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Yindereb Tindfanc

Vinde-reb, et. (^fVind-. vAph.(1759).

Roding.). (ty. windreep; jf. -takkel, -tov)

reb. som bruges i en vinde (I.2.i), ell. (især ^)
reb, hvormed noget vindes (III.5.1) op ell. ned.

Moth.V199. Funch.MarO.II.137. Bardenfl.

Søm.I.107f. jf. Skrue- (s. d.), Stængevinde-

reb (Roding. Funch.MarO.II.137. Bardenfl.

Søm.I.107). -ris, et. (;//. -kæp; dial.) koll.,

om ris, hvormed man vinder (III.I.2) gærder.

man (lægger) Tjørn og Qvas mellem og snoer 10

Vinderiis i (naar man lukker gærder).NPWi-
wel.JL.62. UfF. -sot, en. [IY4(2)] (højtid.,

nu næppe br.) d.s.s. -syge 1. ChrFlensb.DM.
11.175. CKMolb.Dante.III.249. -spil, et.

(fVind-. Adr.^'U1764.3.sp.2). (ænyd. d. s.;

jf. -bom 1 ; fagl.) (del af) hejseapparat i form

af en vinde ( 1.2.1 ). „en vindebom til skibs,

hvormed anker opvindes." Moth.V199. Tekn
Leks.I.218. -sy«, adj. [IVC(4)] (til -syge

1 ; jf. ty. gewinn(st) siichtig samt havesyg 20

og PEMiXll.*194; især O ell. jur.) behersket,

præget af vindesyge (1). der sættes Grændser
for, at nogle faa Vindesyge ikke skulle be-

rige sig selv ved at udhungre de øvrige.

HGClaus.Præd.(1802).23. Ords.28.25(1931).

Den traditionelle Fordring „vindesyg Hen-
sigt" er kun et uheldigt Udtryk for Forsæt
til Berigelse eller Berigelseshensigten. Goos.

11.372. -syge, en. I) [lYC] {jf. ty. ge-

winn(st)sucht samt -lyst, -sot, -syg, Vin- 30

ding(s)syge (u. Vindings- 2), Havesyge og

PEMull.^194
II

foreslaaet og forsvaret (mod
angreb i Biehl. Haarkl. 58) SorøSaml.1.144.
11.184

II
især O ell. jur.) lyst, iver efter at

vinde (IV 4 (2)), skaffe sig noget; vist kun (del-

vis mods. -lystj om overdreven, ufin, gridsk

trang til at berige sig. Kjøbmandens ved
Vindesyge skjærpede Snuhed. SkandLittSkr.

1806.1.109. Blich. (1920). Y 189. Brandes. I.

325. Lovovertrædelser, der skyldes Vinde- 40

syge.LovNr.l26''U1930.§50. \\ (jf. u. -lyst;

sj.) til IV vinde 8.3 beg.: begærlighed efter at

vinde, profitere i spil. (man) anstikkes af . .

Spilleormen . . og inden man veed et Ord
deraf, spiller man . . af lumpen Vindesyge.
Rahb. Fort.1.412. 2) se Vindsyge.

vindet, adj. ['vena<] {til IV vind 2

(ell. VI. vinde 2); sj.) om øje: vind (IV 2).

(en) Herre med . . let vindede 0]ne.Otto

Larssen. Debutanten.(1907). 5. 50

t Vinde-takkel, et. (Tindtakel.
DL.4—2—18). {ænyd. d. s., mnt. windtakel)
(svært) vindereb; vindetov; ladetakkel. Moth.
V199. Funch. MarO. II. 148 (jf.: „Ordet er

intet Søterminus, men findes i (DL.)."
Harboe.MarO.). -tang, en. (^, foræld.).

Vind tang. Er et Redskab af Træ, som
bruges, naar tynde Klædningsplanker bræn-
des for at give dem den nødvendige Dreining.

Funch.MarO.11.148. -tov, et. (jf. -takkel; eo

fagl.) (svært) vindereb. Moth.V199. Cit.1780.

(HermAndersen. Kbh.s Toldbod. (1915). 73; til

loftsvinde). ForklTømrere.llO(om pæletov til

rambuk), jf. (?) vindtov, vant paa baad.

Feilb.IIL1063. -trappe, en. {sv. f vind(e)-

trappe; til III. vinde; sj.) vindeltrappe.

*Han . . en Løndør aabned . .
|
Ned ad en

Vindetrappe stege vi sammen (Oehl.HK.
(1847). 89 afvig.). Oehl.HK.(1828).116. jf. Ko
sp.955": *l)u i Narrekappe!

|
Der gloer paa

Dør, som Ko paa Vindetrappe. sa.SS.60.

Vindeve(r), et. se Vindue.
Vinde-vove, subst. se Vind sp.l627^*.

Vind-fakkel, en. (jf. -lys; foræld.)

voksfakkel (der kan brænde i fri luft uden at

blæses ud af vinden). Funke.(1801).1.644.

Hallager.142. -fald, et. (jf. -fæld, -fælde;

I) (forst.) det at (skov)træ(er) fældes, om-
styrtes af vinden. PEMUller.Skovdyrknings-
lære.I.(1882).96. 2) {ænyd. d. s., no. vind-

fall; kun (sj.) som norvagisme) vindfælde (2).

S&B. Sal.*XXV213. -fane, en. I) (jf.

Vejrfane; nu mindre br.) vindfløj af form
som en fane. Reiser.11.251. (slottet) var

prydet med høie Taarne . . og en fiirkantet

gylden Vindfane i BanneTioTm.Ing.VS.1.64.
IIauch.IV.22. For vestenden af gavlen sidder

vindfanen til angivelse af vindretningen.

Socialdem.^'/al951.6.sp.7. 2) (jf. -pil; meteo-

rol., 1. br.) tegn af form som en fane paa et

vejrkort til angivelse af vindstyrken. Hvad
hedder det? (1947). 357.

Vindfane et ell. (nu sj.) en (i bet. 2:

Moth.V196.AarbAarh.1941.53. i bet.S: s.d.).

['ven|fan,'] flt. d. s. {ænyd., no. d. s., sv.

vindfang, ty. windfang (mnt. wintvank^; jf.

I. Vind 1 ogf 6 samt Luft- 1, Vejrfang)

1) (jf. Vindfangst; ofte uden skarp af-

grænsning fra bet. 2; især fagl. f'^, møl.))

det at (kunne) opfange, paavirkes af
vinden, en luftstrøm; ogs.: lejlighed (i

kraft af sin beskaffenhed, udstrækning ell.

beliggenhed) til at kunne paavirkes af
vinden, (hun) dukkede sig ned, for ikke at

yde Stormen for meget Vindfang. DmcAm.
PV.134. Farten bidevind bliver dog neppe
saa gunstig som efter Beregningen, fordi der

her ikke blev taget noget Hensyn til Skibs-

skrogets 'S[\ndia,n^.KuskJens.Søm.220. faa
(Ni fik Klyveren strakt halvt op, men ikke

saa snart havde den faaet Vindfang, førend

den fløj fra os med et Svndiid.Drachm.STL.

229) ell. tage vindfang: disse Dampskibe
. . ere lave paa Vandet, uden Master eller

nogen Ting, der kunde tage Vindfang.

HBDhlp.II.249. KuskJens.Søm. 6. ||
(møl.).

Denne Mølle har godt Vindfang. MO.^ Dagbl.

^%1862.2.sp.2. jf.bet.3 (og dreje 3.2;.- Jeg
dandser som en Mølle, der dreies til Vind-
fang. /n^.LB. ZYiS.

2) ('^/.Vind-fanger, -flade; fagl.) hvad der
(er bestemt til at) paavirkes, træffes af en

vind, luft(strøm). „kaldes et sted hvor
vinden kand blæse på og have råderum."
Moth.V196. især: 2.1) hvad der (if. sin be-

stemmelse) tager af for, giver læ, beskyt-

telse for (generende) luftstrømme, vinde.

Hvadhedderdet?(1947).48 (paa skibsdæk). \\
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Tindfangende vindfri

(iygn.) om (lille) forstue, gennemgangsrum,
der indskydes ml. yderdør og opholdsrum for

at beskytte mod vind, træk. CollO. Sal.XI.1063.

TeknLeks.1.596. || (jf. I. Vindflage; sj.) om
røghætte (1 slutn.). Vinden peb i Vindfangene,

tudede i Skorstenene. Skovrøy.Fort.80.
\\ (jf.

Vindmanchet; skræd.) fold, klap i ærme,
som hindrer vinden i at blæse op i dette.

Motorjakker .. Vindfang i Ærmet. PolitiE.

Kosterbl."/iil924.1.sp.2. 2.2) redskab (s- del), lo

organ, som virker ved vindens, luftens
paavirkning. Bægeret vokser under Frugt-

modningen ud til mange, fjerformede Fnug-
straaler , . der tjene som Vindfang (Fald-

skærm). Warw.FrøpL425.
II (jf. u. -hjul og

Krøjevindfang; møl.) (udstrækningen, spænd-
vidden af) den flade paa en vindmølle, -motor

(vingerne (sejlene), vindrosen), hvorpaa vin-

den virker. Møllen , . fører 36 Alen Vindfang.
BerlTid.^*/ul829.4.sp.2. PSchrøder.Maskin- 20

lære.III.(19J8).373.
\\

maskindel bestaa-

ende af en ell. flere fløje, vinger, der under
mekanismens bevægelse, rotation møder mod-
stand fra luften og derved virker som bremse,

regulator, (justervægten kan) være forsjoiet

med et . . Vindfang, for at standse Vægt-
bjelkens Occillationer. Wilkens. Overs. afKar-
marsch: Technologi. 1.(18-52). 659. Bremsen
(paa en saamaskine) kan være et Vindfang.
LandmB. 1.567. om saadan regulator i smaa 30

mekanismer som spilledaaser, (slagværket i)

ure olgn.: Ursin.Uhre.(lS43).14. NordConv
Lex.Y.46. \\ indretning hvorigennem en luft-

strøm (opfanges og) ledes til det ønskede
sted; ventilator, (luft) ventil olgn. JBaden.DaL.
Vindfanget paa en Blæsebælg, en Puster.

VSO. ^: Vindfanget paa Luftrørene ..

holdes vendt mod Yinden. SkibsMask.36.
TeknMarO. 2.3) (tilsvarende i ty.; jæg.)
næseparti paa (klovbærende) vildt. DJagtleks. 40

1388.

3) (nu sj.) vind(pust, -stød), lufttræk,
(fløjdørene er) uundværlige for nogenlunde
at kunne standse den stærke Vindfang, som
ved Storm reiser sig i Korskirkens store Rum.
CVBertel. AarhuusDom-Kirke. 1, 1. (1809). 53.

HCAnd.(1919).IV205(se u. Stormfinne;, plud-
selig slog Flammerne op i Skorstenen, hvor
der den Dag var et svært Vindfang.
HSehwanenfl.In.37. jf. I. Vindharpe: *Alt 50
som i Vindfang en Harpestræng

|
Det lød da

fra KeT\ihimen.Grundtv.SS.II.162. sa.PS.
VII.256.

II (jf. I. Vind å) overf. (skipperen:)
den her Studenter havde ikke Vindfang af
Noget, undtagen Fruentimmer og Flasker.
Blich.(1920).XXIX.ll.
Tind-fangende, part. adj. (jf. fange

vinden m. I. Vind 1.4; l.br.) som træffes af,
fanger vinden, vindfangende Møller. G^eLCrZ).*
(1883). 6. Hans Frakke og Trøjen inden- 60
for stod altid vindfangende &&hen. Buchh.
Kornmod.(1930).22. -fanfer, en. (fagl.)
d. s. s. Vindfang 2. jf. u. Vindfang 2.i : Vin-
ter-Ulster (med) Vindfanger ved Ærmerne.

PolitiE.EosterbU*/,1923.1.sp.l. smst.^*/tl925.

l.sp.l.
II ^;7. Vindfang 2.2j om vindmotor (s

rose) olgn.: Den gulkalkede Gård med . . en
lille Vindfanger på Ladelængen var Præste-
gården. Pon<.CTiisÅ;.i570.//.3 33;. (spec. 4).)
om indretning (som ventilator, luftventil),

hvorigennem en luftstrøm (opfanges og) ledes

til det ønskede sted: OpfB.^III.550. anbringe
en Vindfanger for f'/«/^; Kanalens udvendige
Aabning (i husmuren). VortHj.II,1.58. Ko-
øjerne i Lukaferne var lukket op, og Vind-
fangere af Pap eller Blik strittede ud af dem.
Hilmar Wulff. Saadan noget sker faktisk.(1943).

22. t -fangst, en. vindfang (1). Du hidser

dine Seyl . . de krumme sig til Vindfangst,
som den Gierriges Haand efter Penge. iVord

Brun.HelligeTaler.I.(1797).64. -fast, adj.

I ) (1. br.) forhindret af modvind i at komme
et sled hen; vejrfast (1). Bl&T. 2) (jf. -fri 2,

-stærk og vejrfast 2; forst., gart.) vindfør.

vindfaste Træarter. Landb O. IV 274. Pol.*/»

1943.5.sp.4. -flade, en. ("?/. -fang 2; fagl.)

flade, som en genstand frembyder mod timi-

dens paavirkning; vindtryksflade. OpfB.*II,l.
50. IngBygn.l942.228.sp.2. I. -flage, en.

(til L Flage; nu næppe br.) om vindfang

(2.1) paa røghætte: Politivennen. 1801.2278.
II. -flage, en. (no. d.s.; til IL Flage; nu
kun no.) vindstød. Moth.V197. der kom ad-
skillige smaa Vind-Flager snart fra en Kant,
snart fra en anden, hvorved vi dog kom op
imod G\nenleye.OecMag.V355. S&B. f -fla-
ske, en. {ty. windflasche; til I. Vind 6)
flaskeformet metalbeholder til den sammen-
pressede luft i en vindbøsse. MilTeknO.315.
-flækker, en. (jf. forb. flække vind u. I.

Vind 1.4; jarg.) d.s. s. -kløver; om person:

MaglPet.F.II.112. OrdbS.; om (stor) næse:
smst. -fløj, en, et. (jf. -fane 1, -hane,

-maaler 1, -viser 1) vejrfløj. Amberg. Højt,

som (gaarden) laa, susede Vinden stadig om
dens Gavle. Vindfløjen drejede sig i evig

Knirken. Schand. BS. 1. et dekorativt vind-
eø]. Hjortø.SJ. 77. i sammenligning: Han ind-

saa, at han aldrig havde været konsekvent
i nogle af sine Handlinger. At han bestandig
som en Vindfløj lod sig lede af tilfældige

Indskydelser. Z/ecA;A'sc^er.^.i03. Da han . .

fik Anton at se, peb han som en rusten
Vindfløj: „Ih, Gud spaar vfos."EBertels.D.

179.
II (jf. I. Fløj 1.2; 4^ Wolfh.MarO.448.

Vindfløj . . Vejrhane, syet af Flagdug, enten
som en kort, bred Vimpel eller som en
lang, smal, tilspidset Pose paa en lille Stage,

hejst paa Toppen af M.Sisten.Sportsleks.11.

^70.
II (fagl.) bagudrettet vindfang, hvormed

en vindmotors rose holdes i vinden. Maskin-
bogLandm.243. -frakke, en. (jf. -bluse,

-jakke; mindre br.). den korte, stramtslut-

tende Vindfrakke med Spændetampen i Bryg-

gen. ThitJens.J.l 55. -fri, adj. I) (jf. -løs;

l.br.) uden vind (luftning); stille (II.1.8).

en Serie solede, vindfri Dage. MLorenteen.
0.38. 2) (gart., forst.) vindfør. et sundt og



I
Vindfrikadelle Vindhas

vindfrit Træ. Haven. 1928. 19. sp.2. -frika-
delle, en, (jf. -bolle, -steg og I. Vind 1.5,

6(-7) ; dagl., spøg.) i flt., i udtr. for, at man intet

(godt, mættende) faar at spise; især i forb. som
leve af luftsteg og vindfrikadeller (se

Luftsteg^; ;/..• brunt Sukker (o: om daarligt

slikkeri), der smager af Luftsteg og Vind-
frikadeller. Socialdem."/ul946.5.sp.3. -fæld,
et. flt. d.s. ell. t -e (Amberg.); if. MO. uden

flt. I) ^;7. -fælde 1; sj., nu næppe br., sml.: i'o

„(ordet) er meget tvivlsomt." Zewn.j d. s. s.

-fald 1. Der er skeet megen Skade paa
Skoven ved Vindfæld.ilfO.* 2) {æmjd. d.s.;

nu sj.) d. s. s. -fald 2, -fælde 2. Hoysg.S.
342. gamle Stød og Vindfæld. /Vem.DA^.
620. -fwlde, en. ('f Vinde-. Rostgaard.

Lex.TGåc). (æda. (1253 og 1287; afskrifter)

win(d)fællæ (DiplDan.2R.I.82.HI.221; bet.

2), SV. vindfålle, n., vindfældede træer, no.

vindfelle; jf. -fald, -fæld) 1) (jf. -brud 2; 20

nu næppe br.) det at (skov)træ(er) fældes af

vinden. Skovene . . leede en u-sigelig Skade
ikke alleeniste ved Vindfælde, men endogsaa
ved det, at mange store Træer blefve med
Rodderne af Jorden oTpkastedo. Slange.Chr
IV639. 2) (jf. I. Fælde 3; navnlig forst.,

tidligere vist især (følt som) dial., sml. MO.
Levin. HjælpeO.) hvad der fældes al vinden
i skoven; nu vist kun: (skovjtræ væltet,

blæst om (med rod) af vinden. DL.2—22—28. 30

Maagens sad paa Stubben af en Vind-Fælde.
Grundtv.Saxo.il1.93. Det Boskab, som knæk-
ker i Blæst, er giort af Vindfælder. Thiele.III.

21(jf. Feilb.). Forst O. Junge. UfF. -fæl-
det, part. adj. (sjældnere -fældt. Blandinger
fraSorøe.VIII.(1836).64. Drachm.DJ. 1.282.

Sal.V1.919). ino. vindfellt; jf. -fælde (2);

især fagl. ell. O) om (skov) træ: fældet, væltet

(med rod) af vinden, ThBartholin.Sygdommes
Overplantning.(overs.1794) .11 . Der laae .

.

en vindfældet Eg tværs over Skovveien.
Ing.EF.VI.140. Frem.DN.620. -for, adj.

(jf. -fast (2) osv.; snarest dannet efter haard-
før (1); forst., gart.) om plantevækst (træ):

haardfør, modstandsdygtig over for vinden.

Tidselgran . . er meget hurtigvoxende, haard
og vmåfør.NatTid.'yil907.Till.2.sp.2. Ua-
vebrL.*II.1050. jf.: (vigtig for æbledyrknin-
gen) er Vindførheden, navnlig i Retning
af Frugtens .. Evne til at sidde fast.SaL 50

XVIII.784. -galle, en. (nu næppe br.)

1) (vel til I. Vind 5; jf. I. Galle 2 og eng.

windgall) svulstagtig hævelse ved kodeleddet

hos hest. AFJust.H.19. Blich.(1920).IX.81.

2) (ty. windgalle, lysskær paa himlen som
varsel om storm, lille sky paa klar himmel,
eng. windgall, regnbuestump; jf. I. Galle 4
og Vejrgalle) stærk kuling. Reiser.11.463.
-gitter, et. (bygn.) gitter (II.2) til afstiv-

ning mod vindpres. Sal.XVIII.129(i tagkon- e'o

struktion). paa bro: ALiXtken.Brobygning.ilI
(1895). 47. jf. Vindgitter-bjælke (smst

80), -drager (Engelund.Brobygning.(1934)
161; sml. -drager 1). -slås, et. (jf. Vind-

skærmsglas; mindre br.) vindspejl (paa
bil). OlesenL0kk.NH.il.33. ErlKrist.NS.95.
-g^lag:, en. (oldn. vindgluggr; jf. Vindues-
glug; 1. br.) glug, hvorigennem vinden, den
friske luft kan strømme ind; vindøje (II.l).

Hen til den aabne Vindglug (0: i møllen)
|

Han tankefuld §!;ik.Winth.HF.30. Larsen.

-end, en. (1[ Vinde-. Falst.89). (jf. Vejr-
gud; mytol.) gud for vinden(e); spec. om
Æolus. Holb.Paars.l8. AOlrE.NO.42. -gast,
en. (ogs. Vinde-/ se Gust. -hala, en. se

Vendehals. -halset, adj. [-, hal'sa/] (til

IV vind 2; dial.) skævhalset. naar man er

baade vindhalset og skrutrygget. Grundet;.

Saxo.I.250. UfF. f -handel, en. (ty. wind-
handel; til I. Vind 1.5; jf. Termins-forretning
slutn., -handel) den saa kaldede Vind-Han-
del, eller Vedde-Handel, hvorved man uden
Hensigt til virkelig Levering paa nogen af

Siderne, blot handler om Priserne, til en
vis bestemt Dag, og efter de den Dag væ-
rende Priser, godtgjøres Forskjellen fra den
Tabendes Side.KiøbmSyst.II.120. (sml. ty.

windhåndler:^ Advarsel mod Projektmagere
og V indhandlere. Middags-Posten.l793.II.
495. -hane, en. (<?/. windhahn ; l.br.) vejr-

hane (1). Ing.EM.II.59. nu kom Stormene
over Havet . . i de tunge, kolde Nætter rev
Vindhanerne sig løs over Gavlene. Pon^.if.

62.
II overf.: vindhas. At formæle hende med

en saadan Vindhane er en slet Farcespøg.
Drachm.E0.371. I. -harpe, en. (jf. Vejr-

harpe,^ J^ et i det fri (i et træ) ophængt musik-
instrument, som vinden bringer til at tone (med
harpetoner); æolsharpe. Den mægtige Vind-
harpe har . . ofte dirret ham sine sygelige

Qvindelyd i Øret. Oehl.XXXI. 27. IngJiSE.
VI.282. HPanumB.ML.*732. jf. l.Yind I.5:

en saakaldt Aandens Verden (0: i de ossi-

anske sange) af bare Luft, befolket med
Skygger, som slog Vindharpen. Grundtv.
Krøn.*274. \\ hertil: *Løv-Træer alle med
Kroner!

|
Bruser med Vind-Harpeto-

ner (Grundtv.SS. 1.144: Mundharpe -Tonerj!
sa. Sang • Værk. I. (1837). 164. Disse Digte
klang som Vindharpetoner (Brandes.RF.I.
243: Æolsharpetonerj, men det var Tidens
Aand. der greb i Harpen. Brandes.Yi 79. II.

•harpe, en. (til L Vind 6 og IL Harpe;

jf. I. Vifte 1.1; landbr.) (stand)harpe til

harpning af korn og sæd forsynet med en
blæser, som fjerner støv, let ukrudtsfrø olgn.

Høegh.AJ.137 . MaskinbogLandm.*674. -has,
en. flt. -e (Wied.S.201. EkstrabV*'»1908.2.
sp.6. jf. Glahder.Retskr.) ell. -er (Saaby.*
Fuskere og Yindh&ser.TOppermann. Thor-
valdsen. 11.(1927). 95. Efteraars breve. (1928).
78). (jf. ty. vfindh&s', til II. Has og vel til

I. Vind 1.6 og 6; talespr.) vindbøjtel (1);
vindmager (2). *hvem i Havn sig bryster,

|

Men reber flux i Kuling Seil,
|
En Vindhas

er og Kryster. Grundtv.Saxo.II.il. *Du siger

at stedse jeg laa Dig paa Sind,
|
At Alt

Du for mig vilde gjøre;
| Det Hele Du kan,

1*



Tindhaspe vindig

det er blot gjøre Vind,
|
Og en Vindhas

jeg gider ei høre. Drachm. DM.50. AndNx.

PE.II.273. jf. (sj.): dette nymodens Vind-

haseri (o: særlige butikker ved haandvær-

kernes værksteder). Galsch.H. 240 (sml. Vind-

bøjtleri^. -haspe, en. (bygn.) forholdsvis

lang haspe i vinduesrammens hængselside,

hvormed vinduet fastholdes i den aabne stilling.

Gnudtzm.Husb.^(1888).217. -hjul, et. (fagl.)

hjul, som virker ved vindens hjælp; især dels lo

om vindfang (2) paa mølle olgn.: OpfB.*
1.52. DF.VI.34, spec. (jf. -rose 2; møl.)

om mindre hjul, vindfang, hvormed møllen

krøjes, stilles i vinden. OpfB.^VI.24. ||

dels (jf. -puster, Lufthjul og I. Vind 6;

foræld.) om ventilator i form af et hjul. Vid

SelskSkr. 11.155. JBaden.FrO.419. -hjør-
ne, et. I) det hjørne (3), den retning, hvorfra

vinden blæser (som regel ell. (især) i et vist

øjeblik), den Deel (af koralrevene), der ven- 20

der mod Vindhjørnet . . er udsat for den

voldsomste Brænding. Prosch. Dyrerigets Na-
turhist.(1851). 353. Ilden var opstaaet

lige i Vindhjørnet. JaA;iiLnw.S'.2i<3. en god
Brise (synes) at være heldig for Gedde-

fangst, og dette uden Hensyn til Vind-

hjørnet. Fedders.F2^.22S. II
(sml. I. Vind S;

1. br.) i videre anv.: verdenshjørne. Hvor jeg

kommer fra? Ja, jeg kommer sgu snart sagt

fra alle Vindhjørner. Brodersen. 7/D.57. 2) 3_o

(næppe i rigsspr.) (hus-, gade)hjørne, hvor

vinden svøber (III. 4). Det var i Vindhjørnet

(0: ved gaardens gavl), og Hatten blæste af

3. Elkjær.MH.159. jf. komme i vinden u, I.

Vind 2.6: Hun (0: en lidt ældre pige, der frier

til en mand) havde før holdt sig til, og han
var . . ikke den eneste, der var kommen ud
ved et Vindhjørne med henåe.Staun.UD.llS.

-hose, en. (ty. windhose; jf. Vandhose;
nu sj.) skypumpe. S&B. JohsBrøndst.RU.8. 40

-hovedet, adj. (til IV vind 2 ; dial.) skæv-

hovedet. Wengel.II.66. D&E. UfF. Feilb.

-hal, et. (ty. windloch; til I. Vind 6; jf.

Vejrhul; nu næppe br.) luft- (1), trækhul (3).

vAph.(1759). Amberg. -hund, en. (f Vindt-.
Adr.*/il762.sp.l6). (sv. vind(t)hund; fra ty.

windhund (mnt. winthunt, holl. windhond),
til (ældre) ty. wind (oht. mht. mnt. wint),

hund (sml. dannelser som Abekat, Elsdyr,

SælhundJ, men alm. opfattet som hørende til 50

I. Vind 1 (hund hurtig som vinden); jf.

-spiller 1; foræld.) jagthund, støver (spec:
mynde). Moth.V197. en Herremand af det
Slags, som eie . . en mager Hest og en
Vindhund. BieM.DQ./.3. Sal.XVIII.303.

\\

(sml. -spiller 2 ; m. tilknytning til I. Vind
1.5^ overf., om vindhas. Pak Dig — Du for-

gieldede — forarmede — adelige Vindhund 1

Skuesp.VII.367. -hvirvel, en. (nu ikke
i rigsspr. -virrel. Moth.V198). (ty. wind- eo
wirbel; nu 1. br.) hvirvelvind, skypumpe olgn.

en Vind-Virvel der gik ligesom af en glo-

ende Trompet over heele 0en.LTid.1727.128.
(ellefolkene) komme flyvende igennem sko-

ven i hurtige vindhvirvler, hvorved træerne
bruse og brage.NMPet.Myth.107. Socialdem.

^^/al951.6.sp.3. -hærget, part. adj. (jf.

vejrhærget; især {3) hærget, medtaget af

vinden, en træløs og vindhærget Steppe.

Oelsied.JVJensen. (1938).ll. Sydfynske S.69.

-hætte, en. (jf. u. -fang 2.i og Vejrhætte

;

fagl.) røghætte (1 slutn.). Bl&T. TeknLeks.
1.596. jf. OBrandt. Skorstenstræk. (1950). 83.

-hævelse, en. (jf. -svulst; til I. Vind 5;

med., foræld.) hævelse i legemet foraarsaget af

luft; emfysem. Lægen.VI.94. PhysBibl.XX.
382.

vindicere, v. [vendi'seJro] -ede ell.

(nu sj.) -te. vbs. -ing (PLaurids.S.V11.75)
ell. (alm.) Vindikation [vendika'JoJn] (Nør-
reg.Naturr.195.Torp.387). (sf . vindicera, no.

vindisere, ty. vindizieren, jf. eng. vindicate
; fra

/af. vindicare, sikre, hævde m.m., ogs.: hævne,

straffe (jf. Vendettaj) I) (jur.) i henhold

til retsordenen, ad rettens vej kræve sin ejen-

dom tilbage fra den uretmæssige indehaver;

tilbagesøge. Nørreg.Naturr.194. Ihændeha-
verpapirer (kan) ikke . . vindiceres fra god-

troende Erhververe. Lassen.AO.609. i forb. m.
tilbage: (kongen) besluttede . . at vindicere

disse Øer (som kronen i sin tid har afstaaet)

tilbage igien.Holb.DH.1.373. m. refl. hensobj.:

Vil . . nogen af de andre Jurisdictioner vindi-

cere sig saadan en Person (0: hævde, at han ho-

rer under dem). Stampe.1.28. \\ hertil bl. a. (jf.

u. tilbagesøge) Vindikations-frist, -klage,

-krav, -paastand, -regel, -ret, -søgsmaal.

2) tp overf. Ligesom vi . . maa kæmpe for

en virkelig Forstaaelse af Begrebet: „Ud-
vikling", saaledes kan vi ogsaa vindicere

en „menneskelig Selvbestemmelse", som Na-
turalismen ikke ret vil anerkende. FFed.
M.ll. især dels i forb. m. for: hævde, at

noget rettelig tilhører en (noget); gøre krav

paa til fordel for; hjemle (2.2); ogs.: skaffe,

sikre en noget, (denne forsker) er altid glad

og stolt, naar han kan vindicere en viden-

skabelig Ærestitel for sit Fædreland. Øs<mp.
(NatTid.^yil919.Aft.4.sp.3). Heine er . . med
paa de moderne Ideer, mens Aristofanes jo

ikke lader sig vindicere for den brandesian-

ske Bevægelse. i2wJot^J.J5JS.6i. || dels m. hens-

obj.; især: tillægge; tilskrive; indrømme, (ud-

giveren har) for at vindicere den sal. Hr. Hof-
raad B. den Berømmelse, ham tilkommer,

besørget nærværende nye Oplag af dette

rare Brev. LTid. 1751.62. JohsSteenstr.HD.
253. m. refl. hensobj. : (ørnen i Osels vaaben)

kand ey længere end fra Friderici 2. Tiid

vindicere sig Sted i det Danske Vaaben.
Holb.Staat.408. Autor . . vindicerer sig Æren
som den første Ilnnemester. Nyerup.LittM.
15. Kierk.VI.103.

I. vindig, adj. ['vendi] {ænyd. no. d. s.,

oldn. (sj.) vindugr, vindomsust, eng. windy,

%. windig; af I. Vind; ;//. m. letvindt; bet.

2.2 vistnok efter ty.)

I) (nu 1. br., jf.: „bruges ei gjerne i (denne)
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Bet."CollO.) til I. Vind 1: præget af (hyp-
pige, stærke) vinde. I.l) om vejr(lig): blæ-

sende, (ofte i forh. som vindig luft, vin-
digt vejrj. November tilfører os . . vaadt
og vindigt YeyT.EPont.Atlas.L371. Luften
er vindig, Støvet slaaer op. Hrz.D.1.170.
Blaum.AH.61. || om tidsrum. St. Hans Dag
var . . kold og \'må\g. Slange.ChrIV.66. Marts
vorder vindig. Det vil blæse fra alle Kanter.

Blich.(1920).XII.130. 1.2) om omraade: for-

blæst; vindaaben (1). Rostgaard.Ler.V72b. en
kold, vindig Kløft. Molb.Reise.IIL41. vin-

dige Næs, farlige Mosestier.NM0ll.VLitt.il.

284.
II (jf. trækvindig og u. I. Vind l.i

slutn.; nu næppe i rigsspr.) plaget, generet af
træh(vind). (den) fugtige, vindige, skumle . .

Tilstand (i Nyboderhusene).Riim-ogProsa-
Posen.(1834).15.

2) (nu mindre br.) overf. (bet. 2.1 og 2.2

kan ikke altid skarpt adskilles). 2.1) (jf. luf-

tig 3 og u. I. Vind l.i^ som ved sin fart, let-

hed, mangel paa substans, tyngde osv. minder
om vinden. * Rorets tynde . . vindige Blad,

I
Som vifter heden og deden.Oehl.II.122.

*(mynderne) fulgte Harens Spor
|
Med ret

vindige E.op.Winth.V22. *mit unge Sind,

det er jo vindigt,
|
saa let og hastigt som

min Tanke tung. KMunk.DU. 10. \\ om le-

vende væsner, de danske Heste (er ikke) som
Romerne kaldte det, vindige (jf. lat. ven-
tosus, rap som vinden), men stærke. Jungre.

152. *Kjældersvenden kommer, vindig og
let,

I

Og slaaer under Armen en hvid Ser-

viet. i/r3.D./.i7i. Saa er de henne og se

paa Aberne . . det vindige og uvorne Folk.

JVJens. G. 197. \\ som adv. *Skaden vin-

digt med sin Hale \ippex.PMøll.(1855).I.42.
*Flokken (af heste, der længe har staaet paa
stald) kom paa Marken;

|
de Gamle mere

sindigt . . de Unge mere vindigt
|
med Vrinsk

og glade Eoip.Rich.I.304. 2.2) (nedsæt.) som
mangler alvor, dybde, grundighed; flygtig;
overfladisk; letbenet (2); luftig (4); ofte

om udsagn (navnlig m. (bi)bet.: upaalidelig,

usandfærdig). *Ei med en vindig Hob af

Ord
I

han kom fra gavnløs Fart igjennem
Jenas Sale.FGuldb.il.65. ofte havde (hun)
med en kjærlig troende Sjæl hørt paa hans
vindige Vral.Winth.NDigtn.255. *betragter
jeg ret

|
disse to Ædlinges Elskovs Pagt,

|

denne Lidenskabs trodsige Magt,
|
synes alt

andet mig vindigt og \et.Gjel.Br.203. \\ om
person(s væsen, adfærd). *hvem kan troe,

slig vindig Nar
|
Kan yndes af de Smukke?

ChrBorup.PM.23. Læreren . . mangler ikke
Evner, men er noget vindig, og vil . . mere
vise sig selv, end Skolen. Mynst.Vis. 1. 67.

Tre Forelskelser paa et Aarl Er det nu ikke
en lidt for vindig — Karakter? EmilRasm.
FB.188.

3) (med., nu næppe br.) til L Vind 5.1, om
lidelse: som ledsages af ell. fremkalder vinde (i

livet; ogs. om ræben). vAph.(1764). jf. Vind-
kolik: den vindige Colik. sa.Nath.V11. 141.

II. vindilCy adj. ['vendi] (til IIL vinde
ell. fra <?/. windig; nu kun (sj.) arkais.) som
vinder, snor sig; drejet; bugtet, (avnbøg)
er ikke saa tospaltig som den røde Bøg, men
vindig og dreyet.JPaulli.Urte-Bog.(1761).

129. billedl.: Salomon . . erfor i Livets vin-

dige Løb, at . . hans Visdom var ingen mod
Guds. Rist.J.274.

Tindig-hed, en. flt. (i konkr. anv.;

10 sj.) -er. til I. vindig; næsten kun (o, ned-

sæt.) til I. vindig 2.2: vindbøjtleri; vind-
mag er i (2). Rahb.DLT.L18. Om hans
Usandheder og lapsede Vindighed ville vi

ikke engang tale. Gylb.IX.321. der er mere
Næring . . i den gamle „Prosa" end i de
fleste moderne Vindigheder (0: om teater-

stykker). VVed. (Nat Tid.*'U 1929. 12. sp. 3). \\

(med., nu næppe br.) til 1. vindig 3. vAph.
(1764).

20 Vindikation, en. se u. vindicere.

I. Tinding en. ['veneq,] fit. -er. {no.

d. s., oldn. vindingr, sml. sv. vindning; især

efter ty. mndnng; synes først olm. i løbet af
19.aarh.s 2. halvdel, jf.: „Sjeld."Lettn. samt
VSO.; sml. Vending 6.4; især fagl. ell. O)
vbs. til III. vinde (næsten kun i dettes bet. A)
og i reglen m. (mere) konkr. bet. (jf. Slange-

vinding^, om hvad der er snoet, vundet ell.

snor, vinder sig: slyngning (1), snoning
30 ((l-)2); dels om hvad der beskriver uregelmæs-

sige kurver, bugter, dels om skrue-, spiralfor-

mede slyngninger, og ofte (i flt.) styret af
med ^*en Trappe slynger sig

|
Med mange

Vindinger i Dybet ned. Hauch. CarlV 126.

Egeberg.PV.77) ell. (hyppigst) i. Drejer.Bot

Term.148. Aaen (laa) snoet i uregelmæssige
Bugter og Yindinger. Bergs. PS.VL215. jo

videre, jo tykkere, jo flere Vindinger (0: paa
en slangering) des hedre. Troels L.IX. 158.

40 (slangesøjlen i Delfi) er i Virkeligheden tre

Slanger, slyngede om hverandre i 25 Yin-
dinger. FrPoulsen.OD. 207.

II (jf. Serievin-

ding^ om omvikling, „tørn" af snor, elektrisk

ledning olgn. TeknMarO. Vinding . . af en
Traad i Spiral f. Eks. paa en Dynamo.
Scheller.MarO. SkotøjsO.26.127. || om hjerne-

vinding. LiXtken.Dyr.^x. Høffd.Psyk.63. |j (jf.

Skal-, Sneglevinding^ om omgang, omvrid i

sneglehus. BøvP.III.453. den kunstneriske

50 Vækst i (Frank Norris''s) Produktion minder
om Sneglehuset, der beg3mder i det Smaa
og svulmer til kolossale Vindinger. JFJens.
NV73.

II (jf. Skruevinding^ om (omdrejning

af) skruegang, gevind. ASteen.Hovedformerne
iRummet.(1858).22. GyrLemche.S.II.115. jf.:

Mange Iagttagere have tydelig seet Vindinger
som Skruegange i Skypompen. Ørs<.y///.4(?.

II. Vinding:, en. ['venen,] (f (skrevet)

Vindning. Biehl.Br.76). flt. -er. (ænyd. vin-

60 ding, vinning, sv. fsv. no. vinning, oldn. vin-

ningr, mnt. winninge) vbs. til IV vinde C.

(især m. konkr. anv.).

I) (jf. Landvinding 2) til IV vinde 4(-5).

I.l) (især O (jf. dog Feilb.); se ogs. PEMull.*
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410) til ly vinde 4(i-)2 (og 6); navnlig m.

(mere) konkr. anv.: fortjeneste, gevinst

(1 beg.), profit, som erhverves ved arbejde,

handel olgn. (guldsmeden) skaffede konst-

nerne ikke liden vinding (1819: Fortiene-

ste). ApG.19.24(Chr.VI). (Vajsenhusets) Ind-

komster . . bestaae (bl. a.) i Bogtrykkeriets

Vinding (o: overskud) og Apothekets aar-

lige Afgift. E Pont. Atlas.II.114. »Paa Vinding
gridsk en Kjøbmand Vaarens Vover

|
. . be-

troer sit Skib og Gods. JHSmidth.Haver.289.
Kongen skal regere ikke til egen Vinding,

men „sit Rige til G&vn". O Friis. Litt. 192.

(de) have hengivet sig til al Ureenligheds

Bedrift, for Vindings Skyld (Chr.VI: i

overflødighed; 1907: i Hsiwesyge). Ephes.4.

19. Tilskynder (ægtemanden) for Vindings
Skyld sin Hustru til utugtig Omgang med
Andre. Lov^'/flSee.§183. OThyreg.B.160. se

ogs. ndf. \\
(nedsæt.) i visse forb. m. adj.;

ofte (jf. ovf.) i udtr. som for ussel vindings

skyld, for slet (1948: skammelig^ Vindings
Skyld (Chr.VI: for slem vinding;. 2Pe<.5.2.

Vee den, som gjør sig skjændig Vinding for

(Chr.VI afvig.; 1931: søger ublu Vinding
tii; sit Buus. Hab. 2. 9. Træhandlere, der for

lumpen Vindings Skyld holdt Træet tilbage.

Socialdem.**fil946.6.sp.2. uretfærdig vinding
(Rahb.PoetF.II.77. 2Mos.l8.21(1931)); ski-

den, smudsig (3), ussel (4) vinding, se skiden

(2.2) osv.
|| (jf. ndf. 1.44 og sml. Stød-, Tids-

vinding; i modsætn.-forb. m. Tab. *Vi dette
Tab (o: at man ikke kan skelne sangens ord)

maae for Vinding TegnG.Rahb.PoeiF.I.145.
*dera,

I

Der elske Vinding meer, end Tab
de frygte. Hauch.CarlV120. *I Ro begynder
Livet sig at forme (d: efter krigens afslutning

1849),
I
Og Tab mod Vinding alt vi veie

km.Holst.D.II.121. (han) udmaler Jobs Tab
og Vinding. BilleskovJ. Studier i Kierkegaard.
(1951). 47. vindings og tabs konto, se

Tab 1.1.
II

(nu 1. br.) overf.: fordel; ge-

vinst (1 slutn.). vort Tab er Hendes (o: den
afdødes) Vinding, og, at Hun skulde vinde
Himmelen, maatte vi tabe det ædelste Kle-
nodie paa Jorden. Basth.Tale.(1782).59. den
høiere Vinding (o: ved romanformen): at
idealisere de enkelte Træk til noget . . Fuld-
komment. Ou^iJ.Er./.F/. godt Dansk for slet

Latin vilde . . være en ganske umaadelig
Yindmg.Orundtv.BrS.32.

(jf. u. Akkvisition
2, Gevinst 1 slutn.; sj.) om person: værst
var det, at den unge Dame . . viste, at hun
betragtede denne flade Fyr som en Vinding
for Selskabet. Tondr.Z. 83. 1.2) (fagl.) til

IV vinde 4.3: udvinding, tilvejebringelse af
et produkt ved en vis proces. Vinding af Hav-
salt. OpfB.^IV138. især i ssgr. som Frø-
(ForstO.22), Harpiks- (Sal.*X.907), Jærn-
(OpfB.*ni.zxvi. Uss.JærnproduktionensHist.
(1911).4.sp.l), Salt- (OpfB.'III.113), Sten-
salt- (s. d.). Tørvevinding (s. d.). 1.3) (jf.
Landvinding 1; l.br.) til IV vinde 4.5: be-
mægtigelse; erobring (l(i)). *Forskudte

Vrag er Fiendens Vinding. Sander. Skiærtors-

dagl801.[1801].ll. * Fordum var Gralens
Vinding ikke Kravet.OlafHans.S.52.jf.: *Du
Husmand, som ørker den stridige Jord . .

|

du vinder dig Ager hver Arbejdets Stund
|

og lægger din Vinding til Landet. Skjoldb.

SM.Dedik.
2) (sj.) til IV vinde 6(i). Vindingen af

denne Veninde (o: hans senere hustru) var
10 det store Lod i hans Liv. Brandes.IX.536.

3) (jf. Sejrvinding; nu sj.) til IV vinde 8;

(jf. IV vinde 8.8 beg.) om det at vinde i spil

olgn., ell. (konkr.) om gevinst (2): Riber. 1.212
(se u. Tab l.i slutn.). jf. Mau.II.570.
Vindinges-, i ssgr. ((foran s-) ogs.

Vinding-, fx. Yindingsyge. Reiser.111.51 ). I)

(fagl.) af I. Vinding, især i bet.: enkelt

omvikling af elektr. ledning; fx.: Vindings-
(an)tal, -traad. 2) til IL Vinding (l.i); nu

20 især (T) » ssg. Vindings-konto, d.s.s. Ge-
vinstkonto; jf. vindings- og tabskonto u.

Tabskonto. — som mere tilfældige eks. kan
nævnes: dybt i Jordens Skiød (nordman-
den) lokkes ned, ham Vindingshaab op-

vækker:
I
Det Kunstens rige Erts opsøger.

Rein.l7. (billedet er ikke) blevet reproduce-
ret i vindingshensigt.5oaaidem.*/ii2S52.
5.sp.2. Drukkenskab, Slagsmaal, Vindings-
spil (o: spil om penge). PNFrost.Vaarbasse

30 ogHeinsvig.(1819).37. MO. jf. Vindesyge 1:

Ære og Vindings-Syge overstiger alle

Yanakeligheder. Suhm.Hist.1.1 50.

Yin d-jakke, en. (jf. -bluse, -frakkej

let jakke af vindtæt stof til udendorsbrug.

HomoS.VD.124. Pont.MH.154. f -junker,
en. (til I. Vind 1.5 og 6; jf. Junker 2.i) (ung)
vindbøjtel (1); spradebasse. Bagges. L.I.380.

-jærn, et. I) (jf. Vinduesjærn; især for-

æld.) stormjærn (2). Hallager.184. Tekn
40 Leks. 1.596. 2) se Vindejærn. -kakkel-
ovn, en. (ænyd. i ssg. jern vind kackell-

offuen (Kalk.IV832); til I. Vind G; foræld.)

d.s.s. -ovn beg. I Stuen sættes en Jern
Vind- Kakkelovn. Mi?. 2823.254. -kam-
mer, et. (<?/. windkammer; til I. Vind 6;

fagl.) kammer, beholder m. (gennemstrøm-
mende) luft i et apparat, teknisk anlæg.

\\

vindkedel paa (brand)sprøjte. Paulsen.I.173.

II
i smedeesse, .støbe- ell. smelteovn m. m.: rum,

50 hvorfra blæseluften tilledes. Wagn. Tekn. 97.

DaEngTeknO.
|| J^ vindlade i orgel (S&B.

Hag.*V11.334) ell. rum, hvori luften til en
tungepibe fortættes (Paulsen. 1.433). -ka-
nal, en. (jf. I. Vind 6; fagl.) I) vindtunnel.

IngBygn.l942.228.sp.2. FlyveO. 2) {ty. wind-
canal) luftkanal, hvorigennem luften passerer

i forsk, apparater.
\\ J^ luftkanal i et orgel,

som fører luften fra bælgene til vindkassen
ell. -laden. Drachm.KO.84. HPanumB.ML.*

60 479.
II (flyv.) luftventil paa ballon. Luftfart.

66. -kasse, en. (jf. -kammer, -lade og

ty. windkasten; til I. Vind 6; fagl.) kasse

m. (gennemstrømmende) luft til anvendelse i

forsk, apparater. Wilkens.Overs.afKarmarsch:
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TechnologiJ.(1852).194. Askefaldene danner
ved metallurgiske ovne hyppigt vindkasser
for at kunne indføre luft med tryk under
fyret. Thaulow.M0.151.

|| J^ kasse i et orgel,

hvorfra luften strømmer ind i vindladen.

vAph.(1759). Drachm.KO.84. Musik L. II.

157. -kast, et. pludseligt, heftigt kast (II.2)

af vinden; vindstød. SøLex.flSOS). HGAnd.
(1919). lY 59. Vigen (krusedes) af livlige

hygget mand) er en dårlig vindkløver.
Krist.Ordspr.386. om hurtig hund.OrdbS.
(Fyn), om spidssnudede træsko: OCOle-
sen.Guden.(1937).9. om stor næse m.m.:
Feilb. -knude, en. i overtroen (jf. I. Knude
1.2): knude, som naar den løses giver vind,
bør (og som lapperne forsyner søfolk med).
Moth.V197. LTid.1727.661. Feilb. -kolik,
en. (ty. windcolik ; til I. Vind 6.1 ; jf. u.

Vindkast fra Yest. EBertels.MH.25. Feilb.
|| lo I. vindig 3; med. ell. (nu især) vet.) kolik

hilledl. ell. i sammenligning. Folket, der, lige-

som Havet, drives af hvert et Vindkast, op-
røres. Jacobi.Skr.59. KMunk.EI.55. -kave,
en. (ænyd. no. d. s.; jf. I. Kave 1; ikke i

rigsspr.) d. s. s. Vejrkave (slutn.). naar det
er stille og der er ikke Vindkave til. ^ørn.
Moral.II.53. Egnen ved Babylon, hvor løst

Sand skiuler Markerne, og ved mindste Vind-
kave . . udsletter de gamle S^por.OGuldb.VH.

(nu navnlig: hos heste) foraarsaget af vinde
i livet; Colica flatulenta. Lægen.reg. Panum.
625. Husdyrsygdomme. (1941). 217. 536. UfF.
-kopper, pi. (til I. Vind 6; med., foræld.)

I) skoldkopper; Varicellæ. Moth.Conv.VllO.
til de uægte Børnekopper (hører) de saa
kaldte Vind- og Vand-Kopper. JCLanje.B.
112. Panum.538. 2) (jf. u. Kop 2.1^ sugning
uden blodudtømmelse v. hj. af kopper. Nord

1.481. -kedel, en. I) ^;7. -brud 2; sj.) 20 ConvLex.IV.il 5. -kors, et. (<r/. windkreuz;
rund fordybning, kedel (1.2.4) i klitoverflade

frembragt af vinden. Andres.Klitf.89. 2) (ty.

windkessel; til I. Vind 6) lukket, luftfyldt

(hvælvet) beholder, der paamonteres et (af
vædske gennemstrømmet) apparat for at sikre

støt, regelmæssig, jævn funktion. Lagemaa-
leren . . skal anbringes . . saaledes, at Salt-

lagen, forinden den naar Maaleren, passerer
en Vindkedel. Regulativ Nr. 218 "/, 1934. § 7

jf. -lægte; bygn.) paa tag-, brokonstruktion:

forstærkning i form af bjælke-kors, -kryds
tjenende til afstivning mod vinden. Sal.ill.

672.XVII.129. -kort, et. (4^ ell. meteorol.)

kort, som angiver de fremherskende vinde i et

vist omraade. (ofte i forb. vind- og strøm-
kort. OpfB.^Il.389. Scheller.MarO.). OpfB.*
1.139. HelgePetersen.VejretsFysik.(1926) .reg.

•kraft, en. (jf. -tryks-kraft; fagl.) den
paa lokomotiv: S&B. Lokomotiv T.1923.266. 30 kraft (bevægelsesenergi), hvormed vinden vir
sp.l. paa vandkrans tilstrømningsrør: DSB
Banebygn.98. i karburator: Luftfart. 46.

||

spec. (jf. u. -kammerj i pumpeanlæg, bl. a.

have- ell. brandsprøjte, en Balliesprøite med
Slange og Yindkiedel. Forordn.^*/il799.§22.
en Trykpumpe med Vindkjedel. t/rsin.D.37.

MaskinbogLandm.490. -klap, en. (fagl.)

I) klap (I.2.3) paa en vindmotors vindfang.
ErlKrist.St.l99. MaskinbogLandm.240. 2)

ker (og som udnyttes i teknikken). OpfB.*III.
353. LandbO.*II.679. møllen drives i frisk

vejr ved vindkraft
| || hertil bl. a. Vind-

kraft-anlæg, -maskine, -kagle, en. (ty.

windkugel (i bet. 2); til I. Vind 6; foræld.)

I) geværkugle forsynet m. et hul, der fik den
til at pibe stærkt under flugten gennem luften.

MilTeknO. S&B. 2) dampkugle (1). vAph.
(1759). ConvLex.XIX.193. Meyer.*1180. -ku-

(<?/. windklappe; til I. Vind 6) luftklap (1), 40 ling, en. (nu næppe br.) kuling (II.l)
(klap)ventil. Amberg. MO. Vindklapperne
bleve (paa denne orgeltype) aabnede ved
Snore fra Pedaltangenterne. Op/B.'///. 534.

S&B. -klippet, part. adj. (jf. -stynet og

klippe sp.602"; O ell. fagl.) om trævækst:

hemmet i sin vækst (ligesom beskaaret, klip-

pet) af vedvarende stærk, barsk vind. Planta-
gen, hvis yderste Bælte bestod af lave vind-
klippede Fyrretrdsr.VBergstrøm.M.83. HMat

October 25. var det Regn . . med nogle
Vind-Kulinger og Hvirvel-Stød, som blæste
haardere end tilforn. /2o5inson././/2. -lade,
en. fs^'. -lad. jf. Larsen.). (<t/. windlade ; til

I. Vind 6 og III. Lade 2; jf. -kammer,
-kasse) J^ kasseformet rum i orgel, hvorfra
luften gennem ventiler strømmer til piberne.

Rostgaard.Lex.V72b. *Orgelet
|
fra sin Vind-

lade fylder hvert et Rør. Schønheyder. 39.
thiess.petgamleLand.(1942).112. -klokke, 50 Drachm.KO.84. HPanumB.ML.*479. -la
en. (jf. Haveklokke; ikke i olm. spr.) glas
instrument, der ophængt fx. paa en veranda
klingrer ved vindens bevægelse. Cit.ca.l925.
(OrdbS.). -kløvende, part. adj. (fagl.)

som klover (VI.4) vinden (godt), er vel egnet
til at bevæge sig i modvind ell. overvinde luft-

modstanden, vindkløvende Lokomotiver. /ng
Bygn.l942.157.sp.l. -kløver, en. (jf. sv.

jarg. (1887 ff.) våderklyvare, trekantet (galla)

vine, en. (ty. windlawine; fagl.) lavine,

sneskred sat i bevægelse af vinden. Vind- eller

Støv-Laviner bestaar af een huul og nysz-
falden Snee, som lettelig af Vinden kand
adspj-edes. LTid. 1724. 60. FrPoulsen.VV148.
vindle, v. ['venb] -ede. (oldn. vindia,

trille tøjer (I), eng. windle; til Vindel (ell.

III. vinde A) ell. (delvis) fra ty. windeln;
sj. i rigsspr.) rulle, sno, vikle (sammen).

hat (Langenfelt.Officersjargong.(1947). 308); 60 Feilb. \\ (foræld.) m.h.t. spædbarn: svøbe
sml. -flækker og u. forb. flække vind (I.I.4);

(dial.-)jarg.) (spids, smal) ting ell. person,
der under sin bevægelse fremad ,,flækker vin
den" (godt), om person: Han (o: en svært-

Jordemødrenes (opgave:) at vindle, vikle og
rense et Ba,rn.JCLange.B.5.

|| \ (drengen)
havde bedt dem forklare ham, hvorledes en
Vindeltrappe saae ud. Og alle . . havde da
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drejet en Skrue ud i Luften . . „I kan tro,

jeg grinte," sagde Adam, „saasnart de be-

gyndte at vindie med Fingrene." EChristians.

0.1.151.

Tind-let, adj. {ænyd. vindelet (om
fjer), ty. windleicht; til I. Vind 1 (jf. forb.

let som vinden m. I. Vind l.ij ell. 6; l.br.)

let som vinden, luften. Hist fremslæber sig

en tung Podagrist; her hopper en vind-

maaler, -styrke-maalerj apparat til maaling
af vindens styrke (og retning); anemometer.
Molb.HO. Schouw. Plan tegeographie. (1822) .

107. OpfB.HlI.548. FlyveO. 2) (til I. Vind 6;
apparat til maaling af hlæselufts mængde

og tryJc. NordConvLex.V731. VSO. -magere
en. (i bet. 2 (f) Vindt-. LTid.1753.301. jf.

Feilb. — (t) Vind-magere. PAHeib.R.I.177.
11.163. — (t) Vind-maliker (-macher, -mag-

let Kammerjunker. Bagfgfes.L./.35S. Foersom lo ger, -maker). Cit.l764.(NkS4°333.26). Skue-
& Wulff. Overs, af Shakespeare.VI. (1818).329
Ryttere (paa) vindlette Ga,n^ere. Kv Bl."/

i

1911.2.sp.2. -linie, en. (jf. -strøg 2; især fagl.

{^)) vindens retningslinie, strøg. Fisker.SøO.

Scheller.MarO. (bygningen) laa i Vindlinjen

og var stærkt truet (under branden). PoV^/n
1938.17.sp.5. -liste, en. ^^7. -sked; bygn.)

smal liste, som paa tage, der springer ud over

gavlen, dækker lægternes yderender. Gnudtzm.

sp.Vin.45. Junge. (u. Vindsakj. Folkets
Nisse.*/,1854.sp.l6. jf. Feilb.). I) (jf. -ma-
geri 1 og Vejrmager; sj.) person, der (if.

overtroen) kan skaffe vind. Fire af vor
(0: dværgenes) Slægt . . ere blevne for-

nemme Vindmagere, staae i alle Verdens fire

Hiørner og giøre al den Blæst, Jorden be-
høver. Oe/ii. 05. f2542;. 77. 2) {ty. windma-
cher; til I. Vind 1.5 og 6; jf. -has; nu 1. br. i

Husb.^(1888).191. -lomme, en. (jf. I. Lom- 20 rigsspr.) pralhans; vindbøjtel (1). LTid.1737.
me 4.3; fagl.). Med de blødt afrundede Linjer

(paa moderne biler) undgaas Vindlommer.
— Vindlommer? — Ja, de gammeldags paa-
klistrede Skærme og selve Køleren kunde
danne skarpe Vinkler, der er egnet til at

fange Yinden. Pol.^yil94S.12.sp.2. -lov, en.

(meteorol.) lov ( 1.4.1 ) for vindens retning og
styrke. MøllH.V1.246. SaUXXY209. -ly,
et. (jf. -læ og -lyet (se u. V ly 2.1j; sj.) ly,

656. de Vindmagere, der i Flokkeviis løbe
herind til os, især fra Tydskland. PAHeib.II.
354. jeg ansaae ham for en Vindmager og
lærd Ch3iTlat3Ln.Ing.EF.ni.83. Man ser, at
Holberg i Grams Øjne dengang ikke var
langt fra at være en forfængelig Vindmager
(Brandes. Holberg. (1884). 287: Vindbeutel).
Brandes. 1.153. KMunk.H.81. Da J. N. ..

blev overlæge i Nykøbing paa Limfjordsøen,
læ for vinden. *Hvad vil du paa Klipperne 30 saa morsingboerne ham an paa afstand
hist?

I

Er her ej Køling og NmåXy"^ Evripides
Skuespil.lI.(overs.l875).312. -ly«, et. {ænyd.
d. s., ty. windlicht; jf. -fakkel; især fagl.)

lys, fakkel olgn., der kan brænde i det fri

uanset vejr og vind. Da han var kommen
ud paa Gaden blev han strax med Vindlys
og under Sang bragt hen til (paladset).
Frank.SM.1806.440. især om lys til antæn-
delse af raketter og fyrværkerisager (MilTeknO

befolkningen tænkte, saadan en vindmager,
komme her og fortælle os, at der kan gøres
noget mod kræft. PoZ."/i2P52.9.S25.4. -ma-
geri, et. f(t) Vindt-. Prahl.ST.III.38. —
Vind-maklieri (Windmacheri). Wadsk.Skue-
pl.bl.r Iris. 1802.11. 241). I) (jf. -mager 1
og Vejrmageri; nu sj.) det (ad overnaturlig

vej) at (kunne) skaffe vind. Dværgene Øster,

Vester, Sønder og Nør, de giør virkelig Vind
Bardenfl.Søm.1.280.

jf. Strandlyst ell. (^, 40 (og) bliver netop ved deres kække Vind
foræld.) om papirhylster med langsomt bræn-
dende sats, hvormed skyts ell. eksplosiver an-
tændtes i slet vejr (ExercArtil.(1804).7. Mil
TeknO.). -læ, adj. (jf. -ly, -sikker; sj.) som
ligger i læ for vinden. *Det var . . råkoldt
selv på den vindlæ Side (af damperen).
Blaum.Manddom.(1900).169. sml. part. læet
^tt. VILlæ slutn.): Davos og Arosas vind-
læede I)3åe.PoU'/iil909.6.sp.l. f -lægge,

magen . . Udtryk for de fire Aarstider.
Grundtv.BrS.102.

\\ f om luftsejlads (med
ballon). Morgen-Posten.l786-87.319. (jeg) fat-

tede en heftig Lyst til Luftskipperie el-

ler Vindmagerie. Forklaringom Lykkens Seyer.
(1787).)(2.i> 2) {efter ty. windmacherei ell.

dannet til -mager 2; jf. -bøjtleri, -haseri (u.

-has; og 1. Vind I.5 og^\ nu 1. br. (i rigsspr.))

væsen, optræden, handlemaade som en vind-
V. {fra sv.vinnlågga sig (om); til U. Yind; 50 magers (2); vindighed. LTid.l734.407. Paa
SJ.) refl.., i forb. m. paa: lægge vind paa.
*Naar Bonden vel sin Eng og Ager haver
dyrket,

|
Sin Stald og Sti forseet, lad ham

og vorde styrket
|
Til at vindlegge sig paa

Jords- og TTæeTS-Yrngt.Langebek.SSkalde-
Digte.(1772).29. -lægte, en. {ty. wind-
latte; j/. -kors; bygn.) stormlægte. TeknLeks.
1.596. UfF. -los, adj. {oldn. vindlauss;
tsær poet., 1. br.) vindfri (1). som et Hav i

Kaffehusene . . giorde jeg mig til af visse

Gunstbeviisninger (hos en dame). Om et af
disse Vindmagerier skulde komme for (ægte-
mandens) Øren— Den kolde Sveed staaer mig
paa Vanden. Skuesp.X. 166. Brandes. 11.70
(sa.Æsthetiske Studier. (1868).198: Humbugj.
-manchet, en. (jf. u. -fang 2.i, -pose 2;

fagl., 1. br.) manchet (i ærme), der tager af
for vinden. Motorjakke . . Vindmanchetter

vindløs Fred
I
der sænker sig og atter sagte eo i Ærmerne. Politi E.Kost'erbl.*/* 1922.1. sp.l.

stiger. Jørg.B.24. Den hvide Dragt hang
1 lange urørlige Folder ned gennem det
vindløse Mørke.ThøgLars.T.68. -maaler,
en. (<?/. windmesser; fagl.) I) ^:/7. -retnings-

-maskine, en. {ty. windmaschine; til

L Vind 6; nu sj.) maskine, som frembringer en
luftstrøm; ventilator. Hvorfor skulde vi tage
vor Tilflugt til Blæsebælge og Vindmaskiner,
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da Naturen selv aander os balsamiske Dun-
ster imøde. Lægen.1.55. S&B. -motor, en.

(jf. -møllej maskine, motor (2), som virker

ved at udnytte vindkraften (hl. a. anvendt som
kraftkilde ved landbygninger ell. ved pumpe-
værker); ogs. spec. (især talespr.) om en saa-

dan motors vindfang, vindrose. MøllH.VI.248.
Vindmotorerne kan inddeles i 2 Hoved-
grupper, nemlig Vindmøller og Vindroser.

PSchrøder.Maskinlære.III. (1918). 373. mit {p

hoved er en strålekrans
|
som vindmotorens

løvetand. Gelsted. Stå op og tænd lys I (1948) . 42.

•maerke, et. (sj.) mærke, tegn i meteorolo-

giske observationer til angivelse af vindfor-

holdene; i ordspil med I. Vind 1.5: Ikke faa

af vore (litterære) Døgnproducter maatte
undertegnes med Vindmærket, saaledes som
det i de meteorologiske Observationer findes

angivet. Rahb.Tilsk.1798.666. -mølle, en.

{ænyd. d. s. (MPors. De nomenclaturis Roma- 20

nis.(1594).129); snarest fra (m)nt. wintmole
(ty. windmiihle); jf. I. Vejrmølle (1) og VSO.)
mølle, som drives af vinden (mods. fx. Damp-,
Vandmølle^; især om større mølle til formaling

af korn m. m. (jf. Stubmølle og hollandsk mølle

u. hollandsk 3; sml.: hollandsk vindmølle.

OpfB.^III.48). Indbyggerne (maler) deres

Korn TpaaYinå-Møner. Holb.Anh.286. Til Van-
dets Opfordring af Steenbrudskulen er enVind-
mølle. FThaarup. Bornholms Amt. (1810). 67. 30

PSchrøder.Maskinlære.III.(1918).374. Feilb.

(jf. forb. som kæmpe med vejrmøller u. I. Vejr-

mølle 2; mindre br.) i udtr. som: En for-

nuftig Mand bukker sig, naar han gaaer
igiennem lave Dørre, en Daare derimod
løber Hovedet mod Veggen, og med Don
Qvixot duellerer med Vindmøller. Hoi&.Ifei<-

ind.II.246. En kamp mod vindmøller. PoZ.
'y10 1950.18.sp.3. jf. Davids. KK.' 1. 335 og:

Han holdt af at fylde sine Forelæsninger 40

med de saakaldte „Vindmøller" — tænkte
Angreb paa hans Theses, som han tap-

pert imødegik med alle Logikens Vaaben.
HPloug.CP.34.

\\ 4>- rnølle, der driver et sejl-

skibs pumpeværk. KuskJens.Søm.'^(1901).47

.

Scheller.MarO.
|| (jf. I. Mølle 2.1 (slutn.)) i

videre anv.; fx. om smaa, lette apparater, der

bruges som legetøj ell. som ved deres bevægelse

røber en luftstrøm. Legeb.II.76. OBrandt.Skor-
stenstræk. (1950). 121. || hertil bl. a. \ind- 50

mølle-pumpe (4^ ; jf. ovf. 1. 44), -vinge samt
Vindmølle - aeroplan (Pol. "/i 1937.1. sp. 3)
ell. (sjældnere) -flyvemaskine (Bl&T.), om
flyvemaskintyper som autogyro (mølleplan)
ell. helikopter, -møller, en. (især møl.)

vejrmøller. JBaden. Da L. Corsaren. ''/ni858.
sp.7. BerlTid.^yd920.M.l.sp.4. -mølleri,
et. (især møl.). Møllersvend . . søger Plads
. . Vedkommende er fuldstændig inde i

Damp- og YmåmøWexi. Møllen.*/»1904. om- 60
slag.2. de nedadgaaende Tider for alt Vind-
mølleri. ^ar&Loi/F.794i.65. -nem, adj. (nu
næppe br.) vindaaben (1). JBaden.OrtO.
Vindnins, en. se II. Vinding.

Vind-orgel, et, (til 1. Vind 6) J" alm.

orgel drevet ved luft (mods. Vandorgel^.

OpfB.Hll.531. HPanumB.ML.H82. -ovn,
en. (ænyd. windoffuen, ty. windofen; til I,

Vind 6 ; jf. -kakkelovn og Trækovn
; foræld,

ell. dial.) (kakkel)ovn, hvori forbrændingen

befordres ved lufttræk fra stuen, hvori den
staar (mods. Bilæggerovnj. Holb.MTkr.169.
Tode.ST.II.49. Vindovne med Tromle. Z)a-

vids.KK.61. SaVXXlI.492. UfF. Feilb. i

ssg. Jærnvindovn: Cit.l741.(SvendbAmt.

1924.49). fire to Etage JernVindovne med Rør.

Cit.1812. (AarbKbhAmt.1932-33. 259). VortHj.

IV, 2.22.
II

(nu sj.) (smelte)ovn til frem-
bringelse af stor hede. vAph.Chym.II.483.
Tychsen.A. 11.14. jf. Niels Nielsen. Jærnpro-
duktioneniJylland.(1924).42. -pattet, adj.

(til IV vind 2; ;;/. skævmælket; vet. ell.

dial.) om malkekreatur (ko): hvis patter giver

mælken fra sig i skæve straaler, ud til siden.

Moth.V192. Boers.VetF.192. NordsjællF.III.

64. -pibe, en. (<r/. windpfeife ; til I. Vind 6;

jf. -rør) pibe (1.2.7), rør, kanal, hvorigen-

nem luft kan passere; især dels om lufthul,

rør, hvorigennem den indesluttede luft i en

lukket støbeform, en smelteovn olgn. kan und-
vige, dels om pibe paa blæsebælg, dels om luft-

kanal, ad hvilken luft presses ind i en højovn.

MilTeknO. Wagn.Tekn.45.58.66. SaUI.209.
XIX.126. -pil, en. spec. (jf. -fane 2; me-
teorol.): pil paa et vejrkort, der angiver vindens

retning og styrke. NHoffmeyer.Vejledn.tilBe-

nyttelsenafVejrmeddelelser.(1873). 6. Paa Kor-
tet er Vindens Retning og Styrke angivet

ved saakaldte „Vindpile", der flyver med
Vinden. Fjerenes Antal (fra 1—6) angiver

Vindstyrken. Frem.DN.158. Hvadhedder det?

(1947).357. -pisk, et. (jf. -piskning, -slidj

se u. II. Pisk 2. -pisket, part. adj. (jf. -slidt

og vejrpisket; især o) navnlig om plante-

vækst: pisket (se II. piske 2.2) af vinden;

(meget) forblæst. Fjaltring vindpiskede Kirke-

gaard. Da.Fiskeritid.1923.184. KMunk.A.135.
-piskning^, en. (jf. -pisk, -pisket; forst.,

gart.) det at plantevækst piskes af vinden.

bladene flosses ved vindpiskning. Ctf.i95(?.

(OrdbS.). -poleret, part. adj. (jf. -sleben;

geol.) om sten(masse) olgn.: som har faaet en
glat, (ligesom) poleret overflade af de af vin-

den medførte sandskorn m. m. vindpolerede

Blokke. VMilthers. Bornholms Geologi. (1916).
103. jf. Vindpolering. Naturens V1951.26.

-pose, en. (ænyd. d. s. (Repholtz. Stampen-
borg.(1820). 107; som øgenavn til en bonde,

jf. (?) bet. 3;) I) (jf. u. Vimpel 1 og

Vimpelpose; 4>) f^V^-) poseformet vindret-

ningsviser (i mastetop ell. paa flyveplads).

DagNyh.^*/il929.1.sp.2. Sportsleks.II.670. 2)

(jf. -sæk 2; fagl.) poseformet genstand, der

skal tage af for vinden (jf. Uglen.*/10 1856.4.

sp.2 (?)); om stort, sækformet hylster af let,

vindtæt stof, hvori skiløbere (paa fjældtur)

søger ly under ophold undervejs: Sportsleks.

11.670.
II jf. -manchet og u. -fang 2.1 : Vind-

XXVII. Rentrykt "/t 1952
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iakke . . den ene Vindpose for Haandleddet

mangler. Politi E.Kosterbl. "/, 1922. l.sp.l. 3)

(jf. -bøjtel 1, -sak; til I. Vind 1.5 og 6; dial.)

skryder; vindhas. MDL. -pres, et. (jj.

-tryk^ pres, som (stærk, vedvarende) vind ud-

øver. *(da) sprang pludselig
|
under Vind-

presset Hyssingen |
i Sejlets Snip. BZaum.

Sib.114. Elkjær.MH.5. -palver, et. fVin-
de-. WeisbachsCuur. (overs. 1755). 396). {ty.

windpulver; til (flt. af) I. Vind 5.1 ; med.,

nu næppe i rigsspr.) pulver mod vinde i li-

vet. Amberg. FolkLægem.111.117 . -pust, et.

(Tinde-. Grundtv.Optr.il. 183). (jf. -drag,

-kave, -stød^ (især: svag, kortvarig) luftning

(i ellers stille vejr). *Milde Vindpust vifte

gjennem Skoven. /n7.P.5. *det gjor godt i

Dagens Hede j
at faae et Vindpust fra den

salte Søe.Hostr.DD.8. jeg (gravede) saa sve-

den sprang af mig. Solen væltede ned og der

var ikke et yindpust. MKlitgaard.GM.156.

(jf. u. -stød^ i udtr. for, at noget staar paa
svage fødder, let kan omstyrtes olgn.: Veiret

skal løfte dem allesamraen (o: dine afguder)

op, et Vindpust (Chr.VI: forfængelighed;

1931: et Vindstød) skal tage dem bort. Es.

57.13. en Planteart, hvis Blomsterblade
faldt for mindste Vindpust. DF.Xi/.O^?. jf.

flg. gruppe: Det er tungt, at Mennesket
maa grue

|
For at elske varmt og ømt en

Ven . .
I
Dette Liv et Vindpust kan forkue!

Hrz.D.11.232. \\ i sammenligning ell. billedl.

*Som Vindpust, der hvisler over daggammel
Grav,

I

Er Menneskernes Tanker:
|
De dvæle

kun koTt.Winth.HF.75. den gamle middel-
alderlige . . Verdensopfattelse faldt over
Ende for nye, friske Y'mdpnst.OBang.EK.
11.52. (han) snurrede (ikke) rundt som en
Top for ethvert Tankens Vindpust. Jørgen
Niels.D.153. se ogs. u. I. vaje 1.3. f -pa-
ster, en. (jf. M. -hjul; til I. Vind 6) venti-

lator. LTid.1754.410.
Vin-drank, en. (jf. Drank 2(2); sj.)

vinbærme. Larsen, -dranker, en. (ænyd.
vindranker(e); j/. -drikker; nu l.br., jf.:

„sjeld."Let;tw.) dranker m.h.t. vin. Menne-
skesønnen kom, som spiser og drikker, og
de sige: Se, en Fraadser og en Vindranker
(1948: BTmker).Matth.ll.l9. Min Tiener
var en meget flink Karl, men en umaadelig
Viindranker, skiøndt aldrig beruset. HBDhlp.
1V.207. S&B.
Tind-rap, adj. ((S, l.br.) vindsnar.

D&H. (Odins) vindrappe Eest.SaUXVIII.
403. -reb, et. se Vindereb. -ret, adj. som
er anbragt, placeret i vindens retning, (næsten
kun anv. som adv., især i forb. som ligge ell.

(sjældnere) staa vindret;. Fløiet staaer ikke
vindret. MO.* VSO. især: I) ('^'/.solret 2 og
I. Vind 3; fagl, nu l.br.) om bygning: som
ligger nøjagtig efter verdenshjørnerne (stik
vest-øst), (kirken) staar (ikke) Vindret eller
er . . ikke sat Soelret, thi den vender næsten
i Sydvest og Nordost i den sted den burde
vende i Øster og Yester. LHøyer.0.22. Eskild-

sen.Da.Grænselære.(1936).54. 2) (jf. strøm-

ret; ^ ligge vindret olgn., ligge (til ankers)

med stævnen mod vinden. SøLex.(1808). holde

Skibet vindret. Funch.MarO.11.117. Sal.*XY
806. jf.: Vendingen begyndte med at brase Ag-
terræerne vindrette. AWilde. Erindringer om
JerichauogThorvaldsen.(1884).9. -retnings,
en. (jf. -linie, -strøg 2) den retning, hvorfra

vinden kommer. MøUH.VI.250. (julis) frem-

10 herskende Vindretning er . . vestlig. Frem.
DN.169.

II (1. br.) om verdenshjørne ell. under-

afdeling deraf, kompasstreg. Compasset ind-

deles i 32 ligestore Dele, som kaldes Com-
passtreger. Efter disse benævnes Vinden til-

søes, men for os er det nok at tage 8 Vind-
retninger, nemlig: Nord, som betegnes N.
(osv.). Andres. Klilf.l.

\\ (jf. I. Vind 3; nu
næppe br.) om bygnings orientering, beliggen-

hed i forhold til verdenshjørnerne, (vi) have
20 taget Feil af (slottets) Vindretning, og kaldt

. . Midt-Fløien den østlige, i Stedet for den
nordlige. Fædrel."/itl859.1.sp.l. || hertil (jf.

Vind-maaler 1, -viser i; Yindretnings-
maaler, -viser, -revne, en. (jf. dial. vind-

revnet, om tommer: med vindridser (Aarb
Frborg.1920.99); næppe i rigsspr.) vindridse.

ErlKrist.MM.251. -ridse, en. (ogs. (til

Rids 1.3; -rids. MilTeknO.316. FagOSnedk.
150). (jf. -revne, -skøre (1), -sprække; fagl.)

30 især i flt., om ridser frembragt af vejrliget. Rev-
ner (i en udestaaende statue), der af Fag-
folk almindeligvis betegnes som „Vindrid-

ser". I/jesfcr./Æe^su.iP^i .4. 857. navnlig (jf.

Kerne-, Stjerneridse; om radialt løbende

sprækker, ridser, som opstaar under tømmers
tørring: Gnudtzm.Husb.^ (1888).107. VareL.*

887. -riflet, (part.) adj. se riflet 2.1 slutn.

Vin -drik, en. (f Vine-, se bet. 1).

(ænyd. d. s. (bet. 2), oldn. vfndrykkr; jf.

40 -drukken; nu næppe br.) I) (drik, slurk,

kvantum) vin. MO. Vine-: Sort.Poet.84(se

u. Lavepas 2). 2) det at drikke (have drukket)

vin. *Did Akhæernes Folk nu kom, besværet

med Yiindrik.PMøll.(1855).I.171. -drik-
ker, en. (jf. -dranker; person, der (gerne,

ofte) drikker vin. vAph.(1764). FrPoulsen.

Fra Europas Foraar. (1921). 120. -driveri,
et. (jf. Vin 2 og Driveri l(i-)2; fagl, 1. br.)

det at drive vin, ell. drivhus(anlæg) til vinavl.

50 Blomsterhus og Vindriveri.Cit. 1897. (Aarb
LollF. 1935.101).

Vind -rose, en. (ty. windrose (-roslein,

-roschen)) I) (nu kun dial.) anemone, især

hvid anemone. Anemone nemorosa L. den
vildeVind- Rose. vAph.Nath.III.299. Zuschlag.

Blomster-Sproget.(1845).13. DÆfr.(„sj."). jf.

Ax Lange & Seeberg. Sdjy. Planler. (1927). 23.

2) (jf. -hjul, -roset og I. Rose 2.4; især fagl.)

et af adskillige flager bestaaende hjul, vind-

60 fang, der driver en vindmotor; ogs. om hele

motoren ell. om krøjevindfang paa en hol-

landsk mølle. laCour&HHolst.Menneskeaan-
densSejre.(1904).23. Folk . . undredes over

at den rige Møller . . ikke lod den gamle
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Engmølle bryde ned og anbringe en af de
nymodens „Vindroser", som kan skøtte sig

selv. Skovrøy.LM.5. Mølhjerg.Gården.(1949).
75. 3) (til I. Vind 3 og I. Rose 2.4; især 4,.)

kompasrose. Geom.(1704).121. MR.1823.145.
KuskJens.Som.348. træbeplantede Chausseer

fører mod alle Vindrosens Hjørner. /2osen-

krantz.AS.(1914) .7 . hele vindrosen rundt
olgn., brugt i videre (billedl.) anv.: hele kom-
passet (se Kompas 1) rundt, saa forandrer lo

Millionerne deres Mening med ham (o: jour-

nalisten) og følger ham alle Anskuelsers

Vindrose rundt. Jørgr. YD.55. Ny-Orientering
hele Vindrosen rundt (o: i 1880^erne).Tilsk.

1933.11.423. 4) (meteorol.) grafisk fremstilling

af middelforholdene ml. de forsk, vindretninger

og de deraf afhængige klimafænomener, den
thermiske Vindrose (viser), hvilken Middel-

temperatur der til bestemte Tider af Aaret
svarer til hver enkelt Ymåretmng. AIøllH. 20

VI.251. Landbo.1V.785. -roset, en. (fagl,

mindre br.) d. s. s. -rose 2. Selvkrøjeren el-

ler Vindrosetten. FerdJensen.Molieindustrien.
(1893).217. (hollandsk mølle forsynet) med
„Vindroset", hvis Opgave det er altid at

holde Møllen nøjagtig „i Yind".Sal.XIII.94.
Tin -drossel, en. (ænyd. d. s.; jf.

-kramsfugl, Røddrossel, I. Skaaning 2 samt
Vin 2) \. sangfuglen Turdus iliacus (der om
efteraaret hjemsøger vinbjærgene). Moth.V186. 30

BlicL (1920). XVI. 121. OrnitholFT.1.22.

Vind-rude, en. (sj.) vindspejl (paa
bil). TomKrist.OA.90.
Vin-dme, en. (ænyd. (i bet. l-2j vin-

dru(v)e, vindru, glda. (i bet. 1 ; som flt.) win-
dru(er) (Mand. 88. 119); fra mnt. win-druf,

-druve ; jf. Drue 1-2 og Vin 2) I ) (nu næppe
br.yjf. MO. VSO.) drueklase; vin(drue)klase.

Moth.V186. som værtshusskilt: Viindrue .

.

som hænger ud for Yiinkiældere. vAph.(1764). 40

2) (jf. Drue-, Vinbær 1) enkelt bær af vin-

ranken, man sanker ikke Figen af Torne,

man plukker og ikke Viindruer af Torne-
buske. Lmc.6.44. de almindelige mørkeblaae
Viindruer. StephJørg. L. 73. MentzO.Pl.263.
(et) Vertshuus, hvis Skildt var en Klase
Vindruer. Bagges. L.1. 311. Hvad hedder det?

(1947). 152. 3) (sml. Rævevindrue; nu især

dial.) vinplante; vinstok, de Lande hvor Viin-

druen groev. Olufs.Ny Oec.1.134. FJCJensen. 50

Da.Havebog.*(1864).236. BornhOS. -drne-,
i ssgr. (især poet. ell. dagl. ogs. -dru-^ af
-drue, nu navnlig i bet. 2; fx. (jf. i reglen

tilsvarende ssgr. m. Drue-j Vindrue-blad
(MaglPet.FraLandogBy.(1900).72. jf. -blad;,

•hælg (VareL.(1807). III.296.321. jf. -bælg
1, -drue-skal^, -bær (nu næppe br. LTid.
1741.562), -dyrkning, -kerne (vAph.(1764).

e. olm. jf. -drue- stenj, -klase (4Mos. 13.23
(1931: Drueklase;. Bagges. DV X.208. (en) io

vindrueklase af glas. Socialdem.'yiol950. 7.

sp.4. Vindru-: Hauch.(Gæa.l845.31). Hol-
stein. D. 51), -kur (med., d. s. s. Druekur.
Sal.XVIII.306), -lus (d. s. s. Druelus. LSal.

XI1.451), -most, -ranke f'Vindru-: Falst.

Ovid.34.98. Faye.LitArb.I.llO. Hauch.(Gæa.
1845.32)), -saks (d.s.s. Rosensaks. Berl

HaveL.III.246), -skal (VeilVin.(1839).161),

-sten (jf. -drue-kerne;, -stilk, -tærte (se

NordiskBager-ogKonditor-Leksiicon.1 1.(1949).
1190). -drukken, part. adj. (oldn. vfn-

drukkinn; ;;'/. -drik; 1. br.) drukken, beruset

af vin. BilleskovJ.H.1.142. jf.: den røde,

viindrukne '!^æse.Aarestr.SS.V138.

Vind-rør, et. (jf. -ipihe; til I. Vind 6;
rør, hvorigennem en luftstrøm, blæseluft

ledes (fx. paa blæsebælg, tungepibe). Am-
berg. PLPanum.Forelæsninger over Sandserne.

(1871).284. -rørt, part. adj. (1. br.) berørt,

bestrøget ell. oprørt, bevæget af vinden. Aakj.

FB.23. *Bølgesangen fra den vindrørte

F]oTd.sa.RS.13. ErlKrist.Ve.6. -sak, en.

flt. -sakke (Kold.D.19). {ty. windsack; til I.

Vind 1.5 (og (3) og Sak 2; jf. -pose 3, -sæk 3;

nu næsten kun dial., jf.: „Undertiden i dagl.

Tale." y-SO.) vindbøjtel (1)- *Var Vindsak
riig, med sex han vilde kiøre,

|
Og blev

B3iron.Rahb.PoetF.I.122. Hr2.XII.335. Jeg
ha'de saadan en god Tillid til ham, — og
saa viste det sig, at han var en ren Vindsak!
Magi Pet.&Kronborg.Læs og fortæl.(1899).29.

Wied.K.42. Junge. UfF. Feilb. (u.yindsæk).
Vindse, en, ['vensa] flt. -r. (sml. no.

vinsj, spil paa et skib (jf. Vindsel 3); fra eng.

winch, vinde (1.2. 1) m.m.) ^ i forb. spansk
vindse, apparat bestaaende af et par mærle-

spiger, haandspager olgn., hvormed reb ell.

ender tottes, svære bomme tvinges paa plads

olgn. under omdrejende bevægelser. TeknMarO.
170. KuskJens.Søm.63.
Vind-sejl, et. (især 4^) I) kuldsejl.

Luften i Tunnelerne (0: i australske guld-

miner) var saa trykkende, at et Lys aldrig

kunde brænde, undtagen vi havde et Vind-
seil til at bringe frisk Luft derned. S^urup.

TreAarfraHjemmet.(1857).56. 2) drivanker.

Funch.MarO.II.147.
Vindsel, et. [iven's(8)l] flt. -er (vAph.

Nath.VII.460. MO. Feilb.) ell. (i rigsspr.

nu alm.) vindsier. (no. (en, et) vinsel, holl.

windsel; til III. vinde (A); jf. I. Vinde, Vin-

del) I) (nu sj.) hvad der svøbes, vikles om
noget; vist kun (jf. 1. Vinde l.i; om om-
slag, bind, (svøbe)liste olgn. vAph.Nath.
VI1.460. MO. en 'lang Stribe Uldtøj . . be-

nyttedes som Vindsel for de Ulyksalige, man
den Gang kaldte SwøhelaesbøTn.ORung.K.lO.

2) genstand, hvorom et (traadformet) legeme

vikles. Amberg. 2.1) genstand, hvorom en

portion garn, traad olgn. vindes for ikke

at komme i urede; i ældre tid ofte om pinde

(jf. Vindepind; ell. tørrede gaaseluftrør, der

lukkedes sammen til en ring (jf. Gaaseralle

og FrGrundtv.LK.181. Stevns Bjev. 52), og

hvorom man vandt nøgler; m. h. t. nutidsfor-

hold især om fladt (udskaaret) legeme (af træ,

pap), som et kortere stykke traad, (stoppe)-

garn, elastik olgn. er viklet op paa. Hrz.D.
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11.211. det totraadede Hælegarn, som kan
købes . . paa Vindsier, VortHj.III,1.110. jf.

Vindselbrev: jeg fik til Løn for min Flid,

ved Garnets opstrikning, et Vindsel fra

Moder. Cit.1827. (Brøndum-Nielsen.PM. 229).

ofte i ssgr. som Garn- (FrGrundtv.LK.181),
Traadvindsel (s. d.) ell. i udtr. (størrelses-

iestemmelser) som et vindsel (stoppe)garn

osv.: nogle Vindsier Traad og Silke. Gylb.

(Heib.Fl.l830.Nr.l7.2.sp.l). 3 Vindsier Ela-

stik. EkstraU.yid937.9.sp.l. 2.2) (fagl, især

4>- ell. fisk.) genstand (trisse olgn.), hvorpaa

en line er opvundet. Scheller.MarO. Vindslet

(paa en felttelefon), der tjener til Føring af

de 2 Stk. Stationskabel, er af Tiæ.Medd
Rytt.32. Det er spændende, naar Trissen

(paa fiskestangen) kører rundt . . atter drejer

Vindslet rundt. Fisken gaar videre. „Cim".
MedSpinner.(1946).31. 3) (jf.bet.2; (delvis)

vist efter eng. winch (se Vindse^) 4>- spil;

vinde (I.2.i). CollO. Krarup Niels. GØ. 143.

Vindsel-brev, et. (jf. -digt og u. Vindsel

2.1 ; foræld.) nøgle-, strikkebrev. Et Vindsel-

brev. Efter en smuk, gammel (landlig) Skik
. . lægger man et lille, skrevet Digt sammen
i Form af et Vindsel, der bevikles med
Traad, Silke eller deslige, og gives (natur-

ligviis til en Dame) . . under den Betingelse,

at Digtet ikke maa læses, forinden Traaden
eller Silken er ophrngt.Hr2.D.II.211. Bøgh.
1.212. 'Axsty et. (foræld.) digt i et vindsel-

brev. Hrz.(DaFolkekal.l844.176).

vind-separere, v. vbs. -separation
(SaUXVI.490). (jf. I. Vind 6 og separere 2;

fagl.) ad tør vej adskille knuste mineraler

(af forsk, vægtfylde) ved at udsætte dem for

luftstrømme. HFB.1945.159. -side, en. (jf.

II. Luv 1, I. Luvart, Vejrside; mods. IV Læ
2, LæsideJ den side, der (i øjeblikket ell. som
regel) vender imod vinden; ogs.: det verdens-

hjørne, hvorfra det (oftest) blæser; hyppigt
styret af præp., navnlig i ell. paa. paa den
nordlige eller Vindsiden af Fiorden.jRetser.

11.522. En Søe skyllede ind paa Dækket
. . og vi . . ilede over i Vindsiden. Blich.

(1920).XIY.136. det er ikke alene Vindsiden,
der lider af Brud, ogsaa til Læsiden kan
Vinden bane sig Yei.Andres.Klitf.93. saa-
fremt blot een af de Rejsende forlanger det,
skal Vinduet paa (DSB.OrdreM.(1950).201:
i) Vindsiden være lukket. ZLars.Ci.ii. -sig-
nal, et. (jf. Vejrsignal; 4^ Scheller.MarO.
Hage." 987. -sikker, adj. (sml. -læ og
stormsikker; 1. br.) som giver læ, skærmer
for ell. er sikret, beskyttet mod vinden, et fal-

dende Blad (der) havner i . . en vindsikker
Krog eller Grøit.OMads.GU.253. en vind-
sikker Lygte. Søiberg.FolketvedHavet. (1908).
63. -skade, en. (jf. Vejr-, Stormskade;
især forst., gart.) skade anrettet (paa træ-
vækst) af vinden. vAph.(1764). Naaletræerne
. . ere mest udsatte for Vindskade. MøllH.
VI.249. HavebrL.*II.1094. -skal, en. (jf.
Isighed, I. Kai; fagl) spaltning i træ efter

aarringene (foraarsaget af, at vinden har be-

væget træet stærkt frem og tilbage); ringskal.

Wagn.Tekn.442. -skala, en. (især meteorol.)

skala, hvorefter vindstyrken angives; vind-

styrkeskala. TeknMarO. -sked, en. [-|SgeJ5,

-|Sge6'} (i rigsspr. nu oftest -skede [-isge'ba]

— nu især fagl. ell. dial. -8ke(e), -skij. flt.

-er. (cenyd. vindschie, (flt.) vindskeder, sv.

dial. vindske, fsv. vin(d)skej), no. vindskei,

10 -ski(e) (dial. ogs. -skid(a)j, oldn. vindskeib;

til I. Ske 1 ell. 1. Skede 1, I. Ski 1; jf. -bræt 3,

-liste; fagl. (ell. dial.), ofte i flt.) hvert af de

to skraa, kantstillede brædder, der sømmes paa
yderkanterne af et (udhængs)tag i gavlen for

at beskytte mod vind og nedbør. \\ -sked(e)
olgn.: *Stormen har revet Tag og høie Vind-
skeed brækket. C/^nm.A»S'.2i. Let;w.(„den
foræld, og prov. (o: dial.) Form for Vind-

skee"). Saaby.*-'' Glahder.Retskr.; som hoved-

id ell. sideform: MO.^ MO. (begge ogs. -skeej.

SvGrundtv.^-^ (ogs. -ske^. S&B.(som no.; ogs.

-ski; hovedform: -ske). Larsen. (ogs. -ske,

-skede og (som no.) -skij. Kaper, (ogs., som
no., -ski;. VSO.(ogs. -skede; hovedform:
-skee^. D&H.(ogs. -ske, -ski^. FagOSnedk.
(ogs. -ske), -skede: Moth.V197(ogs. -skéej.

Molb.HO. Gnudtzm.Husb.^(1888). 191. Tekn
Leks.1.596. se ogs. ovf. og sml. Feilb. — her-

til best. f. -skeåen (IRaunkiær.ID.195) og

30 flt. -skeder: Brand -Ordning*U1749.§ 31.

Pløyen.E.252. HFB.1936.IL. || -ske: Bl&T.

jf. Thorsen. 188. Hedebo.l2. Feilb. og ovf.;

-ski: Hjælpe O. se ogs. ovf. — hertil best.f.

-skeen (Cit.l879.(VSO.)) og flt. -skeer
('-skier olgn.): Aarb.1869.192. SydfynskeS.
23. Vindskeder (skeer) eller Vindskier.

AFang.IK.140. jf. former som: 2de Wind-
scher. Cit.1707. (PJensen. Snesere. (1883). 89).

Fyr- Bredder til Vindskiær paa Gaulene.

Ao OeconJourn.1757.238. sml. MDL.445.651.
Feilb. og Vindskære. Larsen, -skibelig,
adj. [ven'sgi'bali] (i ældre tid ogs., især af

etymologiske grunde (jf. MO.11.1537), skrevet

vin-. LTid.1738.487. PEMiilUL305(„et af

P.E.Miillers forkeerte Indfald. "Leww.j. Hjæl-

pe O.), adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (Moth.
V195). (ænyd. vin(d)skibelig, wijnskiffuelig,

omhyggelig, grundig, ogs.: ivrig, nidkær (PTi-
demand.Overs. afLuthersHusspostille.L (1564).

50 72.''' Bording.n.l97), glda. wynskipeligh, om-
hyggelig (Mariagerleg. 440) ; af II. Vind og

en afl. af æda. skipæ, indrette, oldn. skipa

(jf. Skibelse;, sml. oldn. skipuligr, passende,

taalelig og no. dial. vinneskap, stort arbejde,

travlhed; i rigsspr. især (3 ell. i højere talespr.)

præget af flid, arbejdsomhed (navnlig m. h. t.

(materielt) erhverv, jf. PEMull.*209f. MO.);
foretagsom; driftig; virkelysten; stræbsom.

||

om person. Fornemme Folk (i England) ere

60 . . langt fra ikke saa vindskibelige, som l>^e-

åerldS)nåerne.Holb.Anh.l02. min Fader (var)

Degn . . en heel klygtig og vindskibelig Mand
i sit Emheåe.Ew.(1914).IlI.269. Præsten
roser (ham) som en . . vindskibelig Bonde.
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Mynst.Vis.II.25. en dygtig og vindskibelig

Slider. Reumert.ER.S. — nu ofte (lidt ned-

sæt.) m. Hiet. af, at vedk. udfolder vel ivrige

anstrengelser for at opnaa personlig fordel:

emsig; entreprenant; smart, de vindskibelige

Kjæltringer (i Triest). Lehm.1.188. vindskibe-

lige og paatrængende Folk, der ved konge-

lige Baller som ved simple Begravelser ikke

havde andre Ting i Hovedet end at bore

sig saa højt op som mulig.Tops.US.il.371. \o

denne sort vindskibelige medborgere (o: vær-

nemagerne). Bom.S.133. jf. Feilb.
II

om ting

ell. forhold, der vidner om (materiel) virke-

lyst, foretagsomhed, bjærgsomhed. naar den
retskafne, den stræbsomme Mand i et Øie-

blik uden sin Brøde berøves sin vindskibe-

lige Stræbens møisom samlede Løn. Rahb.
LB. 1.517. Her er en vindskibelig Egn. I

alle Huse, jeg kommer ind i, seer jeg en

Yæy.Goldschm.VT.148. Hvis de vindskibelige 20

Grundsætninger skulde være de ledende, saa

maatte de danske Nordslesvigere politisk

samle sig under Agrarernes Fane. FlensbA.

^1x1894.1.sp.3. — (nu sj.) m. nedsæt, (bi)bet.:

mit (0: en tiggers) lamme Been (er ikke) en

naturlig Svaghed men et vindskibeligt Paa-
fund, af de Almisser, det forskaffer mig.

Biehl.Cerv.LF.il.219. -skibelis-hed, en.

(tidligere ogs. (jf. u. -skibeligj skrevet Vin-.
Slange.ChrlYlllO. CPRothe.MQ.1.454. PE 30

Mull.Isl.87. HjælpeO.). flt. -er (se ndf.; if.

MO. uden flt.). {ænyd. d. s. og winskiwelig-

hed; i rigsspr. især O ell. i højere talespr..

jf.: „nu sjeld. i Talespr." Lew'n.) foretagsom-

hed; driftighed; flid; stræbsomhed (navnlig

m. h. t. ens (materielle) erhverv; jf. JBaden.
SB.116). Provsterne skulle . . forfare om
Ungdommens Undervisning, (degnene) til

Vindskibelighed .. formane. Z)L. 2

—

16—4.

Jeg har forhvervet det alt ved min Flid 40

og Yindskihe\igh.eå.Holb.Tyb.III.2. hendes
Vindskibelighed for at skaffe Familien Vel-

stand. Oe/iLEr./.i^^. *Vi har kaldt herind
|

En Skare driftige hollandske Bønder;
j

Vindskibelighed skal de lære Dansken,
j

Amager vil forvandles til en Rave. HCAnd.
SS.X.155. Konkurrencen har i høj Grad
befordret Vindskibeligheden. Høffd.DF.113.
i fit.: fra de Danske Øer udskibes aarlig . .

V3 meere Korn end for 50 Aar siden, (det) 50

er Tegn paa Landmandens Vindskibelig-
heder. OeconJoMrn.i758.i46.

II
m. specialise-

ret anv.; dels (nu næppe br.) om list, sne-

dighed: vi skal bruge vores Snedighed og
Vindskibelighed til andres Nøtte.ZomGrøn-
neg.I.80. den store Forbrydervindskibelighed,
samt den store Tiggervindskibelighed, der
havde ført til en med megen Klogt og Fiin-

hed uddannet Tiggerkonst. Sibb.Aa. 1.602.
dels (nu ofte): (utidig, overdreven) emsighed, 60

bjærgsomhed, væren om sig for personlig for-

dels' skyld: HWulff.DR.257. alle Former for

Fidus, Vindskibelighed, Tyveri, Forfald og
anden Lavhed gaar i Svang . . i Myresam-

fundene. PoL**/ii944.i(?.sp. i.
II

(som gen-

givelse af Industri (jf. Industri 1-2^; hos

sprogrensere, nu sj.) om (haandværk og)

industri(virksomhed). Høyen.Breve.136. Ene-
vælden . . stræbte skarpt at regulere For-
delingen af Handel og Vindskibelighed imel-

lem By og Lmd.EHolm.DH. 1660-1720. 1.

256. m. (overgang til) konkr. bet., om in-

dustriprodukt: den fremmede Vindskibelig-

hed der her finder en saa betydelig Afsæt-
ning. //ø?/en.S. iii<?.sp.3. i flt.: Disse Figurer
(o: nogle skulpturer paa en handelsudstil-

ling) staae . . som et ubemærket Smykke
midt imellem alle Vindskibeligheders saa
høist forskiellige . . Former og Skikkelser.

sa.Breve.l37. -skifte^ et. (mindre br.) for-

andring, drejning af vinden; vindskiftning.

ved de mange Vindskifter haves (ofte) Læe
paa Strandingsstædet. /ns.i802./Tr22i. VSO.
-skiftning:, en. (jf. -skifte; mindre br.).

Folkestemningen (vendte) sig saa hurtigt

som Vejrhanen ved Nind^kiitning. KnudAnd.
AR.177. overf., om stemningsomslag : EBrand.
(PoV''U1925.9.sp.2). -skirm, et. se -skærm.
-skiTe^ en. (nu næppe br.) skive, hvorpaa
vinden(s fart, retning) angives; m. h. t. for-

hold i Kbh.s børssal: DagbUU1858.2.sp.3.
(i børssalen) anbragtes Vindskiven, hvis

Viser var sat i Forbindelse med en Vejr-

fløj paa lagrjggen.JWerner.Børsen.(1915).
140. -skjul, et. (jf. -skærm og Skjul 3;

især fagl.) skærm olgn., der yder (nødtørf-

tig) beskyttelse mod vinden; læskærm. (visse

primitive stammers) Bolig bestaar af et sim-

pelt Vindskjul af Grene og Buske. Steensberg.

DB.7. (styrmanden) staar ude i Vindskjulet.

BMikkels.PP. 17. -sky, en. (ikke i rigsspr.)

vejrsky. Moth.V197. MO. S&B. -skygrge,
en. (fagl.) i forb. som ligge i vindskyggen,
ligge i læ for vinden (paa læsiden). Saadanne
(modgaaende) Vinde frembringes ved Sug-
ning af den Luftstrøm, som blæser hen over
Bjærget, idet den fører de Luftdele, der

ligge i „Vindskyggens" øverste Del, med sig.

Paulsen.II. 783. EHolstein-Rathlou.S.II. 288.

-skære olgn., se -sked slutn. -skærm,
en. (f -skinn, et. vAph.(1759)). (jf. -skjul

og Vejrskærmj skærm, som yder beskyttelse

mod vinden; læskærm. Feltarb.94. Wolfh.
MarO.182. JohsBrøndst.DO.1.115.

\\ (jf.
-spejl^ om gennemsigtig skærm, der beskytter

føreren af ell. passager i automobil, flyvema-

skine m. m. mod luftstrømmen. Pol.^^/il929.

13.sp.6. Luftfart.62. — hertil: Vindskærms-
glas (d. s. Pol.^U1952.3.sp.2) samt -ren-
ser (PolitiE.KosterbV'Uil924.2.sp.2. Bek.
Nr.6yil944.§56.stk.2) ell. -visker (Motor.
1935. 282. sp. 2. Ugeskr. fRetsv. 1941. A. 988),
vindspejl (s) visker, vindues -renser, -visker.

-skæv, adj. (fra ty. windschief (nt. wind-
scheef^ ell. delvis (i bet. 2) hjemlig dannelse

af IV vind og V skæv) I) ['veuisgæ^v] i

fagl. anv. (.1) j^;//. vederbugtet ; især haandv.,

%) næsten kun om (forholdsvis) flade le-
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gemer (navnlig af træ): som huer, krummer
sig (fordi de har kastet, slaaet sig), saa alle

fladens punkter ikke ligger i samme plan;

ogs. om krumgroet ved. Amberg. Taglægterne

maae aldrig være krumme, vindskjæve eller

dreieåe. ForklMurere.74. Det vindskiæve Træ
er . . snarere seit end s\^iørt. ArchivSøvæsen.
111.228. Skønt Figuren er drejet i Halv-

profil, er Stolens Ryg dog tegnet i Front;

dette giver Billedet noget vindskævt. Wan- i_o

scher.R.96. 1.2) (mat.) om kurve (fx. skrue-

linie) : dobbeltkrum (jf. Rumkurve ; mods.

plan kurve (se I. Kurve 1)); ogs. (jf. bet.

1.1 j om krum, reiliniet flade, der ikke kan ud-

foldes. ASteen.Analyt.Rumgeometri.il.(1874).
9 f. 20. 42. Carl Hansen. Stereometri. (1913). 3.

2) (oftest udtalt: ['ven'sgæ^v]; talespr.) meget

sJcæv(t-bygget, -hængende, -siddende osv.); pil-

skæv, små, krumryggede, vindskæve vaen-

nesker. FrHamm.Levn.1.79. *en Hytte ..
|
20

brystfældig, vindskjæv og lille. Kaalund.21.
(plov)Fnren var blevet vindskjæv.^niiVieZs.

Bondeliv.IIL(1869).58. Hvordan er det, De
sætter det Papir i (skrivemaskinen)? W Det
er jo vindskævt. Mand. Fallada.B.172. -skø-
re, en. skøre (II), sprække foraarsaget af

vind (og vejr). I) (fagl.) (omir.) d. s. s.

-ridse slutn. MilTeknO. S&B. FagOSnedk.
2) -^ flænge, rift i sejl. Sportsleks.II.670.

•slaaet ell. -slagen (Arbejdervennen.^*/i 30

1912.[l.]sp.l), part.adj. (oewt/d. vindeslagen

;

jf. vejrslaaet; d), /. br.) pisket ell. omtumlet

af vinden. Vantrevne Buske og vindslaaet

Smaakrat./2ts<.J.293. *Fortvivlede kæmper
der oppe (o: i stormen) de vindslaaede Kra-
ger

I
med Magter, der aldrig har kendt

til et kristeligt Ylen^yn.KWiinstedt.Yejene.

(1914).21. -sleben, part. adj. (geol.) d.s. s.

-poleret. NaturensV.1951.26. -slid, et. (jf.

-pisk; især forst., gart.) (skade voldt af) slid 40

(1.1.1) af vinden (i plantevæksten). Tidsskr.f.

Skovvæsen.l902.B.263. Haven.1928.138. sp.l.

HavebrL.* 11.1094. Cp -slidt, part. adj. (jf.

-pisket og vejrslidt^ slidt (især: beskadiget, for-

revet) af vinden. En hvas Blæst strøg omkring
vindslidte Ta.ge.Aakj.BondensSøn.(1899).157.
vindslidte Bnske. Knud And. HH. 8. • sla-
gen, en. (til I. Yind 6.2; j'/- -slugning og

Krybbebiden; landbr., vet.) den uvane hos en
hest, at den er vindsluger. GCWith.Veteri- 50

nairvidenskab.I.(1836).474. LandmB.II.379.
•slager, en. (til I. Vind 5.2; ^'/.Vejrsluger;

landbr., vet.) hest, der har den uvane at ned-
svælge luft (ledsaget af en gurglende lyd), spec.

(mods. Krybbebider 1) uden samtidig at sætte

tænderne i en fast genstand. Viborg.HY.45.
Hrz.XII.273. LandmB.II.380. UfF. jf.: Jeg
(0: barnets fader) ingestaar for alle skjulte
Feiler, — han (0: et barn) er hverken Krybbe-
bider eller Yindslu'er. MaglPet.MF. III. 16. eo
-slagning, en. (til I. Vind 5.2; jf. Luft-
slugning; landbr., vet.) vindslugen. Sal.X.
1130. Husdyrsygdomme.(1941).466. -snar,
adj. ^j/. -rap; o, nu sj.) hurtig som vinden;

meget hurtig, aldrig feilende Skytter, fly-

vende paa vindsnare Heste. Engelst.Forsv.

212. *Did . . vil vi flye . . ] Paa vindsnare
Snekke. Hauch. (Molb. Athene. VI. 69). * Iris

med vindsnare Fødder (Wilst.: den storm-
snelt vandrende^ ham adlød. Gertz.(Wilst.Il.

(1909).XI.v.l95). t -sot, en. (ty. wind-
sucht; j/. -syge og I. Vind 5-6) I) tromme-sot,

-syge (hos mennesker). vAph.(1759). 2) plan-

tesygdom, hvor stængelen bliver unaturlig bred

og fyldt med luft i st. f. vædske. AFWieg-
mann. Om Planternes Sygdomme, (overs.1839).

98. -spejl, et. (jf. -glas, -rude, -skærmj
gennemsigtig (glas)rude, skærm (oftest) paa
førerpladsen af bil, lokomotiv m. m., der be-

skytter mod vinden. (motorcykel)Sidevo^n med
Vindspejl & K&lesche. Pol.''/il922.14.sp.6.

(automobilen er) lav i Toppen og med et

smalt Vindspejl, som Skydeskaaret i en Tank.
JVJens.G.59. hertil Vindspejls) -visker,
vindskærms-renser, -visker, vinduesvisker. Au-
tomobilO. DaEngTeknO. I. -spil, en, et. se

-spiller 1. II. -spil, et. se Vindespil. -spille-
hand, en. se -spiller-hund. -spiller, en.

I) ^t -spil. JBaden.DaL.; som fk. (m. sa.

form i flt.): Reisler.*11.599 (ved siden af (en)

-spiller); som intk.: GHMull.Wb.). (i formen
-spil fra ty. (das) windspiel, mynde, til

(ældre) ty. wind, hund (se Vindhund^;
TO. h. t. dannelsen sml. ty. federspiel, jagt paa
fugle, jagtfalk; formen -spiller (jf. Spiller 1)

omdannet heraf i dansk; jf. -spiller-hund;

især jæg., zool., mi 1. br., jf.: „Talespr. og i

Naturhist."Levin.) vindhund; jagthund; navn-

lig: (mindre) mynde, dværgmynde. Adr.*U
1763.8.sp.2. en guulagtig lille Hund af det

Slags, som almindelig fører Navn af Vind-

spillere. Houc/i.7/7.22. den italienske Dværg-
mynde eller Vindspilleren. Bre/irn.7)L.*777,2.

126. DJagtleks.1388. i sammenligning: hurtig

som en Vindspiller løb hun afsted. Oe/iL

XXVIII.71. Goldschm.III.438. 2) (su. vind-

spelare; 97- -hund slutn.; af bet.l m. tilknyt-

ning til i. Vind 1.6 ; talespr., nu mindre br.,

jf.: „vel sjeld." Len'n.) vindig (mands)person;
vindhas; ogs. om vævert, viltert menneske.

Skuesp.VIII.40. Den Spirrevip! Nei du skal

have Tak; det er ikke saadan en Vindspiller;

det var en . . arbeidsom . . Mand. PAHeib.
Sk. III. 248. Opfindelser, hvormed jeg . .

havde vandret fra Dør til Dør uden at op-

naa Andet end at blive udraabt som en

Vindspiller og Vl&ttensl&ger.RSchmidt.SS.

155. Den største af de tre Smaapiger var

nøgtern og snusfornuftig . . den mellemste

var en lille Vindspiller og derfor Faderens
Kæledægge.NJeppesen. R. 124. Feilb. UfF.

3) (nu 1. br.) videre anv. af bet. 1-2. Vinteren

(sagde): „der skal være Laas for Land og

Laas for Vand (o: is), naar den Vindspiller

af en Vaar kommer trippende med sin Lire-

kasse." C£?t«.Æ.7¥ 24.
Il

om dyr. *en lille

Abekat:
|
En rask Vindspiller. C^rBorMp.PM.

331. „Én Svale gjør ingen Sommer 1" sva-
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rede Blomsterne. „Du (o: svalen) er en Vind-
spiller ligesom YihenV CEw.Æ. 1. 6.

\\
(jarg.,

nu næppe hr., jf.: „alm, Sømands-Udtryk."
Levin.) om kugle, projektil (under farten

gennem luften), da der var en passelig Af-

stand (fra skibet), joge vi vore susende

Vindspillere langskibs over (fjendens) Dæk.
Hauch.HS.9. -spiller-antilope, en.

(zool., nu si.) den lille antilope Neotragus

Kirki. BøvP.11.323. JVJens.DF.165. -spil-
ler-hnnd, en. (nu sj.) vindspiller (1).

Schand.TF.1.115. Een af de saa kaldede
Engelske Vindspille Enn de. Adr.'*/, 1762.

sp.l6. -spring, et. (jf. Spring 2.3; især

fagl. (^, meteorol.)) det at vinden springer

(2.3); pludselig vinddrejning. SøLex.(1808).

St Bille. Gal. 1. 117. Sal* XXIV. 196. UfF.
-sprukken, part. adj. (1. hr.) sprukken,

revnet af vind (og vejr). Vindsprukne Hæn-
der, arbejdsru Hænder. i?ørd.Z7iC.7i. Læ-
berne var som af vindsprukken Læder. Mt/i

Erich.VJ.192. -sprække, en. (jf. -ridse;

fagl. ell. dial.). S&B. Feilb. der bliver vind-

sprækker paa hænderne, naar disse er fug-

tige og udsat for blæst. UfF.
Vindst, en. se Vinst.

Vind-steg, en. (jf. -bolle, -frikadelle

og I. Vind 1.5, 6 (-7); talespr., 1. hr.) luftsteg.

han (o: en cand. theol.) er saa glad
|
for

sin Eksamen, den gir Ret til Mad.
|
Hvem

ønsker Vindsteg? Drømmefrikadeller? /^a/c

Holm. FT. 86. uegl: Kloge Hoveder (be-

troede) Verden deres golde (religiøse) Fun-
deringer . . Det var Vindsteg for ærlig

Runger. JacPaludan.F.226. -stil, adj. se

IL -stille. I. -stille, et ell. (nu sj.) en

(Moth.V197. LTid.1725.10.159. BerlTid.'/t

1907.Aft.l.sp.l. jf.: „Vindstille, en. (og et.)."

MO.(men Molb.HO. kun fk.)). p. (l.br. i

alm. spr.) -r (OpfB.*III.355. under lange

Ymdsti\\er.HHolst.Elektr.I.206). (sml. ænyd.
vindstilling i sa. bet. og L Blik, Luftstille,

L Stille 1) det at der (næsten) ikke rører sig

en vind. Vi vare netop komne i aaben Søe,

da vi pludselig fik Yindstille. Bagges.NK.287

.

Stubmølle (med) en Hestegang, for i Vind-
stille at kunne dreie denne Mølle ved Heste-
kraft. Mi?.i«34.i69. de fremmede Skibe, som
ligge for Vindstille ude paa Vandet. CKMolb.
Span.5. et usædvanlig langvarigt Vindstille.

HHolst.Elektr.I.206.
|| (nu mindre br.) i

best.f. Pol."/tl910.5.sp.5. Et enligt Porsris

. . fyldte Vindstillet med en hed, solkrydret

I>uit.ErlKrist.BT.9. spec. i forb. som vind-
stillets bælte (OpfB.HV471. D&H. jf.

Vindstillebæltet. smst.) ell. region (GSilfver-

herg.ChemiskPhysik.(1847).89). stillebæltet.
|]

07. Stille sp.l355^'^) i tilfælde, hvor L -stille

er vanskeligt at skelne fra IL -stille, (spec.

som præd., i forb. som det er ell. bliver vind-

stillej. Det blev atter vindstille: man lod
Seilene falde. Bagges.Skudd.31. Er der ingen
Bevægelse i Luften, er der heller ingen Vind,
og det siges da at være Vindstille. Andres.

Klitf.l. Vindstille! Loke saar Havre.
|

Stille staar Tidsler og Halm. jyjens.Aa.35.

II
overf. der hersker et komplet Vindstille i

den diplomatiske Yerden. Bøgh.Valbygaasen.
(1859).33. (dette haab) gav ham Vindstille

i Sindet. Schand.TF.11.268. Igennem dette
Brev fik hele Sagen, som i nogen Tid
havde ligget for Vindstille, Vind i Sejlene

igen. KBlixen.AF. 147. IL -stille, adj. (no.

10 -stiL vAph.(1764)). (jf. u. I. -stille samt
II. stille 1.3; ikke i MO., jf.: „Ikke sædv."
VSO.; nu alm.) (næsten) uden vind; blik-

stille (1). Reisler.896. Rævejagter, bør ,

.

arrangeres paa klare, vindstille . . Dage.
Johannsen.Jagtbog.(1871).108. det var saa
vindstille, at Flammen ikke . . flakkede.

KaiHolb.FC.IV.53. Fyrrelundens Ungtræer
duftede. Selv i vindstille Vejr spredte Duften
sig. Elfelt. NB. 90. jf. u. L -stille: Vind-

20 stille Bælter. Sal. XVIII. 306. D&H.
\\

(1. br.) om vandflade: uden krusninger af
vinden, (søen) laa vindstille mellem Gra-
nerne. AaDons.S.246. -straale, en. (jf. I.

Vind 1 og Q og I. Straale 3; fagl). Tonen (i et

harmonium) fremkommer ved, at Metaltun-
ger bringes i Svingning af en Vindstraale —
som ved en Mundharmonika. Bo/jimonn.M«-
sikalskLomme-Ordbog.(1882).23. OpfB.*I.54.
-streg, en. (<?/. windstrich; til I. Vind 3; nu

30 1. br.) kompasstreg. vAph.(1759). MO. VSO.
-Stribe, en. I) (sj.) (svagt) vindpust.

OpfB.'II.404. 2) (1. br.) stribe (fx. i vand,

sne) frembragt af vinden, (vi) tog Retning
efter Vindstriberne i Sneen. KnudRasm.GS.
1.446. -strøg, et. (nu sj.). i) (jf. -drag,

-træk og Luftstrøg 1, Vejrstrøg^ strøg (L4.i),

træk af vinden; luftmasse i bevægelse. Olufs.

Landoecon.348. Her gaaer ofte stærke Vind-
strøg giennem denne Biergkløft.ilfO.' D&H.

40 2) (sml. 1. Strøg b) vindlinie, -retning. Gude.
0.36. Det herskende Vindstrøg paa denne
Aarstid.MO. 3) (jf. I. Strøg 6.3 og Luft-

strøg 2) omraade, hvor særlige vindforhold

hersker. Harboe. Mar 0. 401. -strøm, en.

luftmasse, vind i strømmende bevægelse; luft-

strøm. 0rst.VIII.55. Vindstrømmen susede
ind i Forsalen (paa stationen), saa Kamfin-
lampens Flamme svajede til alle Sider.

Schand.SB.60.
\\ (jf. I. Vind 6 og Blæst 2)

50 om kraftig luftstrøm, vindstraale til teknisk

anvendelse. Wilkens.MT.34. FoltmannsFlyve-
bog.(1941).8. -stynet, part. adj. (jf. -klip-

pet og styne 1 slutn.; G), 1. br.) om træ-

lvækst): hemmet i væksten af vinden, lidt

purlet, vindstynet Egekrat. Baud.H. 3. foran

Hoveddøren (stod) to stammetykke, men
ganske vindstynede Linde. JakKnu.Jy. 1.90.

-styrke, en. (især fagl.) vindens hastighed,

styrke (ofte angivet efter en vindskala). MøllH.
60 V1.251. Fyrmester N. har varskoet os ved

at fortælle, at det er „Vindstyrke 10".

AchtonFriis.D0.il.134. \\ hertil: YinåstjTke-
maaler (jf. Vindmaaler 1), -skala (jf. Vind-
skala/ -Stænk, et. (især i flt.; 1. br.) vind-



31 Tindstærk Tindtør 32

taare (2). Cit.ca.l910.(OrdbS.). -stærk, adj.

(gart, forst.) vindfør. Træet (har) meget vind-

stærke Grene. CMatthies.DF.il. 9. -stød,

et. (jf. -drag, II. -flage, -pust og Vejrstød 2)

stød (II.3.3); vindkast. En Mand stod en-

gang paa en Høi; i det samme kom et Vind-

stød, som . . løftede ham op i Høiden og

nedkylede ham ved Høiens Fod. Iris.1801.

IY23. naar Havet bruser efter et pludseligt

Yindstøå.Hauch.IY448. et enkelt Vindstød, lo

der . . stundom kan fare hen over stille

Ymde.ThomLa.KH.219. jf. u. -pust: Selv-

tillid (er) en livløs Ting, en Fakkel som
slukkes ved det første Vindstød. S/cMesp.

IX.38.
II

iilledl. ell. i sammenligning. (Poul

Helgesen) vendte sig som en Veirhane for

ethvert Vindstød af sin egen Lidenskabelig-

hed. CPaZM.fm's«rtdssA;r.31i;./.53j. I Lands-

tinget sidder han nu tryg og rolig, uden at

mærke synderlig til de store politiske Vind- 20

stød. HWulff.DR.409. Imidlertid kom Jep

Larsen fra Marken, og han maatte tage imod
de første og værste Vindstød (o: vredesudbrud

af konen). PKoch.DethviskerfraHavet.(1944).

120. -suk, et. (jf. I. Suk 3; sj.) sukkende

lyd frembragt af vinden. Vinden tudede i

Skorstenen hele Natten. Einar laa vaagen

. . han lyttede til det uendelige Vindsuk.

JVJens.EE.87. -sus, et. (især {3) susen af

vinden; ogs. om enkelt vindkast, -stød. SMich. 30

D0.93. Storsejlet . . stod strakt og spilet i

\mds\iset.EBertels.MH.17. et Vindsus fik

Ilden i Komfuret til at slaa o^.Pol.*U1944.

l.sp.5. ca -sveden, part. adj. (jf. sveden

1.2) udtørret, (ligesom) afsvedet af (hed, tør)

vind. vindsvedent Græs. Gravl.VF.30. Han
er høj og mager med et vindsvedet Hoved.
AchtonFriis.JL.I.136. syv golde og vind-

svedne (1871: svedne af Østenvindj Aks.

lMos.41.6(1931). t -svulst, en. {ty. wind- 40

geschwulst; til I. Vind 6; jf. -hævelse og

Gasbrand) svulst, hvori der udvikles luft.

BGBaumgarten.Lægebog forMødre. (1 789).104.

t -sySfe, en. (ogs. Vinde-. Lægen.1.78).

{jf. <?/. windsucht; til I. Vind 5-6) I) d. s. s.

-sot 1. Lægen. 1. 79. MO. 2) d. s. s. -sot

2. FJC Jensen. Blomstergartneriet. (1844). 41.

-sæk, en. I) (sj.) om sæk, hvori vindene

if. gr.-mytol. forestilling kunde indespærres

(jf. Sæk sp.79"ff;. Æolus' Vindsæk. 5'ÆB. 50

2) (sport.) d. s. s. -pose 2. Sportsleks.II.671.

3) (jf. I. Vind 1.5 og Q; nu dial.) d. s. s. -sak.

mange Sofister have været Humbugsmagere
og Vindsække . . hvis Visdom har været et

Skin, og hvis Stræben har manglet Alvor.

HSchwanenfl.OK.168. Pont.F.II.145. (jeg er)

snart ubøjelig, snart en Yindsækl MartinA
Hans.JR.61. Feilb. -taare, en. ((i bet. 2)
ogs. (nu dial.) -taar. Moth.V197. UfF.).
I) (talespr.) taare (I.l.i), som øjet afsondrer, eo
naar man udsættes for stærk vind. Han plir-

rede med det ene Øje, det andet holdt han
lukket mod Vinden . . Han tørrede Vind-
taarer af Kinderne. ErlKrist.K. 5. Pol.^^U

1944.Sønd.2.sp.4. 2) (jf. -stænk, Regntaare
samt I. Taar 1, I. Taare 2.1 ; dial.) d. s. s.

-draabe 1. Rostgaard.Lex.V72b. (der) kom
.. nogle vintaare iormida,^. Farum Er. 16.

naar der i Graavejr falder lidt Drypregn;
det kaldes (i sjæll.) „Vindtaarer", fordi de

betvder Blæst og Tørvejr. AchtonFriis.DSØ.

11.234. UfF. -tak(k)el, -tang, se Vinde-

takkel, -tang. -t-hnnd, •t-niager(i),
se Vind-hund osv. f -torn, en. (til I. Vind
b) d.s.s. -dorn. Moth.Conv.Vlll. [Buchner.J
Børne-KoppernesIndpodning.(l 778).22. -tov,
et. se Vindetov. -tryk, et. (jf. -pres; især

fagl.) tryk, som udøves af vinden paa en gen-

stand. Amberg. Beregning af Vindtryk paa
Bygninger. Poi.%«i942.i2.sp.i. jf.: Vi naaede
Toppen (af Montmartre) og modtoges af et

stridt, koldt Tmdtryk. JVJens.lM.120.
||

(jf. I. Vind 6j ^ tryk af den gennem blæse-

røret i støbeovnen indledte luft. Vindtryk-

ket kan . . angives til 1 mm Vandsøjle i

Vindtrykmaalerne pr. mm Ovnradius.5/ø6m-
bogen.(1938).288. \\ hertil bl. a. Vindtryk(s)-
flade (0: vindflade), -kraft, -maaler (se

ovf.). -træ, et. (forst.) træ, hvis form er

præget af (barsk) vind. BotTidsskr.XLIILlO.
HavebrL.*n.l094. -træk, et ell. (sjæld-

nere) en. (jf. -drag, -strøg 1; især m) luft-

strøm gennem et rum olgn.; træk (111.13(2)).

*Den kolde Vindtræk gjennem
|
De aabne

Kirkegange kjøler Blodet.Boye.PS. 1.220. (i

grotten) brænder ni Vokslys, der oser og

„render" i Vindtrækket. Wied.Da.3(?5. staa

agterude (paa fartøjet) i Yindtrækket. AKohl.
MP. 11.41.

II
overf. selv den betydnings-

fuldeste Oplevelse (viskes) under Aarenes

Vindtræk ud som en Sky. E Christians. O.

11.157. NatTid.^''/sl946.5.sp.5. -tunnel,
en, (jf. -kanal 1 og 1. Vind G) tunnel (2),

hvorigennem der sendes en luftstrøm., for at den-

nes paavirkning paa (modeller af) forsk, trans-

portmidler (biler, flyvemaskiner m. m.) kan
fastslaas. JernbaneT.^'/»1936.5. sp.l. Folt-

mannsFlyvebog.(1941).8. -tæt, adj. uigen-

nemtrængelig for vinden. Mohr&Nissen.Ty.-
da.Ordbog.II.(1904).873. Motorjakke . . det

vindtætte Lukke i Ærmerne itu. PolitiE.

Kosterbl.''U1922.1.sp.2. navnlig om stof, tøj:

BerlHaandarb.III.335. -tør, adj. (oldn.

vindj)urr; jf. lufttør) egl.: (ud-, gennem)-

tørret i vinden. Moth.V198. en vindtør ned-

falden Green. Oehl.Øen.(1824).III.274. *mon
du (o: lærken) laae

|
Ved den tilfrosne Sø,

|

Mellem vindtørre Siv (0: i vinterdvale)? Heib.

D.7.
II
nu især (talespr.) i videre anv., som

forstærkende udfr. for II. tør 1-6: knas-, pind-

tør. Oehl.XIX.89. en gammel, vindtør Mumie.
Schand.UM.34. om fødemidler: han maatte

døje en vindtør Skorpe (0: af ost) til Mel-

lemmaden. Wied.LH.ll. *saa raaber de (o:

bagerne) op om,
|
hvor vindtørt de synes,

det (0: unenerbrødet) smager. ThBarfod.SK.
163. jf. en vindtør sild u. Sild 2.1. om aands-

produkter: (artiklen) var saa grusom vind-
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tør og kjedelig. Etlar.Minder.(1896).123. vind-

tørre DogmeT.Aakj.M.SS. jf.: *Modersmaal
for Danmarks Skjalde

|
I en vindtør Bog-

stav-Tid. (rr«nd<v.P»S. 7/7.525. — om person;

især dels (jf. II. tør 6.2) m. h. t. huld: mager,

vissen; dels (jf. II. tør 6.i/* gold, kedelig,

træet (3.2). (han) kom hiem mager, vindtør,

bleg og elendig.Biehl.DQ.il.408. en pedan-
tisk Bogorm og vindtør Magister. Grund^v.

PS.Y159. han er baade i Indre og Ydre
tør — yindtøT. HWulff.DR.32. »tørre, v.

vbs. -ing (s. d.). {ænyd. d. s. og (part.) vinde-

tørred; jf. lufttørre og Y vinde 1.2; især fagl.)

(lade) tørre(s) i vinden, ved udtørring, for-

dampning i det fri; dels (jf. III. tørre 3^ om
fordampning af væde fra en genstands over-

flade: den stille, beherskede Sorg , , har
faldet de fleste naturlig . , tavst vindtørredes
Taarerne enkeltvis i den kølige Luft. TroelsL.

XIV.125. hvis man vindtørrer hænderne
(o: i st. f. at bruge haandklædej, bliver huden
sprukken

j
dels (og især) om fjernelse af

iboende fugtighed: vi kunde hænge (vildtet)

op i Træernes Grene og vindtørre det. Prahl.

AH.III.8. Skal Torsken vindtørres, opskjæ-
res Bugen. Rawertéb Garlieb.Bornholm. (1819).
259. de nye Huder spredes ud . . for at vind-
tørres. Powi.F./.ifiO.

II
i perf.part. brugt som

adj.; navnlig om genstande (spec: fødemid-
ler), der er gjort tjenlige ved tørring i luften.

Moth.V198. vindtørret Rensdyr- Kiød.Su/im.
(SkVid.XI.154). lig saa der som en vind-
tørret Snog. Kierk.V1.199. Smælten . . spises

. . saavel fersk som vindtørret og røget,

Krøyer.III.20. vindtørret Træ.FagOSnedk.
Feilb.(u. vindtørj. vindtørret malt, se Malt.

-tørringe, en. (især fagl.) (tilberedning

ved) tørring i vinden, luften. Amberg. Kødet
skæres i tynde Kager, der lægges til Vind-
tørring paa EliTp-perne.KnudRasm.UnderNor-
denvindens Svøbe.(1906). 9. Intet Skib maatte
søsættes, før det havde faaet tilstrækkelig

„Vindtørring" (Orlogsskibe burde saaledes

henstaa 4 A&r). Orlogsværft.86 (referat af kilde

ca.l830). jf.: et Vindtørringskammer
ved Røgkammeret. Huusholdn.(1799).I.12.
Vindae, et. ['vendu] (jf. skrivemaaden

Vin du. Drachm.DJ.II.295. Bang.S.394.Aarl.
1950. 33 ff. samt: „udtales = Vindu, aldrig

tre Stavelser."Lewn. „udt. vendu eller ven-
y9."VilhThoms.Afh.II.9. „I daglig Tale og-

saa Vindu og Vindve."F»S'O.X sj. ['ven-

idu-a] (OrdbS. jf. Jesp.Fon.538) ell. (vist

(næsten) kun i dial.-præget rigsspr.) ['vin-

(,)du(-8)] (jf. DSt.1935.144 samt SvLM.VI,4.
17f. Esp. §36. Feilb.). (ikke i rigsspr. Vin-
duv. PoulPed.DP.(1937).59.87.90. — poet.,

arkais., dial. ell. i (kbh.) meget gldgs. (ell.

spøg.) talespr. (jf.: „Talespr. og i Vers."
Levin, samt VSO.) Vindve ['venva] Moth.
V202. Holb.Kandst.Y.3. sa.Vgs.IY8(men Vin-
due fx. sa.Paars.115. sa.Orthogr.97). Høysg.
S. 81. 89. Bagges.SYWl. Oehl.HD.162(men
smst.: Vinduet;. Hostr.G.163(jf. ndf. sp.34^'

og u.bet.B.i). [JKrohn.] Peters Jul. [1866]

.

I.V.7. Brandes.Br.1.141. JPJac.1.29. Stuck.

S. 21. DJacobson.DP.296. Jesper Ew.K.23
(spøg.). Farum Er. 73. AarbFrborg.1918.26.
Thorsen.55. jf. LollO. samt ovf. og DSt.1935.

148 ff. (citater fra kbh., ømaalene og 20.aarh.s

poesi); vAph.(1759) har Vindue som eneste

form, sa.(1764) Vindue og Vindve, sa.(1772).

III Vindve (og henvisning fra Vinduej. —
10 Vindeve. RasmWinth.S.lll. jf. Rietz.809

(skaansk); uden for dial. næsten kun i best. f.

vindevet (Moth.S686. JRPaulli.(KomGrøn-
neg.IY331). DSt.l935.151(sjæll.). jf. u. Kig-

vindue; ell. (i rigsspr. nu vist kun, som
spøg. eit. efter Hostrup (jf. ndf. 1.23)) flt.

vin de ver: Jernskæg.D.77 (var.107 : windu-
er;. Slange.ChrIY123.421. Cit.l762.(Kirke-

hist Saml. '6R.IY111; Viniverj. Seidelin. 140.

Blich. (1920). lY 58. Folkets Almanak. 1886.

20 [3h^]. se ogs. u. bet. 3.1. — nu vist kun som
spøg. efterligning, citat af gl.-kbh., spec. efter

(teater)traditionens udtaleform af Hostrups
Vindver (se DSt.1935. Ulf.) : Vindever
[olm. udtalt 'ven8|væV, -|vær'], især i best.f.

-verret olgn. [-ivæ'ra^, -|vær'af; ogs.:

-i ve're^, -| ver'a/] : Heib. Pros. VIII, 414 (som
sprogfejl hos simple folk). Rantzau.(„Fut."II .

(1873). 108), og flt. -verrer olgn. [-,væJr(j),

-|vær'(j); ogs.: -|veJr(j), -|ver'(-i)]: Vinnever-

30 rene.Allen.DS.II.691 (kbh.). polere Vindevæ-
Terne.FolketsNisse.^^/t 1861.1. et Kik ind ad
egne Vindeveer. Poi."/»i94i.7.sp. 3. se videre

u. bet. 3.i;. II
best. f. -t [iven,duJ3f]; flt

-r [•ven|du?(a)r] (ænyd. vindu(g)e, vinde
(best.f. windu(ffu)et, windeuet, vindvet, flt.

windughe(r), vindu(ffu)e(r), vincl(e)ve(r), wln-
der;, glda. windugh(e), wyn(d)we, vinnw,
windi, winni og vinduæ (Mand.40. Skraaer.

11.262), winthuwe (Mariagerleg.381) (best.f.

40 windu(gh)et og withnweth (smst.447), flt.

windu(w)e, wøndugh og windughæ, vin-

dugh(er), wyndugh (SjT.55. Molb&NMPet.
Dipl.318. AarsberGeheim.il1,2.43. Skraaer.

11.19), (glar)wenoo (Hubertz.Aarh.1.238)),

æda. windigh (Købstadlovg.I.124) og windugh
(Harp.Kr.l93. Fragm.2), fsv. vindøgha (jf.

II. Vindøje 1), no. vindu (no. dial. vindauga),
oldn. vindauga, eng. (laant fra nord.) window;
af I. Vind og Øje (jf. II. Vindøje 1, Vindglug

50 og oldn. auga i bet.: „hul i møllesten",

„skaftehul i økse"), egl.: „(lille, rund) aab-

ning, glug i væg, mur, som giver luft (og

lys) adgang" \\ Vindve synes opstaaet af

former som best. f. vindevet og flt. vinde-

ver olgn. (jf.DSt.l935.141ff.1936.181 ff.1937.

177 ff. APhS.XII.267f.))
I) aabning i mur, væg ell. paa siden af

et køretøj ell. andet lukket transportmiddel olgn.

(i reglen forsynet med et gennemsigtigt (be-

f,o vægeligt) lukke, jf.bet.2), hvorigennem lys

og (i utilspærret tilstand) luft kan passere;
vindues-aabning , -hul. et mørkt, fugtigt

(fange)Rul, hvor Vinden peb ind ad det

gittrede Yindne. HCAnd.(1919). 1.232. Ni-

XXVII. Bentrykt "I, 1952
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scherne . . ere oprindelige Vinduer, som kun

ved en Blænding ere tilmmede.Wors.(Trap.^

11.409). *disse Bønder
|

. . er Naturens Børn

. .
I

rige, om Stuen er tom
|
og Vindvet et

Hul uden Rude. ThøgLars.Søndengalm.(1926).

103. bygningen er endnu ikke færdig; den

staar stadig uden døre og med de tomme
vinduer |j spec. (uden for tilfælde, der ogs.

kan opfattes som bet. S) i udtr. (faste forb.)

for, at noget passerer gennem en saadan aab-

ning: \.i) i udtr. for, at en person ell. gen-

stand (ofte: paa usædvanlig ell. voldsom maade)

bevæger sig ind i ell. ud fra et rum gennem

en saadan aabning (i st. f. ad den rette, nor-

male vej), kand jeg ikke komme ud (o: slippe

bort) igiennem Yindyet? Holb. Bars. 11.11.

(bøhmerne) kastede Keyserens udsendte

Fuldmægtige ud af Yindewerne. Slange.ChrlY

623. kort efter fløi en Steenregn ind af

(Hauch. Saml. Romaner. II. (1873). 195: ad)

Vinduerne. Hauch.GM.UI.(1851).14. (den

svangre maa) ikke stige ud eller gaa ind

gennem et Yindue. JSMøll.MB.SO. 1.2) (især

talespr.) i talem., som udtr. for, at noget

er ligegyldigt, værdiløst, til ingen nytte olgn.

smage som at række tungen ud af vinduet,

se 1. Tunge 2.3. || især i udtr. for at anvende

værdier paa en ufornuftig, ødsel maade ell.

(sjældnere) kassere dem. Saaledes at kaste

en (sølv)T)a,ase og Tørklæde ud af Vinduet
(o: bortgive det til ingen nytte) \ men jeg er

ret et DummeThoved.Jacobi.(Skuesp.IV217).
den Samling (o: af segl) kan De gjerne kaste

ud af Yindu.et.Hrz.Y50. især i forb. som
smide (ell. kastej pengene ud af (ell. ad)

vinduet, bortødsle dem: Skuesp.VII.361.
PMøll.(1855).II.141. de Penge er saa godt

som smidt ud ad Yindnet. Ludv. 1.3) (især

polit.-jarg.) i forb. tale ud af (ell. ad) vin-
duerne, tale saaledes i en forsamling, at

ordene i virkeligheden (agitatorisk) er rettet

til offentligheden. Dania.III.54. Man har før

i dansk Politik haft et Fænomen, man kaldte

at „tale ud ad Vinduet". Nu har Radioen
(ved sine transmissioner af rigsdagsdebatter)

udviklet dette Fænomen til teknisk Fuld-
kommenhed. Berm'<i."/ioi949.^/<.4.sp.2. jf.:

det (kan) befrygtes, at Proceduren (i ar-

bejds- og forligsnævnet), hvis Dørene bliver

aabnet (o: hvis proceduren bliver offentlig),

vil blive mere rettet „ud af Vinduerne" end
det nu er TiUæ\det.PoVU1942.9.sp.4.

2) (jf. bet.B) hvad der danner dække,
lukke for en vinduesaabning, et vindue

(1) ved at være fastgjort til dens (dets) sider

og derved skille mellem et rum og dets omgi-
velser; (uden for fagl. spr.) spec. (jf. dog
Papirsvindue og Kulisse-, Skyde-, Sving-,
Traad-, Tremme-, Udfalds-, Vippevinduej
om en, ell. flere rammer af træ ell. metal,
hvori der er indsat rudeglas, og som lader
sig dreje (aabne og lukke) om hængsler, stabler

i en karm. Jernskæg.D.77. en Nye Grund
muret bygning, som ikke var færdig, men

stod uden vindver og døre. FarumEr.73.

intet Spor af de natlige Besøg; Kamindørene
vare lukkede; Døren til Kammeret ligesaa;

Vinduet havde alle sine Kroge ipaa.Blich.

(1920).X.89. To Vinduer, adskilte ved en
„Vindvespost", kaldtes et „¥ag'\FrGrundtv.
LK.23. I det Værelse, hvor Liget ligger,

tager man Vinduerne samt Midtposten ud
af et Fag. Igjennem den tomme Vindues-

10 karm skydes nu Ligkisten ud. BornhHaandv
Er.l30. et fag, en karm vindue(r), se Fag
1.2, Karm 3.2. klistre, tætne, tætte vinduer,

se klistre 2.1, tætne 2.3, II. tætte 1.5.
||

(navn-
lig fagl.) i særlige forb. m. adj. (part.). Vin-
duer betegnes . . efter den Maade man
aabner dem paa som udadgaaende, indad-
gaaende. Tømrerarb.312. (jf. Dobbelt- 1, For-
satsvindue:j dobbelt(e) vindue(r), se u.

dobbelt 2.1. engelsk vindue, (jf. hollandsk

20 vindue ndf.) lodrefgaaende skydevindue.

Riber.II.128. Steensberg.DB.95. fransk vin-
due, vindue, der gaar helt ned til gulvet (og

aabnes ud til fx. terrasse ell. altan); fransk
dør. Aa Dons. MT! 9. TeknLeks.I.171. hol-
landsk vindue, engelsk vindue (se ovf.)

S&B. OrdbS. \\ i udtr. for, at (en fløj af) et

vindue aabnes (staar aaben(t)) ell. lukkes (er

lukket); m. h. t. aabning: (da) blev et Vindue
OTpladet.Holb.Usynl.I.l. sove i et Værelse,

30 hvor et Vindue staaer aahent.Tode.VI.41

(jf. u. aaben l.ij. Vinduet sprang op af sig

selv. HCAnd.(1919).IV307. have et af de
øverste vinduer på klem.DetnyAarh.III,2.

430.sp.2. Men Gudheden, vil du hå Vin-

uered OTp?Gravl.N.54. se ogs. u. flyve 3.2,

oplukke 1.1, III. smække 4.1. aabne vin-
duerne, lukke vinduerne op olgn., se

aabne l.i, IV lukke 14.1. m.h.t. lodretgaa-

ende skydevindue (fx. i bil, jærnbanevogn):

40 lukke, rulle ell. trække et vindue ned,
aabne det (delvis). D&H. PoU'/il951.Sønd.3.
sp.4. m. subj.-skifte: vinduet aabner (ogs.

gaarj udad, se udad 2.2. — m. h. t. lukning:

lukke et vindue (i, til) (se IV lukke l.i,

10.1, 16.i;, trække et vindue til ('*Thi

trekker de i hast Karetens Vinduv til,

PoulPed.DP.(1937).59. KAabye.KA.52) olgn.

m. h. t. lodretgaaende skydevindue (fx. i bil,

jærnbanevogn): lukke, rulle ell. trække
50 et vindue op, lukke det (delvis). D&H.

\\

om (ell. m. særlig tanke paa) vinduesrude
(olgn.). Vindves-dug . . kaldes den vedske,

som samles om natten på vindverne. Afo^/i.

V203. Af (sæl)Tarmene giøre (grønlænderne)

deres Vinduer. J Stauning. Grønland. (1775).
151. denne rige Indstrømning af Dagslyset

gjennem (kirkens) store, klare Vinduer.

Høyen.AD.957.sp.3. vinduerne er saa snav-

sede, at man næsten ikke kan se ud af dem
\

60 talem.: gammelt hus har dumme (jf. dum
1.2) vinduer, se II. gammel 2.1. kitte (se

kitte 1), kridte vinduer; polere (se polere 1),

pudse (D&H.), vaske (IngebMøll.KH.lll)
ell. (nu næppe br.) to (Moth.V202. Cit.1711.
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(KhhDivl.VIII.175)) vinduer. — i udtr. for

at knuse, øve vold mod vinduesruder (især:

som fjendtlig handling, demonstration rettet

mod husets beboer(e)). *Hand videre greb an,

nu en Ting, nu en anden,
|
Slog Vinduer i tu:

mon Fanden rider MsLnden? Holb.Paars.115.

bøllerne havde knust en del vinduer i toget
\

ofte i forb. som slaa vinduer ind ell. (nu
sjældnere) ud (nu næppe br. indslaa, udslaa
vinduer, se indslaa 1.4, udslaa l.i); slaar

(man) hans Vinduer ud, eller [nå.DL.6—9—6.

(matroserne) raaber, faar vi icke ret, da skal

vi slaa alle Bormesters Vindver inå.Holb.

Kandst.V.3. forbittrede standsede (mængden)
udenfor Colbjørnsens Huus og morede sig

med at slaae hans Vinduer ind med Stene.

FruHeib.HG.85. *Jeg vil op at slaaes . .
|

Jeg Vindeverrene
|
Slaaer udi Microscopet.

1856.Nr.28.6.sp.2. mange (huse) har faaet

Vinduerne slaaet ind (af eksplosioner). Pol.

^yil940.1.sp.3. Feilb.

3) (uden (tydelig) adskillelse fra bet. 1 og

2) om den med vindue (2) forsynede vin-
duesaabning; ogs. m. særlig tanke paa visse

dele af et vindue (2) (ofte: karmens nedre

vandrette plade) ell. om rummet (lige) bag vin-

duet. 3.1) i al alm. Du skal gjøre Vindue paa
Arken. lMos.6. 16. Alle huusene hafde vind-

verne gandske fulde med lius (o: ved en sejrs-

fest). JJuel.294. *Fiirogtyve høie Vindver
(Oehl.PSkr.II.220: Vinduerj skue til hver
Verdenskant

|
Ikkun eet af disse Vindver

ufuldendt dog blive lad. Oehl.Skrifter.I.(1820).

144. *jeg (o: Aladdin) (lod) det Vindve
(Oehl.PSkr.II.248: Vindue; . . ufuldendt,

|

At I (o: sultan Soliman) kunde lægge selv
j

Den sidste Haand derpaa. Oe/i/.iS^n/ier./.

(1820). 172 (jf.: jeg kunde vel . . se Mangler
og Feil i (Oehl.'s) Hakon; men jeg vilde lige-

saa gjerne paatage mig at sætte det mang-
lende Vindue i Aladdins Slot, som den mang-
lende Kant paa Hakons Bautasteen. Grundtv.
DVIY231. Det Eneste, dette Værk

f^:
„En-

ten—Eller") mangler, er en Fortælling, som
jeg . . lod udeblive, ligesom Aladdin lod et

Vindue ufuldført. Kierk.P.IV86. HBrix.KB.
18). *Imod mit Vindu hvirvles

|
der Regn

og Sne i Byger. LCiVieis.Fa.75. Rude i Vin-
due i Dør til Entré kr\ust.PolitiE.^yiil924.3.

vinduet vender til ell. (oftere) ud mod, ud
til gaden olgn., se II. vende 20.i, 35.7. jf.:

vi har 4 vinduer til gaden og 3 til gaarden !

II
i talem. som se (ind af; jf. u. bet. 3.3)

sine egne vinduer (vindever(rer)), (efter

Hostr.: (kobbersmedemesteren) (seer ud af Vin-
duet): „Naa saa det Vindve vender ud til

Gaden? . . Det var da morsomt! Her kan
vi see vores egne Vindver." (konen:) „Rikke!
her kan vi see vores egne Vindver . . kom
dog, Amalie! vil du ikke ogsaa see vores
egne Vindver." (hele Selskabet staaer ved
Yinduet). Hostr.G.163) se, genkende sine egne

(ofte: snævre, smaaborgerlige) forhold, da jeg
læste et (i avisen aftrykt) Brev op her ovre

fra, steg Bifaldet (blandt soldaterne) til en
sand Jubel, thi det var jo grangivelig, som
naar man sér . . ind ad „sine egne Vinne-
verrer." Cit. 1863. (Chr Bredsdorff. Paa Feltfod.

(1889).24). Vi følger (i romanen) Adam til

England . . og til sidst ser vi vore egne
Vinduer, vort eget København og det øvrige

Danmark. JMagnus. (Berl Tid. "/s 1936. Aft. 9.

sp.6). da der findes mange Lighedspunkter
10 mellem svensk og dansk Administration,

havde man under Foredraget ofte haft For-

nemmelsen af at kigge ind gennem sine egne
Vinnever. Socialdem. ^*/»1948. 3. sp. 2.

\\ (jf.

Butiks-, Skuevindue ofl..) om en forretnings

udstillingsvindue; ofte m. videre anv., om
hvad der stilles til skue der (varer, udsmykning).
den sidste (grise)Taa, vi havde i Vinduet.

PFaber.SK.2. Wied.MB.II.76. de (blev) træt

af at se paa Yinduer. ErlKrist. MM. 118.

20 pynte vindue(r), se II. pynte l.i. talem.: der

er alt mer i kramboden, end som i vinduet

staar, se Krambod. 3.2) (især fagl.) i faste

forb. m. adj. (part.), blindt, falsk (1 1.3.4),

forlorent (3) vindue, se u. blind lO.i ost',

udbuet vindue, se udbue. 3.3) i særlige forb.

styret af præp. (jf. u. bet. 1). Hørtes saa den
hule Rumlen af Pestdragernes Vogne, hvor
foer de da alle fra Vinduerne, for ikke at

see det rædselfulde Syn. Blich.(1920). VII.20.

30 hun stod ved det aabne Vindue, lænet til

Vinduesposten.jpJac./.245. || styret af af;

spec. i forb. som kige, se ud (ell. ind^ af

vinduet (jf. u. bet. B.i). Holb.Stu.II.6. Blich.

(1920).VI1.22. Friis-Møll.SB.45.
||

styret af

for ell. fra. de lange, hvide Gardiner hang
ned for Ymduet.HCAnd.(1919).I.193. ofte i

forb. som trække (gardinet) for ell. fra vin-

duet, anbringe et gardin olgn. foran et vindue,

resp. drage det til side. man siger: Gardiner
40 for Vindver, naar de saaledes ere udtræk-

kede, at de skyvle Vindverne. Hø?/sg'.iS'.327.

Om Aftenen naar der var Lys havde man
Vinduesstykker og hænge for Vinduerne.

UfF. stikke noget for vinduet, se II. stikke

5.2. trække for, fra vinduerne, se trække
23.4. se ogs. u. I. Skodde 2.2, V skodde 2.

II
styret af i. 1. i udtr. for, at noget er anbragt

bag vinduesruden (ofte: stillet i vindueskar-

men). Illumination i Yinduerne. LTid.l732.
50 775. See der staaer dit Syskriin ovre i Vindvet.

Hostr.G.163. Blomsterne, i hvert Vindu fire

og fire i de malede Yotter. Bang.L.35. der

hang et fuglebur i vinduet
j

god nat, Ole,

pengene ligger i vinduet, se Nat 3.1. 2. i udtr.

for, at en person opholder sig (staaende, sid-

dende, lænet mod karmen) ved et vindue (for

at kige ud). Holb.Kandst.IV.l. Engang . . tog

L. Lægen hen i et Vindue og bad ham op-

rigtig at sige sin Mening. fl^aMc/i.7.27i. især

60 i forb. som hænge (se hænge 1.2^, ligge
(PoulPed.DP.(1937).87. Mutter og jeg (o: en

kobbersmedemester) har saa tidt om Aftningen
lagt i Vindeverret og hørt Studenterne der-

ovre synge paa Regensen. Hostr.G.118. jf.

3*
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I. ligge l.ij, sidde ('•som jeg nu hen ad
Gaden gik . . |

Da faldt paa en Mø mit dri-

stige Blik;
I
Hun i Vinduet sad. Oehl.XXIV

100. PalM. Adam H. 1. 237. jeg skal sidde

(o: som tilskuer til en folkefest) i et Vindve
S. har leiet paa Coiso. Bråndes.Br.1.141. jf.

II. sidde 3.2;, staa (vAph.(1764). *Lænet
til Armen i Vinduet staaer

|
Eensom Profes-

sorens Fine. Hrz.D.1.182. Reinhard.FC.130),

stille sig f'*han i det aabne Vindve hen sig

stiileå.Schand.UD.3) i vinduet. || styret af
til; i udtryk for at bevæge sig i retning mod
vinduet (for at se ud ell. (jf. bet. l.i^ und-
slippe): jeg maa springe til Vindvet, at see,

hvem det er.Holb.Bars.il.2. Naboerne var
komne til Vinduerne ved den usædvanlige
Ordvexling. Ooldschm. III. 60. velkommen !

raabte han med en mægtig, hul Røst, der

fik alle Passagerer i Toget til Vinduerne.
KLars.UR.184. De styrtede til vinduerne og
klatrede ud (0: under en brand).Socialdem.

*'/iol950.2.sp.7.

4) (jf. bet. 6; især ts) videre (billedl. ell.

overf.) anv. af bet. 1-3. *Ach I hvis at Vin-
duer paa Hierterne kun vare,

|
Man lidt

(af denne fejl) fandt moxen i hver Mand.
Holb.Skiemt.C2^(jf. I. Rude 2 slutn.). Sindet
er intet Huus, hvor Tingene som Møbler kan
flyttes ind; det har, som Leibnitz vel erin-

drede, hverken Vinduer eller ' Dørre. NTre-
schow.Indl.194. Nu forsøgte han at forsyne
nogle af sit Væsens mange aabne Vinduer
med Kroge, saa de kunde trækkes til. Bran-
des.jP.i 76.

II
i udtr. for (hvad der tillader,

hjælper til) at opnaa, fremkalde dybere ind-
sigt ell. videre udsyn, have ell. skabe berøring

med andre (og større, lærerige, inspirerende)

forhold olgn. selv det store Tysklands største

Aand (0: Ooethe) følte Trang til at holde
Vinduerne aabne til alle Sider. Jørg.Breve fra
Assisi.(1924).141. (Vilh.Thomsens) interesse

gjaldt låneordene, disse vinduer i sprogene,
som giver os indblik i folkenes opgør med
hinanden. Grønb.KM.41. dengang, da Georg
Brandes smækkede vore Vinduer op ud
til den store Verden, trængte vi til Luft
herhjemme. Brodersen.T. 7. de Vinduer, der
rundt om hos (Dostojefski) vender ud mod
Evigheden. Rubow. Reflexio ner. (1942). 99. i

forb. som aabne et vindue i vest, rette op-
mærksomheden mod, lade sig inspirere af for-
holdene i de vestlige lande, snart . . begyndte
hollandske Skibe at anløbe (St. Petersborg)
og russiske at vise sig paa Bugten. Rusland
havde slaaet et Vindue op mod Vesten.
Fridericia.l7&18Aarh.343. m. h. t. danske
forhold spee. ( efter H. Begtrups artikel: Et
Vindu i Yest.HøjskBl.l911.sp.577) m. tanke
paa England: at sætte et Vindu mod Vest
i vor Skolestue. HBegtr.(smst.sp.582). de vide
Udsigter, der vindes, naar vi stiller 03 ved
Vinduet i Yest. sa.(smst.sp.592). Grundtvig
(drog) over Nordsøen i en Tid, hvor endnu
kun faa havde aabnet et Vindue i Vest.

GadsMag.1933.545. || sjælens vinduer, se

Sjæl 2.1.

5) (jf. bet. 4 ; især fagl.) hvad der sammen-
lignes med, ligner, minder om et vindue (1-2).

5.1) ting, der efter sit udseende minder om et

vindue (1 ell. (især) 2); navnlig om gennem-
sigtigt legeme (glas, hinde), hvorigennem lys

kan passere, noget kan ses. Gasbageform .

.

med Yindue.Pol."/iil941.18.sp.5. Fenestra-

10 ria rhopallophyllum (Mesembrianthemum
rh.), Vinduesplanten, en mærkelig Sukkulent,
paa hvis Bladender sidder smaa Vinduer
(0: klart, vandfyldt væv).BerlHaveL.I.239.

jf. Vindueskonvolut: Konvolutter med Vin-
due anvendes . . for at spare at skrive Navn
og Adresse paa Konvolutten. PapiVHaand-
bog.(1934).59. (jarg.) om briller: Bom.S.58.

II
(gart.) ramme med glas til dække over driv-

bed; ogs. om det saaledes dækkede rum. (der)

20 plantes 2 Meloner midt i Vinduet. FJCJen-
sen.DenlilleGartner.(1873).70. De store Jord-
bærgartnerier har ofte den ene Mark ved
Siden af den anden helt fulde af „Vinduer"
med Jordhær. BerlTid."U1934.Sønd.4.sp.2.

\\

(anat.) om tynde hinder i det indre øre (ell.

(jf. bet. 5.2) de aabninger, hvorfor de lukker).

det runde vindue, se III. rund l.i. det
ovale (sj. aflange. HKrabbe. HestensAnato-
mi.(1885).131) vindue, Fenestra ovalis.

30 AWHauch. (1799). 486. A Krogh. Fysiol. 103.

5.2) (jf. Stempelvindue^ hul, aabning (især:

som muliggør, at noget iagttages). Ved Uhre,
der i Stedet for Steg have en øvre Plade,

bores der smaa Huller (Vinduer) til at se

igjennem. Urmageri.132. Røret har paa Siden

en Aabning, „Vinduet", hvorigennem Kryds-
hovedet kan tilses. /S'aZ.*XZTf77i. I den højre

Taske (0: paa taskerottens hoved) er der

skaaret et Vindue (0: paa illustrationen der-

40 af), saaledes at man kan se, at den ikke

staar i Forbindelse med Mundhulen. lÆefter-

kind.DYX.395. om hul fremkommet paa uøn-

sket maade, ved uheld: vinden har giort

vindver i ta,get. Moth.V202. der (blev) nok
lavet „Vinduer" i en Del (træsko), d. v. s.

Naveret gik igennem Træskoen, saa den var
ubrugelig. SprKult.XI11.9.
Vindues«, i ssgr. ['vendus-] (nu sj. i

rigsspr. (uden for tilfælde, hvor 2. led af ssg.

50 begynder med s) Vindue- (Vinduv-, Vindve-).

Vindu-. vAph.(1759). Vindve-. sa.(1772).III.

jf. ogs. Feilb.). (især fagl. (bygn.)) af Vin-

due (navnlig i bet. 1-3^; foruden de ndf. an-

førte kan bl. a. nævnes Vindues-akse (jf. Akse

2), -areal, -beslag, -blinding (jf. I. Blinding

3), -blænding (jf. II. Blænding 2.ij, -bryst-

liste, -brystning (jf. Brystning 2 slutn.),

-børste, -draperi (jf. Draperi 1), -fals, -for-

dakning, -forhæng, -gab, -gesims, -hvirvel

60 (jf. Hvirvel 3.1^, (under ell. naa op til) -høj-

de, -høvl, -(ind)fatning, -jalousi, -karnap, -kit,

-klud, -lys, -løs, -markise, -oplukning, -pa-

nel, -persienne, -polering, -pudsning, -ræk-

ke, -sikring, -skind, -skær, -smig, -sprække,
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-stabel (jf. Stabel 1.8), -tremme, -træk (jf.

III. Træk 13.2^, -tætning, -vask; spec. T
til den sp. 3S"^ nævnte anv.: Vindues-
baggrund, -belysning, -dekoration, -deko-

ratør (jj. -pynter^, -mannequin (jj. -dukke

1), -montering, -montør, -reklame, -udsmyk-
ning (jt. -udstilling^, -udst)rr. -aabner,
en. redskab, hvormed et vindue aabnes ell.

lukkes; spec. om anordning paa et højtsid-

dende vindue, der fungerer v. hj. af et snore-

træk. DetnyAarh.III, 2.430.sp.2. TeknLeks.I.

597. -aabning, en. (jf. -glug, -hul, -lys-

ning^ aabning i mur, væg, der tjener som vin-

due, ell. hvori der kan indsættes et vindue (2).

CKMolb.Span.150. Mackeprang.L.63. -bal,
et. (jf. dial. -gilde i sa. bet. (Krist.JyA.Till.

é.Afd.lll. Feilb.); jarg., især prov.) i forb.

som være til vinduesbal, staa udenfor

ved vinduet og følge et bal, en festlighed med
øjnene, uden selv at deltage. Bom.S.II.92.

uegl.: De smaa preussiske Skibe kom ikke

med i Dansen (o: slaget ved Helgoland); de

var „til Vinduesbal", som man siger i Pro-

vinsen om dem, der staar udenfor Pavillo-

nen og danser med med Næsen imod Ruden.
VilhAnd.FM.n. Hjortø.SvS.147. -bjælke,
en. (jf. -overligger, -plankej bjælke (af staal,

murværk olgn.) over en vinduesaabning i en

muret bygning. Bl&T. HFB.1940.888. -bli,

et. se -bly. -blomst, en. (jf. -plante 1,

-urt; især dial.) blomst, (potte)plante an-
bragt i vinduet (karmen); stueplante. UfF.
-bly, et. (nu ikke i rigsspr. -bli. Vindves-
h\i. Moth.V203. jf. BornhOS.). (især foræld.)

bly (i falsede strimler) til indfatning af vin-

duesruder; ombly. LHøyer.G.95. TroelsL.VI.

19. Feilb. -bord, et. bord anbragt inden

for, bag et vindue (spec.: paa restaura-

tion). EBrand.UB.61. LindskovEans.NH.26.
-brev, et. ^;7. -konvolut, -kuvert; til Vin-

due 5.1 ; nu 1. br.). saakaldte Vinduesbreve,
o: Kuverter, som enten paa Forsiden ere

forsynede med en af gennemsigtigt Papir

dækket Udskæring, eller af hvis Forside en

begrænset Del er gjort gennemsigtig, saa-

ledes at Brevenes Adresse, der er anbragt

paa Indholdet, kan læses gennem Ku-
verterne. Offic.Medd. fraPostvæsenet.1910.141.

D&H. -bro, en. Y brolignende genstand til

brug (ved udstilling, udsmykning) i butiks-

vindue. Pol.*/»1933.17.sp.3. TelefB.1951.sp.
6713. -bræt, et. bræt anbragt ved et vin-

due. Amberg. \\ nu især om bræt anbragt uden
for et vindue til henlægning af foder til

fugle. *Paa Vinduesbrættet sætter en Mejse
sig. JVJens.Paaskebadet.(1937).60. ORung.K.
182. -bue, en. I) (ænyd. d.s . og vindues-

bove, vindisbue; j7- -slagbue; dial.) vindues-

ramme. Cit. 1755. (Thott4°1507. 60b; bornh.).

Feilb. BornhOS. 2) (mur)bue over et vin-

due; ogs.: et afrundet vindues øvre del.

vAph.(1759). MO. Drachm.UB.162. -bænk,
en. I) bænk under ell. langs med et vindue;

spec. (dial., især foræld.) om lang bænk op til

ydervæggen inde i et stuehus. Raketten.1832.

391. KulsuerB.87. Bl&T. BornhOS. 2) (1. br.

i rigsspr.) solbænk; bænk (4.6). Markman.
PB.280. BornhOS. -dukke, en. I) (l.br.)

dukke, (voks)figur til vinduesudstilling (i kon-
fektionsbranchen). HNorlev.L.82. 2) (jf. -fugl

og I. Dukke 2.2 ; foræld.) (ung) kvinde, som
ørkesløst tilbringer sin tid i, ved vinduet, sligt

et Syn af pyntede „Vindues-Dukker" (for-

10 argede) gammeldags Folk. HMatthiess.KG.68.
-edderkop, en. (zool.) rørspinderen Tege-
naria domestica (ell. derhami), der ofte an-
bringer sit spind i vindueshjørner; (alm.:) hus-

edderkop. Bramsen& Drejer. Zoologie. (1841).
105. VSO. -fagi et. et fag (I.2) vinduer.

vAph.(1759). Jeg kastede et Blik til an-
den Sal, men Intet uden de tomme Vin-
duesfag mødte mit Øie.Heib.Poet.X.116.
Schand.VV166. VSO. -flagt, en. det for-

20 hold, at en række vinduer flugter (1.3). Alle

Bygninger i Amalienborgkvarteret opførtes

. . med samme Etagehøjde og Vinduesflugt.

ArkivMus.I.580. Elling.SlotteiBarok.(1928).

13. -fordybning, en. (jf. -niche) (muret)

fordybning i en væg, mur inden for et vindue

(ofte anv. som siddeplads ell. som sted for

fortrolig samtale). Gylb.NoveVll.(1833).260.
I en Vinduesfordybning i (komtessens) Væ-
relse . . vare mit lille Bord og min Stol an-

30 hrdigte.Dodt.F.17. en Konference paa To-
mandshaand henne i en af Vinduesfordyb-
ningerne (i rigsdagen). Pont.DR.III.25. -for-
højning, en. (jf.-skakmmel og Forhøjning
3.2 slutn.). en Vinduesforhøining, hvorpaa
staae et Par Stole. Gylb.Sk.45. Hun sad i

Vindusforhøjningen. LBruun.SF.34. -fngl,
en. {penyd. vindufogel (NPalladius.Dethellige
EcteskabsOrdensRegle.(1557).A6^); jf. -duk-

ke 2; nu næppe br.} person, der ofte opholder

40 sig ørkesløst ved vinduet. Du (0: en mand)
var ellers en stor Gadestryger i gamle Dage
. . og en Yinduesfngl.Hauch.KY.29. -gar-
din, et. gardin ved siden af ell. (til at trække

(hen, ned)) for et vindue. *giennem Vindues
Gardinet

|
(maanen) i hans Stue skinned'.

Chr Borup. PM. 60. Blomsterne henne bag
det nedrullede Vinduesgardin.*S'c/iand.(S'5.2ii.

LeckFischer.Tedora.(1928).141. se ogs. u. II.

stikke 6.2 beg. -gitter, et. dels (jf. -rist^

50 om gitter (ofte af jærnstænger) , der af sikker-

hedsgrunde sættes for et vindue, dels om traad-

gitter i en vinduesaabning i st. f. rude(r).

vAph.(1759). MO. han seer ind igjennem
Vinduerne, kiger igjennem Vindues-Gitteret

(Chr.VI: sprinklerne; 1931: GitteTet). Højs.

2.9. TeknLeks.I.598. -glar, et. (jf. -glas;

i rigsspr. nu kun (sj.) poet.) vinduesrude af

glas. *giennem Vinduv-glar
|

(han) Saae
Jj3.nxe.PoulPed.DP.(1937).99. Bier tumlede

60 mod Vinduesglaret. JacPaiMdan.L.76. overf.:

*Øjne, mine kære Ninåvegl&x. GKeller.Klæ-
derskaber Folk. (overs.l919).xvi. -glas, et.

{ænyd. vindue-, vindveglas; jf. -glar) glas,

der bruges til indsætning i vinduer, især: klart
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rudeglas; ogs. om vinduesrude. *de (blev)

bag Vindve-Glas een yndig Enke \kx.Poul

Ped.DP.(1937).43. lisbillederne paa Vin-

duesglasset. i?C^nd.Z<S'.///.5i. grønt Vin-

duesglas. iScfeB. Mackeprang.L.63. -glug,
en. (jf. -luge 2 og Vindglug; 1. br. i_ rigs-

spr.) glug (LI), der gør tjeneste som vindue.

Ejemmet.1912.Julenummer. 9. sf.l. (han sad)

i Armstolen under Vinduesgluggen i 'Ydi-

^et.KBirkGrønb.SF.29. BornhOS. -greb,
et. (jf. -klinkej greb (II.2.3), haandtag, hvor-

med et vindue aabnes ell. lukkes. HFB.
1945.4. -hage, en. (nu sj.) d. s. s. -krog

1; if. MO. ogs. om vindueshaspe. vAph.

(1759). -haspe, en. (sj. (i rigsspr.) -hasp.

EkstrabV/il946.7.sp.6). (jf. -hagej haspe

(1.2), anverper (hvormed et vindue holdes

lukket). S&B. Tømrerarb.314. -hjørne, et.

I) hvert af et vindues (en vinduesram-

mes) hjørner. VSO. jf.: „Vind ve s -Hi ørne-
bånd . . kaldes de fire jern, som er slagen

uden på vindves rammens hiørner." ikfo</t.

V203(sml. Hjørnebaand 1). 2) vinduesniche.

Bobé.Livsdagenlang.(1947).36. -holder, en.

beslag til fastholdelse af vinduesrammer i forsk,

stillinger (aabningsgrader). HFB. 1936. IL.

TeknLeks.1.598. -hul, et. (jf. -glugj (min-

dre) vinduesaabning (uden ruder). vAph.

(1759). De Fremmede . . byggede Boder og

HuSe med Blæreskind i Vindueshullet, Glas-

set var for åyrt.HCAnd.(1919).V.81. Graat

og mosgroet er (taarnet), med tomme Vin-

dueshuller. Tops.//.557. -hængsel, et. om
hvert af de hængsler, hvormed vinduesrammen
fastgøres i karmen. Amberg. TeknLeks.1.598.

-jærn, et. {ænyd. d.s. i bet.: vinduesgitter)

dels (jf. u. -stang; foræld.) om stormjærn (2),

dels (jf. Hjørnejærn^ om hjørnebaand (1).

Moth.V203. Cit.l817.(Vider.III.167). FagO
Snedk. -karm, en. {ænyd. d. s. og vindue-,

vindeskarm) karm (3.2), ramme, hvormed en

vinduesaabning beklædes, og hvortil post(er)

og rammer befæstes; (talespr.) spec. om denne
rammes nederste, vandrette plade (hvorpaa
blomster m. m. hensættes, og hvorpaa man
hviler armene, naar man ligger i vinduet).

*Hand giennem Vinduv-Karm saa sagt i

Stuen tTædeT.PoulPed.DP.(1937).100. *Den
lille Fugl sig og mon' vove . .

|
Til Hallens

aabne Vindueskarm (Oehl.XXI.49: Vindves-
ka,Tm).Oehl.(NytAftenblad.y7l825.1.sp.2). to
Haarbørster . . laa i Vindueskarmen til So-
ling. iVa</ians.MP.22.

II
i vogn. CBernh.XI.

275. e. br. -klinke, en. (jf. -greb) beslag,

hvormed (forsats)vinduer m. m. lukkes og fast-

holdes. TeknLeks.1.598. -kontakt, en.

spec. form for kontakt (2) i en karm (bl. a.

anv. ved tyverialarmanlæg). TeknLeks.1.260.
598. -konvolut, en, (jf. -brev, -kuvert;
til Vindue b.i) rudekonvolut. BerlTid.^^U
1925.M.5.sp.3. -kors, et. (jf. -krydsj kors
dannet af de svære træstykker (post og tvær-
træ), der deler vinduet lodret og vandret. Gravl.
VF.143. han kunde skelne vindueskorset

gennem rullegardinet. Grøn&.iS ¥202. -kram-
pe, en. (jf. -haspe, -krog 1 ; 1. br.) krampe
olgn., der fastholder vinduesrammen i dens

stilling, (hun) følte efter om alle Vindues-
kramper vare ipaa.. HCAnd.(1919).IY247.
Blæser det . . saa dingle de lange Vindues-
Kramper udenfor frem og tilbage. smst.Y352.

-krog, en. I) (jf.-hage, -haspe, -krampe,

-stange (krogformet) redskab (som anverper

10 ell. stormkrog), hvormed en vinduesramme
fastholdes. Moth.V203. vAph.(1759). (hun)
tog fat i en Vindueskrog med venstre Haand
og søgte at løfte (gardin)Sta,ngen paa de to

Vinkelhager. BmcM.Sm./. 7. den lille Vadsæk,
der hang og blev luftet paa Vindueskrogen.

ORung.K.182. 2) (jf. -hjørne 2) krog, del af

værelse ved et vindue. OeconH.(1784).11.291.

jeg sidder og kryber sammen i min Vin-

dueskrog. iVans.JZ).i26. -kryds, et. (jf. I.

20 Kryds 2.1 og Krydstræ 1) d. s. s. -kors,

-træ. vAph.(1764). VSO.III.K359. Tidsskr.

f.Kunstindustri.1892.56. -kurv, en. {ænyd.

vindue(s)kurv; jf. I. Kurv 3; foræld.) vin-

duesskærm af kurvefletning. Moth.V203.
vAph.(1759). -kuvert, en. (jf. -brev,

-konvolut; til Vindue b.i). Medlemsblad f.For-

brugsforeningen. ^U1931. 4. sp. 3. Hage.^1191.

-laage, en. (jf. Laage sp. 112*^-; sj.) vin-

dues-glug, -luge (2). *„saa fremt du ikke

30 søger Dørren,
|
Saa kommer der du ud af

Vindveslaagen." —
|
„Mig vil du kaste ud af

Vindveslaagen ?" Oehl. P. (1809). 50. -laas,
en. anordning, der sikrer vinduer mod at

blive aabnet i utide (fx. af børn). Riget.'UWll.

4.sp.7. D&H. -liste, en. liste til tætning af

sprækken ml. vinduesrammen og karmen ell.

posten; tætningsliste til vindue. OpfB.^IlI.

184. HFB.1936.il. -luge, en. I) (nu næppe
br.) vinduesskodde {\).Forordn.(Kvartudg.)"U

40 1723.§5. S&B. 2) (jf. -laage; luge, der gør

tjeneste som vindue; lille vinduesaabning. *Een
Stige skulde staae ved hendes Vinduv-Luge.
PoulPed.DP.(1937).98. Schand.IF.307. -lys-
ning, en. vinduesaabning ell. dertil græn-

sende (indvendige) (mur)flader. Syborde og

lakerede Theborde rykkede frem i Vindues-

lysningen. HMatthiess.KG.68. AE Nielsen.

Slangerup.(1921). 19. se ogs. u. Lysning 7.2.

-løb, et. (fagl.) liste, hvori en vogndørs rude

50 kan skydes op ell. ned. OrdbS. jf. (flt.): Vin-
duesløbere. Pmfc«r*Smcd.i. -myg, en.

(zool.) myggen Rhyphus fenestralis, der ofte

ses paa vinduesruder. Spårck.ND.203. -møl,
et. (zool.) møllet Endrosis fenestrella, der hol-

der til ved vinduer. Frem.DN.737. -niche,
en. (jf. -fordybning, -hjørne 2). Wied.S.231.

Vinduesnicher kaldes ved gamle, tykke Mure
Vinduesfordybninger med Sæder paa Siderne.

Sal.XIII.347. -opstilling, en. (jf. -ud-

60 stilling og Opstilling 1.2 ; nu 1. br.) de i et

butiksvindue opstillede genstande, (handels-

manden) flytter om og om paa Vinduesopstil-

lingen for at faa den mest effektfulde Virk-

ning frem. FOAndersen.EnsommeFyre.(1888).
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82. -overligger, en. (jf. -bjælke og Over-
ligger l.i;. Bl<&T. HFB.1945.151. -papir,
et. I) (fagl.) mosaikpapir. PapirL. 402. 2)

(nu sj.) papir anv. til vinduespolering. Ug-
len.''U1855.7.sp.l. -pille, en. (smal) væg-

flade ml. to jag vinduer i sa. rum. Meyer.'^587.

Paa Vinduespillen . . hang et 8]^eiL RSchmidt.
MD. 128. Pont.LP.VIII.154. -plade, en.

(jf. -plattej plade, bræt, som indvendig notes

til et vindues underkarmstykke. Arbejdsløn.30.

FagOSnedk. -plads, en. (sidde)plads ved

et vindue (i en stue ell. (nu navnlig) i tog,

rutebil m. m. ell. paa restauration). Moder
havde en meget behagelig Vinduesplads i

Då^ligstuQn. Levetzow.TreFort.95. Saa gik han
op i en Restauration (og) fik Kaffen hen
ved en Vinduesplads. Z)rac/im.i^./.47(?. den
bedste Plads (i kupeen) — Vinduespladsen.
Soya.HF.39. -planke, en. (jf. -bjælkej

planke, der anbringes over vinduesaabningen

bag murbuen; ogs. om karmtræ til vin-

duer. Onudtzm.Husb.^(1888).64. FagOSnedk.
-plante, en. I) ^^7. -blomstj (potte)plante,

der har sin plads i vinduet (vindueskarmen)

.

Bl&T. E Rode. Smaa Børn og store. (1950). 41.

2) S( se u. Vindue 5.1. -platte, en. (nu
næppe br.) vinduesplade. Markman. S. 122.

-polerer, en. (jf. -pudserj. i (visse) Huse
holdes der fast Vinduespolerer. Fori //;/'./ F, 4.

18. Krak.1948.1346. -post, en. (jf. -sprossej

lodret post (I.l), stolpe i en vindueskarm, mod
hvilken vinduesrammerne lukkes; ogs. (1. br.)

om vindueskryds ^Mørket falder paa . . Vin-

dusposten tegner paa Døren sin korsforraige

Silhuet. £srø./.6;. Moth.V203. Bagger.D. 50.
(jeg) bandt mit Slips foran Spejlet paa Vin-

duesposten. Pon<.i^.//.246. Feilb. -pris, en.

den pris(angivelse), som en i et butiksvindue

udstillet vare er forsynet med. De (skal) faa

det under YinduesTpnsen.GadsMag.1927.173.
-pude, en. (jf. u. Pude 1) karmpude. Argus.

1771.Nr.34.3. Han laa der (0: i vinduet) fra

Morgen til Aften med Armene overkors paa
den rødtærnede Vinduespude. To/deri.i*'.56.

VSO. -pudser, en. d. s. s. -polerer (der

føles som en finere benævnelse). Dannebrog.''

U

1910. 4. sp.7. KAbell.Matr.Nr.267. (1948). 10.

-pynt, en. (jf. -pyntningj pynt, udsmyk-
ning i et butiksvindue. D&H.

||
(spøg., iron.)

uegl. Naar en stor Poet har kulmineret,

kommer et jævnt begavet lille Menneske og
laver Vinduespynt af hans Klichéer. 2Eoos.

Germanica.(1938).155. Adelig Person, penge-
grisk, Idiot . . og ikke for fin til at lade sig

bruge som Vinduespynt i en Bestyrelse.

JesperEw.DerigeAar.(1947).32. T om ind-

tægtsposter uden reel betydning i et regnskab.

OrdbS. -pynter, en. person, der pynter

butiksvinduer; dekoratør. Pol.'U1907.12.sp.l.

SvClaus.NM.15. -pyntning, en. pyntning

af butiksvindue; ogs. konkr.: vinduespynt.

Hage.'^1.557. (spøg., iron.) uegl.: Bankbesty-
relsen vidste naturligvis, at Regnskabernes
Tal rimeligvis var lidt for fine; men i den

gode Sags Tjeneste kunde lidt Vinduespynt-
ning nok forsvares, ingen blev jo forfor-

delt derved. ARubow.NationalbankensHistorie
1818-78.(1918).206. -pyramide, en. (for-

æld.) d. s. s. Pyramide sp.190'^«: CarlC
Christensen &AHenriques. Strøget. (1931). 311.

-ramme, en. {ænyd. vindueramme; jf.

-bue 1) bevægelig (træ-, metal)ramme, der fast-

gøres i vindueskarmen, og hvori ruderne ind-

10 sættes. Moth.V204. Hallager.126. Tømrerarb.
312. -rem, en. (jf. -strop^ rem, hvormed
et skydevindue (fx. i jærnbanevogn) aabnes
ell. lukkes. JernbaneL.52. Vingehjulet.1943/44.

167.sp.2. -renser, en. (1. br.) vinduesvisker;

vindskærmsrenser. PolitiE.KosterbV^i 1923.2.

sp.2. -ret, en. (jur.) ret til at have vindue(r)

ud til en naboejendom. Amberg. JurFormular-
bog.^88. Vinding Kruse. E. 2088. -rist, en.

(jf. -gitter; 1. br.) sikkerhedsgitter for et vin-

20 due (fx. i fængsel, sindssygehospital). Riget.

^U1913.8.sp.7. et Fængsel, bag hvis Vindues-
rist der sad en F&nge. Bobé.Ldvsdagenlang.

(1947).113. -rose, en. (jf. Rose sp.l27V«-)
cirkelrundt vindue i gotiske kirkebygninger.

Winth.Haandt.87. den i dunkelt Rubinrødt
glødende Vinduesrose, der findes i mange
gotiske Mariakirker. Herring.RosensKulturhi-
storie.(1928).179. -rude, en. (ænyd. d. s.;

jf. -glar, -glas) rude, der indsættes i et vindue
30 (en vinduesramme). Holb.Ep.1.303. Gylb.

XI.7. Hvadhedder det? (1947).268. -sag, en.

(emb.-jarg.) sag (Z.i slutn.), der ikke øn-

skes fremmet og derfor henlægges („syltes") i

en vindueskarm. Sagførerbladet.l950.454.sp.2.

-skab, et. skab (i panelet) under et vindue.

NatTid.'"'/il912.M.l.Till.l.sp.l. FagOSnedk.
-skammel, en. vindues)orhøjning. MO.^
FagOSnedk. -skat, en. (om da. forhold for-

æld.) skat lagt paa et hus i forhold til dets

40 antal af vinduer. OeconT.IV23. MO. VSO.
-skodde, en ell. (nu ikke i rigsspr.) et

(Moth.V204. Skuesp.IX.372. Ing.EF.'VII.
(1850).166). ('-skod, et. „i daglig Tale."

CollO.(u. Skoddej. Mohr d; Nissen. Ty.- da.

Ordbog. II. (1904). 881. sml. best. f. -skod-

det. Gylb.Maria.(1839).202. CBernh.NF.^X.
(1847). 106). I) (jf. -luge 1, -skud, -slag)

skodde (1.2.2), som anbringes uden for dl.

inden for et vindue til beskyttelse mod voldelig

50 adfærd (indbrud, rudeknusning) ell. for at

værne mod sollyset ell. nysgerrige blikke, (ofte

i udtr. for saadanne skodders aabning, ned-

tagning ell. lukning, paasætning). Moth.V204.
jeg kommer (i morgen tidlig), for at lukke
Vinduesskaaderne oip.Skuesp.X.397. Vindues-
skodden i den venstre Fløi blev slaaet ind.

Hrz.Ton.lO. „Nu maa vi lukke Vindue-
skudderne (HCAnd. Eventyr og Historier. II.

(1863).40: Vinduesskodderne^ at ikke Solen

60 brænder os inde!" Og saa lukkede Høien
(o : Elverhøj) sig. HCAnd. Nye Eventyr. 1, 3.

(1845).13. FagOSnedk. venetiansk vindues-

skodde, se venetiansk. 2) (jf. u. I. Skodde
2.2 slutn.; nu næppe i rigsspr.) billedl., om
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øjenlaag. hvad har Man seet af et Menneske,

naar Sjælens Vinduesskodder ere tillukkede

(o: naar det sover)? BUch.(1920).XIV210. Ly-

sten kom over Sancho at lade ØinencsVin-
duesskaadder falde til Biehl.DQ.III.96.

Junge.58. jeg aabnede mine Øjnes Vindves-

skodder. Tfw<;i/iVBø^;i.CT^.//.257;.
II

(jarg.)

i udtr. for slag rettet mod øjnene. Tak Du
(o: en mand, der prygler en anden) Vorherre

for, at jeg (maa blive i mit skjul), ellers

skulde Du . . faa pyntet dine Vinduesskodder.

Asfalten.^*/il897.3.sp.l. især (jf. u. III. blaa

2.1j i forh. som faa, give (et par) blaa vin-

du e s s k o d d e r : i^oZA;e<s iVisse.»V,iS5i. sp. 323.

Feilb. -skrede, en. se I. Skrede. -skud,
et. (nu ikke i rigsspr., jf. D&H.) vindues-

skodde (1). Moth.S396. Argus.l77LNr.37.3.
Amberg. Aarestr.SS.III.42. -skærm, en.

(jf. -kurv ; nu 1. br.) skærm, der (om aftenen)

stilles for vinduet. Oehl.Robins.lll. (et) Sove-
værelse. Det er Dag, men Vinduesskjærmene
ere endnu ioT.HCAnd.M.95. DagNyh.^*/ia

1911.B.3.sp.4. t -slagr* et. (ænyd. vindue-

slag; jf. Slagvindue) vinduesskodde (1). Moth.
V204. *hand tittet ind ad aaben Vinduv-
8\&g.PoulPed.DP.(1937).98. -slagbue, en.

(jf. -bue 1 og Slagbue 2; ikke i rigsspr.)

vinduesramme. Cit. 1 743. (Rømer & Fanøe. Al-
manak-Optegnelser, (udg. 1918). 17). -spejl,
et. I) spejl i ell. ved et vindue; spec. (mindre
br.): gadespejl. Gylb.(1849).VIII.97. inden-
for husmurene, som de gaar forbi, sidder

gamle folk og titter i vinduesspejlet paa dem
og efter dem. HNorlev.L.6. 2) (jf. Spejl sp.

175**^; bygn.) en af profilerede led indrammet
glat murflade over et vindue, svære Munke-
stensmure . . med fladrundbuede Vindues-
spejl. Trap.*F/.460. -sprosse, en. sprosse

(1.1 ), der deler en vinduesrammes aabning i

mindre afsnit; uden for fagl. spr. ogs. om
vinduespost. Bang.F.ll. Inden for Vinduet
. . sad en Kvinde og stirrede tankefuld ud,
med Panden mod Vinduessprossen.^wdiVa;.
PE.II.219. FagOSnedk. -stanff, en. (jærn)-
stang hørende til et vindue. Amberg. (nu næppe
br.) om gardinstang: Moth.V204. vAph.(1759).
om stang for (indvendige) vinduesskodder:
MO.^; (jf.-iæm) om stormjærn (2): AarbKbh
Amt.1949.22; (jf. -krog 1) om stang, hvormed
en aaben vinduesramme fastholdes: et Skjørt
. . hang over en Vindusstang paa første Sal.

LBruun.SF.3. -stift, en. (jf. -søm) stift

(I.l), hvormed vinduesruden fæstes til ram-
men. FagOSnedk. -stik, et. (bygn.) se u.

II. Stik 6.2. -strop, en. vinduesrem. Bl&T.
-søm, et. (jf. -stift;. Cit. 1743. (Rømer&
Fanøe. Almanak - Optegnelser, (udg. 1918). 16).
Pol.''/i2l943.19.sp.3. -træ, et. (nu sj.) vin-
dueskryds. VSO.III.E359. -tæppe, et. løst

tæppe ophængt foran et vindue, spec. (jærnb.)
i (finere) personvogn. DSB.OrdreM.15.49.
-udstilling, en. (jf. -opstilling og Udstil-
ling sp.710'^s:j, Pol.»''/iol885.3.sp.3. højere
oppe i Gaden stod (de) og betragtede en

Yindusuåstillmg.ThitJens.TS.lS. -art, en.

(dial.) d.s.s. -blomst, der er en Vinduesurt,
der hedder Pelargonie. fieriTid.V,i93i.M.6.

sp.l. BornhOS. -Tasker, en. spec.: red-

skab til at vaske, rense vinduer med. DSB.
OrdreK.50. BechNygaard.G0.54. -ventil,
en. trækventil i en vinduesrude. HFB.1936.IL.
TeknLeks.1.598. -visker, en. redskab, hvor-

med et vindue, en rude renses (for væde,

10 nedbør). TeknLeks.1.599. navnlig (jf. -renser

og Regnvisker, Vindskærms-renser, -visker,

Vindspejl(s)visker; om (ofte automatisk vir-

kende) apparat, der visker dug, regn olgn. af
et køretøjs ell. en flyvemaskines forrude, saa-

ledes at udkigget ikke generes: Jernbane T.^U
1935.3.sp.2. FlyveO. -væg, en. væg med vin-

due(r); dels om ydermur, -væg: PoulPed.DP.
(1937). 98. RMejborg. Gamle da.Ejem.(1888).
114. dels (og især) om indvendig væg i et

20 rum, en stue: smst.112. Males den mindre
belyste vinduesvæg en tone lysere end de
kraftigere belyste side- og bagvægge, vil

man . . få en tilsyneladende jævnere dags-
belysning i lokalet.IngBygn.1950.394. -øje,
et. (jf. II. Vindøje 1; sj.) lille (rundt, øje-

lignende) vindue. Gamle (sicilianske) Sten-
huse med flade Tage og smaa mørke Vin-
dusøjne under Taget. LBruun.(Foraarsbogen.

(1917).16), jf.: de gule Materialbygningers

30 langstrakte, vindusøjede Facader. ZiSde.
AE.II.387.
Vin-danst, en. (jf. -damp; navnlig i

flt., sml. S&B.) dunst (I.2-3), duft af vin;

(især tidligere) hyppigt i udtr. for beruselse.

Hos mange gik vel denne Begeistring (for

Ludvig XIV) over med Viindunsterne, der

havde fremelsket åen.Rahb.Fort.1.333. Vin-
dunst og Øldunst — en fugtig, baade vam-
melsød og syrnet Luft — slog dem imøde

40 (i raadhuskælderen).Baud.KK.118.
Vinduv, et. se Vindue.
Vind-vaage, en. (ogs. -vaag. Thorsen.

188. Fynsk Hjemstavn.1939.188. jf. vijnnvåg.

BornhOS. — sj. skrevet -vorre. se ndf.).

{sv. vindvak, mnt. wintwake; nu ikke i rigs-

spr.) vaage (II) holdt aaben af vinden (og dæk-
ket af et tyndt lag is). Moth.V198. Cit. 1757.

(Weismann.VJ.49). han (kom) ud paa
en Vindvaage, dannet af Svøftet fra Bak-

50 kerne, og den tynde Is gav sig under ham.
JPJac.II.235. AarbSorø.1944.103. UfF. der

var mange Vindvorrer paa Søen.JJPalu-
dan.Er.34.

Vindve, et. se Vindue.
Vind-vest, en. (jf. -bluse osv.; især

fagl.) vest af vindtæt stof. Brandmanden.1951.
12.sp.2. -virrel, en. se -hvirvel, -viser,
en. I) ^^7. -retnings-viser 0^ Vejrviser 1; fagl.)

viser (fx. paa en skive), der angiver vindret-

60 ningen; i reglen om vindfløj. LTid.1724.673.
AWHauch.(1799).673. MO. 2) (sml. Vejr-

viser 2; mindre br.) om tørrede fisk (vejrfisk),

udstoppede fugle olgn., der bruges som vejr-

profeter. Vikingen.^/»1951.16.sp.l f. -vorre.
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en. se -vaage. •værk, et. (jf. I. Vind 6;

fagl.) værk, anlæg, som frembringer en luft-

strøm, vind; navnlig (J^) om bælgene i et

vindorgel. NordConvLex.*IV.841. MusikL.II.
157. -æg, et. (ænyd. vind(e)æg (Kalk.IV.832.

Skanning. Hedenske Philosophia. (1636). 877),
skalløst ell. ubefrugtet æg, sv. vindågg, skal-

løst æg, no. vindegg * sa. bet., eng. wind-egg,

skalløst ell. ubefrugtet æg, ty. windei, d. s., jf.

(tilgrundliggende) udtr. som lat. ovum sub-

ventaneum og gr. (h)ypenémion oon (til gr.

ånemos, vind; jf. Anemone^; egl. (jf. I. Vind
1 og ^): æg, der (if. antik naturvidenskabelig

opfattelse) er befrugtet af vinden, ell.: æg
fyldt med vind, luft \\ jf. Vindelæg || bet.

„skalløst æg" er den gængse i folkeligt og fagl.

spr.) (lille) æg, der er lagt, før det er fuld-

stændig udviklet. || om ubefrugtet, ufrugtbart

(men normalt udseende) æg. Fleischer.VIII.

259. *(man) døde Hane slaaer,
|
Yox(di) af

Hønen Man et Vindæg fsiSiex. Blich.(1920).

XII. 62. bløde Æg (uden Skal), Vindæg
(ufrugtbare Æg) . . ere Vanskabninger, der

kun forekomme hos tamme Fngle. LUtken.
Dyr. ^153. NaturensV.1916.310 (se u. Pjalt 1

slutn.). i ordbøger: Molb.HO. MO."- MO. S&B.
D&H.(men smst.II.638 tilføjes: „Æg uden
Skal"^.

II
om æg, der lægges uden skal. Moth.

V196. (hønsene skal have) Kalk og Kride
. . ellers legger de yindæg.OeconH.(1784).
11.102. Levin.(imod MO.). Wiese.T.II.168.
NaturensY1944.419. Feilb. StevnsBjev.II.103.

OrdbS.(Fyn).
\\
(nu sj.) i talem. som: kloge

høns gør ogsaa vindæg (VS0.III.K171) ell.

hvide høns værper og vindæg (PSyv.1.483),
selv den kloge ell. udmærkede begaar bom-
merter, jf. næste gruppe og u. I. Nælde 1:

visse Politikere . . løber (altid) kaglende
omkring de Nælder, hvori de har lagt deres

Yindasg. Hørup. 1.125. \\ billedl. ell. i sammen-
ligning; især (jf. I. Yind 1.5; til den ovf.

1. 18 f. angivne bet.) om projekt, (luftig) idé

osv., som ikke kommer til udførelse, mislyk-
kes, „bliver til vind": Brandes.IV.257. fylde

Grundloven med Løfteparagrafer og Vindæg.
Hørup.III.139. om person: videre end til

„Teologen" (o: til at blive cand. theol.) (naaede
de ikke). Ingen af dem blev Præster . . De
blev kun til teologiske Vindæg. TroelsL.L.62.

jf.: Geniet er et Æg, der trænger til Varme,
til Lykkens Befrugtigelse, eller det bliver

et Ymdæg.HCAnd.SS.IV109. I. -øje, en.

(jf. IV vind 2; dannet til -øjet; sj.) person, der

skeler; skelevip; skeløje (2); som skældsord:
*den Tølper, som

| . . fræk j Kan sige til den
Skelende: Vindøie! Oluf Worm. Overs. afPer-
sius.(1840).34. som fingeret navn: JeppeWind-
øie.FolketsNisse.^''/il851.sp.283. II. -øje,
et. I) (sv. (foræld, ell. dial.) vindoga, fsv.

vindøgha; j/. -glug og Vinduesøje; især for-

æld., m. tilknytning til sv. ell. som gengivelse

af oldn. vindauga (se VindueJ) lille glug, lys-

aabning (i loftsrum (tag) ell. væg i ældre
tiders bygninger). VS0.IV.019. *(den ufuld-

førte, som ruin henliggende Marmorkirke)
Uden Tag og Lofte,

|
Med Vindøje kun for

G\us.Grundtv.PS.VI.532. øverst i Midten
af Loftet, hvor Vindøjet er, falder Lyset ind.

JVJens.C.49. Gaard ved Gaard, med de ler-

klinede Vægge, de halmklædte Mure . . løn-

lige smaa Yindø]er. MartinAHans.JR.221.
2) (eng. (in(to) the) wind's eye) ^ den kant,

hvorfra vinden kommer; næsten kun styret af i

10 (ofte i forb. som sætte kursen ell. krydse (sig)

op i vindøjet^, som udtr. for at stævne lige

mod vinden. SøLex.(1808). den bedste Maade
at arbeide sig op til Luvart i en Storm, er

at gaae ret imod den, eller, som det kaldes,

i Yind-Øiet.ArchivSøvæsen.II.298. Solen stod

rødlig bag Skyerne, og det blev tykt i Vind-
øjet. Drachm. VT. 163. Kusk Jens. Søm. 254.

-øjet, adj. [-|(oi'a<] (ænyd. d.s., gWo. vyn(-)

øget (Kvinders Rosengaard.(1930).58); til IV
20 vind 2; jf. I. -øje; især i folkeligt spr., jf.

MO. og „nu kun hos Almuen." Levtn.) som
har (noget) skæve ell. (især) skelende øjne;

(lidt) skæv-, skeløjet; ogs. som blot nedsæt,

betegnelse. Een frugtsommelig kone maae
ikke see igiennem eet nøglehull, ellers bliver

barnet \indøiet.Jac Bircherod. FF. 54. (bør-

nene) ere . . hverken vindøiede eller skeeløie-

de. FolketsNisse.*/il852.sp.l095. KLars.HPE.
38. Vender Øjnene for stærkt udad, kalder

30 man det Udadskelen eller, som man nogle

Steder siger: „At være vindøjet" . Hjemmet.
"/il929.28.sp.l. Feilb.{„nkT øjnene skeler

mod næsen"). LollO. UfF. \\ hertil (l.br.)

Vindøjet-hcd. billedl.: Husene fik et Ud-
tryk af Skævmundethed, af Vindøjethed.
TomKrist.OA.87.

I. Vine, en. se Verne.

II. Tine» V. -ede. (skaansk -hollandsk
vina, stirre, glane (Rietz.808. SvLM.B13.55),

40 jf. (?) bornh. (gldgs.) vina, handle aandsfra-

værende, hen i taaget (Esp.386); af uvis op-

rindelse; dial.) stirre, glane (med aaben
mund). Niels vined mod Solen og bestred

paa Trods af alle Solemærker, at det kunde
være Middag endnu.. Aakj.VF.164. smst.161.

Feilb. jf.: Ole . . vred Munden saadan vi-

nende, som skulde han lige til at tudbrøle.

Bregend.AS.(1936).94.

Vin-eddike, en. (ænyd. d. s., fsv. vin-

so åtikia) eddike fremstillet ved sur gæring af

vin. 4Mos.6.3. VareL.*196. -e-drik, en. se

-drik 1. -fad, et. (æda. vinfath, oldn. vinfat;

jf. -pibe, -tønde) fad (1.2), stor tønde til ell.

med vin. Holb.Ep.IV263. Jeg er Alexander .

.

sagde Asiens Erobrer til en nøgen Mand
(o: Diogenes), som boede i et Yiinia,d. JSneed.

1.30. VVed.BB.12 (se «. kremte/ -farvet,
adj. (\ -farvig. vAph.Nath.VII.271). af en

(klar, lys) farve som vin. Endelig lysnede det

60 i Horizonten, Himmel og Hav bleve viin-

faTyede.HCAnd.SS.VIII.320. y'/.-blaa: den
røde Solskive . . stod (ved nedgangen) hist

langt ude paa Randen af f'Fes^er^Havet
og gjorde det homerisk vinfarvet. GoWscfem.

XXVII. Eentrykt "/t 1952
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VIII.279. II
spec: vinrød (2). BMøll.DyL.II.

182. IsakDin.FF.160. -flaske, en. (glda.

d. s. (om vinsæk)) flaske med ell. til vin. Holb.

Abrae.III.4. Ew.(1914).IY263. ErlKrist.DH.

197.
II (jf. -kande og Vin sp.l620''B:.; kirk.)

om flaske til altervin, anv. uden for kirken

(sammen med sygekalken). DanmKirker.VIII.
301. -forlader, en. (ænyd. d. s.; fra nt.

winverlater ell. (gl)holl. wijnverlater; nu kun
dial.) vinkyper ell. -tapper. Cit.l703.(HiXhertz. lo

Aarh.II.267). Holb.DNB.553. Feilb. (sdjy.).

Ving, Wing, en. se I. Vinge.

Vin-gaard, en. (glda. vingordh og vin-

gård (Mand.33), oldn. vingar5r, got. weina-

gards; til Vin 2; jf. Druegaard og Gaard
2.2; især bibl. ell. fagl.) areal (ofte paa en

sydvendt (bjærg)skraaning; jf. -bjergj anv.

til dyrkning af vin; vinhave; ogs. om vin-

producerende etablissement (slot; jf. Vinord-

bog. (1951). 15). Min Elskelige havde en 20

Viingaard paa en frugtbar Høi. Og han gra-

vede den . . og beplantede den med ædle Viin-

kviste (1931: Rankerj . . og udhuggede og-

saa en Viin-Perse (1931: Perse^ derudi.JSs.

5.1-2. Blich.(1920).XIV18. JLHeib.(Verdens-
kult.II.129). m. særlig tanke paa planterne,

afgrøden: *Sygdom raset har blandt Qvæ-
get,

I

Kulden ødelagt vor Viingaard. Z^rs.D.

11.66. spec. i forb. som høste, plante (se II.

plante 1.4j, plukke (se plukke 2.ij en vin- 30

gaard: sex Aar skal du skære (1931: be-

skære^ din Viingaard, og du skal samle
dens Grøde. 3Mos.25.3. de gik ud paa Marken
og høstede deres Viingaarde (1931: plukkede
Druer). Dom.9.27.

||
(især O) overf. *Den

onde . . Galt (0: Richard III),
|
som hærged

Eders (o: englændernes) sommergrønne Mark
|

og gode Ningdkdirå.Lemb.Shak.V.136. (forf.s)

Talent er nok spinkelt, men det er ægte i

sin forfinede Kultur. Og den Frugt, det har 40

baaret, beviser . . at den, som graver sin

Vingaard, skal ikke skuffes. Ti/sA;.i937.//.

257 (jf. ovf. l.21f). især dels i forb. herrens
vingaard, (efter Es. 5.7: den Herre Zeba-
oths Viingaard er Israels Huus, men ofte ogs.

m. tanke paa flg. talem.) om menigheden ell.

guds rige. D&H.I.339. jf.: arbejde i Herrens
Vingaard. >S'(feB. V80. samt: (forf. paapeger
Bourgets) forbilledlige Kærlighed til Forfat-
terens Kald; Bourget var . . en trofast Ar- 50

bejder i Herrens Ymgaard.Rubow.P.158. dels

(efter lignelsen Matth.20 om arbejderne i vin-
gaarden) i forb. som være en (nidkær, flittig)

arbejder i vingaarden (i litteraturens,
politikkens vingaard), arbejde (ufortrødent
osv.) i en sags tjeneste, yngre Arbejdere i

Vingården (o: om professorer ved Åbo univer-
sitet). Rask.Br.1.404. (Chr. Molbech har) al-

drig svigtet . . som utrættelig Arbejder i

Sprogets og Historiens Vingaard. Joi'is<S'<een- éo
str.HD.210. HistMKbh.4R.II.90. Vin-
gaards-, i ssgr. (især bibl); foruden de
ndf. medtagne bl. a. Vingaards-bonde , -dyr-
ker, -ejer, -jord, -plantning, -kniv, en. kniv

(segl) til beskæring ell. høst af vin (2). da skal

man afskære Rankerne med Viingaardsknive
(Chr.VI: seglene; 1931: Knive). Es. 18. 5.

Joel.3.15(Chr.VI: seglej. -mand, en. I)

(ænyd. d. s.) person (arbejder), som passer,

dyrker vin (2) i en vingaard. Matth. 21. 41.

hist ved Høien binder Viingaardsmanden
Ranken til Almetræet. Winth.Krum.30. Kirk,

VS. 78. billedl.: Jeg (o: Jesus) er det sande
Viintræ, og min Fader er Viingaardsmanden.
Joh.15.1. 2) (jf. Vingaardssneglj f vinbjerg-

snegl. vAph.Nath.VIII.405. -snegl, en.

(jf. Vingaardsmand 2; /. br.) vinbjergsnegl.

Bl&T. Mølbjerg.Gården.(1949).94.

"Ving-dyr, et. se Vingedyr.
I. Vinge, en. ['veria] Høysg.AG.155.

f'Ving. SøLex.(1808). nu kun (sport.) i bet. 8

(oftest skrevet Vfing) [veq, ell. m. eng. ud-

tale], hvortil flt. wings ell. (m. da. form)
vinger;, flt. -t ell. f d. s. (Pflug.DP.360.
Holb.Intr.II.67. LTid.1724.519). (ænyd. vin-

g(e), glda. wingæ, sv. vinge (dial. ogs. vån-

g(e)), no. vinge og veng (dial. ogs. vengjaj,

oldn. vængr, eng. (laant fra nord.) wing ; besl.

m. I. vaje)

A. legemsdel brugt til flyvning (glid-

ning) gennem luften; flyveorgan hos
dyr ell. fabelvæsener (i dyre- ell. menneske-

skikkelse).

\) i al alm. I.l) om hvert af de til flyvebrug

omdannede, i udvokset tilstand fjerklædte
forlemmer hos fugle; fuglevinge, (hos

visse fugle af rudimentær karakter, ell. tillige

(ell. udelukkende) anv. som (omdannet til)

svømmeredskab). Gud skabte . . allehaande

Fugle med Vinger (1931: alle vingede Væ-
sener/ iMos.2.2i. saa hug han med eet Slag

begge Vingerne af den døde Svane. ^C^nd.
(1919).1.89. Mon Strudsens Vinge er lam,

eller mangler den Dækfjer og Dun (1871:
Strudsernes Vinge svinger sig lystigt; mon
det er Storkens Vinge og Fjær?), siden den
betror sine Æg til Jorden? Job.39.16(1931).

jf. bet. 1.5: *Da (0: i min barndom) saae

jeg Stiernerne som Prikker tindre,
|
Og

ønskte Vinger for at fange dem. Bagges. lY
27. Drachm.(Frem.Prøve-Hæftet.(1897).[3J).

j|

(især gldgs.) om afrevet fuglevinge (navnlig

af gaas), der bruges i st. f. støvekost, som.

vifte (for at faa ild til at fænge ell. blusse op)

olgn.; ofte i ssgr. (s. d.) som Fjeder- 1, Gaase-
vinge.

II
om (kødet paa) fuglevinge af slagtet

(og plukket, tilberedt) fjerkræ. Kogeb.(1710).

91. MO. EOvergaardAndersen.Kogebog.(1947).
124.

II
om fuglevinge ell. efterligning deraf,

anv. som symbol paa fart, som prydgenstand

m. m. ^*Han (0: Amleth) er i Harnisk, han
har Vinger paa sin liielm.Oehl.XII.222. Her-
mes (bærer) en Heroldstav . . forsynet med
Vinger. F Østerberg . Hellensk og romersk Gude-

lære.(1896).35(jf. u. bet.l.t). PBGrandjean.
Heraldik. (1919).184), ell. (jf. bet. 5.2) brugt

til primitive flyveforsøg, hvorved fuglenes flugt

efterlignes: OpfB.HII.119. Drachm. 11.343.
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(jf. bet. 1a) om de vinger, ved hvis hjælp de

græske sagnskikkelser Dædalus og hans søn

Ikarus undveg fra labyrinten paa Kreta:

Dædalus paasætter sig og sin Søn Ikarus

Vinger under Armene; Fiærene befæster han
med Vox. Damm & Moriz. Mythologie. (overs.

1805).190. jf.: *Saa høyt ey flyver Dædalus
|

Med sine Y oxe-Yinger.Reenb.11.91. 1.2) om
flyveorgan hos insekter, deres (o: græs-

hoppernes) Vingers Lyd var som Lyd af i'o

Yogne.Aab.9.9. *Torbisten kravler af mør-
ken Hul

I

Med fire Vinger saa ^nide.PMøll.

(1855). 1.17. Hauch.VI.330(se u. Støv 1.3

slutn.). Lieberkind.DV.il.47. 1.3) om andre

organer (som hudlapper, finner m. m.) hos

forsk, andre dyr, der sætter disse i stand

til at bevæge sig (flyve, svæve, glide) gen-

nem luften.
II
om flyveredskab bestaaende af

flyvehud udspændt langs (del af) et forlem,

der bruges til egl. flugt; (jf. Hudvinge og 20

Haand-, Skindvinge(r) 1) paa flagermus:

Funke.(1801).1.142. Boas.Zool.*636. jf. MO.
paa flyveøgle: Boas. Zool.^(1888). 442. Mentor.

(1949).882.
II
om organ (membran), ved hvis

hjælp dyret kan svæve et stykke gennem luften.

Raff.(1784).246(paa flyvende firben), om for-

længet brystfinne paa flyvefisk: LMFasting.

VT.116. B0vP.III.545. 1.4) om flyvered-
skaber hos overnaturlige væsener, (i reg-

len forestillet (afbildet) som fuglevinger; jf. 30

bet. l.\). *Skriv, naar du est beqvem der-

til,
I

Det altid ey gelinger;
|
Thi Pegasus

og stundom vil
|
Forholde sine Vinger. Reenb.

11.21. Oehl.XXIX.167. Griffen . . er firføddet

ligesom Løverne, har disse Dyrs stærke Kløer

og Vinger paa Ryggen. JAnker&SDahl.Fabel-

dyr.(1938).90. \\ hos væsener i menneskeskik-

kelse. *Usamdrægtighed (0: gudinden Dis-

cordia) med sine sorte Vinger
|
Sig gandske

sagtelig frem og tilbage svinger. Holb.Paars. 40

56. *en Alf med smukke Vinger. Oe/i^ZZ/.
103. Djævelens Vinger afbildes som Flager-

musens. DÆi?. (jf. u. bet. 1.1) om Merkurs
(Hermes's) vinger (som han spændte paa,

naar han optraadte som gudernes sendebud):

Mercurius (havde) Vinger paa Hovedet
og Fødderne. Juventius. Guder og Helte, (overs.

1762).25. Jeg (d: Tirsdag) tager fat paa Ar-

beidet, spænder Merkurs Vinger paa Kjøb-
mandens Støyler. HCAnd.(1919).V213. —
^^7. Englevingej hos engle (keruber, serafer):

lKg.6.24. *Moder, seer Du Englen ved min
(0: det døende barns) Side? . .

|
See, han har

to Vinger smukke hvide . .
|
Faaer jeg ogsaa

Vinger mens jeg lever,
|
Eller, Moder, faaer

jeg naar jeg døer? HCAnd.SS.XI1. 6. (jf.

Engel 2.2; især talespr. og ofte iron.) i udtr.

som en engel uden vinger, om et helt fejl-

frit menneske: Hun er yderst god og elskelig,

dog ikke bare Engel uden Vinger, og hun 60

har Kløgt og Lune. NMøll.VLitt.III. 313. han
er en ren engel; han mangler kun vingerne

j

sml.: Vore egne (fodboldspillere) havde gan-
ske vist heller ikke Vinger paa Ryggen, men

Østrigerne var værst (o: spillede mest uregle-

menteret).BerlTid.^*U1951.M.4.sp.5. 1.5) (QJ,

højtid.) i billedl. anv.; ofte efter (abstr.) subst.

i gen. og (jf. bet. 2.i) styret af paa. *Den
mørke fæle Nat med sine sorte Yinger. Holb.

Paars.111. Høit vifte Flammens røde Vin-

ger. Sander.SkicertorsdaglSOl.[1801]. 6. Sotens

og Dødens sorte Vinger rugede over Ruinerne.

CFMortens.RW.125.
\\ (jf. flg. gruppe) i udtr.

for flugt mod høje maal, ideel stræben olgn.

(juristen) gaaer sin reene jevne Gang, uden
Stylter eller Vinger; han holder sig ved
Jorden. KofodA.(Reenb.I. Fort.6). Naar der-

ude (0: i livet uden for kirken) trættes Sjælens

Vinge,
I

Løft da her (o: i kirken) det Haab,
som daled ned.VEsm.(SalmHj.434.4). (den
sociale frihed) som et Vaaben og en Vinge
for den personlige Frihed.VilhAnd.VT.55.

||

ofte i udtr. for, at noget bevæger sig rask (og

let, ubesværet). *For den, der elskes lykkelig,
|

Flyer Dag, og Aar med Lynets Yinge. Rahb.

PoetF.II.160. Paa Dampens Vinger (o: med
jærnbanen) gik det i Flugt gjennem Bjerge,

over D&\e.HCAnd.ML.557. var jeg vel kom-
met i Pelsen, fløj vi paa Benzinens Vinger

(o: i automobil) ud over Vendsyssel. OGeis-

mar.E.70. i forb. som stormens, vindens
vinge(r): *Paa Stormens Vinge

|
Kan Al-

magt bringe
|
Ham (o: fiskeren) karsk igen.

Ew.(1914).III.149. *har jeg sat mig i en

Seilbaad, laaner |
Mig Vinden sine Vinger.

Hr2.VIII.83. baaret af Keruber fløj han,

svæved paa Vindens Vinger (1871: blev seet

over Veirets Yinger). 2Sam.22.11 (1931). (jf.

Tonevinge^ i forb. m. (rent) abstr. subst.

(i forb. som paa haabets, længselens vinge(r)J.-

*Paa Glædens Vinger
|
Foer Haabet i vor

Elskers Siel.Bagges.Ungd.il. 47. *Den Ti-

dende i Daneland
|

Fløj rundt paa Ryg-
tets Yinge. Orundtv.PS. VI.292. jeg iler paa
Længselens Yinger. Heib.Poet.V1. 286. — i

forb. rø. Sang: *0 hæv dig, Sang, paa
glade Yinger \ Heib.TR.nr. 26.1. *Flyv højt

vor Sang paa stærke Yinger I ACMeyer.Kan-
taie veddensocialistiskeKongres.(1910).4. især

(efter ty. Auf Fliigeln des Gesanges. Heine.

LyrischesInterme2Zo.(1823).75} i forb. paa
sangens vinger: Mod (kreditorerne) var

ikke Andet at gjøre end at hæve sig over

dem paa Humørets og Sangens Vinger.

Recke.(Ploug.II.rii). den sande Tro . . blev

baaret over Lande paa Sangens Vinger (0:

ved den lutherske salmesang). Ludwigs. SS.

11.22. — *Faren (skjules) snart af Tidens
Yinge.FGuldb.1.88. *Hil denne Dag, da Du
paa Tidens Vinger

|
Først Lyset saae. Heib.

Poet.IX.316 (fødselsdagsdigt til prins Chri-

stian (VIII)). Levin, se ogs. Tid 7.1.

2) bet. 1 (navnlig l.i^ i særlige anv.; ofte

billedl. og i forb., der til dels hører til flg. bet.

2.1) i (faste) forb. m. adj. *Paa lette Vin-
ger Tiden iler. Lund. ED. 138. *sig ingen

Engel svinger
|
Paa lettere, paa luftigere

Vinger,
|
Og ingen fløi . . 1 Saa liveligt .

.

4*
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som hun (o: den elskede, der kaldes en „æter-

fugl"JlBagges.II.54. lad puppen springe,
|

hvoraf studenten på letten vinge
|
sig hæver

irera.Hostr.SD.1.256. rappe (se Y. rap l.ij,

snare (se I. snar l.i^, snelle (se II. snel 1^

vinger.

2.2) som subj.
II

i udtr. for bevægelse med
vingerne, flugt; som subj. for bære (jf. II.

bære 4.i;; PalM.(1909).I.162. een af (stor-

kene) var saa træt, at hans Vinger næsten
ikke kunde bære ham længer. HCAnd.(1919).
1.317. Da løftede (svanen) sine Vinger, de

bruste stærkere end før og bare den kraftigt

afsted. smst.II.67. talem. (nu 1. br.): flyve

højere end vingerne bærer, gaa ud over sin

begrænsning. Levin. VSO. \\ i udtr. for, at

vingerne slappes, ikke holdes løftede, spændte;

ofte billedl., som udtr. for træthed, modløshed

olgn. (ogs., jf. bet. 2.3, i forb. m. ladej. Da
hun (o: en overtroisk jordemoder) hørte tale

om den naadige Herre, faldt Vingerne paa
hende, og hun t&ng. Storm. HistorieomJesper
Hansen.(1791).123. jeg tror fuglen er syg;

vingerne hænger saa underligt paa den
j

i

forb. som lade vingen (vingerne) synke
(se synke sp.1516*''^) ell. hænge (jf. hænge
3.2j; *paa Sorgens Vinger

|
Igjen saa smaat

i Veiret han sig svinger.
|
Men mod i Gaar

hvor var hans Flugt dog lav!
|
Han følte

det og lod sin Vinge hænge. Po/M./TT^Si.
||

(jf. u. I. Rede I.3} som subj. for vokse;
især i udtr. for, at en person (et forhold)

kommer til fuld(ere) udfoldelse. Under Fri-

luftslivet paa Opmaalingerne og Jagterne
. . voxede Vingerne ud paa Olaf 'RyQ.Rist.

0R.6. Ja, ja, Taalmodighed (0: for den vor-

dende komponist) — Vingerne kunde jo voxe.
EChristians.Hj.295.

2.3) som obj. ell. i forb. m. part. (om forb.

som lade vingen synke, hænge se u. bet. 2.2).

II
i udtr. for at komme ell. være i besiddelse

af vinger. *Jeg har (0: som ung) baaret Lær-
kens Vinge,

I

Jeg har sunget højt dens Sang.
Rosing.SS.14. I taler ey alleene om, at op-
tage Handelen paa ny, mens endog at for-

øge den mangfoldig . , hvor venter I at faa
de Vinger fra, som I vil flyve saa højt med?
Holb.Samt.5. Winth.I.155 (se u. Gudhjemj.
KMunk.I Brændingen.(1929).8. (især Q}) i

talem. som fødderne faar vinger, som
udtr. for særdeles hurtig bevægelse til fods.

Mine Fødder fik herved . . Vinger, jeg fløi

meer end gik. Bagges.L.1.8. StDrewsen.K.192.
(nu sj.:) det er tåbeligt at flyve før mand
faer yinger. Moth.V205. Høysg.S.213. —
(især ta) i forb. give vinger (paa): Elskov
gav Regnar Vinger; Efter føie Tid kom han
i samme Havn, og sendte Bud til Kraka.
Suhm.Hist.1.532. *(jagt)EoTnet klinger,

|

Og giver Hindens lette Fødder Vinger. Paiikf.
VII.3. Spiritusen kunde vel give de tunge
Tanker Vinger ^a.2L.Brodersen.F.113. — gid
jeg havde' Vinger som en Due, da vilde
jeg flyve bort. Ps.55. 7. »Skjalden er af Fugle-

art,
I
Hans Tankering har Vinger. Grundfø.

PS. VI.381. vor Tanke . . har (kun) svage
Yinger. MartinAHans.JR.7. — (især tg)

tage vinger (paa): Vilde jeg tage Morgen-
rødens Vinger, vilde jeg boe ved det yderste
Hav, saa skulde ogsaa der din Haand føre

mig. Ps.139.9. *Min frydefulde Tanke 1
|
Af-

sted, tag Vinger ]^Si3i\ Winth.HF.250. \\ i

forsk. udtr. for at bevæge vingerne (før ell.

10 under flugten), folde vingerne ud (PalM.
(1909).1.152. D&H. se ogs. II. folde 2) ell.

udfolde vingerne (se udfolde l.i^; bre-
de, spile (II.2.2-3), sprede (1.3), spænde
(II.4.1) vingen (vingerne) (ud) ell. ud-
brede (1.1, 6.1), udspile (1), udsprede
(I.2), udspænde (1) vingen (vingerne), se

brede (II.l.i) osv. strække vingerne (ud)
ell. udstrække vingerne: *Hver Fugl i

Luften stil med strakte Vinger stoå. Holb.

20 Metam.l6. da strakte (fuglen) sine smuk-
ke Vinger \xd.HCAnd.(1919).I.201. *Snart
strækker Fuglen Vingen over Hav

| Og
sætter Kursen efter fjerne Zoner. Drac^m.
DM.33. ryste (jf. u. Smaavinge 1), skage
(se II. skage 1^, svinge vingerne: »Utræt-
tede svinger

|
Valhalliske Møer

|
De blodige

Yinger. Ew.(1914).III.35. »Fyret svinger . .
|

lydløst, sine blændende Vinger
|
som Skygge-

kaster. i?ørd.(S'»S'.2i. jf. u. Sommerfuglevinge
30 og II. svinge 1.4. — i forb. m. slaa; især

dels (højtid., jf. dog Feilb.) i forb. slaa vin-
gen, gøre slag med vingen (jf. u. bet. 2.4^;

»Lønlig gjennem Dødninghaven
|

Livets
Engel Vingen slsLeieT.Ing.RSE.VII.18. »Slog
et Insect de bløde Vinger blot, | Her i den
dybe Ro det mærktes godt.PalM.VII.il.
Blæsten slaar sine Vinger om Murhjørnet.
GyrLemche.S.1.119. dels i forb. slaa vingen
ud (ell. udslaa vingen, se udslaa 2.2^;

40 »Den Hane slog ud sin Vinge og gol.Staf-

feldt.D.I.WO. jf.: de (vilde) straffe til Ad-
varsel og lod den røde Hane slaa Vingerne
ud fra Taget (af slottet). Brandes.IV414. —
hæve ^»da hæver Haabet flux de skjulte

YingeT.FGuldb.II.222. se ogs. hæve sp.

1129'^), lette ('»Før Harens Kuld kan
springe

|
og Vibens lette Yinge.LCNiels.

VLM.7. jf. u. Fjedervinge 1, Silkevinge 2

og Y. lette 8.1^ ell. løfte vingen: »Nu tabte

50 Dagen sit sidste Skjær,
|
Og Natten løfter

sin Yinge. Heib.Poet.X.334. HCAnd.(1919).
11.67 (se u. bet. 2.2). — Rejsen kom til at

gaa til Turin. Men forinden prøvedes Vin-
gerne paa en mindre Udflugt til de nærmest
liggende Dele af HyskUnå.AFriis.BD.1.28.
Hvorfor har De ikke Lyst til at sætte de
andre Stolen for Døren og prøve Vingerne
(o: som bladredaktør)? OlufBang.Byen.(1924).
227.

II
(til bet. l.i^ i udtr. for (fx. ved snit

60 i svingfjerene) at berøve (ell. blive berøvet)

flyveevnen. jf. vingebrudt: »Ørnen (a: den
polske) i Stormen sin Vinge brød.Poiilf.

(1909).1.223. beskære (Moth.V204), korte

(smst.) ell. (nu især) stække (se II. stække
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1.2) vingerne; klippe vingerne paa en,

se III. klippe 2.2. jf.: faa sine vinger klippet,

blive strengt irettesat. Feilb. se ogs. u. I. Top
4.2.

II
(til bet. Ifi slutn. og) 2) i forb. som

svi(d)e (VSO.) ell. (især) brænde vin-
gerne, (egl.) om insekt, der hidlokket af en

flamme (paa (stearin)lys, i lampe) kommer ilden

for ruer og faar vingerne beskadiget (ell. m.
tanke paa Ikarus-sagnet). *som Myg forfølge

|

De (0: de lærde) Lyset, til de brænde Nm-
geme.Oehl.Robins.Or. PMøll.(1855).I.17. Fri-

hedens triste Ret . . til at styrte sig i Lyset
og falde ned med brændte Vinger. JEførwp.

1.146. se ogs. u. I. Myg 1 slutn. jf.: Sjæ-
len blandt sin Børneflok har mange

(
Haab

og Ønsker, der faae Vingen brændt. PoiJf.

77.97.
_

2.4) i (særlige) forb. styret af præp. faa,

give et klip i vingen, se I. Klip 1. i (ofte

uegl.) udtr. for at gribe (en fugl) ved vingen

(jf. u. Vingeben 1^; (sultanen frygtede), at

Emir efter hemmelig Befalning skulde tage

ham ved Yingerne. Holb.Hh.IL274. Natten
til de kirkelige Højtider havde (vægterne)

Paalæg om ogsaa at gribe de Ungkarle om
Vingen, hvis Letfærdighed krænkede Hellig-

dagen. ^Mo<<Mess.Z)Z.S7. hun tog hønen i

vingerne. LoH O.
|| (jf. ndf. sp.58*') i forb.

som vind i vingerne, to Kvinder gik frem,

og der var Vind (Chr.VI: en aand_) i deres

Vinger (1931: kom baaret af Vinden^, og
de havde Vinger som Storkens Vinger. /Sac/i.

5.9. sml. bet. B: Møllen (havde) bedst Vind
i Vingerne om Efteraaret.Gjei.M.S. *din

Drage steg . .
|
naar i Somrens Søndagsleg

|

den fik Vejr i Vinge. LCNiels. (Studenter-

samfundetsSøndagsskole.Sanghefte.I.(1906).3).

II
styret af med; spec. i udtr. for bevægelse

med vingerne: baske, klappe (III.S.i), ryste

(IV2.1), skage (II.l), smække (III.2), vifte

(II.3.1) med vingen (vingerne), se baske (I.2)

osv. (jf. III. slaa 14.i slutn.:) slaa med
vingen. Hanen slåer med vingerne før

den galer. Moth.S451. Flaggermuus . . sloge

med de tynde Ymger.HCAnd. (1919).1.97.

R.JEolm.ÆldreEdda.(1874).25. jf. forb. som
slaa ud med vingerne (se III. slaa 61.8^ og

forb. (et) slag med vingen (vingerne),

vingeslag: *Cupido giør et Slag med sine

Vinger,
| Og i den høje Sky paa Timen

sig QT^^Y'mgQx. Helt.Poet.109. Svanerne gjorde
stærkere Slag med YingeTne.HCAnd.(1919).
1.222. — (jf. hænge 11^ i forb. som hænge
med vingen (vingerne), lade vingen (vin-
gerne) hænge slapt ned (af træthed, sygdom
olgn.). mine smaae Selskabs-Fugle . . be-
gynder at hænge med YingeTne.PAHeib.il.
386. Levin, billedl., som udtryk for syg-

dom, forknythed olgn. hos et menneske (jf.

hænge med næbbet u. Næb 2): Moth.H159.
Skuesp.VII.247. M. var ikke til at kjende
igjen; hun hængte med Vingerne som en
stækket Yngl.8Heegaard.UT.455. Alt det,

der hedder Idealer, hænger sygt med Vin-

gerne, naar det kommer i Nærheden af

Simon Jonas' Søn. KMunk.BF.99. Feilb.
\\

(sml. tilsvarende udtr. u. bet. 5.2) i forb. paa
vingerne (sj. vingenj; især dels i udtr. for

at lette, begynde at flyve: *(Amor og Psyche)
forenede vandre

| Gjennem de himmelske
Sale,

I
Eller paa Vinger sig hæve

|
Høit i

den salige Flugt.PalM.(1909).I.164. (lærken)
kom paa Yingerne. HKaarsb.DT.61. (pibe-

10 anden er) ofte vanskelig at faa paa Vin-
gerne. S'eier.Born/ioimsi^M^ie.^i932^.27. Læn-
gere henne . . mødte vi nye Flokke (af edder-

fugle;) flere gik paa Vingerne og fløj godt.

AchtonFriis.DØ.1.52. i et fjersydende Brus
gik (ænderne) paa Yingerne. ErlKrist.(Pol.''U

1934.9.sp.2). billedl.: (lærebøger) har jo ingen
. , virkelig Betydning — med mindre de
giver Læreren Anledning til at gaa paa Vin-
gerne og svinge sig op i de højere Luftlag.

2ia Skjoldb.MM.II.27. — dels i udtr. for at flyve,

svæve i luften: *Torbi3ten seiler i Stuen ind
j

Alt paa sine fire Yinger. PMøll.(1855).1.17.
hvem tænker paa Hunden, saa længe (ager)-

Hønsene er paa Yingerne. Fleuron.J.75. se

(flyveøglerne) komme glidende gennem Luf-
ten . . hvilende paa Vingerne som Svæve-
flyvere. Men<or.^i949;.852. uegl. (ofte i udtr.

for stærk fart): Timerne flygte paa Vinger;
|

snart slaar Skilsmissens Stnnå.Schand.SD.91.
30 II

styret af til; i forb. tage til vingerne,
(jæg., zool.) især om fugl: lette, gaa paa vin-

gerne, saa snart (mariehønsene) vaagner af

Vintersøvnen, tager de til Vingerne og flyver

hort.NaturensY 1913.59. (agerhønen) løber

behændigt og hurtigt, og fremfor at tage til

vingerne søger den ofte at undgå forfølgeren

ved løh. VLDyr.1.254. || styret af under. I.

faa luft (se Luft 2.ij ell. vind under vin-
gerne, (jf. ovf. sp.57") faa fremgang, den

40 politiske liberale Opposition (havde) faaet
Vind under Vingerne. Oalsch.H.318. spec. (jf.

IV under B.i) i udtr. for at skjules, skærmes
af en fugls vinge (r): hvor ofte vilde jeg for-

samlet dine (0: Jerusalems) Børn, ligerviis

som en Høne forsamler sine Kyllinger under
Yingernel Matth.23.37. Hønen dem (0: kyl-

lingerne) gjorde saa gjerne tilpas;
|
men

under hendes Vinger var næppe Plads. Zaa-
lund.229. (især Qj) overf., i udtr. for at leve

50 under ens beskærmelse ell. indflydelse: saa-

længe som (drengen) var under hendes Vin-
ger . . tillod (hun) ham (kun) at lege med
Bnkker. Ew.(1914).IV15. (de) kom som Ven-
ner at hylde Kongen og sætte sig under
hans Yinger. Grundtv.Snorre.III.131. han var
. . taget under Vingerne af de Mænd, der .

.

havde mest at sige . . paa Statslivets Om-
ra.Side. EHolm.(BiogrLex.XIY128). Blindt og
ubetinget kastede han sig ind under (mode-

60 rens) Yinger . EChristians.Hj.204. under ens
vingers skygge (jf. u. I. Skygge 4.i; især

bibl., højtid.): skjul mig under (1931: i)

dine Vingers Skygge. Ps. 27. S. Grundtv.RS.
126. Under dine Vingers Skygge,

|
Herre 1
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lad mig boe og hygge. Timm.ChristeligeSange.

(1852).86. hvad Under . . om (hari) har

hilst Kristian IV som en Redningsmand og

gerne villet leve under hans Vingers Skygge.

KFabricius.G.22. 2. (dial.) i udtr. som faa,

give en under vingen, faa, give en lus-

sing, „vinge" (se let. 9^ olgn. Skjoldb.G.63.

B. (især fagl.) om hvad der ved udse-

ende, anbringelse ell. virkemaade min-
der om en vinge (I.l(i)).

3) om legemsdele. 3.1) bevægeredskab i

form af en finne(lignende hudfold), v. hj. af

hvilken visse havdyr, -væsener bevæger sig

gennem vandet, jf. bet. 1.4: *med Svømme-
finners Vinge

|
Pladsker han (o: jætten) til

(Midgaards-) Ormens Bringe. Oehl.XXIX.120.
især dels (jf. Søvinge; zool.) om fodens sær-

ligt udviklede forparti hos vingesnegl: KSelsk

NyeSkr.I.576ff. Boas.Zool.*397. || dels (jf.

Rokkevinge 2; fisk.) om den brede brystfinne

hos rokke (I.l), der finder anvendelse som føde-

middel. Tidsskr.f. Fiskeri.1873.144. kun „Vin-

gerne" (af rokken) duer — Engelskmanden
æder dem nemlig som en Slags Hummer.
Jac Paludan.F. 15. 3.2) om (parrede) orga-

ner, legemsdele, der (kun) i formen min-
der om vinger.

|| (jf. u. Vingeben 1 og

lign. anv. af Fjedervinge 1; dial.) spøg., om
menneskets arm. OrdbS.(sjæll.). sml. Feilb.

II
(talespr.) om fremspringende skulderblad.

PlaCour.A.122. (den lille piges) Skuldre

hænger jo lidt. Hun har smaa „Vinger".

Socialdem."'/il948.5.sp.5.
\\ (1. br.) om næse-

fløj, -vinge. NordConvLex.IV.631.
\\

(l.br.)

om haarvækst (hovedhaar, øjenbryn) skilt i

to (svære, buskede) partier. Hænderne gra-

ver i det svære Haar og rejser Manken i

tvende fastformede Vinger. Nathans. GB. 30.

jf.: (hans) Øjne stirrede spørgende under
de buskede Brynyinger. ErlKrist.K.165.

||

spec. (anat., vet.) dels (jf. Sværdfortsættelse,

Øje(n)hulevinge) om gane-, kilebens -vinge:

Viborg&Neerg.HB.lO. Panum.382. dels om
tværtap paa hvirvel: HKrabbe. HestensAna-
tomi.(1885).24. LåndbO.IV.345.

4) (sml. plantenavne som Fjeder- 3, Flue-,

Struds(e)-, Trevinge(r); især bot.) om plante-
dele; (gart.) om hver af de to (ell. fiere) lod-

rette grenfiader paa (fritstaaende) espalier-

træer, der udgaar fra stammen. NEHofman
Bang. Behandling af Dværg-Æble- og Pæretræer.
(1878). 39. — især: 4.1) om forsk, tynde ud-
bredninger, udvækster paa frøgemmer, stængler
m. m. Skulperne (paa vajd) jævne . . med i

Spidsen sammenflydende Yinger. Lange.Flo-
ra.'(1864).475. De store . . Blade (paa æsel-

foder, Onopordon acanthium L.) løber nedad
Stænglen som brede „Yinger". MentzO.Bill.7.

II (jf. Frøvinge 2) om tynd, hindeagtig fiade
hos frø ell. frugter, der tjener til at sprede
disse ved vindens hjælp. vAph.Nath.V1.307.
Warm.Bot.615. 4.2) om dele af blostret hos
visse planter. Drejer.BotTerm.82 (hos venus-
vogn, Aconitum L.). SaUVI.209.

\\ navnlig

(i fit.) om de to midterste, ensdannede (om
sommerfuglevinger mindende) kronblade ml.

fanen og kølen hos de ærteblomstrede, Papi-
lionaceæ. vAph.Nath.V1.306. Drejer.BotTerm.
80. MentzO.Bill.251.

5) om (dele af) redskaber, konstruk-
tioner, der (i reglen ikke selv bevæger sig,

men) tjener til at bevæge noget, hvormed
de er forbundet, hvoraf de udgør en del,

10 fra dets plads, ell. (navnlig) som styrer,
afbalancerer noget under dets fart,
bevægelse. 5.1) (jf. Svømmevingej i al alm.
hollandske Kuf'er med hvidmalede „Vinger"
(alm.: sværd {ll.4:.i)).Achton Friis. DØ. III.
140. (jf. Styrevingej in^: For at styre Pro-
jektilerne fra (forlader-minekasterne) i Luf-
ten forsynede man dem bagtil med Vinger.

OpfB.*IV.559. 5.2) bæreflade, balance-
organ paa flyvemaskine; spec. (jf. I. Plan

20 1.5; fiyv.): den del af en fiyvemaskines hoved-
bæreplaner, som rager uden for kroppen. To
Vinger (paa en naiv opfinders flyvemaskine) —
nærmest som Møllevinger — med Vindfangs-
fladen svajet lidt udeiter.Drachm.UB.34. be-
vægelige (ell.) sammenfoldelige Yinger.Schel-
ler.MarO. Luftfart.29. \\ styret af ^p di di (i forb.

svarende til de u. bet. 2.4 nævnte), i forsk,

udtr. for at starte ell. være i luften med flyve-

maskine, (flyveren) gik nu „paa Vingerne".

30 Dagbl.^U1911.1.sp.6. da Marken var lang nok
til Start, var vi snart paa Vingerne igen.

FlyvningHær.237. Krigs-Magternes Flyvere
letter paa Yingerne. Pol.*U1940.1.sp.6. 5.3)

(især poet.) om sejl paa fartøj. Du flygtig

Hvide -Ørn (o: et skib), som med din hvide
vinge

I
Kand dig saa snart og brat igiennem

bølgen svinge,
|

Blev du og vingeskudt?
Lucopp. (Saml Danske Vers.^III. 186). *Paa
Strandbredden nylig med Frygt og med

40 Haab
|
Vi saae efter Seilernes Vinger, i^eift.

Poet.IX.278. de hvide Fiskerbaades skarpt-

skaarne Vinger. Gladkow.Cement.(overs.l927).
235. se ogs. u. II. spile 2.2.

6) om (dele af) redskaber, konstruk-
tioner, der bevæger sig, roterer om en
akse og derved faar et apparat til

at fungere uden at bevæge dette fra dets

plads.
II

om hver af et tælleapparats (flre)

arme. CMøll.PF.307. Magi Pet. Fra Land og

50 By.(1900).12.
\\ (jf. Klapsejls-, Vejrmølle-,

Vindmøllevinge) om møllevinge; (møl.) ogs.

om vingepar bestaaende af to i hinandens for-

længelse siddende vinger (Dengl.By.1930-31.

94. jf. u. I. Arm S.s). Moth.V204. *Snart
bredde den (o: vinden) sig ud; — død Vinge-

møllen stod,
I

Nu fik den Liv igien, let

Vinge Vinge følger. CFrim.Poet.l4. *Som Vin-

ger over en Mølle
|
Den (o: køllen) susende

gik i Rmg.PMøll.(1855).I.119. PSchrøder.

60 Maskinlære.111. (1918).374. \\ (jf. Aflægger-
vinge; landbr.) paa mejemaskine: d. s. s.

I. Vinde 3.2 beg. MøllH.IV.315. (selvbinderne)

vil fortsætte . . med at lade Vingerne som
Fangarme gribe ind i Kornet. PoL "/s 2942.
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6.sp.3.
II (jf. Skruevingej ^ om skrueblad.

Flyveposten.^'/ il852. 2.sp.2. Scheller.MarO.
\\

^ om forsk, maskindele, som ved deres (ro-

terende) bevægelse bearbejder noget med slag;

om slagarm (2) i slagmaskine (1) olgn.:

Manufact.(1872).112. (jf. u. Kerneris og u.

Slagel 2) om hver af de plader, som sætter

fløden i en smørkerne i bevægelse: MøllH.III.
432. Feilb.II.157.

\\
paa apparater til spin-

ding, den Vinge, der tjener til at indføre

Traaden og vikle den op paa Spolen (i en
grovspindeniaskine). OpfB. ' VII.475. Hvad hed-

der det? (1947). 490.493. (jf. II. Finne 2.2) om
rokke- (1), tenvinge: Rask.FynskeBS.18. Opf
B.^VII.462. *Rokken gaar,

|
Tenens rappe

Vinge
I
over Fyrrebjælken saar

|
en Skok af

Skyg^eringe.Aakj. SE.ll. Feilb. UfF. \\ (jf.

Ventilator-, Viftevinge 2) om arbejdende dele

af blæseapparater, ventilatorer
,
pumper m.m.;

i kornrensemaskine: AlbDam.B.143. jf.: ro-

terende Tiævinger. MøllH.V46. i ventil:

Ventilen . . styres af 3 eller 4 paastøbte Vin-
ger. Skibs Mask.^(1892).105. Scheller.MarO.
i vingepumpe: Sal.XIV.756. TeknLeks.1.599.
om blad (I.2.i) paa vingehjul (2): Sirenen . .

har i sit Hus et Vingehjul med skraatstillede

Yinger. SkibsMask.28. DaEngTeknO.
7) om forsk, faste, ofte (sml. dog bet. 1.2)

ubevægelige, dele af forsk, genstande ell.

redskaber, der danner afslutning paa, springer

frem fra genstanden osv., men ikke tjener til

at bevæge denne, faa den til at fungere. 7.1) i

al alm. Partisanen har (et) bredt, tveegget
Spydblad med . . svagt fremstaaende Vinger
bagtil. Op/B. 'F//.42. || ombøjet sidekant paa
vinge(tag)sten. OPihl.Teglverk.(1802).58. Mur
Jernbeton.297. || om hver af fløjene (1.8) paa
vingemøtrik, vingeskrue. HCLund.Samler.il.
(1804).398. FagOSnedk.47.

\\
(rid.) paa sadel-

bom. MilTeknO.242. Ved Skolesadelen er paa
hver af de forreste Bomme anbragt et Stykke
Træ, der kaldes Vingerne. PWBaZie.jR.2i5.

||

(dial.) om armene paa en vingestol. UfF. jj

(landbr.) den bageste del af plovskæret (sj. af

muldfjælen: SaVXIX.266). LTid.l754.127.
FrGrundtv.LK.242. Feilb. FynskHjemstavn.
1939.70. UfF. 7.2) om genstand, hvormed
der gives (trafik) signaler; om fast arm paa
vejviser (2.3): Vejvisere af Jern med Vinger,
som pegte i Øst og i Yest.Buchh.Su.I.149.

jf.: Der kan godt ved et saadant (vælger-

møde) falde meget skarpe Ord, men den
Grænse, paa hvis ene Pælvinge der staar

Gentleman, overskrides ikke. Pol.^^/e 1903.2.

sp.2. (jærnb.) om vingeformet udskæring paa
vingelygte: TeknLeks.11.445. jj nu især dels

(spec. jærnb.) om indstillelig signalvinge

(paa mastesignal) : SjællJernb.Signalreglement.
(1876). 3. Pludselig kom Signalet. To Vin-
ger gik tilvejrs paa Masten. Bønnelycke.L.
111. dels om (ofte: paamonteret, lysende) kort

stav olgn., hvormed bilførere giver signal til

den øvrige færdsel om ændring i kørselsret-

ningen: PoU^/iol934.3.sp.6. (bilen) drejede

ned ad en Sidevej uden at slaa Afviser-
vingen ud. Duelund.N.150. 7.3) om frem-
spring, udbygning paa (siden af) forsk,

transportmidler (især fartøjer), (foræld.:)

Postvogn . . Er en åben vogn med . . en
kurf i fadingen med vinger af lær ved si-

derne. Moth.Pi 38.
II 4>- Vingegierne . . sættes

paa Enderne af Hækbjelken . . (paa Vingerne
af Speilet), og gaae derfra op til Salin-

10 gen paa S\)ei\hukken.Funch.MarO.II.148. jf.

VSO. især dels om udbygning (bræt) paa ro-

fartøj, hvorpaa aaren hviler: Bardenfl.Søm.
1.2. Paa den ene Side havde (pulsvodbaadene)

en „Vinge", d. e. en Udbygning, som mulig-

gjorde Brugen af en lang Aare. AarbHards.
1921.99. Feilb.; dels (jf. Hjulvinge; om ud-

hængende dæk foran og agten for hjulene paa
et hjulskib ell. (nu) de dertil svarende side-

udbygninger paa en jærnbanefærges (vogn)-

20 dæk; ogs. om vingedæk (over vogndækket)

ell. (jf. Vinge-hus, -kammer, -tankj i al

alm., om rum i borde. ICWeber.HD. 19.42.

DSB. Beretningom Virksomheden 1940/41 .16*.
færgen (har) i „vingerne" . . plads til ca.

20 hiler. Vingehjulet.l950/51.28.sp.l. 7.4) om
flig, snip (LI) af klæde, tøj, dug olgn.;

især om del af paaklædningsgenstand. Knæk-
flippens to hvide \inger. Leck Fischer. Ka.
46. db gammeldags „vinger" over skuldrene

30 (paa et forkkede).Pol.^ytl951.20.sp.5. Feilb.

spec. i flg. anv.: \\
(nu 1. br.) om flig af kappe,

slag m. m. udbreed din vinge (1871: Flig;

1931: Fligen af din Kappej over din tieneste-

qyinde. Ruth.3.9(Chr.VI). et Vindstød ..

lettede den højre Vinge paa hans Havelock.
Wied.MB. 1.52. \\ om læg paa tøj; dels (jf.

Silkevinge 1 ; kirk.) om hvert af de brede, stive

læg, opslag fortil paa en præstekjole. For
Herr hånd (o: en præst, der er blevet magister)

40 fort Magister heed,
|

Hans Kiortel fick

tu Yinger. Sort.PSkan.25. PEdvFriis.S.270f.

P Severinsen. De rette Messeklæder. (1924). 11

.

dels (skræd.) om løse læg i ryggen paa herre-

jakker. BerlTid.^yBl951.M.9.sp.6.
|| (jf. II.

Finne 2.3 ; især dial., gldgs.) om hvert af side-

stykkerne paa kvindernes hovedtøj, en Friser-

bonde, der havde to Døtre med . . linnede

Vinger paa Iio\edet.Rist.S.104. en huelig-

nende Kappe, hvis dybe, tætsluttende Vinger

50 dækkede det meste af Ørene. Gyr Lemche.
S.IV43. AarbHards.1922.20. RibeAmt.1950.
401 f. II

(sko.) vingeformet skindstykke, der

sys paa næsen af fodtøj (jf. Vingenæsej.

OrdbS.
II 4j- Vingerne kaldes paa et Raaseil

de spidse Duge, der danne Underliget, og
gjøre dette bredere end Raaliget. Harboe.

MarO. Funch.MarO.II.148. Vin g: SøLex.

(1808). 7.5) om hvad der flankerer noget

ell. strækker sig (vidt) ud til siderne fra

60 et punkt, midterparti, er placeret paa fløjen

af dette. Som Vinger (o: til at flankere en

forhindring ved ridebanespringning) er an-

vendt nedgravede Grantræer. Sportsleks.II.

368. om endeparti (ved landfaget) af en bro
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(jf. Vingemurj; VSO. || (hygn., snedk.) dels

om trædække for overdelen af karmen til et

luet vindue: Gnudtzm.Husby(1888).213. Ar-
bejdsløn.5.53. dels om udskaaret, vingelignende

udsmykning paa siderne (storvinge) ell. paa
toppen (topvinge) af en renæssance- ell. harok-

altertavle. DanmKirker.III.354.
\\ (jæg.) om

sidenet paa agerhønsegarn. Johannsen.Jagt-

J)og.(1871).155. Frem."U1927.omslag.3. 7.6)

(nu næppe br.) om del af bygning; dels om lo

kirkes sideskib, dels om fløj (1.6) af byg-

ning, mand kunde gaae af den Syndre Winge
(paa domkirken i Hamar) ind i Capellet.

LTid.1741.405. EPont.Atlas.II.119.121. jf.:

Hospitalet (er) bygget i et Kors . . Mellem
to af Korsets Vinger er Indgangen. iVi/e

Hygæa.IY.(1824).388.

8) (til bet. 7.5) om fløj (1.4) af en opstillet

række mennesker, en hærafdeling, slagorden.

Moth.V204. Oehl.Nord.Oldsagn.(1840).110. 20

Der kommer et heelt Regiment opmarsche-
rende . . Centrum trænger kraftigt frem,
Vingerne kunne ikke følge. Kierk.EE.1.370.
Krist.BRL.233. \\ nu især {efter eng. wing;

jf. Inder-, Ydervinge og ovf. sp. 52"^; sport.)

i boldspil som fodbold, haandbold, hockey

ofl.: hver af de to spillere paa angrebsræk-
kens („forwardkædens") yderfløje (jf. Fløj 4
slutn.). Gymn.^(1899).366. Nexø-Holdets ven-
stre Ving førte et rask Opløb igennem. Øs<- 30

bornholm.^'U1927.1.sp.5. Wings kunde ikke
se hinanden — for Sne. BerlTid.^''/tl941.M.
8.sp.6. — ogs. m. (fremherskende) tanke paa
disse spilleres plads, felt. spil (bolden ud i)

wing'en!
j

C.
9) (sv. jarg. d. s. (Langenfelt.Officersjar-

gong.(1947).307); jf. forb. en under vingen
u. bet. 2.4 slutn. samt I. Vinke ; benævnelsen
vel, fordi armen svinges som en kraftig vinge 40

(sml. u. bet. 3.2 beg.), og der fremkommer et

smæld mindende om et vingebask, -slag; tale-

spr., i rigsspr. lidt gldgs.) lussing; øre-
figen; ogs. (sj.) overf., om irettesættelse, til-

rettevisning, (ofte i forb. faa ell. give en
yingej. *(den) Drenge-Sviir,

|
At stikke Ild

i . . Papiir,
|
Og i en Lignelse, saagodt det

kan gelinge,
|
Gie Skolemester selv en Vin-

ge. G!rMwdto.Z)¥//.ii6^smL Skolemester 2.i;.

HCAnd.KS.II.31. *i Leg han ofte fik en 50

yinge.PalM.AdamH.1.65. Han slaar da vel
ikke? . . Naa ja, saadan — en lille Vinge?
Drachm.FÆ.153. TroelsL.BS.III.73. han
(gav) Drengen en saadan Vinge, at han nær
var faldet omkuld. PoL»V.i944.5.sp.2. Feilb.

II. vinge, V. [Wei\d] -ede. (eng. wing;
af I. Vinge; jf. af-, bevinge; l.br. i alm.spr.)
I) (især) til I. Vinge 1. I.l) i udtr. for flyv-
ning; i forb. vinge sig vej (til et sted):
Hinduen (der var overfaldet af bier, sprang) éo
ud i Vandet . . Bierne, der saae sig i Fare
for at drukne ihjel, vingede sig Vei tilbage
til Skoven. Mayne Reid. Plantejægerne, (overs.

1860). 78. jf. I. Vinge 6.2: Det store Fly

vingede sig Vej ind over Vestafrikas lysende
Brænding. Pol.*/i*1945.13.sp.5. 1.2) give (i

pass. ell. dep.: faa) vinger. *En Sommer-
fugleflok omkring Blomsterne sværmer .

.

Alt vil vinges og ^a.gre.Brandes.XI.132.
\\

især overf. (navnlig m. tings-subj.); dels: faa
til at bevæge sig hurtigt og let, bevinge (1):

det er Gaarden, der vinger min Fart, naar
jeg alker }i]em..Rørd.JE.34. dels: give (faa)

aandelig flugt, løftelse, bevinge (2): den ja-

panske Kunsts utrættede Tilbeden af den
store Pan (kan ikke frakendes) den samme
Følelsens varme Inderlighed og sjælfulde

Dybde, der vinger vor bedste Kunsts hellige

Hymner til andre Guddommes 'Pris. KMads.
JM.18. Naar han lyttede til Musik, vingedes

hans Fantasi umærkeligt. /Slftc/i. Fa. 2 65. de

bedste Driftsmidler noget Menneske kan
faa: Energi, Jærnvilje og den Tro, der vinger.

Fleuron.K0.211. 2) svinge (med noget). Rø-
veren . . vingede Hatten et Par Gange over

Hovedet. DicÅ;.5'0.i97, de vingede med Ar-

mene, puffede til hinanden. AKohl.MP.II.

122. 3) intr.: danne vinger (B); jf. I. Vinge
7.4: Ægge og Tunger (paa gardiner, der

stryges) maa ikke „vinge"; for at forhindre

dette kan man . . stryge et lille Læg hist

ogheT.IngebMøll.KH.232. 4) (sv. jarg. vinga,

(Langenfelt. Officersjargong. (1947). 307); sml.

III. vinke; talespr., i rigsspr. lidt gldgs.)

give vinger (1.9), lussinger. *dersom ei vi

(0: arbejdsdrenge) var paa Holmen mens
den (0: klokken) ringed,

|
Saa ku' det rigt-

nok være muligt, vi blev vinget. Rantzau.D.
Nr.1.3. jf.: De af Børnene, som stod paa
Gulvet, blev vinget hen i Krogene. IngvBond.
IJR.II.141 samt: Duedamerne (0: duerne) .

.

kneb og vingede de smaa Kyllinger, naar

de kunde komme til. ABThorson.Hanefatters

Bedrifter.(1894).12.

Vinge-, i ssgr. (sj. i rigsspr. undt. gym.

(se -staaende og u. -stilling^ Ving-. se Vinge-

dyr, -kappe og jf. Vingudstrækning.
Andres.Klitf.206). af I. Vinge (1-7); foruden,

de ndf. medtagne kan bl. a. nævnes (især til

I. Vinge l^." vinge-agtig, -bærende, -dannet,

-dækfje(de)r, -flade, -form(et), -formig, -hud,

(et) -led, -lignende, -længde, -membran (jf.

Membran \), -muskulatur (jf. -muskel 1),

-mønster (hos sommerfugle), -par, -plet (paa
sommerfuglevinge) , -ribbe (jf. I. Ribbe 2.z),

-ruche (se u. Ruchej, -stump, -stykke, -sty-

ret (projektil), -styrke (jf. -kraftj; spec. kan
nævnes flg. grupper: \\

(især til 1. Vinge l(i)j

en række (QJ, 1. br.) ssgr. til angivelse af be-

vægelse med vingerne ell. derved opstaaet

lyd (jf. -slag 1, -susj.- Vinge-bask(en), -brus,

-dask, -flaks(en), -klapren, -pust, -skvalder

(se Skvalder 1), -spil (se IV Spilj, -surren,

-svift (se Sviit), -svir (se IL Svir^, -tag.
||

(anat., vet.) til I. Vinge 3.2 ; bl. a., ud over de

ndf. medtagne: Vinge-aabning, -brusk, -fure,

-gren, -grube, -hul, -indskæring, -kanal, -knu-

de, -nerve, -rende; se fx. Viborg&Neerg.HB.S.
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10.14. HKrahhe.HestensAnatomi. (1885). 5.24.

153.
II (flyv.) til I. Vinge 5.2 ; foruden de ndf.

medtagne jx. Vinge-areal, -belastning, -dybde

(jf. Dybde 2.ij, -flyder (paa flydebaad; jf.

Flyder 2), -kanon, -klap, (et) -lys, -profil,

-rod, (et) -spand (jf. u. -spændj. -aksel, en.

[1.6] (møl.) svær, næsten vandret aksel, som
bærer vingerne paa en vindmølle. Da. Mølleri-
Tidende. 1887/88. 182. Elkjær. HF. 40. -ap-
parat, et. spec. dels (jf. I. Vinge l(i) og i'o

6.2) om apparat, hvis væsentligste bestanddele

er efterligninger af (fugle)vinger, og hvormed
mennesker søger at flyve (Sal.XIX.896); dels

om vingerne (1.6) og deres tilbehør paa en
mejemaskine (LandbO.lV.788). -arm, en.

[B] fx. (jf. I. Vinge 6J paa spindemaskine:

OpfB.^Vn.475. Manufact.(1872).120.
|| (jf.

I. Vinge 7.2; sj.) om signalarm. Bl&T. -be-
dækket, part. adj. [1.1] (jf. -dækket;
sj.) vinget (1); flyvende, at flyve . . er 20

forbeholdt de vingebedækkede Skabninger.
Kierk.VII.102. -ben, et. I) [I.l.i] (ænyd.
d.s.; næppe i fagl. spr., jf.: „Populair Be-
nævnelse." F/SO.) ben, knogle (især: arm
(I.2.i)j i fuglevinge, "(ørneungen) drømmer
Kræfter, og hoppende

|
Ofte udstrekker skal-

dede Vingebeen
|
Forg[eves.Ew.(1914).III.

259. CFrim.Poet.105. (han) tog . . et Vinge-
ben op til ny og grundig Behandling (o:

ved maaltidet). Elkjær.HF.75. UfF. || (jf. u. 30

I. Vinge 3.2 beg.; talespr.) overf., om et men-
neskes arme; næsten kun (jf. u. Svingfjederj

i udtr. for at tage et fast tag, greb i en (for

at sikre sig hans person ell. sætte ham paa
døren olgn.; tidligere (og endnu dial.) spec.

om at arrestere en person, sætte vedk. i arrest);

nu navnlig i forb. tage (ell. gribe^ ved
vingebenet. Dend tyrkiske Vezier . . havde
jeg rigtig ved Vingebeenet, men i dette

samme kom een Bombe, som slog mind 40

Haand til bage, saa hånd dend gang undgik.
Holb.Didr.1.18. den (bliver i Holland) uden
mindste Ceremonie tagen ved Vingebenet
. . der ikke til belovet Tid og Time for-

nøjer sine Gjeldnere. TMiKn./7.2S9. vi tog en
Mestertyv ved Yingehenet. HFEw.JF.II.34.
saadan en Hamsterkanalje . . ha' Sæbe gemt
hen paa sit Loft til mange Aar . . Saadan
en sku' ha' været hængt op ved Vingebenet.
GodtHumør.III.(1919).91. LollO. UfF. sæt- 50

te ved vingebenet, (nu sj.) (lade) paa-
gribe, arrestere (if. Molb.Ordspr.362 egl. m.
henblik paa, at nedlagte rovfugle nagle(de)s

med udspilede vinger paa en ladeport olgn.

for at skræmme andre rovfugle bort). Moth.
S130. *ellers dømme Folk, mig Vægterne
paa Gade

|
Om Natten i Tumult kand have

grebet fat
|
Og ved mit Vingebeen paa Sta-

dens Raadhuus sat.Wadsk.llO. nu (bliver)

vor sælle Konge sat ved Vingebenet og eo

maaskee slagen ihiel.Ing.PO.I.20. Hrz.III.
255. jf.: enten betaler han mig mine Penge
i Aften, eller ogsaa sidder han i Morgen
ved sit YiTigeheen.Wess.LbF.4. Bredahl.

VL161. 2) fl.3.2] (anat.) dels d. s. s. Kile-

ben 1 (Anat.(1840).1.99. Panum.382), dels

om de bag ganebenet siddende knogler (Ptery-

goidea) i hvirveldyrenes hoved: LUtken.Dyr.^
130. Lieberkind.DV.lv 61. -bjælke, en.

I) [1.5.2] (flyv.) bjælke, hvortil et (svæve)-

flyveplans ribber er fastgjort; planbjælke.

Sportsleks.II.671. 2) [1.6] (møl.) bjælke, hvor-

med en møllevinge afstives. MaskinbogLandm.
240. 3) [I.7.3] (^, især foræld.) svær bjælke,

som bærer en hjulbaads hjulkasser. Funch.
MarO.11.148. ICWeber.HD.126. -bred, adj.

(tu, 1. br.). Som store, vingebrede Fugle lader

han (i en festtale) Fremtidssynerne svæve
nå.GyrLemche.K.155. jf. I. Vinge I.5: *Mid-
Nat ruged saa vinge-breed. CrrMndto.Zrøn.2.

saa vingebred en Ømhed svulmed fra hans
Hj ærte. JPJac.//.2i 7. -bredde, en. bredde

af en vinge; spec. [I.l(i)] (1. br.): vingefang

(1). Der er ingen Fugl, som i Vingebredde
og Flyvekraft er Ørnen \ig. Brandes.X.263.

S&B. -bregne, en. [I.4.i] ^ bregnen Pteris

tremula (med vingedannede blade). JohLange.
PI. (1949). 75. -bradt, part. adj. [I.l(i)]

{ænyd. d. s., oldn. vængbrotinn
; jf. -lam

,

-slagen; nu sj.) med brudt, knækket, ødelagt

vinge (vinger). Moth.V205. *vingebrudne
de (0: to kæmpende ørne) faldt til Jord.

Rørd.DT.31. -bælg, en. I) [I.4.i] (jf. -asrt)

t 2j» kantbælg (m. 4-vingede bælge); asparges-

ært. OHMynst.Pharm.333. 2) [1.6] vifte-

bælg. Wilkens.Overs.afKarmarsch: Technologi.

I.(1852).193. NordConvLex.V720. -due, en.

[I.l.i] \. duerace med rigt farvede vinger.

KRDahl.Raceduen.(1923).203. -dyr, et. [I.l]

(sj. \ing-). (l.br.) vinget (1) dyr. Nu kom-
mer Vingedyrene (s: om stegte duer), sagde
(værten). Bang.SG.104. Myg og andre smaa
vingedyr. FrankJæger.Iners.(1950).10. Plan-
tens Kryb er lutter

|
Larver, som hver et

Vingdyr (Heib.Psyche.50: Sommerfugle^ in-

deslutter. Heib.Skuespil!1.(1833).41. -dæk,
et. 4> P(^<^ jærnbanefærge: dels om udbyg-
get „vinge" (L7.3) paa hoveddækket, dels og

især om hvert af de smalle dæk ml. hoved- og

promenadedæk uden for sporprofilet. Jern-
baneT.^'"A935.8.sp.l. DSB.Banebygn.(1937).
170. -dække, et. [I.I.2] (zool.) dækvinge.

EPont.Atlas. 1.680. vAph.Nath.lV86 (se u.

-dækket;. Bergs.MS.^1.83. -dækket, part.

adj. [LI] (jf. -bedækket^; spec. [LI.2] (jf.

-dække og halvvingedækket; zool., foræld.):

(de) vingedækkede, insektordenen biller

(l. slutn.). Hos (insekterne) skielner man
under Navn af heel Vingedækkede eller med
hele Vingedækker, (coleopteres) (flg. 6 grup-
per). vAph.Nath.lV86. Krøyer.Zoologi.(1838).
249. Vingedækkede eller Biller. Prosch.Natur-
hist. (1852). 118. -fang, et. (jf. -bredde,

-spænd', -stræk(ning)j afstanden ml. yder-

spidserne af et helt udbredt vingepar; ogs. om
selve disse udbredte vinger (under flugt).

I) [Ll(i)] m. h. t. vinget levende væsen. *den
stækkede Fugl . . basked med stumpede

XXVn. Rentrykt "/, 1952
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Vingefang. i2ic/i.J/.S. Den store Ørn med
vældigt Vingefang (1871: store Vinger^.

Ez.l7.3(1931). de største (flyveøgler) havde
et Vingefang paa ca. 8 Meter. Mentor.(1949).

883.
II

(især tjjj overf.; jf. I. Vinge 1.5: Him-
lenes og Jordens Herre,

|
Du, som med

din Aands Vingefang
|
omspænder Verden.

Drachm.EY.47. Da Efteraaret nu stundede
til saa smaat, begyndte Mørket allerede om
Aftenen at sprede sit Vingefang -aå.Tilsk. i'o

1928.1.50. især som udtryk for sindets spænd-
vidde (2), aandens flugt: i det Nye (o: i lit-

teraturen) . . ser jeg kun mat Efterklang;

smaa Tilløb uden Vingefang og uden Mod.
Schand. UM.224. Hverken videre stort Vinge-

fang eller langt Aandedræt bliver der Rum
for i Sonettens . . gyldne Tremmebur. VVed.
B.104. 2) [1.6] m. h. t. møllevinge. Længden
af Vingen (faa møllen) kaldtes „Vinge-
fang". Man talte om saa og saa mange Alen 20

Vingefang. Fr Grundtv. LK. 206. Vingefanget
(paa møllen) drejes rundt. MaskinhogLandm.
239. •finger, en. [I.l.ij (jf. -tommel;
zool.) finger (3.1 ) paa fuglevinge, (zigeuner-

fuglens) Unger (har) en stor Klo paa første

og anden Yinge^nger. BøvP.III.124. -fisk,
en. [1.3] \. skjoldfisk af slægten Pterichthys.

Sal.VI.617.XVI.85. -fje(de)r, en. [I.l(i)]

{ænyd. vingefejr) fjer paa en (fugle)vinge;
især: slagfjer (1). (gæssene) afpluckes de 30

lange vingefiere 2 å 3 af hver \'mge.Cit.l746.

(Vider.11.312). Schand.IF.308. Ulledl.: (gud)
skal dække dig med sine Vingefjedre (1931:
FjedreJ, og du skal finde Ly under hans
Vinger. Ps.92.4, *Tabte Aanden sine Vinge-
fjer,

I

Stort det ikke nytter mer,
|
Om end

Davidsharper klinge. Grundtv. P S. III. 2 78.

•flugt, en. [LI] (ænyd. d. s. (Kingo.SS.II.
64) og vingfluct) flugt, flyvning v. hj. af vin-

ger; især (jf. I. Vinge I.5; poet.) overf.: Åo
*Din Aand . . |

Der, liig en Sommersvale,
|

Snart tog i Skyerne sin kjække Vingeflugt.
Aarestr.SS.V181. *I Aften var det godt, min
Sjæl, i Fald du kunde glide

|

paa blød og
hastig Vingeflugt mod Lysets Esiv. Holstein.
D.74. -flyver, en. [LI, jf. 6.2] (mods.
Drageflyver; foræld.) d. s. s. Vingeslagsflyver
(se u. Vingeslag 1 slutn.). OpfB.'I,3.61. Sal*
VI.363. -fod, en. (jf.-iodet; sj.). I) [Ll(4)]
hvis fødder er forsynet med vinger; i omtale 50

af Hermes (Merkur): *vingefods-vandrende
Helt (o: Merkur). Høeg&Rubow.Overs. af Ovids
Fasti.(1945). 140. jf.: (Hebe til Merkur:)
*Søde y\ngeioå\HBlache.Arosia.(1862).102.

2) [LI. 3] fod (som hos flyvefrø) forsynet
m. flyvehinde. B&H. -fodet, adj. [Ll(4)]
(ænt/d. vingfo det; jf. -fod 1; sj.) som hærer
vinger paa fødderne; om Hermes: MO. D&H.
II (jf. vingeføddet) overf.: rapfodet. *(jeg)
Forfulgte (hjorten) med Buens Piil,

|
Saa eo

snar, saa vingefodet. Oehl.XXXI.62. -frugt,
en. [L4.i] (jf. -frø; bot.) (nødagtig) frugt, hvis
frøgemme bærer vingeagtig(e) udbredning(er);
Samara. Træearter.(1799).353. MentzO.Bill.

56. -fro, et. [L4.i] (jf. -frugt; frø med frø-

vinge(r); vinget frø. AHansen.Havsandene.
(1865).ll. D&H. i sammenligning: der kom
nok et Ord (0: et bibelcitat) fra hans fromme
Barndom, det kom flagrende som et Vinge-
frø, ^aselfans. yr.2(?<?.

II
hertil: Vingefrøet

Hindeknæ, Spergularia media,. TfP.reg. I.

Till.34. -føddet, adj. [LI] (jf. -fodet;

sj.) rapfodet. Riigdommen, som man i gamle
Dage malte . . haltende, naar han kom, og
vingeføddet, naar han gik. Rahb.Tilsk.1797.
801. -gie, en. 4> se u. I. Vinge 7.3. -glas,
et. [L7.i] (fagl.) om hollandske ell. tyske glas

i venetiansk manér fra 17.-18. aarh. med ud-
staaende, vingelignende udsmykninger paa stil-

kene. Sal.*IX.776. Detda.Kunstindustrimu-
seumsUdstillinger.CLII.(1921).6. -glide, v.

[L5.2] vbs. -ning (FlyvningIIær.134. FlyveO.).

(flyv.) foretage en skraa, (mer ell. mindre)
sidelæns glidning, (flyvemaskinen) vingegled
. . ned mod Marken i svimlende Fart. Poi.

^yi 1928.1.sp.2. FlyvningHær.80. -gud, en.

[LI.4] (især [Q) vinget guddom; navnlig om
Amor: Holb.Metam.20. *Hiin lille skjelmske
Yingegud. Hrz.IX.64. -hat, en. [Ll.i] (jf.

-sko 1; mytol.) vinget hat, hvormed Merkur
(Hermes) tænktes udstyret. MO.^ SaUXVI.
966.

II
ogs. som lykkens symbol. *Lykken med

sin Vingehat
|

Tidt sig burde skamme.
HBlache.Arosia.(1862).140. jf.: Adskillige

greb efter en Vingehat, og fik en Nathue.
Rahb.Tilsk.1793.568. -hest, en. [L1.4] fabel-

agtig hest udstyret med vinger; især (æstet.)

om Pegasus. *Sommerfuglen han (0: skjalden)

sadler op,
|
Bruger den til sin Vingehest.

Grundtv.PS.VII.494. Pol.*'/*1951.14.sp.2. jf.

(sj.): (armeen) bestaaer af tusinde Maal
tusind Fodfolck og fem hundrede tusind
Vinge-hested Ryttere. Holb.Ul.1.6. -hjul,
et. I) [Ll.i] hjul udstyret med (et par) vinger

(anvendt som symbol paa fart). *(hævngud-
inden) kommer . . susende paa Vingehjul.

Schand.SD.72. *vort Liv med Vingehjulets
Hast skal svinde. Dolleris.Sonetter.(1904).79.

Il
spec. (jærnb.) som Danske Statsbaners (og

privatbaners) symbol. *Samlingsfaklen tænd!
|

Ved dens Lys skal mødes
|

Vingehjulets
Mænd. Jernbane-Viser.I.(1900).ll. (ved) Jern-

banen (0: D.S.B.) . . gik man jo med kronet
Vingehjul paa Kasketten. Buchh. Fugle paa
Taget.(1938).98. 2) [L6] ^ roterende hjul

(fx. i pumpe, sirene, ventilator) forsynet med
vinger, blade. Sirenen . . har i sit Hus et

Vingehjul med skraatstillede Vinger. 5'A;*&s

Mask. 28. Vandet . . slynges af et Vinge-
hjul ud i Pumpens ydre B,nm. LokomotivT.
1939.35.sp.l. -hus, et. [L7.3] (jf. -kam-
mer^ ^ hus, opbygning i borde paa et skib

(hjuldamper, jærnbanefærge). ICWeher.HD.
55. DSB.Beretning om Virksomheden 1940/41.
16*.

^
Vin-gejst, en. (foræld., jf.: „nu aldeles

foræld." Lm'n.; vinaand (2). LTid.1762.266.
Hallager. 74. Green.UR.38. MO. \\ hertil bl. a.
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Vingejst-fernis (VareL.(1807).11.140), -ter-

mometer (AWHauch.(1799).241).
Tinge-kammer, et. [1.7.3] (jf. -hus)

4> kammer i borde paa et skib (en jærnbane-

færge). OrdbS. -kappe, en. [1.7.4] (dial.)

jysk kappe (se II. Kappe 1.2J. de store, stivede

Vingekapper. A^a/ionaimwsA.2939. 75. Vin g-:

AarbVends.l928.n6. -kast, et. [I.l.i] (jf.

-slag 1 og II. Kast 3.3; især CP, mindre
br,, jf.: „Ikke sædv."y;SO.;. Frem.DN.400.
regnspover (flagrer) til vejrs . . med spinkle

vingekast. Sønderby. Hvidtjørnen. (1950). 113.

II
(poet.) overf.; jf. I. Vinge 1.5: *For Stor-

mens stærke Vingekast
|
Den (o: skyen) bru-

ser, som et Uiiv.Blich.(1920).VIL157. jf.

I. Vinge 5.3: *See! Snekken, som en Maage,
|

Slaaer Vovens Skumtop med sit Vingekast.

Boye.PS.II.n6. -kjole, en. [1.7.4] (ænyd.

vinge kiol: foræld.) vingekjortel, -kjol: Moth.

V205. LSmith.S.II.42. -kjortel, en. [1.7.4]

(ænyd. d. s.; ;'/. -kjole; foræld.) præstekjole

forsynet med opslag, ,,vinger". Helt. Poet.

168. JJuel.93. PSeverinsen.DeretteMesseklæ-

der.(1924).10. -klædt, part. adj. [I.l(i,4)]

(poet.) iført, bærende ving»(r); vinget. Boye.

PS. IV 7. *Her sig Englene samle.
|

. .

en vingeklædt Skare. PaZM. 7/7. 342. foran

dem fløi de vingeklædte Skjoldmøer. HCJ.nd.
(1919).III.313. -kno, en. [I.l(i)] (oldn.

vængkniii; jf. -knyst; zool.) kno (2) paa en

(fugle) vinge. KRDahl. Raceduen. (1923). 104.

t -knogle, en. [1.3.2] korsben (1). Vinge-
knoklen. Viborg &Neerg.HB. 17. -knyst,
en. [I.l(i)] (ikke i rigsspr.) vingekno. (ga-

sens) haarde Vingeknyster. And Nx. FF. 6

.

-knæ, et. [1.7.3] (a^, især foræld.) hvert

af de svære knæ (1.5.5), der forbinder vinge-

bjælkerne (3) med skibssiden og bærer disses

yderender. Funch.MarO.II.148. -kraft, en.

[I.l] (især oj. disse smaa Skabningers (o:

svalernes) Yingekr&ft. Hauch.V11.430. Fug-
len, der flyver fra Reden ud

|
For Vinge-

kraften at ipTøve.Holst.1.225.
\\ (jf. I. Yinge

1.5) O overf. Hvis da de (unge studerende,

der kæmper for nye idealer) havde belæsset

deres Aand med et tungt Apparat af Kund-
skaber, vilde deres Phantasie berøves den
Vingekraft, de behøve for at overlade sig

til det kjække S\æTmeTlPMøll.(1855).V31.
JLange.MF.236. -kurv, en. [1.4.2] ^ kurv-

blomsten Picris echioides L. (med store, vinge-

lignende kurvsvøbblade). Raunkiær. Flora.

^

(1934).301. -lam, adj. [I.l(i)] (jf. -brudt,

-stække; især fagl. (jæg., vet.)) hvis vinge(r)

er (næsten) lammet. S&B. (en) Vandrefalk
.. der er skudt vingel&m. DagbV/iol860.
2.sp.5. Johannsen.Jagtbog.(1871).175. \\ (jf.

I. Vinge 1.5^ O overf. *Du (o: aanden), hvis

mægtige Arm hæver vingelam Sjæl
|
Til den

Herligheds Glands, hvori nu jeg forgaaer.

Ing.RSE.VII.3. *hvert vingelamt Haab, der

skyder som Svamp af din (o: foraarets) gif-

tige Jord. Jørg. Vers.(1887). 39. \\ Tuberku-
lose (er) den hyppigste Aarsag til den saa-

kaldte „Vingelamhed" hos Duer. Husdyr-
sygdomme.(1941).625. -let, adj. (jf. I. Vinge
1 og 2.1 ; især O, poet.) som bæres paa lette vin-

ger. PGFibiger. Overs. afSophokles.il. (1822).
64. i sammenligning: saa staar hun op som
en vingelet Fugl. Drachm.VD.281. *Min Sang
vil kredsende vaage,

|
Vil som en vingelet

Maage
|
Tyst over Vandene scWe. Recke.SB.

121.
II (jf. I. Vinge l.sj overf. *Buens vinge-

10 lette Y\\\.PalM.(1909).I.127. *Hjorten strøi-

fcr Græsset
|
Med sin vingelette Klov. Winth.

Digln.157. *Skæmt og Skerts i Kredsens
Rund

I

og vingelette Ord igennem Stuen.

Drachm.UD.326. -lygte, en. [1.7.2] (jærnb.)

kasseformet lygte med korsformede vingelig-

nende udskæringer, der viser et krydsnings-

sporskiftes stilling. TeknLeks.II.445. -løs,
adj. I) [I.l] som mangler (fuldt udviklede)

vinger; uvinget (1); ogs.: som har mistet sine

20 vinger. Vingeløse Insekter. EPont.Atlas. 1.698.

Hunnen (af en gravhvepseart) er vingeløs og
krybende, hvorimod Hannen er forsynet

med Yinger. Frem.DN.598. sml.: *Parnasset3
Alliker . , med hæse Skrig, og falske Fiær,

|

Og halve Vinger, eller vingeløst,
|
Kukukker,

snadrer, qvækker om dets Fod. Bagges.NblD.
360. jf. u. I. Vinge l.i : *Lig Icarus . . |

Ned-
styrtet .. vingeløs i Havet. Pa/3i.'Y 223.

2) (jf.l. Yinge l.s) CP overf. anv. af bet.l;

30 især: som er uden løftelse, aandsflugt olgn.;

jordbunden; mat. \\ om person. Gud ske Lov,
ikke Alle gaa som vingeløse Tvivlere. Go/d-

schm.III.299. HSchwanenfl.HW.278. se ogs.

u. I. Flane 1. || om (ting ell.) forhold, uud-
sigelige og vingeløse Længsler. Schand.F.165.
min Tro paa at udrette noget (var) altfor

vingeløs. V Ved. (Studenterbogen. (1896). 169).
*vor Nutids vingeløse Yiden. Holstein.L.22.

3) (især fagl.) til I. Vinge B; fx.: Lang-
40 rok med vingeløs Spindel. Op/S.* y//.464. en

gammel, vingeløs Ye]Tmølle.JVJens.EE.112.
•mnr, en. [1.7.5] (fagl.) fiøjmur. NordConv
Lex.III.94. S&B. -muskel, en. I) [I.l]

muskel, hvormed en vinge bevæges. Lutken.

Dyr.n28. VLDyr.1.36. 2) [1.3.2] (anat.)

om hver af de fra hjerneskallens grundflade

udspringende muskler, hvormed kæberne nær-

mes til hinanden. Viborg&Neerg.HB.30. Anat.

(1840). 1.341 f. Panum.605. jf.f Vinge Mys-
50 Ung. Moth.U45. -mølle, en. [1.6] (sj.)

vejrmølle. CFrim. Poet. 14 (se u. I. Vinge 6).

-møtrik, en. [I.7.i] (jf. -skrue) møtrik

med vinger (1.7.i); fløjmøtrik, LandbO.III.
668. PQlitiE.KosterbUya925.2.sp.2. -næse,
en. [1.7.4] (sko.) næse paa fodtøj, hvortil der

er syet en „vinge". PolitiE.Kosterbl."/tol924.

l.sp.2. OrdbS. • pileart, en. [1.4.2] ^
d. s. s. -skedeknæ. Lange.Flora.299 . Raun-
kiær.Flora.' (1950).107. -pumpe, en. [1.6]

60 pumpe (fx. anv. i landlige køkkener), hvori

pumpeorganet bestaar af „vinger", der be-

væges ved at man vrikker med en kort slag-

stang; vrikkepumpe. VortHj.IV,2.154. Tekn
Leks.1.599. -sid, adj. [1.7.4] (glda. d. s.;



71 Tingesignal Tingespids 72

dial.) om klædningsstykke (især: kjole): som
hænger (for) langt ned i den ene ell. hegge

sider; ogs. om fodsid klædning ell. om andre

genstande, der hænger skævt ell. er skæve

(Feilb. UfF.). Moth.V205. Høysg.S.340
(som dial.). *med Isse hvid,

|
I Præste-

Kjortel vingesid,
|
Den Herre godt han

kiendte.Grundtv.SS.il. 298 (efter Aab.1.13).

Feilb. UfF. -signal, et. [1.7.2] (fagl, især

jærnb.) signal(mast) med vinge(r), signal-

arm(e). Bl&T. JernbaneT.yil943.7.sp.3.
-skedeknæ, en. [1.4.2] (jf. -pileurt) ^
Folygonum dumetorum L. (med hindeagtige

blosterblade). Sal.XVI.45. Bl&T. -skinne,
en. [1.7.1] (jærnb.) hver af de (to) faste, let

vinkelbøjede skinner, der indgaar i en skinne-

krydsning. DSB.Banebygn.23. TeknLeks.II.

457. -sko, en. {ænyd. d. s. i bet. 2; jf. Fje-

dersko 1) I) [I.l.i] (jf. -hat; især mytol.)

sko udstyret med vinger; navnlig som Hermes's
(Merkurs) attribut: Winth.& Bloch. Overs, af

Moritz: Gudelære.*(1872).134. FØsterberg.Eel-

lenskogromerskGudelære.(1896).35. 2) [I.7.i]

(jf. -træsko ; sko.) sko (nu navnlig til smaa-
børn og unge piger) med rem, der gaar fra hæl-

kappen frem over vristen. PolitiE.Kosterbl.^*/

n

1923.1.sp.l. LeckFischer.HM.172. -skovl,
en. [1.7. i] (jf. -spade; fagl.) skovl (til vand-
øsning) med ombøjede rande. JPPrahl.AC.lOl.
-skrue, en. [I.7.i] (jf. -møtrik^ fløj-

skrue. HCLund.Samler.II.(1804).398. Tekn
MarO. -skyde, v. [I.l(i)] (især (jf. VSO.)
i part. -skudt anv. som adj., se bet. 2). I) som
verbum: ramme (en fugl) i vingen (vingerne)

og derved berøve (den) flyveevnen. Tilsidst lyk-

kedes det (ham) at vingeskyde en Krage.
Markman.Fort.236. Oppe i Skovene havde
jeg en Dag vingeskudt en smuk Isfugl.

jyJens.Sk.169. \\ overf.; især som udtryk for

at berøve en person kraft, livsmod, (selv) tillid

olgn. (hovedpersonerne hos JPJac.) er høje
Sjæle, som vingeskydes i Livet. Rubow.(Berl
Tid.''/iil950.Aft.l0.sp.5). jf.: *De forvovne
Skythe- Børn

|
Ikke blot afbrød min (o:

romermagtens) Hvile,
|
Men de vingeskiød

min Ørn,
|
I en Sky af skarpe Vile.Grundtv.

Krøn.34. 2) part. -skudt anv. som adj.

Moth.V205. *vingeskudt er den (o: fuglen)
et Vrag

|
Og snart et Liig. Søtoft.Panth.l 2.

DJagtleks.1388. billedl, ell. i sammenligning:
Korsets Mærke daled,

|
Som vingeskudt

Fugl. Grundtv.SS.II.350. HCAnd.SS.IV.165.
de, der har lidt Skibbrud (i livet), de vinge-
skudte, de forfulgte, de ringeagtede. Tt7sfc.

1918.1.248.
il

(sj.) i videre anv.; fx. (jf. I.

Vinge b.s) om skib (Lucopp.; se u. I. Vinge
b.z) ell. (jf. I. Vinge 6^ om mølle: den sorte
vingeskudte Mølle (paa en krigsskueplads).
Rist.ER.95. -skæl, et. spec. [1.3.2] (sool):
pladeformet, trekantet udvækst, skæl (1.2) paa
sommerfugls mellembryst: Tegula. Hag.'^VIII.
413. -slaaet, part. adj. se -slagen, -slag,
et. I) [I.l] (jf. ovf. sp.64^*^) slag med vingen
(vingerne), (næsten kun:) under flugten, og

oftest m. h. t. fugle; undertiden m. særlig tanke

paa den ved vingernes bevægelse fremkaldte
lyd. Moth.V205. *I Blomsterengle . .

|
Om-

flagrer mig, med hulde Vingeslag ! Bagf^es,

DV.^III.14. Sommerfugles flimrende Vinge-
slag. JPJac./.l. Frem.DN.394.

\\ (jf. I. Vinge
1.5) O overf.; især dels om naturforeteelser

(som storm, vind): *Jeg føler, Vind! Dit
lette Yingesla^.Blich.(1920).V175. *Bestan-

10 dig Stormens Vingeslag jeg hørte. PalM.
(1909).1.104. dels (og navnlig) om sjælens,

aandens flugt olgn. ell. om vigtige tidsstrøm-

ninger: Det er en Digtsamling, som De
(a: Ingemann) alene kunde skrive . . Vinge-
slaget af en dyb, ædel og reen Aand . .

mærker man deri. Hauch.Br.105. Min Sjæl
er saa tung, at intet Vingeslag mere (kan)
løfte den op i Ætheren.Kierk.I.13. lyt, om
Du kan høre de store Tiders Vingeslag.

20 Hørup. 11.42.
II

hertil (jf. I. Vinge l.i og
5.1-2 samt Vingeflyver; fagl.) benævnelser sig-

tende til flyveapparater baseret paa efterligning

af vingede væseners flugt: Vingeslags-flugt
(BIST.), -flyvemaskine (smst.), -flyver

(OpfB.*I,3.61), -model (FlyveO.). 2) [1.6]

(nu næppe br.) det sted, rum, hvor(igennem)
møllevinger bevæger sig. lavtstaaende Møller

. . skulle være omgivne af et Stakit . . uden-
om Vingeslaget. Lov Va 756/. ^3. -slagen,

30 part. adj. (ogs. -slaaetj. [I.l(i)] (højtid., nu
sj.) vingebrudt; især (jf. I. Vinge 1.5) overf.

*den vingeslagne Aand
|
Vikler sig i Støvets

Baand,
|
Vil ej op fra Jord sig hæve.Grundtv.

PS.III.278. *Som vingeslagen Fugl man
saa'

I

Det røde Sejl fra højen Raa . . neddale.

smst.IV.12. mangen hoit stræbende Aand
blev vingeslagen under denne Bekymrings
Byrde (o: menneskets syndsbevidsthed). Mart.
Prædikener.11.(1849).59. dette Brev ... er

40 ligesaa tungt og vingeslaaet, som jeg selv.

SkatRørd.(0Møll.&SkatRørd.Brevveksling. II.

(1916).112). -snegl, en. [I.S.i] (jf. Skal-

vingesnegl, Søvinge; zool.) i flt., om gruppe

af havsnegle med vingeagtige svømmeredskaber
(Pteropoda); ogs. (1. br.) d. s. s. -snekke (jf.

NordConvLex.V732). Liitken.Dyr.^313. lAe-

berkind.DYI.375. -snekke, en. [1.3.2] (jf.

-snegl; zool.) havsnegl af slægten Strombus,
hvis skalmunds ene læbe har en vingeagtig ud-

50 bredning. NordConvLex.Y732. Brehm.Krybd.
807. -spade, en. [I.7.i] {ænyd. d. s.; jf.

-skovl
; fagl. ell. dial.) „kaldes en spade med

et lille tvertræ oven på sk&Stet." Moth.V205.

II
nu vist kun om tørvespade, til hvis blad der

er føjet et vinkelstillet skærende stykke, ell.

hvis blad er vinkelbøjet. MO.(jy.). ErlKrist.

NS.162. Feilb. -spejl, et. I) [I.l.i] (især

jæg., zool.) særligt farvet parti, spejl (3.2) paa
visse fugles vinger. BMøll.DyL.II.347. VLDyr.

60 1.152. 2) [1.7.5] (snedk.) spejl(parti) med
fløje (fx. paa et toiletmøbel). FagO Snedk.

•spids, en. en vinges yderste spids; paa
flyvende væsener: Molb.HO. Høyen.Breve.lll
fse u. Spænding 1.4^. der viti" ti Alen fra
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(kemiens) ene Vingespids (1871: Vinges
Ende; til den anden. 1 Kg. 6. 24 (1931).

||

(især fagl.) til I. Vinge B; paa flyvemaskine:

(maskinen) maalte 16—16 m fra Vingespids

til VingesTpids. FlyvningHær.75. paa møllevin-

ge: MaskinbogLandm.'(1919). 127. SprKuU.
1.54. -spindel, en. [1.6] spindel (II.l.i)

forsynet med to bøjede arme. OpfB.^VII.462.
-ispindemaskine, en. [1.6] spinde-

maskine, hvis spindel lærer en toarmet „vinge"; lo

drosselmaskine. Hag.IX.57. TeknO. -spore,
en. [I.l.i] (zool.) spore (I.3.i) paa visse fugles

(sporevingers ofl.) vinger. NordConvLex.V364.
LMken.Dyr.'(1866).195. -spænd, et. (jf.

-fang, -stræk(ning) og 1. Spænd S.i^ bl. a.

m. h. t. flyvende væseners vinger ((sommer-
fugle) med et Vingespænd af 8 Tommer.
BMunter.E.I.156), flyvemaskinvinge (PoV'/u
1949.1.sp.4) ell. møllevinge, -staaende,
part. adj. (alm. ying-). [I.l.s] (gym.) som 20

staar i vingstilling. Bl&T. -sten, en. [I.7.i]

iænyd. vingsten; jf. -tagsten, -tegl; bygn.^

bueformet tagsten med en ombøjet rand i den
ene side, der dækker over nabostenens rand.

RMejborg. Gamle da. Hjem. (1888). 64. Tekn
Leks.1.533. -stilling, en. [I.l] (zool.) den
stilling, vingerne indtager; hos insekt: S&B.
II [1.1.5] (e/<er sv. vingstållning

; jf. -staa-

ende; gym.) stilling med fatning af hofterne

og udadrettede albuer. Ving-: Gymn.1.71. 30

Sportsleks.II.672. -stol, en. [1.7.1] (nu kun
dial.) arm-, lænestol. Reenb.Æ.26. GyrLemche.
Anadyomene.(1910).75. AarbFrborg.1918.41.
-stræk, et. især [I.l(i)] (jf. -strækning og

Stræk 1.1 ; O ell. fagl.) om levende væsens

(fugls) vinge-fang, -spænd: en Ørn . . har
tre Alen Vingestræk. Drachm.II.343. Fleuron.

DTN.190. jf.: *Mod Solen stræber Ørnens
Vingestræk. Drachm.DM.27. -strækning,
en. spec. [I.l(i)] (jf. -stræk; nu sj.): et le- 40

vende væsens (en fugls) vingefang. Vildgaasens
. . Vingestrækning er meget stor. vAph.Nath.
III.8. langsomt dalede Fuglen, som om den
med sin Størrelse og sin Vingestrækning
maatte fylde hele Kløften. HCAnd.(1919).
1V.230. (æblevikleren) opnaaer en Vingestræk-
ning af omtrent 1 HoTa.me.MøllH.YI.283.
VSO. jf.: Baandet brast (0: forlovelsen blev

hævet), stærk, dristig . . flyver hun som en
Fugl, der nu først faaer Lov at udfolde sin 50

Vingestrækning. 7iCierfc./.4(?4. -stække, v.

[1. 1.1] m. h. t. fugl: stække (II.I.2) vingerne
paa. (ofte overf.J. Oehl.X.232. *Du (0: dig-

teren Tasso) fløi for høit, og maatte vinge-
stækkes,

I

At ei du skulde overflyve Thronen.
Ing.TB.43. en Moral, der har vingestækket
Fantasien. Brandes.Z/Z.i7. || især (jf. VSO.)
i part. vingestækket brugt som adj. Oehl.

XII.197. Hvis jeg nu (o: efter at have faaet

en fod amputeret) maatte blive en vinge- eo

stækket Fugl i den ydre Verden, saa havde
jeg dog Udsigt til en dristig Flugt i Fanta-
siens uendelige Bige.Hauch.MfU.132. (Kri-
stian IFs) vingestækkede tilværelse som

fange paa Kalundborg slot. Alf Henriques.
KajMunk.(1945).122. *(tankefuglen) i Ver-
den flyver frem,

|
For atter vingestækt

at vende hiem.PalM.VII.lO. Reinhard.FC.
130. -stærk, adj. [I.l(i)] (ænyd.d.s.; især

højtid.) med stærke, kraftige vinger, (ofte

overf.). * Deres (0: Peters, Paulus''s og Jo-
hannes's) Ord de vingestærke

|
Overfiøi den

vilde StT3ind.Grundtv.SS.II.278. Olufsen har
sikkert aldrig tænkt paa at leve udelukkende
for Digtervirksomheden. Dertil følte han sig

aldeles ikke vingestærk nok.JohsSteenstr.FN

.

211. Derborte staar de plukkede Birketræer
med de blottede Greneknuder som store,

vingestærke Fugles forladte Reder. FrSkous-
bo.(NatogMorgen.l913.4.sp.2). -støtte, en.

(jf. -gie og u. Vinge sp. 62''^) 4>- for at give

^agf^er^Speilet en større Fasthed i sin Stilling

opsættes tvende tykke Støtter, een paa hver
Side, mod . . Hækbjelken, og fordi disse

Støtter sættes omtrent paa Speilets bredeste

Sted, have de erholt Navn af Vingestøtter.

Funch.MarO.II.148. -støT, et. [I.I.2] (især

fagl. ell. CP^ støv (1.3), skælbeklædning paa
sommerfuglevinger; ofte (jf. Støv 1.3 slutn.

og u. Sommerfugle -støv, -vinge^ i billedl.

udtr. Har først din Haand ham (o: en som-
merfugl) røvet,

I

Taber han Vingestøvet.

Heib.Poet.III.41. det mystisk-poetiske Vin-
gestøv (er) gaaet af den pantheistiske Som-
mexixxgl.Mart.Dogm.lOO. Rubow.(Berl Tid.*/ia

1948.Aft.6.sp.l). -sus, et. [I.l(i)] (jf. ovf.

sp.64^*^) susende lyd af vingeslag. *det var,

som Albatrosser fløj
|
forbi mit vakte Øre

j

med Yingesns. LCNiels.Va.68. naar de (0:

nogle vingede væsener i et syn) gik, lød Vinge-
suset (1871: deres Vingers Lydj for mig som
mange Vandes Btus. Ez.l.24(1931). til I.

Vinge 6: (de) høje Møller . . livede op i By-
billedet, og deres Vingesus lød som en munter
Hilsen. AJeppesen. Fra det gl.Kbh. (1935).8. \\

(jf. u. -slag 1) m overf.; ofte i forb. som (for-

nemme, høre) aandens, historiens vingesus.

Følger vi fra Ringsted Vejen ad Sorø til,

føler vi ogsaa her Sagaernes og den æld-
ste Histories Yingesns. BøvP.(Lande ogFolk.I

.

(1910).576). den unge Dansker (0: Eckers-

berg) (har følt) Michelangelos Vingesus i sig.

Tilsk.1939.1.464. -svamp, en. [1.4] ^ blad-

hatteslægten kantarel; ofte i forb. spiselig vinge-

svamp, Cantharellus cibarius. NordConvLex.'
V.1002. Rostr.BP.46.

Tinget, adj. ['veriaf] som sidsteled i ssgr.

alm. [-|vert'9<] (ænyd. d. s. og i ssgr. finne-,

klapvinged, sv. vingad, no. vinget, oldn.

vængja8r; af I. Vinge; jf. uvinget; især (3

(poet., højtid.) ell. fagl.) som bærer, er ud-
styret med vinger; bevinget, især i flg.

anv.:

I) til I. Vinge I.1-4. I.l) (jf. I. Vinge l.i;

om fugl (ell. væsen (genstand) udstyret med
fuglevinger, jf. bet. l.i). (en) vinget Fugl,

som flyver under Himmelen. 51fos.4.27. Vore
hjemlandske vingede Sangere . . kvidrede.
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Blich.(1920).XVIIL200. Naar Trækfuglene

kom sejlende . . da løftede Klitboen sine

Øjne til de vingede Væsener, der gled saa

let gennem Tilværelsen. Skjoldi.KH.145.
\\ jf.

Vinge sp. 52"^: (Athenes) Hjelm . . stun-

dom vinget, stundom med . . en Delphin
til Fryåelse. POBrøndst.RG.1.85. Merkurs
vingede Rat.S&B. PBOrandjean.Heraldik.
(1919).152.294. ;//. Vingehjul 1: en skægget
Guddom, der sidder paa et vinget Hjul. i'o

NationalmusA.1939.80. 1.2) (jf. I. Yinge I.2)

om insekt, smaabitte vingede Insekter svir-

rede i Lniten.AGnudtzm. Idealister. (1896).
105. De små vingede dyr (0: bierne) . . var
glade for hlomsteTne.Raae.F.124. 1.3) sva-

rende til I. Vinge 1.3; jf. fx. haandvinget.

1.4) (jf. I. Vinge l.i) om fabelvæsener. *ham
i Møde brat

|
Der kom en vinget Løve.

Orundtv.PS. VII. 280. (en) vinget Drage.
0Friis.Litt.114. (jf. Vingehestj om Pegasus: 20

Sort.PSkan.9. POBrøndst.RG.I.305. \\ om
væsener i menneskeskikkelse, den vingede
Gud M.eicmixis.Holb.Ul.1.14. Vingede Seirs-

guåinåer. JLUss.Pergamos.(1897).140. (jf. u.

gyldenvingetj om Amor (Cwpido, Eros): Den
vingede Gud Cupido har indskudt hende en
skadelig K\exl\g\ieå.Holb.LSk.I.6. Gylb.TT.
128. man tænker sig Cupido som en vinget
dreng med fakkel og hue. Grønb.H.1.285. om
engel: Wilse.R.II.26. brogetvingede Engle 30

(o: paa et maleri). Tilsk.1906.958.

2) (jf. I. Vinge 1.5^ overf. anv. af bet. l(i);

især: 2.1) om aandsprodukt: højtflyvende, høj-

stemt ell. inspireret, livlig. Ungdommens vin-

gede Idealer. PHans.KK. 219. (en) vinget
og spillende Satire bragte Lnki&nos. NMøll.
VLitt.1.637.

II
(til dels m. overgang til bet.

2.2, jf. u. bevinget 2.1j om ytring, fremstilling.

*i vingede Tale hun nåhrød.Hauch.DVII.
124. Samtaler og vingede Udtalelser i (saga- 40

erne).Rubow.LS.'(1949).7. navnlig i forb. vin-
get (vingede) ord, dels (og nu især) d. s. s.

bevinget ord (se bevinget 2.i^, dels om høj-

stemte, „løftede" ord, ytringer. Orundtv.SS.I.
141 (jf. SprKult.XVIII.123). (munken) talte

kun lidet (ved begravelsen) om Sorg og Død,
mere om Befrielse og evig Glæde. De vin-
gede Ord løftede alle deres Sjæle. HFEw.
KG.II.399. En Mængde Vers (fra Goethes
„Tasso") ex bleven vingede Orå.NMøll. 50
VUtt.III.420. 2.2) (jf. let-, snar-, ørne-
vingetj som bevæger sig ell. foregaar hurtigt
(og let). *med vinget Skridt du haster til

din Yige.Rahb.(Ivers.l785.111). *Jeg tænkte
at drage paa vinget Fod

|
Langt bort fra

de hjemlige S^o\e.Drachm.D.12. *Han maa
fly . .

I
med de vingede Stormvindes Hast.

ThorLa.(StSprO.Nr.30.22).
|| om den ilende

tid. *Kunde jeg gribe de vingede Dage, og
standse

|
Foraarets yndige Sol paa sin straa- eo

lende Vej ! Blich.(1920).III.152. det skæbne-
svangre Klokkeslet ni (nærmede) sig med
vingede Sekunders F&rt.Topelius.Fradethøje
Nord.I.(overs.l882).415.

|| om projektil; navn-

lig (jf. bet. å) om pil. *hvor Heltedød
|

hvinende flyver paa vingede Bly. Trojel.II.

110. *i Struben den vingede Piil &øi. Bagges.
Gieng.Till.4. Wilst.Il.XX.v.67. jf.: *Hver
kraftig Skæmt, der lokker om Læben frem
et Smil,

I
den blev i hendes (o: moders-

maalets) Kogger en hvas og vinget Pil. Lemb.
D.106.

3) (jf. L Vinge 4(i); bot.) om plantedel:
forsynet med en ell. flere flade udbredninger

;

især dels (jf. nedløbe 2) om stængel, gren
olgn., der langs siderne bærer bladagtige rande.

vAph.Nath.V1.307. Warm.Bot.705. || dels

(jf. Vinge-frugt, -frøj om frugt. vAph.Nath.
VI.307. CVaupell.S.37. VSO. jf.: Frøet kan
være een-, to-, tre-, fire-, fem-, eller

m&ngeyinget.Tychsen.A.I.ldl.
4) (jf. 1. Vinge 6-1) om uorganiske ting

(redskaber, konstruktioner) ; flg. anv. frem-
hæves: 4.1) til I. Vinge 6; fx. (flyv.) til

I. Vinge 5.2, i ssgr. som: de højvingede
Fokker-Maskiner. PoZ.V3 294(?.9.sp.4. De let-

byggede, kortvingede Maskiner, smsf.^/7

1945. 8. sp. 3. (et) lavtvinget monoplan.
IngBygn.l950.398.sp.2. 4.2) til 1. Vinge 6.

en Spindel eller en vinget Teen. Manufact.
(1872).22. Den firvingede Ventilator (paa
slagmaskine). OpfB.^VII.468. (skibs)Sknier-
ne deles efter Antallet af deres Vinger i

tovingede og flervingede.Twxew./S'ø/arf.

82.
II
om mølle. LandbO.II.713. ofte i ssgr.

som fem- (OpfB.^VII.reg.51), fir(e)- (Ma-
skinbogLandm.237 . Pol.yiol941.11.sp.5), ot-

te- (MaskinbogLandm.238), seks vinget
(smst.) mølle.
Yinge-tagsten, en. [L7.i] (jf. -tegl;

bygn.) vingesten. Pol.^^U1917.7.sp.4. Tekn
Leks.1.533. -talje, en. [1.7.3] 4^ Vingetal-

lierne . . kaldes saaledes fordi de naies paa
samme Sted som Vingegierne, men paa Spei-

lets Ba.gRsiåe.Funch.MarO.II.148. -tank,
en. [L7.3] ^ (ballast-, olie-, vand)tank i

borde. Vikingen.yiil950.34.sp.l. -tap, en.

[ 1.7.1] (fagl.) bladtap (1), fx. i vandmølleakse.

NordConvLex.V510. Sal* 111. 380. -tegl,
en, et. [I.7.i] (jf. -tagsten; bygn.) vingesten.

Mackeprang.L.^(1920).56. DanmKirker.XII.
24. jf. Yingeteglsten. Ramsing. Kbh. III.

66. -telegraf, en. [L7.2] (især jærnb.,

foræld.) optisk telegraf (jf. u. Telegraf l.ij

med signalvinger. SjællJernb.Signalreglement.
(1876J.10. VSO. -tobak, en.

f
I.4.i] ^ Nico-

tiana alata grandiflora (m. delvis vingede (3)

stængler); jasmintobak. BerlHaveL.'II.(1948).
192. JohLange.Pl.(1949).75. -tommel, en.

[1. 1.1] f^y. -finger og I. Tommel 2.i; zool.).

disse Unger (0: af rørhøns) har en . . vel-

udviklet Vingetommel i deres første Levetid.

OrnitholFT.XXXII.37. -træ, et. (gart.)

espaliertræ med vinger (se L Vinge 4 beg.).

N E Hofman Bang. Behandling af Dværg-Æble-
ogPæretræer.(1878).39. -træsko, en. (I.7.i]

(jf. -sko 2; sko.) træsko med en rem („vinge"),

der gaar bagfra hen over vristen. Statstidende.
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*/»1951.1.sp.4. -valnød, en. [L4.i] 2f

Pterocarya fraxinifoUa (m. vingede frugter).

Lange. Frilands • Træer i Landiohøiskolens Ha-
ve.(1871).64. JohLange.Pl.(1949).75. -vej-
viser, en. [1. 7.2] (fagl.) vejviser (2.3)

forsynet med en ell. flere „vinger^', skilte m.
angivelse af navnene paa de nærmeste ell.

vigtigste byer. BerlKonv.XXII.471. -visse,
en. [I.4.1] ^ Genista sagittalis L. (m. stærkt

tovingede stængler). JohLange.Pl.(1949).75.

t -vogn, en. [1.7.3] (ænyd. d.s.) vogn med
stænkeskærme olgn. paa siden. Moth.V205.
KomGrønneg.II.229. -vridning, en. [I.6.2]

(flyv., foræld., som (1. Ir.) fordanskning af

fr. gauchissementj det forhold, at den yderste

bagudvendende del af en flyvemaskinevinge ved

et snoretræk kan vrides noget (i den hensigt

at opretholde tværbalancen). Scheller.MarO.

OpfB.*II.510. -ærme, et. [1.7.4] (især

skræd.) kort ærmelignende overfald (2.2), klap

olgn. fra skulderen ud over overarmens øverste

del paa kvindetøj. Varehus.1935.16. Socialdem.
^"zl946.12.sp.l. -ært, en. [I.4.i] f ^ d.s.s.

-bælg 1. Kjærbøll.FB.435. -ore, et. [1.3.2]

(sj.) om stort, udstaaende øre (hos menne-
sker), „flyveøre", „vifteøre". KLindemann.Vi
skal nok blive berømte.(1933).24.

Ving-kappe, en. se Vingekappe.
Vin-glas, et. I) (ænyd. d.s.) glas til

at drikke vin af. (han) udtømmede, paa
Kongens Sundhed, nogle Viin-Glase. £Pon<.
OH.276. MH.in.32. Paa Kassen var malet
det traditionelle Vinglas, der betegner Ind-

holdet som skrøbelige Sager. J.rne.5'0.7i. som
maalsbestemmelse: Buddingen gives Smag
med Likør; i Mangel deraf kan kommes et

Vinglas Cognac deri. FrkJ.Kogeb.275. 2) 2(

om planter m. tragtformede blomster som atlask-

blomst, Godetia (JohLange.Pl.(1949).75. jf.

(m. sa.bet.) Vinglasblomst. PHenriksen.
IndkøbafHavefrø.*(1930).21) ell. trompetkat-

ost, Malope trifida Cav. (JohLange.Pl.(1949).

75).

vingle, Vingier, se hvingle, Hving-
ier.

vin-graa, adj. (ty. weingrau, jf. fr. gris

vineux; nu sj.) rødgraa; navnlig om en (tid-

ligere brugt) tøjfarve. Amberg.11.1114. i intk.

som subst.: Manufact.(1872).289. -granat,
en. (mineral.) granat (2) af luerød farve.

Hinnerup.Juv.337. -groet, part. adj. (til

Vin 2; sj.) vinbegroet. Stærkasserne paa den
vingroede (ja.w\.AndNx.M.44. -grøn, adj.

(<//. weingriin) vAph.(1764). I) (til Vin 2;

især o) grøn som ell. af vinløv. L-SBor-
ring.Dictionnaire danois-franfais.(1856). *den
evige Sne (paa St. Gotthard)

\
højt over

devingrønne Biærge.Jørg.D.19. 2) (jf. grøn

3; fagl.) om vinfad: som ved tidligere brug
ell. ved behandling har mistet sin træsmag.
Amberg.II.11 14. (de nye vinfade maa) før

Paafyldningen gjøres vingrønne, hvilket sæd-
vanlig sker ved at man hælder et Kvan-
tum . . Brændevin deri, antænder den og

lader den forbrænde. JHjorth. Varelexikon.

(1883).964.

ving-staaende, -stilling, se vinge-

staaende, -stilling.

Vin-gad, en. (ænyd. d.s., oldn. vfngu5;

jf. -aand 1; mytol.) gud for vinen; navnlig

(ofte i best.f.) om Bacchus (Dionysos). Rahb.
PoetF.1.152. Hrz.D.I.81. ThøgLars.Sønden-
galm.(1926).129. ofre til vinguden, se ofre

10 3.3. -gul, adj. (jf. -farvet; især fagl.) af en
klar, lys gul farve. OpfB.^VI.520. HavebrL.*
1.559. -gær, en, et. (især fagl.) gær, der dan-
nes i gærende vin. MO. BerlKonv.X.43. -gæ-
ring, en. (fagl.) gæring, hvorved der dannes
vinaand. Olufs.NyOec.I.163. VeilVin.(1839).

129. BerlKonv.X.43. -handel, en. handel

med vin, ell. (jf. u. -hus 1) firma, forretning,

der forhandler vin (og spirituosa m. m.). Moth.
V187. N.N. har tient I.G.Hansen i Hel-

20 singør . . ved Yiiriha.nåelen.Klevenf.RJ.211.

Hage.^182. -handler, en. ^(f) -handlere.
Sort. Poet. 78). (ænyd. vinhand(e)ler(e); jf.

-handel og -tapper) DL.5—14—49. (gæstgi-

verens) Viinhandler vil lade giøre Indførsel

i hans Boeskab for 1000 Rdl., han skyl-

der ham. Jacobi.(Skuesp.VII.4). Blich.(1920).

XXVII. 44. PoulAnd. Næringsretten.' (1944).

29. -have, en. (ænyd. d.s.; til Vin 2) have

(1.3), hvor der dyrkes vin; vingaard. LTid.
30 1729.31. Bagges.L.n.lOl. af Vinhaver (1871:

Viingaarde^ . . I ikke plantede, nyder I nu
Yrvigten. Jos.24.13 (1931). -hus, et. (oldn.

vlnhiis) I) hus, forretning, hvor vin forhand-

les; dels (jf. -kælder 2, -stue og Hus 9.ij

om beværtning, hvor vin udskænkes: *I et

Viinhuus skal jeg sige
|
Mit Farvel, og sættes

ned. Reenb.1.172. vi andre, der sidde paa
Viinhuusene om Aftenen. Holb.Bars.1.6. 1 gik

hen paa Vinhuset og drak en Flaske. JLange.
40 III.224. HakHolm.FT.93. \\ dels (jf. Hus 6;

især Y) om vinforretning, -handel, -firma.

Vinhuset Leroy & fils i Rayre. Drachm.PV
137. Krak.1948.11.4065. 2) (til Vin 2 og

Hus 10.5; gart.) drivhus til vindyrkning.

JPJac.II.319. DanmHavebr.154. -høj, en.

(jf. -bjerg; til Vin 2) vinhave anlagt paa en

høj. Bagges.DYX.234. JPJac.II.114. -høst,
en. (ænyd. d.s.; jf. Druehøst) høst af vin

(2); ogs. om de indsamlede druer ell. tids-

50 punktet for (samt festen efter) indsamlingen.

Efterhøsten, naar Vinhøsten er endt (1931:
naar Vinen er høstet). Es.24.1 3. Ørst.Br.1.84.

Schand.O.II.305. \\ hertil bl. a. Vinhøst- (sj.

Vinhøsts-; -fest (Dom.9.27(1931)), -folk

(LTid.1724.256), -mand (Jer.49.9(Chr.VI:
viin-høsterej. Vinhøsts-: Jer.6.9(Lindberg)).

-høster, en. (ænyd. vinhøster(e)) person,

der høster vin (2). Sir.33.18. Gjel.PastorMors.

(1894).25.

t vinig, adj. (efter ty. weinig (weinicht)

;

til Vin) som minder om vin (1); vinagtig;

ogs.: alkoholisk. vAph.Nath.VIII.425. de Sub-
stantser, som have været underkastede den
vinige Gæring. sa.Chym.1.497.
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Vinje, en. se Vigne.

Vink, et. [verx'g] flt. d. s. ell. (sj.) -e

(Tode.BO.84). (ænyd. (en, et) vink, sv. (en)

vink, no. (en, et) vink; fra ty. wink (m.)

ell. dannet til II. vinke)

1) (jf. II. vinke 2 og Øjevink; i rigsspr. nu
kun i tilfælde, der kan opfattes som billedl.

anv. af het.2) Hink med øjnene (U.a. (jf.

let. 2) hrugt som tegn til en person); ofte i

forb. (give) vink med øjnene, en Klang i lo

Stemmen, et Vink i Øiet, en Zittren i Læben
. . forraader, hvad omhyggeligst blev gjemt
(o: en sorg). Kierk.1.153. (lad ikke) dem,
som hade mig uforskyldt, give Vink med
Øinene (Chr.VI: blinke med øyet; 1931:

sende spotske Blikke). Ps.35.19. Hvo som
giver Vink (Chr.VI: nikj med Øiet, haver
Ondt ioT.Sir.27.22. (han) har givet C. et

Vink med Øinene eller med Hovedet om at

det nu var Tid at skyde N. '^.Kriminalf.375. 20

jf.: en af disse skyggefulde Skjønheder, hvis

Smiil er som Soelens igjennem en regnfuld

Himmel — hvis Vink (0: Mik) er en gjennem-
trængende . . Straale af tungsindet Dyd.
Ew.(1914).IY291.

2) (jf. Yinker 2.2) enkelt vinkende (II.3)

bevægelse, især med haanden, spec: saa-
dan bevægelse, brugt som tegn til en per-

son; i videre anv. (jf. bet. 3) i al alm. om
tegn ell. handling, hvorved man paa en in- 30

direkte ell. diskret maade lader en person for-

staa, at han skal gøre noget, underretter ham
om noget olgn. tale sammen med vink og
tegn. Moth.V206. et eeniste vinck af Mentor
(var) nock til at stille ham (0: den unge
Telemakus) paa engang i sin allerstørste

Fremfusenhed. DMweims.///.90. Bolvise gik,

efter Vink fra Bera, uden at svare, end-
skiønt hans Siel raste af YTeåe.Suhm.(SkVid.
XII.193). Ved et Ryst med Hovedet og et 4o

Vink med Haanden paabød han mig Taushed.
BUch.(1920).XIII.142. hendes Vink er for

mig en 'Beialmg.Kierk.II.49. 1 Mariækirke
i Liibeck fremtræde hver Middag . . de 7

Churfyrster, vende sig mod Frelserens Billede

og hilse med et Yink.Ursin.Uhre.(1843).171.

II
i lege; dels {jf. eng. f wink all hid, legen

„skjul") i en form for legen „skjuV: vink med
haand ell. lommetørklæde fra en deltager, der

har skjult sig, til en deltager, der er set, klappet 50

op (af den, der „staar") og anbragt inden for

en bestemt kreds (naar denne vinken sker uset

af den „staaende", bliver den opklappede „fri"
igen); ogs. om selve legen. Vink kunde ikke
gyldigt modtages fra en der var sat i Ban,
og ingen bansat maatte modtage Vink før

han stod paa Paveplænen. 7£iVorden^JL.7/.
107. dels (sandsynligvis egl. et andet ord, jf.

Skrifter utgitt av Bergens hist. Forening. Nr. 50

.

(1944).98.114ff.; no. (foræld.)) i forb. spille eo

vink (alm. yinken) , om leg, hvor det ene parti

gemmer sig for det andet, og som ender med,
at alle deltagerne styrter mod maalet. en Leeg,
som man kalder at spille Vink, hvorudi en

heel Gades Ungdom deeler sig i visse Ban-
der, og posterer sig paa visse Steder over
alt udi Byen. Holb.Berg.93. jj om tegn fra

gud, skæbnen, følg din Skiebnes og din

Lykkes Vink!
|
Den har ei vinket dig (0:

Olaf Trygveson) herhid (0: til Norge) for

Intet. Oehl.111.48. at betragte dette (o: et

uforudset besøg i Goteborg) som et Vink fra

Himlen om at gaa til Stockholm. LeAm.//.
217. Hans Fader døde paa dette Tidspunkt,
det var et Vink af Skæbnen. Tops. f7/S.//.

227.
II

(delvis til bet. S) i særlige forb. som
obj. (ad)lyde (SalmHj.161.4. se ogs. u. IV
lyde å.i), følge (Grundtv.SS.iy.347. S&B.)
ell. lystre ens (mindste) vink: *See, jeg

(0: lampens aand) lystrer jo dit (0: Alad-
dins) Yink.0ehU.121. Winther lystrede Al-

vildes mindste Yink.NBøgh.CW.11.219. (jf.

u.bet.3) give (ell. faa^ et vink (om): Hør
i vel i gode Mænd, naar jeg giver et Vink,
saa bryder ind tillige med mig. Holb.llJ.Vl.
han gav Fostermoderen et Vink til at føre

Barnet nå.Ing.VS.1.62. ErlKrist.DH.205.
||

i forb. paa ell. (nu sj.) ved et ell. ens vink,
som udtr. for at noget sker paa ens bud, be-

faling. Dette Tillidende gik hånd til Retter-

stædet og nedlagde sig, mens Bøddelen ved
et Vinck hug dog Hovedet af ha^m. Pflug.

DP.345. *Naar ved Hans (o: guds) Vink
en Soele- Kreds forgaaer. Ew.(1914). 1.129.

Tiden selv for Evighed,
|
Gud, paa dit

Vink forsvinder (Psalme-Bog. (1778). 126:
Ved Guddoms Vink forsvinder) ! SalmHus.
42.4. Paa et Vink af Kongen bæres den
Dræbte nå.Drachm.EV.69. paa (ens ell. det)

første ell. (nu især) mindste vink, som
udtr. for prompte og beredvillig opfyldelse af
ønske olgn.: (fortalen) skal . . paa første vink
være færdig, naar jeg et ord erholder fra

min Hr. Con-'Rectox.Cit.l715.(Falsteriana.

85). (den) Lynsnarhed hvormed man paa
mindste Vink blev opvartet af Tienere og
Tiger. Bagges.L.II.26. (han var) ved Haan-
den paa det mindste Yink.Søiberg.KK.I.131

.

3) videre anv. af bet. 2, om mundtlig ell.

skriftlig (vejledende, oplysende) antydning,
fingerpeg (2), ell. hvad der giver grund-
lag for en antagelse ell. konstatering;
ogs. (i flt.) om kortfattede (trykte) anvisnin-

ger og vejledninger, (ofte (jf. u. bet. 2) i forb.

give (et) vink (om noget)J. han havde
ladet et Par Vink falde om, hun kunde tage

hiem til sin Fsimilie.Rahb.Fort.II.40. Han
var . . reist til Ulvedal, for at undersøge en
Runesteen, om hvilken (den topografiske

forf.) Pontoppidan havde givet Vink, at

den skulde findes paa Godset. Blich.(1920).

XXIY128. et Par Vink om det grønland-

ske Sprogs Oi^rinåehe. Rask.Br.1.386. (han)
har venligst gennemgaaet mit Manuskript
og meddelt mig mange fortræffelige Vink.

UBirkedal.(StSprO.Nr.76.8). (dette forhold)

turde . . være et nyt Vink om, at (aarbogen)

har samme Forfatter som Krøniken. OskAnd.
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(HistTidsskr.llR.1.81). \\ i synonym- forb.

m. andre suist. Vi skulde mene, at vi var

de Første, som strax . . gav Statscoupet sit

rette Navn . . vi skal heller ikke undlade,

senere at give Vink og Fingerpeg i denne
Retmng.Corsaren.^''/il859.sp.lO, enhver Na-
turforsker . . der til sine Studier . . har kun-
net modtage værdifulde Oplysninger og Vink
fra denne gamle Forfatter (o: af „Konge-
spejlet"). Jap Steenstr.fAarb. 1871.122). spec. 10

i jorh. m. Raad: ikke et eneste nyttigt

Raad eller Vink (er) givet mig (o: i anmel-

delsen). Grundtv.LSli.26. give (debattørerne)

nogle Raad og Vink, som de kunne benytte
eller forkaste, alt eftersom deres Appetit er

til. Rappee.l858.355.sp.l. Manuduktørerne .

.

giver gode Raad og Vink og Anvisninger.

Scherfig.FF.152.

Vin-kande, en. kande med ell. til vin.

Jeg seer en Viinkande til Skilt (paa et værts- 20

hus).Holb.Hex.III.7. PoVUlQSI.U.sp.S.
\\

^y/. M. -flaske ; til Vin sp.l620^^^; kirk.) om
kande til altervin. Thurah.B.175. Molb.JJV.80.

-kandel, en. (jf. -suppe, -valle; kog.)

d. s. s. Kandel. Holb.Bars.II.l. de Poetiske

Aarer . . flyde (stærkere) efter en Viin-

Candeel, som fordum var Poeters Frokost,

end efter Yanå. sa.Ep.III. 201. CMiiller.

Koge -Bog. (1 785) . 55. Berl Konv. XXIII. 290

.

-kasse, en. spec. (jf. -kiste; til Vin 2 og 30

I. Kasse I.5; gart.): vinlakke (2). FJCJensen.
Da. Havebog.* (1856). 266. HavebrL.*II.1097.

I. Vinke, en. flt.-T. (rimeligvis sa. ord

som dial. vinke, kind paa dyr som gaas, svin

(Stevns Bjev. 51. UfF. Rietz.808(skaansk)),

ogs. i forb. faa en paa vinken, faa en lus-

sing (UfF.); jf. Tassevinke, III. vinke samt
dial. vink -'op, ørefigen, lussing (JHSmidth.
Ords.174. FrGrundtv.LK.66. LollO.; m. h. t.

dannelsen sml. Flabop 2, Kæbopj; dial.) lus- 40

sing; ørefigen; ,,vinge" (1.9). Faderen gav
Drengen en lille NvakQ.ZakNiels.Ki.^138.
UfF. BornhOS. i ssg. Øre vinke: (han) gav
mig en Ørevinke, saa jeg hverken kunde
se eller hlinke. JKamp. Da. Folkeæventyr.II.

(1891).34. UfF.
II. vinke, v. ['veiigfa] præt. -ede ell.

(især poet., foræld.) -te (Bagges.IY 27.87.
Oehl.XIX.142.158. PMøll.(1855).I.76. jf.

Moth.V205. VSO.). vbs. (sj.) -ning (MR. 50

III,l.(1804).reg.490), i/. Vinkende, {ænyd.
d. s. og venke, sv. vinka, no. vinke

; fra mnt.
wenken, winken ell. ty. winken, jf. holl. wen-
ken og eng. wink ; besl. m. Vinkel (og maaske
m. vankej)

I ) (jf- vinkle 1 ; i rigsspr. opfattet som hø-

rende til bet. 3) i al alm. om bevægelse fra
side til side, frem og tilbage; dels om ting:

være i en rokkende, slingrende bevægelse, ka-
stes frem og tilbage, fra side til side. der var éo

noget i Vejen med Forhjulene (0: paa bilen).

De „\m\ieåe'\Pol."/sl929.2.sp.3. der laa en
stor (død) fisk og vinkede (0: skvulpede) i

stranden. jBorn/tO(S. || dels om levende væsen:

XXVII. Rentrykt "/, 1952

foretage slingrende ell. rokkende bevægelser

med en legemsdel ell. bevæge, holde en legems-

del skraat. hun rendte ikke og „vinkede"
med Hovedet fra den ene Side til en anden.
Gravl.AB.25. At vinke =• hælde med ho-
vedet. UfF, vinke lidt udad (paa benene).
smst. Feilb. jf.: Vinke . . at skele. Moth.V206.

2) (i rigsspr, nu kun i tilfælde, der kan
opfattes som billedl. anv. af bet. B) blinke
med øjnene (bl. a. (jf. bet. 3) brugt som
tegn til en person); ofte i forb. vinke med
øjnene. Zions Døttre ophøie sig og gaae
med kneisende Nakke, og vinke med Øinene
(1931: gaar med .. kælne Blikke). Es.3.16.
Mol.E.(1723).C4r>(se u. blunde I.2;. Lotte
vinkede med Øinene til hende (0: veninden),

og saae om paa de Tilstedeværende (o: sin

familie) .CBernh.TV.326. jf.: Skiøn er hun . .

men der ere og andre Skiønne. Et stiaalen

Øiekast (0: fra mig) vinker undertiden ad
dem; Kielen vredes (hun) dsi.Suhm.I.114.

3) (jf. bet. 2 og A) udføre en rykvis,
gentaget bevægelse frem og tilbage, op
og ned med en genstand, navnlig en le-

gemsdel som hovedet ell. (især; jf. MO.)
haanden (ell. noget, man holder i haanden)
for derved at meddele sig, give tegn,
signal til en bestemt person (bestemte

personer), ofte som middel til at hidkalde

nogen (ell. vække vedk.s opmærksomhed) ell.

som hilsen ved ankomst ell. afsked; ogs.

undertiden: ved et ell. andet tegn tilkendegive

en befaling, sætte noget i gang. 3.1) intr. (om
forb. m. adv. se bet. 3.i). store Herrer . . vil,

at Alting skal staa dem paa Pinde . . saa
snart de vincker, saa skal mand (o: en tje-

ner) Qy\e.KomGrønneg,I.165. *Leende saae
han (0: Poseidon) min Nød, vinked, og
talte mig til.0ehl.XIX.144. K. har villet

løbe op til Faderen; Grevinden vinker af-

værgende. Z)rac7im.SZ.8. jeg vinked (1871:
udrakte min Haand^ og ingen ænsed det.

Ords,1,24 (1931), (talespr,:) naar du rejser

i morgen, stiller vi paa banegaarden og
vinker (0: tager afsked)

\
(jarg.:) kan du

høre, jeg vinker? anvendt som spøg. af-

skedshilsen. MedTrommer ogPiberl eller Køben-
havnernes Vinterkabaret 1914. 2. GJørg. Flem-
ming.(1918).22. Bom.S.II.175, jf, Vogel-Jørg.

B0.318. sml. (?) bet. 4.1 : *Naar Odin vinker,

I

Naar Sværdet blinker,
|
Er Helten glad.

Oehl.XIX,36,
\\ (1. br.) m, tings-subj, Jørg.

DB,169(se u. III. næste S.ij. *Hænderne
vinker, hvor Toget (0: et demonstrationstog)

gaar ixem, Aakj,Muld ogMalm,(1909),22, bil-

ledl,: traktorer farer langs kornmarkerne
med mejemaskinernes vinger vinkende bag
sig. ErlKrist.Ve,15,

\\
(se ogs. ndf.) i forb. m.

med til angivelse af det, hvormed der gives

tegn. Hvad hjalp det, at han gerne vilde

klare sit Arbejde (0: mælkekørsel) paa den
kortest mulige Tid . . altfor mange Steder
blev der vinket med Kaiieka,nden. EBertels.

US.143. vinke med et flag, hatten (Holb.
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11J.Y.9. D&H. se ogs. u. Hat l.ij, (lomme)-

tørklædet (LTid. 1745.646. D&H.); vinke

med en gærdestav, se Gærdestav. Mølleren

. . vinkede med sin Haand ad Frits.

PMoll.(1855).II.129. Kejseren . . vinker

afværgende med Raanåen. SMich.Den evige

Søvn.(1912).150. \\ i angivelse af, hvem man
giver tegn til; i forb. vinke ad (undertiden

(skrevet) af. Engell.Kulissestøv.(1891).65. saa

vinkede han med Hovedet af Kammeraterne, lo

Og de fulgte ham dX\%.Wied.MB.1.155), give

tegn til, at vedk. skal nærme sig ell. udføre en vis

handling, forholde sig paa en vis maade. Jom-
fruen gaaer ud og vinker ad Studenstrup.

Holb.llJ.IY6. (den gamle) stod og vinkede

ad ham med sin Kappe (o: for at blive taget

om bord).Schousbølle.Saxo.20. (nymfen) vin-

kede ad En af sine Terner, der bragte hende
et lille S^eil.Gylb.1.293. VSO. Feilb. ogs.

(jf. forb. vinke efter og til ndf.; nu sj.) som 20

(afskeds)hilsen: Emma (ene, staaer ved Vin-

duet og vinker (jf. bet. 3.i) ud; træder frem):

„Min Gud! hvad har jeg gjort! Hvilken Ube-
sindighed at vinke ad hamV Hrz.YS. jeg var
ordentlig bange, at Du (0: en bortdragende)

ikke skulde see Dig endnu eengang tilbage

og vinke ad m\g.Gylb.(FruHeib.HG.*(1947).

205). mange Taarer fløde ved den rørende
Afsked . . Han blev længst staaende og vin-

kede ad os. PNNyegaard.S.153. — vinke 30

efter, (omtr.) d. s. s. vinke ad (se ovf.).

„Farvel! Farvel!" Selskabet viftede og vin-

kede efter den unge Mand, der trak Cyklen
ud gennem Haven. Mi/.F/Z. 79. Han gik be-

sværligt, altid støttet til Stokken, som kom
op til en Vinken efter den første ledige Vogn.
EFrandsen.SC.II.237. — vinke paa, (l.br.)

hidkalde ved et tegn, vink. OlesenLøkk.KB.15.
(restaurationsgæsten) vinkede paa Tjeneren.

LeckFischer.Ka.ll2. — vinke til, (jf. til- 40

vinkej henvende sig til ved tegn, vink (spec.

som hilsen). De vinkede til ham med Lomme-
tørklæderne. CBern/i.X7.2i2. *Med mangen
Afskedstaare

|
. . vi vinkede saa saare

|

til dem vi efterlod. jyjens.C.i73. 3.2) w.
obj., der betegner den person, til hvem der

gives tegn, som hidkaldes. *De (0: elver-

pigerne) vinked mig først og saa trued de
mig. Heib.Poet. III. 367. T. vinkede Opvar-
teren, som bragte ham en Flaske Cham- 50

])3igne.Gylb.IX.151. nu næsten kun m. nær-
mere bestemmelse (især retningsangivende
præp.-led ell. (se bet. S.i) adv.): *Med den
(0: fingeren) hun vinkte mig til Skovens
IiiåYe.PMøll.(1855).I.76. MO. 3.3) m. (hens-
obj. og) obj., der angiver hvad der udtrykkes
ved tegnet (bevægelsen). \\ m. subst. som obj.

Andre du (0: Agamemnon) saa kan be-
herske vilkaarligen ; mig (0: Achilles) du
kun aldrig

|
Vinke dit Bud. Bagges.NblD.88. eo

*Tys, den hellige Fader vinker Taushed.
Hauch.DYIII.125. i forb. som vinke afsked,
velkommen ell. (nu næsten kun) farvel (se

II. fare 4.2 slutn.): *hulde Kvinder . . I Ved

Stranden stod og vinked os velkommen.
CKMolb.SD.152. (paa billedet) ses nogle

af de glade deltagere (i en turistrejse), da
de vinkede afsked i Nyborg. Pol.^*/» 1951.1.

sp.5. sml.: *Viben, som en Blinker,
|

Til

Armeen (0: af fugle): „fremad!" vinker. Bagf-

ger.11.479. et Par erfarne Folk (inde paa
land) vinkede: „Hold Nord eller Syd", eller

„vent liåV. Fiskeritidende. 1886. 422.
\\

(nu
1. br.) m. at-sæin. ell. (nu næppe br.) inf. som
obj. Corfitz vinker at hun skal blive tilbage.

Holb.Bars.IY6. (han) vinkede mig at træde
nærmere, og rakte mig (et) Fa.pm.Gylb.I

Y

74. *De vinked allerede,
|
jeg skulde give

tabt. Rich. 1.194. H. vinkede dem at bie.

NPWiwel.NS.242. jf. u. bet.B.i: (de) vin-
kede med Haanden, at vi skulle bie.

LTid. 1728.296. vinker med (Chr.VI: be-

væger^ Haanden, at de gaae (1931: vink,

saa de dragerj ind ad Fyrsternes Døre. Es.

13.2. Da vinkede han fa; Peter) ad (1907:
til^ dem (1948: gjorde Tegn til demj med
Haanden, at de skulde tie. ApG.12.17. (han)
vinkede ad Soldaterne, at de skulle blive

ved, som de hafde begyndt. Pflug.DP.824.
3.4) i forb. m. adv.; uden obj.: Hrz.Y3(se
sp.83^^). Togføreren (staar) og „vinker
frem", indtil Standsningsstedet er naaet.

DSB.Tjen.1.73. han stod pludselig henne i

døren og vinkede ind
\ m. person-obj.: *Naa-

den . . vinker dig hen ind
|

I Jesu Favne-
Tag. Brors.llO. endelig lykkedes det mig ..

at vinke ham tilbage paa den forladte Vei,

og omvende ham . . til sit forrige bedre

Selv. Bagges.BrOehl. I.VI. *Saa vinked hun
mig bort, lidt mut. Winth.X1.13. (hun) vin-

kede G. med ud i Køkkenet. E Bertels. D.
82. m. tings- obj.; (jf. an 2; talespr., min-
dre br.:) Det hænder, at folk vinker en
(politi) patrulievogn an i den tro, at det

er en droske. Socialdem.^*/i»1951. 8. sp.5.
||

vinke af, (jf. vifte af u. II. vifte 6.3^ ved

tegn, vink betyde en, at noget skal undlades

ell. standses; ogs. i al alm.: afvise, naar
en Overmand nærmer sig (en soldat), skal

han rejse sig, gøre Front og hilse, med
mindre Overmanden „vinker af", det vil

sige giver Tegn til, at Soldaten ikke skal

lade sig torstyrre. Lærebog f.HærensMenige. I.

(1903).8. „Jeg gaar hjem . ." Pastor J. syntes

at ville holde Greven tilbage, men denne
vinkede af med Haanden. JakKnu.GP. 65.

hun havde . . forsøgt at indføre „Tonen"
(0: den indremissionske) i Kratgaarden, men
Bedste havde vinket af — grundigt. Thit

Jens.FS.93. Da man var smaa 100 Meter
fra Vedbæk Havn, saa Kaptajn K., at Fi-

skere inde paa Molen vinkede af, men deres

Advarsel var forgæves, thi i samme Øjeblik

tog Bugserbaaden Grunden. Pol.'*/u 1944.4.

sp.4. m. person-obj.: Frøken L. (indigneret):

„Ved De, hvad jeg finder?" — Nelly (vinker

hende af): „Ja, vi ved. Tante." EGad&UGad.

FP.114. alle de Kvinder, Digteren . . søger
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at kapre sig. Han er just ingen heldig Jæger;

de fleste vinker ham atNMøll.VLitUI.460.
(l.br.) m. tings-obj.: Da (kaptajnen) kom,
havde jeg (o: en premierløjtnant) allerede

inddelt Kompagniet og vilde aflevere det,

men han vinkede Afleveringen af.Poi."Ao

1891.1.sp.6. der er vinket af (for en,

noget), (dagl.) det bliver der ikke noget af;

det er der sat en stopper for; det gaar ikke.

Der er s'gu vinket a' K&mmeratl Folkets

Nisse}/il852.945. da en (herre) dristede sig

til at tiltale hende, havde hun strax et Af-

slag ved Haanden i en saa populær Form
som, „at der var vinket Sii." Schand.SF.137.

De er færdig her (o: paa arbejdspladsen) . .

For Dem er der vinket a,i.AndNx.PE.lII.

108. jf. Vogel-Jørg.BO.88.

4) CU videre, overf. anv. af bet. 3 ; næsten

kun (især om ting ell. forhold): fremstille
sig tillokkende, fristende, attraavær-
dig, ligesom kaldende, indbydende for
blikket ell. tanken; ogs. i al alm.: være
forestaaende, vente (II.4.i) en. 4.1) uden
obj. *Nu Afskedstimen vinker \ Riber.1.149.

Venligen vinkte paa grønnen Strand de

knudrede Bøge.Oehl.XIX.142. *Haabet vin-

ker i det Bl&di. Hauch.SD.11.16. hiin for-

føreriske Vinken, hvormed Indesluttetheden

hist inde (o: i Grib skov) fanger efter Van-
dringsmanden. /{^ierfc.F/. 22. vinkende Op-
gaver for en comisk Digter, smst.383. *Det
eneste, han (o: en digter) har at lide paa,

|

er Aldersrentens Vinken i det Fierne. Sigfr

Ped.SS.20.
II

i forb. m. præp.-led. *Haabet
venlig ad ham vinker. Storm.FF.130. de bro-

derede Morgensko . . vinkede indbydende
til ham . . Hurtig skiftede han Uldsokker
og stak i Morgenskoene. ^øn&erg^.G'Z.^i. den
lækre Mad . . vinkede fristende paa enhver.

Strange.IP.II.184. 4.2) m. obj. *Hun med
Citheres (o: Aphrodites) Smiil ham vinker.

Wess.215. *Bægeret blinker,
|
Glæden os

vinker. Heib.Poet.III.444. *Ak, for Tabet af

saameget
|
Vinker os nu Sydens Fjelde,

|

Vinker os det gamle Kloster,
|
Vinker os

den dunkle Celle. Aarestr.D.188. *Mig (o: en
sømand) vinker mangen yppig Kyst

|
og

mangen munter U&vn.JVJens.VL.llS. *da
vinker mig fra hyldens krog . .

|
en gammel

hog.NMøll.R.54. m. retningsangivende adv.

ell. præp.-led: *Saa huldt til den hellige

Bøgeskov
I

Det vinkte mig. Oehl.XIX.158.
Underlige Aftenlufte!

| Hvorhen vinker I

min Hu? smst.261. *de gyldne Stjærner .

.

vinke
|
Os fra Jorden op til sig. Grundtv.

SS.III.105.
III. vinke, v. -ede. (jf. I. Vinke; dial.)

give lussinger, ørefigner; ,, vinge" (II. 4).

Troer Du ikke, saadan en skidt Unge kan
trænge til en paa Kassen! Skulde hans Mo-
der ikke have Lov til at vinke h&in? AntNiels.
FL.11. 76. vinke en om ørene. BornhOS. jeg

skal vinke dine øren. smst.

Vinke-krabbe, en. (jf. Sandkrabbe

1; zool.) den amerikanske landkrabbe Gelasi-

mus vocans, hvis han har en stor klosaks, som
under gangen holdes ligesom vinkende i vejret.

Brehm.Krybd.726. Lieberkind.DVlII.221.
Vinkel, en. ['ven,'3(9)l] best.f. vink(e)-

len ; flt. vinkler ell. (nu sj.) vinkeler (Moth.
V206. LTid.1737.349. Levin.), {ænyd. (f)sv.

no. d. s.; fra mnt. nht. winkel; besl. m. hvingle,

I. Vang, IL vinke; grundbet.: „krumning";
10 sml. II. Huk (1), Vrinkel || i de allr. i glda.

og æda. forekommende jy. stednavne Winckell,

Winklæ (nu Vinkel, Fjends og Middelsom
herreder) synes at foreligge (oblik form ell.

flt. af) et hjemligt, hermed identisk ord; se

Stedn.IX.73.168)

1) (nu kun dial.) slyngning, bugt (især:

af en vej), (en labyrints) regelløse, i allehaande
Vinkler og Bugter fremlobende Krinkelgange.

Bagges. L.I.iii. (vejene) ere ofte ej andet end
20 2 Hjulspor, løbende i Vinkler og Bugter.

FThaarup.BornholmsAmt.(1810) .130 . (vejen)

gør en Vinkel. UfF.(sdjy.).

2) (jf. Smutvinkel og IL Huk 1.3 ; under-

tiden paa overgangen til bet.é; nu sj. (i rigs-

spr.), jf.: „endnu i Talespr." I/ew'n.j hjørne;
krog; vraa; ofte i forb. som i alle vinkler,

i hver vinkel (o: overalt), ell. m. spec. tanke

paa noget uden for det centrale omraade, al-

farvej liggende: afkrog. *Hver Vinkel i min
30 Herres hiel. Storm.FF.44. Nu syer man Saa-

len til Overlæderet, fra Hælens ene Vinkel
til den anden, hvorved man gaaer rundt
om Skoen, uden at bekymre sig om Hælen.
Skomageren. (1832). 123. jf. Femvinkel: en
pyramidalsk Frugt med fem \inkler. Reiser.

111.320. om øje(n)vinkel: Øjnene vare runde,

uden Øjen-Haar, Laager og Vinkeler. LTrd.
1737.349.

II
om hjørne i bygværk, i Vincklerne

og paa Siderne (af slottet) ere adskillige Kar-
40 naper oc ziirlige Ta,a,rne.Pflug.DP.62. er her

(o: i et karteuserkloster) en eneste Vinkel,

hvor ikke Sorger hoe? FrSneed. 1.27. Rundt
om (i domkirken) fremstege Marmorfigurer,
fra hver Vinkel, paa hvert lille Taarn.
HCAnd.SS.II.329. S&B. \\ om del af (land)-

omraade, jordstykke, den yderste Vinkel af

Asien. LTid.1736.455. *Nu giennemreiser han
(o: kongen)

\
Sin Stat, og Held og Flor i

hver en Vinkel skaber. Storm.SD.30. Han-
so delsmænd! . . giennemiler Havets og Jor-

dens Vinkler efter Ting af virkelig Værdie.

Bagges.L.1.205. En afsides Vinkel af en Ager.

JHSmidth.Ords.176. jf. Stedn.III.LXV. \\ (jf.

Borgervinkelj f om felt paa spillebræt. Spille-

bog.(1786).227(se u. IL Huk l.s). \\ i tauto-

logisk forb. m. andre subst. I Talespr, høres

:

at søge i alle Hjørner og Vinkeler (olgn.),

men ikke hyppigt. Lewn. (udrydde væggetøj)

af alle Vinkler og Kroge. Adr.'^'/il762.sp.5.

60 PAHeib.R.1.194. Liderlighed og Laster i alle

Vinkler og Kroge\JakKnu.CD.58. vi begav
os ud for at granske Københavns Vinkler

og Kroge. Rørd.TB.180. nøje Efterstøving

udi alle Landets Vraaer og Yinkier. Holb.
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J)H.ni.a2y sa.Ep.V85. hun (fordelte) sine

kvindelige Medarbejdere overalt, i alle Or-

ganisationer — i alle Vinkler og Vraaer.

Gladkow.Cement.(overs.l927).222.

3) (spec. anv. af let. 2) f værksted;
arbejdsstue. Moth.V206. De Svenne, som
for Dag- eller Uge-Løn arbejde, skal være
paa deres Mesters Vinkel, Sommeren Klok-

ken 6. om Morgenen. Laugs-Artieler.fKvart-

udg.)^ya750.§16. Penia. 1808. 158. jf. ar-
bejds vinklerne. Cit. 1800. (FStuckenberg.

F.II.143) samt OlufNiels.Koh.III.378.

4) (jf. II. Angel; spec. mat.) den figur,
som dannes af to rette linier, der ud-
gaar fra samme punkt, ell. (i ikke-mat.

spr.) om tilsvarende figur dannet af (genstan-

des yder)linier, der ikke forløber som rette;

undertiden m. særlig tanke paa rummet ml. li-

nierne (maalt ved gradantallet af en cirkelbue

ml. de to linier m. centrum i liniernes sam-
menstødspunkt) ell. den spids, linierne mødes
i; nu og da (især haandv.) spec. om vinkel

paa 90°, ret vinkel (se u. bet.å.s); ogs. d.s.s.

Rumvinkel. 4.1) i al alm. en Winkel paa
42 Grsiåer. Geom.(1704).34. jeg (stod) ydmyg,
bøiet . . man var . . tilfreds med den Vin-

kel, min Ryg g]oråe.FGuldb.SS.III.41. Vink-

len mellem Vædskeoverfladen og Glaspladen.

Christians.Fys.^I. (1892).258. de krummede
Knæ . . tegnede deres Vinkler under Dynen.
GyrLemche.S.III.163. Naar der i en Hunds
Dommerreferat tales om Vinkler, gælder det
altid Vinklerne i For- og Baglemmer. DJagt-
leks.1388. indfaldets vinkel, se Indfald 3. (jf.

skyde 4.i slutn.; sj.:) Mandens større Daad
. . kneiser

|
Som stolten Fjæld . .

|
Tit

skyder Fjældet Vinkler, skarpe Kanter,
|

Selvstændig dog det trodser Tid og Vold.
HegermL.Troub.56. 4.2) i særlige forb. m. adj.

og part. optisk, positiv vinkel, se optisk,

II. positiv 2.
II

m.h.t. beliggenhed, hoslig-
gende (Ursin.Geometri.(1828).46. se ogs. u.

hosligge 2), jævnsides (se jævnsides Z),

modstaaende (Sylvius.Geom.52. Ursin.Geo-
metri.(1828).46. Geom.l2) ell. indvendige
(Ursin.Geometri.(1828).39. Ramus.Elementær
Geometrie.(1850).27), udvendige (se ud-
vendig 1^ vinkler. — ^: udspringende
vinkel, se udspringe 6. død vinkel: Maga-
sin f. militairVidenskabelighed. lY. (1821). 412.

Wolfh.MarO.296. vidneskranken laa i en
død vinkel for alle de . . indbyggede kame-
raer. Ringsted. En have i London. (1949).47. se

videre u. II. død 3. || m. h. t. form, størrelse

(gradantal), jf. Ret-, Skæv-, Spids-, Stump-
vinkel: ind(ad)gaaende (Ursin.Geometri.
(1828). 45. Schiødte. Danmarks Eleutherata. I.

(1841).12), lige, ret (Vl.i), skæv (V2.i),
spids (IV2.1), stump (II.2), ud(ad)gaa-
ende (Bl&T. se ogs. udgaa b.i) vinkel,
se lige (Y.B.^ogi) osv. (og Geom.(1704).2f.).
hul (Mundt.Plangeometrie.(1838).15. VSO.)
ell. uægte vinkel (ChristianHansen.Plan-
geometri.^(1895).10), vinkel over 180°. op-

højet (Ramus.ElementærGeometrie.(1850).16.

VSO.) ell. ægte (ChristianHansen.Plangeo-
metri.^(1895).10) vinkel, vinkel under 180°.

lille ell. (oftere) skarp (Bogan.1.156. Aase
Hans.EK.18) vinkel, (især uden for fagl.

spr.) (meget) spids vinkel. Astronomernes
uendelig smaae Vinkler, der tilsidst blive saa
smaae (Vinkler), at man kan kalde dem
parallelle Linier. Kierk.VIL291. HVNyholm.

10 Instrumentlære. (1910). 21. Da han så på
hende, rykkede hun sit blik lige en lille

vinkel til siden. Hjortø.Kr.106. 4.3) i særlige

forb. styret af præp. (derefter) regnede sla-

gene fra alle vinkler ned over den ulykkelige

åreng. Socialdem.^^U1951. 6. sp. 6. styret af i

(jf. ndf.): *Saturnus er i Vandmandstegnet,
Mars

I

Er i uheldig Vinkel (o: konstellation)

med krcturus.Heib.Poet.III.139. Glasset (i

et af koøjerne) opfangede Straalerne fra Lyg-
20 ten . . i en anden Vinkel end de øvrige.

TomKrist.Vi.l2. se ogs. u. V ret l.i. i forb.

som bukke, bøje i vinkel: *en kæmpehøj
Mand, skøndt han bukker

|
i Vinkel sin

langlige Krop. Drachm.UY50. i ret Vinkel

bøjede MuHer. VareL.^ 888. *skæve Gader,
|

der knækkede i Vinkler. FrNygaard. U. 96.

en Tjener kommer hen til Bordet og bøjer

Ryg i en lidt for overdreven Vinkel. Lecfc

Fischer. Festen i Skelsted. (1936). 83. styret af

30 under (IVIO.7): Maskiner, hvis Krumtappe
staae under en ret Vinkel. Ursin.D.74. (li-

nierne) skærer hinanden under vilkaarlige

NinWer. BiUeskovJ.H.I.13. jf. Synsvinkel (2):

De er Protestant, (og) De seer den (0: sand-

heden), om jeg (o: en abbed) kunde ud-
trykke mig saaledes, under en falsk Vinkel.

Kofoed-Hansen.L.363. Man siger, at Buen
eller Afsnittet (i en konstruktion med en

cirkelbue over en given linie som korde) rum-
40 mer den givne Vinkel, og at Buen er geo-

metrisk Sted for de Punkter, hvorfra Li-

nien AB ses under den givne Yinkel. Julius

Petersen.ElementærPlangeometri.(1870) .27 .
\\

spec. (mods. 1. Smig 1; haandv.) i udtr.,

hvor Vinkel bruges i bet. „ret vinkel"; dels

i forb. som over ell. under vinkel: Forkl

Tømrere.62. Hvis Taghældningen er saa stor,

at Vinklen med Horisontalplanet er 45°,

kaldes Taget for et Vinkeltag, er Stignin-

50 gen stærkere er Taget „over Vinkel", er den
mindre „under Vinkel". Tømrerarb.210. UfF.
— dels i forb. ^bringe, være ofl.) i vin-
kel. A Steen. Hovedformerne i Rummet. (1858).

55. Svellerne skal . . være savede i Vin-

kel eller paa alle fire Sider ret tilhuggede.

Suenson.B.11.173. (tømmeret) fældes sam-
men .. i Yinkel. BornhHaandvEr.81. Feilb.

sml.: Naar mand . . vil holde et dygtigt

Brænde-Glas saaledis, at Solens Straaler

60 derigiennem kand skinne ret i Vinkel, kand
et Stykke derimod udsat lis . . smeltes.

LTid.1725.63. (jf.u.U. Lod 3.3, L Vage 1;

jarg.) overf., i udtr. som bringe noget i

vinkel ell. (især) den er i vinkel, 0: i
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orden, „klaret", udmærket: *saa bli'r vi andre
fri' for at betale

|
og saa er den i Vinkel!

A Kjærulf & Schønfeld. Familien Schumacher.
(Apollorevy.l920)J3. Problemet Kvinden .'

.

lod sig ikke bringe i Yinkel. Moderne da.Prosa.

(1930).147. (en) Person, der stod ved Skran-

ken (under et røveri), udbrød: Hør, den er

vist ikke helt rigtig. — Jo, den er i Vin-

kel, svarede den ene Høyer. Pol.yAl945. 3.

sp.2. ogs. i fori. som komme ud af vinkel lo

ell. (oftere) være ude af vinkel, (komme
til at) danne en vinkel større ell. mindre end
90° med noget andet: Båden er en udhulet

egestamme med fastsiddende toft, der dan-

nes af en ved udhulingen efterladt balk,

noget ude af vinkel i forhold til siderne.

DRun.sp.91. overf.: ud(e) af sindsligevægt,

fatning. — Er der gaaet Dig noget imod?
— Ja, jeg er helt ude a' Vinkel. OBocA;.

Pigen fra Nørrevold.[1922J. 34. (min mor) fik 20

Krampe i Morges — og saa kom jeg ud
af Yin^kel Ekko.''/iol929.8.sp.2. PoV^'il935.
8.sp.5.

5) (af het.å; især fagl.) om ting af vinkel-

form ell. til maaling, afsætning af (rette)

vinkler; spec. i flg. anv.: 5.\) omvinkelbøjet,
'formet konstruktionsdel.

\\ (jf. Køl-,

Skorstens-, Stødvinkel ofl.) om vinkelløjede

jærnstykker (som vinkeljærn). MDL.657(u.
Vrangelj. S&B. Jernpengekasse . . Vinkler 30

paa lliørneTne.PolitiE.KosterU.^ii 1925.4.sp.

2. Feilb. || rørstykke, fittings i vinkelform
(45° ell. 90°) til samling og retningsforandring

af gevindrør. TeknMarO. TeknLeks.1.599.

5.2) (jf. Sparre 2.2) ^ uniformsdistink-
tion bestaaende af en ell. flere paa ærmet
anbragte figurer af form som et retstillet ell.

omvendt V Lærebogf.Orlogsgaster.* (1939).42.
Bom.S.II.106.152. 5.3) (jf. Ansats-, Gerings-

(2), Plan-, Sekskant-, Skyde- (2), Smig-, 4o

Tømmervinkel ofl.) om forsk, redskaber,

værktøjer til afsætning ell. maaling af
(oftest: rette) vinkler; spec. om vinkel-
maal (2). Moth.V206. denne Sag (o: at op-

føre huse) er (simpel) for hver den, der for-

staaer blot at omgaaes med Lod og Vinkel.

Olufs.Ny Oec.1.41. Vinklen . . bestaar af .

.

den længere og tyndere Tunge og det kor-

tere og tykkere Roved. AMikkelsen. Sløjd-

lære.(1894).81. En Vinkel, der ikke er ret, 50

kaldes af Haandværkerne: en smig Vinkel.

Hannover. Tekn. 6. (skræd., gldgs.) om red-

skab (alen med tværpind fastgjort i ret vin-

kel) anv. ved tilskæring: BornhHaandvEr.160.
UfF. II

styret a/ efter, det er giort efter snor
og yinkel. Moth. S 579. Stenene (tildannes)

med smaae Hammere, efter Lineal og Yin-
kel. Rawert&Garlieb. Bornholm. (1819). 43. at

trække Linier paa Metalstykker efter en Vin-
kel. Wilkens.Overs.afKarmarsch: Technologi.I. eo

(1852). 207.
II

i billedl. udtr. (han) vil, at

hele Verden skal maales efter hans Yin-
kel. PAHeib.Sk.111.1 8. *0m efter Vinkel og
Qvadrat | Nu Alting ikke kunde blive.

Oehl.XVIII.242. ARecke.85(se u. L Vater-

pas 2 slutn.).

Vinkel-, i ssgr. af Vinkel, navnlig:

I) (ofte efter tilsvarende ty. ssgr. m. winkel-,

til winkel i bet.: skjulested, tilholdssted for

lyssky personer, smugkro, bordel olgn.; nu
kun alm. i enkelte tilfælde) som betegnelse for

noget lyssky, fordægtigt, hemmeligt, irregu-

lært, uofficielt ell. andenrangs, fuskeragtigt; se

Vinkel-daab, -kro, -loge, -skriver, -skriveri;

desuden kan nævnes mere tilfældige ssgr. som:
to ældre Vinkel- Astrologer.iVisPei.S'G.^i.

Redactionen (af „Flyveposten") benævner
„Dagbladet" et „Vinkelblad". Da^&i."/io

1852.2.sp.2. denne . . Øes ravgale Love,
Skikke og Sædvaner, hvilket ingen ond
Aand har kunnet sye sammen, uden Beelze-

bub, den YinkeUusker.Ew.(1914).III.288.
hveranden Vinkel-Helgen (var) nærved
at være Apostlernes OveTmænå.Grundtv.HV
11.258. løse Fruentimre, der leve paa deres

egen Haand, (efter Prof. Castbergs Udtryk
saakaldte Vinkelhorer). P Scheel. ErKbh.
smittet? (1810).66. Vinkelpoeterne i deres

versificerede Beretninger om Udfaldene til-

raabte ham: „du sejerkronte Gyldenløv".

JPJac.1.65. om Vinckel-Prædikanter og
u-lovlige Tilsammenkomster. LTid.1724.428.
Vinkelskræder. Ew. (1914). 111.294 (se u.

Fusker 2). 2) (fagl.) til bet. 4 (saaledes over-

alt ndf., hvor intet andet angives); foruden de

paa alfabetisk plads behandlede kan bl. a.

nævnes vinkel-bøjet, -bøjning, -dannet, -for-

mation (jf. -ordenj, -formet, -formig, -krum-
met, -maale, -maaling || spec. kan nævnes
talrige tekniske betegnelser især for redskaber

ell. konstruktionsdele formet som (rette) vink-

ler, med vinkeldannede indsnit ell. fremspring,

med partier, der er bøjet i (rette) vinkler m. m.,

som fx. Vinkel-anker (jf. 1. Anker 2), -arm,

-beslag, -bøjle, -drager, -drejning, -fals, -fat-

ning (jf. Fatning 3 slutn.), -filet ('savtand;

jf. -tand beg.), -forbindelse (af to stykker

træ), -forskydning, -fræse(r), -fældning (sml.

I. Fældning i), -(gas)hane, -gear, -gering,

-hak (se u. -grad^, -hammer, -huling, -hæng-
sel, -indhug (jf. Indhug 2), -indskud (jf.

Indskud l.i beg.), -indskæring, -indstillelig,

-indstilling, -kantsten, -kniv (til oprensning

af hjørner), -knæ (jf. I. Knæ 6(4-5)), -konsol

(jf. Konsol 1 slutn.), -krog (jf. I. Kjog I.2J,

-kærv, -lask(e) (jf. II. Lask 2), -led (jf. II.

Led 3.2), -leje, -limning, -mal (jf. I. Mal^,

-muffe (jf. I. Muffe 2.2J, -nøgle(hul), -pensel,

-plade, -plan (jf. I. Plan I.5 beg.), -podning,

-rambuk, -remtræk., -rival (jf. IL Rival),

-rør (jf. Knærør^, -saks, -savblad, -skabelon,

-skraber, -skrue (trækker), -skær f;/. II. Skær
2), -snit, -spade, -staal (jf. -jærn 1), -stabel

(jf. Stabel 1.3J, -stang, -stiver, -stregmaal,

-støttemur, -søger (jf. Søger 3.4J, -tandhjul

(jf. -tandj, -termometer, -tro (se II. tro 2),

-træk (jf. III. Træk 6.1), -tvinge (jf. 1.

Tvinge 2.4^, -union (jf. Union 2), -vaterpas,
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-ventil, -aabning, en. aabningen, rummet

ml. to linier, der danner en vinkel. Prosch.

Hestens Ydrelære.(1855).69. TroelsL.XIII.9.

-afstand, en. (især astr.) afstanden ml. to

punkter (himmellegemer) bestemt ved vinklen

ml. synslinierne til dem. NordConvLex.Y733.
BStromgren. Universets Udforskning. (1940). 9.

-anlæg, et. I) vinkeldannet anlæg

(1.1 ), fx. paa maskinsav, slibemaskine. Bl&T.

minder.(1937).18. t -daab, en. (jf. Vin-

kel- 1) daab foretaget uden for kirken, i hjem-

met. HenrichUss.K.lV;2.44. -dybde, en.

spec. (jf. Dybde 2.i; tøm.) om fordybning,

indskæring i enden af bjælke, der skal samles

med en anden ved vinkelstød. Tømrerarb.157.

Vinke-leg, en. (til II. vinke 2; jf. Kis-

pu(d)s 2.2) selskabsleg, hvor deltagerne skifter

siddepladser, naar der blinkes til dem; (olm.:)

DaÉngTeknO. 2) (jf. -hus; bygn.) bygnings- lo blinkeleg. Sal.*XXY239

form, anlæg (3.2) bestaaende af to længer, der

danner en (ret) vinkel; vinkelbygning. Landb

O.'II.18. -baand, et. f) (til Vinkel 6.2;

1. br.). de helbefarne Matroser (bar) røde

Vinkelbaand . . paa højre Ærme. Cavling.

RS.IOO. 2) (arkæol.) (omløbende) ornament-

baand, -stribe i vinkelmønster (paa kar, kruk-

ker), en Krukke med skraverede Vinkel-

baand. Hatt.(Aarb. 1938. 187). JohsBrøndst.

Vinkel-fløj, en. (bygn.) dels ved bro-

bygning (mods. Parallelfløjj; Sal.VI.748. Ved
Vinkelfløje forstaas Fløje, hvis Retning dan-

ner en Vinkel med den bærende Konstruk-

tions Retning. TeknLeks.II.82. dels (jf. -læn-

ge) om sidefløj anbragt vinkelret paa hoved-

fløjen af en bygning: en massiv Hovedbygning
med to Vinkelfløje. jBun<2en.MJ5.6. -fyr, et.

4> fyr, der i forskellige vinkler viser forskellig-

DO.I.264. 3) til Baand 4. 3.1) vinkel- 20 farvet lys. OpfB.*I.232. AarbKronb.1946.104.

dannet beslag (fx. paa kiste), ell. knægt (6.1)

olgn. en Trækiste samlet ved Vinkelbaand

og Nagler af 3eTn.SophMmi.VO.654. Bl&T.
3.2) (jf. Hjørne- 2, Skraabaand 1; bygn.) af-

stivende tømmerstykke, der anbringes paa skraa

i vinklen ml. lodrette og vandrette konstruk-

tionsdele; kopbaand. Herh.Husb.80. Gnudtzm.

Eusb.139. -balance, en. (jf. Balance

1.1^ vinkelvægtstang. TeknMarO. -ben, et.

-grad, en. (jf. -maal 1) en vinkels størrelse

(aabningsgrad) udtrykt i grader (1. 6.1). Ursin.

Geometri.(1828).13. Ved Udtrykket Vinkel-

hak forstaas ikke alene retvinklede Hak . .

men ligesaavcl et Hak eller en Fals med
Sider, der støder sammen under andre Vin-

kelgrader end just de 90. Priskurant f. Sten-

huggerfaget.(1938).26. -hage, en. (ænyd.

d. s. i bet. 2) (hvad der minder om, ligner en)

hver af de to linier, „ben" (1.4.2), der danner 30 hage{ I) af form som en (ret) vinkel. I) metal

en vinkel. Ramus.Elementær Geometrie.(1850)

12. HVNyholm.Instrumentlære.(1910).3. jf.:

(gaarden) er anlagt som en Vinkelbygning . .

Det ene „Vinkelben" er Stuehus, det andet

Våhus. Sydfynskes. 79. -benet, adj. (jf. be-

net 2.1 ; sj.) om levende væsen: hvis ben danner

vinkler, ikke er lige; skævbenet, at ville gaae

med Sporer, naar man er vinkelbenet og
falde i dem. ZierA;. 77.353. -bevægelse,
en. (fys.) bevægelse om et punkt. Kraft.M.I.
141.11.61. Ved en Stjernes Egenbevægelse
forstaas dens Vinkelbevægelse paa Himmel-
kuglen i Løbet af et kzx.BStromgren.Univer-
sets Udforskning. (1940). 43. -bismer, en.

(jf. -balance, -vægtstang^ (vægt med) vægt-

stang, hvis arme mødes i en (stump) vin-

kel (som paa en brevvægt). MøllH.VI.273.
Landbo. IV 809. Bl&T. -bord, et. (jf.

-bænk; 1. br.) vinkelformet bord, ell. (to) i

stykke med en hage (I.l); især (bygn.): mur-

hage (2). (hun) søgte at løfte (gardin)Sta,n-

gen paa de to Vinkelhager, som skulde

bære den. Buchh.Su.1. 7. MurJernbeton.326.

2) (jf. Hjørnehage; nu næppe br.) vinkelmaal

(2). Geom.(1704).2. SamlDanskeVers.^XIL
532. Winth.VIII.263. 3) om hvad der i form,

udseende minder om en vinkelhage ((l-)2).

Skikkelsens . . dødt oprakte, altfor tunge og

40 massive Arm, der danner en stiv og styg

Vinkelhage. (SAficfe.BJ. 60. især i flg. anv.:

3.1) (jf. -maal 3 og Lineal 3; astr.) i best. f.

navn paa et stjernebillede paa den sydlige

himmel (Norma). Bugge.Astr.5. Sal.XVIlI.

314. 3.2) (herald.) som (del af) heraldisk

mærke. LTid.1724.469. PB Grandjean.Heral-
dik.(1919).156. 3.3) f muslingen Ostrea iso-

gnomon. Cuvier.Dyrhist.il.59. 4) (jf. Sætte-

hage; bogtr.) en art retvinklet bakke af metal.

vinkel sammenstillede borde. Bech Nygaard. 50 som kan indstilles til forsk, formatbredder, og

GØ.47.50. -bue, en. bue, der svarer til en
centervinkel. S&B. D&H. -bygget, part.

adj. især (bygn.) om ejendom, hvis læn-

ger danner en (ret) vinkel. Skjoldb.A.105.
De gamle Husmandssteder var enten een-

længede^ eller vinkelbyggede. AFang IK.138.
-bygning, en. (jf. -anlæg 2; bygn.) ejen-

dom i vinkelform; ejendom bestaaende af to

(sammenstødende) længer, der staar vinkelret

paa hinanden; vinkelhus. D&H. se ogs. u.

-ben. -bænk, en. (jf. -bord^ vinkelformet
bænk, ell. om (to) i vinkel sammenstillede
bænke. Opholdsstue med fast Vinkelbænk i

Krogen langs Væggen. POPedersen.Barndoms-

hvori haandsætteren samler typerne til linier.

Adr."U1762.1.sp.l. Hallager.120. Selmar.*57.

II
meton., om de i redskabet sammenstillede

typer, hele min (0: en sætters) Vinkelhage

gik i Yisk.Uglen.ytl856.2.sp.l. -hastig-
hed, en. (fys.) hastigheden af en vinkel-

bevægelse; spec. om hastigheden af et punkt i

afstanden 1 cm fra rotationsaksen. Wilkens.

Overs. afKarmarsch: Technologi. I. (1852). 380.

60 LSal.XII.456. -hjørne, et. hjørne i (ret)

vinkel. Larsen.*(1888). de fire Vinkelhjørner

(0: af et maleris ramme). RigeL^it 1912.7.sp.2.

-hoved, et. (til Vinkel 6.8 og Hoved 9.2J

den korteste (og sværeste) af de to linealer.
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hvoraf et vinJcelmaal (2) lestaar. AMikkelsen.
Sløjdlære. (1894). 102. Møbelsnedkeri. [1937].

153. -hiis, et. (ænyd. d. s. (i uvis bet.);

jf. -anlæg 2 og u. II. krum l.i ; bygn.) (min-

dre) vinkelbygning ; ogs. om vinkellænge ell.

om bygning med to til samme side vendende,

vinkelstillede udbygninger (Feilb.). Vinkel-

huset, hvor Studene og Tyrene har deres

Plads. Skjoldb.G.68. AarbKbhAmt.1928.309 ff.

•hæng^ende, fart. adj. (jf. -staaende;

gym.) i forb. vinkelhængende stilling,

stilling, hvor vinklen ml. den hængende krop

og de løftede ben er under 180°. Bl&T. Sports-

leks.II.672.
^

vinkelij;, adj. se vinklet.

Vinkel-instrnment, et. (jf. -maal 2,

-maaler siwin. og Universalinstrument; land-

maaling.) instrument (maalekikkert) , hvormed
man maaler horisontalvinkler (og vertikalvink-

ler). DHannemann. Landmaaling. (1855). 84.

Pont.LP.VIII.133. OpfB.*I,3.176. -jærn,
et. Molb.HO. I) (jf. -skinne, -stykkej vinkel-

bøjet jærn; jærnstykke med L-formet tvær-

snit; spec. (jf. HjørnejærnJ om (flade) jærn-

stykker til samling ell. understøtning. MO.^
Funch.MarO.11.148. Ligefligede Vmkeljærn
. . uligefligede Vinkeljærn (d: med lige,

resp. ulige lange flanger). Suenson.B. 1.163.

2) (haandv.) om værktøjer. 2.1) vinkel C5.3),

vinkelmaal (2) af jærn. MO.^ FagOSnedk.
2.2) d. s. s. Gedefod beg. Bornholms Tidende.

*ytl920.1.sp.3. FagOSnedk. Feilb. 3) (he-

rald.) heraldisk figur, bestaaende af to vin-

kelhager (3.2), og mijidende om et vinkel-

jærn (2.1). PBGrandjean.Heraldik.(1919).156.
•kors, et. (landmaaling.) instrument af

form som et kors, brugt til udstikning af rette

vinkler. DHannemann. Landmaaling. (1855).
71. -kreds, en. (astr.) cirkulær (messings-
kreds med gradinddeling, hvorefter kikkerten

indstilles i den ønskede retning. JacPaludan.
EV.47. t -kro, en. (jf. Vinkel- 1) smugkro;
ogs. om afsides (tarvelig) kro, knejpe. vAph.
(1764). Junge.62. Blich.(1920).XXI.35. -li-

neal, en. en slags vinkelmaal (2). Harboe.
MarO. OpfB.*III.101. -loge, en. (jf. Vinkel-

1; frimurer-spr.). Vinkel-Loger, hvis Med-
lemmer af Frimureriet ikke anerkendes som
rette Frimurere, og derfor ikke har Adgang
til de anerkendte Loger. Sal.*IX.42. -læn-
ge, en. (jf. u. -fløj; bygn.) (kort) længe i

vinkel-bygning, -hus. AarbKbhAmt.1928.310.
-maal, et. I) maal afsat efter ell. maalt
med en vinkel (6.3); ogs. (jf. -grad^ om en
vinkels (4) størrelse (udtrykt i grader). Føl-

hopper . . af mindst 9 Kvarteers Vinkelmaal.
BornholmsAvis.^'^U1848.3.sp.2. (denne) Fejl

kan løbe op til mere end V» Minut i Vinkel-

maal. HV Nyholm. Instrumentlære. (1910). 12.

FagOSnedk. 2) (jf. -hage 2, -jærn 2.i, -li-

neal, -maaler og Vinkel 5.3j redskab bestaa-

ende af to i ret vinkel samlede linealer (tun-

gen ell. bladet og hovedet (jf. -hovedjj, hvor-

med vinkler paa 90° maales og afsættes; ogs.

(landmaaling.) om vinkelinstrument, ell. om
gradmaaler. Moth.V206. Beskrivelse overSned-
ker LaugetsSvenne Optog.(1770).B 3.^ (en lig)-

Kiste, med Passer og Vinkelmaal over Kors
paa La.a.get.Ing.EF.II.156. LandbO.IV.788.

3) (astr.) d. s. s. -hage 3.1. IISchiellerup.Po-
pulærAstronomie.(1855).148. Sal.XVIII.314.
•maaler, en. redskab, hvormed vinkler

maales og afsættes; gradmaaler; transportør;

10 undertiden (jf. -maal 2 beg.) spec. om vin-

kel (5.3). Meyer.^581. Harboe.MarO. I højre

Haand har hun (o: ,,arkitekturen") en Vinkel,

Vinkelmaaler og Passer. Kunstmus A. 1929-
1931.89.

II
(landmaaling.) vinkelinstrument.

Sal.XVIII.314. CJBerg.LeksikonforOptikere.

11944J.30. -orden, en. (jf. Orden l.s; 4>.

formation i form af en vinkel. S&B. Scheller.

MarO. -passer, en. smigstok. Bl&T. -pris-
me, et. ^^7. u. -spejl; landmaaling.) prisme,

20 som bruges til afsætning af rette vinkler. OpfB.*
11.58. TeknLeks.1.599. -profil, en. spec.

om vinkeldannet ansigtsprofil: de Leptosomes
Vinkelprofil med den stærkt tilbagetrædende
Hage. Roos. HS. 214. PJReiter. Christiern 2.

(1942).16. -pankt, et. det punkt, hvori to

rette linier, som danner en vinkel med hin-

anden, mødes; punkt, hvorfra en ret linie

ændrer retning; ogs. om afmærkning ell. ap-
parat opstillet i et saadant punkt (TeknLeks.

30 11.612). VeiBygn.(1865).95. Sal.*XV11.989.
-ret, adj. {ænyd. d. s.; jf. hjørne-, lodret 2,

II. normal 1) om linie ell. flade: som danner
en ret vinkel med en anden linie ell. flade; ogs.

(om figur, kasse m. m.; 1. br.): hvis vinkler

alle er rette. LTid.1735.570. (Karlsruhes) An-
læg er endnu langt linial- og vinkelrettere

end Manheims. Bagges. DYIX. 254. linierne

staar ell. er (Sal.XVIII.314) vinkelret(te)

paa hinanden I

||
(mat.) substantivisk, om

40 linie der danner en ret vinkel med en anden;
især i forb. som nedfælde ell. oprejse en
vinkelret (ell. den vinkelrette/ Geom.
9. -ror, et. spec. (landmaaling.): rørfor-

met landmaalerinstrument m. konstant vinkel.

DHannemann.Landmaaling.(1855).72. -sam-
ling, en. samling af flader, kanter i (ret)

vinkel; ogs. om det sted, hvor de samlede dele

forenes. Wagn.Tekn.535. IngBygn.1939.182.
sp.2. -segl, en. (arkæol.) segl bestaaende af

50 et fiintblad indsat i et vinkelbøjet træskaft.

HistTidsskr.lOR.V1.680. -skinne, en. (jf.

-jærn 1^ hjørneskinne. TeknMarO. -skri-
ver, en. (jf. Vinkel- 1 og ty. winkel-advokat,
-schreiber; sml. Bænkeskriver og Lommepro-
kurator; nedsæt.) person, der uberettiget (og
uden behørig faglig uddannelse) driver sag-

førervirksomhed (i det smaa). Forordn.(Kvart-

udg.)^*/»1735.§15. Ondskab og Hunger drive

ofte en Vinkelskriver og Bøygde-Procurator
60 til at antaste brave og redelige Mænd. Suhm.

VI. 67. Goldschm.VT.119. en lille afsides

Vinkelskriver fra de skumle Gader omkring
Uaaåhusstræde. ORung.K.173. \\ hertil bl. a.

Vinkelskriver -kneb, -virksomlied samt
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(jarg.) -loT (i hest. f-, som letegnelse for Lov
Nr. 123 "/s 1943 om ydelse af juridisk bistand

m.m. Sal.T. 1943-44.254). -skriveri, et.

(jf. juridisk skrivestue (u. juridiskj; nedsæt.)

virksomhed, optræden som vinkelskriver. Iris.

1793.1.304. Goldschm.VT.123. SaVXIII.261.
-slæber, en. (til Vinkel 5.2; jf. Snore-

dreng; soldat.) nedsæt, betegnelse for under-

korporaler og korporaler (med 1, henh. 2

vinkler paa ærmet). Bom.S.11.130. -smed,
en. (jf. Vinkel 5.i) (skibs) smed, der bear-

bejder vinkeljærn. Lorentzen&Kjærbøl.TT.86.

IngBygn.1947.149.sp.l . -spejl, et. apparat

bestaaende af (to) i en vis vinkel sammenstø-

dende spejle. AWHauch.(1799).296. ^'inkel-

speilet henne paa Hjørnet, som vilde røbe

halvanden Gades Hemmelighed, hvis de

havde nogen.Gjel.GD.8. \\ især ^^7. -prisme;

landmaaling.) om redskab til afsætning af

rette vinkler bestaaende af to spejle, der danner

en vinkel paa 45° med hinanden. NordConv
Lex.^VI.1038. TeknLeks.1.600. -spids, en.

(jf. I. Spids 3 beg.), (hun stod) i en Vinkel-

spids af Ea\eg]æTået.PMøll.(1855).II.206.
Drachm.DG.52. Geom.5. -staaende, part.

adj. (jf. -hængende, -stilling; gym.) i forb.

vinkelstaaende stilling, stilling, hvor

vinklen ml. den fremadfældede krop og benene

er under 180°. Sportsleks.II.672. -stillet,
part. adj. stillet, staaende i en vis vinkel i

forhold til noget andet, to hvide noget vinkel-

stillede Fortænder. Buchh.UH.110. en vinkel-

stillet Kniv paa et langt Sk&it.DF.XIY47.
•stilling, en. (nu næppe br. -stilning.

Kraft.M.II.62). stilling, hvorved en vis vinkel

indtages, smst. \\ spec. (jf. -hængende, -staa-

ende; gym.) om stilling, hvor kroppen dan-
ner en vinkel under 180° med benene. Gymn.
1.130. Sportsleks.II.672. -stiv, adj. (l.br.)

om linieføring: med skarpe, uafrundede bøj-

ninger, knæk. (kode) Skriiten behøver jo ikke

at være vinkelstiv, men kunde afrundes.

Buntzen.MB.93. den smarte Kaktushyldes
vinkelstive Konturer. Værløse.Jonna. (1938).
31. -stres, 6I1- d^^s (l.br.): streg, der dan-
ner en (ret) vinkel; vinkelformet streg; dels

(til Vinkel 6.3^; streg afsat efter vinkelmaal

(2). paa den ene Vexel var sat en Vinkel-
streg til (ettallet), hvorved 15 Rd. var for-

andret til 46 Rd.Rappee.1857.130.sp.l. FagO
Snedk.(u. Yinkel), -stykke, et. (jf. -]ærn

1) metalstykke i vinkelform ell. til samling af
to vinkeljærn m.m. TeknMarO. HFB.1936.
458. \\ Vinkelstykke . . Forbindelsesled mel-
lem Sideretningsslæden og Visérfoden i Ni-

sérer.Sportsleks.n.672.
\\

(tandl.:) Som Mel-
lemled mellem Boremaskinens Overdel og
(boret) indskydes et udskifteligt . . Led:
Haand- eller Vinkelstykket, som tjener til

at fastholde Boret. H Schou. Tandlægekunst.
(1937). 24. -stød, et. (tøm.) stødsamling

af tømmer efter længden, hvorved en udad-
gaaende vinkel i det ene tømmerstykkes ende-

flade passes ind i en tilsvarende fordyb-

ning (jf. -dybde^ i det andet tømmerstykke.
Tømrerarb.156. -sum, en. (mat.) gradsum
af vinkler (især: i en retliniet figur). Ramus.
Elementær Geometrie. (1850). 26. Trekantens
Vinkelsum. Folkeskolen.1931 .142. sp.2. -søj-
le, en. (jf. -tromle; landmaaling.) (apparat
med) et fir- ell. ottesidet prisme, hvormed
vinkler maales. HVNyholm. Instrumentlære.

(1910).85. -søm, en. (anat.) vinkeldannet

10 søm (I.3.4); især om søm i baghovedet (Sutura
lambdoidea): Moth.Conv.V112. Saxtorph.O.
33. Panum.293. -tag:, et. (bygn.) sadeltag,

hvis flader danner en (næsten) ret vinkel med
hinanden ved rygningen. MR.1806.377. Tekn
Leks.I.600. -tand, en. dels om savtand,

hvis forside files vinkelret paa bladets brede

flade; dels om tand i tandhjul, hvis to halvdele

er skraa i modsatte retninger. Thaulow.Træ.
(1912). 81. PSchrøder. Maskinlære. I. (1914).

20 228. -tap, en. (tøm.) vinkelformet tap til

samling af tømmer. Tømrerarb.161.. -tegn,
et. (fagl.) tegnet < ell. >. Ramus.Elementær
Geometrie.(1850).17. -tromle, en. (land-

maaling.) et om en vinkelsøjle mindende ap-
parat, hvor prismet er erstattet af en kegle.

HVNyholm.Instrumentlære. (1910). 85. -nd-
vækst, en. (anat.) om vinkelformede udvæk-
ster, fremspring paa forsk, knogler. HKrabhe.
Hestens Anatomi. (1885). 22. LandbO. II. 666.

30 -vej, en. vinkelbøjet vej; vej, hvis dele støder

sammen i en vis vinkel, (især som vejnavn).

Cit.l834.(Vider.III.51). Trap.*1.213. Krak.
1938.1.787.808. -vægtstang, en. (jf. -ba-

lance, -bismerj vinkelbøjet vægtstang. Ørst.

Naturens alm.Love.(1809).163. Skotøjs 0.9.

Vinkende, et. (ikke i rigsspr.) vbs.

til II. vinke 3: vinken. Pflug.DP.353.
Tin-kender, en. (jf. -prøver 1 og u.

Kender;. vAph.(1759). De rejste . . til To-

40 kay . . De blev til store Vinkjendere og prø-

vede med Omhu alle Sorterne. JakKnu.A.
248. IsakDin.FF.120.
Tinker, en. flt. -e. (a/ II. vinke) I)

om person. I.l) person, der vinker i en form
af „skjul" (se u. Vink 2). KNordent.JL.
11.108. 1.2) (sj.) person, der giver finger-

peg, anvisninger. Politievennen. 17981 99.88.

2) om ting, forhold. 2.1) om ting, der foretager

en vinkende, hilsende (hidlokkende) bevæ-

50 gelse; (jarg., nu næppe br.) om „herrevinker"

:

*nu snart kommer Vaaren med „Vinker" af

Straa
|
Og i Robe af Fløiel med Tusindfryd

^&z..Ploug.VVIII.65. 2.2) (sj.) (hilsende)

vink. *Urtekræmmerens Camillo
|

er der

med en kærlig Vinker (0: til en pige, der

gaar forbi). VBergstrøm.Ocarino.(1918).40.

Vin-kerne-olie, en. (jf. Yin 2; fagl.)

druekerneolie. Larsen.^(1888). VareL.^II.570.

-kipper, en. se -kyper, -kirsebær, et.

60 (især gart.) sort af kirsebær anvendt ell. egnet

til fremstilling af kirsebærvin (ell. til sylt-

ning). VareL.(1807).II.44. Bredsied.Pom.III.

171. i/. Vinkirsebærtræ. Cit.l833.(OrdbS.).

-kiste, en. (til Vin 2; foræld.) vin-bakke
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(2), -kasse. Nystrøm.Frederikslerg.il.(1946).
79 (om forhold 1807). CP -klar, adj. klar

som vin. Det var Oktober med kold og
vinklar Luft. Branner. Barnet leger ved Stran-

den. (1937). 18. den vinklare Aftenhimmel.
Lauesen. RY 148. -klase, en. (glda. d. s.

(SjT.43. Suso.118); til Vin 2; nu l.br.) vin-

drueklase. JaeBircherod.FF.42. Krist.BRL.
631.

vinkle, v. [Wer\,gh] -ede. vbs. -ing (i lo

het.l: Ugeskr.f.Læger.l951.781.sp.l. i bet. 2:

AMikkelsen.8løjdlære.(1894).101). (no. d. s.,

st;. vinkla; fra ty. winkeln ell. dannet til Vin-
kel (i bet. 1 muligvis til dels ogs. afl. af II.

vinke Ij) I) (jf. II. vinke 1 og Vinkel 1; i

rigsspr. især med.) om ting: rokke; vakle;
slingre; vippe; om linie: forløbe i bugter,
slyngninger (ell. vinkler). Klitbræmmens
Toppe vinkler op og neå.HVClaus.DL.144.
Kløften vinkler og vrikker — gør Kast som 20

en Hjortekrop, der jager gennem Tykning.
Fleuron.STH.117. Takket være Polstrin-

gerne vinkler Bindet nu ikke.Maanedsskr.
forpraktiskLægegerning.1940.332. UfF. Feilb.

refl.: *røde Tunger
|
slikke gennem Ovnens

Rist.
I
Gigantisk, med uroligt Præg

|
vink-

ler sig min Silhouet
|
paa den luemalte

Yddg.Gjel.Rø.l47. 2) til Vinkel 4 (-5 (3)). 2.1)

(haandv.) (med et vinkelmaal [2)) afsætte
en linie vinkelret paa en kant, flade; ogs.: 30

tildanne i vinkelform, med vinkler, (vist

kun m. h. t. rette vinkler). Bakken er snart
færdig, Terrasserne ere fast stampede, vel

vinklede efter Snor og Vaterpas. Oe/iZ.X¥i5.

II
især i forb. m. trykstærkt adv. vi (tænker)

os tegnet et Kvadrat, idet vi afsætter Kas-
sens Bredde paa langs ad det ene Sidebrædt
og „vinkler over" til det 3indet.Haandv.183.
man slog et Kridtslag og saa vinklede man
det om paa den Kant, hvor Tappene skulde 40

være. Z7/F. spec. (jf. afvinkle^ i forb. vinkle
af. En retvinklet Kant siges at være „i Vin-
kel" („vinklet a,V').Recke.(OrdbS.). (børnene
i skolens sløjdsal) vinkler af som fødte %neå-
kere. Socialdem.^''/iil949.6.sp.5. 2.2) (1. br.)

i forb. vinkle ind, indskyde i en (spids)

vinkel; kile (II. 1.3) ind. en halv Tønde
Engjord spidset og vinklet ind mellem de
andre Lodsejeres nede ved Asien. Wied.MB.
11.91. vinklet, adj. [Weiight; som sidste- 50

led i ssgr. -^vell'g\^t] ff (-)vmk(e)lig. Geom.
(1704).4.11.33.35(i ssgr.-ne ret-, spids-, stump-
vink(e)lig^. se ogs. u. retvinklet, f (-)vin-
kelt. en Stumpvinkelt Tneingn\.Geom.(1704).

4), (sv. vinklig; af Vinkel (4) ell. (delvis)

fra ty. wink(e)lig (wink(e)liclit) ; især fagl.)

som er forsynet med ell. danner en vinkel

(vinkler), knæk. et vinklet 'Qvik.lris.1793.

11.61 (sml. u. Vinkel 4.i beg.), den vinklede
Gyde foran var opfyldt med Folk og Fæ. eo

HGAnd. SS. VIII. 389. (den arkaiske statue)

har Noget af en firsidet Pille ved sig . .

De vandrette Snit . . lagte gennem Figurens
forskellige Partier . . vilde i Sammenligning

med Naturen vise sig for firkantede (ret-

vinklede) . . Det vinklede Snit . . trænger
sig ind til de finere Træk af Formgivningen.
JLange.BM.1.164. *En Edderkop kravler .

.

I

med vinklede Knæ.Aa Berntsen. Den koste-

ligeGave.(1929).86. Kande . . med høj, vink-
let Rank. JohsBrøndst.DO.III.189. om revne,

flænge, saar olgn.: I Panden (paa den myr-
dede) et vinklet Saar. Kriminalf. 59. efter

Formen (kaldes saaret hos hesten) simpelt,

lappet, vinklet o.s.y.Stockfleth.S.53. Jakke-
sæt . . bagpaa . . en sammensyet vink-
let Re\ne.PolitiE.Kosterbl.'*/i 1923.1.sp.l.

\\

som sidsteled i ssgr., angivende dels en vin-

kels form, aabningsgrad (se ens-, lige-, ret-,

skarp-, skæv-, spids-, stub-, stump-, vel-,

vidtvinklet (u. vidt- 1)), dels antallet af
vinkler (i en figur), fx. fir- (S&B.I.229),
seksvinklet (Sylvius.Geom.21 . Kaper.).

vin-klædt, part. adj. (jf. -bevokset,

-(be)groet; til Vin 2 og II. klæde 3.2; især

(3) vinbeklædt.

Vink-op, en. se u. I. Vinke.

Vin-korridor, en. (til Vin 2; især

gart.) et om en korridor mindende langt,

smalt væksthus (op ad en mur) til dyrkning

af vin. HavebrL.^1.654. -kort, et. (restau-

rations-spr.) kort med fortegnelse over de vine

og spirituosa, som en restaurant fører. Holst.R.
Opvarteren . . overrakte Spiseseddel og Vin-
kort. Drachm. F. I. 403. A Winding. Vag. 112.

t -kramsfugl, en. (jf. Vin 2) vindrossel,

Turdus iliacus. Cuvier.Dyrhist.I.214. -kam-
me, en. (jf. Kumme 2). (Alexanders slaver)

bedække Taflet med Retter og sætte Viin-

kummer ixem.PalM.VI.63. FrPoulsen.OD.
72. -kurv, en. (jf. Champagnekurv^ (flet-

tet) kurv til forsendelse af vinflasker. vAph.
(1764). VKorfitsen.F.155. Vinkurv, Tolv-
rums, flettet SipanskTøT.PolitiE.KosterbUy*
1923.3. sp.2. -kvist, en. {ænyd. d. s.; til

Vin 2; især bibl., nu l.br.) vinranke (l(-2)).

Es.5.2(1931: Ranker; se u. -gaardj. *(Bac-
chus's) Pande var besat med Druer og Viin-

Qviste. NKBred.Metam.209. Larsen, jf. vin-

klædt: *Den Vinqvist -klædde Elm. Holb.

Metam.6. -kyper, en. (f -kipper. Funke.
(1801).11.589. tidligere ogs. skrevet -kvpper,
Adr.yxl762.sp.l0. se ogs. ndf.). (jf. -forlader;

d. s. s. Kyper 2. Moth.V187. det (falder) sig

saa ibland at jeg kommer i Vinkyperes Huse
(for at drikke). JPJac.1.30. LSal.VII.285.

jf. Kældermester: Grevens Kammertiener
(var) tillige Rygter, Vinkypperen Birke-

dommer. P^4i7ei&.jB./.349. Vinkyper og Kæl-
derskriver hos Kongen. Baad-Heimer&Sten-
strom.Deda.Hofstater.(1924).D13. -kælder,
en. {glda. wiin kiælleræ, oldn. vinkjallari)

I) (ji- '^- Kælder 1) kælder(rum), hvori vin

lagres ell. opbevares, (ofte meton., om den
der opbevarede vin). LTid.1724.611. Over-
kammerherrens . . vidt berømte Vinkjælder.

Schand.UM.157. ErlKrist.DH.191.205. 2)

(jf. Kælder 2 ; nu 1. br.) vinhus (1 beg.), vin-

XXVII. Rentrykt "/t 1952
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stue indrettet i et kælderlokale, (ofte i forb.

som gaa i ell. paa vinkælder(en)j. holde

aabne viinkieldere, thee- og coffe-huse. Ct7.

1708.(KihDipl.VIII.44). *Nu gaaes ei saa

hyppigt paa Viinkielder meer.Oehl.XXI.38.

Schack.287. (han) blev stukket ihjel i en

Vinkælder. VilhAnd.BT.103. -kælderi, et.

(efter ty. weinkellerei) T vinkælder (1), hvori

et vinfirma opbevarer og behandler vinen.

TelefB.1929.sp.5396. Krak.1948.4068. -ksel- lo

der-skriver, en. (nu vist kun om hof-

officiant) d. s. s. Kælderskriver. Statskalen-

der.1879.166. Baad-Heimer& Stenstrom.De da.

Hofstater.(1924).D13. -køler, en. (jf. Kø-
ler 3^ (metal)beholder med is ell. koldt vand,

hvori vinflasker afkøles. Høyen.Moltke.8. Na-
tionalmusA.1950.35. -las, 6t. ipenyd. d. s.;

nu sj.) drikkelag, hvor der nydes vin; sym-
posion. Josias' Amindelse (vil) være sød

som Honning . . som Musik ved Viinlag 20

(Chr.VI: wun-law). Sir.49.2. -land, et (ell.

propr., se bet. 3). (/sv. vinland; om oldn. se

bet. 3 ) I ) (især fagl.) jordstykke, egn, hvor

der dyrkes vin (2). Moth.V188. En tyvende
Deel af den her (o: i Anjou) opdyrkede
Jord er Vinland; Resten anvendes til Kom.
StephJørg.L.63. ti Tønder Vinland (1871: en
Viingaard paa ti Dages Yløiela,nd).Es.5.10

(1931). 2) (især QpJ vinproducerende land,

stat. NyerupRahb.VI.8. Spanien — et af 30

Verdens rigeste Yinleinde.HansTMunk.Vin-
bogen.(1941).10. 3) (efter oidn. Vfnland; sml.

Vin 2; hist.) benævnelse paa en strækning af
Nordamerikas østkyst, som ifølge traditionen

opdagedes ca. aar 1000 af nordboer fra Grøn-
land (landet omtales som frodigt (sml. Grøn-
land 2.2), bl. a. nævnes vintræer). Rahb.Min.
1788.1.7. Oehl.XII.126. Sal.*XXY241. jf.:

han (havde) ikke selv søgt sig et Vinland
frem i Bøgernes vide Verden, men var fa- 40

ret som Fædrene i6'x.JPJac.lI.138. \\ hertil

(nu næppe br.) adj. vinla-ndsk. Skand Litt

Skr.1814.402. -lav, et. se -lag. -lus, en.

(til Vin 2 og Lus 2; zool.) bladlusen Phyl-
loxera vastatrix, der lever paa vinstokkens
rødder og blade; vinbladlus; druelus. Nord
ConvLex.'Y980. Ueberkind.DY.il.239. -læ-
der, et. se II, Læder 2. -løn, en. (til

Vin 2) 2f Acer circinnatum Pursh (hvis løv

om efteraaret er rødt som vildvinens). Joh 50

Lange.Pl.(1949).75. -løv, et. (ænyd. d. s.;

til Vin 2 ; jf. -blad) løv paa en vinstok, (især
koll). Moth.V188. Viinløvet slynger sig

rundt om vor Løvhytte.Gylb.TT.58. Her
(0: ved vinduet) tog jeg Plads, skjult mellem
de nedhængende Yiinløv. HCAnd.SS.II.238.
Jørg.HK.5.

j|
brugt (ved drikkelag, symposier)

til bekransning. *de muntre Gjæster,
|
Som

sig med Viinløv krsindse.Heib.ND.55. *den
unge

I

Gud med Vinløv i Haar (0: Bac- eo
ehus).Schand.SD.60. jf.: Yinlov og Vedbend.
ESeedorf.(bogtitel.l916). (en) død i skønhed
med vinløv i haaret, se Skønhed 1.2.

||

hertil bl. a. Vinlovs- (se ndf.) ell. (nu alm.)

Vinløv-blad (0: vinblad. *Hver sin Mænade
|

Krandse med Y\m\øY\Aa,de\Heih.Poet.X.367

.

Hrz.D.IY132. Larsen.), -hytte (Amberg.
Ing.DD.Y32. D&H.), -krans (Holst.R. Vin-
løvs -: ThøgLars. Søndengalm. (1926). 136),
-kranset ((Rhinens) viinløvkrandsede Ky-
ster. ffCJ.nd.DB.35. om Bacchus: den vin-

løvkrandsede Gud. YKorfitsen.F. 6. IsakDin.
FF.44), -ranke (o: vinranke (1). Hrz.D.l.

80. NMøll.R.l), -sal (Ing.DD.Y32. D&H.),
-stang (om thyrsosstav. Meisling.SK.14.
D&H. jf. Vintræstangj, -træ (sj., om vintræ.

Viinløvstræet danner et tæt Tag, med
sine brede, skyggegivende Blade. H CAnd.
SS.^XXIY.232). -løvet, adj. (til Vin 2 og

løvet 2; 1. br.) beklædt med vinløv, en vinløvet

Yerand3L.JacPaludan.UR.54. -most, en.

{ænyd. /st). vin-most, -must; nu l.br.) drue-

most; ogs. (jf. Most S) om afgæret vin. Reiser.

IY161. *Saa giver jeg min Sanger den Viin-

most saa sød. Winth.D.224. YSO. -mad-
der, et, en. (nu 1. br.) vinbærme. Lov */?

1863. §1. S&B. -olie, en. (jf. Drueolie;

kern.) olieagtig subsians fremstillet ved destil-

lation af vingær med alkohol og svovlsyre;

Oleum vini. Tychsen.A.U.477. Sdl.*XXY245.
-OS, en. (jf. I. Os 1; sj.) vin (1). *I Blodet
den (o: vinen) bruser,

| Og Hjernen beruser,

I

For Vin-Oos sig vogte min (o: Noahs) Æt!
Grundtv.NM.126. -palme, en. S( om forsk,

palmer, af hvis saft der tilberedes palmevin.

FEkkard.Naturkundskab. (1795). 48. Amberg.
jf.Sal.XYIIL316 og Vinpalmetræ. vAph.
Nath.YIIL121.

||
palmyrapalme, Borassus

flabellifer L. Nemnich. PJEstrup.Oekonomisk
Plantelære.(1820).112. Nytteplanter. 303.

\\

Mauritia vinifera Mart. Nytteplanter.85.303.

II
spec. om Raphia vinifera Beauv. Warm.

Frøpl.127. Nytteplanter.303 f. -perse, en.

iglda. d. s. (5Mos.l5.14(GldaBib.)); især

bibl.) perse (I.l), stort kar, hvori druer knu-
ses; vinpresse. Es.5.2(1931: Perse; se u.

Vingaardj, Birch.ll.79. Jeg traadte Vinper-

sen (1871: Persekarret; ene. Es.63.3 (1931).

-perser, en. (især bibl.) person, der perser

vin. vAph.(1759). *Hvorfor er din Kappe rød

I

og din Dragt som en VinpersersPJE^Brand.

J.171. jf.: Herren .. istemmer Vinperser-
raabet (1871: et Frydeskrig som de, der

træde Yumpersen).Jer.25.30 (1931). -pibe,
en. {ænyd. d. s.; jf. -fad osv.; fagl.) pibe (1.4),

tønde til vin. Moth.Y188. Blich.MT.56. ASøl-
ling.Sømandsliv.(1925).12. -plante, en. (jf.

-stok, -træ ofl. og Vin 2) ^ d. s. s. Vin 2.

BalthBang.S.85. D&H. Yinordbog. (1951).

70. -pose , en. {ænyd. d. s.; nu sj.) lille

vinsæk. Moth.Y188. CKMolb.Span.357. Lar-

sen, -potte, en. spec. (til Vin 2; gart.):

urtepotte med et tværmaal af ca. 21 cm ell.

derover. HavebrL.*824. -presse, en. {glda.

d.s. (5Mos.l6.13 (OldaBib.))) vinperse. Biehl.

DQ.II.106. YeilVin.(1839).10. BerlKonv.
XXIII.311. -prøver, en. (nu næppe br.).

I) (jf- -smager, -vrager og Prøver i; person,
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der tager prøver af vin, hedømmer dens kva-

litet olgn. Moth.V188. vAph.(1764). APeter-

sen.KjøgeByes Hist. (1888). 144. jf. -kender:

(hun) var den beste Viinprøverske i

heele Stoxhritsimen. Biehl.DQ.II.383. 2) (jf.

Prøver 2) redskab til at bedømme en vin(s

alkoholindhold) med. Tarif for Glas -Udsalget.

(1783).28. S&B. -pampe, en. (fagl.). „Er
et vinhandler redskab eller rør . . hvormed
de enten løfter vin af fadet til en prøve,

eller afstikker et fad på et andet. "Jlfoi/i.

Y189. OpfB.^ni.304. jf.: Viin-Pompere,
IV, Pæl. TarifforGlas-Udsalget.(1783).28(sml.

Pumper 2). 'pæl, en. (til Vin 2) pæl, som
vinrankerne slynger sig op ad. Moth.V189.
vAph.Nath.VIII.414. Sal.XVIII.316. -pæ-
re, en. (jf. -æble; nu sj.) pære af vinsur

smag, ell. pære brugt til fremstilling af frugt-

vin. vAph.(1764). VareL.(1807).IL349. -ra-
barber, en. (især gart.) rabarbersort med
stærkt røde stilke (anvendelig til fremstilling

af rabarbervin) . Tidens Kvinder, '"/i 1929. 28.

BerlHaveL.lI.284. -ranke, en. (ænyd.

d.s.; sml. Yin 2) I) (';/. -løv-ranke; ofte van-

skeligt at skelne fra bet. 2) ranke (I.l.i) af

vinstokken; vinkvist. Moth.R29. et Lysthuus
. . om hvilket Viinranker, fulde af Druer . .

slyngede sig. Gylb.TT.56. Schand.IF.323. vi

(pyntede) vore Hatte med Vinranker. [JBrun-
nich.J Vandreliv. I. (19 08). 179. jf. Esp. 267.

(sml. I. Ranke 2) om billedlig gengivelse, orna-

ment olgn.: PBGrandjean. Heraldik.(1919).

143. DanmKirker.III.1564. 2) 2( om forsk,

arter af slægten Vitis (jf. Rævevinrankej;
spec. (jf. Drueranke^ om V. vinifera L.

(ægte vinranke), vinstok. JTusch.266. (sy-

dens) ædle Plante YHnrgbiiken. Olufs.Ny Oec.

1.104. Overalt (i Neapels omegn) vælder den
sydlige Vegetation frem, Orange- og Figen-

træer . . Myrther YHrxTankex. Hauch.MfU

.

151. JohLange.Pl.(1949).75. jf. VSO.(u.
Viinstokj.

|| (dial.) om gedeblad, Lonicera
periclymenum L. JTusch.134. AxLange&See-
berg.Sdjy.Planter.(1927).48. -ribs, en, et.

(jf. -bær 2) 2( (bær af) ribs (I.l(-2)), Ribes

rubrum L.; spec. om (sorter med) særlig saft-

fulde og aromatiske bær. JTusch. 201. 234.
-rose, en. (jf. Engeltornj Sj" -Rosa rubigi-

nosa L. (med vellugtende blade); æblerose.

JTusch.203. sød Æbleduft af Vinrosers Løv.
Jørg.LT.33. Ment20.BilU233. -rade, en.

(ænyd. d.s. (Bartsker.Enlidelwnderuisning.

(1596).20), /sv. vinruta, mni. win-rute, -rude)

3' rude (II), Ruta graveolens L. (der tid-

ligere tilsattes (medicinsk) vin). Moth.V189.
Garboe.HA.17. SaUXX.618. -rus, en. (især

tS) rus efter nydelse af vin. Rahb.(MO ).

Ing.EF.III.126. BilleskovJ.DD.I.203. uegl.:

det Sommerlys, den Følelse af Vinrus, som
jeg oplevede! É.orsens. SophClauss.(EFrand-
sen.SC.1.48). -rød, adj. I) (sj.) (blussende)

rød (i ansigtet) efter at have nydt vin. de til-

stedeværende Studenter (stod ved afskeds-

festen) snarere med vinrøde end med sorg-

blege ksyn.Hjort.KritEt.vill. 2) (jf.u.-i&r-

\Qt) af farve som rødvin; mørk karmin med
lidt purpur. Himlen bliver (om aftenen, ved

Nizza) orangefarvet. Skyerne skinne som
Ild og Havet er ganske wiinxøåt.HCAnd.
BH.134. en lille Bedeskammel, hvis vinrøde
Fløjel endnu ikke var slugt af Natten.
SMich.Æb.114. Fleuron. Grum. (1919). 128 f.

substantivisk: Wanscher.R.42. Hun var i vin-

10 rødt og var allerkæreste. JacPaludan.S.119.
Vinsel, en. se Scherwenzel.

Vin-service, et. (jf. -besætning, -stel^

service (4) til vin, bestaaende af glas (i forsk,

størrelser, faconer), karafler m. m. Prisliste fra

Kastrup Glasværk.1950. 3. Vinservicet „Jytte"
. . rødvin , rhinskvin og madeira. Pol. "/s

1951.7. -skab, et. skab til opbevaring af

vinflasker. Schand.VV.64. FagOSnedk.
vinskibelig, Vinskibelighed, se

20 vindskibelig. Vindskibelighed.

Vin -skilt, et. dels: (forretnings)skilt

(hængende) uden for vinhandel ell. vinstue

olgn. (Amberg.); dels (og nu især): lille

metalskilt i kæde m. angivelse af vinsorten,

som hænges om halsen paa en vinflaske. Po-
litiE.Kosterbl.^y1^925. l.sp.l. I. -skim-
mel, en, et. skimmel (I), der samler sig

paa vin; spec. (bot.) om skimmelsvampen
Plasmopara viticola (Mycoderma vini), vin-

30 stokskimmel. JHjorth.Varelexikon.(1883).974.

HavebrL.*II.1095. II. -skimmel, en. (til

II. Skimmel 1; landbr., vet.) brand-, honning-

skimmel. Viborg &Neerg.HB. 77. Prosch.He-
stensYdrelære.(1855).129. -skjoldlas, en.

(til Vin 2; zool.) skjoldlusen Pulvinaria vitis.

Lieberkind.DVIL241. -skov, en. (til Vin
2; sj.) skov (overvejende) bestaaende af vin-

træer. HCAnd.Imp.II.31. I. -skænk, en.

(ænyd. d.s.; jf. -skænker) I) (jf. I. Skænk
40 1; foræld.) mundskænk. Hertugens Viin-

skienk. Slange. ChrIV 199. Reinholdt Vin-
skænk. JPJac. 7.260. 2) (jf. I. Skænk 2)

t vært i vinkælder (2) olgn. Moth.V190.
sml. Vinskænkekælder u. Skænkekælder. II,

-skænk, en. (nu næppe br.) skænk (II. 2.2),

bord, hvorpaa vin serveres. BerlTid.^*U1749.
Till.)(4.'o -skænker, en. (ænyd. d. s.;

nu sj.) vinslcænk (I.l). A. var viinskienker

(1871: Mundskjenkj og secreterer.To&.i.22

50 (Chr. VI). L Tid. 1735.444. Amberg. S&B.
-smager, en. (jf. -prøver 1; især fagl.)

person, hvis hverv det er at smage paa vine

for at bedømme deres kvalitet. Klevenf.RJ.
148. VeilVin.(1839).39. FBrandt.Psykologi.I.

(1934).127. -snegl, en. (sml. Vin 2; zoo}.,

nu mindre br.) vinbjergsnegl. Cuvier.Dyrhist.

11.27. BøvP. 1.478. -sort, et. (til Vin 2

og III. Sort 1.1 ; fagl.) druesort. Malerfaget

[1935]. 66. -spiritas, en. (nu 1. br.) vin

60 sprit. LTid.1729.230. VareL.(1807).III.325
Larsen, -spring, et. (til Spring 2.2; for

æld.). Holb.DH.II.571. en høy Socle af .

Marmor, forestillende et Viin- Spring .

hvoraf Vinen virkelig sprang uå.BerlTid

7*
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'/il767.3.sp.2. -sprit, en. (jf. -aand 2,

-spiritus^ egl. om alkohol fremstillet ved destil-

lation af vin, Spiritus vini; uden for fagl.

spr. ogs. om alm. rektificeret, stærk alkohol,

Spiritus concentratus, ætylalkohol. Sal.XVIII.
322. VareL.'II.Sn.
Tinst, en. [ven'sd] (ogs. skrevet Vindstj.

flt. -er. (ænyd. yinå{e)st, sv. vinst (f vin-

nest), no. vinst; fra (m) nt. -winst (i nyere

tid maaske, som purisme, efter sv. (og no.)),

ell. dannet (som vis. til IY vindej af Gevinst

;

sml. Tabst; i rigsspr. kun (1. Ir.) hos sprog-

rensere) det at erhverve, vinde {TV. C), opnaa
noget, ell. (oftest) konkr., om hvad der er er-

hvervet osv.: vinding (II); gevinst; ud-
bytte. Langeiek.Breve.439. man (bliver) lidt

mistænksom overfor de bestemte Tal, der

opgives for Adelens Vinst af Kirkegodset.

KrErsl.KL.lO. Tørsten efter Vindst og Rig-

domsforgudelsen viser, hvilken Magt Fryg-
ten for Fattigdom har.H George.Fremskridt

og Fattigdom.(overs.l905).5. *Frisk Mod, til

Tavshed skal din Sorg du mane,
|
endnu

en Stund som Vinst fra Livet rane. Arth
Christ. Overs, afOmarKhajjam : Epigram-Digte.
(1920).strofe 150. BornhOS. || i modsætn.-forb.

m. ord som Skade, Tab. (apoteket kommer)
Tsaren ej til bekostning, men snarere til

y'mst. JJuel. 195. smst.363(se trække 10.3j.

al vinst eller ta.h.JOlr.(DGL.I.485). || om
præmie i konkurrence, lotteri olgn. Moth.
V195. Dannebrog.yiil862.39.sp.l. BornhOS.

jf. LotteTiyindst.D<&H.I.597.
Vin-stel, et. (jf. I. Stel S.i) vinservice.

SophMull.VO.534. D&II. -sten, en. {ænyd.
d. s., fsv. vinsten , mnt. winsten) I ) (især

kern.) surt vinsurt kali, der forekommer som
krystallinsk afsætning i vinfade under lag-

ringen. vAph.Chym.III.646. Syltebog.(1800).
83. IIage.^878. || i særlige forb. m. adj.

(part.), hvid, rød ell. raa, ren, renset
vinsten, se fx. Adr.^/al762.sp.l0. MøllH.
VI.254. Hage." 878. \\ hertil bl. a. (delvis

foræld.) vinsten- ell. (nu oftest) vinstens-
aj^tig, -aske, -fløde (hinde, der danner sig

oven paa den vædske, hvori vinsten koges;

vinsten(s)skum; Cremor tartari), -jord (jf.

Jord lo.s), -kali (d. s. s. Vinsten(s)salt),

-kalk, -krystal, -lav (2( lavarten Lecanora
pallescens, hvis løv bestaar af en tyk vinstens-

agtig skorpe. Funke.(1801).I1.567. Rostr.BP.
86. jf. Vinsten(s)mos og Skorpelavj, -lud-
salt, -mos (2( "f

vinstenslav. -mosse: Viborg.
Pl.(1793).232), -olie (olieagtig vædske frem-
kommet af potaske, der har trukket luftens

fugtighed til sig), -opløsning, -præparat
(natriumbisulfat) , -salmiak (vinstenssur am-
moniak), -salt, -skum (d. s. s. Vinsten (s)-

flødej, -spiritus, -sur (jf. vinsurj, -syre
(vinsyre), -syret (jf. DO. XXIII. 16*"«^)

,

-tinktur, se fx. vAph.Chym.1.394.404.421.
III.647 f. Tychsen.A.11.221.247.285.521. Va-
reL.(1807).III.332ff. Folk Lægem. 111. 117.
VareL."II.571. 2) (isosr tandl., nu 1. br.) tand-

sten (der danner belægninger mindende om
vinsten {!)). Rostgaard.Lex.V71b. Tode.ST.
1.57. Panum.584. -stok, en. {ænyd. d.s.;

sml. Vin 2 og Stok 7.3; jf. -plante, -ranke 2

ofl.) vintræ. JTusch.266. naar Jordens Væd-
ske i Viinstokken forædles til den vederqvæ-
gende . . Sait.Mynst.Betr.1.47. Urtegaards-
manden . . beskærer Viinstokkene om For-
aaret, og plukker i Høst de modne Druer.

10 CKMolb.Span.203. paa Vinstokken (1871:
Vintræetj var der tre Ranker. lMos.40.10
(1931). billedl.:- *Viinrankens Saft forsyner

sine Grene,
|
Vor Viinstok (o: Jesus) det

jo meer formaaer. Brors.49 ^^7. m. VintræJ.
||

hertil bl. a. Vinstok-meldug (Uncinula spi-

ralis. Rostr.Flora.II.'(1925).119), -skimmel
(d. s. s. I. Vinskimmel. Bl&T.), -svamp
(druesvamp, Oidium Tuckeri. Rostr.BP. 75).

-stae, en. (jf. -hus 1 beg., -kælder 2) (min-

20 dre) restaurationslokale, stue (1.3.6), hvor (kun)
vin udskænkes. 01- eller Viinstuer (for ikke

at sige Kneijfer). Rappee.l858.235.sp.2. Til

Konditorier kjendte man kun lidet . . man
søgte paa Vinkjælder og Vinstue. Davids.
KK.UI.28. S0iberg.HK.57. -suppe, en.

(jf. -kandel, -søbe; kog., nu mindre br.)

(gryn-, frugt)suppe tillavet med vin. Kogeb.

(1710).4. den Potte Viin I bad mig hente
til Viin-Suppen.Hoi6.7^s./.6. PAHeib.Sk.II.

30 119. Den bedst kendte Vinsuppe er Vin-

koldskaal. (S'ai!.XF/.932. Feilb. -sur, adj.

{jf. ty. weinsauer og vinsten (s) sur u. Vin-

sten 1) dels (kern.): som indeholder vinsyre;

dels (jf. -syrlig; især i folkeligt spr., ofte som
omtydning af hvinsurj; af en skarpt, „hvi-

nende" sur smag, lugt, ell.: (aromatisk, be-

hagelig) sur som visse vine. Moth.V191. vAph.

(1764). Vinsurt Kali. Panum.625. VareL.U.
51.

II
om (smagen af) frugt, især (jf. -æblej

40 æbler. Smagen (af ananas) er Viin-suur
og meget angenem at æåe.Pfliig.DP.1115.
Æbler . . som have en viinsuur Sødhed.
Apot.(1791).128. UfF. substantivisk: De syr-

lige og Viinsure (0: æbler) bekomme Maven
og Hiertet yel.vAph.Nath.1.46. Vinsur fra

Als. CMatthies.DF.il.195. -sværnier, en.

(til Vin 2; zool.) sommerfuglen Agarista gly-

cine, hvis larver skader vinstokkene. BøvP.
11.616. Bl&T. -syge, en. {ænyd. viinsiuge;

50 jf. ty. weinsucht og ænyd. viinsiug, upasse-

lig efter en rus, samt ølsyg; nu næppe br.)

upasselighed, „tømmermænd^' efter en vinrus.

Moth.VWl. vAph.(1764). -syre, en. {oldn.

vinsyra, vineddike; jf. -sur (beg.), -syrlig,

Vinsten(s)syre (u. Vinsten 1) samt Højre-,

Venstrevinsyre (u. II. højre 1.4, Venstre-

l.s); kem.) organisk syre, der bl. a. fore-

kommer i vindruer (jf. Druesyrej. Amberg.
Green.UR.lll. Christ. Kemi. 171. -syrlige,

60 adj. (noget, temmelig) vinsur; vist kun om
frugt (æbler): Æblernes naturlige Smag . .

falder i det Yimsyrlige. Syltebog. (1800). 23.

CMatthies.DF.1.42. -sæk, en. {ænyd. d. s.;

jf. -bælg 2, -pose; især om udenl. forhold)
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lædersæk til at opbevare ell. transportere vin i.

Moth.V189. Winth.II.213. nogle slidte, spruk-

ne, stoppede Vinsække (1871: bødede Læder-
flasker til Yiin). Jos. 9.4 (1931). || i sammen-
ligning, deres tørstige Sjæle fyldtes af hans
Ord som tomme Vinsække af Vin. Wied.S.
105. hendes Bryster . . var store som Vin-

sække. MartinA Hans.(Pol.^U 1938. Sønd. 6. sp.

4). -søbe, en. (ogs. (maaske ved paavirk-

ning fra -suppe^ -søppe. Cit.ca.l720.(PJen-

sen.Snesere.(1883).445)) . (ænyd. d. s. og vin-

sube (jf. u. I. SøbeJ; nu næppe hr. (i rigs-

spr.)) vinsuppe. Moth.V191. Kogeb.(1710).

4. -tag:, et. (ji. I. Tag 2.6 og Vin 2; især

poet., 1. hr.) løvtag af vinranker (1). *Det
tætte Viintag over os sig hvælved. 7/o/sL

UH.287. D&H. -tand, en. (nu næppe hr.)

1) (jf. I. Tand l.z) i udtr. som brække ell.

slaa vintanden ud, ophøre med at nyde
mn. Moth.V191. vAph.(1764). GHMiillWb.
2) (jf. Lækkertandj elsker af vin. Moth.
V191. Amherg. -tapper, en. (glda. d. s.

(Skraaer.I.405.676)) person, der (af) tapper

mn. Jer.48.12 (1931; 1871 afvig.). || næsten

kun (jf. -forlader, -handler; foræld.) om
værtshusholder, der (kun) udskænker vin.

DL.5—14—50. PAHeib.R.I.157. Hostr.G.9.

de kom ned til Vintapperen, og (hestilte)

to store Glas VorWm.Davids.KK.H.152.
\\

hertil hl. a. Vintapper-dreng, -karl, -lav,

-lærling, -skilt, -svend samt Vintapperi
fKiøbenhavns Viinhandleris og Viintappe-
ris Laugs Aitikle. tryksagstitel.1694. jf. Tap-
peri;^.

vmte, V. se u. vimte.

Vinter, en ell. (jy.) et (Cit.l768.(Vi-
der.II.105). Staun.UD.232. Feilh.). ["ven'-

dar] flt. -e (Reenh. 11.10. StephJørg.L.145.

Blich. (1920). XVI. 71. Dederovre. (1912). 67.

OrdhS.(gl.-khh.)) ell. (nu oftest) vintre
[venOdra] (jf, Brøndum-Nielsen.GG.III.152.
AaHans.S.48. Feilh. OrdbS.), hvortil hest. f.

vintrene ell. (nu 1. hr. i rigsspr.) vinterne
(Holb.Herod.227). (æda. wintær, sf. no. vin-

ter (no. dial. ogs. vetterj^ oldn. vetr, eng. ty.

Winter, grot. wintrus ; 6esi. rø. III. vaad, II.

Vand, egl.: ,jden fugtige, regnfulde aarstid";

jf. Vinterling, vintre, I- 1 1. Vintring)

I) aarstid, der omfatter tiden fra den
korteste dag til jævndøgn (paa den nord-

lige halvkugle fra ^'-^^^-^^3), ell. (uden for

fagl. spr.) den del af aaret, da der er

koldest (og planteverdenen, naturen hviler);

m. h. t. danske forhold især: maanederne de-

cember, januar og februar ell. hele det halvaar,

hvori denne tid falder (tiden fra midten af
efteraaret til midten af foraaret); ogs. om ind-

begrebet af hvad der er ejendommeligt for denne
aarstid; i videre anv.: periode, i hvilken det

er (forholdsvis) koldt ell. barsk, raat, periode

med koldt, harsk vejr (ogs. uden for vinterhalv-

aaret; sml. Bag-, Efter- 1, Paaske-, Storke-
vinter^. I.i) i al alm. lMos.8.22(se u. Som-
mer 1.1^. Vi skiønnede ikke paa Foraared,

dersom vi ingen Vinter ha.\åe. Holb.Usynl.

1.2. *Den kiedsom Vinter gik sin Gang.
Stub.67. *Her (o: paa blegepladsen) bleger

heden Sommer
|
Hvad travle Vinter spandt

(Oehl.PSkr.I.350: Den travle Vinterflid;.

Oehl. Digte. I. (1823). 301. *Nu er Vintrens
kolde Tid;

|
Kort og mørk og trist er Dagen.

PalM.AdamH.I.120. Omsider var Vinteren
Treoghalvfems (0: 1793) tilende. NPWiwel.

10 R.293. *Vinteren rinder i Grøft og i Grav
(0: det vaares).Skjoldb.(IllTid.l897198.540).

grønne Somre følger efter hvide Vintre.

MLorentzen.Ogsaavidere.(1939).23. Der red

han (o: sad overskrævs) paa sit Hustag i

Blæst og N'inter. Elkjær.MH.160. i udtalelser

om det danske klima: hiin Sydboers Udsagn
om Danmarks Himmelegn (passer) sig især

paa Anholt: at der nemlig ere 9 Maaneder
Vinter, og 3 Maaneder ingen Sommer. /ris.

20 1801.1V.29. Sommeren? Ja, det er et smukt
Navn, men Mere have vi da heller ikke;

ni Maaneder Vinter, een Foraar, een Efter-

aar og den ene derimellem . . Drivhuus-Veir

!

HCAnd.Breve.1.276. || i personifikation; ofte

(jf. Vinterkonge; i forb. kong vinter, om
vinteren som den strenge hersker i vintertiden.

ChrFlensb.DM.il1.18 (se u. isbundet;. Bagges.

1.289. *Den Gamle med riimfrosne Lokker,

I

Vinteren, ^yer. Heib.Poet.VIII.286. CEw.
30 Æ.IV.24. iallr. ænyd. glda. (Kalk.IV40 a.^'«-.

Skraaer. 1.622)) om figur i fastelavnsoptog,

der kæmper med „sommeren": HHenningsen.
Dystløb.(1949).128 f. Feilh. UfF. general
vinter, (streng) vinter betragtet som en væ-

sentlig faktor i en krig, et felttog. „General
Vinter er ikke mere i russisk Tjeneste, vi

behøver ham og hilser ham Velkommen".
Denne Bemærkning blev i Aften fremsat i

nogle korte Kommentarer . . fra tysk mili-

40 tær Side.BerlTid.'"'/iil941.M.2.sp.l. Vogel-

Jørg.BO.'(1948).236. 1.2) i særlige forb. m.
(attrih.) adj. en vaad vinter, se III. vaad 1.4.

en ha ard (Holh.Herod.227. Thurah.B.280.
HCAnd.(1919).II.67. jf. haard i.z), kold (se

II. kold 1.1;, sibirisk (Brøchner.(Brandes.

Br.1.85)), streng (Holb.Intr.I.681. Thiele.

III.IO. JSMøll.MB.210) vinter; en mild
vinter: Cit.ca.l700. (Vider. 1.105). Thiele.

III.14. Vejrguderne give os en mild vinter!

50 Vingehjulet. 1951/52. l.sp. 2. ogs. (spøg.) om
kold sommer, grøn vinter, se grøn l.i slutn.

(og D&H.). 1.3) i særlige (adverbielle) tids-

udtr.
II

i absolutte tidsbestemmelser, fæhøvder
. . som vinter eller sommer findis på anden
mands rnglaiTid.Cit.1720.(Vider.11.523). (jeg)

forblev (der) den heele Yinter. Overs, afHolh
Levned.23. Vinteren 1852 holdt jeg en Fore-

læsning over Planteanatomien. C Vaupell.S.

IX. Man troede, at (han) skulde have
60 støvtet (o: døet) dette Vinter, da han blev

ramt af den grumme Apoplexi. Staun. UD.
232. Feilh. se ogs. u. Sommer 1.3. jf. u. bet.

1.2: hun (maatte ikke) begive sig videre paa
Reisen den haarde Yinter. Holb.DH. 1.453.



107 Vinter Vinter 108

i fjor vinter (Kriminalf.236. Ydun.(Kbh.).

1894.152), forrige (BUch.(1920).XXVIII.79.
D&H.), næste („Fut".11.(1873).60), sidste

(smst.88. D&H.) vinter. — en vinter lang,

se lang 2,1 slutn. || m. efterstillet præp. en

vinter ell. (oftere) vinteren igennem (MøllH.

1.551. TeknLeks.1.600) ell. over (Moth.V210.
SøLex.(1808). Tit.3.12 (1948). sml. III. over

12.1J, jf.: (maanedsrosen) kunne vi have i

Blomst Sommer og Vinter igjennem.Ben^
zien.Vinterfiora.(1860).2. || efter præp. i.

1. i vinteren (jf. ty. im winter; nu sj.)

om vinteren (se ndf.); ogs.: i vinter (Uglen.
^"Z, 1855.7.sp.l. jf. AaHans.BUS.91). midt i

YmteTen.vAph.(1759). *en Blomstergave,
|

Som selv i Vintren falmer ei.Oehl.XXI.230.

Hauch. DY 11.60 (se u. ForaarJ. (døgnflue-

larverne) sidder i Vinteren og i Foraarstiden

Skarevis under Sten og Pæle. WesenbL.Ins.25.

jf. Vintertid 2.2: i Vinterens Tid (o: til vinter,

i vinter).FolketsNisse.^^/iol851.516. 2. i vin-

ter (/sv. i vinter, oldn. i vetr, sidste vinter)

i den indeværende ell. lige svundne ell. umid-
delbart forestaaende vinter (jf. AaHans.BUS.

90 f.); ogs. (sj.) d. s. s. forb. om vinteren,

jeg haver besluttet at blive der i Vinter

(1907: at oyeiyintre). Tit.3.12. Thaar.HG.
3 (se u. I. Vaar l.i^. *i Vinter, i yderste

Nød . .
I
da solgte han sin Fiol for Brød.

Oehl.Digte.(1803).274. (hun) er for i Vin-

ter bleven engageret ved (operaen) i Tå-
vis. HCAnd. Breve. 1. 144. Hun skal gaae til

Præsten i Vinter (og: til Vinteren). Let;w.

JHelms.O.206. Feilb. m. nærmere bestem-

melse: Han døede i forrige Yinter. Høysg.S.

243. *l denne Vinter har vi ha't
|
en usæd-

vanlig Fiost. Hostr.G.117. D&H. 3. i vin-
ters {ænyd. d.'s., sv. fsv. i vintras (fsv. ogs.

i vintersj; nu næsten kun dial.) sidste vinter.

Grundtv.Snorre.1.69. En Aften i Vinters, da
hun var heTJieåe.Drachm.T.80. var 'et ikke

Dem, der ble' vejet inde paa Poulsens
Kornmakkesin her i Vinters en Dag? Wied.
BS.80. JVJens.CT.112. Feilb. UfF. jf. Esp.
319.

II
(æda. um wintær (Harp.Kr.41.43ofl.),

oldn. um vetrinn, um vetrum (Fritzner.III.

768b.*^)) om vinteren (poet. ell. dial.

om vinter. FGuldb.II.109. Mau.ll730b. jf.

Feilb.), dels: ved vintertide; naar det er vinter;

dels: i en bestemt tidligere vinter (jf. AaHans.
BUS.90). Dagen er stakket om Vinteren.
DL.2—4—14. (han) spurdte, om jeg kaldte
mig ogsaa Jacob von Tyboe om Vinteren,
naar Dagene ere korte. Holb.Tyb.II. 1. »Stor-
men om Vinteren tuåeT.Oehl.XXI.259. Jeg
har om Vinteren været syg, og mine Forældre
har tinget mig paa Landet i Sommerferien.
Brandes. XI. 260. jf. Vintertid 2.2 og Tid
26.1 : Der som snefug om vinterens tider i

byen tillucker \edenQ.Cit.l717.(Vider.I.449).
*det vil fryse om Vinters Tide. Blich.(1920).
Y216.

II
til vinter ell. (nu sj. i rigsspr.)

til vinteren („å^en gamle Kone var (nær
indejbrændt —." — „Saa havde hun ikke

frosset til Yintexen."HCAnd.SS.XI.6. Uglen.

^'/il857.4.sp.2. Feilb. se ogs. ovf. sp.l07'*)

ell. (ikke i rigsspr.; jf. AaHans.BUS.94) til

vinters ^Vandfurrene til vinters skal .

pløies og renses i rette tide. Cit.l765.(Vider
11.258). Wied.BS.lO), i den kommende vin
ter. MO.'' *A. B. C.

|
Til Vinter fåe vi Sne

[KHWith].Børnelog. (1865).Till.9. Feilb. vi

venter ham hjem fra Amerika nu til vinter I

10 1.4) i andre faste forb. (om udtr. som general

ell. kong vinter se u. bet. l.\). Thomas vinter,

se Thomas 3. (midt) i ell. under vinter(en)s

hjerte olgn., se I. Hjerte 6.2. || i vejrregler.

Mau.ll732ff. Feilb. spec. i udtr. som (naar)

dagene længes, (begynder) vinteren (at)

strenges, se IV længe 2.1 (og II. trænge 2.3j.

II
i forb. m. Vaar. der kan gaa baade vinter

og vaar, se I. Vaar l.i. *saa længe Verden
staar,

|
Nu efter Vinter kommer Vaar.

20 Grundtv.SS.III.218. smst.447. jf.: *Frem af

Vinter vælder YsiSiT.Rode.Moderen.(1920).82.

sml. ogs. Vogel-Jørg.BO.279.

2) (jf. Høst 3 slutn., Sommer 2, I. Vaar l.i

slutn.; poet. (arkais.) ell. spøg.) brugt som
regningsenhed ved angivelse af tidsrum ell.

(især) alder; aar. Reenb.II.283. *jeg har
forglemt

|
At bruge Sværd i fyrgetyve Vintre

(Oehl.AY(1810).90: Aar/ Oehl.(1831).II.87.

*Af Vintre saae han alt fyrretyve. /ngr.DM.7.

30 et Par . . Beenklæder, der vistnok havde op-

levet adskillige Vintre. CBern/i. /. 57. DGL.
Overs.11.82.148. i forb. m. gammel: jeg var
neppe 2 gange 8 Vintre gammel, at jeg skal

tale poetice.Holb.LSk.1.5. Den Gang var

Thorvald tyve, men Herdis sexten Vintre

gammel. Hauch.TY1.115. Elkjær.RK.23. jf.

(m. henblik paa aarenes beskaffenhed for

vedk.): Naar Een er 16 Sommere, en Anden
16 Vintere gammel, ere de saa ikke lige

40 gamle? Ak! nei\Kierk.YI.247. sml. D&H.
3) ((3, især højtid.) billedl. anv. af bet. 1.

3.1) om det sidste livsafsnit, alderdom-
men. *naar min Alders Vinter kommer.
Zetlitz.1.27. det vilde gjøre mig ondt at

miste Dem, at vi i vore Dages Høst og
Vinter maaskee skulde blive Fiender. Oehl.

(Hjort.EritLit.il.247). Asyler for adelige

Jomfruer og Enker, der her henlever deres

Livs Sensommer og Yinter. IsakDin.FF.lll.

50 se ogs. u. Liv 2.7. 3.2) om hvad der præges
af aandelig kulde, død. Du, Forløser! .

.

værdiges at see med Medlidenhed ned til

mit Hiertes Koldsindighed, og med Tilgi-

velse til den Vinter, som er i min Sang.

Lodde.NT.109. Aarestr.SS.Y27. Jeg er ..

endnu ikke lutter Vinter og Is og Kulde,

jeg er ikke . . blottet for Romantik. Tops.II.

^^"if-
II (ii- w. Fimbulvinterj om tidsafsnit.

Nu er ret Christendommens vinter, Christi

60 kirkes alderdom uden varme. Hersl.Den Ud-
strakte Kierlighed. (1730). 9. Rahb.Tilsk.1808.

831. Middelalderens Vinter brød frem over

EyroTpa,.GBang.EK.I.92. *En Vinter lang og

mørk og haard,
|

paa fem forbandede Aar.
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Møll Krist. (Knudåge Riisager. Danmarks Fri-
hedssang.{1945)).

Vinter-, i ssgr. ['ven'dar-; ogs. 'vendar-]

fvinter-iild. Høysg.AG.13. jf. NatTid^y»1937.
ll.sp.4f.). (nu næppe i rigsspr. Vinters-, se

u. Vinter-aften, -is, -tid (og -nat^J. især af
Vinter 1 (ofte mods. Foraars- (Vaar-), Efter-

aars- (Høst-) og (især) Sommer-j; foruden de

ndf. medtagne kan nævnes Vinter-afmærkning

(af farvand), -agtig, -arbejde, -bal, -beboelse, i'o

-behandling (af jord), -beskære, -beskæring,

-bespisning (af fattige), -bestilling, -besøg,

-billede (jf. -stykke 2), -blomstrende, -blæst,

-brænde, -brændsel, -byggeri, -dam (i dam-
brug), -del (fx. af postil, salmebog), -digt,

-dækning (fx. af planter, laad), -eventyr,

-fart(plan), (et) -fiske, -fiskeri, -forlystelse,

-fornøjelse, -forsyning (jf. -forraadj, -fæl-

det (træ), -fældning, -gerning, -grave, -grav-

ning, -groet (uld), -græsgang, -græsning, 20

-halvaar, -hygge, -hø, -idræt, -jagt, -jævn-
døgn, -kampagne, -klima, -kursted, -kursus,

-(køre)plan, -landskab, -legende (fisk), -lo-

kale, -luft, -lægger (jf. I. Lægger 2), -løn,

-møde, -opholdssted (jf. -opholdj^ -orlov,

-part (jf. -del ovf.), -pleje, -provision (se

Provision 1), -præmie (i søforsikring) , -rejse,

-residens, -røgt, -saaet (byg), -saltet (flæsk),

-sejlads, -semester (se Semester 1-2J, -ses-

sion, -skind (jf. -pels 2), -skjul, -sprøjtning 30

(af træer), -stak (af tørv), -stakke (tørv),

-stemning, -sul, -syssel, -sæson, -taage, -tem-
peratur, -termin, -tjeneste, -togt, -torden-

(vejr), -tur, (en) -udflugt, -udrustning, -ud-

styr, -underhold (se u. Underhold 1; jf. u.

-opholdj, -undervisning (jf. -skolej; -vaad,
-vanding (af planter), -varsel, -øvelse og
højtid., sjældnere ssgr. som vinter-bar, -be-

buder, -blund, -drøm, -døs, -fange, -flid,

-fængsel, -fængslet, -gem, -gold, -graa, (na- 40

turens) -grav, -hjerte, -kaar, -kilde (jf. u.

-bækj, -maane, -mat, -moden, -mulm, -mørk,
-nøgen (om have, træ), -raa (vind), -rige,

(fugls) -sang, -sjæl, -skrud (se u. Skrudj,
-sorg, -sur, -syg(e), -tavs, -træt, -tung, -ve,

-vissen, (være i) -vold, -vove (om bølge),

-øde (subst. og adj.) || endvidere betegnelser

for ting af den særlige slags, der bruges om
vinteren, fx. Vinter-beslag (til heste), -(bram)-
stang (Funch.MarO.il.148) , -gardin, -olie 50

(til smøring), -vadmel, -vare(r), spec. beteg-

nelser for beklædningsgenstande, som Vinter-
foderværk, -fodtøj, -garderobe, -habit, -hand-
ske, -hat, -hue, -kjortel, -muffe (se I. Muffe
1), -overfrakke, -overstykke (jf. -stykke 1),

-sko, -sok, -strømpe, -støvle, -trøje, -under-
tøj, -uniform, -vante || ogs. en del betegnelser

for dyr (af den særlige slags), der optræder
ell. fanges om vinteren, fx. Vinter -hare,

-kramsfugl, -laks, -lærke, -torsk, -ulv, ell. eo
husdyr, der holdes vinteren over (sml. leve-

8p.703^*^) ell. faar unger, henh. kommer til

verden om vinteren: Vinter-ko, -kylling, -mær,
-stud, -svin, -øg || endelig en række betegnelser

for (arter ell. varieteter af) planter, der staar

grønne (i det fri) vinteren over, er vinterfaste

olgn.: Vinter-begonie, -blandsæd, -blomkaal,
-fladbælg, -graastener, -hvidkaal, -hyacint,

-hør, -kaal, -kløver, -nyserod, -padderokke,
-pastinak, -plante, -porre, -portulak, -ra-

punsel, -snebolle, -spelt, -trøffel, -vajd, -ært.

-aften, en. (nu ikke i rigsspr. Vinters-^.
(ænyd. d. s.; jf. -kvæld) Reenb.1.233 (se u.

Sommermorgen^. De lange Vinteraftener gik
hen med Læsning.Gylb.TT.llS. JVJens.M.
I.IO.

II
i absolutte tidsbestemmelser, at have

noget at amusere sig med de lange Vinter-

Aftener. Hoi&.DF./Z/.ci.'- *Vi knytted Net
og Ruser

|
Den Vinteraften lang. Winth.HF.

83. Vinteraftener . . havde man adskillige

smaa (indendørs)Lege. BornhllaandvEr. 239.

II
(nu næppe i rigsspr.) styret af om. om

Dagen og Vinters Aftenen. Holb.Berg.284.

især i forb. om vinteraftner, paa vinter-

aftner, jeg læser for dig om Vinter Aftener
af den gamle Krønike. PAHeib.Sk.II.144.
I de fleste Bonde-Familier hersker Huus-
andagt, især om de lange Vinteraftener.

SMBeyer.E.49. Bang.SE.192. det national-

liberale Parti sidder om Vinteraftenerne og
snitter med en og anden Fortolkning eller

andet saadant Pindeværk. iirømp./.<32.
|| (jf.

Vinter 3.1 ; højtid.) overf. *om sit Barn .

.

sin Vinteraftens (Oehl.(1831).III.200: Al-

dersj Haab,
|
Hun seer Forførelsen som

Slange hvidsle. Oehl. Fostbrødrene. (1817). 8.

-and, en. \. spidsand, Anas acuta. EPont.At-
las.I.619. DanmFauna.XXIII.92. -asters,
en. 2( prydplanten krysantemum, Chrysan-
themum hortorum hort., der blomstrer (sent)

om efteraaret. FJCJensen.Da.Havebog.'(1856).
331. (den) beskedne, buskagtige Vinterasters

med Blomster af Størrelse som en Tokrone
og i meget beskedne Faxwer.Hjemmet.'/io
1929.37.sp.l. JohLange.Pl.(1949).75. -bad,
et. (1. br. i alm. spr.) søbad taget om vinteren,

af vinterbadere. D&É. ARNielsen.Ryssensteens
Historie. (1933). 28. -bade, v. vbs. -ning.

(jf. -haåer; l.br.i alm. spr.). Riget.^^/il913.1.

Paa „Ryssensteen" har der været Vinter-
badning saa at sige i de 108 Aar, den
har eksisteret. ARNielsen.Ryssensteens Histo-

rie.(1933).27. Der har . . været vinterbadet
fra Rysensteen i 100 Aa,T.Pol.y»1935.9.sp.3.

-bader, en. (jf. -bad, -bade og Skjoldmø
slutn.. Sørøver 2, I. Viking 2.2 ; mindre br.

i alm. spr.) person, der (regelmæssigt) tager

søbad om vinteren. DagNyh.'^^U1912.2.sp.2.

jeg blev Nintexhdkåex. ARNielsen.Ryssensteens
Historie.(1933).25. -bane, en, I) (jf.-iøre;

nu næppe br.) bane (II.l.i) fremkommet ved

frost og sne. Vinteren er (ved Memel) be-

gyndt for Alvor . . Saasnart Vinterbanen bli-

ver god, vil . . megen Tilførsel af Korn . .

kunne ventes. Handels- og Industrie- Tidende.
1803.435. jf.: *Den Vinter-baned Vey var
Sverrigs Haab og Nytte,

|
Den lise-bielked

Broe var Vey til Brød og Bytte. JFriis.38.
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2) (sport.) indendørs (sports)iane (næsten

kun: til cykelløb). Idrætslladet.1933.Julenr.16

.

sp.3. -bisse, en. (soldat.^ foræld.) soldat, der

laa inde til eftertjeneste vinteren over. DSt.

1918.51. Bom.S.II.125. -bleg, adj. (især d)).

det vinterblege Græs paa Gravene. JFJens.
EE.34. lade sin vinterblege Hud bage af

Solen. NatTid.^''/il949.Sønd.l0.sp.2. -blom-
me, en. (jf. -blomst og Vaarblommej S(

Eranthis hiemalis (L.) af ranunkelfamilien, lo

der blomstrer sidst paa vinteren; (i alm.

spr. oftest:) erantis. Hornemann.OP.'I.625.
JohLange.Pl.(1949).75. -blomst, en. ({-f)

-blomster, et. vAph.(1759)). (ænyd. d. s.

(RostgaardsS.8°36.444); jf. -blomme) I)

(blomst af) plante, som blomstrer ved vinter-

tide. vAph.(1759). Bentzien.Vinterflora.(1860).

108.158. S&B. om vintergæk: Blich.(1920).

VII.196.
II
Gomphrena glohosa L. (hvis blom-

ster i tørret tilstand kan holde sig meget læn- 20

ge). Hempel.Flora.(1834).102. \\ d. s. s. -bær.

Schaldem.HB.il.247. \\ billedl. *Nu (0: ved

juletid) voxer Trøst i Vel og Vee,
|
En

Vinterblomst bag kolden Sneel Oehl.XX.94.

2) (sml. Sommerblomst; sj.) staude. Visse.

Havebog.(1897).69. -bo, et ell. (nu sj.) en.

(ænyd. d. s.; jf. -bolig) opholdssted for vin-

teren. CFrim.AS.35. S&B. \\ nu navnlig (jf.

-hi^ m. h. t. dyr. *jeg (3: bien) i min Vinter-

Boe
I

Belønnes for min Flid med Overflod 30

og Roe. Storm.FF.125. Stræbsomme Myrer
aabner det stængede Vinterbo.JBøiiP.^Z).6i.

-bolig, en. (jf. -bo, -hjem, -hus 1, -lejlig-

hed, -sæde, -værelse 2). Grønlænderne (be-

gav) sig til deres Ymter-Boeliger. Egede.GM.
64. Ing.EF.IY43(se u. Sommertelt 1). Land-
adelen retirerede fra Hovedstads-Palæet eller

Vinterboligen ud til deres Goås. ORung.K.
224. -brak, en. (landbr., sj.) (vist) om hel-

brak. *Her skrælles Stub, her saas der Rug, 40

I

her gødes Vinterbrakken. Holstein.Æ. 55.

jf.: Vinter-Brakmark o: en Grønjords
Mark, som om Efteraaret er pløiet og næste
Sommer ved flere Pløininger og Gjodning
skal tilberedes til Vintersæd. Giersing.Land-
oeconomien.I.(1825).436. f -bremse, en.

(jf. ænyd. vinterhi i sa. bet. og I. Bi slutn.}

(hvirvlende) snefnug. *(tagets) Steene,
|

. .

kand ude giene
|

. . hver Skyens Dryp og Di,

I

Hver hviiden Vinter-Bræms og Snee- 50

Lufts sværme - Bi. JB Diderichsøn. Friderichs-

Berg.(1705).Cl.r -brng, en, et. i forb. til

vinterbrug, til brug, anvendelse om vin-

teren. Molb.HO. *Du (0: Silenos) sanker i

Forraad
|

Piggede Olden til Vinterbrug.
Hauch.SD.L124. Vor Sommer vil vi lagre

|

som Vin til YmterhT-ag.Holstein.MM.107.

(jf. Vinter 3.1^ overf.: da hun (o: en skue-
spillerinde) maatte ophøre med sin Kunsts
Udøvelse, fortvivlede hun rent . . det viser, eo

at her er intet Indkjøb af Resignation gjort

itide til Vinterbrug (o: til Merdommen).
FruHeib.EtIAv.il.304. -buket, en. spec.

(jf. Makartbuket
; gldgs.) om buket til stue-

pynt bundet af tørrede blomster og blade.

Bentzien. Anvisning tilat bindeBuketter.(1863).

72. Recke.ST.llO. -banden, part. adj. (høj-

tid.) bundet (kuet, lagt i baand) af vinte-

ren, frosten; ogs. (jf. Vinter 3(2)j overf. med
Vaarbrydningen i den vinterbundne Mark
og Fjord vilde der ogsaa blive løst op for

det Kærlighedens Kildespring, han følte op-

stemmet i sit eget Riævte. Pont.Muld.86.
OGeismar.DenevigeSang.(1925).23. -byg, en,

et. {ænyd. vinter biug; jf. -havre; landbr.)

byg, der (i Danmark nu kun i ringe omfang)
dyrkes som vintersæd. Vinter-byg, saaes i Vo-
len. Rostgaard.Lex.V75c. JTusch.l09. LandbO.
IV.790.793. UfF. -bæk, en. spec. (fagl.)

om bæk, der kun fører vand ved vintertide.

*Ei Vinterbækken (Oehl.Fostbrødrene.(1817).

62: Vinterkilden^ har saa rask en Flugt,
|

Som Foraarskilden, naar den risler smukt.
Oehl.(1831).III.256. Kedrons Bæk (er) kun
en Vinterbæk . . og udtørres som oftest

ganske om Sommeren. Scharling.Reisestudier.
(1892).142. VSO. -bær, et, en. spec. (jf. u.

-blomst 1) ^ en art kristtorn, Ilex glabra (L.)

Gray. Kamphøvener.Erindringsord.(1840).45.
Kjærbøll.FB.341. -dag, en. (ænyd. d.s.,

oldn. vetra(r)dagr) dag, der falder inden for

vinterens aarstid; undertiden ogs. om dag med
vinterligt vejr (uanset aarstiden); (dial.) spec.

om dag, hvorfra vinterens begyndelse regnes

fDen 14de dag i oktober er den første v'm-

terdaig. Krist.JyA.Till.3.Afd.29. MH.IVll).
Kingo.SS.IV481 (se u. Sommerdag beg.).

*(Nordens) Indflydelse . . er saa svag,
|
Som

Solens Straaler paa en stakket Vinterdag.

Storm.S D. 16. *Mig styrker Vinterdagens

kolde Lnn.Blich.(1920).V130. HSeverinsen.

D.41. i forb. som det er vinterdage,
(oftest udtalt ['venOdarida'a]^ det er vinter,

den kolde tid. *det . . var kolde Vinter-Dage.

Falst.Ovid.29. MylErich.S.23. Tag bare dit

Overtøj paa . . det er Yinterda,ge. Elkjær.

HF.149.
II

i absolutte tidsbestemmelser, en

mørk vinterdag rejste han fra byen
j
(oftest

udtalt ['venOdar'da'a]; talespr.) i flt. uden
attrib. bestemmelse: Kiøbenhavns Indvaanere
(har været) forsynet med alle muelige Torve-

vahre, saavel Vinterdage, som i Høstens Tid.

Valby.1.6. Wied.GP.33 (se u. spydsk 2). Leck
Fischer.HM.184. Feilb. UfF. \\ i særlige tids-

udtr. m. præp. (nu næppe br.) i vinterdage
((han skulde) i Vinterdage . . reise fra Kjø-

benhavn til Mariager. Pjerrot.l853.Nr.8.sp.

12) ell. (nu især dial.) om vinterdage (nu
næppe br. om vinterdag. *Jydesvenden . .

|

Et lille Korn til Fugle smaa
|
Om Vinter-

dag udskiiter.Grundtv.PS. IV 5), om vinte-

ren; i vintertiden, paa det at Sognefolkene

om Vinterdage . . kunde have Læ og Ly.

Cit.l739.(JCJessen.Slagelse Herreds Skolehist.

(1942).51). Grundtv.Saxo.1.53. S&B. Feilb.

UfF. i sa. bet. (næppe i rigsspr.): der var

jo ikke saa travlt paa Gaarden nu ved
YinteråBige. E Bertels. D.41. \\ (jf. Vinter
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3.1 ; højtid.) overf. *Den melankolisk Alder-

dom,
I

Vor Alders Vinter- Dage. iEeenft.//.

57. -dige, et. (fagl.) højt dige, der skal

kunne holde alle højvande ude. LandbO.I.
554. -dragt, en. I) (nu mindre br.) (svær,

varm) dragt til brug om vinteren, i koldt vejr;

vinterklædning. Heib.JN.l. jeg skriver Dem
til i fuld YinteTdr3igt.Cit.l867.(Brandes.Br.

111.431). en Grønlænder i sin Vinterdragt.

MH.V11.14. 2) billedl. 2.1) (jf. Rejsedragt lo

2; især zool.) den særlige haar- ell. fjerklæd-

ning, som visse dyr bærer i vintertiden (efter

aflægningen af sommer-, yngledragten) . LiXt-

ken.Dyr.H37. Sal.Vll.323. 2.2) Q om det

udseende, som naturgenstande, lokaliteter olgn.

har om vinteren. LTid.l733.574(se u. Som-
merkjolej. hendes Faders Have i Vinter-

dragt, med Riimduske i alle Træernes Grene.

CBernh.X1.115. Granernes sortgrønne Vin-

terdragt. BøvP. (Lande og Folk.l. (1910). 596). 20

(nu sj.) m. h. t. indendørs lokalitet, værelse:

En stor . . Dagligstue i Vinterdragt. //os^r.

US.1.1. Det var en af de allerførste Sommer-
dage, men . . Værelset (var) i Vinterdragt

og opfyldt med Tæpper og Puder og ud-
polstrede Møbler. Tops.///.3. -dvale, en.

(jf. -hvile, -søvnj I) (zool.) dvale (I.I.2),

hvori visse dyr tilbringer vinteren(s koldeste

tid). Amberg. Murmeldyrene . . ligge alle i

Vinterdvale. Liitken.Dyr.^83. i Norden falder 30

(stinkdyrene) i Vinterdvale, naar Kulden
stiger til en vis . . Gra.d. BøvP.111.231.

2) (jf. I. Dvale 2) overf., om dvalelignende

tilstand af uvirksomhed, mangel paa liv. Paa
Tirsdag aabner Kaféen i Kongens Have efter

endt YmteTdwa\e.PoUy»1941.9.sp.3. \\ m.h.t.

(kræfter, forhold i) naturen. *A1 Jorden taus

i Vinterdvale hviler. FGuldb. 1.183. sidste

Efteraar, da Naturen gik i Vinterdvale.

MLorentzen.(Pol.^U'1941.13.sp.6). spec. m.h.t. 40

planter: det Træ,
|
der slumrer nu saa dødt

i Vinterdvale. F(?MZd6.//.24S. Blich.(1920).

Y.177. den sæd, som nedfældes (i marken),
skal have sin vinterdvale før den får sin som-
mergrøde. E Konstantin- Hansen. Samlivmed
danskkunst.(1937).53. \\ m.h.t. sjælelige for-

hold. *du (0: den elskede) har endt
|
Min

Tankes lange Vinterdvale. TFrøf/t.///.S5. da
Ewald i yderste Øjeblik var bleven red-

det fra Undergangen . . da vaagnede hans 50

Sjæl af Vinterdvalen JBorup. Litterære Ud-
kast.(1910).50. -død, en. (højtid.) dødlig-

nende tilstand (i naturen) om vinteren. Paa
denne Aarstid (0: efteraaret), naar Naturens
Vinterdød nærmer sig. Ing.EF.II1.65. Træk-
fuglene, som alt paa Sommerens varme Dage
forudfølte Nordens Vinterdød. HCAnd.SS.
1V.64. EKonstantin-Hansen.Samlivmeddansk
kunst.(1937).71.

vintere, v. se vintre. eo

Vinter-eg, en. (jf. Steneg^ ^ drueeg,

Quercus petræa, der beholder sine visne blade

om vinteren; ogs. om veddet. JTusch.192.
CVaupell.S.34. JohLange.Pl.(1949).75. -eng.

en. (landbr.) vandingseng, der tilføres vand
hele vinteren igennem. MøllH.1.551. -fast,
adj. (jf. -haardfør, -sikker og I. fast 2.2;

fagl.) om (kultur) plante: som ikke ødelægges,

beskadiges af vinterkulden, frosten. Sal.VI.
663. liaven.1926.107. jf.: Vinterfasthed
hos Uwede.TfP.reg. 1.236. -felttog, et.

07. -krig,^-tog;. Iris. 1793. 1.99. SaUVll.
861. -ferie, en. (kortere) ferie, der holdes

om vinteren (og ofte benyttes til vintersport).

Han holdt . . Vinterferie ved Middelhavet.
A R Nielsen. Ryssensteens Historie. (1933). 32.

Ekstrabl.*U1949.7.sp.2. (sj.) om juleferie: han
(bad) Carl at komme ud igjen i Vinter-

ferien for at lege innl. CBernh.NF.il.171.
-finke, en. (ænyd. vinterfink, vist om
snespurv; nu sj.) \. Junco hiemalis, snefugl

(2). Brehm.FL.215. Wiese.T.1.223. -flod,
en. strømmende vand ved vintertid, jf. I. Flod
3.1: *Johannes Ewald der paa (grav)Stenen
stod

I

Halv vasket ud af Regnens Vinterflod.

Oehl.XX.28. || næsten kun (jf. Isflod 1;

fagl.) om (hav)vand, der ved vintertide skyl-

ler ind over dyrkede arealer. LandmB.1.302.

PLaurids.(Danmark, LandogFolk.lV,2.(1922).
28). -fine, en. (jf. Juleflue^ (enlig) husflue,

der ses (midt, sent) om vinteren. Baud.AB.
344. den stivbenede Vinterflue paa Ruden.
KnudPouls.BE.70. -foder, et. (jf. -fod-

ring, -føde; især fagl.) foder, som (hus)dyr

faar om vinteren; ogs. (ikke i rigsspr.) om
den fodermængde, et enkelt kreatur fortærer

paa en vinter (2åe kalve . . der har ikkun
fået et vinterfoder, (anses) i mod et stort

høYde.Cit.l783.(Vider.lV 80)). OeconJourn.
1757.919. Hesten (maa) indtages paa Vinter-

Foder i den voxende Maane. Junge. 250.

Høet . . bjerges til Vinterfoder for Kreatu-
rerne. JVJens.Nordvejen.(1939) .44. -fodre,
V. vbs. -ing (s. d.). (fagl.) fodre om vinte-

ren, med vinterfoder. Stude, der bleve først

vinterfodrede, og derefter græsfedede. Blich.

(1920).XXX.238. Kroppene i Kødbyen er

vinterfodrede dyr. Socialdem.^U 1950. 3. sp. 1.

-fodring, en. (fagl.) det at vinterfodre;

konkr., om vinterfoder. *0m Vinter-Foringen
til Sommermaalet rækker . ,

|
Det er den

Regnekonst, hvori du (0: den norske bonde-

kone) dig skal øve.CFrim.AS.17. LandbO.ll.
150. -forraad, et, f en. (jf. -hold 1) for-

raad (af fødemidler, brændsel m. m.) til vin-

terbrug. Egerner . . indsamle . . den Vinter-

Forraad de behøve. Schytte.lR.lY212. Hvert
Aar, .ved Juletid, kom fra Herregaarden
Vinterforraad til Skrædderens Huus. HCAnd.
(1919).Y.291. Dyrene ka' samle lidt Vinter-

forraad. /S'o«/a.J.¥ 43. uegl.: han sammen-
hober sig formeligt Vinterforraad af lyse

Sommerøjeblikke. Bråndes. V.312. -frakke,
en. (nu ikke i rigsspr. -frak. PalM.lL.1.119.
Rappee.l858.114.sp.l. BornhOS. se ogs. ndf.).

(jf. -kaabe, -kappe^ frakke (2(i)) til vinter-

brug. *Da kaster man, for ret at hædre Vaa-
ren,

|
Den gode varme Vinterfrak (forf.s note:

XXVII. Rentrykt »A 1952 8
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Det bør egentlig hedde Frak, ikke Frakkej.
Tode.flris. 1792.11.174). *Bonden fik (af
bjørnens pels) en Vinterfrakke,

|
en laadden

Vams for Regn og Blæst. Kaalund.127 . Det
første der maatte springe (o: pantsættes),

var Pelles YmteTh&kke.AndNx.PE.III.227.

(jf. Frakke 2.2J om damefrakke: *Anna hun
har ingen Ro,

|
Før hun faar sin Pakke:

|

Fire Alen Merino
|

Til en Vinterfrakke.

PFaber.W.117. e.alm.
\\ (jf. m. -kjole; jæg.- lo

jarg.) om haarvildts vinterdragt. Ræven er

bedst tjenlig, naar han har faaet Vinter-

frakken eller Vinterkjolen ipa.a,.Dania.IIL

232. -fribord, et. 4>- ^^i (paa skibssiden

afsatte) fribord, der er fastsat for vintersejlads

i saltvand. Bek.Nr.236^ya909.§l. jf.Yin-
teriiihoidsmæTke. Handels Tekn.299 (sml.

Vintermærke 2). -frost, en. (jf. -kuldej

frost, der indtræffer om vinteren. *Den bi-

stre YmteT-Fiost.OldKH.372. JohsBrøndst. 20

LL.87. (jf. Frost 3; i billedl. udtr.: *Du (0:

Hakon Jarl) varst en nordisk og en siel-

den Drot,
|
En Blomst, som qvaltes af

sin Vinterfrost. Oehl.ND.422. Lige fra „Ved
vejen"s stilfærdige vemod til „Mikael"s is-

nende vinterfrost er Bangs digtning eet ene-

ste vældigt vidnesbyrd om, hvor bittert li-

vet eT.OGeismar.ND.7. -fragt, en. (ænyd.
d. s.; jf. -pære, -æble) frugt (som visse æble-

og pæresorter) , der kan gemmes til vinter- 30

brug; gemmefrugt. Høegh.AJ. 407. *den fa-

ste Vinterfrugt . .
|
Der til at nydes strax

jo ikke åvi&x.PalM.iy.lll. VortHj.III,4.97.
-fugl, en. fugl, der træffes om vinteren; spec.

(jf. -gæst 2; zool.) om fugl, der om vinteren

tager ophold et sted uden for dens sædvan-
Uge omraade. Moth.V208. *Vinterfuglen, som
taus sidder og fryser paa Qvist. Heib.Poet.

VIII.268. Snefuglen . . er en almindelig .

.

vinterfugl i det østlige N. Amerika, hvor 40

den tillidsfuldt kommer til husene. Raunkjærs
Konversationsleksikon.lv.(1949).329. jf. ndf.:

Disse Fugle (0: gaddiser, havlitter) forblive

Vinteren over, indtil Aaboen (0: edderfuglen)

kommer . . da af Vinter-Fuglen Gadissen,
inden fiorten Dage efter Aaboens Ankomst,
neppe er en mere at see.Thurah.B.282.

||

(foræld.) som zool. artsbetegnelse; om snespurv,

Pledrophenax (ell. Emberiza) nivalis: OF
Mm.ZoolPr.30. Kjærbøll.346. VSO. -fure, 50

en. (landbr.) plovfure paa en vinterpløjet

mark (som den er om vinteren). Frosten . .

udøver sin gunstige Virkning paa Vinter-
furen ved at sprænge og . . sønderdele de
fine Jordbestanddele, LandmB.1.67. i billedl.

udtr.: *Hans (0: en klerks) Aasyn tro beret-
ter

I

Den Lærdes Flid ved Lampens Skin . .
|

Paa Hagen Dunets Vaarsæd staaer,
|
Paa

Panden YmtQTtmen.Ing.VSt.7. -føde, en,

(ænyd. d. s.; jf. -foder, -kost; nu især fagl. io

ell. dial.) føde (til mennesker og navnlig dyr),

som fortæres ell. tilvejebringes til brug om
vinteren. En Myre samler paa Proviant til

Yinter-¥øåe.Holb.Ep.I.172. (Hans) Egede

udsendte (matroserne) for at indsamle Vinter-

føde. MaZi.»S'^J?.27i. PNørlund.N.65. Feilb.

-føre, et. (jf. -bane 1; nu mindre br.)

føre, som det er om vinteren, især i frost-

vejr; spec. om slædeføre. Nu har vi got
\\ntQviøxQ.Rostgaard.Lex.V75c. Det var glat
Y'm.tQxiøxQ.LeckFischer.A.65. jf.: hans Ki-
ste rutschedes paa Vinterføret ned i Ddi.-

len.JVJens.AH.47. -gammel, adj. (oldn.

vetrgamall; 1. br. i rigsspr.) som har levet

en vinter over, er en vinter gammel; ogs. (til

Vinter 2; nu næppe br.): aargammel. Moth.
V208. MO. de mange Fund af Træ (var)

saa velbevarede, at Træets . . Udseende blot

var vintergammelt. NationalmusA. 1943. 23.

Esp.499. -glæde, en. (især i fit.) fornøjelse,

adspredelse, man har om vinteren; nu især

om skøjteløb, slædefarter, skiløb olgn. Blich.

(1920). V216. SMich. Den evige Søvn. (1912).
62. -gravning, en, spec. (fagl.) d. s. s.

in. Vintring('se u. vintre 3.3J. I. -grøn, (en)

ell. -grønt, en, et, (oftest uden art. og sj. i

best. f. og flt.: Vedbenden eller Vintergrønnen.
Funke.(1801).II.139. *Paa Vei de (o: smaa-
piger ved et bryllup) Buxbom strøede

|
Og

friske Yixitexgxøxit. Ing.VSt.270. Vintergrøn-

tet (i et april-landskab) ligger med solsmel-

tet Dug paa alle Blade . . om Jordbær-
stykket. T/iiiJens.7£!Z.57j. (ænyd. vintergrøn
(i bet.1-2 m.m.), glda. d. s. (NkS4°314b.
F7f), Si'. vintergr6n(a), no. vintergrøn(n)

,

ty. wintergriin; jf. IL -grøn) om plante-

vækst, åer staar grøn hele vinteren ell. en
(betydelig) del af vinteren; næsten kun (jf.

dog S&B. og ovf. 1. 26 slutn.) ^ som navn paa
forsk, planter, der er stedsegrønne ell. staar

grønne en del af vinteren (jf. Immergrøn(t)
og Feilb.); om afskaaret grønt af saadanne
planter: Buxbom og Vintergrønt, som hun
havde opsamlet paa Gaden, hvor Liigtoget

var draget ioxhi.Ing.VS.1.56. en Triumph-
vogn, som var omgivet af Vedbende og
Vintergrønt, i?aMc/}.y//,i 75. uegl.: (vi) spore

en aandelig . , Vintertid i Danmark, men
i den første Menneske -Alder skjuler det

sig . . tildeels under Vintergrønt fra Norge.
Grundtv. Mundsmag. (1842) .54. Vintergrønt,

bogtitel, (navn paa antologi udsendt ved juletid).

1866. navnlig i flg. anv.: I) (især i formen
-grøn, jf. dog MO. Kalk.IV840) om planter

af familien Pyrolaceæ (vintergrønfamilien);

navnlig (jf. -lilje 1 og Sommerkonval, Vund-
liljej om urter ell. halvbuske af slægten Py-
rola L. JTusch.189. Rostr. Flora. I. ^* (1925).

305.
II

i artsnavne, se Rostr.Flora.I.^*(1925).

305ff. og u. klokke-, skærmblomstret. 2) sin-

grøn. Vinca (minor) L. JTusch.264. -grøn:
Moth.Conv.I27. Tychsen.A.1.287. JohLange.
Pl.(1949).75. -grønt: MO. 11.718. UfF.

3) (nu sj.) mistelten (2), Viscum album L.

-grøn: Haven.l931.10.sp.l. -grønt: JTusch.
266. 4) (nu sj.) skovstjerne, Trientalis euro-

pæa L. -grøn: JTusch.244. D&H. -grønt:
Nemnich. 5) vedbend, Hedera helix L. JTusch.

j



117 Tintergrøn Vinterhavn 118

104. -grøn: Tychsen.A.1.312. se ogs. ovf. sp.

116^\ nu alm. -grønt: Viiorg.Pl.(1793).50.

Det hele Hus var næsten skjult af Vinter-

grønt. /ng.LB./¥ 756. VSO. Rostr.Flora.I.'''

(1925).287. Feilb. LollO. UfF. 6) (ikke i

rigsspr.) gedehlad, Lonicera periclymenum L.

(der undertiden løves allr. i januar), -grønt:
JTusch.361. Skattegraveren.l886.1.69. 7) den

i Nordamerika voksende, til lyngfamilien hø-

rende Oaultheria procumbens L.; i ssg. Vin-
tergrøn- (OpjB.^YI.285) ell. (oftest) Vin-
tergrønt-olie, om en deraf udvundet æte-

risk olie (Oleum Gaultheriæ). MentzO.Pl.315.

VareL.^1.399. II. -grøn, adj. (jf. I. -grønj

næsten kun (sml. II. evig-, II. immergrøn)
om plante(vækst) : som staar grøn (næsten)

hele vinteren; spec. (hot.): stedsegrøn (II).

*(Amagers) Pestinacke-Rod, Og Vinter-grøn

Persille. JernsA;cegi.Z).63. *Der stod en Gran
saa rank og skiøn,

|
Saa vmtevgxøn.Orundtv.

DYI1.48. Tyttehæv (har) vintergrønne Blade.

MentzO.Bill.112. -grøn-olie, en. se I. -grøn

7. -grønt, subst. se I. -grøn. -grønt-olie,
en. se I. -grøn 7. -gad, en. (mytol. ell. (især)

poet.) gud for vinteren. *Du seer hvor slemt

den kolde Vinter-Gud
|
Har dannet om

vor Jord. Bagges.Ungd.il.153. *Sit Slot af

Snee da Vinterguden hyggeT.Winth.SS.89.
Uller er , . den egentlige vintergud, modsat
Balder som sommergud. NMPet.Myth.288.
-gylden, en. Sj" Jacobinia pauciflora Benth.

&Eook, hvis gulrøde blomster fremkommer om
vinteren. St Nyeland. Blomstervennen.'^ (1890).

99. JohLange.Pl.(1949).75. -gæk, en. flt.

-ke (Grundtv. Dansk. 1.45. Kaalund. VG. 58.

Tops.S.179. AaDons.MY102) ell. (nu vist

oftest) -ker (Buchh.EG.66. AarbFrborg.1918.

104. JVJens.Aa.l5). (sv. vintergåck (om
Eranthis hiemalis ell. (sj.) Galanthus nivalis);

først kendt fra omkr. 1800; sandsynligvis op-

staaet ved sammenblanding af de ældre Vinter-

lilje (2) og Sommergæk (2), m. bet.: „blomst,

der (ved sin blomstring henimod vinterens slut-

ning) driver gæk med vinteren" , ell.: ,,blomst,

der (ved at lokkes frem i utide) er vinterens

nar, gækkes af vinteren"; jf.: Den hedder
med Føie Vintergjæk; thi den har gjæk-
ket Yinteren. Goldschm. Hjl. I. 67. Cit.1862.

(HCAnd.BCÆ.II.224ff.). Levin. \\ andre
navne paa planten er Vinter-blomst 1, -lilje

2, -nar og II. Gæk 3 (og I.2), Blidels-, Doro-
tea- 2, Februar-lilje, Gække-blomst, -lilje,

-urt. Hvidklokke 1, Klokke 4.5, Martsblomst,
Sne -blomst l.i, -bryder, -flok 2, -gæk,
-klokke 1, -lilje, Sommergæk 2, Tormaaneds-
lilje) S( tidligtblomstrende (februar-marts) løg-

vækst af slægten Galanthus; især om G. niva-

lis L. (alm. vintergæk); ogs. om varieteten

G. n. flore pleno (dobbelt ell. fyldt vintergæk)
og om arten G. Elwesii Hook ftyrkisk vinter-

gæk. Jo;iLan^e.Pi.fi949;.75;. CGRafn.Flora.
11.415. *Vintergjæk af Sneen hvide

|
Reiser

sig med fine Bl&de. Bagger.ØB.82. *Som Hil-

sen jeg den sender,
|
En Vintergjæk til

Dig. JStrandberg. 12 Gjækkebreve. (1861). sp. 3.

Tidlig Vaar. Vintergæk er brudt af Mulden.
JVJens.VL.98. Rostr.Flora.I.^* (1925).103. se

ogs. u. Sommernar.
|| (jf. u. -viol; nu næppe

br.) stor vintergæk, den nærstaaende doro-

tealilje (1), Leucojum vernum L. Kjærbøll.FB.
251. -gæst, en. (oZdn. vetrgestr) i) person,

der gæster en ell. et sted om vinteren, ved vin-

tertid. O Danholm Nielsen. IMadam Svendsens

10 Kahyt.(1896).117 . pensionatet modtager baa-
de sommer- og vintergæster

j 2) (jf.-i\ig\;

zool.). Bogan.II.74(se u.SnesTpurv). Vinter-

gæst, siges en Fugleart at være i et Om-
raade, naar dens Efteraarstræk regelmæs-
sigt afsluttes paa dette Sted, hvor Fuglene
derefter tilbringer Yinteren. D Jagtleks. 1389.

-haar, et. (jf. -to; vet., zool.) koll. ell. i

flt., om (de lange, svære) haar i dyrs vinter-

dragt. Amberg. Det tykkere Haarlag, hvor-

20 med Hesten om Efteraaret bedækkes, det

saakaldte Vinterhaar. Prosch.HestensYdrelære.

(1855). 219. D Jagtleks. 1389. -haardfør,
adj. (fagl.) vinterfast. den vinterhaardføre

(hvede)Frø\e af IdOS.TfP.1907.400. jf. Vin-
terhaardf ørhed. LandbO. 11.716. -hal-
(le), en. (o?dn. vetrahoU; ^7- "Stue, -værelse

1 ; foræld.) (bygning med) hal, stor sal, der kun
bruges om vinteren (og kan opvarmes). *Hist
i vor Vinterhalle,

|
I (0: vore sommerminder)

30 svæve for vor SiællfOLBang.J Sange.(1862).
267. Dannebrog."/il906.1.sp.2 (se u. Som-
merhal(Ie)^. -hamp, en. 2( hampens hun-
plante (der er senere høstmoden end hanplan-
ten). Vare L.^ 409. Nytteplanter. 369. -haT,
et. I) (fagl.) d.s.s. Mælkehav. Sal.VIII.590.

2) (poet.) snehav, (solen) opsteeg i sin blæn-
dende Skjønhed, flammende, funklende, af

det hvide YinterhsiY.Blich.(1920).XIX.59.

-have, en. I) (poet.) have i vintertiden, ell.

40 (især; gart.) (del af) have, der er spec. be-

regnet til benyttelse om vinteren. I Vinterhaver
kan , . ei gjøres Regning paa andre end saa-

danne Væxter, der ved stedsegrønt Løv og-

saa om Vinteren vise et friskt og frodigt

Udseende. O JNMørch. Anviisning til at ordne
Træer.(1838).2. MøllH.VI.257. 2) (rumme-
ligt) væksthus med prydplanter sammenbygget
med boligen og med direkte adgang fra denne.

Have-Tidende.1837.91 . et lille Glashuus med
50 deilige Blomster . . stod i Forbindelse med

Dagligstuen . . Det kaldes en Vinterhave. HC
And.SS.VI.116. HavebrL.*II.1104. -havn,
en. 4>- havn, der (yder god beskyttelse mod
vinterstorme, isgang og derfor) benyttes om
vinteren (til besejling ell. (især) oplægning

af skibe); ogs. om et sted i et polaromraade,

hvor et ekspeditionsskib overvintrer, inde i

den Bugt er Skibshavnen og god Vinterhavn.
Jens Sør.11.73. Strax efter Ankomsten vare

60 vi bemøjede med at opsøge os een beqvem
Bygnings-Plads og sicker Vinter-Havn for

Skihet.Egede.GM.32. Et Par Skibe . . maatte
søge Vinterhavn i Rønne. Rawertd;Garlieb.

Bornholm.(1819).35. Sal.VIII.610. billedl:

8*
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(fiskeren var) gaaet i Vinterhavnen — den
Man ikke mere forlader (o: var død).Blich.

(1920).XXIX.10. smst.VII.40. -havre, en.

(jf. -byg; lanåbr.) havre, der (i Danmark
kun undtagelsesvis) dyrkes som vintersæd.

Amberg. LandhO.IV.792. -hi, et ell. (nu sj.)

en. (jf. -bo, -leje; især zool.) d.s.s. I. Hi
(beg.). *Bjørnen har sin Vinterhi

|
Og Ræv

sit Hul at hvile i. CKMolb.SD.398. den
drægtige (isbjørne)}iun gaar i Vinterhi i lo

en Hule under Sneen. Sal.111.54. m.h.t. in-

sekter: *den allerførste Bi,
|
som tumler

ud før Pintse
|

af Kubens Vinterhi. jffoZ-

stein.MM.60. NaturensV1921.257.
\\ (jf.

Hi
sp.70^''^-; især CJ ell. spøg.) overf. *i det

trange vinterhi,
|

gemt under mulmets kåbe,

I

du (o: sønderjyden) blev en mester i den .

.

kunst: at håbe. Hostr.SD.1.319. *Der vaag-
ner en Viking af Yinterhi. OlafHans.SL.74.
(skoleskibet) gik i Gaar i Vinterhi. Poi.%i935. 20

16.sp.5. •himmel, en. (især Qj). *Som Vin-

terhimlen er Kaaben hlaa,.Ing.RSE.VL87.
(den) tunge, graa Vinterhimmel. Tops.11.285.

Danmark ligger mellem de to blaa Have,
grønt om Sommeren, rustent om Høsten og
hvidt under Yinterhimlen. JVJens. SS. 138.

Orions Bælte stod højt paa Vinterhimlen.

Holstein.BM.57. •hjem, et. (især U}) op-

holdssted, hjem om vinteren; vinterbolig. *i

sneetakt Hyttes YinteThiem.FGuldb.L276. 30

Naturen (lærte) Menneskene at . . saa og
sejle, høste og vende hjem med Ladning
for betids at gaa i Yinterhiem.TroelsL.BS.
1.71.

II (jf. u. -stue og I. Hjem Z.\) om
varmestue olgn. Krak. 1919. L 110. \\ m.h.t.
dyr. Man kiender ikke Svalernes Vinterhiem.
MO.^ -hjælp, en. (især emb.) hjælp (i form
af penge, naturalier), der ydes trængende (ar-

bejdsløse) personer om vinteren; spec. (efter

ty. winterhilfe) om en i Tyskland (under 40

nazismen) anvendt form for arbejdsløsheds-

understøttelse. Lov om Statstilskud til Kom-
muners Udgifter til Vinterhjælp til krise-

ramte Personer. I,ouW^r.39*/»i933. i Silkeborg
havde (hun i 1870erne) organiseret en Slags
Vinterhjælp for fattige BøTn.Cit.l939.(EFi-
biger.FraProvinsen.(udg.1939).6). BerlKonv.
XXIIL316. -hjørne, et. verdenshjørne,

hvor vinteren (kulde, frost) raader, ell. hvor-

fra vinteren kommer. *det kolde Vinter- 50

Hjørne,
|
Hvor Noorder-Polen sig at dreje

om er va,n.LThura.Poet.331. om vindretning
(nord, nordost): Feilb. UfF. \\ i rigsspr. nu
navnlig (jf. Hjørne 4.1 ; dagl.) i udtr. som
vejret er nok kommet i vinterhjørnet >

-hold, et. {ænyd. d. s. i bet. 2) I ) (nu kun
dial.) vinterforraad. Det er hoy Tiid at for-

syne sig med Yinterholå. Høysg.S.239. naar
det ringe Vinterhold var fortæret . . maatte
(husmanden) drage omkring som Tigger. 60

CFWegener.LK.27. især i forb. til vinter-
hold, til (anvendelse som) vinterforraad:
Være betænkt paa Forraad til Vinterhold.
Høysg.S.64. Skovskaden og Nøddekrigen ind-

samle smaa Forraad af Nødder og Agern
til Vinterhold. CLStrøm.Naturhist.Læsebog.II .

(1842). 136. CReimer.NB.562. Thorsen. 188.

UfF. uegl.: jeg har (paa en rejse i juni-au-
gust) i mit Indre samlet mig et godt Fund
(0: fond) til Yinterholå. HCAnd.BC. 1. 59. 2)
(nu næppe br.) ophold(s-sted) i vintertiden;

vinterkvarter, -leje; ogs.: (kreaturers) under-
hold vinteren over (VSO.; se u. Sommer-
holdj. Prahl.ST.1.23. Magnus . . drog saa
hjem . . til Connaught, hvor han havde sit

Yinter-Iiold.Grundtv.Snorre.III.185. 3) sam-
ling, gruppe af personer (fx. soldater, høj-

skoleelever), der ligger inde, uddannes osv.

en (vis) vinter. HBegtr.Levned.il.(1929).89.
I går rykkede hærens vinterhold inå.Social-

dem.^^/iil951.1.sp.3. -has, et. (ænyd. d.s.,

oldn. vetr(ar)hus) I) (jf. -bolig, -hytte; nu
især m. h. t. arktiske forhold) hus (til at op-

varme), der benyttes om vinteren. Kongen sad
i Vinterhuset . . medens Ildbækkenet stod
med Gløder for hans Ansigt. Jer.36.22. det
(er) mørkt og koldt udenfor . . men dog har
vi (0: nogle nordpolsfarere) fort et lystigt . .

Liv i det lyse og lune Vinterhuus (0: et skur

paa dækket) paa vort gode Skih.Hauch.ND.
284. *Med stille Mod i Angster sig at væbne
. .

I

i Vinterhuset føget ned for Uger . .
j

det lærte Eskimoen af sin Skæbne. JFJews.
VL.83. om vildthus: Weismann.VJ.43. 2)
(nu næppe br.) opvarmet væksthus til driv-

ning om vinteren. Sehaldem.HB.^II.(1836).
261. FJCJensen.Blomstergartneriet.(1844).30.
-hvede, en. (/st;. vinterhvete ; bot.,landbr.)

(den i Danmark alm.) hvede, der dyrkes som
vintersæd. E Pont. Atlas. 1. 539. JTusch.248.
MentzO.Pl.31. -hvid, adj. som er hvid om
vinteren; dels om levende væsen(s hud, skind):

Hermelinen . . bliver ikke vinterhvid i Ir-

land. Lu</cen.Z)?/r.YiSSi-52j.iii. forårssolen

er stærk . . nok til at lægge sommerens før-

ste brune tone i den vinterhvide hud. Social-

dem.*U1951.1.sp.6. dels (m, poet.): hvid af

(ell. som) sne. *der falder Sne fra oven
|

saa vinterhvid. Z)rac/im. (SB. 6. *den vinter-

hvide Skov. OveAbildgaard. Hvirvler.(1948).52.

-hvile, en. (jf. -dvale ; især fagl. (naturv.) ell.

{3) hvile om vinteren, vinteren over; m. h. t.

dyr ell. (dele af) planter: under sin Vinter-

hvile paa Dybet flokker Brasenen sig i meget
store Stimer. Krøyer. III. 385. efter Vinter-

hvilen udvikles (rodstokkens knopper) til

overjordiske Stængler. Lange. Flora, xlviii.
Ligesom Springpadderne holder (halepad-

derne) Yinterhvi\e.Frem.DN.558. uegl., om
døden: *mon du kan rolig smile

|
Idag til Dø-

dens Yinterh\i\e?JHSmidth.Haver.97. -hyt-
te, en. (jf. -hus 1^ hytte til brug om vinteren.

fem (grønlandske) Familier . . flikkede deres

Vinterhytter. Wand.Mindesm.il.193. Kaper.

II (jf. I. Hytte 2) ^ lille træbygning, hvor

mandskab og materiel finder beskyttelse mod
vejrliget om vinteren. Sal.*XII.74. -is, en.

(sj. Vinters-, se ndf.). (ænyd. d. s.) is, der
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opstaar, fremkommer om vinteren; spec. (fagl.)

m. h. t. arktiske forhold, om is, der i vinterens

løb dannes langs kysterne og i fjordene. *Du
kan Alting taale . .

|
Den matte Blaamands

Sommerstraale,
|
Grønlænder-Piltens Vinter-

iis.Oehl.XXIX.221. *Blinker Vinteris paa
Vove,

I

Slumre Mark og Dal,
|
Tier Fugl i

mørke Skove,
|
Her (o: i Sorø) er Liv i Sal.

Ing.RSE. VIII. 167. Drachm.PT.25. Natu-
rensV.1951.24.

\\
(højtid., nu sj.) overf. *man

seer Alderdommen
|
Med Dødens Vinter-lis

til Trøst at være kom.va.QXi.Holb.Metam.21.

*der er Oldinge, som først
|

I Vinteriis

(Oehl.(1841).IX,1.113: Vintersiisj af Amors
Straale r&mmes.Oehl.f1849).VI11.111. -jas-
min, en. 2( Jasminum nudifiorum Lindl.

(der kan blomstre allr. ved juletid). Nat Tid.

'/zl927.Aft.5. sp.5. JohLange.Pl. (1949). 75.

-kaabe, en. (jf. -frakke, -stykke 1). S&B.
Socialdem.^y»1951.7.sp.2. \\ O billedl. Knop-
perne paa Træerne sade tykke og saftige,

idet deres Vinterkaaber, det brunlige Hyl-

ster, hang revnet ved hver KnoTp. FruHeib.
Et Liv. 1.459. *Staden ligger dobbelt lun

|
og

ler
I

bag Vinterkaabens (o: snelagets) kolde

Dun
I

og FieT.Holstein.(IllTid.l897/98.173.

sp.3). Risbøgen staar i sin Vinterkaabe af

brune Blside.HeeAnd.MS.53. -kammer,
et. (jf. -stue; 1. br.) (opvarmet) kammer,
hvori man opholder sig om vinteren. Moth.
V208. *mit mørke Vinterkammer

|
Livner

du (o: kakkelovnen) med munter Brand.
Oehl.XXI.224. uegl: HCAnd.SS.IV220(se u.

Sommertelt 2). -kappe, en. (jf. -frakkej

svær kappe (nu især: uniformsgenstand) til

vinterbrug. Rostgaard.Lex.V76b. Schand.SB.
62. LokomotivT. 1941. 183. sp.2. billedl, om
snelag: *Borgheses Lund (o: i Rom) fryser i

den hvide YinterkaipTpe. Holst.UH.141. -kar-
se, en. (jf. Jordkarsej ^ Barbaræa vulgaris

R. Br. af de korsblomstrede (der staar vinte-

ren over med friske bladrosetter). JTusch.
33. Pflug.DP.1061. Rostr.Flora.I.'* (1925).
193. -kjole, en. (poet. ell. dial. -kjol.

Moth.V208. Feilb.). (jf. ænyd. vinterkjortel)

(svær, varm) kjole (nu kun: damekjole) til

vinterbrug. MO. EmilRasm.H0.249.
|| (jæg.

ell. dial.) om pattedyrs vinterdragt (2.1 ). Feilb.

se ogs. u. -frakke, Kjole 2 og Sommerkjole.
ca -klar, adj. (jf. frostklar). *festlig skin-

ner
I

De vinterklare Stjerners friske Krands.
PalM.IV 11. * Nordstjernens vinterklare

^k\æY.CKMolb.SD.284. uegl: *Vinterklart
og sommerbroget . .

|
Det er Danmarks frie

S^rog.Rode.SH.103. -klansnl, en. T is-

klausul Lassen.SO.68. SaUXII.534. -klæ-
de, et ell. (næsten kun) -klæder, pi
(ænyd. vinterklæder; jf. -klædning, -tøj)

(varmt, svært) (yder) tøj til vinterbrug. Moth.
V208. jeg har maattet iføre mig mine
vatterede Yinterklæder. Heib.Hjem.256. Det
blev nu meget koldt, saa vi maatte tage
vore Vinterklæder Tpaa.Hauch.ND.267. VSO.
Feilb.

II
billedl. *(han) Beseer sin Egn, som

snart med Vinter- Klæde,
|
Snart Sommer-

Dragt, forskiellig vexler om. PHFrim.(SkVid.
XII. 90). -klædning, en. (jf. -klæder;

nu sj.) vinterdragt (1). Holb.Heltind.II.293 (se

u. Sommerklædning). Lægen. reg. VSO. (en

russer) i Yinterklædning. Pol."/ii 1939.1.sp.3.

-klædt, part. adj. klædt i vintertøj. Rost-

gaard.Lex.V76b. gaae vinterklædt. 22appee.

1858.140.sp.2. (en dreng) vinterklædt fra

10 Top til Taa.GJørg.FrieFugle.(1919).ll. uegl:
*Vaar og Sommer ere længst forbi.

|
Vinter-

klædt er Resten af min Sti. Blich.(1920).XX.
217. -kløe, en. (med.) kløe (hos midaldrende
nwend om vinteren) fremkaldt ved umaade-
holden nydelse af mad, drikke, tobak; Prurigo
hiemalis. Sal.*XIX.643. -knas', ^t. (ogs.

-knu(g)^. (sj. i rigsspr.) d.s.s. IL Knog 1.

*Icke er nu . . meer VinterKnog (orig.(1608).

CP: Vinters knog^,
|
End iordom. Lyschan-

20 der.DenGrønlandskeChronica.*(1726).13. det

barske Vinterknu. TMørch. Mit Levnet. I.

(1831). 79. Is og Ninterknug.Fleuron.HFR.
114. sml u. II. Knyg. -knop, en. (bot.)

knop, der overvintrer, og hvorfra der senere

udvikles blade ell. nye planter; hibernakel; ogs.

(zool) om knop (statoblast) hos visse former

af mosdyr, der danner sig, naar den ugunstige

tid nærmer sig, og hvoraf der ved foraarstid

udvikler sig nye kolonier (Lieberkind.DVI.

30 448). Warm. Bot." (1895). 649. Mentz O. Bill

102. -knn(g:), et. se -knog. -kold, adj.

med vinterlig kulde, det er nu (o: *^U) saa
vinterkoldt her (o: i Schweiz), som i Dan-
mark ved iwlQtidex. Bagges.DV.X.22. *Det
er en Taage, vinterkold og graa.Drachm.DM.
103. det vinterkolde Aitolien med de skarpe
NoTdenyinde.FrPoulsen.(StSprO.Nr.l33.31).
-kong;e, en. spec. (ænyd. vinterkong; jf.

kong vinter u. Vinter l.i
;

poet.) om den
40 barske vinter forestillet som en konge. *De

Vidner (o: om sommerens blomster, fugle osv.)

til den Fryd, de nøde . .
|
Var flygted,

falmed, eller døde
|
Ved Vinter-Kongens

mørke Blik. Bagges. 1.204. -korn, et. {ænyd.
d. s.) I) (nu næppe i rigsspr.) det korn, der

(er bestemt til at) forbruges (i en bedrift) i

vinterens løb. MO.^ VSO. 2) (i rigsspr. nu
oftest:) vintersæd. Moth.V209. medens Løvet
falder,

|
Vinterkornet saas i Yang.Grundtv.

50 PS.VI1.509. TfP.1919-20.543. Feilb. UfF.
-kost, en. (ænyd. d.s.; nu mindre br.} vin-

terføde (til mennesker). Moth.V209. OLBang.
60 Sundheds-Regler. (1873). 9. VSO. -krig,
en. (jf. -felttog, -tog; især ^j krig, der føres

om vinteren, i streng kulde; spec. (i best. f.)

om den russisk-finske krig november 1939—
marts 1940. Vilde, stoute Karle . . i Stand
til at udholde en Vinterkrigs . . Strabadser,

Jørg.(DagNyh.^*/iol912.3.sp.l). SalT.1941-
60 42.830.832. -kulde, en. {ænyd. vinter-

kuld (Kingo. SS. II. 45), jf. fsv. vinterkold;

sml. -frost) (vejr med) kulde, som den (det)

forekommer om vinteren. Sort.PSkan.l. Uagtet
Vinterkulden gik (klosterbrødrene) Alle uden
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Skoe og StTømTper.Ing.KE.I.173. *End er

det Vinterkuld og Død
|

i Dale dunkle.

MHans.fTidsskr.f.Kirke-,Skole-og Folkesang.

1882.92). Frostens Indvirkning . . falder paa
to Omraader: Nattefrost og rigtig Vinter-

kulde. jBeWJ?aveL./.256. O hilledl: som Med-
hjælper i Flygtningearbejdet . . søger hun
ud af Hjemmets Yinterknlåe. Socialdem.^^/io

1946.7.sp.2. -kvarter, et. (ænyd. d. s.;

jf. -hi, -hold 2, -leje, -sæde) I) (sml. -po-

steringj X kvarter (4.i), som anvises trop-

perne i vinterperioden; ofte i (til dels foræld.)

forb. (jf. u. bet. 2 og u. -leje (beg.)) som gaa
(Holb.DH.II.446. Schiern.HS.1.151. SMich.
DenevigeSøvn.(1912).62), ligge (Schousbølle.

Saxo. 265. Wand. Mindesm. II. 119) , være
(Slange. ChrlY 527. SMich. Den evige Søvn.

(1912).162) i vinterkvarter, lægge (trop-

perne) i vinterkvarter (Schousbølle.Saxo.

132. Iris.1793. 1.94) ell. holde (Holb.Hh.I.

61), søge (sa.DH.II.446. Slange.ChrIY.556),

tage (Holb.Herod.305), trække (MilConv.
VIII.577) vinterkvarter. Ew.(1914).III.

242. MilTeknO. Uden Tvivl var der gode
Grunde nok til at forsvare dette Terrain .

.

men som Vinterkvarter betragtet var det

et jammerligt O'pliolåssteå.Holstein.BM.48.

2) i videre (uegl., billedl.) anv. (hans) stær-

ke Vemod, naar Løvet begyndte at falde,

den overordenlige Længsel efter Hyggelighed
eller ligesom efter Vinterkvarter. GoWscAm.
IY.182. naar nu Kunst og Literatur gaar i

Vinterkvarter, naar de „store" i Aanden gi-

ver sig til at præke Oldkristendom, Askese.

Drachm.F.II.251. han var sluppen Pokkers
godt fra sin Libertinage og saae ud, som
om han var beredt til at levere endnu en

Række af Slag, inden han gik i Vinter-

kvarter. /s^edMøner.ffMjO/S^eJh'nf^.f'iSS^j.g^?^.

Han (o: den vandrende svend) opslaar sit

Vinterkvarter i 'Rom. [JBrunnich.JVandreliv.
I. (1908). 8.

II
(især zool.) dyrs opholdssted

i vintertiden. Fiskeritidende.1890.20. De be-

frugtede ^gede^amse^Dronninger opsøger sig

deres Vinterkvarterer i Stengærder. WesenbL.
(PoVy 91941.13. sp.2). vinterkvarteret (for

vore splitterner) udgøres af havkysterne fra

Guinealandene . . ned til Kapstaden. YLDyr.
1.329.

II
(især ^) sted (havn), hvor fartøjer

oplægges vinteren over. De større Fartøjer

maatte tage Vinterqvarteer i Rønne. FThaa-
rup.BornholmsAmt.(1810) .95. (kutteren) hav-
de sit Vinterkvarter i Frederikshavn. £Ber-
tels.MH.14. -kvæld, en. (poet.) d. s. s. -af-

ten. *jeg (red) hiem
|

I sene Vinterqvæl.
Oehl.YI.162. OlafHans.DB.43. -laag, et.

(zool.) laag (2.1 ), hvormed visse skalbærende
snegle lukker indgangen til deres hus i vinter-

perioden; epiphragma. Boas.Zool.*387. -lag,
et. (glda. vfinterlaw i bet.l, røn^. winterlage)
I) (jf.Lag 1.2; foræld.) (havn, hvor et skib

har) vinterleje (3). havnen var ikke beqvem
til vinterlag (1819: YmteTleie).ApG.27.12
(Chr.YI). (skibet) havde havt vinterlag

(1819: holdt Vinterleiej paa øen. smst.28.11

(Chr.YI). Moth.Y209. 2) (jf. Lag 4.2; især

hos Grundtv.) vintertid; ogs.: den tid, da vin-

teren staar for døren (D&H.). *fra kolde

Vinterlag
|
Ere Svanerne bortfløjne. Grundto.

PS.III.347. styret af i: Offer-Gildet som
holdtes i Vinterlaget paa Hlade. sa.Snorre.I.

137. sa.PS.VI.280. -lagen, et. (højtid.)

d. s. s. Snelagen. *Et Frøe, skjult under Vin-

10 terlaigen..Blich.(1920).XXY53. -lager, et

(t en), spec. (ænyd. d. s.; jf. I. Lager 3) f:
vinterlejr, vinteropholdssted. Slange.ChrlY577

.

et Kongelig Slot, paa hvilket den hoylovlige

Herre og Konge . . holdt Vinterlager og
'Dd,miGhol.Borrebye.TF.596. CP -land, et.

dels om landskab ved vintertid, dels (1. br.)

om land(omraade) med strenge, langvarige

vintre, præget af frost og kulde, en Følelse

(o: kærlighed til julen), som er egen for

20 hele den fra Vinterlandene stammende Race.

Tops.II.281. (Rusland) er det store Vinter-

land, og Kuldens første Virkning er at sløve.

Brandes.X.318. Sydens Kultur . . trængte

ind ogsaa i de raa Vinterlande nordoppe.
JYJens.MindetsTavle.(1941).93. -leg, en.

spec. (jf. Leg sp.549''^, olympisk 1 slutn.;

sport.) i flt., om vintersportskonkurrencer som
led i nutidens olympiske lege. de olympiske
Yinterle^e. Gunnar&YagnHansen.Olympiade-

30 bogen.(1948).110. -leje, et. (glda. d. s.; jf.

-hold 2, -lag 1) leje (IV 2), der benyttes om
vinteren. Vinterleie . . Er det sted, hv6r
mand holder ud, og hiiC om vinteren, ikfo^/'i.

V209. billedl: (Heimskringla) lader sig, uden
Island, slet ikke tænke. Her staae vi da
igien ved Sagas underlige Vinter-Leie paa
M&Tid.Grundtv.HYII.376. ofte (jf.u.-kvax-

ter 1) i forb. som have, holde, søge, tage
(sit) vinterleje ell. begive sig, gaa,

40 ligge, (for)lægge i vinterleje; især
j flg.

anv.: I) (jf. IV Leje 2.i; foræld.) sted, hvor

personer (spec: tropper) overvintrer; vinter-

kvarter (1), -lejr. (hertugen) ^ forlagte . . sit

Krigs-Folk udi Vinter-Leye paa de Russi-

ske .. Grændsev. Slange.ChrIY153. (grønlæn-

derne) opsloge deres Vinterleier i Nærværel-
sen af hans (o: Hans Egedes) Boelig. Wand.
Mindesm.11.202. Randver Viking . . havde
.. Vinterleie paa Ørkenøerne. ^aMc/j.Yi77.

50 LEGrandjean.SkibbruddetsSaga.(1947).57. 2)

(jf. -hi og IV Leje 2.2 ; især zool.) sted, plads,

hvor et dyr holder til (navnlig: har fast op-

hold, sover vintersøvn) i vintertiden. Murmel-
dyret . . slæber Straa til YinteTleiet. Schytte.

IR.IY212. Aalen søger sit Vinterleje i Mud-
deret. A>ø?/er./7/.653. I koldere Lande .

.

gaar Snogene om Efteraaret i Vinterleje,

hvor de falder i 'D^K\e.BMøll.DyL.III.50.

(bjørneungerne) søge sig . . et Vinterleje i

60 Nærheden af Moderen. ^a^///.53. || (jf. u.

-sæde; biavl.) om det sted i kuben, hvor bierne

sidder om vinteren. Bierne (gives) Kandis-

sukker, der maa anbringes over deres Vin-

terleje. £ten.iSS6.5S. 3) (jf. -havn, -lag 1 og
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IV Leje 2.7; især ^) sted, flåds, hvor far-

tøjer ligger (trygt) i vintertiden, (skibet) gik

. . op til Kiøbenhafn og holdt Vinter-Leye.

Slange.ChrlV.1190. der Havnen ikke var

beqvem til Vinterleie (Chr.VI: vinterlag;

1948: da Havnen ikke egnede sig til Over-
vintring^. J^pfr.27.i2. da havde Seierøebo-

erne deres Vinterleie i Korshavn i Salt-

bæk Vug.JHLars.HA.1.224. Scheller.MarO.

jf. bet. 1: (Hans Egede og hans skib) maatte
tage Vinterleie paa en af Udøerne (ved

Grønland). Wand.Mindesm.il.192. -lejlig-
hed, en. lejlighed, der benyttes om vinteren,

i den tid man ikke er paa sommerophold;
vinterbolig. Tops. 1. 18. RigeL^Vi 1913. 7. sp. 2.

jf. LuisBramsen.0.6 (se u. Sommerlejlighedj.

-lejr, en. (ænyd. vinterle(y)ger; jf. -lager,

-leje 1) lejr, der benyttes (spec.: af soldater)

ved vintertid ell. som vinterkvarter. Moth.V209.
*for Øieblikket har vi Stilstand,

|
Og mine

Muser elske . .
|
En Vinterleir til deres

muntre FeideT.Hr2.D.II.241. drage bort fra

Vinterlejren. O Hugo. Overs, af Cæsars galliske

Krig. (1947). 145. -levkøj, en. 2( toaarig

levkøj, der blomstrer efter at have overvin-

tret; Matthiola incana (L.) R. Br. Nemnich.
11.1007. HavebrL.HI.239. \\ hertil Vinter-
levkøj-potte, (gart.) betegnelse for urtepotte

af en bestemt størrelse (ca. 18 cm), smst.1046.

vinterlig, adj. ['ven'darli; ogs. 'ven-

darli] adv. -t ell. d. s. (Rostgaard.Lex.V77b.
klæde Sig \mteTlig.Leth.(1800).204. Grundtv.
Dansk.III. 357. Herdal.NytSind. (1929). 12).

(ænyd. d. s. (Gerner. Hesiodus. (overs. 1670).

196), SV. no. d. s., oldn. vetrligr, eng. winter-

ly, <!/. winterlich; jf. m. vintre 1; i rigsspr.

især O) som hører vinteren til, er ejen-
dommelig for, præget af ell. mindende om
vinteren; vinter-. Moth.V210. *vor Glæde
vi søge i vinterlig Ssi\.Frank.SD.34. *Alt
har din travle Hustrue, bekymret for vinter-

ligt Forraad,
|
Plukket . . Fmgt.Oehl.(SPoul-

sens Nytaarsgave. 1805. 186). det vinterlige

L&nåskah. Winth.VIII.il. Det var med ét

blevet helt vinterligt igen, Nordenvind med
kold graa Himmel. Esm. 1.43. dette vinter-

lige Tora.3ir. HeeAnd.AH.55. Feilb. vinterligt

vejr, se Vejr 8.1.

Vinter-ligger, en. I) ^ skib, der

ligger et sted vinteren over. Larsen.''(1888).

2) (jf. I. Ligger 1 ; foræld.) fremmed købmand,
kommissionær, der forblev paa en handelsplads
om vinteren (og dermed hele aaret). KrErsl.
(DanmRig Hist. II. 591). Ramsing. Kbh. III.
178. jf.: 1476 optages i Kristiern I's store

Handelsforordning et almindeligt Forbud
mod Yinterligger i. KrErsl.(DanmRigHist.
11.591). -lilje, en. {ænyd. d. s. i bet. 1-2)

^ I) (nu næppe br. i rigsspr.) vintergrøn

(I.l), Pyrola (rotundifolia) L. Moth.V209
(-lille). Viborg. Pl.(1793). 85. MO. FolkLæ-
gem.III.117. 2) (nu kun dial.) vintergæk.

Galanthus nivalis L. JTusch.305. Feilb. her-

til vist ogs.: *Den skjønne Have dækkes af

Sneen . .
|
De blege Vinterlillier alene blom-

stre. BKc/i.^i92(?;.XZ.i56 samt (uegl.) Bag-
ges.III.43(se u. II. Flok 2). 3) f høst-hvid-

blomme, Leucojum autumnale L. (der blom-

strer sent paa sommeren). Moth.V209. Rost-

gaard.Lex.V76b. -lind, en. S^ Tilia vulga-

ris Hayne. Funke.(1801).II.112. NRMøller.
Lysthaven.(1892).41. Sal.XI.846. ...-vM

Vinterling, en. fU.-er. (ogs. (skrevet)

10 Venteling, Vintling, se bet. 1). (glda. d. s.

(bet. 1), eng. winterling, ty. winterling (om
snespurv, erantis); af Vinter; sml. I. Vintring,

Vaarling og f Sommerling, sommerlam (Moth.

S607); nu næppe br.) I) (hus) dyr født
om vinteren, sidste vinter; om aarsplag:
Vintling. Moth.V210. ingen må lade plage

eller ventelinger løbe efter sine vogne
igiennem vangen. Cit.ca.l750.(Vider.III.404).

2) 2f tranebær, Oxycoccus quadripetalus Gi-

20 lib. (hvis frugter kan holde sig friske vinteren

over)^. Blich.(1920).XVI.161.
Vinter-liv, et. (jf. Sommerlivj. stræb-

somt Vinterliv i sneetakt Hyttes Skjød.

FGuldb.I.169. Davids.KK.U.46. Hans Vin-

terliv var ganske regelmæssigt; større Af-

veksling indtraf om Sommeren. EFrondsen.
SC.II.126. -Ine, en. ^ træ af rosenfamilien

med blade, der staar luerøde om vinteren;

Stranvæsia davidiana. BerlHaveL.*IIL(1948).
30 147. JohLange.Pl.(1949).75. -læ, et. (ænyd.

vinterle; især poet. ell. fagl.) (hvad der yder)

læ mod vinterens barskhed. OecMag.1.48.
*paa Fieldets Kant

|
. . bag et sletskier-

mende Vinterlæ,
|
Ud var klækket en Blomst.

Oehl.XIX.273. Finder (hjortene) ikke til-

strækkeligt Vinterlæ i deres egen „forest",

saa fortrækker de til andre og bedre, Vildt-

baner. iVaiwrens¥7923.379. -lægge, v.' vbs.

-ning (VSO. UfF.). (jf. -pløje og II. lægge
40 2.3; landbr. ell. gart.) lægge jord til rette til

vinterhvilen; dels m. h. t. agerjord (brakmark,
ager til vaarsæd): efteraarspløje, dels m. h. t.

havejord: efteraarsgrave. Vinterlagdt > j6rd.

Moth.V209. En Brakmark skal baade vinter-

lægges og sommerpløies, at Soel og Frost

kan virke paa åen.Begtr.(PhysBibl.XXIY
146). (han) havde . . vinterlagt sin Grøn-
jord. (T/el!.GL.3S. Havens Efteraarsgravning
skal foretages, en Have, der ikke er vinter-

50 lagt, tager sig sølle ud. BerlTid.^*^iol929.

Aft.2.sp.6. UfF. billedl.: Grundtv.PS.V1.128.

-lærer, en. (skol.) lærer ved en vinterskole.

Skr.^''/tl881. Vinterlærere . . er ikke Tjene-

stemænd. Lov iVr.4i4"/7 2946.^ i, 2.
il

hertil

bl. a. Vinterlærer-institution, -plads, -se-

minarium, -tjeneste, -lærerinde, en.

(skol.) lærerinde ved en vinterskole. Skr.**/ii

1908. ABarfod. Lovgivningen om den da. folke

-

skole.(1950).355. -løg, et ell. en. (jf. Kaal-

60 løg) 2( pibeløg, Allium fistulosum L. (med
vintergrønne blade). Moth.V209. Jorlin.Flora

MacelUHortensis. (overs. 1786). 52. MentzO.Pl.
193. -maaned, en. (ænyd. d. s.) oftest i

flt., om maanederne, hvori vinteren falder (i
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Danmark især: decemher, januar og februar;

jf. Moth.V209 samt: Vinter-Maanederne (skal

i Norge regnes) fra 1 October til sidste

Mart. inclusive. PU''U 1800). tre (hoverigø-

rende inderster arbejdede) hver Uge i de

Vintermaaneder. CiU727.(CChrist.H.191). de

7 YinteTmaa.nedeT.OeconH.(1784).II.70. De
traditionelle vinterstandsninger gør omkring
halvdelen af Danmarks bygningsarbejdere

ledige i \mterm.knedei:ne.IngBygn.l950.338.
sp.l. -mark, en. (cenyd. d. s.) dels (land-

br.): mark tilsaaet med vintersæd; dels (Qp):

vinterlig mark. Cit.l739.(Vider.III.449; se u.

Vaarmarkj. Vinter-Markerne bleve . . Om-
pløyede og Saade med Byg. Borrebye.TF.457.
Skjalden er ej død, han sover,

|
Som Vinter-

marken til en dejlig Y&ar.Grundtv.PS.VII.
248. *(de) var kjørte hid

|
I Slæde over Vin-

termarken hvid. PalM.AdamH.1.21. -mor-
gen, en. Moth.V209. *Som Skyer drives

paa en stormfuld Vintermorgen
|
Af Vinden.

Storm.SD.34. naar Klokken er over „syv"
om Vintermorgener. Uglen.*/7l855.8.sp.l. Vin-

termorgener brændte et nøgent gasblus (i

skolestuen). Socialdem. */ii 1951. Sønd. 4. sp. 1.

-musvaage, en. \ laaddenbenet mus-
vaage, Buteo lagopus (der kan overvintre her

i landet). Frem.DN.431. Lieberkind.DWIII.
359. -mserke, et. I)^ sømærke, der bruges

om vinteren. MO. Hvadhedder det?(1947).295.

2) 4>- d. s. s. -fribordsmærke. Der er (paa
skibssiden) et mærke, som kaldes sommer-
mærket, og et der kaldes vintermærket,
fordi et skib må ligge dybere om sommeren
end ved vintertid, når søen er mere urolig.

Socialdem.^ya951.6.sp.7. 3) ('y/. Vinter 3.1

;

poet., sj.) tegn (som hvide haar) paa høj

alder. *Du sidder dér, en gammel Kvinde,
|

Med Vintermærket i dit YLdiZJ.MKok.Akva-
reller.(1884).9. -mølle, en. (æda. winter
mylnæ; foræld.) vandmølle, der kun er i drift

i vintertiden; græsmølle. (if. Moth.V209: „den
mølle, som har vand nok både vinter og
sommer"^. DL. 5—11—2 (se u. GræsmøUe^.
JMandix. Haandb. II. 398. DGL. Overs.II. 83.

-mørke, et. (tæt, rugende) mørke (som)
om vinteren (i vinternatten). Oehl.ND.386.
Naar under det rugende Vintermørke Da-
gene atter begyndte at længes, Solen at

vinde Sejr. TroeisL. 7/7.6. Tre Maaneder har
man Sommer heroppe (o: i Tromsø), i hvert
Fald Lys, de øvrige ni tilbringer man
i uafbrudt Vintermørke. JVJens.Nordvejen.

(1939).81. -nar, en. f^/. Sommernar; nu sj.

i rigsspr.) dels om person, der er ens nar
(for vinteren), især fordi vedk. er gækket ved
et gækkebrev: En Sommergjæk! Den maa I

vogte Eder for . . hvis den ikke kommer
fra en lille nydelig Haand, som kun vil

gjække paa Skrømt, for at gjøre sin Vinter-
nar lyksalig for Alvor. Ing.EM.II.34. det
gamle (gække)YeTs: *„Vinternar og Sommer-
gjæk,

I

Du skal gi'e mig Paaskeæg!"Ci<.
1862.(HCAnd.BCÆ.II.225). jf. PSyv.II.36.

Moth.V209 og u. Sommergæk 1. || dels (nu
kun dial.) % d. s. s. Vintergæk. Nemnich.
VSO. VI.575 (u. Sneeklokkej. JTusch.94.305.
Esp.386. -nat, en. {ænyd. d. s. (Kingo.SS.
I.38.58.IV.247) og vinters nat (DaViser.; jf.

Feilb.), oldn. vetranott) (mørk, lang) nat i

vintertiden; ogs. {jf. oldn. vetrnætr, om ^*/io;

foræld, ell. dial.) om nat, hvormed vinteren

regnes at begynde ell. indvarsles (om vinter-

10 solhverv: Moth.V209. om natten til ^V,.- Feilb.

III.464f. især om (ca.) ^*/io; Rostgaard.Lex.

V76c. Sal.VIII.216. AOlrE.NG.321). *Den
skiønneste blandt alle Vaarens Dage

|
Er

mod et Smiil af en elskværdig Mage
|
En

Yinter-Nsit. Ew.(1914).V216. *Herr Magnus
han stirrer i Vinternatten nd. Hauch.SD.II.
85. Det var en raa og vild Vinternat. JFJens.

H.232. om mørketid: (polarlandene har) i de-

ns lange Vinter-Nat . . stor Hielp af dette

20 'Nordlys. LTid.1727.94. den halvaarige Vin-

ternat . . under 'Nordpolen.AFSilfverberg. Den
mathematiske Geographie.(1833).42. Pont.Isbj.

35. billedl.: *Vaaren der (o: i Paradis)
\
Er dog

nok værd
|
En Vinternat i Graven. Grwwdto.

SS.IV388. -nattergal, en. (jf. Graairisk 2,

Jærnspurvj \ brunelle (II. 2), Accentor mo-
dularis L. (enkelte individer overvintrer her i

landet). Kjærbøll.305. Brehm.FL.250. -op-
hold, et. det at opholde sig et sted om

30 vinteren; ogs. (1. br.) om sted, hvor man til-

bringer vinteren, ell. (nu ikke i rigsspr.) om
underhold vinteren igennem. MO.^ (lægen)

havde tilraadet et Vinterophold i et sydligt

Land. Goldschm. VI. 311. Brandes. Br. 1. 198.

VSO. -pels, en. I ) (nu mindre br.) pels (1),

pelsværk til beklædning om vinteren. Bagges.

111. 74. Hrz.V292. *1 grønlandsk Vinterpels

. . De seer mig. PalM.AdamH.11.283. D&H.
2) (jf. u. -frakke ; især fagl.) pels (2), haar-

40 beklædning, som pattedyr bærer om vinteren.

Liitken.Dyr.^25. Pattedyrene have en Som-
mer- og en Vinterpels af forskellig Farve
og Tæthed. Sal.VII.323. -plads, en. plads,

der benyttes ved vintertide. Hist og her sad

en Moerlille paa Vinterpladsen ved Ovnen
og kartede. Pon^./SJ/. 6. om overvintringssted

i arktiske egne: KBirket-Smith.Eskimoerne.

(1927). 18. -pløje, V. vbs. -ning (Gold-

schm.II.107. VSO.). (jf. -lægge, -riste; især

50 landbr.) pløje om efteraaret, til vinteren. Oec

Mag. 1. 48. vinterpløjede Marker. Wilmann.
DanskKunst.(1934).130. jf. Feilb. {-plove).

-postering, en. (^, foræld.) (postering,

forpost til beskyttelse for et) vinterkvarter

(1). MilTeknO. MilConv.VI.542.VIII.577.
•præst, en. spec. (nu næppe br.) i forb.

være en god vinterpræst, om præst (ell.

anden talende person), der prædiker, taler

kort (i fortidens uopvarmede kirker var læn-

60 gere ophold ved vintertide ubehagelige for me-

nigheden). Nysted.Rhetor.25. Rostgaard.Lex.

V76c. -punkt, et. (astr.) om vintersol-

hvervspunktet (hvor solen staar ^'^Ui). Amberg.

JReumert.Astronomiske Iagttagelser. (1936).16.
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-pære, en. (ænyd. d. s.; jf. -frugt, -æble)

pære af en sort, der kan gemmes (et stykke

tid) ud paa vinteren. Rostgaard.Lex.Y76c.
vAph.Nath.VI.122. Bergs. OF. 1. 277. Have-
brL.'II.267. -raps, en.

2f>
den toaarige

raps Brassica napus oleifera DC. ASØrsted.

PlanterigetsNaturhist.(1839).318. LandbO.IV
22. -reeU) en. Moth.V210. Veirkere.(1854).

44. MartinAHans.JR.274. spec. (geogr.) om
regntid om vinteren: Sal.YI.179. Sydaustra- lo

lien har Vinterregn. Jorden ritndi.J./nA;a-^M-

stralien.f1926).134. det er Vinterregnens Tid

(1871: Ile^ye]T).Esr.l0.13(1931). -riste,
V.

f';/.
-pløje og II. riste 3.i; dial.). Jorden

fældes om Efteraaret, som her (o: paa Fal-

ster) kaldes at yinteriiste. Begtr.Fyen.803.

JHSmidth.Ords.128. 174. UfF. -ra«, en.

(ænyd. d. s., gfZno. vetrrugr; landbr.) d. s. s.

Høstrug. JTusch.222.339. Fleischer.AK.90.

JPaludan.Møen.II.(1824).215. *Den spæde 20

Vinterrug vil gro. JFJens.FL. 56. -rybs,
en. ^ den toaarige Brassica campestris var.

oleifera DC; ogs. om frøene heraf. Lange.Flora.

639. Wiese.T.II.53. -ræddike, en. (jf. u.

Ræddike 1) 2( HaveD.(1762).29. Vinterræd-
diker . . kan holde deres Smag hele Vinteren.

VareL.*728.
Vinters-, i ssgr. se Vinter-.

Vinter -salat, en. (ænyd. d. s. (om
planter som kokleare)) I) (især kog.) salat (1) 30

tilberedt af kaal, æbler m. m. NutidsMad.*
(1936).229. 2) (jf. Salat 2.2) ^ vaarsalat,

Valerianella locusta (L.) Betcke. ELindgren
&Bentzien.Kjøkkenhaven.(1878).154. -side,
en. spec. (foræld.): den ene af en primstavs

to sider (med mærkerne for vinterhalvaaret)

.

SaUXIX.553. -sikker, adj. (landbr., gart.)

vinterfast. Squarehead-Hveden . . synes nu
lige saa vintersikker som Landets gamle
Hvedesorter. LondwB.///. 67. Haven.1929. 40

164. sp. 2. jf.: (en hvedesort) med større

Vintersikkerhed. Land&O./J. 727. -sild,
en. (især fisk.) sild, der fiskes i vintertiden

(ofte spec: ved Norges kyst). JLybecker.Fi-

skene og Fiskerierne. (1 792) . 83. Danm Fauna.
XY198. -skole, en. undervisning i vinter-

maanederne; vinterkursus. Vinterskolen 1870-

71 talte over 100 . . LæTlinger.AskovFolke-
højskolel865-1915.(1916).58. komme på en
vinterskole (fx.) Roskilde Højskole.4r&m 50

FagbL1951.469.sp.l. ;«J: Vinterskolen med
Ridning (osv.) skulde tage sin Begyndelse.
PoulNørgaard. DaChristianvar Husar. (1946).
107.

II (jf. -lærer^ om skole (i visse landdi-

strikter), der kun holdes i vintermaanederne.
Oprettelsen af Vinterskoler for den konfir-

merede Ungdom. CtrA;.**/6iS46. JoakLars.F.
11.47.451. Feilb. O -skov, en. en skov,

saaledes som den er om vinteren. Tops.II.329.

den sorte Vinterskov, hvor Sneen laa hvid 60

. . mellem de nøgne St3imvaeT.Eriksholm.JS.5

-skore, v. vbs. -ning (NatTid."/»1944.3
sp.2). (fagl.) skove (ved, brænde) om vin-

teren; især i perf. part. anv. som adj.: MR

1827. 101. Bornholms Tidende."/'? 1945.4. sp.6.

•skad, et. (fagl.) skud, som en plante, et

træ skyder om vinteren. *Gak hen tU næste
Birk, besee dens Vinterskud. i^nm.J.«?. 9. i

Vejret skød han saa leddeløs og blegnæbet
som et Vinterskud. J5ongf.(S'.S6. -sky, en.

{ænyd. d. s. (Kingo. S S. Y 179); især CP)

Vinterskyen sender Storm og Slud.jBo«/e.

Brødr.181. tunge Vinterskyer ligge paa ^^0-

yen. HCAnd.ML.134. mindre, lavt liggende

Skyer, „Vinterskyer", som med deres hvide,

solbeskinnede Rande mod den blaa Him-
mel give Vejret (om vinteren) en venli-

gere Karakter. MøllH.Y 243. D&H. -sind,
en, et. OldKH.373. Hauch.SD.1.62. Land-
skaber i Sommersol og Vinterslud. Poi."/io

1940.12.sp.6. -smør, et. (især fagl.) smør,

der kernes om vinteren (jf. Fodersmør^; ogs.

om (ævred)smør, der henlægges til vinterbrug.

vAph.(1764). MO. Du (0: en halvvoksen dreng)

er jo saa let, som en tør Sild og saa

hvid som Vintersmør !Z)od<.F.S5. SjællBond.

92. Feilb. -sne, en. (ænyd. d. s.; især CJ,

højtid.) „Kaldes småt sne, som falder jefnt."

Moth.Y210. *Vintersneen fyger
|
Saa gni-

strende og hvid. Oe;iLZZ/F27. D&H. jf. flg.

gruppe: *Lær mig Markens Blommer
|
at

bie paa min Sommer,
|
midt i Verdens dybe

Vee
I

at spire under Vintersnee!^ic7i./.45.

II
billedl. ell. i sammenligning. *Alders Vinter-

Snee nu faldt paa mine lisiar.Falst.Ovid.108.

Ondskabs Daddel svinde,
|
Vintersneen liig

for Solens MagtlRahb.PoetF.II.lll. Naar
Livets Vintersnee os naaer,

|
Du bliver,

hvad du blev i Vaar, |
Min yndige Veninde.

Ploug.SD.399. hans Haar . .
|

er blevet

hvidt som Ymtersne.Gjel.HS.200. -snep-
pe, en. \. I) overvintrende skovsneppe.

Blich. (1920). XYII. 185. Frem. ^*U1927. om-
slag.3. 2) sortgraa strandløber, Tringa mari-

tima (der undertiden ses her i landet om vin-

teren). Brehm.FL.504. Liéberkind.DYYII.
392. -sol, en. (ænyd. d. s. og vintresol) om
solen, saaledes som den fremtræder, skinner

om vinteren; solskin om vinteren. Moth.Y210.
See, Vintersolen bleg og mat

|
Bag Skyen

daler ned. Winth.Lyr.119. i den fine Vinter-

sol
I

de blanke Draaber faldt fra Sneens

Striber. JFibiger. (Diod.) Or. 196. Julen er

og blir sig selv, naar Vintersolen vender I

MLorentzen. (Blækspr. 1943. 27. sp. 2). -sol-
hverv, et. (ænyd. d. s.; jf. u. -nat; især

astr.) det solhverv, der falder om vinteren;

den dag (21. december), hvorpaa dette sol-

hverv falder (ell. dagene deromkring). Høysg.

S.285. I den sydlige Halv-Kugie er det

Vintersolhverv den 21 Juni; thi da er So-

len længst fra dens Zenith. Bugge. Astr. 299.

Grundtv.PS.IY480. Heegaard.Astron.221.
||

hertil bl. a. Vintersolhvervs - dag, -fest,

-punkt (jf. Vinterpunktj. -sovende, part.

adj. (zool.) om visse dyr: som sover vinter-

søvn, de vintersovende Dyrs Oeconomie
under 'Dya\en.Engelst.Forsv.l52. et vinter-

XXVII. Rentrykt "/t 1952
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sovende Tindsvin.Danm Pattedyr. 110. -so-
ver, en. (zool.) dyr, der sover vintersøvn.

Syvsoveren . . hører til • Vintersoverne. Conv
Lex. XVI. 688. legemstemperaturen falder

ikke (hos grævlingen, der ligger i dvale) som
hos de ægte vintersovere. VLDyr.1.97. se egs.

u. Sover 2. -spinat, en. ^ om forsk, spi-

natarter ell. planter m. tilsvarende anv., der

saas om efteraaret til brug næste foraar. Am-
berg. Ydun.(Kbh.)1895.144. navnlig om Spi- \o

nacia oleracea spinosa (MøllH.'VSél. VareL.*

794) ell. engelsk spinat, Rumex patientia L.

(E Lindgren& Bentzien. Kjøkkenhaven. (1878).

167. HavebrL.* 11.1108. jf. Munkerabarberj
ell. vinterportulak, Claytonia perfoliata Donn.
(Nytteplanter. 137). »spore, en. (bot.)

hvilespore. Warm.Bot.648. HavebrL.' 11.316.

-sport, en. Cit. 1895. (Breidahléc Kjerulf.

Københavnerliv.L(1938).294). Vintersport, i

Almindelighed Betegnelse for Kælkesport . . 20

I øvrigt Bandy, Ishockey, Skisport, Skøjte-

sport. Åpor/sieA-s.//. 673.
II

hertil Vinter-
sports-hotel Ci^T5Fms.-Sc;iu;ew.('i944;.246;,

-sted (Skiløberen."/itl939.14.sp.l) ofl. -sta-
de, et. (ænyd. d. s. i bet. 2) I) (nu l.br.)

stade, som benyttes, indtages om vinteren.

indplante Blomster til deres Vinterstade.

MO.^ Der har Sælgekonen sit Vinterstade.

VSO. 2) (biavl., nu sj.) overvintrende bistade;

overvintringsstade. Nysted.Rhetor.l8. -stald, 3o

en. stald som kun benyttes om vinteren, ell.

stald, som den er om vinteren. *Koen brum-
mer

I
I den lune Vinterstald. Winth.1.55.

*med et lystigt Piskeknald
|

(bonden) aab-

ner for sin Vinterstald,
|

naar Hjorden
Vaaren føler. Kaalund. 222. PNørland.N.60.
-stander, en. (efter sv. vinterståndare; bot.)

stængel olgn. af urteagtig plante med (rester

af) frugt, der, skønt vissen, bliver staaende

om (ud paa) vinteren; ogs. om træ, der be- 40

holder (rester af) frugter hen paa vinteren. Vid
SelskSkr.Nat.8R.V111.184. OrdbS. -s-tid,
en. se -tid. -stille, adj. (især Q3, højtid.).

Langsomt vandrede jeg . . ad den vinter-

stille Yei.Bergs.Hvh.26. PoVI*1908.8.sp.4.

jf.: der (var) saa smukt og hyggeligt i denne
af Alpebjerge begrænsede Vinterstilhed.
Goldschm.V.ll. -stok, en. (fagl.) den højere

liggende havstok, der dannes af vandet i vin-

tertiden. Andres.Klitf.34. -»torm^ en. {ænyd. so

d.s.) Ew.(1914).III.159. *naar Vinterstorm
bortveirer Lø\et.PalM.TreD.252. vi mød-
tes, hvor en Stamme

|
laa af Vinterstormen

væltet. Stuck.II.84. billedl.: *Han lover mig
en evig Vaar,

|
Trods Vinterstorm og Død.

Boye.AD.1.89. -stad, en. (æda. wintær-
studh (ValdJord.(1926).35f.); hist.) skat,

stud (II. 1), der betaltes om vinteren (efter-

aaret). Suhm.IX.280. Sal.XVI.849. -stue,
en. (ænyd. vinterstu(v)e; jf. -hal(le), -kam- eo

mer, -værelse) stue som den er om vinte-

ren, ell. (især foræld.) stue (dagligstue olgn.),

der kan opvarmes, og som derfor benyttes om
vinteren (jf. Sommerstuej. Aarsagen til de

Norskes Kuldskierhed tilskriver jeg deres

meget varme Ymter-Stuei. Holb. Ep. IV 59.

den tætte Vinterstue (i Grønland), hvor alle

fire Vægge vare beklædte med Sælskind.

lng.EF.lV5. TroelsL.* 111.174.179. D&H.
(jf. u. -hjemj om varmestue (for gamle): Krak.
1920.1.127.

II
billedl.; om vinterhi: *Biørnen

inde laae i rette Vinter-Stue. JFms.37. om
gravsted: Holstein.MM.16. -stykke, et.

(nu sj.). I) (jf. -kaabe og I. Stykke b.2)

(over)stykke til vinterbrug. Tops. 11. 350. 2)

(jf. I. Stykke 6.6J billede, maleri med mo-
tiv fra vinteren; uegl.: Blich.(1920).XIX.63.
Tre kjøbenhavnske Skizzer. I. Et Vinter-

stykke. Runde-Taarn. 1856. Nr. 30. 13. -sæd,
en. (ænyd. d.s.; jf. -byg, -havre, -hvede, -rug

og -korn 2; landbr.) sæd, der saas om efter-

aaret og modnes den følgende sommer (m. h. t.

danske forhold næsten kun om rug og hvede);

ogs. (jf. I. Sæd 1 ; nu næppe br. (i rigsspr.))

om saaning af korn før vinteren fVinter-Sæden
hos Ægypterne gik fornemmelig for sig i

(november). L Tid. 1723. 378). Holb. DH. III.

535. Jeg vilde bare see til Vintersæden, hvor-

dan den stod. Hostr.T. 15. LandbO.IV792.
billedl.: *Hvis blot een eeneste mig . . for-

staaer,
|
Dets (0: digtets) Vinter-Sæd engang

i Sommerfrugt, o^ga,aeT.Bagges.Gieng.l67.
\\

hertil bl. a. Vintersæd- (ogs. Vintersæds-.
DJagtleks.1389) -areal, -art, -dyrkning,
-marlc samt -ugle (zool., om sædugle. Agro-

tis segetum Tr., hvis larver (knoporme {!))

angriber den unge vintersæds rødder. SRostr.

LS.'(1900).134. BøvP.1.456). -sæde, et.

(oldn. vetrseta; jf. -bolig, -kvarter; 1. br.)

sæde, som man har i vintermaanederne. Ha-
rald . . seilede saa . . tilbage til Trøndelagen,

hvor han tog sit Yintersæde. Grundtv.Snorre.

1.79. nu skal jeg formodenlig . . sidde i

Vinter-Sæde i Studere-Kamret ! sa.B.//.i2S.

Kongen har sit Vintersæde i Kiøbenhavn.
VSO.

II
(biavl.) vinterleje (2). Tidsskr.f.Biavl.

1879.69. -søvn, en. (jf. -dvale, -hvile). I)

(sml. -sovende, -sover; zool.) søvnlignende

tilstand (med stærkt nedsatte livsfunktioner)

,

hvori visse dyr tilbringer den ugunstige aars-

tid, vinteren (spec. om tilstand, hvori dyret

(mods. I. Dvale I.2J nu og da vaagner op);

ofte (jf. u.bet.2) i forb. sove vintersøvn.
Glad er den lille Svale, naar den vaagner
af Vintersøvnen. Birch. II. 25 (if. gi. folketro

overvintrer svalen i mosers og søers dynd).

Biørnen suger Labben i sin Vintersøvn.

Oehl.II.210. i mildt (marts)YeiT kan man
se (staalorme) krybe frem af deres Smut-
huller for at sole sig efter den lange Vinter-

søvn. BMøiZ.Z)!/L.///.46. Pindsvinet, Birke-

musen, Hasselmusen og Flagermusen sover

alle Vintersøvn: de ligger eller hænger stille

hen, og Legemstemperaturen synker ned til

Omgivelsernes Temperatur. Sal.T.1943-44.62.

2) CP overf. Skibene turde ikke vove sig ud,

og tilsidst frøs de fast i Havnen og sov

deres Yinteisøyn. Rønberg.GK.144. (sommer-
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villaens) lange, ensomme Vintersøvn. Jac
Paludan.L.76. \\ m.h. t. (kræfter, forhold i)

naturen. Den Tid, da Solen . . opvækker
Naturen af sin lange Yinter-Søvn. JSneed.
DenpatriotiskeTilskuer.1761.570. naar Vin-

terkulden kommer (standser) Plantevæxten
. . og Træer, Buske . . sove Vintersøvn.

CVaupell.PlanterigetsNaturMst.*(1866).89.
||

m. h. t. aandelige, sjælelige forhold, dog har
. . min Phantasie, endelig vaagnet af sin

Vintersøvn, hentryllet mig i en ungdomme-
lig \eTden.Molb.UY37. Politiken ligger i

Vintersøvn, ligesom Biørnen.Gylb.VII.245.

jf.: nu kaldte . . Ingemann . . Riddertiden

ud af Vin tersøvnen. Johs Steenstr. HD. 169.

-tegn, et. I) o tegn, der viser, at vinteren

er nær ell. inde. Moth.V210. Sneen har malet
Klitterne endnu mere hvide, end de af Na-
turen er, hvilket er et ubedrageligt Vinter-

tegn. FoZ;ce<s^t;is."/i,i52<?.i.sp.3. 2) (astr.)

om de tre tegn (stenbukken, vandmanden, fi-

skene), hvori solen staar i vintertiden. PHorre-
bow. Elementa doctrinæ sphæricæ. (overs.1750).
36. Sal.*V1.586. -tid, en. (ogs., til dels blot

som sammenskrivning og vekslende med usam-
mensat forb., nu næppe i rigsspr. Vinters-.
Moth.V208. Amberg. se videre u. bet. 2.2).

(ænyd. d. s., oldn. vetrartf5 ; jf. -lag 2 ) den
tid paa aaret, da det er vinter. 1) i al alm.

Moth.V210. *Ak, hvor seen
|
Gik ei Vinter-

tiden I PaZilf.C79(?9;./.2<3S. Maaskee gaaer det

(o: min mathed) atter over, naar den egent-

lige Vintertid kommer. Brøchner. (Brandes.
Br. 1.214). Feilb. billedl.: Grundtv.(se sp.

116**). denne østfynske Bevægelse i Pietis-

mens Tid (har) været Grundlag for meget
godt i de følgende Tider. Der kom en Vinter-

tid, da de dannede atter fik andre Ideer.

Ikke Kristendom men „Religionen" skulde

iorliyndes.SvendbAmt. 1927-28.29. 2) bet. 1

i særlige anv. 2.1) (1. br.) i absolutte tidsbe-

stemmelser, (bogen) er skrevet en Vintertid

paa Danmarks nordre 'Næs.OlesenLøkk.(Pol.

"/tl939.Sønd.l5.sp.4). 2.2) styret af præp.

(ofte i formen -tide, se ndf.). *Naar først

efter Vintertide
|
Vintergjæk af Sneen hvide

|

Reiser sig . .
|
Da kommer Yihenl Bagger.

ØB.82. *mod Yintertide. HBlache.Arosia.
(1862).133. Gulvtæppet . . laa der endnu
fra Vintertiden. Tops./S'.iSi. flg. forb. frem-
hæves: 1. styret af i. Guds Sol . . kvæger nu
de Arme,

|
Som frøs i Yintertid. SalmHus.

59.1. det var . . i den kolde Vintertid.

HCAnd.(1919).lI.295. der var itte meget
Arbejde med at tække i Vintertiden. Zron-
borg.EspingolOle.(1909).7. (kongen gik) med
en Krigs-Magt udi haardeste Vinters-Tiid
(Holb.DH.*: Vinters Tiidj ind udi Sverrig.

sa.DH. 1.226. *vi finde,
|

Under Rim i

Vinterstid,
|

Sommerdagenes Kjærminde.
Grundtv.PS.VI.568. 2. (nu sj.) efter om;
t forb. om vintertid(e) ell. vintertiden
(Falst. (Falsteriana. 22). JPPrahl. A C. 61).

*alle Blomster var om Vinter-Tid forsvun-

den. JFms. 276. det var om Vinter-Tide.

Schousbølle.Saxo.486. *det var underligt, om
Vinterstide

|
At se det ene Træ saa som-

merligt. Grundto.Opir.//.26. jf.: *lækker Ost,

og Melk og Smør,
|
Om Vinters Tid ei

glipper. PAHeib.Indtoget.(1791).38. *det vil

fryse om Vinters Tide. Blich.f1920).Y216. 3.

styret af ved; i forb. ved vintertid(e) ell.

(sjældnere) vintertider (Winth.D.(1828).

10 109). Det var ved Vintertide, det var
ved høien JuulOehl.HK. (1828). 228. Ved
Vintertid, naar Skoven staaer

|
Med Riim-

frost i de dunkle Lokl^er. Holst.D.1.103. fra

1680'erne var fyrene også tændt i vore far-

vande ved vintertide. LEGrandjean.Skibbrud-
detsSaga.(1947).34. ved Vinterstid (fug-
len) fra Norden

|
Flygter mod Syd. Hauch.

DVII.119. smst.38. -to, en, et. (jf. -haar;

se II. To 1.2. -togn et. spec. (nu sj.): vinter-

20 felttog. Slange. Chr IV 306. Iris. 1793. 1.96.

-træ, et. I) f (jf-- „ Usædvanligt. "JfO.^
træ, der (som de fleste naaletræer) staar grønt

om vinteren; ogs. som navn paa birk, Betula

(alba) L., der er vinterfast selv i de strenge-

ste vintre. Schytte.IR.II. 278.281. III. 382. 2)

(fagl.) det yderste, haardere ved i en aarring.

Wagn.Tekn.430. -træk, et. (zooL). „vin-

tertræk", d. V. s. vandringer (af fugle) midt
om vinteren under indflydelse af pludseligt

30 indtrædende knlde.VLDyr.1.295. -toj, et.

(jf. -klæder og I. Tøj 4.2). HCAnd.BCÆ.II.
126. Hr. Sørensens Familie kastede Vinter-

tøiet og iførte sig lette Foraarsdragter.

Rappee.l858.158.sp.l. De klogeste, der var
trukket i Vintertøjet, klarede sig helt stolt.

Pol.*iiol920.3.sp.2. -nid, en. (fagl.) d.s.s.

Laad sp.lOS.'"-'' Høysg.AG.13. Sal.XVII.
997. -vand, et. (ænyd. d. s.; nu 1. br. i

rigsspr.) spec: vand, der samler sig (i mæng-
40 de) paa jorden i løbet af vinteren. Moth.V210.

Fra disse Enge opløfte sig tre Stykker Ager-
land, som fordi de af Vintervandet ere om-
flydte kaldes 'Ro\me.Iris.l801.IV36. sidt-

liggende Agre, som plejede at samle Vinter-

vand. Blich. (1920). XXI. 243. Thyreg. B B. I.

230. se ogs. u. Vandskred 2. -vej, en. (æda.

(som stednavn) Wintær wægh (Necrologium
Lundense.(udg.1923).130), sv. vintervåg, no.

vintervei (no. dial. vetterveg^, ty. winter-

50 weg, jf. SV. vintergata(n) (om mælkevejen)
og oldn. vetrarbraut, vetrgata) I) om vej,

færdselsbane ell. (jf. Vej 3 og é) rute, rejse,

færd(en). I.i) ((i rigsspr.) nu kun alm. i den
sp. 135*^ anførte talem.) vej, som (især) be-

nyttes om vinteren (jf.: Vintervei . . Er en
ond •vei.Moth.V210); navnlig om (gen)vej,

der fører langs ell. over moradser, side steder

olgn. og derfor kun kan benyttes, naar frosten

har gjort den farbar. Obersten Kruse havde
60 med 160 Mand besat en Vintervei til Hø-

lands Præstegield, da Carl den Tolvte første

gang brød ind i Norge. Mall.SgH.324. MO.
FortNut.XIII.98. paa de sparsomme Vinter-

veje bærer Isen som Broer over under-
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staaende Y&nå.Fleuron.HFRAå. jf. Vej sp.

818^*^ og u. Slædebane: ieg frygtede, at

. . Vinterveien og Slædebahnen , , kunde
have gaaen op.Æreloe.181. \\ vise (ell. (nu
næppe ir.) lære. Christianus lY lærte ham
(o: en jesuit) YmteTveien.PEdvFriis.S.SSO.
Oehl.Tord.(1821).77) en (mindre ir. noget;

vintervejen, (egl.: vise en den korteste, lige

vej (hort fra sig), jf. u. Vej 3.4 slutn.; om
anden forklaring (opfattet som hørende til

iet. 2) se CAThortsen.Smaaskr.(1880).138f.;
talespr.) affærdige (2.2) kort, afvise, sætte paa
porten, give løiepas (spec. m. h. t. fjende ell.

forsmaaet iejler); ogs.: give en ilde medfart,

gøre kort proces med. Moth.V210. Tychon.

Vers. 326. pak jer, I Spøgelse (o: om en
intrigant tjenestepige), ellers skal jeg vise

jer YinteTweien. Skuesp.Y166. naar Fienden
kommer i Landet, vil de . . vise ham
Vinter -Veien.(rnmdto.iS'aa;o./.226. det er . .

ikke Maaden til at blive givt paa, at vise

Frierne saadan Vinterveien. C£ern/i. 7. i25.

fra Murene kunde Herren og hans Svende
vise en nok saa stærk Hær Vintervejen.

GBang.EK.I.315. en Ridder, der træffer

en Hyrdinde og . . bliver vist Vintervejen

af hende. NMøll.VLitt. 11. 131. Finland og
England viser det (o: et forslag) Vinter-

vejen, gfadeptofcaf /or £Å;sira6Z.*%i940. — (sj.)

i andre fori.: (han skal) give mig Rapport,
saasnart han spiller Trumpfer ud, som quali-

ficere ham til Vinter-Vejen eller Løbe-Pas.
Wied.Silh.47. se ogs. feje sp.SdS'". 1.2) (især

højtid., nu sj.) vej, som tiliagelægges om vin-

teren; vinterrejse. *Over Bølger, som alt isne,
|

Blomster sende tørst du ej:
|
Frygter for,

de skal henvisne
|
Paa den lange Vintervej

(o: fra Gisselfeld til Augustenborg). Grundtv.

PS.Y79(digt til et sølviryllup "/n 1820).
*Du (o: en sisken), som i Vaarens og Haa-
bets Dragt

|
Har Vintervejen tilbagelagt,

|

Vær hjertelig hilset, min svenske Fugl I Blich.

(1920).XXI.102. jf. u. Vej 1.6 : *Soelen . .
|

Tog nu sin Vinter-Vey i den beseigled Egn,
|

Og stak sin Straale-Piil i Fiskens vaade Tegn.
PoulPed.DP.(1937).46. || iilledl. *Skal for

min Modgangs Vinter-Vey
|
Maymaanet

aldrig DBigea?Kingo.SS.Y20. især (jf. YinteT

3.1^ i udtr. for høj alderdom: *Danekvinden
ældes ej,

| Saa hun paa sin Vintervej
|

Glemmer Vaarens Ba.ge. Grundtv.PS.Y11.66.
Bødt.8amlD.277. 2) (dial.) om mælkevejen

(jf. JKamp.DF.35) ell. andre lysende striber

paa himlen (UfF.). -Tejr, et. {ænyd. vin-
tervær, oldn. vetrve5r; jf. -vejrlig) vejr, som
det er om vinteren (især m. tanke paa iarsk-
hed, kulde). Moth.V210. jeg tiltraadte min
Reise . . i et deiligt, klart Vinterveir. Gylb.

(1849).IX.86. (et) barskt Vinterveir. Brøc/i-

ner.(Brandes.Br.I.37). Siden Tirsdag Aften
har Vintervejr raset over Vendsyssel. PoL
*''/iol941.3.sp.l. --vejrlis, et. (nu næsten
kun dial.) d. s. det stormende og ubeqveme
Vinterværligt.i2eiser.//.ii4, når vinterveir-

lig det tillader at åge (o: age) tang på san-

dene. Cit. 1777. (Vider. 11. 578). Rask. Fynske
BS.30. -Tikke, en. især (landbr.) om af-

art af fodervikke (der saas i vintersæden).

Landbo. IV 782. Bl&T. UfF. -Tind, en.

(ænyd. d. s. (Kingo.SS.1.65)) *mangen een
. . laved

I
Sig Bryst-værn udaff Gaase-duun

(o: af dynen)
|
Mod Vintervindens Bragen.

Sort.PSkan.2. *Alt rive Vinter-Vinde
|
Hvert

10 Løv af Træe og Buske. Birch.II.112. JVJens.
Di.*80. -viol, en. (nu næppe br.) 3f dels

(ænyd. vinter fiole (NkS4°351d.209r)) om
aftenstjerne (2), Hesperis matronalis L. Vin-
ter Fioler . . kan staae ude hele Vin-

teren. OeconIf.fi 7S4;. 77.265. dels (vistnok)

om dorotealilje (1), Leucojum vernum L. (jf.

u. -gæk slutn.). Bergs.GF.I.175. -vækst,
en. (især gart.) plante, vækst, der varer vin-

teren over ell. flere aar; perennerende vækst.

20 Amberg. MO. Mohr SNissen. Ty.- da. Ordbog.

II.(1904).883. -værelse, et. I) (jf.-h&\-

(le); nu sj.) opholdsrum til vinterbrug; vinter-

stue, (de) havde opreist dem et Huus til

YinteT-YæTelse.Egede.GM.154. vort Telt, som
vi havde udseet til vort Vinter -Værelse.

Prahl.AH.III.8. Levin. Larsen. 2) (nu næppe
ir.) i flt.: vinterbolig, -lejlighed, hans Vinter-

værelser kostede ham omtrent 900 Daler.

Rahb.Tilsk.1797.817. Stampes havde Vin-

30 terværelser i Kiøhenhavn. HCAnd.ML.267 .

-æble, et. (jf. -frugt, -pærej gemmeæble,
der kan holde sig til ud paa vinteren. Moth.
V210. OehU.152. CMatthies.DF.il. 199. \\ i

sammenligning. Det kan gaae med Bekjendt-
skaber ligesom med Vinteræbler: de mod-
nes ved at ligge. Goldschm.SF. 306. jeg var
lige saa mør (o: af strabadserne) som et

overgemt Vinteræble. 7)rac/im.5'TL.24i. mit
hjerte var så grønt og umodent som et

40 vinteræble i iuni.Raae.F.188. ofte m. hen-

blik paa rynket ansigt (hos gamle folk): saa

rynket (ell. runken^ som et gammelt (ell.

overgemt; vinteræble
j jf.: Hendes (o: en

gammel kones) Vinteræbleansigt ser saa

sødt ud mellem de hvide Kappestrimler.

IBentzon.GH.210. -æ^, et. spec. (zool.) om
tykskallet, befrugtet æg, der lægges af bl. a.

dafnier og hjuldyr, og som først udvikles efter

en hvileperiode i vintertiden; hvileæg. MøllH.
50 VI.254. Boas.Zool* 231.277.

Tintlins, en. se Vinterling.

vintre, v. ['vendraj (-f (-)ymtere. se u.

overvintre;, -ede. vbs. -ing (se bet.B.B (og

IL Vintring;;. {ænyd. vintres, blive vinter, sv.

vintra (i forb. det vintras ell. vintrar på, det

bliver viriter, og vintra over, overvintre {!)),

no. vintre (s) (no. dial. vet(t)ra(st), vintrast;,

oldn. vetrar, det bliver vinter, eng. winter,

ty. wintern; af Vinter; jf. ind-, udvintre og

60 somre, vaare; nu sj. i alm. rigsspr.) I) om
tid: iegynde at ilive vinter; om vejr:

Hive vinterligt. *Min Lykke splintres . .
|

Og haabløst vintres og vintres
|
Den blegede

Dag.
I

Alle de vintrede Dage . . |
vender
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en hjælpeløs Klage
| mod Tider, der gaar.

HuldaLutk.SjælensHave.(1931).23. især upers.

det vintrer ell. vintres: Moth.V211. Det
vintres tilig i A&r. vAph.(1764). (de) kom-
me der ved Vintrens Begyndelse; og sneer

og vintres det da for dem.Rahb.NF.il.69.
HjælpeO. *Vi staar fortabte, vi staar og
lytter

|
hvergang det vaares, og naar det

vintres. HAhlmann.M.65. BornhOS. billedl.:

Grundtv.PS.VI1.260 (se u. vaare 1^. 2) intr. {q

ell. dep.: leve vinteren over, tilbringe vin-

tertiden. Vintre . . Er at være vinteren over

på et sted. Moth.'V210. *Hjælp mig hjem at

vintre
|
med en Ven ved Siden\Rørd.IH.62.

II
især (jf. overvintre (1)^ i forb. vintre

over. Rostgaard.Lex.V77b. i Efteraaret drog
han til Ørkenøerne, for at vintre over hos
A.Sams. 1. 11. Grundtv.Snorre.1.93. Enebær-
busken . . vintrede over med nogle smaa
langsomt voksende Rodskud. JFJens.Br.5i. 20

BornhOS.(om dyr, plante, skib), billedl.: Trø-
sket og kroget,

|
Grækerstammen splintres.

|

Var da paa den
|

slet ikke noget
|
Skud,

som kunde vintres
| over ig]en? Rich.BS.

187. 3) trans. 3.1) (indtage og) passe,
røgte (kvæg) vinteren igennem. *Hvo
Hyrde er, sin Hiord han vintre rolig (ty. orig. :

*Wer hirt ist, wintre ruhig seine herde^.

Rahb.VT.93. 3.2) (vist kun i forb. m. adv.

olgn.) m. h. t. (barsk, vinterligt) tidsrum: 30

overleve, staa igennem, jf.: (Brorsons) Sal-

mer gennemvintrede Rationalismens Tid.

Ludwigs. SS. 1. 20. 3.3) (jf. u. somre 3.1

;

fagl.) m. h. t. teglværksler: oplægge under
aaben himmel og overrisle gentagne gange
i vinterens løb, for at frosten kan fin-
dele det; som vbs.: Vintring (Vintergrav-

ning). Suenson.B.III.326. TeknLeks.I.600.
I. Vintring^, en. {no. (dial.) d. s. og

vetrung, aargammel (1) hest ell. okse, sv. 40

dial. vintrunge, aarsplag (Rietz.812), oldn.

vetrungr, vintergammelt dyr; af Vinter; jf.

Vinterling (1) og I. Aaring, Vaaring 2, Gim-
mer; vist kun no. (jf.MO.)) vintergammelt
(hus)dyr (spec: kalv). CFrim.AS.173.

II. Vintring, en, ['vendreri] flt. næppe
br. (af Vinter (sml. dannelser som Aftning,

Morgning^ ell. vbs. til vintre; sj.) i forb. i

vintringen, ved vinterens begyndelse, mod
vinter. Ind-Trønderne havde i Vintringen 50

(oldn. orig.: at vetrnottum^ holdt et stort

OneT-GMe.Grundtv.Snorre.II.152.
III. Vintring, en. se vintre 3.3.

Vin-træ, et, (glda. d. s., oldn. vintre,

got. weinatriu; sml. Vin 2; jf. Vinbærtræ
(u. Vinbær 1^, Vinløvstræ (u. Vinløv^ og

Vinranke 2; nu sj. undt. bibl. (jf. VSO.),
hvor det dog ofte i nyere overs, (især 1871-

og 1931-overs. af Gamle Testamente) er afløst

af (Vin-)Ranke, Vinstok) vinstok; (nu næppe 60

br.) om andre planter (m. klatrende vækst og

bærfrugt), spec. Bryonia alba L., enbo galde-

bær (JTusch.42). Alle hans afholdsdage, skal

hånd ikke æde noget, som giøres af vinens

viintræ (1871: Yiinstokken). 4Mos.6.4(Chr.
VI). Engelen lod sin Segl gaa hen over

Jorden og afskar Frugten paa Jordens Vin-

træ og kastede den i Guds Harmes store

Persekar. ^aJ.14.29. Stokke af Viin-Træ, at

fortdrive de lade Soldatre med. LTid.l735.
456. tykke Viintræer, der ranke deres Grene
fra een Elm til den anden. Molb.Reise.III.80.

de Annanaser og smaa Vintræer med de

store Vindrueklaser, der hver Dag . . pryde
det grevelige Taffel.. Tops. /,2<?6. et ædelt

Vintræ. Jør^.L.37. jf. ssgr. som Vintræ-løv
(0: vinløv. JBaden.DaL.762), -saft (o: vin

(1). (Kalk.IV831). SalmHus.983.1), -stang
(om thyrsossiav. Rose.Ovid.1.129. jf. Vinløv-

stangj.
II

billedl.; især (efter Joh.15.1-8) om
Jesus. Jeg er det sande Viintræ, og min Fa-

der er Viingaardsmanden, Jo/i.ij.i. Grundtv.

SS.1.624. *Du Viintræ i Guds Urtegaard,
|

Fra Dig jeg Saft og Styrke faaer. Timm.
AS.44. -tnng, adj. (Q), I br.) tung (dø-

sig, besværet) af (umaadeholden) vindrikken.

han (følte) sig aldeles ikke omtaaget eller

vintung mere. KGBrøndst.F. 155. *de vin-

tunge Lemmer
|
Dingler og raver omkring.

Høeg&Rubow.Overs.af OvidsFasti. (1945).166.

-tTang, en, (restaurations-spr.) om det for-

hold, at en restauration kræver, at gæsterne

bestiller vin til (middags)maaltider (og be-

regner merpris for maaltidet, naar der ikke

nydes vin). Pol.*/tl906.3.sp.2. Marienlyst

Park- Hotel . . Ingen Vin- eller Paaklæd-
ningstvang. smst.**/s 1942. 16. sp. 6. -tønde,
en, (oldn. vlntunna; ;'/, -fad, -pibe) LTid.
1724.611. Goldschm.VI.24. Rønberg. DE. 39.

-valle, en, (ænyd.d.s.; 7/, -kandel; for-

æld.) drik af mælk tilsat vin, som faar mælken
til at skille, blive valleagtig. Rottbøll.S.86. Tode.

NH.172. -vrager, en, (jf. -prøver 1; nu
næppe br.). Moth.VWl. vAph.(1764). JBa-
den.DaL.763. -æble, et. (jf. -pære. Drue-
æble og u. vinsur; især dial.) æble med vin-

syrlig smag. Moth.VWl. HaveD.(1762).)()(4.

Vinæble fra Ile\\ested.CMatthies.DF.II.201.

UfF.
I. Viol, en, [vi'o^Z] (tidligere vistnok ogs.

udtalt m. k-lyd, jf. Viol 00 Aal. FrHorn.Somn
Poet.73. Violer cnd Straaler. Oehl.Digte.(1803).

33.80.87.118 (men: Violer cn3 Foler, smst.140).

Viol CV3 Sk&Si\.Winth.I.66. sml. APhS.VI.
125). (nu især dial. (delvis (jf. 1. 47) udtalt

m. k-lyd, se UnivBl.1.368. Fr Grundtv. LK.
54. CReimer.NB.600) Fiol. JTusch.264.351.
Høysg.S.13. Grundtv.PS. VI.169. PalM.Adam
H.III.117. MO.I.494. Drachm.T.65. LollO.
— t Viole. JBaden.FrO. JPaludan.Møen.I

.

(1822).108). flt. -er. (ænyd. viol (Kingo.SS.

1.159), fiol (Kalk.V245), viole, glda. (flt.)

viole, fioler (Mand. 85), æda. (ent.) wiolæ
(Harp.Kr.27.28.145), %. viole; fra lat. yiola.;

jf. II. violet
II

formen Fiol er laant gennem
mnt. viole (fiole); den fortrænges i rigsspr. i

løbet af 19. aarh. (dog bevaret i det kbh. gade-

navn Fiolstræde^, jf. Aarb.1867.384. UnivBl.
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1.44. Jesp.(Tilsk. 1902. 198). VSO.VIII.l.
353. D&H. Dahlerup.SprH.109. \\ om blom-

sten i sagn og digtning se GadsMag.1933.

185ff.)

1) Sf plante af slægten Viola L.; især om
martsviol, Viola odorata L. LTid.1728.626.
*(de) som tilbedende bæve

|
for Guddom-

mens Straaler,
|

i Sole, i Violer,
|

i det

Mindste, i det StøYste.Oehl.Digte.(1803).80.

*Nu har Viben Æg, |
Pilen dygtig Skjæg,

|

Og Violen smaat paa Volden pipper. PilføH.

(1855).1.42. *Vielsen og Talen
|

Besørger

Nattergalen,
| Og alle de Violer blaae

|
Er

hendes (o: bøgens) Brudepiger sm&ae. Éich.

SD.lll. *Du spørger, min Dreng, hvad jeg

vil med den visne Yiol. MusikaJskMuseum.
X.fl856J.44. *Hvem mon plukker og hvem
mon får

| de friske Violer fra Plænen iår?

Rørd. Den gamle Præstegård. (1916). 51.
|| (jf.

bet. b) som symbol paa beskedenhed, blufær-

dighed olgn.: 0rst.III.153. *Viol er: Uskyld,
Ynde, venlig I>yd.Oehl.F.(1840).32. i sam-
menligning: den (o: en olie) lugter som
Yioler. Reiser.II.416. (se) en snedækt Skovsø
ligge . . saa blaa som Yioler. JaePaludan.
T.18. det dufter, lugter ikke som (ell.

afj violer olgn., om noget ildelugtende. Duf-
te, der ikke just minder om Violer. iSøHe-

rødB. 1944.50. \\ korthaaret f'haaret.
Rostr.Flora.I.^*(1925).209. f hvashaaret.
Viborg.Pl.(1793).173) viol. Viola hirta L.

Lange.Flora.649. Sal.*XXV260. rank viol.
Viola stagnina Kitaihel. Lange. Flora. 652.

Rostr.Flora.I.^*(1925).210.
\\ om andre plante-

slægter (jf. Festskr.Feilb.51); uden for ssgr.

som Alpe-, Maane-, Natviol spec. (jf. Lak-,
Stangviol samt Filit, Violentræj om gylden-

lak (2). UfF. især i forb. gul viol. Hubertz.
Ærø.(1834).246. Kjærbøll.FB.144. Fabricius.
Drejø.(1882).99. \\ kandiserede violer,
(kog.) violblomster m. sukkerovertræk, anv.
til pynt paa lagkage olgn. AaDons.S.196. en
visitkage med kandiseret viol. Socialdem.'*^a
1951.Sond.4.sp.4.

2) (1. br.) violblaa farve. *guult er ei
|

Alene Falskheds Farve; Liliekinder
|
Og

Øiets blaa Viol kan og hedi&ge. Oehl.VL87.
(bølgerne) sank i Rosa, og de opstod i Viol.

ErnDalgas.DB.13.

3) (zool., jæg.) kirtel (med vellugtende af-

sondring) ved haleroden hos ræven; violkirtel.

Blich.(1920).XVL74. Lieberkind.DVX.31.
4) (jarg.) dgar- ell. cigaretstump; skud

(L3.4). Pol.*yi*1943.11.sp.4. Det eneste Af-
fald, der findes (o: i Stockholm), det findes
ikke mere hjemme, nemlig Cigaretskud. Jeg
kunde daglig finde flere Sække med „As-
faltens Yiohr". NatTid."/»1945.14.sp.l. viol-

plukkeren samler cigarstumper (plukker vio-
ler) på gaden. Bom.S.100.

5) (især poet.) om person, især (beskeden,
blufærdig) kvinde. *Du min Tids-Fordrivs
Viol (o: min elskede). FrHorn.SomnPoet.73.
Bødt.SamlD.232. jeg tror, han er holdt op

at flirte saa meget — . Saadan tænker hans
lille, hjemlige Viol (o: hustru). ThitJens.(Berl

Tid.*U1934.Sønd.l8.sp.2). ofte i forb. en bly
viol: *her hun staaer i dine Qvinders tætte
Kreds;

|
Skiøndt prægtig ei, som Rosen mel-

lem Lilierne:
|
En bly Viol, i Græsset skiult,

men sød af T>uit.Oehl.XXX.172. Selv den
bly viol Poul Møller kan have dette ord
(o: „sendemand") i sit blækhus. (S'uC/oMS.iVilf.

101.

IL Viol, en. se II. Fiol.

Viol-, i ssgr. (nu især dial. Fiol-, fx.

Fiol-blad (Kogeb.(1710).171), -busk (VSO.
11.81), -krans (PalM.V363). se endvidere u.

violblaa, -blomst, -brun, -rod, -sirupj af
I. Viol (1); foruden de ndf. anførte ssgr. kan
nævnes Viol-blad, -blok (jf. Blok Q.b), -brand

(jf. I. Brand 4.6 slutn.), -buket, -busk, -duft,

-dyrkning, -familie, -frø, -galmyg, -honning,

20 -krans, -lugt, -plante, -rust (jf. u. 1. Rust 6.i).

-blaa, adj. (nu ikke i rigsspr. flol-. Jer.

10.9(Chr.VI). JBaden. Fr0. 134. PalM.VI.
221. MO.I.494). (jf. violenblaaj blaa som en
viol; spec: mørk lilla med lidt rødt (HavebrL.*

231). JJuel. 15. *den violblaa Silkekaftan.

Oehl.1.77. *dit Øies
|
Violblaae, dybe Glands.

'Winth.ND.116. Vandet er vinblaat, violblaat.

Hoffmann.S.113. -blomst, en. (^ -blom-
ster, et, en. se u. bet. 1. — ikke i rigsspr.

30 Flol-blomst(er). Moth.F177. VS0.1L81. jf.

vAph.(1759)). {penyd. fiolsblomster i bet. 1)
I) (nu sj.) som plantenavn; dels om marts-

viol, dels om strandviol. VSO.II.81. -blom-
ster: Moth.Cony.F57. vAph.Nath.II.365. 2)
blomst af viol, især af martsviol (bl. a. anv.

som urindrivende middel). Moth.F177. Hrz.

D.I.22. VareL.^II.572. om kandiserede violer

(se u. I. Viol 1 slutn.): Nordisk Bager- og Kon-
ditor-Leksikon.II. (1949).1265. -bran, adj.

40 rt flol-. Moth.F177. VS0.II.81. JBaden.FrO.
134). {ænyd. viol-, fiolbrun, ty. violbraun

; jf.

violenbrun ; nu kun arkais.) d. s. s. violet-

brun. Rørene havde . . violbrune Fjeder-

blomster. HGAnd. (1919). III. 268. violbrunt

Spærlagen med blaa Ka^Tpe.TroelsL.II.126.

-bak, en. (zool.) træbuk af mørkeblaa farve

med et violet anstrøg, Callidium violaceum.

Tømrerarb.59.

Viole, en. se I. Viol.

50 Viol-eddike, en. (ænyd. fiole edicke;

fagl., foræld.) vellugtende eddike med udtræk af
violblomster. VareL.(1807).IIL340. JHjorth.

Varelexikon.(l883).983.

violen-, i ssgr. ^fiolen-, se u. violen-

brun, -træ^. {efter ty. violen-) svarende til

ssgr. m. Viol-, -blaa, adj. (nu sj.) d. s. s. viol-

blaa. Rostgaard.Lex.V77b. B Olsen.Farvebog.

(1858).80. jf. violne: skiftende fra vi o lene-

bi aat til svovlgult, fra purpurrødt til aske-

60 grsiat.Bobé.(PersonalhistT.1938.81). -brun,
adj. (cpnj/d. fiolenbrun ; nu næppe br.) d.s.s.

violetbrun. Rostgaard.Lex.V77b. Gram.Nu-
cleus.631. fiolen-: Cit. 1704. (E Carstensen.

Hjørlunde.(1878).172). -rød, adj. (nu næp-
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pe br.) d. s. s. violetrød. BOlsen.Farvehog.

(1858).80. -sirnp, en. (dial.) d.s.s. Viol-

sirup. Kogeh.(1710). 171. Folk Lægem. 1.69.

-træ, et. (jf. u. I. Viol 1 ; dial.) S? gylden-

lak (2). Fiolen-: UfF.
I. Violet, subst. (undertiden en ell. (især)

et), [vio'læd] (jf. oldn. vielet, violat, violet

tøj, fra m/j<. violat(e), violet; substantivering

af II, violet) I) (l.br.) violet farve, naar
det er opløst i Vand, giør det et Præci- lo

pitat (o: nedslag, bundfald), som rødagtig

Vio\et.EPont.Atlas.I.522. Violet paa Uldent.

CVarg.Farve-Bog.(1773).10. en skidenfærdig

Adresse fra Kommisserne til Grossereren,

som holder Sølvbryllup og skal have et Blæk-
hus; — han skal ha' alle Løgnene paa Per-

gament og med Violet og KrusseduUer I

Stuck.III.349. Panum.201. mine Øjne (fin-

der) Hvile paa hans mørke Dragt; en Violet

i Baand og Bælte afsætter sig . . mod den 20

. . sorte Farve i Klædningen, ifLorentsen.
Midtvejs.(1932).75. jf.: Maanen begynder at

straale. Birkeviolettet er sovet ind; bare

de hvide, lysende Stammer mellem de mørke
GTa,neT.Fleuron.HFR.66. 2) (især katolsk-

kirk.) violet klædedragt. Kongen var klæd
formedelst hånds Sorg i Yiolet. Klevenf.RJ.

133. Violet afløste Sort som Sørgefarve

udenfor Langfredag og Dødsmesser; den
betød en mildere Sorg end det Gravsorte 30

— en Sorg, der kender Ha&h. Schindler.Li-

turgi.(1928).84. jf. biskopviolet: han (vilde)

hverken opnaa Kardinalernes Purpur eller

Biskoppernes Violet. Plisnier.FamilienAnne-
quin. II. (overs. 1943). 172. 3) (jf. Karmin-,
Kobolt-, Solid-, Ultramarinviolet ; fagl.) om
forsk, violette farvestoffer; især om ani-

linfarvestof. OpfB.^VI.510. Violet („Lilla")

dannes af Hvidt, lidt Ultramarin og ubetyde-
ligt Zinnober, men er ikke aldeles ren i 40

Farven. Haandgern.552.
II. violet, adj. [vio'læd] (især foræld,

ell. dial. fiolet, flvelet (UnivBU.368. CRei-
mer.NB.135. se ogs. sp.l42^*) olgn. Moth.
F178. Hahnemann.Haandbog forMødre.(overs.

1797).51. VS0.II.81. JBaden.FrO.134. MO.
1.494. Fedders.FF.102. LollO. jf.Aarb.l867.

384. Jesp.(Tilsk.l902.198). YSO. VIII.1.354.
Dahlerup.SprH.109). {ty. violett; fra /r. vio-

let, til violette, viol, dim. til lat. viola (se 50

I. Viol^; jf. Filit, I. Violet) af en mellem-
farve mellem blaat og rødt. dend Vio-

let og sorte Klædning. LTid.2725.i6S. Det
Violette staaer . . i Bølgebrede, Varme,
Lyskraft under det Blaa. Det nærmer sig

stærkt til Mørket og anvendes for det

meste meget blandet med Hvidt. Ørs<.7//.

184. *Deilige Pidskebaand! røde og blaae,

I
gule, grønne, violette og ^SiSie. Oehl.Digte.

(1803).238. de fleste Sirenbuske ere ud- 60

sprungne, baade de hvide og de violette.

Heib.Hjem.287. De er klædt i violet (Chr.

VI: fiol-blaa; 1871: blaat; og rødt Purpur.
Jer.10.9 (1931). \\ C;/. IIL blaa 2.2, IV rød

2.\) om ansigtsfarve under ophidselse, anfald

olgn. Barnet var nær ved at qvæles . . det

blev ganske åoht. Hahnemann.Haandbog for

Mødre. (overs. 1797). 51. H. kom med lange

Skridt og violet i Ansigtet af Ophidselse.

Kirk.B.5. \\ violet dreng, (jarg., foræld.)

især i flt., betegnelse for en gruppe unge leve-

mænd i Kbh. i aarene omkr. 1900. *Violette

Drenge sraaa!
|
Hvorfra mon I Penge faa?

|

En var kun sin Moders Søn,
|
En var Dreng

hos George Grøn
|

. . En var Volontær hos

Vett,
I

En var bare \\o\et.Blækspr.l897.8.

Cit.1897.(Breidahl&Kjerulf.Københavnerliv.I

.

(1938).333). Paa den Tid levede de violette

Drenge. Det var en uorganiseret Klub af

unge begyndende Levemænd . . De violette

Drenge gik med violblaa Slips og var paa-

klædt . . efter sidste London-Mode. ORung.
K.161. Ove Rode — den violette Boheme-
dreng, der startede som en sprælsk Literat,

men voksede op til at blive en maalsikker

Fo\itikeT.Larsen-Ledet.LK.IV125. \\ »Ven-
skab er violet,

|
Siig mig, hvor findes

det? HIrgens. (NyesteHarmonia.*(1825).246).
herefter: OOtt.MedungeØjne.(1921).27. ofte

i formen venskab er fivelet: CBernh.(Fol-
kekal.1862.65). *for en nybagt Doktor

|

er Venskab fiwelet. B.T.**/,1921.r2.sp.3. jf.:

*Alt er paa dig (0: en kvinde) saa smukt,
saa net.

|
Dog falder du — lidt violet!

j

Jeg frygter du er lidt koket! |
Varmt Blod;

men ingen Sympa,tin.Oehl.F.(1816).66.

violet-, i ssgr. (især fagl.) af II. vio-

let, -blaa, adj. d. s. s. blaaviolet. violet-

blaa Blomster. Bentzien.Vinterfiora.(1860) .62.

Himlen var violetblaa af den første Skum-
ring.K Secher. Den fremmede Gæst. (1934). 100.

jf.: Violet blaat paa et Pund Garn. Oeconif.

(1784).1.144. -blindhed, en. (med.) d.s.s.

Gulsyn. Panum.201. Sal.*X.416. -brun,
adj. af en violet farve, der falder i det brune.

violetbruun Farving. OeconH. (1784). 1. 147.

Rostr.Flora.I.^* (1943).242. -graa, adj. af

en violet farve, som falder i det graa. (lar-

ven) er grøn eller yiolet^&ei. LandbO.IV684.
(skovsangerens æg) er forsynet med brune
og violetgraa fletter. Seier.BornholmsFugle.

(1932).204.

violetliff, adj. (ty. violettlich; æstet.)

af en farve, der falder i det violette; violet-

agtig. JLange.II.370. det (0: Lundbyes land-

skab med graat vejr) er . . holdt i en styg

violetlig blækket Tone. KMads.L. 68. Tilsk.

1933.11.90.

Violet-rubin, en. (jf. -safir; fagl.)

betegnelse for violet korund; orientalsk ame-
tyst. Hinnerup.Juv.326. VareL.^II.572. -rød,
adj. (jf. viol(en)rød, rødviolet; især fagl.) af

en rød farve, der falder i det violette. Bent-

zien. Vinterflora. (1860). 133. Rostr. Flora. 7."

(1925).98. som subst.: da Solen kom høiere

. . beholdt . . den nylig natdunkle Dal et

Skjær af YioletTøåt.HCAnd.SS.VIII.261.
-safir, en. (fagl.) d. s. s. -rubin. VareL.*
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11.572. -sort, adj. (sj.) d. s. s. sortviolet.

VareL.(1807).III.309. VSO. -træ, et. (jf.

Lufttræ 1, Purpurtræ; fagl.) veddet af Co-

paifera bradeata (kerneveddet Uiver under luf-

tens paavirkning blodrødt ell. violet). Sal. I.

609. VareL.^1.45.

CJ Viol-farve, en. {ænyd. d. s.) blaa

farve som hos violer. LTid.1739.446. Havet . .

hvis dybe Blaa gled over i Violfarve. »Sc/iond.

TF. II. 324. CP -farvet, adj. (jf. -farvej.

Gjel.HS.19. (et) Tæppe . . i to Farver, ka-

nel- og violfarvet.JFJens.i2F. 227. -frø-
stjerne, en. 2( navn paa to hinanden ncer-

staaende arter af frøstjerne, Thalictrum Dela-

vayi Franch, og T. dipterocarpum Franch.,

med violblaa blomster. JohLange.Pl.(1949).75.

Tiolin, en. [vio'liJn] ^fVioIine. Thiele.

M.85. — nu dial. ell. spøg. Fiolin. Moth.
F178. MusikL.(1801).76. VSO. 11.81. Ing.

Levnet.1.24. PalM.IY.115. MO.I.494. Berg-

stedt. III. 54. Vogel-Jørg.BO.204. LollO. jf.

Aarb. 1867. 384. UnivBl.1.44. Jesp.(Tilsk.

1902.198). VSO. VIII.1.354. Dahlerup.SprH.
109. — kbh. (gldgs. ell. spøg.) ell. dial. Five-
lin (Fivolin). Oehl.XIV357. RSchmidt.MD.
87. UDahlerup. GT. 72 f. MLorent2en.(Pol.*/i

1941.7.sp.3). UnivBl.1.368). (ty.xioline; fra

ital. violino, dim. til viola (se II. Fiol^; jf.

Fedel, Finkelin samt I. Gige)

I) musikinstrument, bestaaende af en
lydkasse, hvorpaa der (over en stol (1.5.3)^ er

udspændt et antal strenge, der stryges med en

bue; uden for ssgr. (se fx. Arm-, Kontraviolinj

om firestrenget instrument, der støttet til brystet

holdes vandret ud i luften med venstre haand,
medens højre haand fører buen. Thielo.M.81.

(han) satte sig paa en . . Eege-Rod, stemte
sin 'Violm.Biehl.DQ.1.88. indenfor klang en
Yiolin. HCAnd. SS. IV 26. en Koncert paa
Yiolin. JLange. (Brandes.Br. II. 397). én af

hine kunstfærdige Violiner fra Cremona,
|

der maa briste for at faa den vidunderlige
Tone. Soph Clauss.Den danskeSommer. (1921)

.

177. (Corellis) Sonater (Opus 1-6), dels for

een, dels for to Violiner og Bas. Sal.*V221.
HPanumB.ML.* 698. billedl.: *Han (o: vaga-
bonden) drikker Duggens karske Vin,

| og
til Cikadens Violin

|
han springer Reel og

'Rei.LCNiels.VLM.8. Forfatteren er nu helt

Herre over sit Sprogs Yiolin. VilhAnd.VT.
104.

II
spille violin, se III. spille 9.1.

spille paa violin. Hvorlænge jeg haver
spillet paa Violin, haver jeg dog ikke lært

at stryge ret. Holb.Ep.111.333. Bavids.KK."-
1.243. CarlNiels.MinfynskeBarndom.(1927).
132. en halv, trekvart, hel violin, om
forsk, størrelser af violiner (den mindste, brugt

af børn, den mellemste af unge og den olm.
størrelse af voksne), en Trekvart -Violin, smsi.

20. Vj Violin sælges. PoL"/„ iJ>43.23.sp.2.
||

første, anden violin, (person, der spiller)

første, anden violinstemme i et flerstemmigt
musikstykke; primo-, sekondviolin, den store

Basse (akkompagnerer) en første Violin. Tode.

IX.82. jeg var første Violin i alle Concer-
ter. Blich.(1920).XIX.45. vor første Violin

er bleven torlovet.Tops.11.520. spille før-
ste ('anden. Carl Niels.Min fynske Barndom.
(1927). 105) violin. ^cfe£. Første VioUn.
Wied&JensPetersen.(bogtitel.l898). VSO. bil-

ledl.: indtage en førende stilling, give tonen
an. vore Oldsager (paa udstillingen i Paris)
spille første Yiolm.Wors.OB.153. Han over-

10 vejede, om han ikke helst straks . . maatte
fortælle om Begivenheden . , Saa var han
ogsaa vis paa at blive den interessanteste

Person ved Gildet. Og han holdt nok af at
spille første Yio\in.JakKnu.GP.81. jj talem.

himmelen hænger fuld af violiner,
(efter ty., jf. u. I. Gige 1 samt Vogel-Jørg.
B0.89; 1. br.) alt staar vel til, ser lyst ud.

EErichs.DoktorensJul.(1920).105. Det var i

længst forsvundne Dage — om overhovedet
20 nogensinde — at Himlen hang fuld af lyse

Yioliner. KnudPouls.Va.81. jj om violinspil.

*fra hans Gjenbo kom et Bud,
|
Der glat-

væk Violin forbød \i3im.Hr2.D.II.163. han
har mange Elever i Violin. CarlNiels.Min
fynske Barndom. (1927). 121. Herredsfogden
spillede en særdeles god Yiolin. Blich.

(1920).XIX.74.

2) overf., om hvad der i formen minder
om en violin. 2.1) {sml. sv. mungiga, mund-

so harpe; foræld.) om mundharpe, der har en
vis lighed med en violin. I de første otte

Dage havde jeg ved at kiøbe Violiner hos
Isenkræmmere til mine nye Kammerater,
Macroner hos Yegor og Figen hos Urte-

kræmmere til mig selv — aldeles tømt min
Æske.Oehl.Er.1.46. 2.2) (jf. ty. geige; dial.)

om bagværk; dels om bolle, wienerbrød:

(bageren) tillod sig at sætte Prisen op paa
Ekstraforplejningen: Kaffe med Brød. Ele-

40 verne (paa Askov højskole) renoncerede bravt
paa Bollerne en Tid, og nu har „Tuttefar"

bøjet sig — Kaffen med de traditionelle

„Violiner" serveres til gammel Pris. Vend-
sysselVenstreblad.**fttl919.5.sp.6. dels om
sukkerkringle: UfF. 2.3) (/r. violon) 4>- om
en art slingrebrædder. Scheller.MarO.

Violin-, i ssgr. (nu næppe br. uden for

dial. Fiolin-. se u. Violin-bue, -hals, -kasse,

-spiller, -stol, -streng^, (især J^) af Violin;

50 foruden de ndf. anførte kan nævnes: Violin-

bygger, -bygning, -duet, -fabrik, -fabrikant,

-foderal, -form, -formet, -komposition, -kon-
cert, -lærer, -mager, -mageri, -romance (se

u. Romance 2), -solist, -solo, -strøg, -stykke

(jf. I. Stykke 6.5j, -talent, -tone, -undervis-

ning, -virtuos, -blok, en. 4> violinformet

blok (4) med to skiver (een i hver ende);

fiolblok. Scheller. Mar O. Kusk Jens. Søm. 61.

-bne, en. (nu ikke i rigsspr. Fiolin-. VSO.
60 11.81. Hauch.VII.413. MO.I.494. Drachm.T.

58). bue (1.3.1) til violin. Rahb.Tilsk.1799.
535. Violinbuen dandsede hen over Stræn-
gene. HCAnd.SS.IV29. Bergstrøm.KD.74. -ti-

gen. , en. S( navn paa prydplanten Ficus ly-
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rata Warb. (efter bladenes violinkasselignende

omrids). JohLange.Pl.(1949).25. -hals, en.

(nu ikke i rigsspr. Fiolin-. Ing.LB.II.73).

det lange, smalle stykke paa en violin, der

forbinder hovedet med lydkassen. JVJens.EE.
75. Hans stive Fingre famler over Violin-

halsen. Pia Cowr.Z. 77. jf.: Bregnerne, der

drømte om snart at skulle stige som grønne
Springvand, men endnu stod rullet op i

Spiraler som tilbagelænede Violinhalse. iinwd lo

Pouls.BE.107. -harpiks, en, et. (jf. Fiol-

harpiks^ fyrreharpiks, brugt til bestrygning

af violinbuen; kolofonium. Amberg. Rawert.

Varelex. 1. 51. Bohlmann. Musikalsk Lomme-
Ordbog.(1882).14.

Violinist, en. [violi'nisd] (nu næppe
br. Fiolinist. Leth.(1800).37. VSO.H.Sl). flt.

-er. {ty. violinist; fra ital. violinista; jf. Vio-

lon 2 ; sml. ænyd. fiolist, violist (OrdbS.)) per-

son, især musiker, der spiller violin; violin- 20

spiller. Amberg. Drachm.F.L62. første Vio-

linist. MusikL. II. 253. Violinist -inde,
en. kvindelig violinist, denne Violinistinde

strøg en udmærket Gige. Drachm.F. 1. 388.

Pol.">U1949.8.sp.7. -krampe, en. (J^,
med.) krampagtig sammentrækning af arm-
musklerne hos violinister. Sal.'XXV261.
Violin-kasse, en. (nu ikke i rigs-

spr. riolin-. Ing.LB.I.151.II.63). I) kasse,

hvori en violin opbevares. Rahb.Tilsk.1799.620. 30

Carl Niels.MinfynskeBarndom.(1927).120. 2)
(1. br.) den kasseformede del af en violin, lyd-

kassen (i modsætn. til -halsj. Reinhard.FC.88.
VSO. 3) (jarg.) i flt., om stort fodtøj. Berl

Tid.yxtl934.Sønd.26.sp.4. Bom.S.65. -me-
ster, en. fremragende violinist. Sal.*Y221.
EPanumB.ML.*699. -nøgle, en. G-nøglen

paa den anden nodelinie; diskantnøgle. Thielo.

M.82. HPanumB.ML.*700. -skole, en.

I) skole for violinundervisning. LEThrane. 40

Fra Hofviolonernes Tid. (1908). 359. 2) skole

(I.4.1) af violinister. HPanumB.ML.^699. 3)
bog, hvori der gives vejledning i violinspil.

Violin -Skole, hvori de første Begyndelses-
grunde ere fattelig og klart fremstillede.

VSanne.(bogtiteU877). HPanumB.ML.* 699.

-spil, et. HCAnd.SS.IV251. CarlNiels.Min
fynske Barndom. (1927). 100. -spiller, en.

(nu ikke i rigsspr. Fiolin-. VS0.II.81. Hauch.
MfU.254. Corsqren.y,1859.2.sp.l). (jf . Yio- 50

linistj person, der spiller violin, (han var)

en stor Elsker af Musik og en lidenskabe-
lig Violinspiller. JPJac.//. 22. Byens eneste

Violinspiller. BornhHaandvEr.95. -spiller-
inde, en. (jf. -spiller, -spillerske; sj.). Fru
Heib.B.I.156. -spillerske, en, (jf. -spiller,

-spillerinde samt Violinistinde; 1. br.). Skal
man se til, saa er det maaske Alvoren og
Hæderligheden, man maa søge her — hos
Opvartere og Violinspillersker. Z)rac/iw. F. /. 60

390. -stemme, en. om den del af et fler-

stemmigt musikstykke, der udføres paa violin

ConvLex.XY.385. Hvad hedder det? (1947).374
-stol, en. (nu ikke i rigsspr. Fiolin-. Ing

LB.II.52). stol (I.6.3) paa violin. Amberg.
JVJens.EE.50. -strenge, en. (nu kun dial.

Fiolin-. i bet. 1: VSO. 11. 81. MO.I.494. i

bet. 2: Rostr.BP.103. JTusch.304. UfF.). I)

streng paa violin. OpfB.^VII.573. ErnDal-
gas.DB.236. jf.: man (taler til søs) om at

en Trosse el. et Fald, en Bras o. 1. staar

„spændt som en Violinstreng". OrdbS. 2)

(jf. ænyd. liolstrænge) 2( brunalgen Chorda
filum (L.). Rostr.BP.103 (se u. Rokkesnor 2).

JTusch.304. UfF.
Viol-kirtel, en. (anat.) d.s.s. I. Viol

3. Lutken.Dyr.^70. SaVXX.660.
Tiolne, adj. {tyskagtig dannelse af lig-

nende art som kobberne, marmorne, purpurne,
smaragdne, sølverne o/?.; især poet., nu næppe
br.) violblaa. Oehl.XII.257. *Han . . seer i

den violne Himmel. sa.Digtn.I.118. se ogs. u.

Levkøj. Bænkedyne underforet med fiolne
BlaLarlærred. Cit.l704.(ECarstensen.Hjørlunde.

(1878).170).
Viol-olie, en. (ænyd. fiole olie; fagl.) vel-

lugtende olie, der udvindes af violer. JHjorth.
Varelexikon.(1883).983. MentzO.Pl.315. Folk
Lægem.III.117.
Violon, en. [vioUwq,] (i bet. 1 alm. m.

ital. form Violone. f Fiolon. i bet. 1 : Musik
L.(1801).77. jf. JBaden.FrO.424. i bet. 2: Kon-
gens Phiolong paa Vandkonsten. PrueZtV-
kes Daabsprotokol. Landsarkivet. Kbh.*U1722.
vAph.(1759).100. Leth. (1800). 37. jf. Fio-

lung. Moth.Conv.F58). flt. -er [vio'lmii'ar], i

bet. 2 ogs. -s (Cit. 1728.(Chr Ottesen. Detkgl.

Vajsenhus. (1927). 43). CThrane.FraHofviolo-
nernesTid.(1908).32.40). (ænyd. violon, vio-

lin (Cit. ca. 1645. (A Hammerich. Musiken ved

Chr.IVs Hof.(1892).135)); fra /r. violon, ital.

violone (i bet. 1); afl. af fr. viole, ital. viola

(se II. Fiolj; jf. Violoncel; foræld.) I) (jf.

Kontraviolon^ navn paa viola da gamta bas-

sen; bas fiol. MusikL. (1801). 77. HPanum
B.ML.*700. 2) person, der spiller vio-
lin; især (jf. HofviolonJ om violinist ved det

kgl. kapel, fra Morgenen tilig og langs frem
holder I ikke andet end Violonger og San-
gere, som foruroliger heele Naboelauget. Kom
Grønneg.II. 334. CThrane. Fra Hofviolonernes
Tid.(1908).18.

Violoncel, en. [viol(on,isæl(')] (m. ital.

form Violoncello. Thielo. M. 81. MusikL.
(1801). 77. Sal.XVIII.327. jf. JBaden.FrO.
424. m. fr. form Violoncelle. Adr.^^/tl762.

sp.l4. Blich.(1920).XX.18. f Fiolonsel.
MusikL.(1801).77. jf. JBaden.FrO.424). flt.

-ler. (fra fr. violoncelle, ital. violoncello;

dim. til Violon; jf. Cello) bas-strygeinstru-
ment, konstrueret i lighed med violinen. LTid.
1744.530. HPanumB.ML.^700. \\ hertil Vio-
loncel-spil, -spiller, -streng fFiolonsel-:
HCLund.Samler. II. (1804). 142). Violon-
cellist, en. [viol(on,sæ'lisd] flt. -er. (jf. Cel-

listj musiker, der spiller violoncel. Amberg.
Schand.F.413. PoWU 1949.6.sp.6.

Viol-plukker, en. (jarg.) person, der

XXVII. Eentrykt «/» 1952 10
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samler skud, violer (1.4). Viborg Stiftstidende,

^y* 1944.8. sp.5. Overalt i Byen (o: Kbh.)
møder man de tavse graa Væsener, der sam-
ler „Skud" i Rendestenen, de saakaldte Viol-

plukkere. Poi.*/,iS45.9.spJ. -rod, en. (nu
ikke i rigsspr. Fiol-. Moth.F177. CVarg.

Farve-Bog. (1773). 34. Veil Vin. (1839). 152 .

MO.I.494). {ænyd. d.s., /st;. fiolarot; jf. Iris-

rod samt Børnegummekløpind (u. Kløpind

2), Tyggemiddel) rod af forsk, sværdliljearter

(anv. som tyggemiddel for børn i tandbruds-

perioden, i pulveriseret tilstand som vellug-

tende middel). Rostgaard.Lex.V77b. VareL.
(1807).III.340. Lillebror laa og gnavede paa
en Violrod, det var godt for Kløe i Gnm-
mQxnQ.AndNx.DM.V42. VareL.* 11.572.

\\

(jf. -rodolie^ om lugten (parfume). Rosen-
duften blandede sig med den af Violrod fra

F&ipiTet.Gjel.OL.553. Bang.Udv.l2. -rod-
olie, en. (jf. Irisolie; fagl.) vellugtende olie,

fremstillet af violrod, anvendt i parfumeri og

sæbefabrikation. VareL.^11.572. -rød, adj.

(jf. violenrød; sj.) violetrød. *Aftensolen
brænder hist violrød

|
I Vesterhavet. Oe/iL

V11.348. -saft, en. (jf. -sirup ; især foræld.)

saft udvundet af violer (tidligere anv. som
reagens). vAph.(1764). Dette afdestillerte

Vand undersøgte han mange Gange med
Yiol-Sa.lt. EPont.Atlas.1.522. VSO. -sirup,
en. (nu ikke i rigsspr. Fiol-, Moth.F177.
Kogeb. (1710). 172. VSO. II. 81. MO.I.494).
(ænyd. fiole syrup; jf. -saft samt Violen-

sirup; fagl.) en sirup, der udvindes af viol-

blomster, anvendt som hostesaft, tidligere ogs.

som reagens. Rostgaard.Lex.V77b. Violsyrup,

som er farvet ganske grøn med negativ
Galvanisme. Ørst.Nat.III. 70. FolkLægem.II.
15. VareL.*II.572. -snegl, en. (zool.) hav-

sneglen Janthina (hvis skal er violblaa). Sal.

IX. 806. -sten, en. (nu næppe br. Fiol-.

i bet. 2: Viborg. Pl.(1793). 290). I) (fagl.)

betegnelse for forskellige sten, der er vellug-

tende p. gr. af derpaa voksende alger (se

bet. 2). LTid. 1725.723. Sal.I.516. 2) ^ den
violduftende alge Byssus Jolithus L. (der vok-

ser paa sten, se bet. 1). Viborg. PI. (1793).
290. JTusch. 43. -svamp, en. 2^ en til

poresvampene hørende vellugtende svamp, Tra-
metes svaveolens. Warm.SystB.^ 76. -tobak,
en. (sj.) 2( navn paa bondetobak (2), Ni-
cotiana rustica L. (som har en violagtig

lugt) . CGalschiøt.Handelsplanter ogRodfrugter.
(1879).214. Larsen, -træ, et. I) (fagl.) det

violduftende ved af et australsk træ Acacia
homalophylla. Sal.XVIII.327. Suenson.B.II.
131. 2) (nu næppe br.) om en sydamerikansk
træsort med violet ved. JHjorth.Varelexikon.
(1883).983. -øje, et. (1. br.) i flt., øjne (der
er blaa) som violer; især om (blaa) uskyldige,
troskyldige kvindeøjne. det (er) Spillets Gang
(i kriminalromanen), der alene afslører, om
det er Barnefrøkenen med Violøjnene, der
er Lystmoiåeren.. Pol.*yil946.9.sp.4. i Dag
havde hun taget Violøjnene paa. /SociaWem.

**/tl946.Sønd.8.sp.3. (hun) holdt sine store

Violøjne fæstet spørgende paa den Lærde.
ERode. SmaaBørn og store. (1950). 55. -øjet,
adj. (jf.-øie; l.br.). en violøjet Flamlænder
med skjønne . . Lemmer. LBruun.SK.52.

I. Vip, en. se I. Vippe.

II. Vip, subst. se 1. Hvip.
III. Vip, et. [yeb] (dial. Hvip. Feilb. u.

4. vip^. flt. d. s. (ænyd. hvip, kort stykke vej,

10 SV. vipp (i forb. på vippen^ jf. nt. wipp, m.,

sving, hastig bevægelse, glholl. wip, mht., oht.

wipf; vbs. til III. vippe; jf. I. Vips)

1) en vippende tings bevægelse; især

om den enkelte bevægelse op ell. ned. S&B.
VSO. paa Taaspidsen hoppede (damerne)
over Rendestensbrætet, der i det samme gav
et lille YiplCavling.J.95. et Vip og Flagr af

Sommerfugle. Rørd.SG.94. \\ om skibs bevæ-

gelse. Der er Vip i Skuden, endda Vejret er

20 goåt.MylErich.S.97. At ligge for Anker er

ikke rart. Disse smaa Vip kunde endnu gaa
an, værre blev det, naar Vinden friskede.

PoulSør.BS.210. \\ om bevægelse af legemsdel.

Janitscharen . . gjorde indledningsvis et Vip
med Foden, der trakterede Pauken. JacPa-
ludan.TS.263. et hørgult Skæg i Vip over

sortrandct Va.^\i.KBecker.TK.I.173. Feilb.

jf.: (man) føler et Vip i et Haandled (o: paa
en figur) rigtigt eller forkert i sit eget Haand-

iQ\eå.Cit.l920.(Wanscher.KN.136).
\\

(dial.)

let, hurtigt spring. Moth.V211. Feilb.

2) i forb. paa vip ell. vippet, (jf. paa
nippetj u. I .Nip 2; sml. paa vippen u. II.

Vippe 2 ; nu 1. br. i rigsspr.) i vippende be-

vægelse ell. lige ved at vippe over; vaklende

ml. to udslag, afgørelser olgn.; i en uafklaret,

usikker ell. farlig stilling, situation. Man var
kommen til Udkanten af Skoven, dér, hvor
Brinken falder stejlt af mod Vejen . . Vind-

40 fælden laa her endnu, ligesom paa Vip ud-

over Dybet. Dernede løb Vejen. DracAm.T.
240. billedl.: Det var et menneskeliv uden
ro og rast, altid på vip, aldrig trygt ud over

anspændelsens øiehlik.Grønb.RN.18. \\ staa,
være paa vip(pet). hun kunde see, at

det var paa Vip med hans Humeur idag.

HFEw.JF.1.49. Barometret stod paa Vip.

CEw.Regel eller Undtagelse.(1883).252. Saale-

des paa Vippet havde det altsammen været,

50 at det hele brast, da Forbrydelsen blev o^-

åsiget.sa.NyeMennesker.(1908).199. „vi kla-

rer os vel ogsaa uden ham." — „Gu' gør

vi ej! Det (o: valget af akademiets bestyrelse)

staar lige paa Vip." — „Saa lad det vippe."

OBemon.ML.211. Feilb. i forb. m. til: være

lige ved at gøre noget; staa, være paa nippet

til. de stod paa Vip til at havne paa den
anden Side Gaden mellem Daglejere og løse

Folk. JLocher. Nær salten Sø. (1911). 73. den

60 saakaldte Krise i Nordslesvigs Indre Mis-

sion i 1912, der . . var lige paa Vippet til .

.

at føre til en indremissionsk Frimenigheds-

bevægelse. Kirkenog Tiden.1936.154.

3) (dial.) d. s. s. Pind 4; ogs. om tredie
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(KnsLBRL.549. DSU920.128.135) ell. første

(smst. UfF.) tur i legen; i forb. lege (UfF.),
slaa (Larsen.) ell. (olm.) spille vip. Cit.

1864.(KLars.UK.438; falstersk). Krist.BRL.
547. AarhHolhæk.1913.110. LollO. UfF.

4) overf. anv. af bet. 1. 4.1) (dial.) kortvarigt

og flygtigt syn af noget; glimt (2.i). i forb.

se et vip af en. Rask.FynskeBS.68. Feilb.

4.2) (jf. holl. in een wip, paa et øjeblik)

j- øjeblik; glimt (2.4). Moth.V211. Det var i'o

giort med et Yip. Rostgaard.Lex.V77b.

rV. vip, adj. (besl.m. III. vippe; jf. III.

hvip, II. vips samt dial. viper, hurtig, mun-
ter (JHSmidth.Ords.174); dial.) hurtig;
rask. Feilb. vip og svip, se III. svip 1.

Vip-, i ssgr. ^ji/. Vippe-j af III. vippe;

om vekslen ml. Vip- og Vippe- se u. Vippe-
t ssgr. samt u. Vipstjært; foruden de ndf.

medtagne kan anføres flg. (gym.): vip-sid-

dende (Sportsleks.II.673), -staaende (Gymn. 20

1.190), -stilling (smst.115. Sportsleks.II.673),

-sving (smst.). -alen, -bjælke, -fyr,
-faljse, se Vippe-alen osv.

I. Vippe, en. ['veba] (tidligere ogs.

Hvippe. LThura.Poet.232. HHans.PD.38.
— nu ikke i rigsspr. Vip. Pont.L. 108. jf.

Feilb.). flt. -r. (ænyd. wippe, snip, aks, sv.

vippa, bundt, dusk, kvast, no. vippa, kvast,

dukke garn, bundt (tov), jf. sv. dial. vipp,

aks, ty. dial. wippe, got. wipja, flettet krans; 30

besl. m. III. vippe samt no. vipa, stivt straa

ell. haar, stak (paa korn), mnt. wip(e), bundt,

visk, ty. wipfel, trætop; jf. Vibe, II. Vippe,
I. Vipse)

I) om blomsterstand. I.l) (især poet. og

dial.) kornaks; spec. om (de hængende) aks

af rug (Junge. JTusch.222.339. Feilb. Thor-
sen. LollO. UfF.), hvede (Feilb. UfF.) og

byg (JTusch.308. UfF.); sj. om havrens aks
(Frem.DN.258(se u. Rusme 2). jf.: „Man . . 40

vipperne på hafrestråe, rør og difilige Arter."

Moth.M46). Moth.V212. Cit.l701.(Vider.II.

400). hvorledes de kunne vænne den ufrugt-

bare Mark til at bære fulde Vipper. Zampm.
Chr 111.244. *Vipper springe

|
Over Klin-

ge
I
Under Leers Lyd. Frankenau.(Weyse.

Vermischte Compositionen.fl799J.25). *Hvor
Marken bølged nys som Guld

|
Med Ax og

Vipper holde.Grundtv.SS.III.446. (hjortene)

har klippet Vipperne af min Hugl Blich. 50

(1920).X.56. * Hvedens Ax og Rugens rige

Y'up]^eT.Ing.RSE.VII.171. *(krondyrene) lang-

somt græssende
|
I unge Vipper gik. Winth.

HF.195. sa.VI.9. * Rugens Vipper strøg om
Annas brune Hals. Aakj.RS.22. et stort Græs
med lange ru Vipper, den vilde Byg. JVJens.

Br.l09. Rugen har „vipper", havren „rus-

mer", hvede og byg „aks". StevnsBjev.11.48.
i glt.rim(?): hvor Væden slipper, får Strået
korte Yipiper.Blaum.Sk.83. jf. Korn vippe: eo

(Kalk.Y604). Moth.K300. Tolderl.F.II.169.

UfF. Rugvippe: (Kalk.V.861). Moth.R132.
Junge. (u.Yippe). VSO. MO. SjællBond.102,
Feilb. FrOrundtv.LK.238.

\\
gaa i (HHans.

PD.25. SjællBond.102), skyde (S&B.) ell.

sætte vipper ell. (jf. 1.8) vip, udvikle aks.

spring i vipperne, se Spring 6.3. || koll.

*Dog elskes og den Plet, hvor golde Vippe
gToer.Bull.(SkVid.IX.145). *Ax og Vippe
der de fandt,

|
Som vented kun paa Ri-

ven. Grundtv.SS.II. 127. (kornet løber) op i

lange Straa, sætter Yip. Pont.L.108. Rugen
stod nogle Steder i fuld H vi ppe.J?Hons.
PD.38. 1.2) (jf. Klitvippe; især dial.) dusk
paa klittag og marehalm; ogs. f om top

(I.2.2) paa rør olgn. (Moth.V212. vAph.Nath.
V1.307). Andres.Klitf.151. Han gik rask til,

og Marehalmens strittende Vipper slog ham
med smaa, skarpe Lyd over Støvlerne.

Drachm.STL.169. \\ om hele planten. Vrads
Sandflugt indeholder ungefæhr 170 Tdr. Land,
som indtil nu er dækket med Klitvipper .

.

Hiøllund Sandflugt indeholder ungefæhr 40
Tdr. Land, som indtil nu er dæmpet med
YippeT.Cit.l806.(AarbAarh.l941.67). UfF. \\

i (best.f.) flt. om klit(ter), bevokset med klit-

tag og marehalm. UfF.
2) (især dial.) nedhængende del af

klædedragt. 2.1) kvast, snip paa del af
klædedragt. Til den korte Pourpoint (0: en
slags trøje) hægtedes Hoserne ell. bandtes
til den med aiguillettes (dansk Folkevises

Snørebaand forsynede med Vipper) (se DgF.
1.224b). SaVXIX.498.

\\ (jf. I. Yipse) kvast

ell. dusk af traad i possementmagerarbejde,
undertiden smykket med kulørte perler ell. ko-

raller. Amagerdragter.16. 2.2) i flt., betegnelse

for to nedhængende baand (hængler) paa
kvindelig hovedpynt. Lønborg Friis.Vendsys-
selsNationaldragter.(1902).155. Læsøfolk.137.

3) haarene paa øjelaagets rand; øjenvippe;
især i flt. Therese missede kun en Smule
med Øjnene, saa de lange Vipper dirrede

svagt. Schand. BS. 335. *blødt dine Vipper
paa Kinden laa

|
som Kornets de smidige

lette Straa
|
hen over en sommerfrisk Ager.

Drachm.SB.96. hun laa med tillukkede Øjne
for at skjule Taarerne, der var ved at pible

frem under Vipperne. Poni.SS.32. jf.: hen-
des Øjepar

|
.. med lange Silkevipper.

Drachm.DJ.1.150. (poet.) i ent.: *hendes Øje
ler, mens Vippen taares. Olaf Hans. SL. 35.

*Taarer Vippen væde. Friis-Møll.(Jubelbryg.

(1923).[2J).
IL Vippe, en. ['veba] flt. -r. (ænyd.

wippe, hwippe, ældre sv. vippa, vippegalge,

no. vippa; vist fra ty., mnt. wippe (ty. dial.

ogs. wippj; til III. vippe; jf. I. Vippe || dette

ell. et hermed nærbeslægtet ord indgaar i fugle-

navnene Gærdevippe, Havrehvippe samt i

Skelevip, sml. ogs. Spirrevip)

I) indretning, mekanisme, der kan
sættes i en vippende bevægelse, og hvor-

med noget kan bevæges op og ned; især om
redskab, bestaaende af ell. indeholdende en
toarmet vægtstang. Hvorledes ved Heveler
eller Vipper ved et Menniske store Byrder
kand heveges. LTid.1725.291. Ved Klip- eller

10*
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Slagværket bliver det øverste Stempel løf-

tet op ved en Vippe, som ^wøn<^Prægeren
træder ned med Foden. Hallager.368. Spin-
dets Retning mod Spindelen bestemmes med
„Vippen", der bestaaer af en mellem to

Vægtstænger udspændt Messingtraad („Op-
viklingstraaden"), som trykkes ned paa
Skindet. Wilkens.MT.259. i sammenligning:
ved hvert Suk kunde man see, hvordan deres

puklede Rygge gik op og ned, ligesom en
YiTpTpe.Luxd.FS.18. ligesom en Vippe, naar
den eene Ende trykkes ned, saa stiger den
anden op.Biehl.(Skuesp.VI.240). især i flg.

anv.: I.i) d. s. s. Brøndvippe. Moth.'V211.
i nogen Frastand (viste sig) den lange Vippe
af en Brønd. Etlar.US. 122. Aa Dons. S. 58.

Feilb. 1.2) (ænyd. d.s. (JensSør.1.88. JySaml.
3R.II.378); ://. Vippefyr; foræld.) d. s. s.

Fyrvippe. Trap.*77.24. Nordkild.SF.16. 1.3)

(foræld.) d. s. s. Vippebom 1. Holb.Berg.101.

VSO. 1.4) lang vægtstang i vippeiro, i

hvis ene ende broklappen er ophængt, og hvis

anden ende bærer kontravægten. Sal.III.679.

HistMKbh.Y246.250. 1.5) elastisk stang, an-
bragt i loftet, V. hj. af hvilken en bevægelse

overføres fra et trædestykke til et redskab; dels

(foræld.): træstang i vippelad, hvorfra bevæ-

gelsen overføres til den genstand, der skal

drejes. GutsMuths.(1802).18. Wagn.Tekn.197.
dels (dial): d. s. s. I. Fløjte 3.2. UfF. 1.6)

(foræld.) d.s. s. Vippegalge; ogs. om lign. ap-
parat, hvormed en forbryder dukkes i vandet.

Moth.V212. 3 Dage der efter blev Mendoses
og Brae hængt i Vippen uden for Øster-Port
og Skipperen neden under i Gallien. Jilfunits

Levned.21. * Ridderen af Klippen brød,
|
Af

Bondens egen Klippe,
|
Og reiste høit et

hornet Slot,
| Og udenfor en Vippe, ^.ares^r.

SS.III.84. Bageren, der har kommet urent
Mel i Brødet, vippes fra en Vippe op og
ned i Vandet, til hans bedragne Kunder er-

klærer sig tilfreds. FFed.BB.224. 1.7) (jæg.)
om vippefælde ell. det vippende bræt heri.

„et redskab at fange ulve med". Moth.V212.
en Ulf i en Vippe. LTid.i 728.595. DJagtleks.
377. 1.8) f^7. Gyngebræt 2, Vippebræt 2)
redskab til leg, bestaaende af et langt bræt,

som er understøttet paa midten, og hvorpaa
to (ell. flere) personer, siddende hver i sin ende,
kan vippe hinanden op og ned. vAph.(1772).
III. OpfB.^III.52. en Legeplads . . med
Gynge, Balancebrædt og en Yippe. Bang.SE.
82. Legeb.I.a.l7.

\\ hertil maaske {vel om-
dannelse af gaa (ud) paa viften (se Vift 4.2);

jf. III. vippe 4.1 slutn.; sj.) gaa paa vip-
pen, gaa ud paa sjov, „ud paa livet", „min
eneste Datter, — hun er begyndt at gaa paa
Vippen, er hun ja." . . „mener De, at hun
er bleven forført?" . . „Nej det forbyde den
gode Gud . . at det skulde være kommen
saa vidt med hende." CarlGandrup. Faldne
Engle og andre Skuespil. (1923). 260. 1.9) (jf.
Udspringsvippe (u. Udspring 1); sport.) fjed-
rende, vandret, i den indre ende fastgjort, bræt.

hvorfra foretages udspring i vandet (svømme-
bassin). Sportsleks.II.673. i ssgr. som Tre-
(smst.I.409), Fem- (smst.). Timetervippe
(ARNielsen.Ryssensteens Historie. (1933). 31),
m. henblik paa vippens afstand fra vandover-

fladen. I.IO) (foræld.) apparat til paasætning af
knappenaalshoveder, bestaaende af to terning-

formede stempler, hvoraf det øverste kan be-

væges op og ned v. hj. af en stang. Goldschm.
10 VII.289. OpfB.'VII.230. I.M) f d.s. s. Vip-

pebolt. Harboe.MarO.345. 1.12) (jf. Hunde-
talje, I. Jolle 2, Vippe-jolle, -tovj ^ tov, som
gaar gennem en enkelt blok, og som bruges
til at hejse og nedfire lettere ting; ogs. om
blokken (Kusk Jens. Søm. 67). Harboe. MarO.
Scheller.MarO. 1.13) apparat (fx. bestaa-

ende af strømspole med jærnkerne ell. glasrør

med kviksølv), der bringes til at vippe, naar
den elektriske strøm bliver for stærk, og derved

20 afbryder strømmen. OpfB.*IY461. BerlKonv.
XXIII.322.

2) (ty. auf der wippe stehen, sitzen; til

bet. 1(.8); sml. lignende udtr. u. III. Vip 2;
talespr.) i forb. paa vippen, dels: parat
til, lige ved, paa nippet til at gøre noget;

dels: svingende mellem to muligheder; pris-

givet usikkerhed; ogs. (jf. I. Gynge 3^; ud-
sat for vanskelighed; i knibe, hun vil have
mig paa Vippen (o: i knibe).CMøll.F.382.

30 drapperet med et rødt Sjal, der hang saa
løst og tilfældigt om hende, saa de unge
Herrer sad paa Vippen forat tage det op,
hvis det skulde falde. JakKnu. In. 87. Et
Mundhuggeri følger, som blotter Datidens
Æresbegreber, ikke uden at de et Øjeblik
hænger paa Vippen, men Udfaldet bliver da
at man ikke bryder Jættens Lejde. JFJens.
Nordvejen.(1939).104. denne utrygge Eksi-
stens „paa Vippen". iVa</ians.GB.55. i forb.

40 m. til: Starterne (o: i kapsejladsen) . . var
dristige og paagaaende, altid med et Par
Baade lige paa Vippen til at komme for

tidligt. Pol.'%1935.5.sp.6. staa ell. (l.br.)

være paa vippen, svinge, vakle mellem to

muligheder; være ustabil, usikker; især som
udtr. for, at et udfald kan blive baade det ene

og det andet (af to muligheder), ell. at der

er nogenlunde lige store chancer for, at noget

lykkes ell. mislykkes; ogs. (nu 1. br.): være i

50 fare, vanskeligheder, knibe, være lige ved at

rammes af ulykke, lige ved at gaa galt. det
er . . kommet mig for Øre, at Hans Excel-
lence staar paa Vippen (o: staar i fare for

at blive styrtet). SPrahl.GB.690. i de fleste

(tenniskampe) stod Sejren paa Vippen i

lange Tider i Træk og hældede snart til

den ene, snart til den anden Side. Pol."/*

1907.2.sp.l. I Tekstilindustrien gik det atter

opad. Men i altfor mange Industrier stod

60 det dog paa Vippen. Hele Bjergværksindu-
strien var trykket, smst. */i 1909. 3. sp. 3. da
stod Lille-Anne og jeg vel nok paa Vippen
(o: de var i knibe, fordi de ikke havde tag

over hovedet). Nu har vi da gudskelov Husly.
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Florian.Br.53. der stod mere paa Vippen
(alm.: paa spil^ end hans Kuske-Ære. »Sieen-

berg.H.II.164. Temperaturen vil formentlig

være paa Vippen mellem Frost og Tø.Social-

dem.'/* 1946.3. sp.6. ogs.: være Uge ved, paa
nippet til. (især i forb. m. tH). Hvid blev

Julen da, selv om det stod lige paa Vippen
til at slaa om til Tø.Pol."/itl915.3.sp.3.

saavel T. som H. N. maa vist være lige

paa Vippen (o: til at komme paa et fod-

boldhold). smst.ytl934.6.sp.4.

III. vippe, V. ['veba] (nu dial. hvippe.
Sort.HO.20. Winth.X.134. ThøgLars.Dagene.

(1905).6. Feilb.). -ede ell. f -te (jf. Moth.
¥211). vbs. -um^ (Wagn.Tekn.212. DSB.
Banebygn.66. IIannover.Tekstil.il.206. Stran-

ge.MS.143. se ogs. sp.154^'*) ell. (dagl., spøg.)

Vipperi (Bagges. (Den nord. Tilskuer. 1814-16.

16)), jf. III. Vip. {ænyd. d. s. og hvippe, sv.,

no. vippa, mnt., holl., meng. wippen, mht. wip-

fen, wepfen, hoppe; besl. m. lat. vibrare (se

vibrere^ ell. sanskr. vépaté, dirrer; jf. III.

hvip, kvippe, IV vip, I-IL Vippe, II. vipse;

sml. vuppe)
A. trans.

I) bevæge noget (især: gentagne gange,

ofte: regelmæssigt, rytmisk) op og ned, idet

man lader det (ell. et underlag for genstanden)

beskrive en (lille) del af en cirkel omkr. et

drejnings- ell. understøttelsespunkt; ofte (jf.

bet.4:) i forb. vippe op og ned. I.l) m.h.t.

ting. Moth.V211. *Med Reden legede Vinden,

( Og vipped den op og ned. Heib.Poet.II.69.

for hvert Skridt nikker (vipstjærten) med
Hovedet og vipper Halen op og ned. BMøll.
DyL.11.76. For at faa „Saaerne" . . af Gry-
nene, vippede man dem efter Malingen i

Diiitetruget. Strange.MS.143. m.h.t. mindre
genstand, som man holder i haanden (hæn-
derne): Jansen sad og vippede en Bog mel-
lem Fingrene. /S'<Mcfc./.i 73. (brevet) var fra

Datteren og indeholdt blot en Aftale an-

gaaende Dameskræderen. Antonie vippede
Brevet lidt i sin Haand: Ja, der stod ikke

andet. ZLars.ikfJ?.6. || uden obj., især i forb.

m. præp. med; ofte m.h.t. legemsdel. De
vippede og vaklede med Baaden. PFer/elI.£/.

1.209. skrævende fra Ræling til Ræling satte

(han) Baaden i gyngende Bevægelse. „Lad
være! lad være!" skreeg Een, „dit gale Asen
kantrer jo Skibet." „I skal ha' Støvet skyl-

let af jer," svarte Galningen, og blev ved
at \i^^G.Blich.(1920).XyilI.166. *Skaden
vindigt med sin Hale vipper. PJkføi!Z.^iS55j.

1.42. *0p vipped han med sin Hat:
|
„Nu

ønsker jeg Fru Ingeborg
|
Vel tusinde God-

nat." TTinf/i.Z.ifiS. P. vipper med en stor Ci-

gar i Mnnåen. LindskovHans.NH.ll . han sad
og vippede med Benene.AaDons.S.185. (han)
vipper morsomt med de svære strittende

Bryn. Pol.*y»1940.3.sp.3. 1.2) m.h.t. levende

væsen, hun tog mig paa Skjødet, og vippede
mig, og kyssede mig.Blich.(1920).XXVI.
137.

II
m. h. t. person paa vuggende, gyngende

skib. Passagererne havde deres Plads nær
ved Bagstavnen, saa . . man (blev), naar
Vinden blæste stærkt, temmelig voldsomt
vippet op og ned af Bølgerne. Hauch.MfU.
157. Den første Maj blæste det, saa vi blev
vippede over Storebælt. AHenningsen.LGJ.

168. jf.: Præsten kommer her kun et Par
Gange om Aaret, sagde han, for han tør

ikke vippe Fjorden ved Vintertid eller i uro-

{p ligt Yeii.Museum.l893.II.169.
\\ (jf. u. bet.

4.2^ bevæge en partner op og ned paa en vippe
(II.1.8). Børnene vippede hinanden paa et

Bræt.MO.^ vippe hinanden (op og ned).

S&B. i sa. bet. (dial.): vippe skade. Krist.

BRL.272. Feilb.

I

II.220. jf.: Billedet . . var
en Engel, der hang ved Hænderne øverst

oppe i et Tov og vippede Skade med en
Kirkeklokke. ThøgLars.FB. 76.

\\ (foræld.)

torturere i en vippegalge. „på en vippe at

20 komme armene af led." Moth.V211. Vipning
.. en forældet Militærstraf. ilfi7TeA;nO.

2) bevæge noget i en bestemt (nærmere
angivet) retning (især opad ell. bagover)

omkr. et omdrejnings- ell. understøttel-
sespunkt, saa det kommer til at indtage en
ny stilling ell. vælte, styrte, tippe over i denne
retning; ogs.: bevæge ell. vælte ved anvendelse

af løftestang olgn.; flytte v. hj. af en vippe
(II.l) olgn.; i videre anv. om (let, fjedrende)

30 bevægelse af elastisk ting ell. legemsdel,
hvorved noget kastes, flyttes; ofte i forb.

m. adv. ell. præp.-led. 2.1) m.h.t. ting. (han)
rejste sig og satte begge Næver mod Bordet
og ludede frem over med den lange Krop. —
„Du vipper os Bordet, Søren! sæt dig!"

Stuck.I.153. ved at vippe vogne havde (han)
forstrakt senerne i det ene håndled. Svendb
Amt.1937.43. en stol, der kunne vippes som
en tandlægestol. Ugeskr.f.Læger.l950.10.sp.2.

40 især i forb. m. præp.-led ell. adv.: * Forellen

jeg vipper langt op i det Grønne. NordBrun.
D.72. Han vippede med sin Stok en tør

Gren over i Græsset. (r;/ei. 7.2. af og til vip-

pede (høstkarlen) en Tidsel væk med Spid-

sen af Leen. JVJens.HF.84. vippe en Stol

over (til Tegn paa, at den er optaget).

Bl&T. (han havde) vippet et Par Stolerygge

ind mod Bordpladen for at markere, at de
var optagne. LindskovHans.G.79. Han vip-

so pede Kapslen af den første Bajer paa Zink-

kanten omkring Y&dsken.AaHermann.PH.
77. vippe vand op (af Brønden). UfF. vippe
noget (op) i vejret: vAph.(1759).541.
(vippevægtstangens) anden Ende . , vil vippe
Renden i Vejret, naar Vægen brister. Han-
nover.Tekstil.il.206. i udtr. for at styrte noget

ud af en beholder, idet den drejes, kippes

over olgn.: Levin, vippe Gods ned i Lasten.

TeknMarO. ogs. i spøg. udtr. for at hælde

60 noget, man drikker af, sætte det for munden:
han (har) undertiden vippet Dunken med
Gammeltøllet vel tit. Lunde.HG.61. de . . vip-

pede en Pilsner i sig. Branner.Legetøj.(1936).
199.

II
(sport.) give en bold (fodbold, haand-
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lold) et spark, et (let) stød. (fodboldspilleren)

vipper sin Centring over Maalmanden. PoL
^*U1941.4.sp.6. Vipning . . blød Bevægelse af

Haandleddene, hvorved Bolden sendes videre

uden at blive fastholdt. iSporfsZeZ:«.//.673.
||

(1. br.) i udtr. for at kunne faa en vægt-

skaal med en vis vægt til at gaa i vejret. Hun
er ikke nogen Splejs, de første 160 Pund
vipper hun som ingenting; men jeg har set

B. spille Bold med hende. KnudAnd.HH.23.

II
i billedl. anv. *Væk var al min Elskov

vippet,
I

Harme greb mig febervarm. J.aresir.

SS.Y28. det er det endelige Subject, der an-

lægger den ironiske Løftestang, for at vippe
hele Tilværelsen ud af dens faste Sammen-
føining.ZterÅ;.Z//7.37i. Hvilken Tilstaaelse!

Den vipper hele Bevisførelsen overende.

Bråndes. V.237. 2.2) m. h. t. levende væsen
\\

m. obj. alene: styrte omkuld; faa en til at

falde; spec: besejre i brydning, livtag ell.

løfte en i vejret i legen „veje salt" (se u.

I. Salt 1.2) ell. veje en op paa en vippe (1.1);

ofte billedl. som udtr. for at vælte, styrte en

fra en post, stilling (spec: besejre en ved et

valg) ell. faa overtag over en, overgaa en.

Cancelliet . . kan vippes før Det drømmer
om det.Grundtv.Dansk.il1.216. „han (o: en

frier) er værd at see paa; jeg vover ham;
han kan vippe alle de unge Karle i Byen."
— „Det var forskrækkeligt! han maae være
som en Hest — i KræiteT." Blich.(1920).IY
II. Vi kommer til at tage Tag om den Sag,
ordentlig Livtag; men det kunde dog være,

at jeg vipper ham. Bergs. GF. 1. 286. Han
tænkte, at en Fyr som jeg var vippet med
et Par Sedler! At blot han lovede Sølv,

bukkede ieg.Stuck.III.227. næste Gang ta'er

vi Kresen . . De skal se, saa vipper vi Gre-
ven (o: omrigsdagsvalg).Pont.F.II.68. mange
Cyklebøller . . morer sig med at lave Ballade
i Gaden og udser sig et Offer, som skal

„vippes".PoL"/T293i.S.sp.4. Naar hans Na-
boer saå, at han kunde undvære deres Bi-

stand . . vilde Forholdet til dem af sig selv

komme i Ligevægt. Ellers vilde de bilde sig

ind, at han sad paa den korte Ende, saa
de kunde vippe ham i ethvert Anliggende.
Madelung.GM.75. han kunde nok vippe
ham (vende op og ned på ham). UfF. jf. flg.

gruppe: Naa, min Gut! . . saa skal vi To
slaaes med Ole Lukøie! men han vipper os,

kan Du troe! vipper os op i den syvende
mmme\.HCAnd.SS.IV93. \\ i forb. m. adv.

ell. præp.-led; dels: vælte, kaste, skubbe olgn.

(i en angiven retning); dels i udtr. for at veje

en op paa vippe (II.l.s) ell. i en tænkt vægt-

skaal (jf. opvippe 2). Et Par Sluproere vip-

pede Svømmeren ind i Baaden. WCarstensen.
Ombordogiland.(1878).149. vippe En over-
ende. »S <feP. Per vipper Vedkommende paa
Hovedet i Sengen. Skjoldb.G.48. han havde
(ikke) villet vippe Nielsen i Vandet. Poi."/j
1934.10. sp.6. 'billedl. (i lign. anv. som ovf.

1.23): *Ved Klogskab og Behændighed jeg

vipper
I

Min Herr Abbé , .
|
Fra sin Indfly-

delse. I?rz.Z//.iW. *hvis du spiller dine Kort
lidt klogt,

I

Saa kan du vippe hende ud af
Huset

I

Og tage hendes Vlads. smst.XVI.lOO.
saadan at „blive vippet ud af Spjældet uden
en Splint i Penalhuset (o: uden penge)".
CGjerløv.Synd.(1915).116. een halvstor dansk
Riddersmand kunde med sit vægtige Hart-
korn vippe dem alle (o: Bornholms væbnere)

10 oip.Bornh.Samlinger.XVI.(1925).132. (sogne-

raadsmedlemmet) der blev valgt sidste Gang,
han skulde jo helst vippes ud igen. ErlKrist.
St.l52. vippe af pinden (jf. Pind 2.i).

S&B. AndNx.PE.IY170(se u. Pind 2.i).

Det var en saadan rapkæftet . . Person, der
en Dag vilde vippe ham af Pinden og sætte
sig i Stolen inde i det lille Kontor. HSeve-
rinsen.SM.108. vippe af sadelen, se I.

Sadel 2. *Han er kun af en simpel Extrac-
20 tion,

I

Men hans Genie har vippet ham i

Yeiret.Oehl.I.341. Det kunde nemlig synes,

som om det var Plato, der her anbragte
den ironiske Løftestang, for i et ret mun-
tert overgivent Himmelspræt at vippe ikke
blot Protagoras, men og Socrates tilveirs.
Kierk.XIII.151.

3) (jf. udvippe 2; foræld.) undersøge
vægten af mønter og udskille de fuld-

vægtige til omsmeltning og udmøntning i rin-

30 gere mønt. de mest udkippede og vippede 2 B.

Wilcke.S.71. billedl.: talte er dit Riges Dage,
veiet og vippet er du, og deelt er din

yLd.gt.Grundtv.HV.1.226.

B. intr.

4) (jf. bet. 1) være i en (oftest: regelmæssig,

rytmisk) bevægelse op og ned ell. (nu især

m. tanke paa tungen paa vægtskaalen) frem
og tilbage omkr. et drejnings- ell. under-
støttelse spunkt; ofte (jf. bet. 1) i forb.

40 vippe op og ned (henh. frem og tilbageø.

4.1) om ting. (domkirketaarnet i Strassburg)

vippede frem og tilbage (under jordskæl-

vet) som Masten i et huggende Skib.Pag'-

ges.L.11.342. *De gyldne Straahalms Vippen,
Aarestr. SS. 11.76. *Rørt Skjægget vipped,

mens han gik
|
Imod mig med begeistret

Blik. Winth.II.130. det vippende Bræt, hvor-
fra den Springende tager Springet. ZierA;.

XII.148. Cigaren . , vippede mellem hans Læ-
so her. Drachm.T.39. (det) højtidsstemte Sind,

som Lystfiskeren faar, naar Proppen begyn-
der at y'npY>G.NationalmusA.1951.43. se ogs.

u. Vægtskaal. om fartøj: *Vi Mennisker, vi

lignes kand
|
Ved Skibe, som paa Verdens

Strand
|
Og Tumle-Bølger vipper. G'ma/i.PT.

1.195. den lille Baad vippede op og ned.

HCAnd.DB.16. det er ingen let Sag at skyde
fra et vippende Dæk. Bogan.1.23. Her uden-
for skærgaarden vippede den lidt.MKlit-

60 gaard.GM.41. \\ billedl., især m. tanke paa
vægtskaal: være ustabil; vakle; svaje.
hans Væsen vippede saa uberegneligt, at

man aldrig vidste, om det var Menneskets
eller den høje Embedsmands Ansigt han i
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næste Øjeblik vilde vise en.PEBenzon.H.
110. Mod Slutningen af Januar sætter vi

Kursen op igen og lader den vippe lidt.

FrPoulsen.MD.138. Valget vippede mellem
Dem og ham . . ikke sanåt. CarlGandrup.
FaldneEngle og andre Skuespil.(1923).238. be-

givenhederne kan svinge frem med uimod-
ståelig vælde og et øjeblik vippe på unde-
rets grænse. Grønb.Hellas. I.(1942).77. \\ talem.

være med paa den, der vipper, udsætte

sig for, være parat til noget usikkert ell. risi-

kabelt; ogs. m.h.t. udskejelser olgn.: være med
paa den værste. Er du med på den, der

vipper, for nu går den til \eirs. Krist.Ord-

spr.387. Socialdem.**/»1949.12.sp.5. jeg skal

ikke være med paa den, der vipper (o: paa
svir)

j
hun er med paa den, der vipper

(o: er letsindig)
\ 4.2) om levende væsen. Der

hænger han (o: en hængt mand) og vipper.

CBernh.lV.58. han stod og vippede paa
Tæerne. Pol.*/i 1946. Sønd.7.sp. 2. om person

ombord i (gyngende) skib, baad: *Snart vippe
vi oppe

I

Paa Bølgernes Toppe,
|

Snart
nærmes vi Grunden i flyvende Spring. »S^Mi.

41. *vi vipped' paa Bølgen saa striid. Trojel.

1.92. bevæges op og ned paa en vippe (II.l.s):

Legeb.I.a.l8. (jeg) sad på en vippe og vip-

pede sammen med forpagterens Foul.Erl
Krist.Ve.35. bevæge sig bagover og nedefter

(og tilbage igen) paa en stol, som rokkes paa
to af benene: *Ja, Børn, tilsidst saa gik det

galt!
I

Ei hører Hans hvad der blev talt;
|

Men vipper, gynger — Au! hvad skeer? 5o-
stian.nr.9.2. hun . . vippede paa Stolens

bageste Ben. KAabye.KA.5. || billedl., især

m. tanke paa vægtskaal ell. vippebræt. Der
vil, hvis Kongen døde, nogle falde og nogle

stige. Nu vippe de op og ned.Cit.1837.

(Hjort.B.11.253). *Fugger
|
af Pengekonge-

slægten,
I

der forhen . . vejed
|
Europa paa

Gulden-Vægten
|
og ingensinde glemte

|
at

se, hvorhen Tungen svipped,
|
for Exempel,

da Karl den femte
|
med Frans den første

y\T^T^ed.Schand.SD.138. (han) vakler eller

vipper mellem Demokrati og Aristokrati.

VilhAnd.SF.218. \\ i videre anv. (især (jf.

bet. b) i forb. m. præp.-led ell. adv.) om frem-
adskridende bevægelse, hvorunder man stadig

gynges. Sogne- og Markveje, hvor endnu en
Cyklist kan vippe paa Vejridsningen. "Ft'i/i

And.BM.60. (hun) var allerede i Baaden.
Og saa vippede de af Sted — i den til-

tagende \ind.AaDons.DU.83.

5) (jf. bet. 2) bevæge sig, svinge i en
bestemt (nærmere angivet) retning omkr.
et drejnings-, støttepunkt ell. styrte,

falde i denne retning ell. (uden retnings-

angivelse) komme ud af balance og svippe op
ell. falde ned, forover ell. bagover; ogs. i al

olm. om let og hurtig bevægelse i en vis ret-

ning. 5.1) i al alm. (under oversvømmelsen)
stavrede (o: stagede) fem Personer paa et

Flaad, der alle Øieblikke vippede under.
Bagges.L.II.281. de lagde Mønten paa en

Vægt og saae, om den vippede ned. Funke.
(1801). III. 382. Ved Agerens Ende, naar
Trækket virker til modsat Side, kipper
Ploven over, saaledes at den Halvdel, der
hidtil har pløjet, vipper ud af Jorden og
den anden Halvdel ned.0pfB.*III.21. For
kraftig Efterdrivning af de bageste Søm vil

. . medføre, at Skoen vipper fra i Dragten.
Grunth.Besl.82. bænken . . var solid og ikke

10 af den slags der vipper, når den yderste
rejser sig. Grønb.SV164. H. lod Stolen vippe
tilbage. Leck Fischer. Ka. 163. Nogle (træer)

væltede, saa Roden vippede o^.Pol.'^*U\1941.

7.sp.l. Kutteren vipper over og presser os

lidt mere sammen. BechNygaard.(smst.*yi*
1942.12.sp.2). Vognens Tippelad havde revet
sig løs og vippede over, hvorved Vognen
væltede. Socialdem.*''U1947.3.sp.2. (tømmer)-
Flaaden var ved at vippe rundt, da Far-

ao tøjet gik under. Pol.**/il940.2.sp.3. jf.: I Lø-
bet af de næste hundrede Aar vil det be-

rømte skæve Taarn i Pisa vippe endnu syv
Centimeter. Berl Tid. V, 1950.Aft. 8. sp. 3. 5.2)

om levende væsen. Kutteren krænger voldsomt
over under Trækket. Saa vipper vi pludselig

bagover. Pol."/i*1942.12.sp.4. (jf. u. bet.é.2)

om bevægelse m. stol: en halvvoxen Dreng
sad vippet tilbage mod Væggen paa en Stol.

Pont.S.205. (hun) sendte . . ham et saa ly-

30 nende Øjekast, at han af Betuttelse nær var
vippet ned af Stolen. Pont.FL.338. Engang
iraellem vipper hun lidt bagover paa Sto-

len. BechNygaard.GØ.137 .
II

billedl., m. tanke

paa vægtskaal ell. vippebræt. *„Han har et

Kongerige, jeg en Lampe.
|

Seer I endnu
ei Ligevægten?" — „Nei!

|
Du vipper op,

min Søn! du vipper op; Hans Majestæt,
han hænger dig i Røg." Oehl.1.147. Nu er

Industriens Tidsalder kommen. Lad min
40 Søn vippe op med dens Matadorer. iSc/'iand.

VV217. Ps.62.10(1931). jf. u.bet.b.i: Han
(o: en dramatisk figur) er meget svær at
spille, for han maa endelig ikke vippe over
og blive sin egen karikatur. /n/orma<ion."/«

1951.3.sp.4.
Il
om let flugt, løb, spring olgn.

Springeren (o: hesten), som . . hvipper med
en Fors (o: med kraft, fart) hen ofver brede
Grøtter.Sort.HG.20. Vippe af . . Er hastig

at sn6e sig bort. Moth.V211. Rørd.F.31. (en

50 hare) dukker i Lyngen og snurrer om Højen
og vipper over Kammen i samme Øjeblik,

den er reist. KMunk.ND.62.
TV. Tippe, v. se IIL hvippe.

"Vippe-, i ssgr. (nu ikke i rigsspr.

Hvip(pe)-. se VippemøUe^. af IIL vippe og

II. Vippe (sj. til I. Vippe, se Vippe-blomst,
-løs, -tørklæde samt Vippe-rug. Grundtv.PS.
V384); undertiden veA;sier Vippe- og Vip-, se

u. Vippe-alen, -bjælke, -fyr, -galge, -pind,

60 -stang samt u. Vipstjært; til III. vippe 4.i i

nedsæt, betegnelse for fartøj, der er tilbøjeligt

til at vippe, som Vippe-baad (D&H.), -kasse

(KNordent.TT.107); til II. Vippe 1 ell. III.

vippe 4.1 i fagl. betegnelser for indretninger,
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som kan vippe op og ned: Vippe-anordning,

-kontakt, -mekanisme, -oplukke (til vindue),

-port, -rist, -sledske, -spjæld, -ventil, -alen,
en. fogs. Vip-.^. (jf. -kæp, -pind 3, -tøj 2;

dial.) den lange pind i vip (III.3). UfF.
-arm, en. vægtstang (i motor olgn.),

hvormed noget løftes. Sal.'VI.143. Motorkor.

54. -baare, en. (med.) laare, der kan vip-

pes (anv. ved kunstigt aandedræt). AKrogh.
(MiKtærlægen.1934.107). -beslag, et.

beslag, hvorom noget kan vippes; spec. om be-

slag paa rammen til et vippevindue. LandbO.

IV.793. Skrivebordsstol med Vippe- og J)tq\g-

heslBig.Pol.*y7l942.n.sp.6. -bjælke, en.

(i Vip-. vAph.(1759)). (foræld.) d. s. s.

-bom 1; t brøndvippe (vAph.(1759)), Am-
berg. MO. VSO. -blomst, en. (jf. I. Vippe

1.2) 3f navn paa haveplanten Alonsoa Ruiz et

Pav., hvis blomsterstand er en top. JohLange.

Pl.(1949).75. -bolt, en. (jf. II. Vippe l.iij 20

bolt, der kan drejes (vippes) omkring en akse.

Bardenfl.Søm.I.llO. -bom, en. (foræld.).

I) (jf. II. Vippe 1.3j bom i en kran, som
bevæges op og ned. Gaardene ere . . for til

med store Broer udbyggede paa Vandet, og

haver hver enkel Gaard en Wippebom . .

hvorved de deres Gods ophidse eller opvippe

i og af deres Skuder. Holb.Berg.233. *Der

(0: i Bergen) seer jeg Skoven af Masterne

høie . .
I

Vippebom seer jeg sig flittig at 30

bøie,
I

Flittig at hæve. NordBrun. D. 272.

VSO. 2) træbjælke med modvægt, v. hj. af

hvilken en vippebros klap løftes op. MilTeknO.
317. -bro, en. (fagl). I) (jf. Klap-, Vinde-

bro^ bro, konstrueret med en vippe (II.I.4) ell.

vippebom, v. hj. af hvilken klappen kan løftes

op. MilTeknO. SaVIV.57. 2) d. s. s. -bræt 1.

JesperEw.Det lilleParadis.(1950).14. -bræt,
et. I ) (jf. -fælde^ bræt, der kan vippe ned, anv.

som (del af) rotte- og musefælde, fange Rotter 40

ved et Vippebræt. ikfO. på Vippebrættet vo-

vede Ingen (0: mus) sig ud meTe.fKHWith.J
Læsning for Børn. (1866). 57. 2) (jf. -gynge
samt Gyngebræt 2; nu 1. br.) bræt, der kan
vippe; især d. s. s. II. Vippe 1.8. Amberg.

I (beværtnings)'iia.yen findes Gynge og Vippe-

brædder. Corsaren."/72858.sp.2i. I et Butiks-

vindue saa' jeg i de Tider (0: i visnepoli-

tikkens aar) et lille Legetøj: et Vippe-
brædt, hvor Estrup og Berg sad og vippede. 50

KGBrøndst.E.99. i sammenligning: Jeg staaer

ligesom paa et Yipipehræt.HCAnd.SS.XI.
209. det, han træder paa, er ikke noget
Fast, men ligesom Enden af et Vippebræt.
Kierk.I.231. TroelsL.XIII.75. billedl.: denne
yderste Spidse af Livets Vippebræt. ZierA;.

1.112. Bergs.PP.269. Paa dette Vippebræt
(0: intet eller alt) levede Goethe i hine
Aar. Roos. Germanica. (1938). 113. -brønd,
en. brønd med vippe (II.l.i). Blaum.AE.40. to

JVJens.HF.90. -drejebænk, en (Tekn
MarO.) ell. -drejelad, et. (foræld.) d. s. s.

-lad 1. NordConv Lex.Y. 734. Larsen, -for-
lag, et. forlagsaksel, anbragt i en bom,

der er drejelig om en bolt (især til at over-

føre drivkraft fra en mølle til en dynamo).
LandbO.IV.793. OpfB.*I.60. -fyr, et. (^ Vip-.
EPont.Atlas.V230). (jf.Fjrmg 2; foræld.) fyr,

hvis fyrgryde er anbragt i en vippe (II.I.2),

saaledes at den kan vippes ned til paa-
fyldning. Trap."- 11.24. JySaml.3R.II.370ff.
-fælde, en. fælde, der virker ved, at noget

vipper ned ell. op. hendes (0: Hels) Dør-Tær-
skel (hedder) Vippe-Fælde (fallanda forad).

Grundtv.Myth.517. spec. dels (jf. Vippe-bro
2, -bræt l)." rotte- og musefælde, bestaaende

af et bræt, der kan vippe dyret ned (i en
vandbeholder), naar det gaar ud paa brættet.

[KHWith.JLæsning forBørn.(1866).54. Jesper

Ew.DetUlleParadis.(1950).14. dels (jf. II.

Vippe 1.7; jæg.): fælde, hvor et bræt vipper

op og lukker for indgangen, naar et dyr træder

paa det. DJagtleks.377. -galge, en. (-f Vip-.
Rostgaard.Lex.V77b. vAph.(1759)). (^1/. wipp-
galgen; jf. II. Vippe 1.6 ; foræld.) galge med
en kran, hvori den dømte hejses op med bag-

bundne hænder og faar armene revet af led

under nedstyrtningen. Moth.V212. OlufNiels.

Kbh.V232f. AarbKult.1893.63f. jf. Vipgalge

som stednavn: Stedn.IVW. -garn, et. (jf.

Pælevippe; fisk.) redskab anv. til ørredfiskeri,

bestaaende af en vippe, i hvis ene ende der

er anbragt et udspændt net. Fedders.(Da.
FiskeriforeningsMedlemsblad.1896.474). Fest-

skrift tilHPHansen. (1949). 122 ff. SJ^ge,
en. (jf. -bræt 2) d. s. s. II. Vippe 1.8. MO.'
VSO. jf. Heib.Poet.V150. -hammer, en.

(foræld.) hammer til smedie, anbragt paa et

skaft, der kan drejes omkring en aksel, og hvis

bageste ende ved en kæde er forbundet med en

fjeder i loftet og et trædebræt forneden. OpfB.^
VIL 13. -jolle, en. (jf. -tov) 4^ d. s. s.

II. Vippe 1.12. TeknMarO. -karre, en.

(jf. -kærre ; 1. br.) d. s. s. Styxtekarre. Am-
berg. MO. Bl&T. -klods, en. (nu 1. br.)

klods til at lægge under løftestang olgn. Mil
TeknO. S&B. -klokke, en. butiksklokke,

der sættes i vippende bevægelse, naar døren

aabnes. Dingeling, Dingeling, — en af de

gammeldags Vippeklokker forkyndte hans
Ankoiaat.Egebladm.fi. Kai Nielsen.(1949).23.

-kran, en. I) f^/. -vægtstang 2) apparat,

bestaaende af en vægtstang, der kan vippe i en

løbetrisse (anv. til at bringe valsestykket til

valserne). Wagn.Tekn.42. Sal.XVin.26. 2)
kran med udligger, hvis dele er saaledes for-

bundne, at den kan indstilles til forsk, af-

stande. lngBygn.1943.27.sp.l. -kæp, en.

(jf. -pind 3 ; dial.) d. s. s. -alen ; ogs. om
spillet (UfF.). FrGrundtv.LK.198. -kærre,
en. (jf. -karre; 1. br.). Bl&T. -laag, et.

laag, der kan vippes op og i. Skænkepropper
med YiipT^ela.Sig. SorøAmtstid.'/iil947.lO.sp.2.

Chatolbrødkassen med vippelaag. Pol. "Ui
1951.7.sp.7. -laas, en. laaseindretning, be-

staaende af ombøjet metalplade, som ved at

vippes ned lukker for et rum i en portemonnæ,

PolitiE.Kosterbl.*yil923.2.sp.2. -lad, et.
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I) (jf. -drejebænk, -drejelad; fagl., foræld.)

drejelad, hvor bevægelsen overføres fra træde-

brættet til drejestykket v. hj. af en vippe

(II.1.5) ell. fjeder i loftet. OpfB.^V11.362.
Haandgern.196. 2) d. s. s. Tippelad. Da
EngTeknO. PoU*U1951.7.sp.2. 3) lad

(III.4.2), som kan vippes. IngBygn.1939.194.
sp.l. -liste) en, (jf.-^pind 2; snedk.) liste,

der paasættes en skuffe for at forhindre den
i at vippe. FagOSnedk. -Inkke; et. lukke- i'o

mekanisme, hvormed en kapsel til en flaske

vippes op og i. (saften) fyldes hurtigt paa
Flasker, forsynet med . . Kapsler med Gum-
miskive og YiTpipelxikke. DagNyh.^y» 1935.18.

sp.5. 'løs, adj. [1.3]. røde vippeløse Øjen-
laag. AndNx. PE. 1. 226. T Ditlevsen. BG. 85.

-mølle) en. ^f Hvip-. en liden Hvep
Mølle. Cit. 1757. (HimmerlKjær. 1935. 535)).
{holl. wippmolen; foræld.) en art lav, hol-

landsk vejrmølle. ConvLex. XIX. 208. -pan- 20

de, en. (foræld.) vippefyrs fyrgryde, (han
gik) ud til Fyrtaarnet, der ligger langt fra

Gammel-Skagen . . Kullene paa Vippepan-
den deroppe havde længe været slukkede.
HCAnd.(1919).IY95. -penge, pi. (foræld.)

afgift, der betaltes ved en kran (vippe), hvormed
gods løftedes op paa en bro (vragerbroen) til

kontrollering. PU*/d814. PUy»1835. -pind,
en. (i bet. 3 ogs. Yip-). i) pind i fuglebur,

som er fastgjort med en fjeder, saaledes at den 30

kan vippe op og ned. SorøAmtstid.^yiil947.10.

sp.4. 2) (snedk.) d. s. s. -liste. FagOSnedk.
3) (jf. -alen osv.; dial.) den korte pind i vip
(III.3); ogs. om spillet. Krist.BRL.547. Fr
Grundtv.LK.198. Vip-: DSt.1920.134. (hun)
spillede Vippind med Drengene. AlbDam.TS

.

140. UfF. -punkt, et. Tomme for Tomme
gled den (0: et stykke tømmer i en stabel),

nu var den lige paa Vippepunktet. BMikkels.
TF.112. billedl.: Buchh.OS.52. Handlingen 40

er naaet til YiipTpe]^nnktet.HBrix.AP.VI.108.

-ramme, en. i) (jf. -vindue; tøm.) vin-

duesramme, der kan vippe om en vandret akse.

Arbejdsløn.lO. FagOSnedk. 2) (snedk.) om
ramme i spisestuebord. FagOSnedk. -sav,
en. dampdreven sav, der benyttes til at

skære træstammer over ell. fælde træer, og som
kan dreje (vippe) om en akse. SaVXX.1020.
-skaal, en. % skadl, der afmaaler vand
portionsvis, idet den vipper og tømmes, naar 50

den er fuld. PSchrøder.Maskinlære.'^11.(1920).
184.111.(1924).460. -spejl, et. (jf. Gynge-,
Vuggespejlj spejl, der kan drejes omkring en
vandret akse. Raae.DenandenKind.(1938).3'l.
AaDons.FR.179. -stang, en. (sj. Vip-, se

bet. 2). I) stang, der vipper omkring et støtte-

punkt og udgør en del af en vippe (brønd-,

fyr-, pælevippe olgn.). vAph.(1764). MO.
(jeg) ser Genbo-Brøndens Vippestang

|
sort

oprejst mod det kølige Gry. Rørd. SS. 7. 60

OpfB.*II.395. Festskrift til HPHansen.f1949).
122. Feilb. 2) (jf.-&Tm; sj.) om stang i motor.

Hvor vilde jeg gerne, jeg kunde se akkurat
det samme i de Tandhjul og Vipstænger

som dn. ErlKrist.K.223. -stige, en. (fagl.)

stige, der er forbundet med en loftslem, som
aabnes nedad, saaledes at den kan skydes op
og ned i forhold til den aabne lem; skyde-

stige. TeknLeks.I.601. -stjært, en. se Vip-
stjært, -stolpe, en, lodret stolpe, der bærer
en vippestang (1). vAph.(1759). GyrLemche.
S.IIL42.
vippet, adj. ['vebad] (til I. Vippe) for-

synet med vipper. I) (sj.) til I. Vippe l.i.

den brune skiæggede eller vippede Vaar-
hveåe.Olufs.Oec.X.347. 2) til I, Vippe 3; i

ssgr. som de langvippede Øjne. ZLars.
ME.IO. sortvippede, brune Øjne. Oia/
Hans.ND.89.
Vippe-tag, et. (sj.) greb i livtag, hvor-

ved modstanderen løftes (vippes) i vejret og

derpaa kastes ned. Drachm.BK.123. -tOT,
6t. (jf. -jollej 4>- ^- *• *• II- Vippe I.12.

SøLex.(1808). Funch.MarO.I.123. -træ, et.

I) træstamme ell. stang, der er anbragt saa-

ledes, at den kan vippe. Schand.GamleBilleder.

(1899).135. (kirke-)Klokkens Vippetræ log-

rede op og ned. ErlKrist.K.190. 2) ^ træ-

stykke, der danner underlag for sapegaffelen.

MilTeknO.247. -tur, en. gyngetur paa en
vippe (II), med baad, man bringer til at gynge
sidelæns olgn., ell. (især) (del af) sejltur med
vippende fartøj ell. et skibs vippende bevægelse.

det (0: en sejltur) vilde nok blive en god
Yi]^ipetm\ AndNx.MR.130. Jeg er glad ved,

at Vinden har lagt sig — saa faar vi ikke
saa mange Yi^ipetnve. Buchh.FD. 153. ofte

slutter Vippeturen (0: børnenes i grenene)

med et . . Brag — mest til Skade for Træet,
hvis Grene splintres. BerlTid.^yiol951.M.22.
sp.l. -toj, et. I) (jf. M. -værk 1; l.br.)

brøndvippe. Midt i Gaarden stod Brønden,
med YiTppetøi. NPWiwel.JL.71. 2) (dial.) be-

tegnelse for vippealen og vippepind (3). UfF.
-tørklæde, et. (dial.) tørklæde med vip-

per (I.2.1). Kunstudstill.(1879).211. Amager-
dragter. 17. -vandfad, et. vandfad, der

kan tømmes for vand ved at drejes om akse,

hvorpaa det er anbragt. TeknLeks.1.589.
-veje, en. {jf. dial. vippe (viple) i veje,

vippe (hinanden op og ned) paa et vippebræt

(se Feilb.); sml. vikkelveje u. III. vikle;

2. led er dial. veje, vægt, bismer (Feilb.) (en

afledning af III. veje^, ell. (delvis) verbet

veje (se III. vejej; ikke i rigsspr.) om le-

gen at vippe hinanden paa et vippebræt, en
vippe (11.1,8), billedl.: Vi foretrækker at lege

Vippe-Veie med ham, om det saa var paa
hans egen Ydsgtsk&al. Uglen.^^U 1856.7. sp.2.

især om vanskelig, prekær situation. Det var
en rar Vippeveie, jeg var kommen paa
der i Kastellet, De vilde sgu have mig i

Brummen, og jeg havde dog ikke gjort det
Allermindste. CMøll.BK.107. -vindue, et.

(fagl.) vindue, der kan drejes (vippes) om en
vandret akse. (der anbringes) for hvert Fag
af Stuens Længde en Ventilator (Vippevin-
due). MR.1853. 242. Ing Bygn. 1950. 221. sp.l.

XXVII. Rentrykt »/7 1952 11
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-TOrn, adj. (især dial.) som er tilbøjelig

til at vippe. Kajakken er yderst vippe-

\OTn. Maaneds Mag. 1921. 582. Feilb. UfF.
'Tægtntang, en. I) vægistang til at løfte

(vippe) noget med. FrOpffer.BV.21. 2)
d.s.s. -kran 1. Hannover. Tekn.103. -Tærlt,
et. I) (næppe i rigsspr.) indretning, hvormed
noget kan vippes op; vippe (II.l); vippetøj

(1). Wilkens.Overs.afKarmarsch: Technologi.I.

(1852).36. om brøndvippe: Feilb. 2) (dial.)

ting, der er vippevorn. Vidnet (o: en jysk led-

vogter) synes, at Flytteomnibussen var noget
Vippeværk, idet han syntes, at Materialet

var af daarlig Beskaffenhed, og at den var
for let, saaledes at den i Tilfælde af Storm
lettere vilde kunne vælte (o: paa jærnbane-

vognen). Ugeskr.fRetsv.l948.A.19.

Vip-pind, en. se A'^ippepind.

LTips, en, et. [vebs] (ty. (dial.) wipps,

hurtig bevægelse, sviptur m. m.; substantive-

ring af III. vips ell. vbs. til II. vipse; jf.

Kollevips, III. Vip) i) (dagl.) hurtig be-

vægelse, med en (stor) Hurtighed . . slog

„Ravnen" et Vips med KsAen. Ravnen.^*lu
1876.6.sp.l. især i forb. som i en (et) vips,
hurtigt; i en haandevending; vips I et Par
lystige Pierretter (kan) komme hen og . .

omfavne En . . og i en Vips! igen være
toTS\unden.VVed.It.l30. hun forsvandt i et

Vips tværs over Gaa,Tåen. Branner. Legetøj.

(1936). 141. 2) (sj.) kort udflugt; svip-
(tur). Weyse (fik) en Stedfortræder i Huset
ved en Vips til (o: mens han var i) Ros-
kilde i SommeTtiden.CThrane.WeysesMinde.
(1916).133.

II. vips, adj. [vebs] (til III. vips; jf.IY.

vip; især dial.) I) rask; hurtig; behændig.
han er saa vips i Øjnene og kan kigge fra

Siden, selv om de er næsten lukkede. KMich.
LM.119. en lille vips Springfyr. /SoaaZdem.

*U1947.7.sp.3. Feilb.(u.3.\iT^). 2) (jf. III.

hvipj let fornærmet, den samme Tone
kunde lyde helt forskellig, baade vred og
bedrøvet og vips og munter. KMich.TG.34.

III. vips, interj. [vebs] (nu ikke i rigs-

spr. hvips. JRPaulli.SB.68). (su. vips; fra

ty., nt.vfips, afl. af II. vipse; jf. Kollevips,

Spirrevip, I-IL vips; sml. vup, vups)
I) som udtr. for, at noget sker meget

hurtigt; især som udtr. for hurtig bevægelse,

(oftest efterfulgt af sætning (ofte indledet med
saa ell. nu sjældnere åer) med omvendt ord-

stilling), hun tager en Klædning paa, vips
forandrer hun den igien imod en anden.
KomGrønneg.III.164. Vips der gik det løst!

vAph.(1764). vips! saa er jeg i Kammeret.
Blich.(1920).XXIV 82. saa slog han Ild,

og vips kom Hunden med Øine saa store,

som TheekoTp^GT.HCAnd.(1919).I.13. -»Sejl-

klar laa i Havnen
|
den gode danske Brig;

|

vips var Tulte der ombord,
|

til Sjællands
hun gik.Rich.1.32. Maaske er han ble-

ven forstyrret . . og vips er det skæbne-
svangre Ord sluppet ned paa Papiret. Pow<.

FL.443. Han beholder det (o: et laant kla-

ver) i samfulde fem Aar, inden han flyr

det tilbage. Vips laaner du det ud igen!

KMich.Mor.(1935).19. ofte i forb. vips er
han fden osv.) borte ell. væk: Jeg er lige-

som Aal, i det samme mand tæncker at
holde best paa mig, Hvips er jeg borte.

JRPaulli.SB.68. „Skaf mig nogle Penge!"
sagde han til Hunden, og vips var den

10 borte! vips var den igien. HCAnd.(1919). I.

13. *Hei I derhenne! Vips der er han borte.

Holst.VI.98. Og naar hun saa skulde gaa:
Entrédøren paa Klem, lyttende forsigtigt

ud, et flygtigt Nik over Skulderen, og vips

var hun væk.Esm.1.50.
||

(nu 1. br.) efter-

fulgt af sætning med ligefrem ordstilling.

*Som allerbedst han sad, han svoer,
|
At

vips en flygtig Lue kom
|
Op i hans Værk-

sted. JBa/ii.%n<.7S. *0g vips — han fløi ad
20 Trappen ned. Bagges.Vngd.il.82. Vips — den

graatavlede (o: høne) kastede sig over Or-
men — Haps! — Kræet hang og dinglede

i Næbbet. Tondr.Z.2i5. || stillet inde i sæt-

ningen (paa adverbialleddets plads). *Seer til,

saa hurtig som han kan,
|
Et saadant Bytte

vips at sna.Tp'pel Bagges.SkR.164. (han) drejede

vips om paa Hælen og var allerede forsvun-

det bag KlipTperne. KraghJac.PP.17. især i

forb. være vips væk. Tante Jette . . binder

30 Kysen om, tager Mantille over . . og er

vips \æk.KMich.LL.135. StDrewsen.K.31.
\\

efterfulgt af verballøs konstruktion. Emilie li-

ster sig ind i hendes Tantes Værelser .

.

saa ud af Huuset, og vips ind til Deres.

Skuesp.Y21. *(de) vaagner først,
|

naar
Lærken synger, og saa vips! i Klæderne.
KMunk.C.38.

2) (efter lignende udtryk m. med (se u.

III. med 6.2J; sml. u. vupti samt i en (et)

40 vips u. I. Vips 1; jarg.) i udtr. lige med
det vips, straks; med det samme; lige med
det vons. Du maa spænde for lie' me' de'

vips; vi kommer te' og køre etter Dyrleje-

ren. OBock. Forhenværende Mennesker. (1910).
44. han vinkede med Potageske'en — og
saa var jæ' der jo li'e med det \ips. StormP.
(Godt Humør. I.(1917).70).

I. Yipse, en. (efter ældre sv. vipsa; vel

til I. Vippe; foræld.) d. s. s. I. Vippe 2.i

50 slutn. TroelsL.IV.91. Fruerhuer besat med
Gvi\d\i^%ex. ThitJens.SK.1.49.

II. vipse, V. ['vebsa] -ede. vbs. jf.

I. Vips. (<?/. wippsen; afl. af III. vippe;

nu 1. br.) I) med en hastig bevægelse
flytte ell. fjerne noget, med den bageste

Vinge (o: paa tælleapparatet i Tivoli) at give

Postmesteren et saadant Slag bagpaa, at

den lille Mand blev vipset højst hoved-
kulds . . ind paa Etablissementet. CMøll.PF.

60 307. Let og rapt . . vipsede hun Orm af

Jorden, snuppede Utøj væk fra Spirebladene.

KMich.HE.148. D&H. || billedl, i forb.

vipse af, affærdige; vifte af; vinke af. jeg

(vilde) dog ellers anse hende for altfor ud-
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holdende til saaledes at lade sig vipse af.

TidensKmnder^''/iil928.16.sp.l. 2) bevæge
sig hastigt. Han gav os (ikke) Tid til at

yttre vor Taknemmelighed; men vipsede

igjen til Børen. Blich.(1920J.XXIY42. smst.

XXVII.215. *Hun nikker glad og vipser

som en Kat
|

. . ud ad Portieren. Marton.HB.
24. Mariette vipsede ind med Telegrammet
i E.a,3inden. KMich.K.133. hun . . vipsede om
bag et hyldetræ. Ldnnemann.NF.83.
Tip-stang, en. se Vippestang. -stjært,

en. ^t Vippe-. vAph.(1764). Amberg. jf. MO.).

flt. -er. (sv. vippstjårt (tidligere ogs. vippen-

stjårtj i het. 1-2; fra nt. wippsteert, jf. holl.

wipstaart; til III. vippe (muligvis delvis til

imp. af dette ord, se ThHjelmqvist.Impera-

tiviska sulstantivhildningar.(1913).150 ff.l87);
sml. -svans samt Hveg-, Kvikstjært) I) (jf.

1. Erle, Havre-fugl, II. -saad 3, -sæd 3, -vim-

pe, Spink 2) \. fugl med lang, vippende
hale af slægten Motacilla; især om de i Dan-
m.ark alm.' arter Motacilla flava (gul vipstjært.

Kjærbøll.239. OrnitholFT.I.21. jf. Engfugl,

Gulspink, Majfugl 1, Smørfugl) og M. alba

(hvid vipstjært. Kjærbøll.235. OrnitholFT.I.

21. jf. I. Smed 3, Smedjefugl, Stenpikker 2.i).

Moth.V212. EPont.Atlas.1.629. Eauch.SD.II.
87. Brehm.FL.120. En enlig Vipstjert gik

med smaa, vigtige Halebevægelser og pil-

lede Orm. ErlKrist.St.130. sortrygget vip-
stjært, se sortrygget 1. || i sammenligning:
hun kvidrede som en Lærke og hoppede som
en Vipstjært, ^c/iand.7TTSP. Nans.HU.155
(se u. II. vims 1^. Han (o: den unge Goethe)

var rørig og urolig som en Vipstjært, fuld

af Spilopper og Overmoå. NMøll.VIÅtt.III.
400. (1. br.) i talem. (som udtryk for, at et

menneskes natur ikke lader sig ændre): Espen,
Drengen, kom hjem og sagde, at han havde
sagt op i sin Plads og fæstet sig i en ny. —
Vipstjerter maa vippe, sagde hans Far,

det er ikke længe siden sidste og forrige Gang.
MartinAHans.A.159.

||
(zool.) i flt., i videre

bet., dels om familien Motacillidæ, omfattende

slægterne vipstjærter og pibere (Lieberkind.

DY.1X.412), dels tidligere (jf. Rør-, Spikke-,

Stenvipstjærtj om en større gruppe sang-

fugle (svarende til den ældre fagl. brug af
Motacilla) (Raff.(1784).354. Funke. (1801).

I.195f. jf. MO. samt rødbrystet vipstjært

u. rødbrystetj. 2) som personbetegnelse, især

(nedsæt.) om lille ell. uanselig, ubetydelig
person, spirrevip ell. om letlevende (ung)
kvinde. Rappee.l859.93.sp.2. Hvorfor tager

Jeanne sig af den Vipstjært, som hun kalder
„professeur"./S'c/iand.Pi2.ii(^. hun er fuld,

den Vipstjert (o: en løsagtig pige) . Anesen.
JG.206. Jeg vilde saa gerne staa ved din

Side, naar du modtager Folkets Hyldest i

Dag . . — Naa, vilde hun det, den smaa
Frk. Yi-pstjert? KMunk.S.76. -støder, en.

(foræld.) en slags støder. Til at pulverisere

Benene (af okse olgn. til suppe) er en saa-

kaldet Vipstøder det simpleste . . Middel.

MR.1820.15. -STans, en. (dial.) \. hvid

vipstjært, Motacilla alba. DF.XI.15.
I. Vir, et. [yir] (\ Hvir. se ndf.). (jf. ty.

wirre, gewirr(e) ; vbs. til II. virre ell. dannet
til Virvar; 1. br.) virvar. *Snart bespeider

Du (o: John Eerschel) Mørket i Straalen,

som udbreder Klarhed,
|
Snart Du Form-

lernes Hvir løser med Mesterens Kunst.
0rst.IV.23. I forgrunden er der et virr af

10 små planter og blomster i levende farver.

LSwane.DankvartDreyer.(1921).123. Al Ting
dufter — et Vir af D\dte.Pol.*U1940.7.sp.3.

II. vir, adj. [\ir] (fra ty. wirr(e), til wir-

ren (se II. virre^; jf. I. Vir; sj.) præget af
forvirring, virvar. Det løber Vir (o: løber

sur (se V sur S)) for mig.HCAnd.SS.XL
209. alle de virre Tanker der . . raste igen-

nem vores 'H.iærne.AKohl.MP.III.162.
-vir t Gevir, se u. Gevir og u. II. Vie.

Tirak, en, i bet. 1 tidligere ogs. under-

tiden et (lKrøn.9.29(Chr.VI). Høysg.AG.37.

jf. hvit Yirack. HesteL.(1703).C4.r det saa
kaldede Yirsik.OeconJourn.1757. 938. reent

Yir3ik.2Mos.30.34(1855). alt Yirak. 3Mos.2.2

(1855)). ["vi-r^g] (f Virok. Høysg.AG.37
(virok). — dial. m. former som Virik. se

Boers.VetF.reg. Vejrak. smst. FolkLægem.
1. 68. III. 115. Virøg. smst. 117. jf. Vie-Røg.
Gjel.W.226. Vejrøg. FolkLægem.I.68.III.115).

30 (ænyd. wirok, wirak, wirøg (Højs.3.6(1647).

Apotecker Taxt.(1672).45) , sv. virak; fra nt.

wirok, wirak, mnt. wirok, -rek, -rik, osax.

wihrok (nht. weihrauch^, af osax. wih, hel-

lig (jf. III. vie^, og rok, røg || det ældre ord

er Røgelse, der bl. a. bruges i de ældste dan-
ske bibeloversættelser, og som i de nyeste bibel-

oversættelser (1931, 1938) igen har erstattet

Virak)

I) (nu især f ell. katolsk-kirk. og bibl.

40 (foræld.)) gummiharpiks af viraktræet,

Boswellia, der stivner til smaa korn og an-

vendes som røgelse ell. (tidligere) som læge-
middel ("hvit Yir&ck. HesteL.(1703).C4.r
Boers.VetF. 64.104); ogs. (jf. Jøde-, Skov-
virakj om harpiks fra forsk, andre træer

(iblandet andre bestanddele), anv. som erstat-

ning, de, som bringe Brændoffer og Slagt-

offer og Madoffer og Virak (1931: Røgelsej.

Jer.17^6. omduftet af Myrrha og Virak

50 (1931: Røgelse^, af allehaande vellugtonde

Sa,ger.Eøjs.3.6. Han aabner Urnen, for at

strøe nogle Korn Virak deri. Sander.Erop.86.

Tychsen.A.I.687f. *Saa kaster jeg paa Il-

den denne Virak (Oehl.PSkr.II.127: Haand-
fuld^,

I

Og mumler Ordet (o: trylleordet)

ud. Oehl.(1835).VI. 54. *Guld og Myrrha
|

Og Virak, som man Guderne det offrer.

PalM.TreD.208. Der købtes .. voks (til

lys ved vintertide, virak til at rense luf-

60 ten osy.ADJørg. II1. 232. Schindler. Liturgi.

(1928).58. VareL.^II.190. i sammenligning:
Giver Vellugt fra Eder som Virak (1938:
Røgelse) \ Sir. 39. 18. *Som Virak let mod
Tempelbuer . . | Sig Dandsens Melodier

11*



167 Tirak- Vire 168

svang. Winth.XI.214.
\\

(poet.) i videre anv.:

vellugt; duft. *En Virak Sommervinden
|
Ud

over Dalen h3iT.sa.ND.104. HCAnd.SS.XI.
528.

II t harpiks fra fyrre- og grantræer,

som findes i myretuer (yild virak. Funke.
(1801).1.403. Hallager.MT.*82). OeconJourn.
1757.938. Suhm.II.81.

2) (nu oftest spøg. ell. iron.) billedl. ell. i

hilledl. udtr.: d.s.s. Røgelse 2. Jeg var ufor-

sigtig nok til at inddrikke den Virak, hvor- i'o

med man . . fra alle Sider beskienkede mig.
Ew.(1914).III.246. »Tilskueren (o: en kri-

tiker) . . hylder dig endnu venskabelig . .
|

Saa stærk en Virak fra hans Fyrfad siel-

den røg. Bagges.Gieng. 56. *Ej Knæ jeg bøjer
og ej Virak strør

|
For hvad kun lever som

en Blomst og dør. Grundtv.PS. VI. 484. Da
F, endelig havde offret tilbørlig Virak for

denne sin Yndlingshelgen (o: Roiespierre),

kom Raden til de Andre. Blich.(1920).XX. 20

91. *Ærens Træ,
|
Hvorpaa som Frugter

Roes og Virak hænger. Paiikf.7.223. (male-
ren) hvem . . al denne Virak steg til Ro-
vedet. Pont. DR.Y 147. (jubilaren) ombølges
af Yirsik. EGad.TT.137.
Virak- ell. Viraks-, i ssgr. af Virak;

som eksempler paa sjældnere, ndf. udeladte
ssgr. kan anføres adj. som (til Virak 1:)
*de virakblandte Fak\er.Oehl.I.187. *Se hvor
Ætheren funkler af virakduftende Fyrværk. 3_o

Høeg & Rubow. Overs, af Ovids Fasti.(1945). 8.

*Det virakfulde Libanons Indbygger. Pram.
(SkVid.XIV135). (til Virak 2:) det virak-
ifyldte (hyldestdigt). OskAnd. (Kingo. Siunge-
Koor.(1931).ziv). substantiver som (til Virak
1:^ *den lille Kordreng Virakbæknet svin-

ger. Frank.SD.46. (jeg vil) gaae til Myrrha-
Bjerget og til Viraks- Høien (1931: Vel-
Ingtshøjen). Højs.4.6. Ing.HD.115. (til Virak
2:) om de søge at giøre deres Medborgere 40

opmærksomme paa dens (0: regeringens) hel-

dige Bestræbelser . . ere de da strax Virak-
kræmmere ? Rahb. Tilsk. 1793.389. Publicums
Viraksoffer.PaUf.7L. 77. 624. -bark, en.

(nu dial.) levantisk og ostindisk bark, anv.
til røgelse og som lægemiddel. Virak-: vAph.
Nath.VIII.458. VareL.(1807).III.344. VSO.
FolkLægem.III.lOO. -damp, en. (^7. -duft,

-dunst, -røg, -sky, -taage^. Viraks-:
HN Claus. Catholicismenog Protestantismen. 50

(1825).585. *AItret blinker,
|
Viraksdampen

hø\ger. Bødt.78. (jf. Virak 2) billedl: (hun
lod sig) beryge med Smigers Viraksdamp.
Tode.IX.112. -duft, en. (jf. -damp osv.).

*Krands med Virak- og med Myrrhaduf-
ten\Ing.HD.128. HegermL.DFort.172. MO.
VSO. Viraks-: Grundtv.PS. VI.154. »Tan-
kerne stige . .

I

Ligesom Altrets Viraksduft
|

Gjennem den klare Lnit.Heib.TR.nr.63.14.
\\ billedl. »Landets Guder (0: reaktionen) end 60

i Selskabssale
|
nyde Virakduften.iS'cAand.

SD.lOl. Drachm.RR.56. *Jeg faaer lidt ondt
af denne Viraksduft. Paggfes. ¥77. Hak
Holm.FT.85. -danst, en. (jf. -damp osv.).

»stolte Mænd stod ved hver Skudes Ror . .
|

Guldkroner, Hjælme, Bispehuer flød
|
I Fak-

kelskjærets Virak dunster sammen. Drachm.
DM.9.

II (jf. Virak 2) billedl: »Lad Stormand
haanligen din Sang bortslænge,

| Omsvævet
af sin Hyklers Yirakdunst.Rein.224. »den
Ære, som os vederfares her,

|
Er meer, end

Viraks-Dunst, end Hecatomben er.Ew.
(1914).II.156. -ene, en. (jf. -enebusk; nu
næppe br.) S( sydeuropæisk enebærtræ, hvis

harpiks anvendtes som virak, Juniperus thuri-

fera L. Virak-: VareL.(1807).III.343. -ene-
busk, en. (nu næppe br.) ^ d. s. Virak-:
Tychsen.A.1.687. -fyr, en. ^ navn paa en
gruppe nordamerikanske fyrretræer, der af-
giver vellugtende harpiks, Pinus tæda. Vi-
rak-: C Suhr. HaversAnlæg. (1844). 30. Joh
Lange.Pl(1949).75. -kar, et. f;/. -skaai;

røgelsekar med virak. Virak-: vAph.Nath
VI.584. »Kom, Saba . . med dit Viraks
Kar. Clitau. PT. 29. Hvad hedder det? (1947)
68.

II (jf. Virak 2) billedl (forfatteren svin
ger) Virakkarret for Kongehuset. CSPet
Litt.451. -korn, et. korn af stivnet virak
Virak-: Moth.V212. vAph.Nath.VIII.458
VSO. »skænk mig Døden,

|
som Viraks

kornets Død i Altergløden. Jørg.Liv.VI.209
Schindler.Liturgi.(1928).58. -røg, en. (jf
-damp osv.). »Du vor Hyttes Gud! sig Offer-

luen hæver
|
her paa Dit Arnested . . | og

Virakrøgens Sky mod Himlen svæver.
FGuldb.I.310. Viraks-: CKMolb.Dante.il.
72. -skaal, en. (jf. -kar^ skaal med vi-

rak til røgelse. »Lad Virakskaaler svinges,

Krandse dufte (0: for et brudepar). Thiele.

Kyn.74. »dybt for ham (o: kongen) sig

bøied , .
I

Krigens Mænd med sænkte Fa-
ner,

I
Fredens Mænd med Virakskaaler.

PalM.VI.258. -»ky, en. (jf. -damp osv.).

»Faklen . . slynger hen i Nattens Mulm
den tunge,

|
Halvgiennemlyste Vir ak sky.

Oehl.I.205. Bille.Italien.I.214.
\\ (jf. Virak

2) billedl En evig Virakskye af Verse-

mageres Odesvulst og Øretuderes Smiger
gjør Eder (0: despoterne) svimle i Hovedet.
MCBruun.JSR.103. Hauch.IV.76. Viraks-:
Bagges.'L. 1.220. -taage, en. (jf. -damp
osv.). »Hist reises Altre op . . | Og Virak-
taage mørkner skyfrie Da,g. Rahb. Poet F.
11.179. Frank.SD.46.

\\ (jf. Virak 2) billedl

»Eders Smigerroes
|
Skal dog ei blinde mig,

jeg seer min Pligt
|
Igjennem Viraktaagen.

Boye.WS.62. TroelsL.XIV39. -træ, et. (nu
sj. Viraks-, allehaande viraks-træer (1871:
Viraks Træer; 1931: Yellugtstræer) . Højs.4.14
(Chr.VI). Reiser.IV175) træ, hvoraf der faas
virak; nu spec. slægten Boswellia af balsam-
træernes familie, som i barken og andre dele

har stærkt aromatiske harpikser (virak). Moth.
S 620. vAph.Nath.VIII.459. Warm.SystB.^
257.

^
Virbel, en. se Hvirvel.

I. Vire, en ell (sj.) et (Dykkeren.1927/28.

14). ['vi'ra, i bet. 2 ogs. 'vaiar] (i bet. 2 ofte
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skrevet Wire. — sj. skrevet Vajer. Bønnelycke.

L.83). flt. -r ell. (sj., m. eng. form) -s ('Wires.

Manufact. (1872). 402). {sv. dial. vir, metal-

traad, isl. vir, d. s., sen. oldn. vlravirki, filigran-

arbejde, mnt. wire, eng. wire, jf. oht. wiara, fint

guld, lat. viriæ, armsmykke; jf. II. vire; hesl.

m. Vidie ; i da. vistnok i bet. 1 laant fra nt.

wier, i bet. 2-3 laant fra eng.) I) metaltraad.
I.i) (især fisk. og dial.) i al alm,, især om
sammensnoet metaltraad. Moth.V212. Jeg har lo

tilladt mig at benytte Ordet Vire i en videre

Betydning, end det almindeligt bruges, nem-
lig i Stedet for Metaltraad, saaledes som
Ordet anvendes i det nordslesvigske Folke-

sprog, i hvilket man f. Ex. siger Telegraf-

viren. DeichmannBranth.Naturlære. (1866).IV.
en Hummerfælde eller Tejne af Metal, dels

af galvaniseret Jærn og dels af stærke Vi-

rer. Fisfcen<idende.iS<S6. 245. Skraben .. er

dannet af en rektangulær Jærnramme . . til 20

hvilken er bundet et stærkt Nætværk enten

af Garn eller af Yte.Fedders.S.LlOr. MDL.
jf. Esp.141 og Feilb. uegl.: Helt opad Taget
sender Ranken en Afstikker, der nævenyttig
favner Skorstenen og dækker Revnerne med
sine viltre Virer og brede Blade. Z)vdLi//ie

Zernichow.Paradiset.(1908).3. 1.2) (isærfagl.)

metaltraad, omvundet med tøj ell. papir, anv.

til afstivning af visse damebeklædningsgen-
stande, især hovedtøj, ell. af lampeskærme olgn. 30

Derfor er de Skjermer (o: for øjnene) bedst,

som giøres af de Virer, som Fruentimmerne
plejer at bruge i deres Sætter. rode.0P.33.

Manufact.(1872).402. *0g møder mit Øje
|

De pyntede Kvinder,
|
Hvis For og Bag

|

Snæres af Silke,
|
Hæves af Virer. Drac^w.

VI.250. Han kom ind i en Klædebod og bad
om Baand til at binde en Brudekrans paa.

Man lo og sagde, det hed Yirer. KMich.HE.
215. Helene fortalte tit om, hvad det var 40

for et „Mas" at faa de vide Pufærmer, der

skulde stives af med Virer og fine Spanskrør,
til at staa, som de skulde. AdolfWinkels Op-
tegnelser. (udg.l909).30. KGraves. EnAlmue-
kvindes Liv. (1927).85. Vare L.'II. 573. Feilb.

UfF. jf.: For at Kraven skal staa højt om
Halsen, afstives den med ganske fine Silke-
virer ved Luknmgen.Pol."/il902.1.sp.6. 2)

staaltraadstov, bestaaende af seks sam-
mensnoede kordeler, der igen er sammensnoet 50

af mange tynde staaltraade. KuskJens.Søm.

^

(1901).5. OpfB.nil.345. Ventetiden benyt-
tedes til at føre Trosser og Wirer fra Skibet
ind til den spinkle Pullert paa Klippen ved
Skibshavnen, for at alt kunde være klart

til at ride en Storm Sii.NatTid.^*/»1945.5.

sp.5. jf. Staalwire. JVJens.Sk.39. Hanno-
ver.Tekstil.il.549. 3) (efter eng. wire(-cloth))

metaldug, der løber som en bred rem
uden ende i papirmaskinen til afvanding eo

af papirmassen. OpfB.* 11.504. Hannover&
Smith.Papir.226.

II. vire, V. -ede. (sv. vira, omvinde, flette,

no. dial. vira, mnt. wiren ; afi. af I. Vire
; jf.

III. fire, II. virre I.2; dial.) sno, vinde (om
noget), (hæg) skal være bekiendt for meget
tienUg til at fordrive Luus paa Qvæg, i det
af een Qvist vires en Krands og hænges
dem om Ra.hen.Cit.l757.(Thott4°1416.47).

Saaby.* Esp.141 (Hvira).

Vire-, i ssgr. af I. Vire. -baand, et.

[1. 1.2] (nu 1. br.) baand af raasilke med dob-
belt kædetraad og en tynd jærntraad paa hver
side af kæden. Rawert.Varelex.il.186. D&H.
-bund, en. [I.l.i] (jf. -net; fisk.) bund
af virenet (i kasse til fiskeyngel). Frem.DN.
543. -dug, en. d. s. s. I. Vire 3. Bl&T.
-hat, en. se Vidiehat. -krølle, en. (for-

æld.) (dame)krølle, afstivet med en vire (I.I.2).

(hendes ansigt skæmmes) af en stor høiskyg-
get Fiskebenshat, under den brede Kappe-
piber fra det ene Øre til det andet, og
et Par stive Virekrøller hængte i et Baand
paa hver Side af den stærke aabne Pande.
JFibiger. lAv. 3. HenrietteLund. Erindringer.

(1880).33. -læder, et. skærpet gummi-
plade, som fører papirmassen over paa viren

(1.3). OpfB.^11.504. Hannover&Smith.Papir.
228. -maskine, en. [1.3] betegnelse for

papirmaskine. OpfB.* 11.504. Langvirema-
skine. Hannover&Smith.Papir.226. Cylinder-

viremaskine. smst.254. -net, et, [I.l.i] (jf.

-bund; fisk.) net af virer; staaltraadsnet. Fi-

skeritidende.1886.144. Frem.DN.543. -rase,
en. (fisk.) ruse af staaltraad. Fiskeritidende.

1886.145. -træk, et. [1.2] (især 4^). Åb-
ningen af lugerne sker ved hjælp af vfiie-

tTBdk.Vikingen.yal951.33.sp.l. -Tand, et.

[1.3] vand, der driver fra papirmassen
gennem viren. Hannover&Smith.Papir. 227.

-værk, et. I) (oldn. viravirki; guldsm.,

l.br.) filigran. D&H. JOlr. Da. Sølvarbejder.

(1915).99. SaUX.407. 2) (sj.) hvad der er

dannet af virer (1). Forsøg paa at kombi-
nere Garn- og Vireværk sammen tU Ruse-
brug. Fiskeritidende.1886.145.

Virik, en. se Virak.

viril, adj. [vi'riJi] (fra lat. virilis, til

vir, mand (jf. Triumvir og u. VerdenJ ; tfl og

højere talespr.) som er karakteristisk,
ejendommeligt for en mand m. h. t. le-

gemsbygning, karakter, især (jf. mandlig 2.2^

m. særligt henblik paa det kraftige, voldsomme
hos manden. JBaden.FrO. De vil . . lægge
Mærke til, at han med sit store Skjæg og
hele kraftige Habitus fuldtud repræsenterer

den virile Type. KPont.Psychiatr.il.82. der

var noget feminint i hans Væsen. De ud-
præget virile Mænd tabte ofte dér, hvor han
gik af med Seiren. Leop.B.146. *den vold-

somme, virile, monumentale Chamberlain.
FrNygaard.E.13. Hans Karakteranlæg var
afgjort •vihle.Linvald.KF.26. Han lo, en
viril Latter, dyb og metaillisk.AaDons.S.56.

II
(sj.) om dyr ell. ting. vore stærke jydske

Hingste . . naar (ikke) de romerske Heste i

viril Ynde. AWinding.Vag.57. ædle og virile

Tempelhuse. Elling. RH. 76. O VirUitet,
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en. [virili'te'd] (lat. virilitas; afl. af viril)

det at være viril. JBaden.FrO. (Goethe stod)

endnu i sin fulde Skaberkraft og Virilitet.

Tilsk.1931.II.200. Tiril-stemme, en.

{ty. virilstimme (lat. votum virilej, stemme,

der afgives af en (enkelt) mand (mods. ty.

kurialstimme, stemme, der afgives af en sam-
ling stemmeberettigede under eet); polit.) en-

kelt, særskilt stemme; om ty. forhold, dels om
rigsfyrsters og -stæders stemme i den gamle lo

rigsdag, dels (efter 1815) om stemme, der til-

deltes enkelte store godsejere olgn. (i mod-
sætn. til de valgte medlemmers) i landdage ell.

provinsialstænder; om da. forhold om tilsva-

rende stemme i stænderforsamling (hertugen

af Augustenborgs i den slesvigske stænder-

forsamling). ConvLex.XIX.212. Chronologisk

Samling af de 1834 udstedte Forordninger f.Sles-

vig. (1859). 48. Den augustenborgske Viril-

stemme. PLaunds. S.///. S9. HansJensen.De 20

da.Stænderforsamlinger. I.(1931).193.
"Virk, et. {jf. fsv. virke, hty. gewirk og

mni. werk; til II. virke 6.2; dial. (foræld.))

betegnelse for biernes honning- og vokskager.

Moth.V137. *Udi en Eeg der funden blev
|

En Skat af Honning- Kager,
|

Til den sig

Humlen Herre skrev.
|
Fru Bie sig ey for-

sager,
I

At stevne sligt for Ting og Birk,
|

At det fra dem blev rannet;
|
Ja tør beviise,

samme Virk
|
Af dem var giort og dannet. 30

Reenb.II.292. Feilb.

I. Virke, et. ['v%a] fit. (i bet. 2) -r

(ADJørg.NK.230. HOlr.KnudLavard.(1888).
119. Tilsk.1933.L165). (ænyd. d. s. i bet. 2,

glda. -wirke (i bul-, jærnwirke samt i sted-

navn kowirkæ (GldaKrøn.64)), æda. som sted-

navn i bet. 2 (Wirky. ValdJord.(1926).43; jf.

ogs. Dan(n)evirkeJ samt i hærwirke (se Hær-
værk^, SV. virke, tømmer, no. virke, virksom-
hed, materiale, oldn. virki, gerning, fæstning, 40

osax. gewirki ; afi. af Værk; jf. II. virke
||

i bet. 1 optaget fra no., i bet. 2 fra æda. og
oldn. (m. støtte i ssg. I)an(n)evirkej, i bet. 3

fra no. og sv.; om ordet i stednavne se NoB.
XXXII.57 ff.)

I) (jf. Fælles-, Livs-, I. Sam-, U-, I. Veksel-
virke; O, især hos sprogrensere) arbejde;
gerning; virksomhed; nu især: virksom-
hed inden for et vist omraade ell. for en be-

stemt sag. en Kone uden Mand, strævende i 50

et stort Virke med ny Tanker, modige Planer.

Hørup.II.20. (jeg) gik den vante Vej til det
vante Yixke. Bang.lJdv.411. Nutzhorns Virke
for vor Yolkesang. HøjskBl.1903.237. Herren
din Gud (vil) velsigne dig i alt dit Virke
(1871: i alle dine GieTninger). 5Mos.15.10
(1931). (Aug. Krogh) håbede at kunne fort-

sætte sit videnskabeligeJvirke efter at være
fyldt 70 kr.A.T.V1949.Nr.l.35.

\\ om ting

ell. forhold: proces; funktion; virkning. Bang. éo

Mi.88. *Frø bliver Ege og Birke.
|
Fik du

kanske om det Virke
|

særskilt Besked?
EQlstein.Jehi.(1929).15. *nogle brogede Klu-
de,

I
hvis Virke som Kjole om Skønhedens

|

Lemmer er uå&.JYibe.OT.47.
\\

(sj.) konkr,,

om mekanisme. Til Hestekraft benyttes ofte

de almindelige Radsaamaskiner, forsynede
med Virke til Pletsaaningen. LandwB.J.569.

2) (jf. Jordvirkej befæstningsanlæg;
især om jordværker og navnlig om anlæg fra

oldtid og middelalder. De komme til Virket
(orig.: virkitj, da var Øssur og hans Mænd
alt komne op åeTTpa,&.Rahb.NF.II.99. *(Ri-
nens) yndige Bredder

|
Vorded os til en

Vold, et Virke mod fiendtlige Yianker. Oehl.

HD.20. andre Steder bestaar Virket (o: den
kinesiske mur) dog kun af en enkelt Mur.
Granzow. Geografi f. Latinskoler.' (1880) . 240.
store Voldsteder . . laa som Vagtposter ved
de vigtigste Pas (paa hærvejeri), hvis ikke
disse dækkedes af opkastede Jorddiger og
YixkeT.HMatthiess.H.12. spec. (jf. Danne-
virke^ om oldtidens befæstningsanlæg ved

Danmarks sydgrænse. Annal.1859.8.9. *Thy-
ras Virke (0: Dannevirke)

|
foruden Sværd-

slag faldt. Ploug.11.22. de øde strækninger

på begge sider af Ejderen og virket foran
Slesvig.AZ)Jør^./.i 37. Tilsk.l933.1.167.

3) (sj.) materiale; især (jf. Stav-, Træ-
virke 2): ved; tømmer. Forladte, gamle
Huse kan (termitterne) føre bort til sidste

Stump, i det de nytter Virket deraf til

deres egne Bygninger. NCRom. Læsebog.' II.

(1888).256. jf.: Paa Dansk betyder „Virke"
ikke Arbejdsvirksomhed, men Arbejdsemne:
Jord-, Sten-, Tømmer-Virke o. s. v. VilhAnd.
HS.94.

II. virke, v. [Wiigd, gldgs. (vulg.) ell.

dial. 'våfgfa] (jf. skrivemaaden værke (verke).

Schandrup.R2.^ Wied.MB.I.lOO. Herdal.Bis-

ser.(1933).13 samt rim som virke 00 stærke.

„Fut". I. (1872). 112. Mærker cvd virker. Beri

Tid.">U1940.M.32.sp.3). -ede ell. (nu næppe
br.) -te (Bagges.NblD.251. jf. Moth.V137 og

u. udvirkej; part. -et ell. (sj.) -t (smst. Oehl.

XXIX.205. jf. blomstervirkt. Winth.1.29).

vbs. -ning (s. d.) ell. -else (s. d.) ell. (nu
kun dial.) -ende (Prahl.ST.I.151. Sibb.Psy-

chologie.(1843).140. Feilb.), jf. Virk. (ænyd.
wirke, sv. virka, strikke, hækle, no. virke

; fra

ty, wirken, jf. oeng. wircan, ofris. wirka, osax.

wirkian ; afl. af Værk
; jf. I. Virke, værke)

A. intr.

i) om person: gennem handling, aktivitet

foraarsage, at en forandring sker, en tilstand

indtræder; være beskæftiget med et legemligt

ell. aandeligt arbejde; foretage sig noget;

udføre, udrette noget; handle; arbejde;
især om stadig beskæftigelse: være arbejd-

som; ogs.: passe et bestemt arbejde; fun-
gere. I.l) i al alm. Moth.V137. Virk, tal og
skriv . . som Mand og som Borger. Rahb.
Fort.11.258. *Mennesket virker ved egen
Handel

|
og Yanåe\.Heib.Poet.VI.36. jeg

har lært Tysklands første Kunstnere at

kjende . . ingenstæds virkes vist for Tiiden

mere, og skjønnere end \).ær.Cit.l837.(Per-

sonalhistT.1950.13). Det er dens (0: borger-
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standens) Bestemmelse at virke, ligesom det

er vor (o: de adeliges) at nyde. Hostr.SpT.

III.l. *Virke stort er ikke Sagen,
|
men kun

det: at virke sundt. ZakNiels.fPaa det jævne.

(1884).viii). ved Tærskeværket virker et

helt Dusin Mennesker. Nogle forker op.

Andre fodrer Maskinen. IRaunkiær.ID.47.
\\

om varetagelse af embede olgn. Hans Efter-

følger i Ærkesædet og Apostelembedet var
Rembert , der virkede indtil 888. Allen.

Haandb.62. han virkede som Lærer i Filo-

sof Høffd.FH.U. 240. smst.II.267. Lederen
bør være Trafikinspektør . . og virke direkte

under Trafikchefen. ForStønd. i939. 56.sp.l.

jf.: *En Pige, som dandser, hun virker i

sit Ka\d.Heib.Poet.VII.362.
\\ (jf.u.bet.b)

om guds, overnaturlige væseners indgriben

i menneskelivet. *Har Engle virket her?

fandt Dievle dette ud? Tullin.Søf.12. Gud
virker vel ved Midler, men ikke altid lige 20

danne. OeconT.Y 49. jf. ndf. 1.45.
\\

part.

virkende anv. som adj.: Moth.V138. *jeg

elsker dette Land,
|
Hvor Havet slaar Ring

om Øen,
|
Hvor hver en Dont, hver virkende

Mand |
Bestandig har Udsigt til Søen.

Drachm.III.89. I Frankrig skete det endelig

sent i Aarhundredet (o: det 19de), at en vir-

kende Skuespiller modtager den offentlige

Udmærkelse, Æreslegionens Kors. £ Brand.
(Skuepl.63). jf.: *Virkende Hænder, ihvor 30

man end ser;
] se, hvor der slides i Muld

og i LeT.Aakj.DK.142. i substantivisk anv.:

*Hvad faar den Virkende for Løn
|
af det,

hvormed han strdåher? EBrand.JP.128.
\\

som vbs. Virken, virksomhed. Moth.V138.
*Ved rolig Virken |[blev Du (s: kronprinsen,

den senere Fr. VI) stor. Bagges.IV.243. Sorg

ved Hjemmets Dom over mig, samt For-

kastelsen af hele min Yixken.HCAnd.ML.
163. *Jeg?er dog en evindelig Fantast!

|

Naar jeg forsøger mig i praktisk Virken,
|

saa løber jeg i gamle Drømme tast.Schand.
UD.153. Hvordan bliver Jesus Autoritet

for en Menneskesjæl? Vi kalder det Hellig-

aandens Virken, naar det sker. KMunk.OS.
44. 1.2) m. særlig tanke paa forhold til andre:

ved sine gerninger, sin optræden have en vis

betydning for ell. indflydelse paa andre. Fyr-

sterne virke mere ved deres Exempel end
ved deres Lo\e. Basth.Tale.(1782). 38. Til 50

alle Tider have store Mænd . . virket ei

blot ved Det, de udtalte eller udførte, men
og ved Det, de umiddelbart \are. Sibb.PK.
1.243. Steincke.Tegnestifter.(1938).73.\\\ især

i forb. m. adj.: gøre et vist indtryk; vise sig,

fremtræde paa en vis maade. Hun virkede .

.

saa lyflig og velopdragen som noget Skolelys.

EmiiRasm.FB.99. Da han var ung, virkede
han fremmed her i Staden med sin brune
Hud og sine heftige Bevægelser. VilhAnd. eo

Litt.III.20. Moderen . . virkede mere robust
end sædvanlig. i2aoe. TT. 69. || i forb. m.
sammenligningsled, han virker som salt i

iåddenakahet.NMøll.N.224. Bygmester Sol-

ness skal . . virke som den mægtige person-

lighed. FFcd.i^i?'.62.

2) om ting og forhold: være i funktion;
fungere; især: fremkalde en forandring
af noget; bevirke, at noget sker. 2.1) i al olm.
Midler, der vare i Bereedskab og kunde
sættes i Operation, naar Gud fandt fornø-

dent at lade dem virke de u-lydige Creature
til Strat.Holb.Ep.IV68. betragte Mennesket
der, hvor Natur og Samvittighed virke alene

uden mange andre Indskydelser. JS'need.///.

258. *Hver Virkekraft maa være sig be-

vidst,
I

Thi ellers virked den jo kun i Blinde.

Oehl.VIII.176. * Solen udslukkes brat,
|

Dens sidste Straaler kun wirke.smst.XIX.75.
der (var) en Sammensværgelse i Gjæring,

der var bestemt til at virke paa en bestemt
Dag. HCAnd.BC. 1.210. naar Øjelaagenes fæl-

les Snøremuskel virker, knibes Øjespalten

sammen. Liitken. Dyr. 20. efter at Dampen
har virket i Cylinderen, strømmer den til

Yderlutten. SkibsMask.49. Uheldet skyldtes,'

at Vacuumbremsen ikke virkede. Donmar/cs
Jernbaner.I.(1933).469. jf.: For første Gang
i tyve Aar vilde min Mave ikke virke i

Morges !Poi."/«i925.23.sp.4. || m. prægnant
bet.: gøre indtryk, effekt. Hjort.KritLit.il.20.

De Ord virkedelRSchmidt.MD.60. Med sik-

ker beregning virkede . . alt det mere hånd-
gribeligt teatermæssige i stykket.VVed.FF.
61. Det er den personlige Appel, der virker.

CHans.BK.86.
\\

paavirke et menneskes orga-

nisme; især dels om stærke drikke: Suhm.II.
191. Naar . . Vinen virkede, kunde det nok
hænde sig, at Stemningen blev vild.ClPet.

O.103. Hvert Øjeblik løb hun nogen paa
Ærmet; — det var vist den søde, berusende
Vins Skyld, den virkede saa løjerligt i Be-
nene. MH.IV73. dels om lægemiddel: Et godt
Haab i Sygdom hjelper til, at Lægedommen
kan virke. Høysg.S.29. Apot.(1791).55. Pa-
num.549. VSO. — (ved sammenblanding m.
(ell. som overkorrekt form for) værkej i udtr.

for, at man føler smerte et sted i kroppen;
dels upers.: han har brugt Spaden, saa det
virker (HCAnd.Imp.U.(1866).149: værker;
i hans Arme. HCAnd.Imp.I.208. jf. Borries.

P.148; dels m. subj., som betegner en legems-

del: Tindingerne bankede og virkede. KHuus.
ErikBryde.(1905).153.

||
paavirke et menne-

skes sind, tanker, drifter olgn. da vi vare i

Kiødet, virkede de syndige Lyster (1907:
vare . . virksomme^ . . i vore Lemmer.
Rom.7.5. Noget saadant som Fantasi havde
Lenoir (0: en balletdanser) aldrig følt virke i

sig.Schand.BS.478. Børups Foraarssang kan
tilegnes af enhver, der har følt Foraaret
virke i sig.OFriis.Litt.183.

|| (jf. lidende m.

IV lide 2.1; part. virkende anv. som adj.

Rothe.Nat.1.355 (se u. paavirke^. den evan-
geliske Troeslære betragter Forsoningen un-
der det dobbelte SjTispunct af Christi vir-

kende og lidende Lydighed. Mart.Dogm.366.
(humanismens) virkende Idé: Aandslivets
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Menneskeliggørelse. 0Fms.Z^7<. 202. (sj.) i

substantivisk anv.: Ved (aarsager) tænker

man sig et Virkende, som gjør, at Tin-

gen er til.Sibb.Tænkelære.{1849).31. vir-

kende aarsag, (efter lat. causa efficiens;

filos., foræld.) den egentlige, sande aarsag.

Eilsch.PhilBrev.199. den egentlige og første

virkende Aarsag til Marqviens besynderlige

Character. Ew. (1914). IY72. Høffd. Philoso-

phieni TydsklandefterHegel.(1872).230. Sall.

51. virkende kraft: Herpaa haver Cud-

worth bygget sin Lærdom om Natura Pla-

stica, eller denne virkende Kraft, hvilken

han foregiver af Gud at være beskikket til

at danne Materien, uden selv at vide, hvad
den giør, men under Guds Direction.Soift.

Ep.L274. Den virkende Kraft (i et ur) be-

roer paa Fiæren. Hallager.262. OpfBMII.192.
virkende naade, (jf. medarbejdende naade

«. medarbejde; relig.): Den virkende eller

medvirkende 'Na&dG.vAph.(1764). Præsten

(var ikke) ren af sig selv, af Naturen, men
ved Guds hellige virkende Naade. Lawesen.

Kætteren fra Eisleben.(1934).43. spec. (gram.);

om verbum (verbalform): aktiv (II. 1.3). JBa-
den.Gram.117. ERehling.Det da.sprog.^ (1951).

126. gensidig virkende, reciprok; dels (jf.

gensidig tilbagevirkende u. tilbagevirke^ om
verbum. Lyngby.TJB.73. Wim.(Esp.§204). jf.:

Gensidigvirkende Udsagnsord. Mikkels.

Sprogl.353. sa.Ordf.346f. dels (jf. gensidig

tilbagevisende u. gensidig; sj.) om prono-

men: LVarming.Det jy.Folkesprog.(1862).145.

II
(sj.) som vbs. Virken. en saakaldet dy-

namisk Virken, der skeer paa en usynlig

Maade udaf en indre Kilde i Gjenstanden

se\\.Sibb.Psychologie.(1843).17. det egent-

lige Komiskes Virken. smst.326. 2.2) (jf. bet.

1.2) m. nærmere bestemmelse af virkning ell.

indtryk (sml. ogs. bet. 3); dels i forb. m. adj.

(part.): naar en Gjenstand skal opfattes i

sin fulde Liighed med Naturen, da vil det

Hele virke spøgelseagtig og gruopvækkende.
Hauch.ÆA.130. (aloe og krotonolie) virke

stærkt afførende. Møiiff./.22. Af Angst for,

at de (i operaen) tidligere benyttede uhygge-
væsener skal virke latterlige . . undlader

(instruktøren) dem helt.Pol.'yil949.6.sp.2.

Det (o: gentagelser) kan ved gennemlæs-
ningen virke trættende. Information.^^U1952.

2.sp.6. (jf. u. bet. 6; sprogv.:) Svækkelse

af Trykket (kan) virke lukkende. Brøndwm-
Nielsen.GG.L227. \\ dels i forb. m. sammen-
ligningsled. *Tre Timer virked som hele

A8iT.Oehl.XXX.95. *Da hørtes pludselig en

Stemme raabe:
|
„Nu alle Mand tilveirs!"

. .
I

Det virked som et Ljn. Hauch.LDR.
96. bliv siddende dødsensstille . . Saadan
en Dal virker som en 'RsL&ber. KnudAnd.
HH.112. virke som rødt paa en tyr, se

Rødt 2.

3) i særlige forb. m. adv. ell. præp.-led \\ i

forb. rø. f or: I Samfund skal han (o: man-
den) leve, for Samfundet skal han virke.

Falsen.(SkandMuseum.l800.II,1 .129) . *mens
du

I

For andre stræber, for dig selv du yh-
ker. Heib.Dv.l24. Samtidig virkede han for

Udbredelsen af Rosenkrans-Bønnen. OFriis.

Litt.173.
II

virke hen til, (jf. virke til

ndf.) bestræbe sig for at naa et maal, opnaa
et resultat; arbejde hen til. Fra Jordklode-
dannelsens første Øieblik af virkedes eller

arbeidedes der hen til et aandeligt Riges

10 D&nnehe. Sibb.Psychologie.*(1862).21. henne
ved Døren stod mine Støvler pudsede —
noget. Kroens Piger betragtede som ned-
værdigende at virke hen ti\.Ohlsson.S.78.

\\

virke ind, d.s.s. indvirke 2.2. Hvor meget
de stærkt forøgede Kulpriser har virket ind
fremgaar ikke af den korte . . Regnskabs-
oversigt. Jerw&aneT."/iii937.i.sp.3. især (jf.

virke paa ndf.) i forb. m. præp. paa. 1. om
person. B. har virket særdeles godt ind paa

ioh&m.HOAnd.BCÆ.1.201. en Mynster, Stef-

fens og Ørsted virkede dybt ind paa det

poetiske 'Liy.VVed.G.247. 2. om ting og for-

hold, hiin (o: sjælen) virker ind paa dette

(o: legemet) og dette paa hiin. Sibb.Psycholo-

gie.(1843).63. Siden vi sidst vare sammen,
have mange Ting virket ind paa mig.

ECAnd. Breve. 1. 111. den boglige Lærdom
virker ind paa Iagttagelsen. ^BiienJør^.jfflf.

126.
II

virke med. 1. om ting og forhold,

30 d. s. s. medvirke slutn. vAph.(1759). (det

ene) virker med for at tjene det Andet til

bestandig Vedligeholdelse og Næring. (Sifti.

Psychologie.(1843) .325. Ibsens stykker vir-

kede med til, at åndslivet efterhånden eman-
ciperede sig noget fra politiken. VVed.FF.42.
Overnaturlige Kræfter virker med i lieixe-

Sla,get.HBrix.AP.II.14. 2. m. fig. styrelse,

dels (især dial.) betegnende arbejde: jeg har
ingen Ro paa mig. Jeg maa have noget at

40 virke med. Elkjær.MH.51. UfF. dels beteg-

nende middel: Han (o: gud) er allesteds-

nærværende, det er: han virker med sin

Kraft overalt. Katek.§12. Har Kunsten flere

Strænge paa sin Bue? har den flere Midler

at virke med? CLange.NF.135. Fru Gyllem-

bourgs Noveller bares af og virkede med en

bestemt praktisk -social Tendens. VVed. G.

223.
II

virke (i) mod, d.s.s. modvirke.

1. om person, en Skribent (kan) uden at

50 begaae nogen egentlig Feil . . komme til at

virke sig selv imod. Rahb.(Trojel.II.xxix).

(mange) gjør Alt hos Kongen for at virke

mod Sagen. Schand.IF. 193. 2. om ting og

forhold. Saasnart nu alle Kræfterne i Verden
aldeles virkede imod hinanden, maatte den
opløses og iorga,a,e.SBloch.(SkandMuseum.

1800.11,2.75). Gnidningsmodstanden virker

.. herimod. Ursin.D. 123. VVed. FF. 50.
\\

virke paa f;//.
paavirkej. 1. om person; dels

60 (jf. virke ind paa ovf.): gøre indtryk paa;

paavirke en i en vis retning. Oehlenschlåger

ønskede . . at han . . kunde komme til at

omgaaes Napoleon, saa skulde han nok
kunne virke paa h&m.POBrøndst.RD.SO. Vi
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skulle drage Omsorg for vor Næstes Sjel

saaledes, at vi ikke alene vogte os for at

give Forargelse og slet Exempel, men søge

ved godt Exempel og kjærlig Advarsel og
Formaning at virke paa ham til det Gode.
Katek.§31. (skuespilleren) virker da kun
paa Justitsraadinder og LotterikoUektricer.

SvLa.SD.59. dels (1. ir.) m. styrelse, der be-

tegner ting ell. forhold: *Hand verket paa
et Kist Beslag |

Til en fornemme Dame. lo

Schandrup.R2.^ jeg hadede alt mit Værk,
som jeg har virket paa under Solen. KMunk.
El.121. spec. (jf.het.2; ^) m.h.t. aftrækker

paa skydevaaben. der (maa) som Regel ikke

. . rettes paa Skytten, medens han virker

paa Aftrækkeren (o: ved skydeøvelser) . Skyde-
regl.25. MeddRytt.109. 2. om ting og for-

hold; dels om fysisk, mekanisk paavirkning.

Himmelske Legemer virke paa de Jordiske.

vAph.(1764). Luften virker . . paa Menne- 20

skets Legem, Legemet paa Siælen.Oe/i/.Øen.

(1824).IV. 21. andre Gifte virke mest paa
hyrerne. OBloch.D.' 1. 253. (gram., sprogv.:)

De reciproke Verber bruges i de Tilfælde,

naar to eller flere Subjecter virke paa hin-

anden. Jfiaden. Gram. 142. På oldnord. vir-

ker som bekendt et u eller v, der fin-

des i endelsen . . på et a . . i rodsta-

velsen. Wm.A'^jB. 33. navnlig (0) om kraft

ell. del af mekanisme, som fremkalder tryk 30

paa, bevægelse af noget (især: del af me-
kanisme, maskine). Ursin.Uhre. (1843). 135.

Dampen . . virker paa et Stempel. /S'Å;t6s

Mask.71. dels overf., om paavirkning af et

menneskes sanser, sindstilstand olgn. Tydske
Bøger have virket saa meget paa os, at

den Tid vel sagtens engang maa komme,
at Danske dog igien virke lidet paa Tyd-
skerne. Grundtv. B. II. 60. (det) vilde virke

gunstigt paa SteTamngen.Brøchner.(Brandes. 40

Br.I.162). hjemme tog de Bogen fra mig,

fordi „den virkede saa altfor stærkt paa
mig". Bang. UA.6. jf.: Efterhaanden virkede
hendes Sørgmodighed over paa Søren, saa

han fik den samme Opfattelse. £^Ber<e/s.Z).

170. 3. svarende til bet. I.2 og 2.2; dels i

forb. m. adj. (part.): de Ældres . . Ryggesløs-
hed virker fordærvende paa den opvoxende
Slægt. Mynst.Jonstr.12. Den usædvanlige Be-
vægelse var saa langt fra at virke skadeligt 50

paa den Syges nervespændte . . Tilstand.

Ing.EF.XIII.63. de frie, folkelige Bevægel-
ser var afløste af den smaaligste Spidsborger-
lighed, den sejgeste Modstander mod ethvert
Fremskridt, en Svamp, der gennem Aarhun-
dreder virkede lammende paa Tysklands Ud-
vikling. (rfian^.jBX.//. iSO. dels m. fig. sam-
menligningsled: Paa mig virkede denne Be-
givenhed som et Lynslag fra den klareste

Himmel. Hauch.V11.457. en Del Mennesker eo

herinde . . virker paa dig som Stikfluer paa
en Hest. Pont.MH.164. virke som en rød
klud (et rødt klæde) paa en tyr, se IV
rød 5.

II
virke sammen, d. s. s. samvirke

(2). vAph.(1764). Høffd.FH.H.239. disse tre

Kræfter virker sammen efter Naturens
Oråen.OFriis.Litt.344. \\ virke til. 1. (jf.

virke hen til ovf.) om person: bestræbe sig

for at udføre ell. opnaa noget. *Alherren løn-

ner
I

Den, som virker til sin Broders Gavn.
Lund.ED.llO. *0m han har . . |

med begge
(0: parter) virket til sit Lands Fordærv,

|

det veed jeg ei.Lemb.Shak.IX.12. Jeg vil

for øvrigt virke til, at Domstolene slaar

haardere til.Pol.^^U1942.10.sp.5. 2. om ting

og forhold: fremkalde en vis virkning; ogs.:

medvirke til. Brors.SS.1.56. Imidlertid vir-

kede indtraadte Omstændigheder til, at der

, . blev indgaaet en Vaabenstilstand. ikfoi&.

DH.II.244. 1 flere af de yngre havde 1864
langsomt virket til en alvorlig vækkelse.
VVed.FF.31. \\ virke tilbage (paa), (jf.

tilbagevirke^ udøve en modgaaende ell. gen-

sidig paavirkning; ogs.: have gyldighed for

noget tidligere passeret. PEMilll.Isl.131 (se u.

tilbage 1.2^. Loven kan ikke virke tilbage

0: have tilbagevirkende Kr&it.D&H. Køben-
havn er blevet en Storby . . Den storby-

agtige Udvikling virker tilbage paa Menne-
sker og skaber en Storbymentalitet. Poi."/ii

1944.6.sp.3.

JB. trans.

4) (nu 1. br.) især om person: gøre, ud-
føre, udrette, udøve noget. Udsigterne til

at virke noget Stort for Menneskeslægten.
Ørst.II.120. Man danner et Selskab, man vil

virke . . Selv om det skandinaviske Sam-
fund virkede det Forbausende . . hvor megen
Fordeel deraf tilfaldt den Enkelte. Kierk.V
32. *Alt, som nu virkes, er smaat.

|
Alt,

som nu hænder, kan glemmes. LCNiels.ML.
44. m. pron. i intk. som obj.: *Den siældne
Broder (0: Hroar) . . som formaaede, mens
han (0: Helge) tappert fægted,

|
At virke

det, der var hans Glavind nægtet, Oe/ii.

XXX.91. *Jeg føler dybt,
|
O Frue! hvad

du virket har til Held for mig. smst.142.

*Det volder alt den Aand, som daler,
|
Det

virker alt den Aand, som taler. Grundtv.SS.
III.314. m. navneagtig bisætning som obj.:

*Kom hellige olie, sielenes kræfter
|
At salve

i mig,
I

At hvad jeg skal tænke og giøre

herefter,
|
Maa virkes ved åig.Brors.SS.I.

175. *Herre! giv jeg aldrig falder
|
Hen

til Ladhed i min Stand.
|

Overalt, hvor
du mig kalder,

|
Giv, jeg virker, hvad

jeg kan ! Evangelisk-kristeUgPsalmebog.(1798).

182. *Hil Drot og Fædreland!
|

Hil hver
en Daneborger,

|
Som virker, hvad han

'kainlOehl.XX.247. || m. subst., der betegner

gerning, bedrift, som obj. *Det volder alt

den Helligaand,
|
Som alt Guds Værk kan

virke,
|
Opbygger, som Guds højre Haand,

I

I Jesu Navn hans Kirke. Grundtv.SS.IV
57. *Maaskee at saadant vilde virke Had

|

Og }læ\n.Blich.(1920).VI.164. det kureti-

ske Broderskab . . svor at . . virke skønne
og stærke Bedrifter. Josef Petersen. Euryale.

XXVII. E«ntrykt »/, 1952 12
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(1924). 22. (han) lod, som han af Iver

kun virked denne D&a. å.Oehl.XXIX.281.
Grundtv.PS. II. 329. især m.h.t. mirakler:

Holb. Ep. 1.166. Der fortælles om Biskop

Frederik, at han i dette Gilde virkede et

stort Yidwaåer. Hauch.Y338. Guds Navn mis-

bruges til Troldom af dem, som foregive,

at de ved Guds Navn kunne virke over-

naturlige Ting til Skade eller Fordeel for

Anåre. Katek.§21. Den gamle Krønike for- i"o

tæller mange andre kraftige Gærninger, som
Herrens Tjenerinde fra Bethanien har virket.

Jørg.OF.83. (jf. undervirkende, Undervirk-

ning^ i forb. virke undere (se III. Under

2) ell. underværker. Winth.III.132. Naar
Herren nu virker aandelige eller legemlige

Underværker, saa sker det ved hans Ord.

OMøll.GK.96. II
m. overgang til bet. 6, i forb.

som virke godt. (odelsretten) har virket og

virker meget Godt, og haver adskillige skade- 20

lige ¥ølger.Stampe.V1.174. nu har jeg dem,
hvor jeg gjeme vilde . . Og jeg har da allige-

vel virket noget Godt idag, saa slet det

end hegyndte.Etlar.GH.il.221. mods. virke
ondt. *det er hans Gammen

|
At virke ondt.

Grundtv.PS.II.252. jf.: selv naar jeg handler

lidt, kan jeg baade undlade det Gode og

virke det Onde. SBloch.(SkandMuseum.l800.
11,2.70). virke gavn, nytte (Robinson.I.

202. PV^/vd793) ell. (sjældnere) held (Oehl. 30

Y112), tarv (smst.XII.204). *hellig sværge

vi . .
I

Med Mod og Kraft at virke Gavn
|

I Statens Kald.Rib''r.I.46. *Vi virke vort

eget og Næstens Gaivn. Oehl.XXIV252. Det
ædle, drivtige og ved virket Gavn høist-

fortiente Landhuusholdningsselskab. Blich.

(1920).V.187. mods. virke skade. Cit.1794.

(JySaml. 4 R. III. 435). PEMiXll. (SkandMu-
seum.l800.II,2.110). D&H.

5) ({3, især højtid.) især om ting ell. for- 40

hold: foraarsage, at en tilstand indtræder,

at en forandring sker olgn.; bevirke (2);

fremkalde. En Kraft uden Kundskab, som
virker de fornødne Bevægelser udi l^ege-

meine. Holb.Ep.1.274. et Lægemiddel, som
efterhaanden virkede fuldkommen Helbre-

delse. ilft/ns(.jBi5'.///.I3S. dette (vilde) virke

en Afgang af 3 til 4000 Reste. FThaarup.
BornholmsAmt.(1810).29. »Tidernes Vexel

|

virkes ved Jordens Løb, mens den lysende 50

Sol
I

er hvor den ex.Rich.I.132. Kun det

uregelmæssige virker Forstyrrelse. TroelsL.

XIII.40. For ethvert Billede findes et saa-

kaldt Forsvindingspunkt. Ja, det ses ikke,

men det virker Dybde i Billedet. AxRosendal.
SP.25.

Ilj
m. navneagtig bisætn. som obj. (der)

bør søges Oplysning om . . hvorvidt (den
anklagede) tilforn har begaaet nogen For-
brydelse, der kan virke, at den Lovovertræ-
delse, hvorfor han nu sigtes, bør belægges eo

med høiere Straf, end ellers. Forordn, "/lo

1819.§4. Skrækken virkede, at (de) sluttede

FoThvind.Molb.DH.1.346. Offerets Virkning
var uafhængig af Gudernes Gunst, det var

en underfuld Handling, der, rettelig udført,

virkede hvad der tilsigtedes. TroeisL.Z///.
36.

II
om paavirkning af et menneskes fysiske

ell. aandelige tilstand. Falst.83. *at under-
søge

I

Aarsagen til en slig Tilbøilighed,
|

Og hvad der virker den forrykte Pathos I

Oehl.II.132. Arbejdet er en Herrens Velsig-

nelse for os Mennesker, det virker Træthed,
det giver Søyn.ZakNiels.B.93. (jf. u. bet. l.i;

relig.) om guddommelig, overnaturlig ind-

virken paa mennesket. *Naar Farer vil ud-
slukke

I

Hvert Haab i Sorgens Stand,
|

Guds Aand da virker Sukke,
| Som ei ud-

siges kan. SalmHus.437. 4. *Bed den Hellig-

aand at virke
|

I dig Tro og Kjærlighed.
Grundtv.PS.1.358. Synden forstjrrrer Sjelens

Fred og virker en ond Samvittighed. JKaieÆ.

§52. II (jf. u. bet. 2.2 ; sprogv.) m. h. t. lydfor-

hold. Naar Mageligheden ikke virker en Bort-

kastelse, saa virker den paa Vocalerne sæd-
vanlig en svagere og kortere Udtale. Breds-

dorff.Afh.l4. (i-et) virker Omljd.Brøndum-
Nielsen.GG.III.127. \\ i særlige forb. m. adv.

virke frem, ^^'/. fremvirke; l.br.) bevirke,

at noget kommer frem for dagens lys; frem-

skaffe. *Her (0: ved den norske bondes ar-

bejde) Malmen virkes frem, der skiæres

gavnrig Bord (0: brædder, planker). Bull.

(SkVid.IX.143). jf.: han bestemte sig til at

opsætte Rejsen til København i et Aarstid

eller to for i Mellemtiden at virke Kon-
tanter frem med }ia.mren.JVJens.NH.210.

6) m. særlig tanke paa resultat af virksom-

hed: bringe noget i en vis stand ell. gøre noget

færdigt ved en vis behandling; tilvirke; be-

arbejde; frembringe. 6.1) (nu 1. br.) be-

virke, at noget bliver til; gøre (1); lave
(IV 5j; danne (2.i). Mine Been vare ikke

skjulte for dig, der jeg blev dannet i Løn-
dom, der jeg blev kunstigen virket (1931:

jeg (blev) virket^ i det underjordiske Dyb
(0: i moders liv).Ps.l39.15. Naturens Frem-
bringelser . . indbefatter alle de Vare, hvilke

blot allene ere frembragde af .Naturen, enten

de ere virkede i eller over Jorden. Ziøim
Syst.I.31. især (jf. bet. Q.s) om haandværks-

mæssigt ell. kunstnerisk arbejde. *Marstig

han lader virke et Hus,
|
det skinner over

Mur og Tinde. DFU. nr.26.15. *Alt, hvad
Grækenlands Kunst har virket skjønnest og
ædlest

I

I den pariske Steen, i det korinthiske

Erts
I

Smykker den vidtstrakte Hal. Holst.

11.151. meget vel kan den samme Guld-

smed have virket Ringe af samme Udseende
til forskellige fynske Høvdinge. i^t/nsA;eJ.ar6.

1942.146. jf. tilvirke: »Fuglenes allerbedste

Tømmermænd,
|
Træpikkerne. De pirkede

og virkede
|
Portstolper til. VilhAnd.SF.

172. 6.2) t frembringe af intet; skabe;
gøre (2); danne (2.2), Gud er en Skabere,

Regenter og Opholdere af alle Creaturer,

har skabt og virket alting, som og Skaber
og Virker i Evighed. Pflug.DP.893. Hvad
Kraft kunde have virket Hans Tilværelse?
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Uden Ham var Intet, ellers var Han ikke

alle Tings Sk&hei.JSneed.IILlOO. *Lyset
selv,

I
Som virker Alt, hvad der er Liv og

Lykke. Oe/ii./.36i. 6.3) (nu især dial.) m.h.t.

produkter, varer: fremstille; tilvirke; be-

arbejde; m. obj., der dels betegner raastoffet,

dels (jf. bet. 6.i) produktet. Rom og Mallast
(o: melasse) . . som paa St. Croix er virket.

Forordn."U1767.1.§6. Stampemøller, hvor
Klæde og Skind stampes og \v[\iQ^. Hallager, i'o

68.
''W t part. virkende m. passiv bet.: som

skal forarbejdes. Det er virkende Sølv og
Bly, som leveres til Sølv-Verket Kongsberg
imod ^Qidling.Holb.Staat.Si. \\ virke salt.

ÅIoth.V137. virke Salt af Søevand. i^T/iaa-

rup.Da.Monarkies Statistik.(1790) .90. alle der

virkede Salt (orig.: saltkarlarnir).iVMPei./sZ

Færd.1.77.
\\ (jf. opvirke 1; fisk.) m.h.t.

fisk; navnlig: behandle ved tørring, det var
at ønske, at Silden kunde virkes paa den 20

Flamske M.aa,åe.Suhm.VI.415. Hvor den (0:

kulmulen) fanges i Mængde, kan den med
Fordeel virkes til Tør&sk. Krøyer.II.152. Fi-

skens Vægt og Maal i rund, flækket, sal-

tet og virket Tilst&nå.Fiskeriiidende.lSSé.

342. jf.: letvirket Klipfisk. PoZ."/^ 2942.23.

sp.2.
II (jf. Virk^ om bier: frembringe honning

og voks. Moth.V234. *Bien, hun lever af

Blomsterdug,
|
Hun virker saa Vox og Hon-

ning. Grundtø. P/S. F/J. 344. Samson tog af 30

Honningen, (bisværmen) havde virket. Tanj/.

Mindre Bibelhist.il.Opl.(1886).51. Feilb. jf.:

Konst-Skjaldene i Gamle Nord var rigtig

nok saa smaa, at de . . meget træffende
maae kaldes „Poetiske Bier", som virkede
E.OTinm^.Grundtv.BrS.358. || m.h.t. brød:

give den sidste æltning for at presse luften ud
(i forb. m. formningen) ; ogs.: sætte til hæv-
ning. UfF. jf. opvirke 2: Naar Æltningen er

færdig, bliver Brødene „slaaet op". Dejgen 40

deles i Stykker af bestemt Størrelse, og hvert
Stykke „virkes op". Opvirkningen sker

enten med Maskine og da undertiden i ét

med Deling og Formning, eller med Hæn-
derne. Den bestaar i, at man presser Luf-
ten ud af Dejgstykkerne.Op/P.*/.635.

||
(nu

næppe br.) m. h. t. jord: bearbejde, dyrke. Moth.
V137. 6.4) (jf. bet. Q.3) m. h. t. tøj, stof; dels

om fremstilling, vævning, navnlig (næsten for-

æld.) ved en særlig fietteteknik (jf. FortNut. 519

V.174), hvorved der navnlig fremstilledes ho-

se-, strømpebaand (jf. Krist.JyA.Till.3.Afd.65.

Feilb. CReimer.NB.457. Sjæll Bond.67 . Loll

O.). Deris meeste Handel er Silke oc Bomul
at spinde oc virke. Pflug.DP.404. *Hun vir-

ker Tæpper, Liin og Kiol
|
Alt paa sin gyldne

YæyeTsto\.Oehl.IY187. *var alt Klæde, som
hist i Gent

|
Nu væves og virkes, Pergament.

Winth.RF.3. (sj.) m. h. t. andre brugsgen-

stande. Metaltraadsigter bliver strikkede eller eo

virkede af Jern- eller Messing-Traad. Pwnfce.

(1801).1.608. uden obj.: *Saa net, som liden

Jomfrue Haand
|
Kand Virke, Sye og spinde.

JFriis.89. *Nu hun ved Dagslys sad og

virked i Væven, den hvede. PM0ll.ES. 1.247.
Har ei ved Væven

| Jeg siddet trolig hele

denne Vinter,
| Og virket paa hans Bryllups-

dragt? PalM.Myth Digte.* (1857). 24. billedl.

:

*See Blomsterne virke
| et Tæppe, som gaaer

I
om gothiske KiTke.Oehl.Digte.(1803).230.

*Et Stykke har du virket,
|
Som Muserne har

spundet Traaden til. Boye.WS.57. (pladsen)
sprang aldrig i Lyng . . derimod virkede Ti-

den over Gravene et skønt Grønsvær af alle-

haande Græsarter. Danske Folkesagn. (1933).
64.

II
dels om brodering, indfletning af møn-

stre, udsyning med guld-, sølvtraade olgn. (jf.

guldvirket^. *Det syed hun med Silke,
|
som

hun med Guld skulde yivke. DFU. nr.15.2.

*(hun) virker Sigurds mandige Bedrifter
|

I Guld og Silke.Grundtv.PS.II.378. *I skal

lege med Tavl og Terning,
|
Skal virke Guld

og sye Sømmen paa Liin. ^r2.y/.23. Puder,
hvis Broderier i Guld og Silke hun selv

havde virket. FrPoulsen.MD.126. i forb. m.
i ell. (især) ind (i), virke noget i hist og her.

vAph.(1759). *Gyldne Blomster
|
Er i det

røde Purpur virked ind. PaiM.FenMS.27. de
hamrede Guldet i Plader og skare det ud i

Traade, til at virke det ind imellem (Chr.
VI: virke iblant; 1931: væve ind i) det blaa

Uldne og imellem Furpnret.2Mos.39.3.
\\

virke en væv, (sj.) om kunstfærdig væv-
ning. *Lære de norske Piger at virke Væven
i Silke. Oe/iLF/Z/. SS. billedl: »Kong Vol-
mer kunde virke

|
Den allerfineste Væv,

|

Skarpøiet som en .Glente
|
Og snu som en

'Ræ)y.Winth.IIF.128.
\\

part. virket som adj.

Paa den Dag skal Herren borttage Prydel-
sen: Ankelringene og de virkede Huer (1931:
Pandebaandj og Spænderne, ^s. 3. 2S. min
ELfenbeens Sadel, og mit med Guld og Perler

. . virckede Sksihrsick.Holb.Ul.1.6. (de) vare
kosteligen udstafferede med Rustning, Klæ-
der og Vaaben, med røde Kapper, røde og
hvide virkede knorer. Slange.ChrIV.778. ma-
leriske Kompositioner . . paa Datidens vir-

kede Tapeter, Brandes.VIII.72. Elling.(Univ
Progr. 1944.1. 44). jf.: Cyprernes broget-
virkede Gevandter. Manufact. (1872). 247.

hjemme vir ket.iI/0.^/. 445. AndNx.PE.I.
242. Landskaberne give Aarligen . . 409940
Pund u-vircket SUcke. P/Zm(/./)P.434. 6.5)

(jf. Virkejærn; smed.) beskære hov (til sko-

ning). MO. VSO. D&H. UfF. II
især (jf. ud-

virke 1.3^ i forb. virke ud. FrGrundtv.LK.
209. UfF. m. obj.-skifte, m.h.t. hest: Heste-
beslag . . 1 Plag eller Føl virket ud. Prisl

Smed.28. AarbAarh.1945.137. Feilb. UfF.
m.h.t. ko: Pol."/il910.8.sp.6(se m. udvirke
1.3;.

7) (vist til bet. 2; sj.) refl., i forb. virke
sig ud, fuldende, vise sin virkning. Jeg
plejede . . at hvile mig . . naar jeg havde
faaet den opstrammende Injektion, for at
den skulde faa Stunder til at virke sig ud.
Pol.^'/iol936.Sønd.37.sp.3. jf.: Saa godt et

Aar det sidste havde været for Landmanden,

12^



183 Virke- virkeliff 184

da det skulde til at virke sig ud i det dag-

lige, var der kun Daarligdom allevegne.

AndNx.MJ.I.145.
"Virke-, i ssgr. (nu næppe hr. Virk-, se

u. Virkejærn. Værk(e)-, se u. Virkejærn^. til

IL virke, navnlig (især o, ofte hos sprog-

rensere) til IL virke 1-2
(jf. dog Virke-jærn,

-plads 2); fx. foruden de ndf. anførte: Virke-

aar (Larsen. VSO.), -forening (o: samvirken.

Skjelderup.Anthr.1.75), -forhold (FOAnder-
sen. Irma. (1893). 111) , -fred (CDangaard.
Frisind.(1906) .37) , -grund (o: arbejdsgrund-

lag. Ottosen. Peter Hiort Lorenzen. (1896). 50),

-maal (NMøll.YLitt.ni.859) , -mulighed
(Bl&T.), -retning (SkihsMask.109), -vilje

(LCNiels. (Vort Folk.IL (1901). 512)). -art,
en. virkemaade. JoJisSteenstr.HD.3. -drift,
en. (jf. -lyst, -trang samt Virksomhedsdrift;
1. hr.) drift, trang til at virke, de der vide,

hvor vanskeligt det er for en Mand, som
har en levende Virkedrift, at modstaae sin

Attra&e.Tode.HM.lW. VVed.(DagNyh.^''/ii
1913.1.sp.l). -dygtig, adj. (1. hr.) dygtig,

egnet til at virke ell. fungere. For en virke-

dygtig Aand maa det kunne være meget
æggende at gaa imod Strømmen. VilhAnd.
AD.233. et virkedygtigt Nervesystem. Fi7/i

Rasm.BU.13. -evne, en. (jf. -kraft samt
Virkningsevne^ evne til at virke, fungere.

I ) (jf. I. Evne 5.2 ; nu 1. hr.) om aandelige

anlæg. KSelskNyeSkr.IY169. Dog havde For-

nuften ikke saa aldeles tabt sin Virkeevne.
Blich.(1920).XIX.78. 2) (jf.I.Evne 4; især

fagl.) m. h. t. ting og forhold. Magnetens større

eller mindre Yirkeevne. AWHauch. (1799).
642. Analogiens Virkeevne. Brøndum-Nielsen.
(Festskrift til FJånsson. (1928). 357). -felt,
et. (jf. -kreds 1 osv. samt Virksomhedsfelt^
omraade, inden for hvilket en person har sit

arhejde ell. sin virksomhed; arhejdsfelt; ogs.:

omraade for en institutions virksomhed. S&B.
at Skolen stadig vil . , drage nye Virke-
felter ind under sig, maa man . . haabe.Zu
Samf. 1912. 90. VidSelsk Oversigt. 1950/51. 65.

-form, en, ^^y. Virkningsform
; fagl.) form,

hvorunder noget virker, ytrer sin virkning.

Varme og Lys ere forskjællige Virkeformer af

de samme Kiæiter. Ørst.Naturl.^H.213. Ejen-
domsrettens Virkeformer. Vinding Kruse. E.
135. -glad, adj. (sj.) d. s. s. -lysten, med
sit virkeglade, forbedrelystne Sind. Brandes.
IV187. -iver, en. ('j/. Virksomhedsiver; sj.)

d.s.s. -lyst. BiogrL.^X.168. -jærn, et. (nu
næppe hr. Virk-. MR.1795.692. Amberg. dial.

Værk(e)-. Drachm.PV21. PThorsen. Langs
Østkysten.(1939).22). {ænyd. wirkjern, sv. dial.

virkjårn, no. verkejarn, <t/. wirkeisen; til II.

virke 6.5; smed., foræld.") værktøj (kniv) til

at heskære hov (virke hov ud) med, før hesten

skos. Viborg &Neerg.HB. 90. CVihorg.Beslag-

læren.(1837).96. NationalmusA.1937.84f. Fr
Grundtv.LK.209. Feilh. UfF. -kraft, en.

(jf. -evne samt Virkningskraftj. I) persons

kraft, evne til at virke, handle. Rahh.Fort.

11.230. Troen paa Guds Virkekraft (1819:
Krait).Col.2.12(1907). Et halvt års tid tid-

ligere lammedes hans store virkekraft af al-

vorlig sygdom.A.T.V1949.Nr.l.5. (sj.) i flt.:

Enhver menneskelig Existents, der . . tager
sine Evner blot som Virkekræfter uden i dy-
bere Forstand at blive sig bevidst, hvorfra
han har åem.Kierk.XI.158. \\ m.h.t. insti-

tution, sammenslutning olgn. disse . . mæg-
10 tige Forbundnes . . Indflydelse (vil) yttre al

sin NiTkekr&it.Birckner.III.166. Kirken er

dog en væsenlig Virkekraft (Brandes. Tegner.

(1878).193: Factorj i al menneskelig haji-

nelse. Brandes.III.592. 2) m.h.t. ting ell. for-

hold. 2.1) mekanisk, fysisk kraft, hvormed en
ting virker. Jeg kan ei heller med nogen Vis-

hed bestemme, om røde Koraller virkelig

besidde Virkekræfter her imod (o: mod kram-
pe) .H Zetlitz. Huus- og Bonde-Raad. (1 789) . 51

.

20 Magnetens, Electricitetens Virkekraft. MO.
2.2) overf., om den kraft, hvormed et forhold

virker, (det) viser . . sig, at den politiske

Situation er den afgørende Virkekraft (Bran-
des.IP.254: Hovedfaktor^. Den bestemmer
Synspunktet, fra hvilket Menneskelivet ses.

Brandes. X. 229. Satirens Yirkekr&it. Bille-

skovJ.H.1.63. -kraftig, adj. I) til -kraft

2.1. Jo ældre (stenene) var, des virke-

kraftigere holdt man dem som lægedom.
30 AOlrE.NG.229. 2) til -kraft 2.2. Hans Tale

var bestandig velbetænkt og virkekraftig.

Sihh.Aa.I.148. ethvert større Tankedigt, som
ikke holdes sammen ved en virkekraftig

Fiktion. Billeskov J.DD. 1.141. -kreds, en.

(jf. Virkningskredsj. I) d. s. s. -felt. Stor

var den Virkekreds, som Hun selv havde
aabnet sig ved sin Yelgiørenhed. Basth.Tale.

(1796).4. de Nordiske Riger . . blev de rei-

sende Islænderes Virke-Kreds. Grundtv.BrS.

40 314. LovNr.90'yil916.§812. 2) (fagl, især

fys.) omraade, inden for hvilket en fysisk

dl. mekanisk virkning gør sig gældende. Ner-
vernes Ender ere omgivne med en irritabel

Nixkokx^ås. PhysBihl.X.433. andre (legemer

som) ere indenfor dets (o: et elektriseret lege-

mes) Virkekreds (l.udg.(1851).29: Virknings-

kxeås) .JohsMilller.Naturlærens chemiskeDeel.^

(overs. 1856). 29. Lynaflederens Virkekreds.

D&H.
II ^ om fæstnings aktionsradius. Mil

50 Conv.VIII.580.
virkelig, adj. ['vifgali] gldgs. (vulg.)

ell. dial. ['vBj^eli] jf. Jesp.MFon.'99 samt
skrivemaaden verkelig (WCarstensen.Om-
hord og iland. (1878). 263), værkelig (Magi
Pet.F.I.80. StDrewsen.K. 164.255). intk. -t

ell. (dagl.) d. s. (især i het. 4: StDrewsen.K.
164. i attrih. anv.: Handels Tekn.508); adv.

d. s. ell. (1. hr.) -t (Horreh.II.386. Sihh.Psycho-

logie.(1843).231. Hrz.V62.VIII.72. PHans.
60 H.6. Wanscher.R.24. Information.'^*lil951.4.

sp.6) ell. (nu kun arkais. ell. dial.) -en (Holh.

Forv.6sc. Joh.4.42(OGuldh.). Ørst.Br.I.60.

Heih.Pros.II.293. Kierk.VII.140. JakKnu.
CD. 20. 0. 182. Jy. 1. 73. JørgenNiels. FL. 32).
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iænyd. wirklig, (adv.) wirk(e)ligen, sv. verk-

lig; fra i«/, wirklich, virksom, virkelig; til II.

virke)

1) (nu kun m. overgang til bet. 3.1 ell. i

foræld, titler) egl.: handlende; virkende; som
fungerer i, bestrider et embede, er i funktion;

aktiv; i nyere tid dels som modsætn. til

titulær, dels knyttet til titel ^'virkelig etats-

raad olgn.) som betegnelse for en højere rang.

Vilkor, som giorde ham meer til en titulaire

end en virkelig Konge i Sverrig. Holb.DH.II.
619. han blef for eet Aars Tid siden beskikket

til Vice-Lands-Dommer i bemældte Land,
og nu efter Bekkers ulyksalige Død formener,

at det falder ham til at blifve virkelig. Gram.
Breve.158. Hans Kongl. Majest. har anta-

get . . Hertugen af Sønderborg, som virke-

lig General Major ved dend Kongl. Danske
ATmee.ExtrRel.yil722.1. Under d. 26. Jan.

1769 blev jeg virkelig Second Lieutenant
ved den Kongl. Livvagt til Fods. JvBulow.
(DTidsskr.1899.474). Jeg blev . . constitueret

Provst (paa regensen)', men opnaaede dog
ikke at blive virkelig Provst . . før i Aaret
ISli.Nyerup.Levnet.éO. Virkelig Professor.

S&B.
II

som har de fulde, til en institution

hørende rettigheder. Til virkelige Medlemmer
optages almeenagtede Mænd, Videnskabs
Yndere og Dyrkere. Det kgl.nord.Oldskrift-Sel-

skabs Love.^f1846). 5. virkelig kadet, (for-

æld.) kadet, der opdroges paa landkadetakade-

miets bekostning (mods. Kostkadet^. EPont.
Atlas. 11.183. F vJessen.MitUvsEgne.1.(1943).
18. virkelige stiftsdamer, se Stiftsdame.

II
knyttet til rangbetegnelser (jf. Forordn.(Kvart-

udg.)^y»1717. Sal.XIV.891). En af de mange
Raader kan ogsaa blive virkelig. P^i^etii*.

(ForSandhed.U.197). jf.: den lille Kokke-
pige havde faaet Lov at staae bag ved
Døren, da hun nu havde Titel af virkelig

Kok\ie^ige.ECAnd.(1919).U.38. hun var
virkelig Frue, medens Nabopræstekonerne
strængt taget kun var Madammer. »Sc/jand.

Novelletter.(1882).264. virkelig etatsraad,
iustitsraad(inde), kammerassessor,
kammerraad, kancelliraad, krigsas-
sessor, krigsraad, landraad, se Etats-
raad osv.

2) som eksisterer, er haandgribeligt
(i modsætn. til noget tænkt, tilsyneladende

olgn.); faktisk; reel. Moth.V138. den anden
(mening er), at Ilden er et virkeligt Legeme,
som ligger skiult i alle Ting. Suhm.II.86.
De offentlige Skuespil kunne . . aldrig giøre

den Nytte, som virkelige Exempler. J/Sneed.

IY38. den Lettroenhed, hvormed han en-

gang havde antaget de vidunderligste Børne-
eventyr for virkelig S&nåheå.Ing.EF.VI.Sl.
en virkelig begivenhed har uden tvivl ligget

til grund for den senere noget udsmykkede
legenae.NMPet.Afh.il. 115. Hans ærekære
Sind bragte ham tU i den jordiske Ære at

se noget Virkeligt (Brandes.DD.53: Reelt

j

og Yasråiinlåt. Brandes. 1.398. Den virkelige

Marie Grubbe. FrNygaard.(PoU*/>1940.Sønd.
14). jf. bet. 6.1 : Det er en virkelig oplevet
Historie, og man kan nævne Landet og
Stedet, hvor Manden hoede. HCAnd.(1919).
V.200.

II (jf. Virkelighed^ i substantivisk anv.
Er det noget virkeligt eller er det en Drøm,
der forblinder mine ^d^ndserl Biehl. PT. 41.

denne Glands
|

(er) ej noget virkeligt,

men blot et Blændværk
|

til dem at daare,

10 som kun hylde ^\å.nnet.Hostr.SpT.I.8. i

best.f.: Ellers maae man vel agte, at det
imaginaire ey confunderes med det virkelige.

Kraft.(KSelskSkr.ni.256). et ufrit Aands-
liv, bundet helt i Hensynet til det prak-
tiske Liv — : det var Frigj øreise og Løftelse

fra den udelukkende Interesse for det Virke-
lige . . som der trængtes til. VVed. G. 25.

kun tro paa det virkelige, o: det haand-
gribelige.JDÆfi^. det sande virkelige: For-

20 stjTres denne Illusion ved at lade det sande
Virkelige træde i det tilsyneladende San-
des Sted, da maa ogsaa Kunstnydelsen for-

svinde. Heib.(VVed.G.246). Hjort.KritLit.il.

173.
II

virkelige- billeder, se m. Billede

1.2. det virkelige liv, se Liv 3.3. virke-
lig smerte, se I. Smerte 1. den virkelige
verden, se Verden 4.5.

|| (jf. bet.b) i forb.

være virkelig til ell. til stede. vAph.
(1764). *naar Herrens Himmel-Glæde

|
Raa-

30 bes ud med Aande-Røst,
|
Virkelig den er

til Stede,
|
Gjennemstrømmer os med Lyst.

Grundtv.SS.IV.292. *altid er Kviden,
|
Som

føles, og virkelig til. sa.PS.V.163. spec. (relig.)

om Kristi tilstedeværelse i den hellige nad-
ver. Christi Legeme og Blod er virkelig til-

stede i Nadveren. Balle.Luthers Lille Cateehis-

mus.(1786).144.PMadsen.Troslære.(1912-13).
643.

3) som er, hvad det udgiver sig for ell.

40 kaldes; som svarer til sit navn, sin benæv-
nelse; rigtig (4.2); sand (III.2). 3.1) om per-

son: som er noget fuldtud, i sandhed, hun
er Fruentimmer, virkelig Fruentimmer, det
viiste hun, da hun saa let elskte denne Frem-
mede. S'u;im.f>SÅ;yid.X77.i34;. Hvert Folk
som har været et i aandelig Forstand virke-

ligt Folk, har og en Historie. Grundtv.DVI.

238. Saaledes nyder jeg aldrig det Nærvæ-
rende, mit Liv ligger i Fortid og Fremtid,

50 og det er i Grunden for Lidet for et virkeligt

Menneske. HCAnd.Breve.I.108. Det skal være
en virkelig Dame, hans Forlovede. JMagnus.
B.16. Forfatteren levendegør Udviklingen
paa en rig kulturhistorisk Baggrund . . men
dertil hører heller ikke blot en indsigtsfuld

Historiker, ogsaa en virkelig Skribent. £fts<

Tidsskr.lOR.V1.501.
\\ (jf. bet. 1) som med

rette har en værdighed, en stilling, er noget af
gavn (især mods. falsk, foregiven), (det er)

60 en virkelig Græve, som har en Grævinde.
Holb.EAmb.1.4. Molb.DH.lI.223(se u. fore-

give 3.3^. Saa kunde de see, at det var en
rigtig Prindsesse, da hun gjennem de tyve
Madrasser og de tyve Ederduuns- Dyner
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havde mærket Ærten. Saa ømskindet kunde
der Ingen være, uden en virkelig Prindsesse.

H CAnd. (1919). 1. 39. Stuehuset . . havde
endnu Hjortegeviret over Indgangsdøren
fra dengang, det var Bolig for en virkelig

Skowfoged. AlbDam.B.133. Landets virkelige

Herrer. BiÆT. || om dyr. Gnid, Gnider . . er

ikke andet end Lusenes Eg, som udklekkes

til deres Tiid og blive til virkelige Luus.

vAph.Nath.III.llO. Snug i Skjærsommer-
natsdrømmen, der stikker sit eget Hoved
frem af Løvehuden . . og der ikke for al

Verdens Guld vil, at man skal tage ham
for en virkelig Løve. Hauch.A. II. 30. saa

maatte de synge sammen, men det vilde

ikke rigtig gaae, thi den virkelige Natter-

gal sang paa sin Maneer, og Kunstfuglen
gik paa Ya\seT.HCAnd.(1919).II.40. 3.2) om
ting: som er, hvad det giver sig ud for ell.

kaldes; især om varer, produkter: som ikke

er kunstige, e/tergjorte; rigtig (4.2); ægte.

(vandet) giorde samme Effect som en virke-

lig Yomitii.Holb.MTkr.519. jeg vil . . heller

have virkelig Hornfisk, end eftergiort Skild-

padde. i2a;i5.ProsF./¥i43. Virkelig Porcel-

lainjord findes . . kun paa et Sted paa Born-
holm. Rawert & Garlieb. Bornholm. (1819). 159.

En dejlig Blondine med virkelige Silkelok-

ker. Biic/i.('i920;.Z//.i45. Fy Papa! .. den
(o: rosen) er ikke kunstig, den er virkelig.

HCAnd.(1919).II.16. Man skelner .. mel-

lem to Slags kostbare Stene : virkelige Ædel-
stene og Halvædelstene. Op/^.*///.i25. Vir-

kelig Maltekstrakt. Panwm.459. nyd virkelig

kaffe og virkelige cigarer. Poi.*% 2549.3.sp.5.

de virkelige kopper, se Kopper, f vir-
kelige ribben, ægte ribben. Saxtorph.0.5.

virkelig skildpadde, se Skildpadde 2.1.

3.3) om forhold: egentlig; reel; ofte: som
er betydeligt, væsentligt, fremtrædende;
som ikke kan afvises, diskuteres, der er vir-

kelig forskjél paa det stærke Tonehold og
paå, det sy&ge. Høysg.AG.lO. Friehed er

Grunden hvorpaa Menneskets virkelige Held
allene kan bygges. Bagges.L.1.234. en virkelig

Mangel paa Arbeidsfolk vil længe finde Sted
her i La,nået.Olufs.NyOec.I.33. han tog sig

sammen til virkelig Beslutning. PaiJkf.y///.

227. Det er en Forudsætning for Godkendel-
sen af en Skole, at den giver egentlig Under-
visning, saaledes at der fra Elevernes Side

gøres et virkeligt Aiheiåe. LovNr.313*/7l942.

§3. hans virkelige kærlighed, se Kær-
lighed 2.2.

II
om værdi olgn.: som stemmer

med de faktiske forhold (ikke er teoretisk, kal-

kuleret olgn.). en Hærs virkelige Styrke. /S tfeP.

det virkelige Kuliorhiug. SkibsMask.233. den
virkelige Pris, Værdi. Lttdv. virkelig Arbejds-
tid. PZÆT.

4) (dagl.) i overensstemmelse med sand-
heden, de faktiske forhold; paalidelig; rig-
tig; sand. Skulde man tro det var wæi-
keligt? StDrewsen.K.255. Bl&T. især i forb.

er det virkelig(t). Jeg har afsløret et

Komplot. — Søren, Søren! Er det virke-

ligt?ErlKrist.DH.170. StDrewsen.K.164.

5) (til bet. 2-3j som adv. 5.1) ved verbum,
angivende, at den i verbet udtrykte handling
ell. tilstand faktisk finder sted ell. er til stede.

før han , . virkelig her er boesat og holder
Dug og Disk. Lavsartikler.^'/il707.§l. Fem-
ten Adelige forbandt sig til at ville . , drage
sammen til det hellige Land; men da det

10 skulde være Alvor faldt de 10 fra, saa der

var kun 5 som virkelig drog afsted. iV^j/erMp.

LittM.300. Alle holdt for, at Johannes virke-

lig (Chr.VI: i sandhedj var en Prophet.
Marc.11.32. Hun giengav Ophelias Afsindig-

hed gribende virkeligt (o: virkelighedstro).

VSG. (jeg) blev bange for ansvaret, naar det

\irkeliggia,\åt.MKlitgaard.GM.143.
\\ (jf. bet.

5.3j i spørgesætning. Skulde han virkelig være
saa forbandelsesværdig, som han har Ord

20 iox? Bagges. L. II. 92. *Skal jeg
|

I Morgen
virkelig da miste Livet? Oehl.X.86. Skulde vi

virkelig bruge formange Penge? Nej, det er

dette modbydelige jydske Kniberi. fi^os^r.T.

142. 5.2) knyttet til adj. ell. adv., som udtr.

for, at en egenskab faktisk er til stede i fuld ud-

strækning; absolut, (jeg) trykte ham meget
kjærligt — virkelig kjærligt i Haanden.£i^>.

(1914).IY244. virkelig Fattige og Nødlidende.
Forordn.*yil777.§12. den høiere og virkeHg

30 skabende Vhzsita.?,i. Hauch. ÆA.139. De spil-

lede godt i Aften, lille Egon. Virkelig godt.

ErlKrist.DH.il. Den virkelig Kristne argu-

menterer med sit Liv, alle andre med Logik.

Steincke.Svovlstikker.(1941).31. 5.3) (udviklet

af bet. 6.1 ; jf. rigtig d) bekræftende et udsagns

rigtighed: sandelig; rigtignok, det er vir-

ckelig en af de underligste Koner udi Byen,
som har 16 Sind paa en B&g.Holb.Vgs.I.S.

jeg haaber, ja, jeg troer virkelig, at Nordens
40 Ungdom vil det.Grundtv.BrS.135. Hun var

virkelig yndig, ung som et Barn, og dog
smykket med den ædle jomfruelige Værdig-
hed, der indgyder Ærbødighed. Kierk.1.342.

*naar Maden er god og fordøjelig,
|
er han

virkelig flink og fornøjelig. Pic/i./.i97. Det
er jo virkelig en Pragtforestilling, Direktøren

har sat OY>.ErlKrist.DH.124. \\ i opfordring

for at give eftertryk. Men Herman, hvad er

det dog. Du staar og kigger efter? Nu maa
50 Du virkelig komme. GyrLemche.NA.228. \\ i

spørgende sætning, som udtr. for forundring

ell. tvivl. Har mine Sandser duperet mig,

eller var hun virkehg min? Blich.(1920).
VII.26. Troer Du virkelig, den er saa gam-
mel? Baud.01.196. Gud Jomfru, skal vi nu
virkelig spise igen? UDahlerup. GT. 10. Vil

du virkelig (1871: da^ udrydde retfærdige

sammen med gudløse? 1 Mos. 18. 23 (1931).

mon virkelig, se IV mon l.i. || i udraabs-

60 sætn. som udtr. for forbavselse. At det virkelig

var Provence! En leret Flod . . saa bleg-

brune Marker uden et Græsstraa. JPJac.//.
391. ellipt., som udtr. for forundring, tvivl ell.

reservation, manglende interesse. „De kan
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være overbeviist om, at den Indflydelse, jeg

kan udøve over Deres Datters Hjerte, den
skal jeg benytte." — „Virkeligt? Kan jeg

stole derpsia,?" Hrz.Y62. hun er bleven meget
kjønnere i den Tid. — Virkelig? mumlede
han i en ligegyldig Tone. Gjel.T.15. „hvad
var saa det for en Præmie, du fik?" „Det
var en Bog." „Næh, virkelig." „Om Fugle."

„Hm-hm!" TomKrist.SE.Sl.

ta Tirkelig-gøre, v. hgo'ra] vbs. -else

(Sihb. Psychologie.(1843)J9. Kierk.XIII.241.

Howalt.DB.108). I) især m.h.t. plan, øn-

ske, drøm olgn.: gøre til virkelighed; føre ud
i livet; realisere (1). Dette var een af de
Drømme (hun) havde leget med i sin Barn-
dom . . nu havde han . . faaet den virke-

liggiort, for at overraske hende med en
Glæde. Rahb.Fort.1. 109. Ordet Virkelighed

(kan) bruges om den historisk virkeliggjorte

Idee.Kierk.XIII.333. Hun virkeliggør den
nordiske Fordring til den unge Kvinde:
ufordærvet af Romanlæsning. Brandes.XI.32.
selv fik han ikke virkeliggjort sin Plan.

OFriis.Litt.83. 2) (sj.) i pass.: blive sandhed,

virkelighed, „tro dog ikke paa Mytherne" .

.

„De, der trænger til at tro paa dem, skal

tro paa dem . . og for dem virkeliggjøres

de."Tops.II.577.

Virkelighed, en. flt. (i bet. 3) -er.

{jf. ty. wirklichkeit i bet. 1-3 ; til virkelig)

1) t handling; virksomhed. Det blev ikke

ved Ord og Skrifter alleene, man skreed og-

saa til Yirkeli^hed.Holb.Kh.bS.^

2) (især filos.) det at være virkelig, have
eksistens; realitet (1). Eilsch.Term.22. Er-

farenhed overbeviser os om Virkeligheden af

saa mange Ting, som vi tilforn havde holdt
umuelige. JSneed.I.380. Hendes Skikkelse fik

bestandig mere Virkelighed for hans Be-
vidsthed. Goldschm.Hjl.I.133. Kierk.lV.237

(jf. smst.XV.764). Høffd.Psyk.'279. \\ (jf.

u. bet. S) i forb. bringe til virkelighed.
At bringe til Virkelighed bliver . . taget i

en vidtløftigere Bemerkelse, end at skabe.

Eilsch.PhilBrev.238. Villie er den Aandsvirk-
somhed hos Individet, hvorved det bestem-
mer sig selv til at virke, for at bringe noget,

som det forestiller sig, til Virkelighed. /Sifti.

P.I.321.

3) (især tg) den ydre, sanselige verden;
hvad der findes, hører hjemme i denne;
realitet (2); i flt. (nu l.br.) om ting ell.

forhold i den sanselige verden. Fra Virkelig-

heder burde man gaae ud, og oplede Aar-
s&ger. Rothe.Nat.III. 3. Naturen er en mægtig,
en unegtelig Yirkelighed. Mynst.Afsk.9. Det
eneste Punct, hvori det nuværende Theater
støder sammen med den umiddelbare sand-
selige Virkelighed, er i Skuespillernes Per-
sonligheder. Heib.Pros. III. 262. Shakespeare
. . veed at skjelne mellem den ydre Vir-

kelighed og den indre (poetiske) Sand-
hed. 2?aMc/j.Æyi.i69. Drøm og Virkelighed.

Gylb.III.l. Kierk.XIII.333. Digt og Virke-

lighed blander sig . . sammen i mit . .

Sind. CKMolb. Spån. 141. Brandes. 1.549 (se

u. Realitet 2). For Ide og Virkelighed, tids-

skrifttitel.1869. en antagelse imod virkelig-

heden. WtM;eM 62. Molekuler (er) ikke alene

. . et Begreb fostret i en genial Tænkers
Hjærne, men en objektiv Virkelighed i den
Verden, der omgiver os. Naturens V1919.42.

en flugt fra den barske virkelighed. /Soaai-

10 dem.'*/al949.6.sp.l. virkelighedens ver-
den, se Verden 4.5. || tage (sj. gribe. Mynst.
Tale.(1838).7(se u. 1. Skin 3)) skinnet
for virkeligheden, se II. tage 9.3. blive

(t komme) til virkelighed olgn., blive rea-

liseret, virkeliggjort, (de) have for en Deel
Aar siden indbudet Publikum til at tage

Deel i en Redningsanstalt for druknede Men-
nesker; men Sagen kom ikke til Virkelig-

hed. PoJP/ij/silfag.F///. 507. hvo veed ikke,

20 at saadanne (o: indbildninger) stundom vorde
til Yiikelighed. Blich.(1920).XX.86. Ca.l740
blev Tugthuset til Virkelighed. Bwnteen.JfS.
28. gøre til virkelighed, realisere, virke-

liggøre. S&B. Jeg har tit drømt om noget
lignende, men det maa jo være noget gan-

ske andet at gøre det til Virkelighed. Bergf-

strøm.KD.90. Maatte Herren kun gøre dit

Ord til Virkelighed (1871: kun at Herren
vilde stadfæste sit Ord)] lSam.1.23 (1931).

30
II

i virkeligheden, i den virkelige verden;

saaledes som noget er, egentlig er beskaffent.

jeg gjenkjendte (i drivhuset) i Virkeligheden

mange af Sydlandenes YæxteT.Blich.(1920).

VIII. 5. Hun holdt Haanden for Øinene,

ligesom bange for at aabne dem i Virkelig-

heden. G2/i!6.//.2W. Det er ikke blot i Come-
dier, men ogsaa i Virkeligheden, vanskeligt

at passe paa en ung Vige. Kierk.1.363. føre
ud i virkeligheden, realisere; virkeliggøre.

40 Reformationen . . sætter . . ind paa een Gang
med et færdigt Program og med Vilje til at

føre det ud i Virkeligheden.0Pms.Z4W.255.
PoV*U1945.1.sp.l. i virkeligheden, nu
især anv. adverbielt: egentlig; faktisk; virlcelig.

S&B. Jøderne sjakre om . . den Sæk, som
i Virkeligheden intet værdifuldt indeholder.

VVed.G.228. han bliver skinsyg paa sin

Hustru, som ogsaa i Virkeligheden (1871

afvig.) har besmittet sig. 4Mos.5.14 (1931).

50 II (jf. Aandsvirkelighedj om aandelige for-

hold. Den nye Skole . . er begyndt med at

fornegte Kristendommen; en atten hundred-
aarig Sandhed er for den ingen Virkelighed.

Ploug.(Fædrel.'Utl879.1.sp.4). Man husker i

Hostrups „Mester og Lærling" ham, der af

de underjordiske har faaet en Salve for sit

Øje, som overalt viser den indre Virkelighed

hos Folk i Stedet for det ydre Skin.VVed.
M.19. Saaledes har der været en Tid, da de

60 homeriske Sagn om Gudernes og Menneske-
nes Kampe foran Trojas Mure var Virkelig-

hed for den Tids Mennesker. Holstein.GM. 8.

Virkeligheds-, i ssgr. (Q), især æstet,

og filos.) til Virkelighed (2 og) 3; foruden de
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ndf. medtagne kan anføres flg.: Virkeligheds-

angst, -baggrund, -behov, -betonet, -flugt,

-flyende, -fornægtende, -frygt, -konsekvens,

-opgave, -ræd, -tilværelse; spec. dels (filos.):

Virkeligheds-erkendelse, -forhold, -form, -fæ-

nomen, -genstand, -grund, -gyldighed, -ide-

alisme, -idealist, -sammenhæng (se især

VSO.), dels (æstet.): Virkeligheds-baggrund,

-digter, -elsker, -efterligning, -figur, -fortæl-

ling, -gengivelse, -grundlag, -iagttagelse, -ind-

tryk, -interesse, -novelle, -opfattelse, -ople-

velse, -stof, -træk. -begreb, et. begreb om
virkeligheden som genstand for erkendelse.

Cit.l936.(Kierk.XY764). Hans Virkeligheds-

begreb er ikke baseret paa Iagttagelse af

Fænomenerne, men paa Følelsen, hvormed
de OT^leves.EFrandsen.SG.I.lOl. -betin-
geleie* en. betingelse for at blive til virkelig-

hed. Mart.Dogm.532. Schand.F.293. -bil-
lede, et. (jf. -skildring^ litterær gengivelse

af (i overensstemmelse med) virkeligheden.

Fortællinger og Virkelighedsbilleder. Gold-

schm.(bogtitel.l877). Stangerup.R.25. -digt-
ning^, en. realistisk, virkelighedstro digtning;

realisme (2). Drachm.F.II.199. I Kjøbenhavn
havde vi mødt Realismen eller det, som den
Gang kaldte sig Virkelighedsdigtningen.<Sop/i

Clauss. Foraarstaler. (1927). 15. -fjendsk ,

adj. (jf. -fjern^ som er fjendtlig' over for vir-

keligheden, dette Samfund, der var virkelig-

hedsfjendsk (Brandes.MG.186: hyperideali-

stisk^ i sin Poesi, fornuftfjendsk i sin Reli-

gion og hjærnespinddyrkende overspændt i

sin Yolitik. Brandes.

I

II.27. VilhAnd.Litt.IY
169. -fjern, adj. (jf. -fjendsk, -løs) fjern

fra, ikke svarende til virkeligheden; uvirkelig

(mods. -nær^. Brandes.RS.6. selv de skønne-
ste Steder i dette Digt er for højtspændte
og for virkelighedsfjerne (Brandes.DD.145:
abstrakte^ i deres Udtryk til at male netop
vor Natur. Brawdes. //. 6. GeorgJens.FH. 10.

-geometri, en. (mat.) geometri, der er

formet efter det praktiske livs begreber (med
punkter og linier opfattet som legemer med
udstrækning). BerlKonv.XXIII.326. -ind-
hold, et. hvad der indeholdes i virkelig-

heden; virkelighedsstof i litterært værk. Er-
kjendelsens . . Assimilation af det Reale,

af Virkelighedsindholdet.Brøc/iner.OmdefiJe-

ligiøse.(1869). 180. OFriis.Litt.95. -kanst,
en. kunst, der tilstræber efterligning af virke-

ligheden. Vodskov.SS.163. VVed.FF.37. -liv,
et. (1. br.) liv i virkeligheden; virkeligt liv.

hans eget smaalige, frygtsomme Virkeligheds-

liv var en stadig Parodi paa hans Idealer.

Schand.AE.303. Som en ferie fra virkelig-

hedslivet . . virker jo også den natlige søvn.
VVed.LK.1.16. -los, adj. (jf.-ijeTn; l.br.)

blottet for virkelighed; uvirkelig. Den nyere
Tids Philosophie er bleven til under en
Opposition mod den af Kirkens Autoritet
bundne, ufrie, formelle og virkelighedsløse
scholastiske Tænkning. Brøchner.TV21. Bran-
des.IV.9. -menneske, et. menneske, der

holder sig til virkeligheden; realist (3). den hos
Hauch gennemgribende Forskel mellem Idé-

og Virkelighedsmennesker. VilhAnd.Litt.ilI.
269. Rubow.HCA.98. -navn, et. (gram.)
d. s. s. Tingsnavn (jf. Dania.X.67.69). Mik-
kels.Sprogl.149. -nær, adj. især om forfatter

ell. litterært arbejde: som staar virkeligheden

nær, er præget af virkeligheden; realistisk

(mods. -fjernj. Bråndes.X.200. Han vokser
10 til realist, virkelighedsnær og virkeligheds-

tro. Grøn&.Goe<;ie./.fi935;. 32. -præg, et.

præg af virkelighed. Mart.Levnet.11. 8. ofte

drømte jeg, vaagen, om Danmark. Men en
Nat drømte jeg sovende, og da fik Drøm-
men hele det Virkelighedspræg, som day-
dreams aldrig \ia,T.Jørg.OF.24. jf.: Perso-
nerne er ikke virkelighedsprægede; de
er Symboler. C CLassen. Stuckenberg. (1923).
39. -sans, en. sans for det virkelige; rea-

20 litetssans. Schand.AE.299. Der var i hans
Geni den mærkeligste Forbindelse af den
største Virkelighedssans med den frodigste

Fantasi. Fridericia. NH. 1. 125. Stangerup. R.
59. -skildrende, adj. f^/. -skildringj. Ru-
bow. (PoU/zl942.13.sp.6). -skildrer, en.

skildrer af virkeligheden. Blichers Arvtager
som Nutidsfortæller og Virkelighedsskildrer.

Borchsen.HI.5. EHannover.SvK.58. -skil-
dring, en. (jf. -billedej skildring af virke-

30 ligheden; virkelighedstro skildring, (man er)

i Danmark kommen . . langt bort fra den
nøgterne, objektive virkelighedsskildring og
. . langt ind i stemningens lyrik og fan-

tasiens sjmholik. VVed. FF. 46. Georg Jens.
FH.6. I. -sky, en. (1. br.) skyhed for virke-

ligheden. (Heibergs) romantisk-filosofiske Vir-

kelighedssky. Brandes. 1. 505. JAndersen. Stu-
ckenberg.I.(1944).28. II. -sky, adj. (sj.) sky

for virkeligheden. (Schillers) virkelighedssky

40 (Brandes.RT. 42: abstractej Retning. Bran-
des.IV229. -skyende, adj. (l.br.). In-

diens virkelighedsskyende . . Filosofi. Dag
Nyh.*yzl913.Till.4.sp.3. BilleskovJ.(Holb.Ep.
VI.(1946).35). -tro, adj. som gengiver virke-

ligheden nøjagtigt; naturtro. Brandes.Menne-
sker og Værker. (1883).511. vor moderne Scene
. . søger at fremstille virkelighedstro Bille-

der af Li\et.Mantzius.SH.I.130. jf.Yiike-
UgYiedstrosksih. Brandes.IR.225.

50 Virkelse, en. flt. -r. {ænyd. d. s.; nu
kun arkais.) vbs. til II. virke 1-2: virkning;

virksomhed. Høysg.S.Aa.8.^ smst.Bbl.^ Gud
. . ved hvis indre Virkelser og Givelser de
fik enhver god . . Tanke og Følelse. Sibb.Aa.

I.415(jf. VSO.). Salomon . . vidste, hvorledes

Verden er lavet og Elementernes Virkelse.

Rist.J.273.

CP Virke-lyst, en. (jf. -drift, -iver,

-trang samt Virksomhedslystj lyst til at virke,

60 handle; energi; initiativ, en Mand af Talen-

ter, Kundskaber og sielden Virkelyst. jBagr-

ges.L.1.295. Af ham vil vi faae Fornøielse.

Der er Hoved, Raskhed, Virkelyst. Ifrz.//.

13. EFrandsen.se.1.135. O -lysten, adj.
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(jf. -lyst^. HNClaus.Eft.27. der var nok at

gjøre for en yngre virkelysten Mand med
Kjærlighed til sin Opgave. Tops.//.359. et

virkelystent Uy.CSPet.Litt.763. -løs, adj.

(jf. virkesløs; sj. uden for dial.) uvirksom.

Lyst til at være virkeløs og til at drive er

Nordsjællænderens Skødesynd. i^is^.FT. 256.

Elsie sad inde i Stuen ved Vinduet . . med
de travle Hænder virkeløse i Skødet. »S'øi&er^.

Meta. (1923). 163. sa.SK.205. UfF.(sjæll.).

-maade^ en. (jf. Virkningsmaade ; især

fagl.) maade at virke, fungere paa. Leth.(1800).

Tingenes Kræfter og YiTkemaadeT.Sibh.Psy-

chologie.(1843).71. Vingehjulet. 1950151.218.

sp.l. -middel) et. middel, hvorved der vir-

kes, frembringes en virkning. Rothe.Nat.VI.

145. hans Skepsis overfor Videnskabens
Yhkemiåler. Dag Nyh.'U1912.2.sp.3. \\ spec.

(æstet.) om middel, hvorved et kunstværk

virker. Schand.TF.II.317. Digteren . . skal

benytte de Virkemidler (Brandes.MG.173:
Effekterj, der ligger lige tilrette for ham
i Stoiiet.Brandes.III.21. de stilistiske Virke-

midler, Gentagelsen og Antitesen. OFriis.

Litt.73. GJ •omraade, et. (jf. Virksom-
hedsomraadej d. s. s. -felt. udenbys Anlig-

gender udover Konsulernes Virkeomraade.
M.adv.RS.1.315. der . . var indrømmet den
fri Vilje et vist Virkeomraade i Sjælelivet.

OFriis.Litt.354. -pladfii) en. I) (sj.) d.s.s.

-rum; især overf.: omraade for virksomhed;

ogs.: virkefelt. Har De (o: en gartner) . . ikke

Virkeplads nok? hele Blomsterhaven, Dtiv-

husene? HCAnd.(1919).Y270. saa var der en

Post, jeg søgte . . jeg ønskede en Virke-

plads og en TilliåsTpost.Goldschm.V321. Fest-

skr.VilhAnd.(1944).112. 2) (til II. virke 6.3;

fisk.) plads, hvor fisk tilvirkes. Fiskeritidende.

1884.346. -plan, en. (Qj, I ir.) plan for

virke, virksomhed. Hvorledes jeg end læser

heele dette Stykke af Selskabets nye Virke-

plan, kan jeg ei faae anden Meening deraf.

Pram. (Rahh.Min.1789.1.197). Riget.^'UWll.
3.sp.2.

Virker, en. flt. -e. {glda. wyrkeræ; til

II. virke) I) (jf. Alvirker; sj.) person ell.

forhold, som virker, ell. som bevirker noget.

Det Væsentligste (ved livsopdragelsen) er

at vorde opdraget af . . den algyldige in-

dre Livets Virker og Yøier. Silb.Psycholo-

gie.^ (1856).135. 2) (jf. Bort-, Strømpevirker
samt Tilvirker^ person, som forarbejder, til-

virker noget; spec. (fisk.) til II. virke 6.3: Fi-

skeritidende.1884.345. jf. Klipfiskevirker.
smst.1885.20.

virke-rig, adj. (jf. virkningsrig; sj.)

rig paa virke (LI); virksom. Det er et virke-

rigt Liv, som hermed er afsluttet. Z)agrA^?//i.

^U1909.2.sp.3. GJ -rum, et. O/, -plads;

plads, rum, der tillader virksomhed, bevæ-
i gelse; især overf.: mulighed for virksomhed,
' handling; raaderum. Engelst.Wien.393. alle

de, der forlader Hjemmet, fordi dette som
lidet og fattigt ikke i Øjeblikket giver deres

Handlingstrang Plads og Virkerum. Poi.**/»

1902.A.l.sp.6.

t Tirkes-les, adj. (jf. virkeløs, virk-

ningsløs i; uvirksom; ørkesløs. vAph.(1764).
Leth.(1800).

tp Virke-»ted, et. (jf. -plads^ især

overf. den enes Virkested, den andens hele

Virkekreds (er) blevet aldeles en anden.
Rahb.Tilsk.1799.397. Scenen var . . Slægtens

10 (o: Pricernes) naturlige Virkested. Galsch.

SR.208. -stof, et. (fagl.) stof, der har
en vis virkning, adskillige Naturforskere

lagde et electrisk Virkestof (Agens) til Grund
for den dyriske Magnetismes YttTinger.Klu-
ge. Den dyriske Magnetisme, (overs. 1817). 100.

LSal.XII.544. O -tid, en. I) (jf. Virk-

somhedstidj tidsrum, i hvilket en persons,

en institutions virksomhed falder, et Decen-
nium, — en lang Del af en Mands Virketid.

20 Schack.380. (Ansgars) første Virketid (var)

fuld af Modgang. Ottosen.VH.1.84. SaVXXll.
737. 2) den rette tid til at virke, udføre et

arbejde. Dag var Virketid, Natten til Hvile.

TroelsL.XIII.15. (han) forholdt sig afven-

tende, til hans virketid . . var inåG.Salicath.

KajMunks mordere.(1949).59. -trang, en.

(jf. -drift, -lyst samt Handle-, Virksomheds-
trangj lyst, trang til at virke, handle, den
urolige Virketrang, som (man) seer hos dem,

30 der kaldes Stundesløse. Ørsi.///.58. Et langt

. . Sygeleje satte Bom for hans Virketrang.

EFrandsen.SC.il.209.
Tirking, en. se Virkning.

Virk-jærn, et. se Virkejærn.

Virknini;, en. [hirgneri, gldgs. (vulg.)

ell. dial. 'vBr^neq,] (f Virking. LTid.1725.

76). flt. -er. {ænyd. d. s., ty. wirkung; vbs.

til II. virke)

1) som vbs. til II. virke. I.l) (jf. Henvirk-

40 ning; sj.) til II. virke 1; om person: det at

virke; virken; virksomhed, saalænge vi ere

kirkelig sammenblandede, er al vor Virk-

ning cha,otisk.Grundtv.Udv.Y402. (han) gav
mig Løfte om hans Virkning for, at jeg

skulde erholde Constitutionen. PiViVi/egroard.

S.33. 1.2) t til IL virke 2. Denne Livets

Kilde (o: hjertet) er i en stedsevarende Virk-

ning. Lcegfen.Tt7Z.89. Menneskets Sjel er nøje

forbunden med Legemet . . og st)rrer alle

50 dets Yirkninger. SBloch.(SkandMusetim.l800.
11,2.65). i forb. komme til virkning,
komme til udførelse; blive realiseret, virkelig-

gjort, dette (o: et tog til det hellige land)

kom ikke til Virkning førend udi Urbani 2.

TM.Holb.DH.I.651. smst.II.17. L3) (jf.

Honning-, Klæde-, Malt-, Strømpevirkning^
til II. virke 6; nu vist kun (fisk.) til II.

virke 6.3, om tilvirkning af fisk. Fiskeri-

tidende. 1884. 350. jf. Fiske- (IslKyst.22),

60 Klipfiskevirkning (Fiskeritidende. 1884.

341).

2) proces med særligt henblik paa det, den
er rettet imod; foreteelse, der foraarsages,
fremkaldes af en proces ell. handling (en

XXVII. Kentrykt "/„ 1952 13
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aarsag; jf. u. Aaxs&g I.2); følge; resultat.

2.1) i al olm. denne Philosoph lærte: At alle

Ting i Verden vare en Virkning af Hændelse.
JSneed.YIII.217. De fleeste Skribentere

holde for, at Staternes Indretning er en Virk-

ning af Folkets felles Samtykke. S'c/it/^^e./i?.

7.26. jeg (genkendte), trods Alderens stærke
Virkning, i den Gamle min fordums Rek-
tor. Schand.F.43. Socialministeriet fastsætter

herved med Virkning fra den 1. April 1945
og indtil videre følgende Regler for Ydelse

af Befordringsgodtgørelse. Bek.Nr.SlS'/ilOéå.

II
m. h. t. mekaniske, fysiske kræfter (natur-

kræfter). Magnetens Kraft og Yirkning. Holb.

Bars.Y2. *De varme Straalers Virkning kan
man mærke

|
Paa Luft og Jord. PalM.

AdamH.1.262. I Naturen forekommer der

. . aldrig nogen enkelt Kraft; til enhver
Virkning af et Legeme paa et andet svarer

der altid en lige saa stor Modvirkning af

dette paa hint. Denne Lov, der er opdaget
af Newton, danner den tredje af Bevægelses-

lærens Grundsætninger og kaldes Loven for

Virkningens og Modvirkningens (Aktionens

og Reaktionens) Ligestorhed. Paulsen. 1. 30.

om maskines (maskindels) funktion. Tekn
MarO. spec. (^): d. s. s. Ildvirkning. Mil
TeknO. || om aandelig ell. legemlig paavirk-

ning (spec: fremkaldt af stærke drikke).

Jeg har merket, Naboe, en syndelig Virk-

ning hos disse brændte Bønner (0: kaffe) . .

saa snart de (o: kvinder) har faaet dette

brendte Dievelskav i Livet, begynder Mun-
dene at løbe paa dem som Peberqverne.
Holb.Bars.1.6. *De (o: salmerne) viser Troens
rette Grund,

|
Art, Frugt, Kamp, Midler,

Ende.
|
Vel den! som kand til sidste Stund

|

Dens rette Virkning kiende. Brors. SS. 1. 5.

Det var tydeligt at se Virkningen af de duf-

tende Vine og Retter paa de fleste Damer.
Schand.IF.12. en enkelt lettere Beruselse . .

som øver Alkoholens sædvanlige Virkning:

at sløve Selvbesindelsen og Selvbeherskelsen.

DagNyh."U1913.Sønd.4.sp.2. spec. (jf. Hel-

heds-, Linie-, Lys-, Masse- 2, Skygge-, Total-

virkning; æstet.): indtryk, som et kunstværk
gør; effekt. I den illusoriske Kunst kommer
det an paa Virkningen eller EHecten. Heib.

Pros.II.283. Rammens Kant er Billedets

stærkeste YiTknmg.KUngen.I.1917/18.Nr.2.
[16].

II
i forh. m. Aarsag i udtr. som: ingen

Virkning uden AsiTS&g\Rask.Br.I.137. En-
hver Virkning maa have sin Aarsag. ikfO.

Descartes (benytter) Aarsagssætningen, eller

rettere den Sætning, at Virkning og Aarsag
maa svare til hinanden . . Det naturlige Lys
lærer os, at der ikke kan være Mere i Virk-
ningen, end der er i Aårsagen. Høffd.FH.^I.
213. talem. lille aarsag, stor virkning
(tidligere: smaa aarsager, store virkninger.

S&B. V80.). Bl&T. Pol.^'>U1938.4.sp.5.

2.2) i særlige forV. \\ i forb. m. adj.: opsæt-
tende, umiddelbar, uudeblivelig, øje-
blikkelig virkning, se opsætte 8 osv.

||

i forb. m. verber: f aa (Sibb.Psychologie.(1843).

387. Information.^'/il951.3.sp.6.7), foraar-
sage (Holb.DH.1.538), foranledige (Kierk.

VII. 547), frembringe (Kritisk Journal.
1768.20. Oehl.1.362. Kierk.VI.405.YII.110),
udøve (Sibb.Psychologie.(1843).17.286. Bran-
des.MB.131), øve f'Vind og Vejr vil

øve sin dødbringende Virkning derpaa (0:

træsaar). MøllH.VI.74. SMich.Dommeren.
10 (1921). 137) virkning, især i forb. gøre

(sin) virkning. Dvale-Dricken har allereede

giordt sin Virkning, nu sover hånd som en
Steen. Holb.Jep.IY6. Jeg frygter for, at det

ingen god Virkning vilde giøre (paa scenen),

om (kongen) med egen Haand myrdet Arne.
Carst.(Edda.XIY.(1921).149). en Troldsten

er Gave i Giverens Øjne; hvorhen den end
vender sig, gør den sin Virkning (1871: gjør

den 'Lj\i\e).Ords.l7.8(1931). have virk-
20 ning. *Har hans (o: Jesu) naade-straalers

kraft
I

I din siel sin virkning haft? Brors.

SS.I.36. den Virkning, Naturvidenskaben
har til Overtroens Udryddelse. Ørs^./.7(?7.

Har Kulden nogen Virkning paa Din Sund-
hed? £Bran<i.Br.//.339. jeg har aldrig hørt

om, at det (0: et stof til tandvand) havde
Virkning mod veneriske Sygdomme. AaDons.
MV.216. — forfejle sin virkning, se u.

forfejle 1.4. neutralisere virkningen, se

30 u. neutralisere 2.i. || i forb. m. præp. være
af (en vis) virkning. En saadan Figur er

. . af . . megen dramatisk Virkning. ZierA;./.

222. Hans . . solbrunede Skikkelse var . . af

god Virkning her imellem de mange . . Stue-

menneskers vinterblege Ansigter. Pont. LP.
VI. 24. (være, blive, forblive) uden virk-
ning. Denne Periode var . . den islandske

Literaturs gyldne Tidsalder, hvilket . . heller

ikke her i Landet kunde blive uden Virkning.

40 NMPet.Spr.1.75. Uden virkning havde man
. . klargjort for ham (0: Fr. Poulsen), at ved
det klassisk filologiske studium var mulig-

hederne, særlig for en videnskabelig stilling

forsvindende . VidSelsk Oversigt.1950/51 . 71

.

Tirknings-, i ssgr. (jf. Virke-, Virk-

somheds-; især fagl. (fys., naturv.)) af Virk-

ning 2; fx. (foruden de ndf. anførte): Virk-

nings-bredde, -centrum, -flade, -grad, -linie,

-punkt, -radius, -evne, en. (jf. Virkeevne;
50 0, 1. br.) evne til at virke, fungere. TeknMarO.

-forhold, et. (filos.) forhold som aarsag

til virkning. S&B. Aarsags- og Virknings-

forhold. VVed.G.9. -form, en. (nu sj.) virke-

form. Ørst.Naturl.^II.135. (den) Indflydelse,

man vil tilskrive enhver af disse Virknings-

former (o: vandets og ildens geologiske virk-

ninger). GForchh.DG.5. -fuld, adj. som er

af stor virkning. S&B. en Anbefaling fra dig

. . vilde være særlig virkningsfuld. Pon^.ffZ.

60 208. jf.: Flaadernes . . Virkningsfuldhed
paa den Krigsskueplads, hvor de skal bru-

ges. Poi.*''i2294i. 2. sp. 6.
II

især om kunstne-

risk fremstilling. Sibb.Psychologie.'(1856).345.

snart er fru H. den nervøst eksalterede .

.
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således med virkningsfuld energi i sidste

3ikt.VVed.FF.63. OFriis.Litt.199. -kraft,
en. f^/. -magt; sj.) d.s.s. Virkekraft. Siælens

Væsen bestaaer i en Forestillings- og Virk-

nings-Kraft. A\7sc/i.P/iii/'its<J35. -kreds, en.

I) t d. s. s. Virkekreds 1. (jeg) ønsker, at

kunde være nyttig, endog med Pennen,

indtil jeg seer mig sat i en større Virk-

nings-Kreds. BGBaumgarten. Lægebog forMød-
re. (1789). lii. 2) (jf. -omraade; fagl., sj.) lo

d. s. s. Virkekreds 2. JohsMuller.Naturlærens

chemiskeDeel.(overs.l851).29. to Steder, der

ligge saa at sige diametralt modsat i den
yderste Grændse af hele Virkningskredsen

(o: for jordskælvet). VidSelskOversigt.1870.10.

-løs, adj. I) (jf. virkesløs^ f uvirksom.

Virkningsløs Tihtand.vAph.(1759). 2) uden
virkning. Heib.Intel.1.97. man maa ikke an-

see dette Skridt for spildt og virkningsløst.

Fædrel.l854.281.sp.l. at en Troendes Bøn 20

ikke var et virkningsløst Suk, men at den
var en Aandens Krsiit.Pont.LF.VIII.29.

\\

(jur.) uden kraft; ugyldig. ASØrsted.Eunomia.
II.(1817).120. (en) Dom, hvorved en Regi-

strering af et Mønster erklæres virknings-

løs eller bortfalden. Lov iVr.iPJV, 2936. ^25.
-maade, en. (1. br.) d. s. s. Virkemaade.
chemiske Virkningsmaader af jordisk Lys.

Ørst.AN.1.136. •inag:t, en. (jf. -kraft; sj.)

evne til at virke. *Hver Kraft har jo sin egen 30

Virkningsmagt. Oe/iL7.27(?. -omraade, et.

spec. (^): Projektilernes Virkemaade og
Virkningsomraade. »Sfc^/tiewsir. 6. -rig, adj.

(jf. virkerig; 1. br.). M0llH.Vl.66. det nit-

tende Aarhundrede, der vel maa siges at

have været et af de foretagsomste og virk-

ningsrigeste. Menneskelivet har kendt. FrLa.
8.6. -rnm, et. spec. ^: den omkreds, i

hvilken en eksplosion virker. Wolfh.MarO.
236. -skydning, en. ^ effektiv skydning 40

(under kamp; mods. prøveskydning). Scheller.

MarO. Skydeinstr.5. -tid, en. (jf. -varighed

og Virketid; nu sj.) m.h.t. medicin: Clotar

Muller.HomøopatiskHus- ogFamilielæge.(overs.

1881).349. -varighed, en. (jf. -tid; nu
næppe br.). Caspari.Huus- og Reiselæge.(overs.

1828).114. en enkelt Medicinsindgivts Virk-

nmgsvaihghed.ClotarMilller.HomøopatiskHus-
ogFamilielæge.(overs.l881).29.

virksom, adj. ['vifg|S(om', -s{om] (/m 50

ty. wirksam; til II. virke || brugt af JSneed.
(se bet. S), spottet af Biehl.Haarkl.52.87 , for-

svaret i Sorø Saml. 1.142)
I) (især m) som virker, er i funktion;

virkende. Fra en virksom Villie til den
Tings Existenz, som man vil, kan alletider

sluttes, naar ingen Hindringer ere i Veien.

KritiskJournal.1768.20. I det Liv, som er

virksomt i Legemet, rører sig og lever det

samme levende Væsen, som viser sig i Be- 60

vidsthedslivet. Sibb.Psychologie. (1843). 1. de
ved vokaldannelsen virksomme faktorer.

Jesp.Fon.451. virksom vulkan, se Vulkan,
virksom kraft olgn. (jf. virkende kraft

u. II. virke 2): vAph.(1764). Paulsen. 1.92.

De Kræfter, der er virksomme i Folke-
visens Forvandlingsproces, er af forskellig

Art.OFriis.Litt.85.
\\

(relig.) om troen, guds
ord. Troen, som er virksom (Chr.VI: virker
krafteligenj ved Kierlighed. (?aZ. 5. 6. Guds
Ord . . hvilket ogsaa viser sig virksomt
(1819: teer sig; 1948: gør sin Gerning) i

QåQr.lThes.2.13(1907).

2) (især [9) som frembringer ell. er

egnet til at frembringe en tilsigtet virk-
ning; virkningsfuld; effektiv, der er truf-

fet virksomme Foranstaltninger til Værkets
Fortsættelse. PEMiXll. (Rask. Br. 1. 232). den
yngre Slægt . . havde Lyst til at lade den
saakaldte ny Smags Prinsiper gribe virk-

somt ind i Begi\enhederne. Hjort.KritLit.

ll.XLVl. Fjenden (er) kommet ind paa virk-

som Geværskudsafstand. Mil Tidsskr. 1905. 5.

han blev 88 Aar, før Døden kunde faa Bugt
med ham, og blev saaledes en virksom Re-
klame for sine egne Lægemidler. ^c/j<onFm«.
DØ.I.170.

II
om (læge)middel. Apot.(1791).84.

et meget virksomt Gjødnings-MiddeLOiw/s.
Landoecon.76. Punsch er et . . virksomt Vo-
mitiv. Blich. (1920).XXV111. 61, PharmDan.
(1933).134.

II
(jur.) om retshandel (løfte olgn.):

som har ell. faar retsvirkning, er ell. bliver ak-
tuel. Naar Risikoen blev virksom, stod Ar-
bejderne hjælpeløse. f^a^e.*9i. De tre Søstre

. . oprettede i sin Tid et Testamente . .

Ved Frøken N. N.s Død fornylig blev Testa-

mentet virksomt. Berl Tid.^^i 1925.M.3. sp.2.

II
(æstet.) som er af (god, kraftig) kunstne-

risk virkning, effekt. Heib.Pros.II.293. Denne
Scene er paa Teatret uhyre virksom, men
.. overmaade Tpinlig. Brandes. Goe. 1. 153. et

virksomt Stilmiddel. ChrN Brodersen. Thøger
Larsen.I.(1942).190.

3) som har trang til at virke; aktiv;
energisk; arbejdsom. Frihed har altid den
Virkning, at den giør Folk mere fornuftige,

og mere virksomme. J*S'need.y//.6S. Men-
nesket er . . alt for virksomt, til at more
sig i bestandig Ørkesløshed. Bagges.L.1.353.

Georg Brandes (var længe) hans (o: Ibsens)

digtnings virksomste talsmand i norden.
VVed.FF.17. Sandsynligvis har han . . været
virksom for Tilvejebringelsen af en dansk
Salmelitteratur. OFms.LiW.3i3. || om livs-

førelse. Majoren (vilde) indføre et baade virk-

somt og muntert Liv paa sine Godser. Gylb.

NyeFortællinger.I.(1835).104. *Et jævnt og
muntert, virksomt Liv paa Jord,

|
Som det,

jeg vilde ei med Kongers hytte. Grundtv.Udv.
VIII.188. I Halle havde han tilegnet sig

Pietismens virksomme Fromhed. ^i^nis.JSZ).

77.336.

Virksomhed, en. flt. -er.

I) det at være virksom. I.r) til virksom 1:

det at virke, være i funktion; aktivitet;

ofte om maskines (maskindels) funktion (jf.

ogs. sp.l99^'S-). Eilseh.Term.l3. Ved Flid

tænker jeg mig ikke enhver Virksomhed i

IS-"
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Arheide. Mall.(1795).352. *See paa Pladser

og i Gader
|
Livlig Virksomhed. Hei6.Pod.

VIII. 156. *Hvor Flodhesten pruster ..
|

dér skulde Baad og Damper
|
bringe Virk-

somhed og liiy.Rich.II.93. Bankernes Virk-

somhed. /SÆB. den lille Time, der . . vilde

gaa, før Karussellen begjoidte sin Virksom-

hed. MF. F///.i8. AFL (o: en amerikansk

fagforening) vil indskrænke sin politiske

virksomhed til, hvad der direkte vedrører

den egentlige fagforeningspolitik. Arhejderen.

1951.300.sp.2.
II (jf. Køns-, Livs- 1, Natur-,

Tanke-, Tænkevirksomhed; fagl.) om fysisk,

legemlig ell. sjælelig proces, funktion. Livet

bestaaer i Virksomhed, og intet lever uden
saavidt det virker. De Lemmer, som ikke

ere beqvemme til deres naturlige Forret-

ninger; som have tabt Sands, Bevægelse og

Følelse, kaldes døde.JSneed.I.370. alle Virk-

somheder, som udgaae fra eet Punkt, ud-

brede sig paa Flader, der forholde sig som
Qvadraterne af Afst&nåGne.Ørst.AN. 1.129.

Synsnervens . . Virksomhed. Sibb.Psychologie.

(1843).60. Kun vore egne aandelige Til-

stande og Virksomheder opfatte vi umiddel-

bart. Fø^d.FH.* 7.244. foreløbig aftagende

bygevirksomhed. Poi.%295i. 2. sp.i. || i

særlige forb., navnlig efter i ell. ud af, da
Commissionen endelig kom i Virksomhed.
PLMøll.B.191. Sprøiten . . bringes i Virk-

somhed. III Tid. 1859160. 294. (skakspilleren)

maatte . . bekvemme sig til at bringe sin

kvindelige Majestæt (o: dronningen) halv-

vejs ud af Virksomhed. BerZTid."/ioi94(?.M.

12.sp.3. (sj.:) det synes, at Legatet ikke er

kommet til Virksomhed . . før en Del Aar
efter. HFRørd.UnivH.III.716. sætte i ell.

ud af virksomhed: Skadeligt for Lovens
Anseelse og Regieringens Energis er det

altid, naar Lovene, uden at sættes i Virk-

somhed, henlægges for bestandig paa Hylden.
Birckner.Tr.30. (isbryderen) er sat i Virk-

somhed i Limiiorden. Pol.^/il940.8.sp. 5. samt-
lige sporisolationer i togvejen (kan) sæt-

tes ud af virksomhed. Vingehjulet.1950 151.48.

sp.2. træde i ell. ud af (D&H.) virksom-
hed: dette Selskab . . kunde synes (først)

at være traad i offentlig Virksomhed 1775.

NyerupRahb.V1.288. strax efter at Handels-
traktaten var traadt i Virksomhed. »ScfeB.

alle Togets Bremser træder i Virksomhed.
LokomotivT.1938.75. sp.2. være i ell. ude
af virksomhed, (præsten) var jo i Virk-

somhed paa Guds Negne. Kierk.XIV.260. Fa-
brikken er i fuld Virksomhed. Lttd?;. Taksa-
metret maa kun være i Virksomhed, saa-

længe Drosken er hyret.Bek.Nr.43^^/^1936.

§26. foreningen er paa grund af penge-

mangel i øjeblikket ude af virksomhed
1.2) (nu næppe br.) til virksom 2: det

at være virkningsfuld; effektivitet; virk-

ning. Tode.ST.I.143. Valdieri (o: etbadested)

var bekjendt for sine Vandes Virksomhed.
IIauch.MfU.58. Midler, der . . kun ved spar-

som og forsigtig Brug have bevaret fuld

Virksomhed. Madv. E.Suppl. (udg. 1917). 137.

1.3) (nu sj.) evne, trang til at virke; virke-

evne; virkelyst; ogs.: flid; arbejdsomhed.
at give et Barn en vis munter Virksomhed
til sine Pligter . . holder Forfatteren for den
største Konst og Hemmelighed i Opdragel-
sen. J>S'need.//.i5. En større Duelighed og
en deraf flydende større Virksomhed i Li-

10 vets daglige Forretninger. Ew.(1914).V180.
Selvstændighed, Kraft og Virksomhed ere

de Dyder, som udmærke den opvaagnende
Menneskehed. Ørs<./Z.53. Deres Fru Søsters

ungdommelige Munterhed, hendes Virksom-
hed, hendes Interesse for hele Yeråen.Gylb.

V.175. Bøgh.III.18. 1.4) (til bet. l.\) arbejde,
gerning, som udføres af en person; ofte m.
ret ubestemt bet., om en persons beskæfti-
gelse, forretning i en vis (kengere, kortere)

20 periode; ogs. (jf. Livsvirksomhed^ om ar-

bejde, som følger med ens bestilling ell. pro-

fession, ell. om selve bestillingen, funk-
tionen, ethvert Sted, hvor han kan virke

og gavne, og see sin Virksomheds Løn i

Brødres .. Agt. Rahb.Tilsk. 1793.295. (bor-

geren) er fængslet til sit Værksted, til sit

Arbeidsbord og til sin snevre Virksomhed,
ligesom Sneglen til sin Skal. Hauch.A.II.
103. Hver videnskabelig Virksomhed faaer

30 sit sande Værd først derved, at man tyde-

ligen er sig bevidst, hvorfor man virker. Tids-

skr. for nord.Oldkyndighed.il.(1829).1. Kaldet

til gejstlig Virksomhed (var) gaaet som en

hellig Arv fra Fædre til Sønner. Poni.LP./.7.

(der findes) enkelte eksempler paa at kvin-

der deltog i virksomheden (o: skrivevæsenet).

JohsPed.AB.58. underjordisk virksom-
hed, se underjordisk 3.2. || drive (en vis)

virksomhed, være beskæftiget med, give

40 sig af med noget. Bl&T. Personer, som ikke

er hjemmehørende her i Landet, men som
driver Virksomhed her. Bek.Nr.218'yi 1947.

§1. jf. bet. 2: I vore Dage, hvor Stat og

Kommune driver saa mange Virksomheder.

Hage.*1.12. grundtanken har været at øge

arbejdernes interesse for virksomhedens drift.

Arbejderen.l951.281. sp.l. udøve en virk-
somhed, se u. udøve l.i.

2) (til bet. l.i) konkr., om større ell. min-

50 dre erhvervsvirksomhed, forretning, firma, der

giver sig af med handel ell. (især) haand-

værk, industri; ogs. om de dertil anvendte ell.

knyttede lokaler; bedrift (3); foretagende.
Arbejdsforholdene i Industri og Haandværk
og dermed beslægtede Virksomheder. Lovi\rr.

57^*1900. §1. Aarhus har stedse haft . . tal-

rige ansete og storstilede Virksomheder. Pi-

get.yil912.6.sp.3. hans Virksomhed (Bedrift)

er ikke særlig stor. Ludv. Hage." 1.24. han
60 saa, at Flammerne slog op gennem Taget paa

hans Virksomhed (o: et mejeri). Bornholms
Tidende.*U1945.3.sp.6. jf. Andelsvirksom-
hed. Hage.''1.12. Industrivirksomheder.
JernbaneT.^^/»1940.8.sp.4. || iron.: Tidligere
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havde (Farvergade) ikke kunnet sige sig fri

for den slags virksomheder (o: bordeller). Hist

MKbhJR.III.S.
Tirksomheds-) i ssgr. (især o) til

Virksomhed 1 fl.i og 1a); foruden de ndf.

medtagne kan anføres flg.: Virksomheds-aand
(Pont.LP. VIII.109), -art (Sibb. Tænkelære.^

(1859).ll. Holst.R.), -form (Brøchner.Om det

Religiøse.(1869).5), -grundlag (Sibb.Psycho-

logie.(1843). 238), -plan (Holst.R.), -prin-

cip (Rasm Niels. Philos. Propædeutik. (1857).

348), -proces (Sibb.Psychologie.(1843).13.

18). -drift, en. (jf. -lyst, -trang; 1. br.)

d. s. s. Virkedrift. Rask.Br.1.109. Markman.
PB.224. -felt, et. (sj.) d. s. s. Virkefelt.

I det hele og store vil Raastofforbruget vokse
for hvert Virksomhedsfelt, der ved Opfin-

delser drages ind under Storindustrien. Uss.

JærnproduktionensHist.(1911).7.sp.l. -iver,
en. (sj.) d. s. s. Virkeiver. Holst.R. -lyst,
en. (jf. -drift, -trang; sj.) d. s. s. Virkelyst,

jeg (føler) en utrættelig brændende Virk-

soinheåslyst. Rask.Br. 1. 106. Holst.R. -om-
raade, et. (1. br.) d. s. s. Virkeomraade.
AFriis.BD.II.39. brygning og kærning, hvilke

den kvindelige ildvætte får som sit særegne
virksomhedsområde.A OlrE. NG. 321. -tid ,

en. (jf. Virketid; sj.). han saae en ny og
rig Virksomhedstid imøåe. Ing.LB.IY145. tg

-trang, en. (jf. -iver, -lyst^ d. s. s. Virke-

trang, ubetvingelig Virksomhedstrang og
Pligtopfyldelse. PHans.KK.204. Naturforske-

ren Johs.Schmidt.(1947).180.

virle, V. se hvirvle.

I. Virm, subst. ('Hvirm. Feilb.I.706.

Vænn. ZakNiels.B.65. Vørm. MDL.). (dial.)

vbs. til virme. I) hvirvel af vind. Feilb.I.706.

2) vrimmel af smaadyr. MDL.664. 3) staa-

hej; postyr. Det lignede ikke noget at gøre

saa meget Værm af den Histone. ZakNiels.

B.65. UfF. II. virm, adj. fhvinn. Feilb.

1.706. ogs. (vel ved sammenblanding m. II.

vimsj virms. Aakj.(Pol.^^/Tl905.6.sp.3. i sa.

RS.136 ændret til virmjj. (til virme; dial.).

I) rask; vims. *vær virm med Kratten, du
brune Tøs,

|
og kik dig ikke tilbage ! Aakj.RS.

38. Feilb. i forb. virm paa sokkerne ell.

sokken (Aakj.RS.136). du er jo saa virm paa
Sokkerne; kunde du ikke springe over til æ
Brugsforening og faa os lige en jenle Flask'
Brænd'vin. sa.VB.196. 2) kort for hovedet; ha-
stig vred. Feilb.I.706. virme, v. fhvlrme.
Aakj.VF.86. sa.VB.108. Feilb.I.707. (h)vør-
me. MDL.664. Aakj.HS.127. sa.FDD.19).
-ede. vbs. jf. I. Virm. {af uvis oprindelse; jf.

II. firme, II. vimre, virmle; dial.) bevæge sig

hurtigt, uroligt ell. planløst frem og tilbage;

firme; vimse. T. N. virmer som en Fis i

en Løgte.Aakj.Breve.(udg.l944).88. den af-

sjælede Gris laa paa en Stige . . mens travle
Skygger med en Kniv i den ene Haand og
en dryppende Væge i den anden virmede
omkring den. sa.VF.19. *Se, hvor de vir-

mende Solstænk
| sprutter af Mørket i

Fjorden. ThøgLars.DF.24. Det var med (tan-

kerne) som med Flyndrene i Kutterens Dam;
om Dagen holdt de sig stille ved Bun-
den; men naar Mørket kom, gav de sig til

at virme i de øvre Vandlag. EBertels. MH.
45.

II
om vinden: hvirvle. Feilb.1.707. || om

smaadyr: vrimle. MDL.664. Feilb. \\ billedl.

Der hvørmer med Navne . . som Lokesæd
en Højsommerdag. Vi fæster os kun ved

10 et enkelt. Aakj.(AarbSkive.l925.94). Denne
mærkelige Morgens mange Indtryk virmer
ham rundt i Sindet. Værløse.Jonna.(1938).77.

det virmer for øjnene. Fet76. S virmle,
v. ['virmla] (afl,. af II. virme; jf. II. vimle,

vrimle) være i hastig bevægelse; svirre, de
virmlende Myg. PMøll.1.356.

Virne, en. se Verne.

Virok, en. se Virak.

I. Virre, et. (til II. virre; sj., jf.: „Tale-

20 spr." Levin.) virvar. Hele Byen er alarmeret

. . Her har ikke været en saadan Belysning
og et saadant Virre i Mands Minde.HCAnd.
Span.52.

II. virre, v. ['vtra, dagl. (især kbh.) og

dial. ivi-ra] ('hvirre. VSO.II.687. Gjel.KM.
23. Skjoldb.Sl.32. LFeilb.SS.7. jf. Gadeordb."-

S&B.). -ede. vbs. -ing (i bet. 2.i: Soya.FH.
12. i bet. 2.3: MHamm.Thorvaldsen.(1870).
114. Skjoldb.Sl.32), jf. II. Vir. (æn«/d. wi(r)re

;

30 jf. I. Virre; besl. m. II. hverre)

1) (nu ikke i rigsspr.) dreje; vende; sno.

I.l) i al olm. Moth.V213. || dreje noget ha-

stigt rundt; i forb. m. om. Moth.V213. Han
tog Hunden, og hvirrede den om saalænge,

indtil den ikke kunde staae paa sine Been.

VSO.II.687. Han kan staae paa eet Been,
og hvirre sig mange Gange om paa sin Hæl.
smst.

II
d. s. s. II. hverre 1. virre hø. Moth.

V213. Gjerren (o: spergelen) blev i Dag
40 virret og stakket. Cit.l871.(AarbHards.l927.

51). 1.2) (jf. omvirre, II. virej sno noget (en

traad olgn.) om noget andet ell. sammen. Om
Vinteren maae man ikke virre Træerne ind

med B.alm.OecMag.11.178. Traadene (ihver-

garn) see ud som de vare hvirrede eller

snoede om hinanden. F(S'0.//.6Si. hvirre en
Traad om noget. MO.1.1009. At hvirre (snoe)

noget sammen, smst.

2) bevæge ell. bevæge sig frem og til-

50 bage. 2.1) bevæge frem og tilbage (i en kreds-

formig bevægelse); især i forb. m. præp. med.
Da Capteinen gik fra Borde, raabte Matro-
serne Hurra, og hvirrede med deres Hatte og
C&huåsei.VSO.II .687. han virrede kramp-
agtig med (violin)Buen i Lniten. Reinhard.

FC. 83.
II

navnlig m.h.t. legemsdel. Enken
virrede med Skuldrene og fortrak Munden
en Kiende. Schand.AE.135. han virrede med
øjnene og så hort.Hjortø.GU.4. (han) virrede

60 nervøst i Luften med en fed Haand. OZesew

Løkk.NH.III.91. især om bevægelse af ho-

vedet; dels (1. br.) abs.: Naar . . En siger

Noget, han ikke synes om, kaster han sig

tilbage med Stolen, virrer, griner . . ja ban-
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ker i Bordet med Haanden. SørenHempel.
Polit. Dagbøger 1835-40. (1946). 76. Han tog
ikke engang sit Lommetørklæde, han stod

bare og virrede og lod Taarerne stjTte.AHen-
ningsen.LGJ.23. dels (især) i forb. virre
med (l.br. paa. Holstein. T. 40. LeckFischer.

HM. 131. Johs Wulff.MidtiUvet. (1944). 120)
hovedet, ryste paa hovedet. *Der Iphi-

genia . . |
Ved Alter-Fooden stood, at faae

en ynksom Død . .
|
Een saae til Him-

len op, og med sit Hoved virred . .
|
Een

vreed i Harm og Sorg hans Fingre. LT/wtra.

Poet.187. (jeg) spurgte hvidskende om den
kjere Syges Tilstand. Hun (o: fruen) vir-

rede blot med }loyeået.Blich.(1920).XII.
43. I behøver saamænd ikke at virre med
Hovedet, I kan gjerne troe hvad jeg si-

ger. CBern/i. //. 2i2. H. virrede med Ho-
vedet . . Jeg ved ikke. ErlKrist.DH. 202.

Rask.FynskeBS.68. Feilb. Thorsen.146. \\ om
dyr. Oppe i Luften . , stod et Par Lær-
ker næsten stille, blot virrende med Vin-
gerne. OleJuul.DerødeEnge.(1945).25. virre
med halen (dial.rnmYten. FrGrundtv.LK.99.
Korch.LL.150). *paa Veien fik han (o: gaa-
sen) Smæk,

|
Han virrede med Halen, og

han hvæsede: „Gæk\" fJKrohn.J Peters Jul.

[1866].v.v.3. (kalven) virrer med Halen.
Pol.yil943.Sønd.l2.sp.2. De første Symp-
tomer (paa en sygdom hos lam) er Virren
med Halen, en krampagtig Nedad- og Til-

bagebøjning af Klovene. MdsskrDyrl. LV

L

176. virre med hovedet. Den (o: en hest)

virrede lidt med Hovedet, baskede lidt med
Halen. Schand. TF. 1. 176. HEFlindt. Glimt.

(1903). 17. FrGrundtv.LK.llO.
\\

(sj.) om
plante. L)mgen virrede med de brune Toppe
i Blæsten. Elkjær.RK.236. Grønb.SV.164. 2.2)

om legemsdel, især menneskes hoved (ell.

haand) ell. dyrs hale: bevæge sig frem og til-

bage (i en kredsformig bevægelse), (sjakker-

jødens) flydende Tunge, hans virrende Ho-
ved, hans rappe Been . . hans vimse Hæn-
der ere i fuldest Åxheiåe. Bagges.L.II.125.
Hunden . . begynder at give Tegn med sin

virrende Ea\e.Blich.(1920).XVI.158. *din
Haand i Luften vildsomt virred

|
som en

Fugl, der søger sig et Sæde. SMich.SB.78.
Trækkene om Munden sad i en Virren.

Bregend.HH.II.136.
\\ om blad paa plante.

Børnene — nu er de jo blevet store og
flyver fra os . . saa sidder Urania og jeg

tilbage — som to visne Blade paa et Træ,
Vinterstormen har fejet — de sidder der og
virrer paa Stilkene. £sm.///.i66. 2.3) om
menneske ell. dyr: bevæge sig uroligt omkring
ell. frem og tilbage, saa springer Djævelen .

.

omkring paa Gulvet og virrer og snurrer om,
CBernh.III.39. (han) flakkede rundt i sin

egen Vanmagt som en virrende Bjørn i sit

Bur. Bang.Vll. de Mennesker, der mylrede
rundt om Brandstedet . . saa' saa mærkelige
ud, saadan som de dér virrede ud og ind
af B,øgen. Bregend.AS. 16. jf. IL svirre 3:

Virre . . at løbe om kring med snurrende
lyå. Moth.V213. de virrer om dig som Flu-
erne om en Sirupskrukke, saa længe der er

noget i den. ThEw.FD.1.90. Som et Møl vir-

rer (den af fyret blændede fugl) op ad Ru-
derne. Po?."/ioi94(?.9.sp.3. billedl: Han havde
virret beruset om i (ægteskabets) Lyksalig-

heder som et Faar i en Boghvedemark. Pont.
DR.V.51. jeg, som i min Malerkunst indtil

10 nu har virret omkring, mener omsider at

været kommet ind paa det rigtige. Ekstrabl.

^U 1945.2. sp.6.
II

om tanker, følelser. Naar
jeg, paavirket af en Prædiken af eller en
Samtale med Kierkegaard . . gik hjem, vir-

rede underlige Ting om i mit 17 aarige Ro-
ved. Schand.0. 1. 106. hun maatte ligefrem

sætte sig . . saadan virrede det i Hovedet
paa hende. AaseHans.S.22. det virrer for mig.
Feilb. virre for ens øjne, (jf. IL svirre

20 4.5J flimre for ens øjne; svimle, løbe rundt

for en. S&B.I.427. han kunde . . holde en
Skildring fast, saa at den ikke virrede for

vore Øjne som et Lærredslandskab paa
Te&tret.ESkram.(Tilsk.l890.490). det virrer

for Øjet med statistiske Tabeller og „gra-

fiske Billeder", yyed.ikr.ii3. 2.4) om lys-

straaler ell. om ting, der p. gr. af lysets bryd-

ning synes at være i dirrende bevægelse: sitre

(1.2). langs dens (o: gadens) lyse Side virrede

30 og dirrede Gjenstandene (o: i solskinnet),

som vare de alle levende. Schand.SB.79. idet

den synkende Sols matte Straaler brødes
igjennem den (o: taagen), virrede det i Taage-
masserne, der paa sine Steder oplystes stær-

kere, paa andre svagere. Bergs.BR.211. Mod
Øst ligger Havet, virrende af Lys under
Morgensolens Straaler. AchtonFriis.JL.1.264.
billedl.: det løb surr i mit Hoved (o: jeg

kunde ikke finde ud af det); og dog be-

40 gyndte et dunkelt Lys at virre for mine
Øine.Blich.(1920).XII.195. 2.5) (sj.) om lyd:

dirre. * Havnens og Torvets hvirrende

Larm
|

fylder dens (o: grækernes slægts)

0ren.Gjel.KM.23. Bjældeklangen (synger)

sin virrende Musik.TMJens. y^./.27i. jf.:

Folk, som byder,
|

Æsler, der skryder,
|

Penge, der klirrer,
|
Stemmer, der virrer.

EjlerMøller.Eventyrfart.(1891).ll.

3) (sj.) i forb. virre bort, (ved en bevæ-

50 gelse faa noget til at) forsvinde; billedl.: Hun
syntes et Øjeblik tankefuld, men snart var
det virret hort.Drachm.F.1.274. *Han stoler

jo paa, at hun kommer,
|
al Vantro virrer

han bort. sa.Vag.294.
Virrel, en. se Hvirvel.

Virrevarre, et. se Virvar.

I. Virtaos, en. [viftu'oJs] (-f Virtuose.

Thielo. M. 6. J Baden. Overs, af Svetonius. II.

(1803). 121. JBaden.FrO. f m. ital. form

60 Virtuose. Tode.IX.33. sa. Mus. 147). gen.

d.s. ell.-e» (Svada.(1796).33); flt. -er ell.

t (m. ital. form) -i (Holb.MFbl.238. sa.Ep.

IY91. Cit.1770. (HjGammelgaard.Vejviseren.

[1919J. 39)). {fra ital. virtnoao; til II. vir-
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tuos) I) person, som har opnaaet en stor

færdighed i en kunst (nu ofte spec. m. h. t.

ydre, teknisk færdighed); mester i en kunst.
Holb.MFbl.238. Fru Heiberg (er) en for-

træffelig Skuespillerinde, skjøndt maaskee
ogsaa noget Yirtuos.Hauch.Br.Ql. vi have
havt idetmindste tre sproglige Virtuoser,

S. Kierkegaard, Goldschmidt og H. C. kn-
deTsen.Vodskov.SS.214. (han saa) kun i

Ibsen den blændende virtuos, der dækkede lo

over sin hulhed. VVed.FF.47. spec. om tone-

kunstner. Musiquen . . bestaaer af beste Vir-

tuoser. Zieve«/.iEJ.26>7. han (havde) erhver-

vet sig en betydelig Færdighed paa flere

Instrumenter, dog benyttede han denne sin

Færdighed mere som Virtuos end som
Kunstner i høiere FoTst&nå. Hauch.ND.160.

høre Lærkerne synge . . langt dejligere,

end Verdens største Virtuos kan gøre dem
det efter i nogen 'Etude. Pont.FL. 318. \\ 20

hertil Virtuos - berømmelse (JLange. 1. 33),
-nummer (KunstmusA.1926.101. Stangerup.

L.37), -præstation (8vLa.Litteratur.(1929).

33). 2) overf.: person, som har stor færdig-

hed i noget; ekspert; tidligere ogs. om per-

son, der har særlig indsigt i en videnskab,

er lærd. Holb.DH.III.592. Lærd er han vel

neppe, men Virtuos kan han gjerne være;
thi derved forbinder man i Almindelighed i

disse Tider et forhadt Begreh. PAHeib.Sk.I. 30

275. (pave Alexander VI) selv var . . en
Mordets Virtuos. Han forstod at blande og
anvende Gift som selve det gamle Roms
Locusta. Brandes.MjB.60. jf.: en L'hombre-
w\xtvio&.AWinding.SD.85. II. virtuos,
adj. [viftu'o's] {fra ital. virtuoso, afl. af

lat.virtus, dygtighed, dyd; jf. I. Virtuos) I)

(æstet.) som er præget af kunstnerisk færdig-

hed, mesterskab, dygtig teknik. I.l) om kunst-

nerisk præstation, kunstværk. Brandes. DD. 40

205. (billedet) er meget virtuost i Gruppe-
ringen. Wanscher.RM.23. Bang havde . . en
udpræget Svaghed for det virtuose. Harry
Jacobsen. Strindberg i 80ernes Kbh. (1948).100.

1.2) (l.br.) om kunstner, denne besynderlige

Ubehændighed hos den ellers saa virtuose

Forfatter. EHannover. (Pol. '^111905. 5). han
(o: en komponist) er ligesom fra at have
været en virtuos Orkester-Maler blevet en
instrumental Raderer. DagNyh.^/Bl924.6.sp.4. 50

2) (l.br.) overf. 2.1) om handling: som udføres

med færdighed, dreven teknik, virtuose og
elegante Opløb (i fodbold) . Bønnelycke.Sp.23.
NisPet.SG.481. 2.2) om person, (skolastikerne)

udviklede sig til virtuose Gymnastikere i

Logiken. NM0ll.VLitt.il.151. Yirtnoseri,
et. fit. -er, (til I. Virtuos; nedsæt.) over-

dreven virtuositet; virtuositet uden indhold.

PoV'/iol920.5.sp.5. Om . . fin Stil kan
konservere et fattigt Indhold, om kort eo

sagt Virtuoseri kan bestaa, er tvivlsomt. Jac
Paludan. IH. 102. de lisztske Virtuoserier.

AaDons.MV.245. Virtuos-inde, en. kvin-

delig virtuos; især om sangerinde. Ew.(1914).

IV.342. Scenens Virtuoser og Virtuosinder.

Rahb.Tilsk.1798.130. Den unge Virtuosinde

(o: en pianistinde), som aldrig i Selskab
var at formaa til at vise sit Talent. CMøll.
PF.119.

II overf. (Kleopatra) en Virtuos-

inde i Elskov og i Evnen til at fremkalde
Elskov. Brandes. VIII. 539. Virtuositet,
en. [vtrtuosiite'd] (/r. virtuosité; til 1. Vir-

tuos) færdighed i en kunst; kunstnerisk tek-

nik, mesterskab. JBaden.FrO. Blich.(1920).

XX.37. (stykket) er tilspidset for en ene-

ste Skuespillerindes Virtuositet, Alt er kun
Folie for hende. Hauch.Br.91. nu har jeg

(0: en maler) kun min Teknik, min over-

legne Virtuositet, som det hedder, i? Gan-
drup.MH.lOO. \\ overf. du forstaaer med en
mageløs Virtuositet at skyde dig fra en
Sag, der generer dig. Hrz.IV.241. (hun slog)

Hænderne sammen og vendte Øjnene med
Virtuositet i Rovedet. Jak Schmidt.SP.19. O
virtnos-mæssig, adj. I) som er ka-

rakteristisk for en virtuos; virtuos (II). I.l)

om kunstnerisk præstation, kunstværk. S&B.
(Eigtwedts) virtuosmæssige Facader. Elling.

PP.25. 1.2) (1. br.) om kunstner, fra levende,

famlende, spørgende Sjæle nøjes (forfatterne)

med at blive til virtuosmæssige Kunstner-
talenter. FFed.ilf.^i. 2) overf. Kusken ..

vækkede sine Passagerer med et virtuos-

mæssigt Piskeknald. Schand.AE. 277. (trav-

hesten) blev virtuosmæssigt kørt af Træne-
ren. Nat Tid.'y<,1928.6.sp.4.

Virvar, et ell. (nu sj.) en (Agerbech.

FL.9. 0rst.III.116. Heib.Pros.V1.213. NM
Pet.1.162. jf.: megen politisk Virvar. C^mf-
mas.KongGeorgI.(1913).15). ['viriver] (nu
dial. Virrevarre. Basth.MA.528. Penia.1809.

259. JFBergs.HK.227. Feilb. f Hvirvar.
Chr Borup. PM. 395. smst.441). best.f. -ret
[ivW|VBr'a<]; p. (sj.) -rer (Agerbech.FA.il.

84). (sv. virrvarr; fra ty. vfirrwarr (f wirre-

warri, wirrewerre); 1. stavelse besl. m. for-

virre; jf. I. Vir) tilstand, som er vanskelig

at finde rede i; uorden; forvirring; kaos;
vilderede; ogs.: samling af ting, der be-

finder sig i uorden, er i ulave, planløst blan-

dede mellem hinanden, aldrig har jeg fun-

det . . at de (forskellige læger) ansee Lege-
met for en forvirret Yirrv&rr. Agerbech.FL.9.

Skeer dette ikke, saa vil der i Lovgivnin-
gen opkomme et Chaos og Virvar af Mod-
sigelser. JBircA;ner.rr.i 3. *Som ved Nytaars-
tid var Ruden

|
Dækket heelt med Ara-

besker,
I

Blade, Grene, spidse Landser
|
Og

et Virvar uden Sands. Hrz.D.II.238. midt i

Virvaret af Gader gaar der . . to omtrent
parallele Hovedaarer for Trafiken. VVed.BB.
18. Det tætte mørke Haar stod i et Vir-

var om Hovedet. SvLa.BG.77. Bevægelserne
(0: hos et spædbarn) er et Virvar, helt paa
maa og iaa,.VilhRasm.BU.51. \\ m.h.t. lyde.

Virvar, snarrende uharmonisk Lyd. Støjende
Lyd. Leth.(1800). *Et Virvar af Lyde,

|
Af

Æsler som skryde. Drachm.III.92. 1 et af
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Husene, inde i en Tarm af en Trappegang
lyder et Virvar af Stemmer.Brodersen.F.5.

II
m. h. t. tanker, følelser, begreber, paa den

naadigste Maade bleve mine Tanker udvik-
lede af hidsige Febrers Yhv&vrer. Agerbech.
FA.II.84. et Chaos, et Virvar af dunkle Tan-
ker, Følelser og Erindringer. Grundtv.BrS.36.
der kom Virvar i Begreberne. JMøllerJensen.
Minder ogMaal.(1929).71.

VirTel, en. se Hvirvel, virvle, v. se

hvirvle.

VirØS, en. se Virak.

I. Vi« , en ell. (dial.) et fpaa sit Vis.

AndNx.S.198. BornhOS.). [vi?s] best. f. (nu
næppe br.) -en (ået er af visen, ei i visen

mer. Moth.V222). flt. (næppe i rigsspr., jf.:

„uå.TpV MO.) d. s. C*Hvad I end kræve,
seer! jeg løfter op

|
Min Haand til Eder,

lover, og vil holde,
|
Paa begge Viis, alt

som I ordne sely.Mynst.(SkandLittSkr.XX.
351). jeg (kunde) paa mangehaande Vis lade

hende (det) mærke. Bergstrøm.Ve.l47. du vil

iøvrigt vinde over mig paa alle Vis.^ne-
sen.BlodogStaal.(1931).45). (ænyd. mis, sæd-

vane, skik (se ogs. u. bet. 3), glda. som 2. led

af ssgr. (se u. -vis I.2), sv. vis, n., fsv. d. s.

(se u. -yis), no. vis, fk. og n., oldn. vis, visa

(i forb. o6ru vis(i), visa, vlsuj (jf. Arkiv.

XXIII. 26 f.), oengf. wis(e) (eng.vfise), mnt.

wis(e), oht. wis(a) (nht. weisej, laant til ro-

mansk: fr. guise, maade, skik, ital. guisa;

til stammen i lat. videre, se (se V vide^, vi-

sus, udseende, syn, og besl.m. \\i%, II. vis; i

tostavelsesformen egl. sa. ord som I. Vise
||

ordet er i nord. 1. br. uden for forb. m. præp.

og adverbielle forb. m. attrib. ord, gen. olgn.

(se bet. 2-3j, og i disse anvendelser foreligger

efterligning af mnt. (muligvis er ogs. selve or-

det i da., hvor det først kendes fra 15. aarh.,

laant fra mnt.); se ogs. -vis) maade (1.5),

hvorpaa noget sker, foregaar, fremtræ-
der, fremgangsmaade, der bruges i et

givet tilfælde, ell. alm. brugt, sædvan-
lig, traditionel maade (skik, brug, sæd-

vane).

i) (nu sj., jf. -vis l.ij i selvstændig anv.

saaledes gjorde David; og saaledes var hans
Viis (1931: Saaledes bar han sig a,d). ISam.
27.11. Eders viis (1819: Vandel; skal være
uden ]^enge-gierigheå. Hebr.13.5 (Chr. VI). så-

ledes er visen (o: skik og brug) nu. Moth.
V222. *Jeg har . . den egne Viis,

|
At uden

Drikken jeg bedre s&ndser. Bagges.Ungd.il.
129. *Hovmod er Rosens gamle Viis,

|
Be-

standig høit den higer. Oehl.PSkr.1.187. Min
Viis er at holde mig til de haandgribe-
lige Tmg.PMøll.(1855).II.92. Denne Knælen
bagefter (0: efter altergangen) havde især til-

talt den unge Comtesse. Hendes Fader fik

snart den hele Viis indført i sin Sognekirke.

Sibb. 11.154. jf. Maade sp. 658^"«-: Ver-
dens Vis det er at sige

|
Til hver Brud-

gom og hver Brud: | Gjør hinanden lykke-

lige! Grundiv.P/S.F///.^ 93. i forb. m. ord af

lignende bet.: skik og vis (se Skik 3.2^,

vis og vane (Grundtv.Udv.III.284).

2) {tilsvarende forb. i ty. m. auf, in, nach,
i mnt. m. in (fx. in desser wis(e);; jf. -vis

1.2) efter præp.; dels (nu 1. br.) efter præp.
efter, dels (i rigsspr. (sml. Feilb.) næsten
kun CP, ofte m. lidt gldgs. præg) efter præp.
paa (jf. I. Maade 5.3, sJ. du skal give Pha-
raos Bæger i hans Haand, efter den forrige

10 Viis (1931: som før^, der du var hans Mund-
skienk.lMos.40.13. Min Kone begynder aldt

paa dend store viis (0: højligt) at klage
sig ilde, førend hun faar Cafltee om Da-
gen. Holb.Bars.1.6. Dandseren paa Voltigeer-

linien: . . *„Han (0: døden) snuser om mig,

som Katten om Grøden,
|
Paa sin lumske

Viis;
I

Men fikst du Pæren, Zachariis?"

Oehl.I.18. *da breder sig Oplysning mild,
|

Efter Solens Vis om Y&aren.Grundtv.PS.
20 VI1.19. *(han) paa sin klare Viis mig gjorde

klar
I

Urigtigheden i min Slutningsmaade.
PalM.TreD.81. Abraham og Sara vare gamle
. . det gik ikke mere Sara efter Kvin-
ders Viis (Chr.VI: skik; 1931: paa Kvinders
Yis). lMos.18.11. visse Æbler kan . . opbe-
varede paa sædvanlig Vis, gemmes til Som-
meren efter deres Avl. MentzO.Pl.98. (hun)
blev ham paa hin Tids strænge Vis en
retskaffen liustrn. EHannover. E. 140. jf. u.

30 bet.l: Jeg taler paa Verdens Yiis.Kofoed-
Hansen.LD.216. *Nyt bliver gammelt,

|

Naar man udnytter det paa rette Vis!
Drachm.XII.18. (jf. u. bet. 1) i forb. m. ord

af lign. bet.: paa en uhørlig Offrings Viis og
Maade slagtede (han sønnerne) for at faae

Sejer . Schousbølle.Saxo.282. de lode ham paa
Kongelig Viis og Maneer begrave, smst.63.

efter hellig Viis og Skik. smst.152. paa sæt
og vis, se I. Sæt 3.1. || især i forb. m. pron.

40 som paa (en) anden, den(ne), enhver,
saadan, samme vis, paa min, din, sin
(se III. sin i.i) osv. vis. *Han (o: rektor

Morten Børup) trænger ikke til Stokken,
|

Ej heller til Færle og Riis;
|
Saa vel regjerer

han Flokken,
|
Men alt paa en anden Viis.

Blich.(1920).XIV.152. vær dog ikke saa uret-

færdig! forlad mig dog ikke paa en saadan
Yiis.Eauch.V1.253. Jeg kan sørge paa min
Yiis.Kierk.VI.282. *Fuglesangen rører Hjer-

50 tets Strænge,
|
derfor klinge de paa samme

Vis. VEsm.FD. under Forhold saa ugunstige
som i dette Efteraar (formaar fiskerne) ikke

paa nogen Vis . . at holde Næringssorg fra

Arnen. Fiskeritidende.1886.434. Paa den Vis

ka' vi sgu allesammen vaarre klove (0: være

kloge)\Wied.Silh.l50. Det er jo smukke Folk,

sunde, venlige, ja paa deres Vis og efter

deres Kaar ikke uden Begavelse. ZBiixen.
Vinter-Eventyr.(1942).119. (hun) prøver at

60 trøste hende paa enhver vis. HNorlev.L.19.

3) (ænyd. fx. naturlig wis, triumphlig vis,

tyranniskligvis, jf. glda. lige(r) vis(e) (se u.

ligervis^; efter mnt. og ty. absolut anvendte

gen.- forb., fx. mnt. duller wis, paa taabe-
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lig maade, wontliker wise, sædvanligvis (se

CANissen.Middelnedertysk Syntax.(1884) .51)

,

ty. begreiflicher, gliicklicher, moglicher, na-

tiirlicher, wunderbarer weise (nu skrevet

som ssgr. begreiflicherweise osv.); nu kun i

visse faste forb,, der skrives og opfattes som
ssgr., se -vis 2.3

||
grænsen ml. attrib. forbin-

delser og tilsvarende (skrevne) ssgr. er fly-

dende) i forb. m. attrib. adj. dannende et

adverbielt udtr. m. bet.: paa den ved adjek- lo

tivet angivne maade. Gud . . har jo anrettet

alting i Naturen ordentlig Viis. Hørn.Mo-
ral.II.27. hånd forestoed (regeringen) paa
samme maade som hånd bemægtigede sig

den, nemlig ugudelig og Tyrannisk viis. Holb.

Intr.I.179. (Erik Glipping) som . . mordisk
Viis var bleven ihielsla^en. Thurah. B. 202.

*Han raabte skiemtsom Viis:
|
„En Leeg

vi strax vil prøve". Oe/iLiVD.75. se ogs. u.

aandelig-, fornuftig-, forræder (i)sk- (1), for- 20

ræderlig-, naturligvis (1).

II. vis, adj. [ves] i læses med sin egen

Lyd i bister, men med den fremmede af e

. . i vis og vist. H0ysg.Anh.l8. jf. Bredsdorff.

PR.16. (tidligere undertiden og endnu dial.

m. lang vokal, jf.: en Viis Penge (o: en fast

pengesum). Borreiye.TF.142 samt Feilb.). (sj.

skrevet hvis. et hvis Maal Korn. Holb.Intr.

1. 226. en hvis tid . . en hvis straf. Cit.

1723. (Vider.111.214). en hvis dag og sted. 30

Cit.l783.(smst.IY72). — f visse, dels side-

form, dels opr. bøjningsform (se sp. 210^^^^):

1. {ænyd. d. s., glda. (fuld)wessæ (se u. fuld-

vis^, jf. ældre ty. gewisse sein) som præd. i

bet. 1. det er du så visse på, som du hafde

det i dine hendei. Moth.V218. jeg er visse

paa, at (de) begge ere Rnus-Tjye. Holb.Hex.

III. 4. 2. (ænyd. d. s., jf. nt. en wisse saak,

sml. FalkT.Synt.86) attrib. efter ubest. art.

Jeg var på et viBe sted 0: som mand ei 40

vil neine.Moth.W210. een vissze person.

JJuel.234. — (bornh.) nom., mase. visser ; i

bet. 3.1 : (kusken) lignede en Kat i Torden-
vejr saa visser var 'hdLn.AndNx.PE.1.231.
Esp.388. — dial. ell. jarg. (sml. være mug-
gen paa u. muggen 3.2J vissen. Ja, det kan
Du være „vissen" ip&ei.Runde-Taarn.l856.
sp.l41. Naar man vil overbevise sine Med-
mennesker siger man „Det kan Du være vis-

sen paa".^ociddem."/ni928.6. DF.XIY.69 50

(nordsjæll.)). intk. og adv. -t ell. d.s. (attrib.:

et vis Tegn. Holb.Hex.1.3. et viB Stæd. sa.

Masc.II.4. et vis Fruentimmer. KomGrøn-
neg.1.248. et vis Maal. Mossin.Term.633. et

vis udenrigsk 01. Bagges.L.1.187. som præd.:
det er min troe vis. Uolb.Stu.1.7. at jo Sagen
er éventeret (o: er blevet opsnuset, røbet) . .

er saa visz som jeg sidder h.eT.Gram.(DMag.
6R.I.379). som adv.: jeg er vis forsikkret

paa (det). Schousbølle.Saxo.80. A maa nok eo

til aa hjem. Klokken er viss mange. JJans
Povls.HF.125; nu kun dial. (se Feilb.) samt
undertiden dagl. [i forb. m. flg. ord, der begyn-
der m. konsonant (fx. den er vis(t) god, et

vis(t) sted, jf. u. vistnok samt Jesp.MFon.*
114. sml. (vel omvendt skrivemaade) : Jeg er

vist paa, at langt fra hun straffer mig der-

for, heller holder Miner. Holb.HP. 1.3). best.

f. og flt. -se (jf. dog ndf. 1. 20ff.); gradbøjn.,

komp. -sere, superl. -sest. (glda. viss , vess

(Dyrerim.8. Mand.71.74. GldaKrøn.200), sv.,

no., isl. viss, oeng. (ge)wiss, mnt. wis, oht.

giwis (og unwis, uvis), got. unwiss, uvis; opr.

participialt adj. til V vide og sideform til

viis; jf. forvisse
|| formen visse (se sp.

209^^^ og u. bet. C) er dels gi. sideform til vis,

dels forsk, bøjede former af vis, maaske ogs.

delvis den opr. adverbiumsform (mnt. wisse,

oht. giwisso, giwessoj || sml. uvis)

A. som adj.

I) brugt som præd. ell. appos., om person:

hvis overbevisning, viden, skøn ell. til-

lid, tiltro ikke er præget af mindste
tvivl ell. vaklen, (som præd., især i forb.

være vis paa, er vis nu alm. ubøjeligt, tid-

ligere m. flt.s -bøjning, naar subj. er flt.).

I.i) fast, urokkelig i sin overbevisning,
tro, sit skøn m.h.t. rigtigheden, sandheden
paalideligheden af noget. Guds Aand . . giør

den Tvivlende vis. Mynst.Betr. II. 183.
||

være vis i sin sag (ty. seiner sache gewiss

sein; til Sag 3.2 og 4.2) være sikker paa at

ens viden ell. overbevisning m. h. t. et vist for-

hold er rigtig, sand, holder stik; være sikker

i sin sag (se u. sikker i.i). man maa være
meget vis i sin Sag, inden man yttrer en
saadan Beskyldning.Heib.Intel.il.22. dersom
han var ude, saa var Jomfru Sophie allerede

kommen her ind i Salen — Ja, jeg siger

det jo rigtignok, som om jeg var vis i min
Sag. sa.Poet.V11.251. „Det har tidt seet sort

ud . . men Solskinnet . . det bliver!" . , Det
sagde Gudfader . . Hans Øine lyste, han var
saa vis i sin Ssig.HCAnd.(1919).Y113. || i

forb. være vis paa ell. (nu ikke i rigsspr.)

om (glda. væræ vis uppa olgn. (Fragm.99.
Mand.74), jf. mnt. dar bin ik wis ane, der-

om er jeg overbevist) ikke nære mindste tvivl

m. h. t. noget; især: bestemt regne med, være

overbevist om, at noget forholder sig, vil gaa
som angivet; være sikker paa (se sikker sp.

1348^"^). (han) giver tydelig at forstaae,

han selv ei var vis om Dyret, men anfører

det paa andres Ord. KSelskNyeSkr. 1.568. nu
næsten kun m. flg. bisætn.: naar jeg seer een

i en gammel sort Kiole med et Hierte paa
Albuen, saa er jeg hart ad vis paa, at det

er en Foet.Holb.Tyb.1.3. Jeg er vis paa at

Historien er i Morgen over den heele Bye.

sa.Vgs.(1731).II.13. for at vise hvor vis de
ere paa, at den (0: en rokkesten) ej kan
ialde.PNNyegaard.S.76. hvor kan De . .

være saa vis paa, at min Moder ikke har
en Søn? Heib.Poet.VII.191. var De og her
saa ganske . . vis om hvad der er Sand-
hed, inden De forfægtede den, og angreb
saa Mange? Cit.l813.(Grundtv.B.1.149). Ja-
men jeg er vis paa, at jeg gjorde detl Wied.

XXVII. Rentrykt "/u 1952 14



211 VIS VIS 212

RankeViljer.fWOdj.SO. i forh. som det kan
(t maa) du være vis paa (dial. om. DF.
XIVGSJl ell. vær vis paa det! brugt som
forsikring om, bedyrelse af, at hvad man si-

ger, er rigtigt, vil holde stik; det kan du stole

paa! I maae være vis paa, at, naar I kom-
mer med Seyer tilbage, enhver efter sine

Meriter skal blive rigelig belønnet. Æ^oift. C/L

1.12. At jeg gjerne holder Fred, naar Pligt

ikke byder mig at advare, det kan du i'o

være vis om. Cit. 1817. (RibeAmt. 1921. 337).

I kan være visse paa, at det hverken skal

mangle paa Spise eller Drikke. NPWiwel.
NS.242. Ja, det gør jeg sgu! Det ka' Du
være evi' vis om.\Wied.TK.217. slig hold-

ning præmieres sine steder, vær vis paa det!

Information.^U1950.2.sp.l. 1.2) {delvis sam-
menfaldet m. tilsvarende forb. m. viis (se u.

viis 1), jf. ænyd. gøre en viss (Kalk. IV
846b">''*), blive noget viss (smst.b^^'^y, 20

ty. (sich) gewiss machen og weis machen
(weismachen), eines dinges gewiss werden
og weis werden, mnt. wis werden, faa bevis

for, erfare, og wis werden, blive var, erfare;

sml. lat. certiorem ell. certum facere ; nu ikke

i rigsspr.) som har skaffet sig sikker,
paalidelig oplysning , er blevet klar over,

kommet paa det rene med noget; i forb. være,
blive, gøre en (sig) vis paa ell. om noget,

dog skal de forud giøre sig vis på, at (krea- 30

turet) er besmittet, førend creaturet dræbes.
Cit.l731.( Vider.IV.194). Kongen . . gav, for

at blive vis om Sagen, Ordre, at han skulde
bade sig. Schousbølle.Saxo.147. Da han saa-

ledes blev temmelig vis om, naar Sku-
dene kom, varskoede han Mandskabet i

Forveyen der om.. Cit.1807.(MK Zahrtmann.
CCZahrtmann.(1927).19). der blev en Frit-

ten og Gætten; men Smeden vilde ikke gøre
Folk vis paa, hvorfra og hvem hun var. 40

SvGrundtv.DF.1. 242. JMadsen. Folkeminder
fra HanvedSogn.(1870).62. han blev vis paa
det (d: opdagede det).Feilb.IV363. 1.3) over-

bevist om, sikker paa at man vil opnaa, faa
noget; som regner med at faa, opnaa no-

get; i videre anv. som udtr. for en mere objek-

tiv bedømmelse af en persons forhold til noget

kommende, fremtidigt: som vil faa ell. rammes
af noget; som har noget i vente; ogs.:

som maa være forberedt paa noget (ubehage- 50

ligt).
II

i forb. være vis paa ell. (nu ikke i

rigsspr.) om noget, bliv nu saa lenge borte,

som du plejer, da maa du være viB paa en
bancket 'Ryg.Holb.Vgs.1.3. Officiers . . duel-

lere . . med deres Overmænd, som de er

visse paa vil expedere dem. sa.Jep.V.6. ingen
kand være v\% paa Himlen, førend han er

deT.EPont.Men.III.60. Havde vi nu den
krøllede Frits . . da kunde vi være vis paa
en herlig Atten. PMøll.(1855).II.62. til Juul ep

kan hun være temmelig vis paa at høre

fra mig.HCAnd.Breve.1.98. jf.: de Dyder,
som giør Manden stor paa Jorden, og vis

om Himmelen. Thaar.(Rahb.Min.l788.I.69).

i appositionsled: Krigsfolk, som, visse om
Seieren (jf. sejrvisj . . delede deres Fienders
Bytte i }ia,a,het.Jacobi.Skr.29. *medens, vis

paa Roes, hun spidser Ører.PalM.AdamH.
1.139. jf.: Den Talemaade: at være vis paa
noget: er ved Misbrug bleven tvetydig. Thi
den bruges ligesaa snart til at betegne, at

en Ting er nogen vis, enten han veed det

selv eller ey, som til at betegne, at han
veed, den er ham vis nok. Men i den sidste

Mening siger jeg helst, at een er vis paa
en Ting, og i den første, at den er ham vis.

Høysg.S.152.
\\

{glda. tha ær han ewerdælig
giede vis (Bønneb.1.86), mnt. des is he wis,

ty. des sieges gewiss sein olgn.; nu 1. br. i

rigsspr.; undertiden vistnok omtydning af den
u. bet. 2.5 nævnte forb. fdøden er ham vis

olgn.)) i forb. han er noget vis, det er uden
for al tvivl, at han vil faa, opnaa ell. rammes
af noget. Om Søndagen . . var jeg altid

min Tiskilling vis, og derved fik jeg samlet
en kiøn S^^&rehøsse. Rahb.Tilsk.1795.365. han
er . . sine Lussinger vis naar jeg kommer
hiem.PalM.IL.il. 168. (kroværten) er Byt-
tet (0: den tørstige Jeppe) vis. VilhAnd.HB.
108. Tag din Latter paa Forskud. Saa er du
den viss. KMunk.EI.48. m. h. t. skæbnetilskik-

kelse: Ikke den Myg, der flyver i Lyset, er

sin Undergang \issexe.Kierk.(VSO.). Døden
er vi alle vis. Eriksholm.S.48. 1.4) som har
fuld tillid, tiltro til en ell. er fuldstæn-
dig klar over ens væsen, maade at tænke,
reagere paa olgn.; i forb. være vis paa
en, være sikker paa en (se sikker sp.l348^^^).

jeg er vis paa mig selv (jf. selvvisj, havde
jeg været rig, da havde jeg taget mig af

denne BTeng.HCAnd.SS.VII.346. Hun var
jo aldrig helt vis paa h&m.MartinAHans.
A.91. 1.5) (glda. ther the war wisse pa
thieres liff (Brandt.RD.1.238)) f som er

uden frygt for at miste noget; uden bekym-
ringer m. h. t. liv, ejendom olgn.; tryg. *Paa
Havnepladserne er vi da visse (0: i sikker-

hed mod efterstræbelser)? Ing.DD. 1.261. i forb.

være vis paa noget, aldrig (har jeg) været
vis paa mit eget Liv, men bestandig levet

i Frygt og YdiTe.Schousbølle.Saxo.81.

2) som der (kan) fæstes tiltro, tillid

til, ell. som man kan regne med, anvende
olgn. uden frygt for fejltagelser , skuf-
felser olgn. 2.1) (nu kun dial.) om person:

som ikke svigter den tillid, man har til ham,
ell. m. h. t. hvad der ventes af ham; paa-
lidelig; solid; spec: solid (2.i) i økonomisk
henseende; paalidelig som betaler af gæld olgn.

Kirkens Beholdning . . skal settis paa Rente,

om den hos visse Folk kand blive udsat.

DL.2—22—76. den mand er viB nok. Moth.
V217. han er en vis Betaler. D&H.

||
(sende)

sit visse bud (glda. d.s., mwL wissebode;
jur., foræld.) (sende en) paalidelig, betroet,

bemyndiget person som repræsentant, stedfor-

træder ell. udsending, budbringer, (kreditor

efter en afdød) skal, ved sig selv, eller sit
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visse Bud, angive det i Sterfboen. Z)L.5

—

14—29. smst.3—13~l. Cit.slutn.afl8.aarh.

(Vider. 1.190). *Vor Herre sagde til de

Tolv,
I

Hans visse Bud hernede:
|
Gaaer

ud . .
I

Fortabte at oplede. Grundtv.SS.1.660.

*Til Jødeland da skikked ud . . |
Kong

Agger sine visse Bud,
|
Stor-Mesteren at

sige:
I

Kong Agger troer, du er Guds Søn.

smst.II.302. se ogs. glippe sp.lO??*"^ 2.2)

(især som præd. og adv. (se bet. B)) om for-

hold: hvis rigtighed, sandhed ell. tro-

værdighed ikke kan drages i tvivl, fore-

kommer en person ell. folk i alm. uomtviste-

lig, ubestridelig; ogs.: hvis virkelighed,
eksistens er uomtvistelig, et faktum.
Den Sandhed, Du ret tilgavns veed, saa at

Du ikke tvivler derom, den er da vis for

jy'ig.Ørst.VII.llO. *over den (o: en sten) man
brække maa sit Been,

|
Naar man har løiet

samme Dag,
|
Det er en vis og afgjort Sag.

Wilst.D.III.ll. *Havde han ikke baaret

mig
1
den Dag til Frederis,

|
saa laa jeg

under Græsset,
|
den Ting er nu vis. Rich. I.

195. substantivisk: naar vi kun i vore Under-
søgelser holde os saa nær som muligt til det

allerede Beviste, og adskille det Tvivlsomme
fra det Yisse.Ørst.I.126. At jeg er en saare

ringe Personlighed i Sammenligning med et

stort Geni som Feuerbach, er vissere end det

Yisseste. Brandes.Forklaring ogForsvar. (1872).
44. det visse af Sagen er, at (Holberg) alle-

rede dengang var . . tvungen til at slaa

alle Tanker paa Theatret af Hovedet, sa.

Holberg.(1884).282. \\ om meddelelse, beret-

ning, resultat af beregninger, undersøgelser,

bevis olgn.: som man trygt kan fæste lid til

ell. bruge som grundlag; tidligere ogs.: som
ikke rummer mulighed for fejltagelser, mis-

forstaaelser; som er tydeligt og klart affattet

(DL.4—2—2. Nørreg.Privatr.V1.201). er det

Sandhed, er det Ord vist (1931: hvis det

viser sig, at det virkelig forholder sig saa-

å&n).5Mos.l7.4. en troeværdig Koene bød
sig til at vidne, at hun havde seet samme
Smeede-Enke flyde paa Vandet, hvilket var
et vis Tegn til at hun kunde hexe. Holb.Hex.
1.3. hvad som spargeredes (a: forlød) om
Kongen af Preussen, hans Død . . er ei

endnu med denne Post blefven vis. Gram.
Breve.70. Om det er sandt eller Løgn . ,

derom vilde ieg ved Leilighed udbede mig
nogen vis Kundskab. LangfeieA;.J5reve.33. Kun
hvad der skjænker Vished . . bør Menne-
sket kjende; Mathematiken er den visseste

af alle Videnskaber. Homc/i./.307. Hvo Me-
lampes Faer har været, derom kand in-
tet vist siges. Holb. Mel. 1.5. Om hans For-
fædre vides intet vist. Tacitus.Agricolas Lev-
net.(overs.l838).5. „Veed du med Vished, at
det var Sotto, der sang og spilte i Hvæl-
vingen?" — „Intet er yiss er e.'' Bredahl.
11.177. MO. intet er vissere end, at det
(o: akkusativ og dativ) findes i disse sprog.

Wiwel.79.
II

(nu 1. br.) om formodning, dom

olgn'.: velbegrundet; sikker, enddog det ikke
nøjagtigen bevisis, der dog vis Formoding
er, at den Sigtede er skyldig. Z)L.l

—

14—6.

Naar vi dømme om vore Gierningers Mora-
litet, saa er denne Dom enten vis eller uvis.

Nørreg.Naturr.73. *l Jesu Navn vort Haab
er vist. FrHamm.GA.123.

|| (nu næppe br.)

om løfte. Han har faaet et vist Løfte derom.
MO. 2.3) spec. anv. af bet. 2.2: intk. vist

10 brugt i særlige forb. som præd. || * forb. det
er vist, det er sandt, rigtigt, uomtvisteligt;

ogs.: det maa indrømmes, lader sig ikke nægte.

„er det vist, at din Madame er saa vægel-
sindet." — „Ja, min Troe, er det vist."

Holb.Vgs.(1731).I.6. Hvad M. angaaer, da
var der i hans Væsen noget Falskt og Slet,

det er vist. Kofoed-Hansen.KA.1.222. Det er

vist, at hun er forlovet; men at hun bliver

gift, er derfor ikke vist. MO. (naturen) er et

20 Element i norsk Livsform . . det er jo vist.

Men hvordan og hvor stærkt? MartinAHans.
TS.45. (nu næppe br.) m. flg. præp.-led m.
med, om: skal det være vist med det
Skib, mand i disse Dage har seet i Maanen.
Holb.Bars.II. 8. Alle, om hvem det var vist

og vitterligt, at de omgikkes med Galder.

Grundtv. Snorre. 1.264. m. flg. hovedsætn. ell.

at-bisætn.: Det er dog vist, som mand siger,

at Blodet er aldrig saa tynt, det er jo tyk-

30 kere, end Yanå.Holb.llJ.II.l. *Hageflip! —
Det er vist,

|
Hageflippen kommer sidst.

HCAnd.SS.XII.248. Hun gaar og græder
-over dig i det stille. Det er vist hun gør —
selv om du er for studet til at lægge Mærke
til det. JørgenNiels.D.87. om forb. m. ord af
lignende bet., som det er vist og fast,
vist og sandt, sikkert og vist, soren
og vist, se L fast 4.1, III. sand 1.2, sik-

ker 3.2, I. sværge 3.1. vist er det ell. saa
40 meget er vist, især som udtr. for konklu-

sion ell. konstatering af det sikre, faktiske i

en sag (jf. nok er det u. V nok 2.2^. Oehl.

Er.I.176. H. er løbet af med Profiten, saa
meget er vist. Hr2.IY143. (jf. bet. lOj i forb.

det er ganske vist, det er absolut sandt,

rigtigt. Jeg kommer nu med en hel Pose-

fuld Nyt, som altsammen er ganske vist.

Cit.l743.(HistMKbh.VI.383). det er næsten
en upassende Historie at fortælle! men det

50 er ganske vist\HCAnd.(1919).II.369. det
er saa vist (jf. VI. saa 4.5J: Det er da ikke

saa vist, at de alle Tre ville frie til dig.

Hrz.V.178. i talrige talem. som det er saa

vist som amen i kirken (Mdu.II.575. Feilb.),

som to og to er fire, som to og tre er fem
(se II. fire 2, II. fem 2), saa vist som jeg

sidder her (Gram.(DMag.6R.I.379). HCAnd.
(1919).II.107), som jeg staar her (se II.

staa 36.1^; se ogs. Mau.II.575. Feilb. det
60 er vist nok, (nu især dial.) det er sandt,

rigtigt, sikkert nok (jf. V nok 6.1 ; sml. vist-

nokj; det er ganske rigtigt; ofte som indrøm-
melse ell. bifaldende udtryk. Vist nok er det,

at man haver stræbt at finde (middelvejen).

14*
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Høysg.AG.Fort.2/ Noget gudsforgaaende maa
hun da have været, naar hun saadan kunde
komme galt afsted. — Det er vist nok,

sagde Msidsimmen. Buchh.EO. 128. Portio-

nerne (paa restauranterne) er for smaa . .
—

Ja — siger han — det er vist nok — det

er vist nok. Thuborg.F.34.
\\
(nu næppe Ir.)

det bliver vist, dels: det staar fast, er uom-
tvisteligt. De sikkerste Regler kunde under-

tiden slaae feil; men det bliver dog vist, at

vi langt oftere tage feil, naar vi ingen Reg-
ler følge. JSneed.Y97. dels: blive virkelighed,

sandhed, jeg skal rydde op her i Huset, og

det skal blive \ist.Gylb.IL208. || holde
noget for vist, (jf. bet. ll.i; nu sj.) anse

noget for sikkert, givet. Man holder det for

vist, at Freden er sluttet. MO. 2.4) (jf. bet. 3)

om vej, fremgangsmaade, forholdsregel ell.

middel, redskab: som man kan anvende,
følge med haab om godt resultat; som
sikkert fører til maalet. som, naar en fugl

flyver igiennem luften, ingen visse vey-spor

(1871: intet Mærke; Måes.Visd.5.11(Chr.
VI). *Bliv paa Sandheds visse Sti. Brors.243.

for at have en desto vissere gjénvéj til én

og anden orthographisk regel . . da er det

raadeligst at holde de Enkelte ord for

Roden eller Stammen, som ere de mindste.

Høysg.AG.26. jf.: Det vigtigste ved Bag-Plou-
gen er sammensmeddet af heelt Jern, hvorved
den . . er giort varigere og vissere end andre
Plouge. J.dr,%2763.2.sp.2. nu kun i forb. det
er en vis vej, den visse vej til (fattig-

huset osv.), se u. Vej 8.1. 2.5) om gode, til-

skikkelse, (livs)vilkaar olgn.: som man kan
paaregne, regne med at beholde ell. faa
i fremtiden; som med sikkerhed kan imøde-
ses, ventes; sikker (3.3). Jo meere Blod .

.

aftappes, jo vissere er denne Virkning. Tode.

ST.I.6. *den, der veed i Hytten godt,
|

Hos Fader paa det høje Slot
|
Han har sin

visse Bolig.Grundtv.SS.III.llS. Menneskelig
talt er hans Undergang det Visseste af Alt.

Kierk.XI.151. (tingen) syntes saa vis, som
om den allerede var skeet. NPWiwel.JL.57.
vi har holdt sammen fra først vi saas, og

det bliver vi ved med til det sidste. Der
er ingenting vissere end det. Gravl.DD.97.
det betyder den visse Undergang. Cifans.

F.82. børn er vis sorg, men uvis glæde, se

I. uvis 2.2. *Jeg seer min visse J)ød.Wess.5.

*Det vilde blive dog den visse Død
|
Om

Nogen voved sig i Nat fra Øen.Hauch.SD.
11.111. den lange syge er den visse død, se

I. Syge 1.4. iallr. i glda., se KrErsl.T.207.

210) i formlen: „Intet er vissere end døden,

men intet er mere uvist end dødens time."

Således havde fra arilds tid indgangen lydt

til hans (o: bondens) testamente, om han da
fik skrevet et. Skautrup.Bondesind.(1950).58.

II
(undertiden vanskeligt at skelne fra bet. 4)

om indtægt, levebrød: fast; sikker, al Kirkens
visse og Uvisse Indkomst. DL. 2

—

22—14.

hånd gik dend sikkre Vej, Svoger, hånd slog

sig til saadan Handel, som var vis Gevinst
ved, men ingen hizaid. Holb.llJ.IY6. nogle
hundrede Rigsdalers vis aarlig Løn.PAHeib.
R.II.81. De ordinære Indtægter delte man
(i middelalderen) i de visse, som Aar efter

Aar indkom med i det væsentlige lige store

Beløb, og de uvisse, hvis Udbytte var veks-
lende. PJJørg. RH. 309. se ogs. I. uvis 2.2

slutn.
II (jf. u. bet. l.z) i forb. noget er en

10 vis (nok). Dend spanske Kappe blir ham
vis nok. Éolb.llJ.Y9. Pengene ere ham visse

nok. Høysg.S.152. „Jeg tilgiver Alt. Men nu
vil jeg Fanden tage mig ogsaa have Sand-
heden for Dagen." — „Ja, den skal være
Dem vis.'' Gylb.II.191. Svovlpølen er jer vis

— Herrens Straffedom er jer vis. Søndergaard.

H.183. 2.6) (jf. bet. 2.1 ; nu 1. br.) om person:

som man sikkert kan regne med at

finde, træffe ved en vis lejlighed; som er

20 selvskreven til noget; især: som altid møder,
deltager i noget; (nu:) sikker (se sikker sp.

1343*'^^). saaledes var jeg nu en vis Mand
til at skulle giøre enhver liden Tour i Kiels

deilige Omegn med dem (o: nogle gode ven-

ner). Rahl.E.II.78. (han er) en fredløs Land-
løber og en vis Mand til GaÅgen. Ing.KE.I.
119. (han) var altid en vis Mand ved alle

StTandmgeT.Blich.(1920).XIX.137. Han er

en vis Mand i Selskabet hver Aften. MO.
30 2.7) t (m. overgang til adverbiel anv.) i forb.

have ell. tage en vis {ty. einen gewiss

nehmen (Grimm.Wb.IV,l,3.sp.6157)) som
udtr. for at have en paa kornet og indenfor
skudvidde, være sikker paa at ramme ell.

fange, faa i sin magt. Bliver jeg her, saa
tager Hånd mig vis. Løber jeg ham i Møde,
saa løber jeg self i Ilden. JRPaulli.SB.67.
Du est artig og beleven, og du forstaaer at

tage en Pige vis, naar du \il.Luxd.FS.50.

40 En slet Hund kan vel jage en Hare op,

men den gode kniber den, og tager den vis.

PAHeib.Sk.III.44. Kongen havde befalet

Krigsfolket at holde sig skjult inden Borde,
til Man havde Fienden vis. Grundtv.Saxo.ilI.
234. jf.: nu har Du mig (o: en overrumplet

krybskytte) jo vis nok; jeg kan ikke gaae
fra Dig. Blich.(1920).X.58.

3) som ikke vakler, giver efter, ikke
viser slaphed, usikkerhed. 3.1) (nu kun

50 dial.) som viser ell. er præget af herredømme
over sine fysiske kræfter ell. af evne til at

udføre noget uden vaklen, usikkerhed, ner-

vøsitet ell. m. usvigelig nøjagtighed; sikker
(4.1 ).

II (jf. bet. 2.i) om levende væsen, (bue-

skytten) var hurtig og vis i at skyde og
træiie.Schousbølle.Saxo.151. Koldt vi sigte,

men visse vi T3imme\FGuldb.II.138. En vis

Kusk . . Det er en god Hjælp at have visse

Heste at pløje med.EHHagerup.107. Hånd
60 er viJ3 på sin hånd, idd.Moth.V217. se

ogs. u. Haand 2.3. i videre anv.: rask, rørig,

virksom, væver olgn. Esp. 388. se ogs. sp.

209**.
II
om den (det) ved udførelsen af en

handling anvendte legemsdel ell. redskab ell.
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om den udførte bevægelse, handling. Skipperen

og Skytten fyrede med hurtige og visse

Skud: adskillige Svenske ialåt.Mall.SgH.

333. *De visse Pile i hans Kogger hvilte.

Lund.ED.145. *naar nu et Stød
|
Skal være

vist og sikkert, seer du selv,
|
Hvor lidt

man stole kan paa Armens KråitOehLND.
336. *„Har Hænder du saa visse,"

|
Han

sagde, „tag din Søn,
|
Skyd Æblet af hans

Isse." Grundtv.PS. VII. 85. *Artemis (har) io

hvæsset sine Pile,
|
Hendes Arm er stærk

og \is. Heib.D.22. opretter de hengende hæn-
der, og de forsmægtede knæ; Og giører

visse (1819: sikkrej trin med eders fød-

der. Hebr.l2.13(Chr.VI). *Oplys mig ret, du
Sandheds Skin,

|
At jeg kand giøre visse

Trin. Brors.59. Mynst.Betr.II.183.\\ (vel dan-
net til bet. 6.2 sp. 222'^^^; sj.) om blik: fast,

stift (og betydningsfuldt), en Vildand (der)

• ser saa moderlig ud, alle Mødre har saa- 20

danne visse, naadelige Øine.JVJens.(Tilsk.
1908.290). 3.2) (nu næppe br.) som giver
et solidt grundlag at bygge paa, hvile
paa; fast. (grunden,) bør jevnes, at Grund-
stenene kan faae deres visse Leye. JPPrahl.
AC.95. i forb. som faa, sætte noget paa
en vis fod (jf. Fod l.i). saa lykkelig at

faae sine Sager her paa nogen vis Fod.
Langebek.Breve.453. (han) har sadt den Vi-

denskab om Væirglas . . paa een vis foed. 30

Borrebye.TF.159.

4) som er fastlagt, fastsat, afgrænset,
ell. som ligger fast, ikke skifter; i videre

anv. (undertiden m. overgang til bet. 6) an-
givende, at talen er om et specielt (ell. flere

specielle) individ(er), tilfælde osv. inden for

en nærmere angiven art; bestemt, (i forb. m.
poss. pron. angivende noget, der tilkommer ell.

hører fast sammen med det ved subj. angivne;

jf. u. III. sin å.i). 4.1) (nu 1. br.) i al alm. 40

Ingen maa til Præste-Embedet indviis, uden
hånd til noget vist Kald og Embede er kal-

det. DL.2—3—9. Naar de tildømme nogen til

at giøre, eller efterkomme, noget, da skulle

de hannem een vis (se bet. å.s) Tid forelegge,

inden hvilken hånd skal Dommen fyldist-

giøre, og sette een vis Straf hos, om hånd
det ikke efterkommer, smst.l—5—15. lige-

som man pegede paa en vis bog, et vist

Brød. Høysg.AG.19. Dog fulgte jeg ingen vis 50

jAnførerinde, men holdt mig snart til den
jeene, snart til den anden. Ew.(1914). 1.66.

Hver Dagens Time har sin visse Pligt.

iFGuldb.II.210. Enhver Omskiftning i Lite-

raturen, som i Livet, har sine visse Sympto-
mer. Virker ikke andet, saa higer Sjælen
efter Forandring. NM Pet. IV 9. 4.2) (nu i

rigsspr. kun m. overgang til bet. b.\) om sted;

spec. om opholdssted: fast. vi (lider) baade
Hunger og Tørst, og ere nøgne . . og have eo

intet vist Sted (Chr.VI: ingen vis sted;
1907: intet blivende Sted). ICor. 4. 11. Vi
har sæt hinanden Stevne at møde paa et

viB (o : aftalt) Stæd.Holb.Masc.II.4. Field-

finnerne have ingen visse boliger, men flytte

hid og did, ligesom dem lyster, sa. DNB.
26. Paulus . . omtumledes i Verden, uden
vist Sted. Kierk.IV147. Han har intet vist

Opholdssted. MO. Træer vil gaa „til deres

visse Sted" (0: faa den størrelse og højde,

som naturen har bestemt). FrGrundtv.LK.270.
4.3) om tidspunkt ell. -rum. een vis Dag og
et vist Ting, hvortil mand stævnis. Z)L.i

—

4—5. Egteskabs Contract skulle icke være
ævig, men giøres paa visse kar.Holb.Kandst.
II.3. et Digterværk, som ikke udelukkende
tilhører nogen vis Tidsalder eller Folk, men
al\e.Blich.(1920). XXVII. 45. Hun fik det

næste Barn i rette Tid, og sin visse Tid
efter et til. KLars.HPE.133. den visse time,

se I. Time 2.2. nu i rigsspr. især (delvis til

bet. b) i forb. til en vis tid, til visse tider,

se Tid 30.1-2. 4.4) om maal, antal, mængde,
sum. der var en vis underholdning (1871:
noget Bestemt var tastsat). Neh.11.23 (Chr.

VI). (de) skulle gifve et hvis Maal Korn
til hans Kircke.Holb.Intr. 1.226. offentlige

Huse . . af hvilke Øvrigheden tog sin visse

Told. Lægen.V288. Naar der skulde pløjes,

saas og høstes, havde man sit bestemte
„Hovmaal" . . Naar der skulde saas, fik

man sit „visse Saakorn" . Fr Grundtv.LK.279.
en vis penge, se Penge 2.i. || nu især (m.
overgang til bet. 2.5j substantivisk, om bestemt

tildeling, indtægt, (penge)sum; dels i forb.

(noget) vist: enhver Borger uden Forskiel

er ansat til at betale efter sin Evne noget
vist til Statens Underholdning. Schytte.IR.

II.3. Christus . . var ingen formuende Mand,
der kunde give sine Disciple noget vist om
Aaret. Kierk.X.184. Karlene . . gav . . vist

for Ulejligheden og Benyttelsen af Stuerne

(0: til gilde). JPJensen.Sjæll.Bondeliv.(1927).

88. dels (især dial.) i forb. faa, have sit

visse: de Nationalliberale .. nusler .. om-
kring deres egen Forfatning for at gøre den
om til en Aftægt og et Asyl, hvor de kan
sidde . . med en beskeden, politisk Aars-

penge og have deres Nisse. Hørup.III. 349.

Hos Inger fik vi vort visse; hun smurte
til os.StevnsBjev.66. f slaa sig til noget
vist, skaffe sig en fast stilling, et sikkert

levebrød. Endeligen maatte han for at slaae

sig til noget vist, legge sig efter Jma.LTid.
1756.205.

5) videre anv. af bet. 4 m. afsvækket bet.

5.1) brugt af eufem. hensyn til at betegne
hvad man (af diskretionshensyn, anstændig-

hedsgrunde) ikke ønsker at betegne nær-
mere ell. kun behøver at antyde for at

blive forstaaet; ogs. undertiden som udtr. for

at man (af personlige grunde) dækker over,

ikke vil røbe noget, hun (forbinder) sig til, at

holde hans Pande ved lige, at den aldrig

skal fattes visse slags Prydelser (0: hanrej-

horn), som zirer en gammel Mand. Holb.

Bars.IV.2. Til Afsked viste han (forfølgerne)

sin Tunge, derefter en vis anden Deel af
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Legemet (o: lagdelen), og forsvandt saa.

Blich.(1920).VIII.136. Han har en vis Syg-
dom. AfO. hun kunde paatage sig . . Trappe-
vask, Nedbæring af visse Spande (o: kloset-

spande). GyrLemche.D.120 . visse kvindelige

Underbeklædningsgenstande, som Blæsten
undertiden faar til at svulme paa en saa

overdaadig, næsten Rubens'sk Maade.Znud
Pouls.BD.107. en vis kødfuld Del af Krop-
pen (o: lagdelen).PoUyzl940.12.sp.l. \\ ofte

i faste forb. som af ell. for visse aarsager
ell. grunde, (ofte m. overgang til bet.b.2).

„Dersom der kommer andre, og vil tale med
mig, skal du sige dem, at de maa tage

sig vare for icke at tale Latin, saasom jeg

for en viC Aarsag har forsvoret det." —
„Jeg har ogsaa forsvoret det for samme
Aa,Tsaig.''Holb.Kandst.Y3. Brylluppet er be-

rammet saa tidlig af visse Grunde, som De
nok selv kan giette.Heib.Poet.VI.33. vores

Distriktsleder . . hvorfor er han ikke her? —
Af visse Aarsager — han sidder (o: er fængs-
let) for QiebMYket.Eowalt.DB.dé. for visse
aarsagers skyld olgn.: Bruden (havde) en

ny, sort Kjole, som hun — for visse Aar-
sagers Skyld — havde maattet knappe op
neden for Bxj%tet.Pont.FH.88. se ogs. u.

Aarsag 1.3. til et vist brug, til brug ved

stolgang, som klosetpapir. Sælge dem (o: ma-
nuskripterne) i en Urtebod? Bruge dem til

et vist BTng?Grundtv. (1940). 1.46. et Hul
til et vist Brug. Blich.(1920).XII.93. en vis
herre (Socialdem.'^^/il922.5.sp.l) ell. (især)

en vis mand ell. person (Drachm.F.1.118.

MartinAHans.TS.23), om fanden, man skal

ikke male en vis Mand paa Yæggen. Rahb.
E.I.360. Saa tog da en vis Mand ham (o:

han døde), — ja, for det er jeg nu over-

tydet om, at det er gaaet ham daarligt.

Winth.VIII.125. en vis Mand (skal) hente
og flytte og føre mig, inden jeg skal tage

fremmede Børn i Huset \g\en.Goldschm.IlI.

53. et vist møbel, en natpotte. Oldemors
Erindringer. (1908). 69. se ogs. u. Møbel 1.

være i visse omstændigheder, se Om-
stændighed 3.2. et vist sted (jf.u.bet.5.2).

1. om kloset, retirade, en vis lærd mand,
som ey vil spilde den minste tid, har en-

deel bøger staaende paa et vist sted. Ste-

ners.CritBet.24. spørges der efter mig, saa

sig, at jeg har Kolik og befinder mig paa
et vist Sted. Ploug. (Studenterkom.73). Han
føler straks Trang til at gaa et vist Sted
hen. LindskovHans.NH.66. 2. om helvede. Du
kommer aldrig i Himlen — Du vil blive

brugt til at smelte Talg af — et vist Sted.

Drachm.BK.55. det hele bliver ved at gaa
ad et vist Sted t\\.KSech.MV.154. 3. om
bagdel, dersom Frue M. . . har følt sig til-

freds med dette Sæde, saa maae hun ikke

have været meget ømskindet paa et vist

Sted. Lieb.DQ.II. 297. Frøken Jensen strit-

ter af, som hun havde tændte Raketter
et vist Sted. Bang. SE. 178. for fremtiden

kunne han rende ham et vist sted med sin

pilekvist og sin ya,ndvismng. Sønderby.Hvid-
tjørnen.(1950).100. jf. Lort sp.ll85^'>Si: han
løber rundt som en vis ting i en vis
ting. OrdbS. et vist ærinde, om forrettelse

af sin nødtørft. Palnatoke skiød Harald Blaa-
tand bagfra i Skoven, hvor han sad i et

vist Ænnde.Oehl.Er.IV172. han (bad) om
Tilladelse til at gaae ud i et vist Ærinde.

10 Blich.(1920).XIII.99. Han pegede paa Lu-
den, der forrettede et vist Ærinde op ad
Muren. Schand.0.11.232. 5.2) angivende et

ell. flere individer, tilfælde osv., som
man specielt har i tankerne, men som
man ikke finder det nødvendigt at an-
give nærmere, ell. angivende et ell. flere
individer, tilfælde osv. (inden for den
nævnte art), for hvem det meddelte gælder,
ell. som kan bruges til eksemplificering

20 ell. anvendes som en given størrelse
(undertiden nærmende sig pronominal bet.:

en (ell. anden), (i flt.:) nogle, somme), visse

Familier, hvor udi Folk hid til dags, ligesom
fødes til Bormestere. Holb.Kandst.il.3. Naar
et vist Tall med ''^4 divideres, men Qvotienten
med */6 multipliceres, da kommer der %.
Cramer.(1762).70. Visse Dyr og Ting maa
til visse Tider ikke nævnes ved deres rette

^&\n.Thiele.III.48. I visse Tilfælde skader
30 det ikke at fordre meer, end man kan vente

at faae. MO. (hendes) kulsorte, krusede Haar
hænger frit bagud — som paa visse Bil-

leder af BotticeWx.Jørg. Italiensk. (1932). 26.

Udrydder man visse Fugle, faar man visse

Myggestik. JacPaiitdan.T.iS. (jf. u. bet.b.i)

i forb. et vist sted ell. (nu oftest) visse
steder: Jeg var paa en viB Sted forgangen
Dag, hvor en fornemme Mand hviskede mig
i Ørene. Holb.Kandst.1. 4. Paa visse Steder i

40 Frankrig paa Landet kaldes de (o: stankel-

ben) couturieres eller tipules couturies, (Sye-

koner, Syeipiger).vAph.Nath.VII.564. Min
Frues Brudeskat var henlagt et vist Sted
her paa Slottet.NPWiwel.NS.74. Visse Ste-

der lukkes (bagerbutikkerne) hver Mandag.
Pol.^^U1942.8.sp.5. i visse stykker (se I.

Stykke 3.2j ell. (nu især) paa visse punk-
ter (BI&T.1108). faa, have visse tvivl,
se Tvivl 2.2. || i forb. m. personbetegnelse

50 (jf. bet. b.B). Min Herre, som jeg tien, er

gandske indtagen af Kiærlighed til saa et

vis Frnentiinm.er.KomGrønneg.1.248. visse
Folck tæncker aldrig paa det tilkommende
førend de seer sig udi Døds F&re. Holb.

UHH.I.l. Han er ikke som visse Folk, der

løbe buus paa og uden at agte hvem de har
at gjøre med. Hrz.XV11.295. en viC Per-
son som icke kunde erindre sig mit Navn,
kaldede mig for nyelig Støverens Søster.

60 Holb.Vgs.II.3. Hr. Justitsraaden har dog
udentvivl underrettet Jomfruen om, at en

vis Person — i en vis Anledning — vUde
tage sig en vis Frihed — jeg mener, vilde

gjøre Jomfruen sin ærbødigste Opvartning.
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Heib.Poet.VII.285. (nu 1. Ir.) substantivisk i

flt. visse, om nogle, ikke nærmere angivne

mennesker. NyerupRahb.IV320. der gives

Visse, som ere mindre begjærlige paa at

høre end paa at see hende. Heib.Pros.X.

527. Vers om Yisse. MJermiinNissen. (bog-

titel. 1947). 5.3) (jf. u. bet.b.2; m.h.t. bet.-

udvikling jf. sikker b) i ent. m. ubest. art.

foran betegnelse for persons stilling

ell. navn, som udtr. for at man ikke vil

angive personen nærmere, ell. at han ikke

kendes nærmere ell. ikke forudsættes bekendt

(dog ogs. spøg. ell. iron., om kendt person).

Det skal icke gaa mig som det gik en vis

Slagter, som blev B.&3idma,nd. Holb.Kandst.

III. 4. Den anden af Macphersons Mod-
standere var en vis Mr. ShBiW.Blich.(1920).

I.ll. „Det gule Hav" — som en vis Dig-

ter kalder de nordiske Gudinders Haar
(o: Oehl, se Oehl.XXIX.242). Blich.(1920).

XXVIII.16. en vis Simon fra Cyrene (Chr.

VI: en, Simon af Cyrene). Luc.23.26. Det
første Forsvarsskrift skal være skrevet af

en vis Kodia,tus.VerdenGD.I.585. 5.4) (især

i ent. m. ubest. art.) som udtr. for at noget

underkastes en vurderende betragtning m. h. t.

grad ell. betragtes under en bestemt syns-

vinkel, ell. som udtr. for en vis begrænsning

ell. indskrænkning: nogen (noget) (se nogen
6.2j. II

(delvis til bet. 5.2j som udtr. for en

bestemt synsmaade, der anlægges (ofte m. over-

gang til flg. gruppe), i en vis forstand, til

en vis grad, paa en vis maade, i visse
maader, til et vist mon, se Forstand 3,

I. Grad 1, I. Maade 4, I. Mon 3.2. || som
udtr. for en ikke (helt) ubetydelig ell. forholds-

vis høj grad, ell. som udtr. for at det ved subst.

angivne skal tages med nogen modifikation.

Hun var alt af en vis Alder, var noget stor

og cor^u\ent.RudBay.EP.I.130. der fandtes

en dramaturgisk Kritik, som med Energi og
en vis Skarphed afviste Satiren i Henrik
Ibsens „De Unges Forbund". Brandes.///.
416. Holberg giver Aandshistorien et vist

Kum i sin Syno]psis.BilleskovJ.H.II.15. en
vis lighed, se Lighed, knyttet til en attrib.

forb.: Jeg har en vis ubehagelig Fornem-
melse i Brystet. MO. der var en vis mager
Styrke i den hele Skikkelse. JPJac./.i. Hun
omtalte ham med en vis tør Ironi. yia/)ons.

Den gule Billedbog.(1943) .8. noget vist knyt-

tet til flg. (substantivisk) adj.: Noget vist

nedadstræbende og hængende over Træk-
kene . . gav ham Lighed med en . . ældre
Oberst. JacPaludan.TS.l 3. Der er noget vist

ærgerligt i, at vi Mennesker aldrig faar

Maanens Bagside at se.PoVU1941.Till.9.
sp.2. et ell. noget vist brugt i afbrudte

udtr.: *fra de Andre sees hun sig at skille
|

Ved Minen og et vist — jeg veed ei hvad.
PalM.IV 383.

\\
(dagl., næsten vulg.) som

udtr. for en meget høj grad; især i forb.

som i en vis fart, hurtighed. De skulde
se, hvilken Travlhed der hersker ombord,

naar et Skifte skal have Landlov! I en vis

Hurtighed kommer man i Paradedragten.

FrOpffer.BV.70. Flammerne af den Brand
æder sig nærmere saa hurtigt, at de snart

vil opsluge alle dem, der har med Toggan-
gen at gøre, hvis de ikke forsvinder med en
vis Y&rt. Rørd.BrP.30. (han bad) mig om at

forsvinde ud af sit hus i en vis hurtighed.

MKlitgaard.GM.72. med en vis omelethed,

10 se Omelethed.
B. som adv., i formen vist ell. (nu kun

dial.) vis (se ndf. samt ovf. sp.209^''^).

6) (til bet. 2-3j som bestemmelse til verbet

(verballeddet), (om forb. vist og sandt se

III. sand 1.1-2J. 6.1) til bet. 2.
\\ f paa rette

maade; uden at fejle; rigtigt. *Tag Maal paa
Fod, men tag det vist:

|
Om Læsten sig ey

skikker;
|
Din Skoe ey passer med din

Vrist,
I

Men trykker eller vrikker. /2een6.//.

20 304. Den kloge Konge saae videre end til

det første smigrende Skin; og Eftertiden

viisde, at han saae vist (udg.1834: rigtigt^.

Mall.SgH.393.
\\

(nu 1. br.) som udtr. for

tydelig erkendelse, sikker viden, afgørelse.

Synligst og vissest den (o: ,,aanden" o:

Grundtv. selv) dog
|
Fandt ham (o: gud)

i Bøgernes Bog. Grundtv.Udv.il.100. ofte i

forb. vide vist: din Fader veed vist (1931:
sikkertj, at jeg har fundet Naade for dine

30 Øine. lSam.20.3. Maa jeg . . spørge Herren,

hvorlænge det er siden De vist veed, at De
havde B&aisen? Olufs.GD.42. *Jeg veed en
Flod, jeg saae den kun i Drømme,

|
Dog

vist jeg veed, at den paa Jord er ti\. Hauch.
SD.II.297.

II O som udtr. for garanti, til-

lid, opnaaelse af sikkert resultat ell. benyttelse

af fremgangsmaade, der fører til det ønskede

resultat. Phraser, som vissest kan læres af

'Qmgen.Høysg.S.39 . jeg er vis forsikkret paa
40 (det).Schousbølle.Saxo.80. Ikke det kløgtig-

ste Polities meest betroede Spion kan vissere

indestaae for Rigtigheden af sin Rapports
Indhold, end jeg . . vil indestaae for Rig-

tigheden af Dette. Kierk. XI11. 608. samme
konge . . tog det (o: rigsbanneret) med sig

på toget til Ditmarsken for at knytte sejren

des vissere til sine v&hen.ADJørg. II. 102.

6.2) til bet. 3
||

(nu næppe i rigsspr.) som
udtr. for sikkerhed, ufejlbarlighed som skytte,

50 kaster olgn. at slaa vist, at skyde vist til

msiSilet. NvHaven.Orth.190. man . . søger at

hierteskyde et Dyr for at dræbe det vist.

NaturhistSS.I,2.93. *Der spænder han Buen,
og sigtende vist,

|
Han slipper den stram-

mede Snor. PalM.1.159. der skulde udskrives

en Skytte af hver Herregård . . i Tanke,
at de skulde skyde vissere end Soldaterne.

JySaml.II.12. især i forb. ramme vist:

een Lantze, hvormed de kunde paa en

60 temmelig Længde ramme vist. Robinson.1.46.

*Naar vist den (a: Thors hammer) rammer,
|

Maa Livet \ige.0ehl.XXIV19. Grundtv.KrG.
36.

II
i videre anv., i udtr. for at betragte

med et skarpt, nøje, undersøgende, fast ell.
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(nu ofte) betydningsfuldt blik. * Husker du i

Julen . .
I

mens vi over Gulvet os lystelig

svang,
I

saa' jeg paa dig saa vist,
|
at du

blev rød tilsidst. Ploug.1.174. (spillemanden)

holdt inde med Musiken . . han (sad) med
Violinen under Hagen og stirrede vist hen
mod Vinduerne. JFJens.ffi^.i7. Hvad er det

dog, du siger . . siger Mor og ser vist paa
mig. Søndergaard.H.38. jf.: de skal se vist

til, som sandt skal sige, se III. sand l.i.

6.3) (nu 1. br.) i tilfælde, der danner over-

gang til bet. 1. \\ i udtr. for (garanteret) over-

holdelse af aftale, løfte, (de) have talet ret,

du skal vist (1871: du skalj give dem eye-

dom til axw.4Mos.27.7(Chr.VI). (fadet) skal

blive vist færdig til i Morgen. Holb.Kandst.

1.5. jeg har vist besluttet at blive der.

NvHaven. Orth. 190. (sønnerne) lagde over

med hverandre, at de vist vilde hevne de-

res Faders Død. Schousbølle.Saxo.91. „kom i

Aften til os!" sagde P.; „men kom vist."

HCAnd.SS.II.339. *Du loved mig at komme
vist,

I

Men kom dog ei til migl BoisensViser.

296.
II

m.h. t. tro, sikker forvisning m. h. t.

noget kommende, uafvendelig skæbneudvikling.

leg havde vist ventet her at finde Brev
fra ham, men iorgieyes.Langebek.Breve.187.

*Han (d: gud) seer til sine Børn da vist,
|

Han seer til Høie og Hinge. Ing.RSE.VII.
245. jeg haaber vist, at De efter Læsningen
af min „Agnete" skriver mig til.HCAnd.
Breve.1.166. Du som dog vist en Gang skal

dø.VBeck.LK.1.119.

7) i friere anv. som bestemmelse til hele

sætningen (s indhold), angivende at den
talende (evt. medindbefattende folk i olm.)

er overbevist om rigtigheden af det ud-
sagte: det er jeg sikker paa; det er der absolut

ingen tvivl om; visselig; sandelig; abso-
lut. 7.1) (nu 1. br. i rigsspr.) i al alm. Chal-

dæerne skal vist (1871: visseligen^ drage
fra os.Jer.37.9(Chr.VI). „hvis hånd er fal-

den udi de Griller (o: afskaffelse af julestue),

saa maa Madamen (o: De) opmuntre ham
igien til at holde Lystighed." — „Jo! jo!

det var vist den rette Maade at forderve

Leegen paa." Holb.Jul.4sc. *I ride ej, min
Herre god!

|
Thi vist det gjælder eders

Blod,
I

Kong Magnus vil jer svige. Grundtv.

PS.I.134. *To Drosler sad paa Bøgeqvist,
|

Saa gode Venner var de Yist.Winth.VI.46.
Han skal vist (o: nok) vise sig.Gravl.EP.il.

vist nok, se vistnok. 7.2) (nu næppe br.)

i nægtende sætn. (ofte nærmere knyttet til

nægtelsen): sandelig ikke; absolut ikke. Naar
jeg undtager denne Skrøbelighed, troer jeg

vist ikke, at Manden er ond. PAHeib.Sk. I.

214. Deres Hemmelighed skal jeg vist ikke

røhe. Heib.Poet.X.63. Desuden troer jeg vist

ikke, at det Billed, du seer i Speilet, vil

enten forstene eller dræbe dig. Gylb. 1.303.

(jf. u. bet. l.s) i forb. m. flg. men: ganske
vist. *derfor gaaer jeg ogsaa nu, vist ikke

|

Af egen Drift, nei, men fordi du har
|
I Ma-

nuscriptet skrevet Ordet: Gaaer. Heib.Poet.

1.477. 7.3) stillet først i sætn. m. inverteret

ordstilling (denne ordstilling er nu karakteri-

stisk for denne bet., medens alm. ordstilling

hører til bet. 8, jf. Sandfeld.S.^117); nu især

(talespr.) som kraftig afvisning af en (af en
anden person fremsat) tvivl ell. benægtelse ell.

(i forb. m. flg. nægtelse) af en (af en anden
given) meddelelse, oplysning, formodning (ofte

10 i udtr., der er en hel ell. delvis gentagelse,

evt. v. hj. af pron., adv. saa og (ell.) verbet,

af den udtalelse, der gendrives), jo jeg følede

det, jeg er vaagen, vist er jeg vaagen, det

kand jo ingen disputere mig. Holb.Jep.II.1.

*„det er ilde giort . .
|
Med mindre Elsker-

inden er Prindsesse." — „Vist er hun ei."

Bredahl. VI.28. „jeg fattes saamænd Ingen-

ting!" . . „Vist gjør De saa! Har Nogen
gjort Dem Fortræd?" Goldschm.11.248. Jeg
. . tager dig paa Skødet . . Kom, kom til

mig. Vist er du ikke træt, vist skal du
ikke sove. Branner.DK.85. \\ angivende et for-

behold, der tages, en indrømmelse, der gøres,

før noget konstateres, bedømmes olgn.: ganske
vist (ofte m. flg. menj. *Vist er Veyen tung
og trang

|
Til at vandre for de Fromme,

|

Skal vi blive fri engang,
|
Faae vi jo den

Vey — at komme. Brors.180. *Vist var hun
(o: Sophia Amalia) Barn af en haardere

30 Tid,
I

Vist kunde hun været skaansom og
blid

I
Og ringere Gjengæld øvet . .

|
Men

Eet skal mindes (osv.).Recke.BD.121. vist

er han noget gnaven, men han er alligevel

elskværdig. Z)Æi?. (han er endnu ikke) Op-
gaven voksen at spille Centreforward paa
et dansk Landshold. Vist scorede han vort

første Maal . . men ellers var der ikke me-
get at rose ham tor.Pol.*^iol937.8.sp.3.

||

(jf. bet. l.i) i forb. m. foregaaende interj.

40 „Mads har da grædt nogen Gange for den
Sags Skyld." Han blev flov og mumlede:
„Aa vist har jeg (o: vel har jeg ej)."

Lunde.F.41. ja vist er han det olgn., se ja

sp.729'^^. „jeg veed ikke, om det just er

en Dyd at være saa meget koldsindig." —
„Ej Svoger, jo vist er det en Dyd." Holb.

11J.IV.7. Jo vist blæser det. Krist.Ordspr.22.
iron.: Det hed sig, han var syg. Jo vist

var han\ Gylb.XI1.75. Nej, vist bliver Ver-

so den ikke bedre af det. Lauesen.MF. 39. 7.4)

i (forkortede) udtr. uden verbum \\ i bekræf-

tende og indrømmende udtr. ja vist, jo vist,

se II. ja 6.9, jo 2.3. vist saa! (jf. VI. saa l.sj.

Corsaren.y11 1859.2.sp.2. *„han elsker (mig)"

. .
I

„Skamløse! som du spaser!" — „Vist

saa! han venter mig
|

. . i Rosenlunden."

Gjel.HS.149. „Lad mig se det (o: et brev)?"

— „Men Fader dog, det er jo til mig." .

.

„Vist saa! En ung Pige skal ingen Hemme-
60 ligheder have for sin Fader."EBrand. GG.

141. kvindelig Blufærdighed (er) En guddom-
melig Egenskab, vist saa. IsakDin.FF. 205.

(iron.:) „Adjunkt R. er Venstremand." —
„Vist saa, om han er. Han lader kun saa-
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dan, for at gøre sig interessant for de unge
Damer." £?sm.//.7(?. || i nægtende udtr. „det

er ligesom Alting var ene Kummerlighed
og Fortræd." „Vist ikke saal der er An-
det M&ndt" JPJac.(1924).I.27. især i udtr.

vist ikke ell. (nu 1. Ir.) vist ej éll. (m.

yderligere fremhævende bet.) vist ikke nej,

nej vist ikke (nej) ell. (højtid.) nej vist
ej. *er da den Kulde

|
stedse Fornuft?

Vist ei\FGuldb.I.55. „Thi det var dog vel lo

aldrig en Livssag?" — „Vist ikke; men —".

Bredahl.V1.200. „Følg nu med hjem . .1"

„Nei! Vist ei! . . Nu vil jeg s'gu hjem."
Kandarius.LP.294. se ogs. u. I. ej 1.2, ikke

9.2. nej vist, se III. nej 6.4.

8) (udtalt tryksvagt) bet. 7 brugt m. af-

svækket bet., som udtr. for at den talende

(ogs. medindbefattende folk i olm.) har en
begrundet formodning om rigtigheden af det

udtalte, at man finder det sagte meget sand- 20

synligt ell. (ved yderligere afsvækkelse) rime-

ligt at antage, en (nærliggende) mulighed:

formodentlig; formentlig; vel; vistnok;
ofte blot som udtr. for forsigtighed ell. beskeden-

hed i udtryksmaade (ogs. i tilfælde, hvor vedk.

er sikker i sin sag), „her kommer en Dreng,
som vil vist tale med jer." — „Hvad vil I

mit B&rn?" Holb.Kandst.1. 5. Her skal vist

være en ung Person ved Navn Studenstrup.
sa.llJ.V.6. det er vist to aar siden han kom 30

her. NvHaven.Orth.190. Undskyld, Frue, men
det var vist i Vindueskarmen, Herren glemte
sine NøgleT.Wied.RankeViljer.(1906).8. Ha'de
han endda været rigtig i Nødden — men
saa ku' vi vist kigge i Røghatten efter

ham. AndNx.DM.III.195. || i nægtende sætn.

(undertiden nærmere knyttet til nægtelsen):

*Nu faaer jeg vist aldrig nogen Mand,
|
Hvi

tog jeg ei den ToThiste\PMøll.(1855).I.19.

De er vist inte rigtig vel deroppe !£sm./.i33.
den slags kunst forstår jeg mig vist ikke på.
Herdal.BL.33. \\ i nærmere tilknytning til

en (efterstillet ell. foranstillet) angivelse (sæt-

ningsled): midt derpaa strakte sig et vist

milelangt Slot.HGAnd.(1919). 1.223. Petrine
er i Seng, sagde han, vist for at være vittig.

Brodersen.L.45. Hvor meget vil hun have
. .? — Aah, det meste af Hundrede Kroner
\ist. ErlKrist.DH.146. || som udtr. for at man
^finder noget tilraadeligi ell. forsigtigt, høfligt 50

\enstiller noget til en, ell. i forsigtig fore-

spørgsel: De (har) vist intet imod, at jeg

Blaaer en lille Svinke for at fortælle Da-
lerne, hvad jeg glemde iøT.Grundtv.BrS.88.

)e maa vist hellere rejse til den første!

3oya.GAM.92. du skal vist passe lidt paa
din mund

j || i iron. anv.: nok ikke. Man
skulde vist prøve en lignende Kritik nu.
Schyberg.DT.63. „De kunde da lade mig
gøre det selv." „Ja Takl Saa blev det vist 60

giort\"JesperEw.PF.28.

9) (til bet.Q-1) i forb. saa 'vist (ofte skre-

vet som eet ord saavistj. 9.1) (nu 1. br.)

til bet. 6, som bestemmelse til verbet (verbal-

leddet): ganske bestemt, fast, sikkert.
Nei, den kjørte forbi! Jeg troede saavist,

at det var Vognen til os.Heib.Poet.VII.

361. Hvor kan Emil blive af? Han lovede
mig saa vist at stjæle sig herhen i Morgen-
stunden. firz.Z./. (dette) som jeg saa vist
og fast havde glædet mig til.BalthBang.S.

110. (jf. u. bet. 9.s) m. fig. sammenlignings-
led: Jeg véd det så vist, som ieg lever.

Moth.VlSO. *Det lykkeligste Ægtepar, det

bliver dog nok vi,
|
Troer jeg saa vist og

fast, som tre til sex er m\Winth.'VL248.
9.2) (især talespr.) til bet. 7, udtrykkende en
forsikring, bedyrelse m. h. t. rigtigheden af det

sagte: sandelig; visselig; saa sandt. Jo!
så vist er det sLMoth.S7. Det skal saavist

være mig en Glæde at hjælpe ham med hvad
jeg ka,n.Hrz.III.38. tænkende Mennesker i

det 17. Aarhundrede maa saavist have haft

nok af forstandsmæssige Modsigelser at slaas

meå.EThoms.(Tilsk.l936.I.43). ofte i næg-
tende sætn. (undertiden i nærmere tilknytning

til nægtelsen): Jeg maa oversætte hvert Ord
Latin, han taler, ellers kan min Mama saa-

vist ikke forstaae lia.Ta.Oehl.XIY295. det
Bestaaendes Lære og Indretninger har jeg

saavist aldrig indvendt et Ord mod. Kierk.

XIII.441. „jeg ser I bliver ganske rød af

Vrede .
." „Jeg er saavist hverken vred eller

Tøå."JPJac.(1924).I.33. han havde saa vist

intet at hygte.HomoS.VD.6.
|| (jf. u. bet.

l.s) i svarsætning, der genoptager verbet fra

foregaaende spørgesætn. „kunde Herren ikke
anvende dem (o: pengene) bedre?" — .

.

„Nei saavist kan jeg ikke." Heib.Poet.Y301.
„Er det Alt, De har fundet?" — „Ja, det

er saavist Ålt."Hrz.IY185. i eftersætn. til

foregaaende betingende ell. indrømmende sætn.:

hvor eenfoldige Lilien og Fuglen ogsaa ere,

de ere saa vist ikke tankeløse. Kierk.XI.40.
Jeg ser hende ikke mere — hun er en anden
Mands Hustru. Havde det været i gamle
Dage, i Begyndelsen jeg kendte Maria, hen-
des Ægteskab havde saavist ikke skilt os,

Nans.M.138. 9.3) alene ell. i forb. m. flg.

som brugt som indleder af sætn. m. forsik-

rende, bedyrende bet. ell. (m. afsvækket bet.)

som udtr. for betingelse, forudsætning: saa
sandt som (se III. sand I.3J. Saa vist som
Christi Sandhed er i mig, skal denne Roes
ikke betages mig. 2Cor.ll.10. Gid du faa

Skam, saa vist som du lyver mig -p&a.Holb.

Masc.1.5. saavist Gud er, er han ogsaa tro-

fast. lf«/ns<.Be<r./.224. *jeg tilgiver Eder,
|

Saavist min Gud vil og tilgive migl Blich.

(1920).V1.286. saa vist som jeg staar her
(Tode.IX.259. Levin.), saa vist (som) jeg

er en synder (se Synder 1) olgn.
\\

(nu 1. br.)

saa vist indledende saavel for- som eftersætn.:

saavist som Sandheden er Erkjendelse af det,

som . . er, saavist maa den ogsaa oplyse

Gudfrygtigheden. Mynst. Taler. (1840). II. 90.

vi (o: „tylvten") sagde med Oehlenschlåger (jf.

Oehl.XX.66): „Saavist det Store overgaaer

XXVII. Rentrykt "/„ 1952 16
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det Fine; saavist som Sophokles staaer over
Jean Racine" etc, saavist maa den blotte

Leg med Poesien nu vige. FCOls.PM.34.

10) (jf. u. bet. 2.3j i fori. ganske vist
(i bet. 10.1-2 udtalt med stærktryk paa begge

ord, i bet. 10.3 m. stærktryk paa det første og

m. svagere tryk paa det andet ord). lO.i) (nu
sj.) til bet. 6: uden at slaa fejl; saaledes, at

man sikkert kan regne med det; ufejlbarligt.

*den Rust, som man kan gnide
|
Af Kirke-

klokken just ved Midnatstid,
|

Helbreder
ganske vist. Boye.PS.IY133. 10.2) (nu l.br.)

til bet. 7, som udtr. for at den talende er helt

overbevist, forvisset om rigtigheden af det sagte:

ganske sikkert; utvivlsomt; givet. „Min Herre!
Jeg er ingen Elskere af Complimenter, og
jeg fortienner aldelis ikke saa stoer Roos."
— „Jo men, saaledis som Jeg forstaaer dend,
fortiener du dend gandske vis."JRPaulU.
SB.60. Valders ligger jo i Norge!" — „Nei."
— „Jo, ganske vist ligger Valders i Norge."
Eauch.MfB.359. Den første Februar, om
Gud vil, er jeg ganske vist i VBxis.HCAnd.
BH.41. Han har ganske vist taget Bogen.
Levin. 10.3) (især m. flg. men^ angivende en
indrømmelse (overfor en tænkt indvending):
det maa indrømmes; rigtignok; vel. Han er

ganske vist gammel, men endnu rask og
rørig. VSO. det er vel (ganske vist, rigtignok,

nok) ikke godt, men det kan dog bruges.

Wiwel.225. En stor del af de højrentede obli-

gationer er ganske vist . . bragt ud af verden
. . men en meget væsentlig del af materialet

er endnu tilbage. Finanstidende.1945/46.146.
sp.2.

C. i substantivisk anv. i faste forb. m.
præp., dels i formen vist, dels i formen
visse (der her vistnok er en gi. bøjningsiorm

af lign. art som i for fulde, med rette, jf.

iøvrigt ovf. sp.210^^^).

11) i forb. for vist (ofte skrevet som eet

ord forvistj ell. f for visse (Holb.Phi-
los.IVe. sa.DH.III.lOl. vAph.(1759).395).
(ænyd. forvist, for wiisse, sv. for visso, for

visst, fsv. for visso, for vist, jf. oldn. fyrir

vist; til bet. 2 og lY for 15.3
|| jf. for sandt

u. III. sand 1.4 || især højtid.) I l.l) (egl.

som obj.-præd.) i forb. som holde (Moth.
V218) ell. (nu især) sige, tro, vide noget
for vist, o: som (noget) sandt, vist, sikkert;

for sandt. Om herudi var nogen Realitet,

er noget som jeg for visse ikke kand sige,

Holb.DH.III.385. *Guds Kjærlighed, jeg

veed for vist,
|
Omskiftes ikke saa! Boye.

AD.I.89. vi troede for aldeles vist, at det

var L., der skulde have Stævnemøde. C7ne-

vitzARecke.FA.104. Naar (skriftet „Lucida-
rius") naaede os, vides ikke for vist. CSPet.
Litt.lOO. saa meget kand jeg . . siige for
vist og sandt, at (osv.).LHøyer.G.33. se

ogs. u. III. sand 1.4. 1 1.2) i selvstændig anv.

(til bet. 6.3 og 1) som udtr. for forsikring,

overbevisning: det er sikkert; det er en kends-

gerning; utvivlsomt. * Usalig er forvist den

Mand
|
Som Herrens Bifald savner. jSiorm.

SD.212. *Vel har ei Amor Kræfter,
|
Han

er et Barn iox\i%t.Heib.Poet.V1.213. *„Jeg
er jer Brudgom —". „Min Bøddel er I —
forvist 1" Drachm.Xl.337.

12) i forb. til visse (ænyd. (erfare, sige

noget) til visse, glda. tiil wiisæ, sikkert,

visselig, fsv. til visso (vissa, visse), for vist,

med sikkerhed, meng. to wisse, oeng. to wis-

10 sum, sandelig, to wissan, særlig, i høj grad,

jf. oldn. (vita, kenna, sjå) til viss og glda.

(underviisæ) til vist, (forklare) nøjagtigt, oldn.

at vfsu, visselig) 12.1) (nu vist kun dial.)

knyttet til verbet (verballeddet) : d. s. s. for

vist (se bet. ll.i); især i forb. som sige,
tro, vide til visse. *jeg .. nærmer gik

derhen,
|
Til visse at fornemme,

|
Paa hvilke

Stæder den og den,
|
I Landet havde hiemme.

JFriis.2. Jeg kand intet sige derom til visse.

20 Holb.HAmb.1.1. om (bemærkningen) skal

være en Finte til Holberg . . det veed jeg

ikke tilvisse. PAHeib.R.1.292. *dog troer jeg

tilvisse
I

Falde han vil blandt de Første.

Wilst.ll.viii.v.536. Feilb. 12.2) (i rigsspr.

højtid., jf.: „Ikke mere i Talespr." Lemn.) i

selvstændig anv.: for vist (se bet. 11.2^. hen-
des under denne Sag in qvæstione værende
Tøi var tilvisse over 4 å 600 Rdrs. Værdie.
Stampe. VI.223. *Hun fager var tilvisse,

|

30 Det ikke negtes km.0ehl.XXXlI.141. *(den
ottende kunst) Som . . dog til visse

|
Ei burde

kaldes mindre fri end disse. PalM.V111.101.
„Taalmodighed (er) en vigtig Ting . . Man
skal begynde med sig selv." . . „Ja, til visse,

og det er nok der, du bliver hét." Korch.

LL.16. den Tankegang, der havde faaet Ud-
tryk paa Bunden af vor nationale Natpotte,
hvor der under Prinsen af Nørs og Hertugen
af Augustenborgs Billeder stod de bevingede

40 Ord: „De Landsforrædere var tilvisse, der-

for maa alle Danske paa dem pisse !"Larsen-

Ledet.LK.1.35. det er til visse ligesaa godt
og saa er det billigere. UfF. Feilb. \\ i

(forkortede) udtr. svarende til de u. bet. l.i

nævnte, „intet fornuftigt Menneske kan dog
forlange (det) af os" . . — „Tilvisse ikke!"

HKaarsb.DT.38. *Min lille kære Dronning,
nej, tilvisse,

|
jeg lurer iWe.KMunk.C.*71.

I>. som (del af) konj.

50 1 3) (lignende anv. af no. visst i bergensisk

(se MM.1938.139); vel sammenblanding m.
III. hvis (at); vulg. ell. dial.) vist (at) brugt

som betingelseskonj.: dersom; hvis (lll). da
han venter 760 Besøgende i Timen, vil hans
gode røde Køer og dito Frederiksborg-Hest
komme til at sulte ihjel, vist han Dagen
lang skal vise alle disse Mennesker rundt
paa sine E.erlighedeT.NatTid.'/t 1938.7.sp.3.

vist (at) han kommer. OrdbS.
III. vis, adj. se viis.

IV. vis, interj. (og subst.) se u. I. Visvas.

V. vis, interj. se VII. visse.

-vis, som sidste led af ssgr. (i bet. 2-3

m. overgang til suffiks) [-ivi's] i bet. 1 og 2
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ubøjeligt (i bet. 2 forekommer i mindre om-
hyggeligt spr. en sideform paa -t, dannet til

bet. 3 i analogi med de alm. af adj. dannede

adv., se u. anfalds-, del- (1), sted-, stød-

(1,1,2), udtogs-, undtagelsesvis); i bet. 3 alm.

bøjet i best. f. og flt. -e, i intk. oftest ubøjet,

sjældnere m. tilføjet -t (se u. stykkevis 3).

{til I. Vis; i de fleste tilfælde efter nt. og

hty. forbilleder, se nærmere ndf. u. de enkelte

bet. og Tamm. Om åndeiser hos adverb.(1899).

37ff. KGLjunggren.Objektochadverbial.(1942).

125ff.)
I) i subst. I.l) (i reglen efter ty. forbil-

lede; jf. I. Vis 1) i selvstændige subst.; (alm.:)

-rnaade. || m. verbum (inf.) som 1. led, beteg-

nende den maade, hvorpaa den ved verbet be-

tegnede handling, virksomhed foregaar; kun
alm. i ssg. Levevis; jf. ogs. Handle-, Tale-,

Tænkevis samt: dette udelukker ikke en
Føle vi s, som det er blevet Skik hos os

at opfatte som sentimental. IfMnc/i.^TiZsÅ;.

1903.122). Kvindernes Synsmaade og Følevis

forekommer os at være Normen og Retten.

HBrix.(DagNyh.yiol921.8.sp.2).
\\

(sj.) m.
subst. som 1. led (uden for forb. m. præp., se

bet. 1.2), i betegnelser for maade ell. form, der

angaar ell. er ejendommelig for det ved 1. led

angivne, en historisk Fremstilling af Landets
Inddelingsviis, i Lehn (siden Amter) og Her-
reder. PFJac. Breve. 255. jf. 1. Sangvis. 1.2)

{ænyd. fx. paa spilviis, paa (en) quantzviis,

i herre vise, udi artickelswiis, udi mirackels

wiis, glda. i raadz wise, i raadet, i korsswiiss

(Kalk.II.599), fsv. i fiende vis, i kopskaps
vis, pa qwansvis, a ell. i kors vis, oeng. on
scipwisan, som et skib, mht. in kriuzewis, in

kriuzes wis, korsvis; i nordisk efter mnt. (fx.

in pelegrimes wise, paa pilgrimsvis) og (se-

nere) hty. forbilleder (forb. m. auf, nachj; jf.

bet. 2 og 1. Vis 2) i ssgr., der er styret af præp.

paa (sj. efter (se u. KrigsvisJ, for (se u.

Kvan(t)svis, f i (se u. slangevisjj, angivende

en vis maade ell. form olgn. \\ m. betegnelse

for levende væsen som 1. led, i ssgr., der be-

tegner maade, skik, der er alm. brugt af,

ejendommelig for vedk. væsen, fx.: (pengvi-
nerne) laa og rugede deres Æg paa almindelig
Fuglevh. NaturensYWlé.SéS. saaledes bl. a.

paa bårne-, bonde-, børne-, digter-, engle-,

helte-, hunde-, kriger-, kvinde-, kællinge-,

kæmpe-, mands-, menneske-, pige-, pokkers-,

pøbel-, ridder-, skøge-, slange-, snegle-, sol-

dater-, stimandsvis || m. betegnelser for sted

ell. tid som 1. led, i ssgr., der betegner maade,
skik, der alm. bruges paa vedk. sted ell. tid;

fx.: *(ha,ven)
|
Hvor hvert et Træ staaer

smyk't paa SommeTvus.PalM.AdamH.I.317.
saaledes ogs. paa hof-, købstad-, lande-,

skolevis. || m. betegnelse for forhold som
1. led, i betegnelser for maade, der er præget

af vedk. forhold; fx. paa krigs-, kvan(t)s-

(1), skrømt- (1), spotvis (1). 1.3) {ænyd. udi
styck(e)viis, jf. sv. i hundrade-, tusind-,

dusinvis (muligvis efter dansk, se Tamm.Om

åndelserhosadverb.(1899).38) ; vistnok opstaaet

af de u. bet. 2.2 nævnte udtr. ved tilføjelse

af præp. i efter de tilsvarende udtr. m. -tal

(i hundred-, skæppe-, snese-, tusindtal osv.,

se u. 1. Tal 6); sml. nt. bi lepelwies, ske-

fuldevis, bi daler-, punnen-, schepelwies, *

daler-, punde-, skæppevis, osv., omdannet af

lepelwies, adv., efter forb. som lepel bi lepel,

skefuld paa skefuld, ty. bei paaren, parvis,

10 bei tausenden, i tusindvis, osv. \\ undertiden

har 1. led flt.s-form (jf. u. 1. Talj i denne og

den u. bet. 2.2 nævnte anv., fx. (i) millionervis

(se u. millionvis^, skefulde-, strømme-, tons-,

turevis (og vistnok flere tilfælde, hvor det ikke

kan ses, om 1. leds form er ent. ell. flt.)) i

ssgr., styret af præp. i: fordelt, forekommende
i enheder (maal, mængder, afdelinger, grupper

osv.) af den ved 1. led angivne art; hvert maal
osv. separat, for sig, ad gangen; i videre anv.:

20 forekommende i en række af saadanne maal
ell. (uden tanke paa de enkelte maal) i stort

antal, stor mængde osv.; fx. m. betegnelse for

tidsafsnit som 1. led: i aare-, dage-, maaneds-,
time-, ugevis; m. betegnelse for (hvad der

rummer) et maal, en vægt, talenhed olgn.:

i alen-, dusin-, favne-, flaske-, hundred(e)-,

kande-, læsse-, læste-, meter-, million-,

potte-, punde-, skovle-, skæppe-, snese-,

spande-, stykke-, tomme-, tons-, tusind-,

30 tøndevis; m. betegnelse for mere ubestemt

mængde ell. gruppe, fx. i bunke-, flokke-,

hobe-, klynge-, masse-, pakke-, parti-,

skarevis
; (jf. u. bet. 2.2 ; nu sj.) m. betegnelse

for afdeling, klasse, række, afgrænset om-
raade, figur olgn., fx. i hære-, lag-, plette-,

rad-, regiments-, rode-, rude-, troppevis.

1.4) i forb. som (i) tusindvis af menne-
sker {opstaaet ved sammenblanding af tusin-

der af mennesker og mennesker i tusindvis

40 (se bet. 1.^), jf. AaHans.Sætningen.(1933).9;
dagl., temmelig alm., men endnu i reglen be-

tragtet som sprogfejl) det ene tusind menne-
sker efter det andet; tusinder af mennesker.

De laver . . en delikat Mousseline -Sauce,

som De hælder op i et halvdybt Fad, og
deri plumper De Haandfuldevis af frisk-

pillede Rejer, lige før Anretningen. ERode.
JM.9. se ogs. u. bunke- (1 og 3), hundred-

(2), snese- (l.i slutn. og 1.2j, tons-, tusind-

so (1), tøndevis (2).

2) i adv. 2.1) {tilsvarende i ænyd., fx.

hovevis, som ved hove, korsvis, m. udstrakte

arme, menniskes vise, paa menneskers vis

(se ogs. fx. u. pante-, perle-, skæl-, skæmt-,
slange-, slumpe-, snegle-, trappevisj, fsv.

korsvis; efter mnt., fx. kruzewise, korsvis,

gastes wis(e), som gæst, pandes wise, som
pant; udviklet af bet. 1.2 ved bortfald af præp.)

i alm. adverbiel anv. (i ssgr. m. subst. som
60 1. led).

II
(nu næppe br.) svarende til de u.

bet. 1.2 nævnte tilfælde (m. betegnelse for le-

vende væsen som 1. led): hunde- (2), skarns-,

skjalde-, slange-, sneglevis || m. betegnelse

for genstand dl. ydre form, figur som 1. led:

15'
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paa en maade, der er karakteristisk for, ell.

(især) i form af det ved l.led betegnede; fx.:

derfor lader den christelige Sandhed sig ikke
fremstille for Betragtningen . . den har nem-
lig selv, om jeg saa tør sige, Øren at høre
med . . man kan ikke tale om den som om
en Fraværende eller et kun gjenstandsviis

'Nærværende. Kierk.XI1.214. se yderligere fx.

busk- (1), bølge-, drue-, hvirvel-, kæde-,
perle-, pyramide-, skifer-, skygge-, skæl-,

straale-, triangelvis; nu kun i visse ssgr. m.
betegnelse for figur som 1. led (se kors-,

kryds-, pælvisj og i ssgr., der delvis hører

til bet. 2.2 (som trappe-, trinvis^. || m. 1. led,

der betegner størrelse, forhold, fremgangsmaade
af sproglig, stilistisk, retorisk, logisk art ell.

et udtryk for, udslag af sindsstemning olgn.: i

form af ell. som det ved 1. led angivne ell. præ-
get af dette, fx. anmærknings-, antydnings-,
billed-, brudstykke-, eksempel-, fabel-, for-

tællings-, indskuds-, kvan(t)s- (2), lignelses-,

ordsprogs-, rim-, sang- (II.l), skrømt- (2),

skæmt-, spaadoms-, spot- (2), spøg-, spørgs-

maals-, uddrags-, udtogs-, udtolkningsvis.
||

i ssgr., der angiver at noget betragtes som,
regnes for det ved 1. led angivne, se fx. ge-

sandt(s)-, laan-, pantevis; nu kun (m. over-

gang til bet. 2.2) i ssgr., hvis 1. led betegner

del: afdrags-, del- (1), forskuds-, procentvis.

II
m. 1. led, der betegner (andre) forhold,

hvoraf noget er præget ell. hvorpaa noget be-

ror, ell. fremgangsmaade, forholdsregel, der

tages i anvendelse; fx. blandings-, bogstav-,

kappe-, mirakel-, omgangs- (1), post- (2),

regelvis og nu (mere) olm. ssgr. som angrebs-,

besøgs-, betingelses-, forholds-, formodnings-,
forskels-, forsvars-, forsøgs-, fortrins-, hen-
holds-, modsætnings-, rygte-, sammenlig-
nings-, slumpe- (1), tilnærmelses- (1), tvangs-,

undtagelsesvis; m. overgang til bet. 2.2: lej-

ligheds-, overgangs- (2), skifte-, tid- (1),

vekselvis.
||

(jur7) m. betegnelse for domstol
som 1. led, som udtr. for behandling, som (den)

foregaar ved nævnte domstol, se gæsterets-,

politiretsvis.
||

(sj.) m. betegnelse for tidsrum
som 1. led: som det er ejendommeligt for, hører

til dette tidsrum; se søndagsvis. || angivende
retning; se sidevis 1; i rigsspr. kun (4>-) an-

givende retning parallel med det ved 1. led

angivne, se kortstags-, langstags-, stagsvis.

2.2) (m. subst. som 1. led) angivende en for-

deling osv., svarende til bet. 1.3 (nu alminde-
ligere end denne bet. ved angivelser af ord-

ning, inddeling, fordeling i det ved 1. led an-
givne, men nu mindre br. ved angivelser af

(ubestemt) stor mængde, stort antal osv. (se

fx. dage- (1), dusin-, million- (1), tusindvis

(2); ogs. ssgr. som aare-, masse-, spande-,
time-, ugevis er i denne bet. nu mindre alm.
end de tilsvarende forb. i aarevis osv.); fx. m.
betegnelse for tidsafsnit som 1. led (dels be-

tegnende hvert afsnit for sig, dels (nu sjæld-

nere) en række af disse, et langt tidsrum, sml.

aarvis: aarevis (1), dagvis: dagevisj; halv-

aars-, kvartals-, maaneds-, minut-, moment-,
periode-, stunde-, termin-, time- (l.i, 2.i),

ugevis; m. betegnelse for (hvad der rummer)
et maal, en vægt, talenhed olgn. som 1. led,

fx. alen-, arke- (2), ark-, dusin-, favne-,
flaske-, glas-, læste-, meter-, million- (1),

par-, potte-, punde-, pægle-, skillings-, skok-
ke-, skæppe-, snese- (2), spande-, tomme-,
tons-, tusind- (2), tønde- (1), unsevis; jf. J^

10 kvart-, kvintvis; m. betegnelse for del, parti,

portion, gruppe, afdeling, afsnit, række, sta-

dium olgn. som 1. led; af den talrige mængde
af denne slags ssgr., hvor nydannelser og øje-

bliksdannelser er alm. (fx. angivende forde-

ling („hver for sig", „ad gangen"): (rovfug-

lene) hugge Kjødet ud mundfuldviis. Zieisen.

NHM.98. jeg sendte Toget afsted, hentede
de indsamlede Billetter og begyndte at
stable dem op stationsvis.5McM.Z7Jy.93. Det

20 er da for deres land, de slås. Ellers vilde

de jo ikke slås nationsvis, men for eksem-
pel klassevis, livsstillingsvis, rødhåretvis —

.

Gerdes.Skoven.(1950).96. (man) mente ikke,

at de gamle fagvist opdelte organisationer
kunne løse opgaverne i det moderne Amerika.
Arbejderen.yli 1951.298. sp.l. angivende stort

antal: Turisterne standser busvis uden for

hendes Gærde. EkstrabU^/t 1939.10. sp.5) kan
eksempelvis nævnes: aargangs-, bataillons-,

30 bundt(e)-, bunke-, by-, delings-, dynge-, fa-

milie-, flokke-, gade-, grad-, gruppe-, ho-

be-, hold-, hæfte-, knippe-, koloni-, kom-
pagni-, lag-, masse- (1), nummer-, nøgle-,

pakke-, parti-, portions-, provins-, rad-, re-

giments-, rode-, række-, sektions-, skare-,

skive-, sogne-, spalte-, stabel-, stifts-, stime-,

sværme-, trin-, troppe-, vaabenvis og ved

betegnelser for mindste ell. meget ringe del,

enhed: draabe-, spaane-, stykke-, stænk-,

40 taare-, traad-, trævlevis, jf. enkeltvis (1); i

udtr. for forekomst i ved 1. led angivne figurer,

omraader (ofte m. bibet. af spredt forekomst),

fx. plet-, punkt-, ring-, rude-, sted-, stræk-

nings-, strøgvis. jf.: I visse europæiske Lande
. . dyrkes Opiatvalmuen markvis for Avl af

Valmuefrø (Berkes). Nytteplanter.340 — (især

m. vbs. som 1. led) i udtr. for, at noget fore-

gaar ved ell. kendetegnes ved en intermitterende

række udslag af en virksomhed, fx. blink-,

50 glimt-, kast-, ryk-, skridt-, skub-, slag-,

spring-, stød-, sæt- (2), ture-, turvis. 2.3)

{sml. SV. begripligt-, lyckligt-, naturligtvis

ofl. (1. leds intk.s-form skyldes at sv. vis er

n.); udviklet af de u. I. Vis 3 nævnte forb.) m.
adj. (sj. perf. part., se givet-, spredtvisj som
1. led: paa den ved 1. led angivne maade ell. i

overensstemmelse med den ved 1. led betegnede

egenskab; ofte svarende til (nogenlunde ens-

betydende med) 1. led brugt som adv. || i alm.

60 adverbiel anv., betegnende at noget foregaar

paa en vis maade, forekommer i en vis til-

stand ell. er i overensstemmelse med det for-

hold, den sædvane ell. egenskab, der angives

af 1. led, fx. adskillig-, daarlig-, forsætlig-.
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fortrolig-, høflig-, menneskelig-, (u)middel-

bar-, naturlig- (1), omstændig-, oprinde-

lig-, poetisk-, ryggesløs-, skak-, skammelig-,
skælmsk-, tyskvis og (de nu brugelige, under-

tiden delvis til flg. gruppe hørende) alminde-

lig-, anstændig-, fornuftig-, nødvendig-, or-

dentlig-, retfærdig-, spredt-, sædvanlig-, til-

fældig-, tydeligvis; ;'/. ligervis. || i ssgr., der

angiver den letragtningsmaade, der anlægges,

det synspunkt, hvorunder man betragter, den

følelse, man nærer m. h. t. det, der udsiges i en

sætn. (de herhenhørende ssgr. bruges ofte som
(parentetiske) indskud i sætn. (undertiden

udtalt med en fra den øvrige sætn. afvigende

tone) og saaledes, at de kan omskrives med en

sætn.: han er muligvis syg: det er muligt,

at han er syg; han er lykkeligvis sluppet

fri: han er sluppet fri, hvad jeg kalder en

lykke; jf. AaHans.Sætningen.(1933).126 ff.)

;

(uden for ssg. givetvis^ kun m. adj. paa
-(l)ig som 1. led; som eksempler kan nævnes:
antagelig-, begribelig-, beklagelig-, billig-,

glædelig-, heldig-, lykkelig-, mulig-, mærke-
lig-, mærkværdig-, naturlig- (2), rimelig-,

sandsynlig-, trolig-, ulykkeligvis.

3) i adj.; kun i de u. bet. 2.1-2 nævnte ssgr.,

brugt i adjektivisk anv. som attrib. ell. (sjæld-

nere) præd. (sikre eksempler paa denne anv.

(m. adjektivisk bøjning) leendes først fra mid-
ten af 19. aarh.; som eksempler paa ældre,

tvivlsomme tilfælde kan nævnes: Taares Strøm-
me-viis Udgydelse. i?o?&. C/L/.5. *Fra begges
Hær fløy Døden ud

|
I krydsviis Flugt paa

tusend hvasse Vile. PHFrim.(PoetSaml.1.19).
se ogs. Dania.1.274; i ty. forekommer adj.-

anv. af adv. paa -weise allerede i 18. aarh. (se

HPaul.DeutscheGrammatik.III.(1919).120);
om ordenes overgang til adjektivisk brug se ogs.

Dania.11.326 \\ den adjektiviske anv. er kun
alm. (o ell. fagl.) ved et forholdsvis ringe

antal af de u. bet. 2.1-2 nævnte ssgr. (og over-

hovedet ikke ved de u. bet. 2.3 nævnte)} 3.1)

adjektivisk anv. af de u. bet. 2.1 nævnte til-

fælde; se fx. u. kors-, krydsvis; brøk-, del-

(2), procentvis; forholds- (2), fortrins- (2),

lejligheds- (2), tilnærmelses-, undtagelses-
vis (2); skrømt- (2), skønsvis (2); m. over-

gang til bet. 8.2 : skifte-vis (2), 3.2) adjektivisk

anv. af de u. bet. 2.2 nævnte tilfælde; fx. som
udtryk for fordeling, opdeling i enheder, maal,
grupper, lag osv. (hvert for sig): flokke- (3),

gruppe- (2), kompagni- (2), lag- (II.2), par-,

sektions-, sogne-, stribe- (3), timevis (I.2),

jf. stykkevis (3); om spredt, sporadisk fore-

komst (paa afgrænsede omraader): plet- (2),

punkt-, stedvis (2); om forekomst med afbry-

delser, mellemrum, til bestemte tider, periodisk

ell. om fremskriden, udvikling, der sker i ryk,

fra et stadium til et andet, se fx. anfalds-,

periode-, ryk-, skridt- (2), spring- (2), stød-

(2), termin-, tid- (2), trin- (2), turevis ; i udtr.

for at noget omfatter en stor mængde, et stort,

antal (af det ved 1. led angivne): aare- (2),

masse- (2), timevis (2.2).

Visa, en. se Visum.
Vis-aal, en. se Visseaal.

I. Vis-å-Vis, en. [visa'vi] p. (1. br.)

-'er fVis-å-vis'erne (i en dans) kaste deres

Damer over til hinanden som Fjerboldte.

Watt.PF.242). {fr. vis-å-vis; substantivisk

anv. af II. vis-å-vis) 1) (højere talespr.) per-
son, der bor ell. (nu især) sidder ell. staar
overfor (ansigt til ansigt med) en, fx. ved

10 bordet, ved visse danse (jf. GenboJ; ogs. under-
tiden om hvad der ligger overfor (med facaden
mod) noget andet. Min Vis-a-vis. Jfiaden./^rO.

*Han kløede sig bag Øret lidt moqveert,
|

Til hendes vis-å-vis (d: ved bordet) nu de-

gr3Ldeert.PalM.AdamH.II.249. han mærker,
at han bliver fuldstændig ignoreret baade
af den ubudne Vis-å-vis og af Tjeneren.

VFMøller.Nerver.(1919).68. At hun ogsaa
netop skulde være hans vis-å-vis (0: i en

20 kvadrille)] Fr Poulsen. HH. 255. 2) (foræld.)

let karet, der (foruden kuskesædet) rummer
to mod hinanden vendende enkeltsæder (hvert

med sin kaleche). Hallager. 130. SaUXXIV
273. II. vis-å-vis, præp. og adv. [visa'vi]

(fra fr. vis-å-vis, egl.: (anbragt) ansigt mod
ansigt, af oldfr. vis, ansigt, af lat. visum
(se VisumJ; jf. I. Vis-å-Vis; især i højere

talespr.) (anbragt) lige over for, ansigt til

ansigt med, med front mod. Primon.Lexicon.
30 (1807). især dels angivende plads ved bordet

ell. i visse danse. Vi satte os (0: paa kondi-

toriet) vis å vis, og sji3ikkede.Blich.(1920).

XII.144. *da hun just med ham sad vis-å-vis

(0: i vognen),
|
Hun nødtes til at see ham

ind i Øiet.PalM.(1909).II.202. Konfirman-
den kører . . i Karet eller Bil til Kirken,

den unge Pige hvidklædt, Drengen sort-

klædt; Skaren placeres efter Kønnet vis

å vis nedad Midtergangen. jB6rad. TT.2i. jf.

40 (dans.): de Damer og Herrer, der staa paa
Fløjene, svinge . . med vis a vis Personen.
PaulPet.Dans.22. Vis-å-vis Polka ^3; navn
paa en gi. dans). KPKristiansen.Fortegnelse

over forskjelligeDanse. (1893).[2] samt (jf. I.

Vis-a-vis 2; foræld.): en gammel lav vis å
vis -Vo gn. Kronborg.FideiJcommissetStjernaa.

(1906).156. sa.La'denløve.(1915).18. \\ dels

angivende beliggenhed: Nørre Boulevard Nr.

11, (vis å vis 'Nørregade). Herregaardenes

50 Adresseavis.^y\il881 .1 .sp.2. Tanger . . ligger

vis-å-vis Gibraltar. BerlTid.^'/s 1926.Aft.l.sp.

5.
II

ogs. (nu 1. br.) uegl., angivende et forhold

til en anden part. hvem kan deele, hvem
kan begribe mine Følelser, mine Daarligheder
vis-å-vis Dig, uden Du selv. Gylb.(FruHeib.

HO." (1947).208). Det var (grev Frijs) klart,

at ethvert nok saa løst Løfte kun vilde kunne
binde vis-å-vis Fra:nkTig.AFriis.DK.134.

Vischivaschi, Tisch(i)vasch(i),
60 se I. Visvas, II. visvas.

Visdom, en. ['vi-sidom'] flt. -me (om vise

udtalelser, leveregler olgn. Grundtv.(Grundtvig-

Studier. 1951.52). jf.: Moderen . . udredede
sine Livsvisdomme (for den) lille Dreng.
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SophClauss.TK.4; se ogs. lei.2). (glda. d.s.

(Kalk. IV 847. PLaale.nr.327. Rimkr. Glda
Krøn.83. Fragm.303), oldn. visdomr, eng.,

oeng. Vfisdom, <«/. weistum, oM. wistuom; til

viis)

I) det at være viis ell. hvad der viser,

vidner om en saadan egenskab; især i

flg. anv. (der dog glider over i hinanden):
l.l) (nu sj.) viden om, kendskab til et

specielt forhold ell. erkendelse af, klar-

hed over dette; ogs.: vejledning, leve-

regel olgn. m.h.t. noget specielt; lærdom (2).

*Det mindste græs jeg undrer paa,
|
I skove

og i dale,
|
Hvor skulde jeg den viisdom

faae,
|
Om det kun ret at t&ie? Brors.SS.I.

218. *0! Gud, du mig den Viisdom lær,
|
At

tælle mine Dage. Evangelisk-ChristeligPsalme-

bog.II.(1795).110. *Korsets Evangelium
|
Er

vor Kundskabs fulde Sum;
|
Kan du Lidet

ellers lære,
|
Dette skal din Viisdom være!

Boye.AD.II.60. 1.2) om viden, kundskaber,
man kan tilegne sig ell. har tilegnet sig (ved

læsning, studier); især dels om en persons fond

af kundskaber, dels om kundskaber indenfor

et vist omraade, i en vis videnskab, unge Men-
nesker . . med Gave til at forstaae al Slags

Viisdom, og til at lære Kundskab og blive

kyndige i Vidskab. DanJ.4. den Person, som
Forældre har kosted saa mange Penge paa,

at lære Viisdom og Artighed. Holb.Er.II. 5.

Hvad kunde vel synes unaturligere . . end
saadan Lov . . at alle de, som havde rødt

Haar, ikke maatte forvalte deres egne Mid-
ler, endskiønt de besadde den største oeco-

nomiske Yusdom? sa.Hh.11. 119. nu især i

spøg., iron., nedsæt, bet. (jf. Skolevisdom^;
Hvorfra mon han har sin Viisdom? VSO.
Han anstrenger sin tunge hjerne for at følge

med den visdom, som strømmer fra „Frede-
rikssund og Helsinge Dagblad". EKonstantin-
Hansen.Samliv med dansk kunst.(1937).72. jf.

:

Kontorvisdom. Lokomotiv T. 1939. 74. sp.l.

(Georg Brandes's) Foragt for „Udviklings-
lærens Seminarievisdom". Jørg. (Tilsk.

1905.104).
II
om indsigt i hemmelige viden-

skaber. Rødderne til enhver Spire af Overtro
her i Europa hviler paa Kaldæernes „Vis-

dom". TiZsfc.iS^i.7.245.
II

i forb. alverdens
visdom, om meget omfattende lærdom ell.

dyb viden. Det er sært med disse Dosmere,
at naar dem noget blir betroed, saa bilder

de sig ind, at ald Verdens Viisdom ligger

skiult der \inåeT.Holb.Mel.IY8. (indbilde
sig) at have slugt (se sluge 2.3J ell. (nu
l.br.) opslugt (Moth.SSOO. Holb.Er.III.l.

8kuesp.VII.100. jf. VSO.IY0188) alver-
dens visdom, som udtr. for indbildt lær-

dom, udkramme sin visdom, se udkram-
me 2. 1.3) klogskab; især om erfaring m. h. t.

livets olm. forhold, livserfaring, livskundskab,

evne til at klare sig, finde udvej, overvinde

vanskeligheder (jf. Leve-, Livsvisdom^; ogs.

om klog fremgangsmaade ell. (nu næppe
br.) dygtighed, færdighed paa et specielt

omraade. du skal tale med Alle, som ere

vise i Hjertet, hvilke jeg haver opfyldt med
Viisdoms (1931: Kunstfærdigheds^ Aand.
2Mos.28.3. alle qvinderne, hvis hierte bevæ-
gede dem dertil med viisdom (1871: hvis

Hjerte bevægede dem dertil, og som havde
Forstand derpaa^, spandt gedde -haarene.
2Mos.35.26(Chr.VI). Det er viCdom, under-
tiden at anstille sig gal. Moth.V216. denne

10 Negotiation (er) en særdeeles Prøve paa
(dronning Margrethes) Viisdom (Holb.DH.:
E&hihté). Holb.DH.'I.493. *Vi vil efter Bun-
den lede

I

I vor Verts de stolte Glas.
|
Der

boer Viisdom, der boer Glæde. Skuesp.X.15.
Kong Christian den Tredie samlede Riget
med Klogskab, og styrede det siden med
Yusdom. PEMull.*27. At giøre dette vilde

snarere være Galskab end Viisdom. FSO.
„Folk glemmer at betale?" — „De glemmer

20 helt at komme" — svarede han (o: tjeneren)

med muggen Yisdom. E Rode. I Tidens Klo

.

(1949).ll. i ordspr.: Hvad hjalp det at ægte
en ung Daare . .? „Med Alder vokser Vis-

dom." TroeisL.Z77.223. ungdom og visdom
følges ikke (altid) ad, se Ungdom l.i. 1.4)

klogskab ell. lærdom af højeste og mest
almene art; nu især: dyb indsigt i og for-

staaelse af alt hvad der angaar tilværelsen,

mennesket og dets forhold, livsførelsen osv.

30 (og evt. ogs. det religiøse) og en herpaa grundet

tænkning, livsbetragtning ell. levevis; spec. om
saadan indsigt osv., der tillægges guddomme-
lige væsener ell. findes hos særligt begavede

mennesker (vismænd, filosoffer) ell. findes ned-

fældet i skrifter, sentenser, ordsprog olgn. (jf.

Folkevisdom^; (relig.) dels om egensJcab hos

gud, der aabenbarer sig i alle hans gerninger,

ell. om den vise indretning og ledelse af verden;

dels om menneskelig indsigt i guds vilje og
\

40 leven, handlen i overensstemmelse dermed (se
|

nærmere KirkeLeks.I.722.IV.881); m. h. t. old-
^

græske og -jødiske forhold om evne til at be-
\

herske livets forhold og klare dets vanskelig- !

heder; i mere konkr. anv. om hvad der rum-
mer ell. vidner om saadan klogskab, om lære,

lærdom, erfaring, leveregel, der bygger herpaa.

Herrens Frygt er Viisdoms Begyndelse, en

god Klogskab hos alle dem, som gjøre der-

efter. Ps.7i7.i0. jeg vil forkaste de "Vises

50 Viisdom, og tilintetgiøre de Forstandiges

Forstand. Hvor ere de Vise? hvor de Skrift-

kloge? hvor denne Verdens Grandskere? Ha-
ver Gud ikke giort denne Verdens Viisdom
til Daarlighed? iCor.i.iSf';/. Verdensvisdom^.
*A1 Viisdom er hos Gnd. Salm Hus. 126.2.

Juno gir Rigdom og Velstand. Jeg (o: Pallas

Athene) derimod Viisdom og Dyd. Holb.Ul.

Prol. Apollos Tale (er) fuld af Viisdom og _
Grund. sa. UHH. Prol. 3 se. Grundsætninger, fl|

60 der ikke lære Viisdom, men blot Klogskab.

Rahb. Tilsk. 1796. 307. „Har jeg ikke Ret
.
.?" — „Jo, Herre, dine Ord er Viisdom."

Erz.XI.185(jf. u. Kalif;. Det Ord (o: Herren

gav, Herren tog. Herrens navn være lovet) . .
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er et eenfoldigt og simpelt Ord, skjuler ingen

hemmelig Viisdom i sig, der maatte ud-

grandskes af de Byhsinåige. Kierk.IY 11.

(Pan:) *„Det nytter ikke stort, at tale til

dem (o: dryaderne),
\
Thi al sin Viisdom

kun paa dem man spilder," — (Apollo:)

*„Med al din Viisdom dog du farer vild!"

PalM.(1909).I.334. *om i Øst og Vest vi

har sværmet og søgt
|
de svundne Tiders

Visdom, de fjerne Landes Kløgt. Lew&.Z).
105. Man siger: at være benaadet. Hvilken

Visdom i et enkelt Orå.PlaCour.Fragmen-
ter. (1948). 20. Hvad er da bogens simple

visdom? At man ikke kan udøve godt ved
hjælp af det onå&.Injormation.^*/\tl950.4.

sp.3. (iron.:) nu har regeringen i sin vis-

dom besluttet (osv.)
\ || i personificeringer

og legemliggøreiser (II. a. som en kvindelig

guddom (Pallas Athene) i gr.-lat. mytologi, og

(bibl.) om et af Jahve før verdens skabelse

skabt kvindeligt væsen). Viisdommen har byg-

get sit Huus, har udhugget sine syv Piller.

Ords.9.1. Jeg fik Kundskab om alle Ting,

baade dem, som ere skjulte, og dem, som
ere aabenbare ; thi Viisdom, alle Tings Kunst-
nerinde, underviste mig. Visd. 7.21. *Nu Viis-

dom frem igiennem Rummet svæved',
|
Og

Jubler lød . . |
Hvor hun drog frem. Éein.

233. Visdommen (Minerva) (paa Chr. Vs
rytterstatue) . HistM Kbh.3R.Y260. jf.: Ach
Mutter! I er Viisdommen selv. Holb.UHH.
IV.2. (bibl.) om Kristus som legemliggørelse

af guds visdom: I (er) udi Christo Jeso, hvil-

ken er bleven os Viisdom fra Gud (Ghr.VI:
bleven os af Gud viisdomj. i Cor.2.3(?. jf.:

dem, som ere kaldte, baade Jøder og Græker,

prædike vi Christum, Guds Kraft og Guds
Yusdom. smst.l.24. \\ tale visdom, se II.

tale 11.5. al hans visdom sidder i skæg-
get, se I. Skæg 1.3. verdslig visdom, se

verdslig 1. visdommens fugl (Reiserer.

KG.49. HilmarWulff.VL.130) ell. ugle (Cav-

ling.A.I.199), om uglen (jf. I. Ugle 1.2j som
symbol paa visdom og lærdom (sml. Visdoms-
ugle^. — i talrige ordspr. og talem., se Mau.
11516ff. II

Salomo(n)s visdom. 1. i egl.

bet. Salomo' Viisdom var større end alle

Østerlændernes Viisdom og end alle Ægyp-
ternes Yusdom. lKg.4.30. ogs. om vis og ret-

færdig afgørelse (jf. u. salomonisk^. 2. d.s.s.

visdommens bog. KirkeLeks.lY.882. ogs. Sa-

lomons visdoms hog.Bl&T. 3. (l.br.) d.s.s.

Salomons ordsprog (se u. Ordsprog 2). Vogel-

Jørg.BO.489. 4. (jarg.) om Salmonsens Kon-
versationsleksikon, slaa op i Salomons vis-

dom I visdoms bog (Chr. VI,1871) ell. (nu
alm.) visdommens bog (KirkeLeks.IV.882.

Bet gi.Testamentes apokryfiskeBøger.(1938).58),
navn paa et apokryfisk skrift, der udgiver
sig for et skrift af Salomon. Jesu Sirachs
(søns) visdom, navn paa en visdomsbog,
tilhørende de apokryffe skrifter; (nu oftest:)

(Jesu) Sirachs bog. Chr.VI. 1871.

2) (efter ty. (flt.) weistiimer, af weistum.

visdom, m. tilknytning til weisen, vise (se

IV visej (i forb. som etwas zu ell. fiir recht

weisen, fastslaa som ret); nu næppe br.) i flt.,

om (optegnelser af) retssædvaner. Landet
og alle Skatterne ere eders (o: sønnens),

dog ere disse Kister Undtagne, hvorudi ere

gamle Lover, Croniker af Landet, beskrevne
Domme, og Viisdomme, som ere de fornem-
ste Clenodier af Rhget. Pflug.DP.558.

10 Visdoms-, i ssgr. ['vi-sdmms-, ogs. 'vis-]

(sj. (m. part. som 2. led) Visdom-. Lan-
dets Moder: frommeste Maria!

|
Ædle, viis-

domelskende Sophia. Oehl.C.(1811).Dedik.).

af Visdom, især i bet. 1.4, fx. (foruden de

ndf. medtagne) Visdoms-aabenbarelse, -aand,

-kvæld (se II. Kvældj, -orakel, -skat, -søger,

-ven, -værk. -bog, en. I) bog, skrift, der

rummer visdom, (skriften er) Kirkens hel-

lige Viisdoms- og Trøstebog. DPon^oppidan.
20 Tillægsordom Opvækkelsen.(1854).21. den de-

motiske Yisåomshog.SalT. 1941-42.638. om
det apokryffe skrift ,,Visdommens bog": Moth.
V216. KirkeLeks.IV.882. 2) (emb.) samling

af optegnelser om hidtidig praksis, tidligere

principielle afgørelser og betragtninger, der

føres i forsk, ministerier; ogs.: erindringsbog;

memorial. VBentzon, R. 121. Ugeskr.f Retsv.

1940. B. 208. 1947. B. 152. O -elsker, en.

vAph.(1772).III(om filosof). Saaledes ..

30 troer jeg, at alle sande Viisdomselskere maa
tænke. CJHeise. Overs, af Platon: Dialoger. I.

(1830). 20. Visdomselskeren Xenoton. ThA
Mull.Afhandlinger.(1945).l 8. -fugl, en. (jf.

-ugle samt visdommens fugl u. Visdom 1.4^

i best. f. om uglen. Bang.SF.145. -fald, adj.

(højtid.). *Saa god, saa viisdomsfuld,
|
Du

(o: gud) stedse selv os ledte. SalmHus.54.2.
*Urandsagelig, o Gud!

|
Er dit viisdoms-

fulde Bnd\ Riber.1.63. -gudinde, en. gud-

40 inde for visdom; især om Minerva (Pallas

Athene), de 9 Viisdoms Gudinder (o: mu-
serne). Holb.Sgan.6 se. Visdomsgudinden Pal-

las Athene. CSPet.Utt.280. -kilde, en. *Da
var hans Ord mig som en Viisdomskilde.

PalM.Luftsk.l6. Kaalund.F.22. (spøg.:) min
bornholmske Visdomskilde (o: en rejsevejled-

ning for Bornholm, hvorfra jeg har min vi-

den).Bøgh.Vdv.Feuilletonerfral876.(1877).227.

-litteratur, en. (jf. -bog 1; fagl.) beteg-

50 nelse for de skrifter i den jødiske litteratur,

der kerer visdom (i det gi. testamente Salo-

mons ordsprog, Jobs bog. Prædikerens bog og

(bl. apokryfferne) Visdommens bog og Jesu Si-

rachs bog). SaVXXV.281. -lære, en. (nu sj.)

filosofi. Ew.(1914).Y175. Brandes.I.107 (sa.

Holberg.(1884).193: Filosofi;, -lærer, en.

(jf. -lære; nu sj.) filosof. Schrøder.Menneske-
slægtens levnedsløb.n.(1876).22. CP -ord, et.

udtalelse, der rummer en visdom. *mildt fra

60 venlige Læber
|
Strømmed hans Viisdomsord.

Oehl.Digte.I.(1823).343. Vi kender alle det
gamle Visdomsord, at vi, naar vi prøver paa
at analysere vore egne Følelser, næppe har
dem mere. Tilsk.1939.1.5. ofte i spøg. ell. iron.
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anv.: MøllKnst.DF.23. Man valgte depute-
rede til Stænderforsamlingen, (redaktøren)

refererede deres YisdomsoTd.Kuhle.Paludan-
Mmer.L(1941)J68. -raad, et. (l.br.) viist

raad. Boye.PSJL52. AOlrE.NG.183. -re-
gel, en. (jf. Klogskabsregel; 1. ir.). Anti-

Spectator.147. Vil man staae sig godt med
Forældre, saa skal man give sig af med deres

Børn, det er en Viisdoms-RegelljffCJ^wd.iS/S'.

VII.252. -sprog, et. (1. ir.) sentens, afo-

risme olgn., der rummer en visdom. Larsen.

D&H. O -tale, en. tale, der rummer vis-

dom. En gives Viisdoms-Tale formedelst

Aanden; en Anden Kundskabs -Tale ved
den samme Aa.nd.lCor.12.8. (Æsop) ind-

klædte sin Visdoms -Tale billedlig i Dyre-
Fa.hleT.Brandt.CP.362. -tand, en. (jj. (flt.)

eng. wisdom teeth, ty. weisheitzåhne, fr.

dents de sagesse, nylat. dentes sapientiæ;

efter gr. (odontes) sophonistlres) hver af de

bageste kindtænder, der i alm. først fremkom-
mer, naar individet har naaet den modne al-

der (i 20 -aarsalderen ell. senere). Moth.V216.
Viisdoms Tænderne . . Fløimænd i Rækken,
fødte under Pine og stor Besvær. HCAnd.
(1919).Y. 355. Kan man for Spøg sige at

Manden først er færdig, naar han har faaet

sine Viisdomstænder, kan man for Alvor
sige, at Qvindens Udvikling først er færdig,

naar hun er 'Koåer.Iiierk.YI.129. VoreSygd.
I.108.III.81. -tempel, et. tempel, i hvilket

der læres visdom; nu især (spøg.) om skole,

læreanstalt, mit Helsingøerske Viisdoms Tem-
pel.!^CJ^wd.Brere./.26. De gi'r Dem af med
at opdrage den nye slægt i de kommunale
yisåomstemYnler?Linck.Påvej.(1950).90. -ug-
le, en. (jf. visdommens ugle u. Visdom l.i)

uglen som visdommens fugl. *Har som en

Viisdomsugle du forfulgt mig,
|
At ængste

mig med dine Varselskrig? OeM.F/.34. en af

Buddhas ældede Disciple, furede af Erfa-

ring, ribbede som Yisdomsugler. SMich.Dom-
meren.(1921).159. \\ især (spøg., nedsæt.) om
filosof ell. lærd. *Ja, de kan tænke,

|
hitte

ud og spekulere,
|

disse gamle Viisdoms-
ugler (o: antikkens filosoffer). Rich.HD.176.
denne sære Fyr er nok tillige en Visdoms-
ugle. O Geismar. Kaj Munk. (1945). 71. -øje,
et. (højtid.). *Vi veed, o Gud! dit Viisdoms-

øie \a.Sigev.Winth.ND.20. Mart.Dogm.259.
LTise, en. [ivi-sa] Høysg.AG.201. fit.-x.

{glda. visæ (Enklosteriog.(1933).109. PLaale.

nr.502.612.810.1024), sv. visa, no. vise, oldn.

visa, oeng. wise, melodi, sang, ty. weise ; side-

form til I. Vis; grundiet.: maade at synge,

deklamere paa; m. h. t. iet.-udvikling jf. lat.

modus, maade, rytme, melodi)

I) melodi; nu kun dels (m. overgang til

iet. 2) m. tanke paa den til en bestemt vise

(2) hørende melodi, dels (
J^) i alm. om musi-

kalsk strofe af enkel bygning (i reglen knyttet

til viser (2)). (Ulysses) Sætter sig ned paa
en Stoel at hviile, imidlertiid spilles sagte

den Viise: O du gamle Hajirey. Holb.Ul.'V4.

*(han) fløitede sin Vise alt til sin Tidsfordriv.

Winth.D.276. Vise: den mindste Form . .

for Udtrykket af en simpel musikalsk Tanke.
(Exempler . . blandt Weyses: Morgen- og
Aitensange). Geb.MusK.91. billedl. (delvis til

bet. 2): Bogfinkerne kvidrede deres evinde-

ligelille, tilfredse Yise.Reinhard.FC.52. Blæ-
sten suser sin vilde Yise. Hoffmann.(BerlTid.
yel924.Aft.5.sp.3).

10 2) om poetisk frembringelse i versform.

2.1) (nu kun m. overgang til bet. 2.2) om digt
(LI) i længere ell. kortere form. *Som Grædske
Pose, der var giort af Oxehud,

|
Og Ithacæ

Regent fik udaf Stormens Gud,
|
Som os

beskrevet har Homerus i hans Viise (o:

Odysséen). Holb.Paars.113. især om digt, sang

af en form, der minder om den egentlige vi-

ses (2.2), fx. om digt, sang m. aandeligt, re-

ligiøst, lovsyngende indhold (jf. Dag-, Maj-
20 vise^ ell. om ældre tiders episke digte, sange

(hvoraf de saakaldte folkeviser danner over-

gang til bet. 2.2). lof-sange og viser (1871:
Fs&lmer).lMakk.l3.51(Chr.VI). Psalmer og
Lovsange og aandelige Viser (1948: aande-
lige Sange). Ephes.5.19. Tvende Christelige

Ny Viiser. bogtitel.1706. Tvende gudelige Vi-

ser. Pi^isA;er.^&ogfit7eL27S2j. *(de norske bøn-

der) med hellig Vise,
|
Med Prædiken og

Bøn Gud Herren kunde ipnse.Oehl.XXIV142.

30 (Yrsa sagde:) „Saa samle de Gode sig hos
Alfader i Himlen." — „Kan være," sagde
Skulde letsindig; „saaledes hedder det jo

i en gammel Yise." smst.XXXI.24. *Hvem
vil ikke prise,

|
Med Psalme og Vise,

|
Din

Kiærligheds- Røst. Grundtv. SS. 1. 135. „Kvæd
os engang noget derom, Sigmund, og lad os

have Godt af, at du er Skjald." „Det er jeg

strax rede til," svarede han, og kvad føl-

gende Yiser. NMPet.IslFærd.III.87 (jf. u. IIL

40 kvæde 2.\). De danske Viser (i haandskriftet)

er ikke Kæmpeviser, men Elskovsviser, gude-

lige Viser og Skæmteviser. Grilner-Nielsen.

(DaViser.VI.213). 2.2) sang (1.3.2), der er

af forholdsvis simpel strofebygning, ikke har

egentlige lyrisk -poetiske formaal, ikke an-
vender den højere poesis virkemidler, og hvis

emne er af rent underholdende art, især be-

regnet til at synges (af enkeltperson ell. ved

fællessang) ved en bestemt lejlighed (jf. Bryl-

50 lups-, Indtogs-, Lejlighedsvise^, ell. i alm.

brug hos en vis gruppe personer (jf. Bonde-,

Folke-, Hore-, Hyrde-, Regens-, Skøgevise

samt Haandværker-, Soldater-, Studenter-,

Søraanåsvise(FolketsSangB.313.549.300.566)),

som tidsfordriv ell. ledsagesang ved visse ar-

bejder, foreteelser, som del af underholdning

(jf. fx. Danse-, Drikke-, Revu-, Selskabs-,

Spinde-, Vuggevisej; ofte om saadan sang,

der behandler døgnets begivenheder, aktuelle

60 forhold (i fortællende ell. spøgende, ironise-

rende form), især tidligere ofte trykt som selv-

stændige pjecer, der forhandledes paa gaden

ell. i butikker (jf. Gade-, Markeds-, Num-
mer-, Skillingsvise^, (ofte i forb. som kvæde
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(se III, kvæde 2.1^, synge en vise; digte,
forfatte, lave, (foræld.:) gøre (Holb.Jep.

1.6. Riber.11.22), (arkais.:) lægge (OlafHans.
Tværveje. (1904). 22. se ogs. lægge sp.SSP")
en visej. smaa Drenge kommer ind med
Placater og nye Viiser, som de selger.^oZ&.

11J.III.7. *nyde Druen ret med Smag,
|

Og glade Viser synge. Bagges. Ungd. II. 163.

*I Borgestuen Viser man sang om Dverg
og Trold (jf. BorgestuGvisG). Oehl.XXXI.162. lo

*en simpel Sang, ]
En jævn lille Vise. Winth.

HF.20. Før var der knap skreven paa dansk
en Bog,

I

Som ret kunde Hjerterne hue,
|

Kun Event5T, brugbart i Kakkelovnskrog,
j

Kun Vise til Spinderskens Stue. Wilst.D.1.63.

en af Husets Venner lavede saadan en mor-
som Vise om den Rejse. Bang.II.66. Ka-
tinka, Katinka, luk Vinduet op,

|
nu vil jeg

spendere en Yise.SigfrPed.Nyhavn.(1943).35.

ofte i titler paa digtsamlinger og sange: Viser 20

og Vers. navn paa digtsamlinger af Ploug.

(1847), Hostr.(1852), PFaber.(1877) ofl. Viser.

ARecke. (bogtitel. 1854). Unge Viser. Dmc/»m.
(bogtitel.1892). Visen om Himperigirape. »Sop/i

Clauss.D.125. Trøsterig Vise for bedragne
Ægtemænd. HSeedorf.DD. 112. i titler paa
skillingsviser og efterligninger heraf: Trende
splinder nye lystige Ynser. bogtitel.1709. En
Sandfærdig Ny Wiise Om Peder 'Psi&rs. Holb.

(bogtitel.l719-20). En ganske ny Vise om en 30

Kroermand og hans Søn. Blich.n920).XXI.
179. Nye og Sørgehge Yiser. SigfrPed.(bog-

titel.1933).
II

billedl.; især om udsagn, udtalelse,

ell. hvad man ofte siger, fører i munden, den
sjællandske vise, jeg mener . . det er denne
her: det går nok, sådan rigtig slæbende og
sjællands: ded gur nok. Hjortø.IU. 76. altid

synge den samme Vise (o: altid tale om det

samme, gentage sig). D&H.11.386. det kan
jeg synge en vise om, (nu sj.) det kender 40

jeg til, har jeg forstand paa; det kan jeg tale

med om. Sin Kniv maa man kunne komme
til, hvordan det gaar; det kan jeg (0: en

bjergfører) synge en Vise med om.Gjel.W.
173. JLGottlieb.Fraseologi.^(1882).379. jf. ndf.

1. 64: „Gud har besynderlige Veje for sit,

dul" Nu begyndte han paa sin gamle
Vise igen.AndNx.DM.III.201. kvæde en
anden ell. den gamle vise, se III. kvæde 2.i.

en god ell. smuk vise kan ikke synges 50

(Krist.Ordspr.387. Feilb.) ell. kvædes (se

III. kvæde 2.ij for tit. forstaa en halv-
kvæden vise, se u. halvkvæden, jf.: Ikke
engang Edv. bør Du meddele dette. Han
kan Visen halvt. Drachm.(Brandes.Br.III. 43).

(det er) omkvædet paa visen, se Om-
kvæd, (især i talem.) om sag, begivenheds-

udvikling, historie (3.1 ): (kammerherrens) an-
den Søn, en Dreng, forlovet med Comtesse
Wedel-Jarlsberg. Den Viise har hans Mo- eo

der giort (0: moderen har bragt forlovelsen

i stand).Luxd.Dagb.II.197. enden paa vi-
sen blev — : Prahl.LV.430. Folkets Nisse.

^''I»1851. VSO. den gamle vise, om det

gamle, traditionelle, sædvanlige; den gamle hi-

storie. *det er den gamle Vise,
|
Den, som

har Magten, han har altid Ret. Hauch.DVII .

140. Bet er den gamle Vise! . . naar et Men-
neske . . mærker, at han ikke duer til noget
Andet, saa bilder han sig næsten altid ind,

at han kan blive Skuespiller. JBø(//i.///.i64.

visen vil faa en anden lyd (Heib.Pros.

X.394. HFEw.VT.1.410) ell. tone (sa.JF.

1.302), (nu alm.:) piben vil faa en anden
lyd (se u. I. Pibe l.i). jf.: Disse ere Hvitfelds

Ord. Men, om den gode Mand havde levet

udi disse Tiider . . vilde hans Viise have gaaet
udi langt anden Tone. Holb.DH.I.810. \\ i

andre faste forb. m. delvis videre (billedl.)

anv.; i forb. som nu er visen ude. 1. i egl.

bet. (ofte i slutningslinje af en vises sidste

vers). Hånd synger en Viise, og hun læser

imidlertid i Taare-Persen. „Nu er den ude.

Madam; thi der er icke giort fleere Vers."

Holb.Vgs.III.3. *Rædsomt Uglerne tude!
|

Hermed er Visen ude. Weyse.S.llO. *mit
Navn er Hansen, her er Visen nåe.Hostr.G.
118. 2. billedl., som udtr. for at noget er af-

sluttet, forbi, naar Alle ere knuste i Livets

store Malstrøm, da er hele Visen ude og
Skuespillet iorhl Hauch. VI.370. Erik (har)

begæret Kirsten af Fru Else, men er bleven
vist af. Dermed er vel den Vise ude.HFEw.
LidenKirsten.(1896).211. KMunk.C.68. jf.:

det er forbi, som Skolemesterens Vise, naar
der ikke er mere. Kierk.V1. 79. dens brød
jeg æder, dens vise jeg kvæder, se

1. Brød 2.2.

II. Vise, en. se I. Viser.

III. Vise, en. se II. Viser.

IV. vise, v. [ivi'sa] præs. -er ['vi-sar]

(H0ysg.AG.97.140) ; præt. -te (tidligere ogs.

(skrevet) -de. Helt. Poet. 138. LThura.Poet.
270. Holb.Intr.I.184. Winth.ND.107) ell. (nu
tiæppe br.) -ede (Holb.Vgs.I.l. Langebek.
Breve. 160. Thurah. B. 201. jf. Moth.V220);
part. -t [vi'sd] (Høysg.AG.97) ell. (nu kun
arkais., sj.) -et (Holb.Ep.II1.109. JPJac.I.
53. jf. Moth.V220). vbs. -ning (i alm. spr.

kun i vbs. til de u. bet. C nævnte forb. (og til-

svarende ssgr.), se u. af-, an-, bortvise osv.

— fagl. til bet. 3-4, fx.: (jeg) havde be-

stemt de 2de medhavende Søe-Uhres Viisning

fra Middel-Tiden. IslKyst.8. Ankertougets
Viisning. Harboe.MarO.23. Omdrejningstælle-
rens Visning bliver ca. 1900. HCJacobsen.Saa
flyver vi.(1934).50. man (fordeler) de rene

Brændselsudgifter efter Maalernes Visninger.

Ugeskr.fRetsv.l945.A.909. se ogs. u. bet. 6.1

og 6.1) ell. (kun i faa tilfælde i ssgr. m. adv.,

se u. frem-, tilbage-, udvisej -elsc. {æda.

visæ (præt. visdæj, run. (?) wisa (jf. DRun.
sp. 150.589), sv. visa, no. vise, oldn. visa

(præt. vlsa5i og vlstij, oeng. wisian, oht.

wisen (nht. weisen, præt. Vfies); afl. af viis,

egl.: gøre vidende, klog (sml. mnt. wisen, gøre

bekendt med, belære); jf. bevise, ervise, for-

vise)

XXVII. Rentrykt "/n 1952 16
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A. i alm. trans, og intr. anv.

1) t belære (en) om noget; lære en noget;

undervise (3-4). Moth.V220. foruden min
Fegt-Mester, som viiser mig, saa har jeg og-

saa antaget en Sprog-Mester. ZorøGrønnegf.

11,304. Det er en ypperlig Bog, og fuld af

gode Lærdomme, dend viiser det ufornuf-

tige Menniske at legge Tøyle paa sine Be-
gierligheder. smst.III.106. *Han (o: en astro-

log) drager om fra Borg til Borg og viser lo

(Oehl. Hugo von Rheinherg. (1813). 133: præ-
kerj,

I

Og laer sig dyrt betale for sin Viis-

dom. Oehl.(1831).IY328.

2) egl.: lede, føre ell. sende i en vis

(angiven) retning. 2.1) (fagl., spec. 4>» ^^l-

dial.) m.h.t. redskaisdel; m.h.t. holt, skrue:

føre, lede (gennem ell. udenom noget), jeg

tænker jeg kan vise skruen udenom sømmet.
Feilb. m. h. t. ende af tov (spec. hørende til

skibets takkelage): føre (den rette vej) gennem 20

hul, blok, kovs olgn.; ogs. d. s. s. lY mane.
SøLex.(1808). (en knægt er en) Pullert med
een eller flere Skiver i, hvorigjennem en
Ende \ises. Harboe.MarO.225. vise (mane)
Lodlinen forefter. 5'c/ieHer.MarO. Paa Raket-
ten anbringes Raketstokken, efter at Raket-
linen er vist gennem et Hul i Stokkens
nederste Ende og fastgjort ved Raketten.
SaVXIX.993. 2.2) (nu kun dial.) sende,
skikke en person af sted for at udføre et 30

ærinde. Viser mand Barn, eller Taabe, efter

Ild, og deraf kommer Skade. DL.6

—

19—10.

da hun visede mig i Byen, talede hun om
lutter Husholdning, suckede over Tidernes

Vanskelighed og skickede mig efter denne
Rug-Simle. ifoi!&.F^s./.2. Han har viist Pigen
i Byen.MO. have en at vise med (0: til at

gaa ærinder for sig). Feilb. vise en april,

se April. 2.3) om vejledende, hjælpende
handling || i egl. bet.: lede, føre (en person) i 40

en vis retning (ved at følge ham paa vej(en))

ell. bestemme hans gang, vej ved at give ham
oplysninger, vejledning. *Viis os til Beras
Gaard, og skaf os fri

|
Tilbagegang. Oe/iL

VI.155. Han blev vist gjennem Kontoret
ind i Hr. E.s I'nva.tyæTe\se.Schand.BS.360.

Ved den Kant, der laa nærmest Vejen, havde
Rakkeren rejst en Stage med Hovedskallen
af en Hest for at vise Folk fra at falde

derned (0: i rakkerkulen). JVJens. FD. 45. 50

vise (en) til sæde, se I. Sæde 2.4. vise
paa vej(en), se Vej 3.5. || i videre anv., i

forb. m. til; m.h.t. person dels om vejledning

i al alm., i forb. vise en til rette, se Ret
sp.857*°ffi, dels (nu 1. br.): meddele, opgive

ham, til hvem han kan henvende sig (for at

finde noget, faa noget udført, behandlet, op-

lyst olgn.); henvise (I.2). Hånd vistes fra

Herodes til Filat. Moth.V220. man viiser

nogen til een, naar man siger ham, hvem eo

han kan søge om det, han forlanger. T/øt/sgf.

S.324. han selv viste mig til S., (denne)
viste mig imidlertid til K.&.c.&.c. Rask.Br.

1.202 f. Man viste ham til Øvrigheden med

hans Begiering. MO. vise Soldater i Qvarteer.
smst. (nu næppe br.) m. h. t. sag: bestemme,
at den skal overgaa til en anden myndighed
(for at behandles der); henvise (I.2). Sagen er

vist til Lands Lov og Ret hos Byfogden.
Cit.l705.(KbhDipl.Y792). 2.4) om handling,

der er udtryk for uvilje, ell. hvorved noget af-

færdiges, forkastes olgn. || byde en at forlade

et sted ell. forbyde en yderligere deltagelse i

noget; bortvise; udvise. Beruset Officer

vist af Toget. Socialdem.^'/io 1947. 5.sp.4. jf.

bet. 16: Jeg skulde have været konfirmeret
til Paasken men blev vist fra Præsten.
Pont.F.II.224. vise en paa døren, (nu
næppe br.) vise en døren (jf. u. bet. 5.2J.
Moth.V220. han har ladet min Broder vise

paa DøTen.Skuesp.Y259. jf.: For faa Maa-
neder siden respekteret og herskende blev

det (nedertyske sprog) nu pludselig af det

„gode Selskab" viist paa Døren. Schiern.HS.
1.282. vise (en) i landflygtighed, (nu
næppe br.) landsforvise ell. jage i landflygtig-

hed. Holb.lntr.1.184. (billedl.:) ved et ganske
ringe Raad (kan biavleren) skille sig af med
denne Fiende (o: skovmyren), og viise den
i Landflygtighed bort fra de Steder, hvor
man ikke vil have den. Fleischer.B.761.

||

(uden for forb. m. adv., se bet. G) især i forb.

vise fra sig, egl. m.h.t. person: byde en

at fjerne sig; ikke ville have noget at gøre

med en. denne vandrende Ridders Omgiæn-
gelse havde saaledes incommoderet ham, at

han maatte vise ham fra sig. Holb.Ep.lY38.

Han viste Æsa fra sig med haanlige Ord.

Molb.DH.1.310. m. h. t. ting ell. forhold: ikke

ville modtage ell. gaa ind paa, anerkende, paa-

tage sig noget; afvise (1). vise sagen fra sig.

Moth.V220. min Datter viste dette Parti

fra sig med største kiskj.Oylb.Novel.il.20.

K. vilde vise Æren fra sig.Gjel.T.220. her

har vor lærerstand mer end nogen anden et

stort ansvar, som vi ikke bør vise fra os.

VorUngdom.1950.1. vise en tanke fra sig,

se I. Tanke 2.i. f vise en noget fra hal-
sen, (jf. Hals sp.738*^) befri en for no-

get. Kong Erich Erichsøn . . viiste dennem
strax baade Holster og Mecklenborger fra

Halsen. KSelskSkr.IY69.
\\ f vise en paa

en, sende (vedk.) en ubehagelig, brydsom per-

son paa halsen. Moth.V220. Høysg.S.324.
\\

i udtr. for revselse, kritik; i forb. vise en
til rette, se Ret sp.859**s:, 2.5) f befale

ell. bestemme, at noget fremskaffes; fore-

skrive; anvise, til Curens Slutning vises

styrkende Suppe og Sager fra Kiøkkenet.

Agerbech.FA.1.16. 2.6) (fagl., især bogtr.) i

forb. m. adv. ell. i ssgr. m. visse adv., i udtr.

for at indføje et afsnit i en sammenhæng
ell. sammenføje afsnit; se u. bet.21.2; jf.:

det store Indskud i Skjold-Beretningen (hos

Saxo) er ind vist paa en Plads, hvor det

gør Brud paa en klar og omhyggelig formet
Sammenhæng. Aarb. 1927. 289. Dette Afsnit

er saa indvist i Planen ved Theselskabets
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I

Slntnin^.HBrix.AP.11.279. sml: Når hele

ord eller stavelser er glemte, skrives de i

reglen i marginen med et indvisnings-
tegn.KKålund.(Laxdælasaga.(1889-91).XIII).
(Kierkegaard) har sammenvist sine Ud-
kast til „de occultis .

." med et an-
det Udkast fra Begyndelsen af Aaret 1846.

PAHeiberg.SørenKierkegaards religiøse Udvik-
ling.(1925).37.

3) intr.: pege hen paa ell. i en vis ret- lo

ning. 3.1) (nu især dial.) i egl. bet., om per-

sons bevægelse af en legemsdel, oftest udstræk-

ning af haand, finger (ell. noget der holdes i

haanden) i retning mod noget, især for at hen-

lede opmærksomheden derpaa; pege (II.l). Et
Belials menniske . . blinker med sine øyne,

tegner med sine fødder; viser (1871: pe-

ger) med sine &ngre.Ords.6.13(Chr.VI). næ-
sten kun i forb. m. retningsangivende adv. (se

bet. G) ell. præp.-led: (hun) viste saa til en 20

Stol ved Siden af mig. Blich.(1920).XIX.104.
Børnene saa alle derhen, hvor hun viste. Eva
Dam Thomsen. Bodil og hendes Brødre. (1918).
92. (hun) viser med Hovedet mod H.Bech
Nygaard.T.37. oftest i forb. vise paa noget:

Guds Rige kommer ikke saaledes, at man
kan vise derpaa (1948 afvig.). Luc.17.20. Med
disse Ord viste han paa en meget smuk og
velklædt Brunette. Blich.(1920).XIII.57. Det
der, sagde Doktoren og viste paa et temme- 30

lig lille Tæppe . . det er vist et sjældent

TæiiY)e.JVJens.RF.127. 3.2) (jf.bet.B.s) om
ting; dels: ved sin placering ell. stilling an-
give vejen ell. retningen mod noget; dels

(fagl., spec. ^) i al alm. angivende tings be-

liggenhed ell. stilling: vende ell. pege i en
vis retning. Meest Vanskelighed frembyder
ofte Viserværket. Man kræver almindeligen

af et Taarnuhr, at det skal vise til alle

fire Sider. Ursin.Uhre.(1843).157. Carronaden 40

kommer til at vise i modsat Retning. i^Mnc/i.

MarO.1.27. (vejen) viser østefter. DracArø.

LK.21. Magnetnaalen viser mod Nora. D&H.
vejskiltet bestaar af to fløje, hvoraf den
ene viser mod færgelejet

j
især (om visse

redskabsdele) : strække sig ell. forløbe i en vis

retning, paa en vis maade. Klart Toug. At
Touget viser fra Ankeret til Klydset, uden
Afbrydning. ifar6oe.MarO.23. Touget viser

i Bugt. Fisker.Sø O. Touget viser Styrbord. 50

smst. Bolten i Løbestaget kommer til at vise

igennem begge Øinene. Bardenfl.S0m.il. 39.
hvordan viser Kdsden? Scheller.MarO. jf. vise

stag u. III. Stag 1.1. 3.3) (jf. bet. 4; nu ikke

i rigsspr.) i forb. m. paa, om (apparat, der

er forsynet med en) viser: være rettet mod,
pege paa et bestemt punkt, tal i en skala og

derved angive noget; staapaa; vise (4). Ther-
mometret viste paa Kogepunktet. JL(to<<-

lieb.Fraseologi.^(1882).169. Uhret viser paa e'o

Ti.V8O.Vli.406. jf.: hun gaar undertiden
ved Krykker, naar det viser for (o: der er

udsigt til) Blæst, fordi hendes Ben er svage.
ThitJens.M.183. i billedl. udtr.: han var

virkelig et politisk Thermometer, hvis Stigen

eller Falden nøjagtigen angav Revolutionens
Frem- eller Tilbagegang. At dette levende
Vejrglas nu viste paa Bastillens Erobring,

erfarede jeg sn&rt. Blich.(1920).XV166. et

af de Mennesker, hvis glatte og smilende
Ansigter altid vise paa smukt Vejr. smst.

XX.19. 3.4) i uegl. anv.: lede blikket ell.

opmærksomheden, tanken hen paa ell.

bære vidnesbyrd om, være tegn paa, tyde paa
(især: sammenhørighed med, oprindelse fra

olgn.); pege (II.2.2). Slutbetoningen (i ordet

borgmester) er vist gammel, det holbergske

Bormester viser rimeligvis i samme retning.

Hjortø.ST.63. Af Ordforraadet viser navnlig

naco mod Sydwestia,len.StSprO.Nr.l42.23.

4) (jf. bet. 3.2-3^ om visse maale-, registre-

ringsapparater (ur, barometer, termometer ofl.):

angive (paa en skala). 4.1) uden obj. (især

i forb. m. adv.). et Seierværk . . der slaaer

og viser meget akkurat. LMTFedeLWordwgf-
borgAmt.(1818).25. Uhr der viser og slaaer.

JHLars.HA.1.115. Loggen viser iejit. Schel-

ler.MarO. mangen er lig et sejerværk, som
anderledes viser og anderledes slaar, se

Sejerværk. jf. mis- (1), retvisende (1) samt:

Vinkelbismeren eller Brevvægten . . hører

til de saa kaldte selvvisende Vægte, der ved
Udslaget direkte angive Vejningsgjenstan-

dens Yægt.MøllH.VI.273. 4.2) m. obj., der

angiver punkt, grad paa skalaen. Lomme-
Uhrer, som kand gaae i 8te Dage og viser

Minuter og Secunder.^dr.V7i763.i.sp.i. *Alt

Uhret Midnat \iste. Heib.Poet.X.308. Ther-

mometret viser 21 Grader. VKorfitsen.KF.
263. Bet store Uhr . . viste fem Minutter
i halv fem. KLars.GY8. se ogs. u. tolv 3.

5) især om person; egl.: pege paa noget

for at angive ell. meddele andre dets be-

liggenhed, plads ell. rette ens opmærk-
somhed mod det. 5.1) m.obj. alene; egl. ved

pegning med haanden angive, hvor noget kan
ses, findes; ved pegning ell. andre midler an-

give det sted, hvor noget findes, ell. angive

noget som det rette, eftersøgte, det, der er af

interesse; udpege. Naar det blir Dag, kand
i spørge mig om Morgenstiernen, nu kand
jeg ikke viise uden Aitenstiernen. Holb.llJ.

Y9. *det er bedre dog . .
|
At Din ulykke-

lige Datter døer,
|
End at hun offentlig med

Fingre vises (0: at der peges fingre ad hende).

Hauch.DY11.175. vise vand og mene ilden,

se I. Ild 2.3. m. tings-subj.: Stier var banet
gennem Sneen. Hvor Gravene var, viste

Korsene. Bang.IIH.94. || nu især dels i forb.

vise vand, v. hj. af en pilekvist (tvege) ell.

ved andre midler udpege steder, hvor der

i jorden er vandaarer (som kan udnyttes

ved brøndgravning). Skattegraveren.l886.1.204.

Feilb.BL.16. Brøndgraver (N.N.s) Mening
om Vand visning . . var den, det var en
naturlig Sag. Det var Menneskets Nerver,

der indvirkede paa Kvisten og ikke Yan-
det.AarbFrborg. 1939.1. 84. jf.: Ivan (o: en

16"
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russisk krigsfange) var Dranker . . Han be-

sad en Egenskab svarende til den, som til-

lægges en Pilevaand, nemlig til at vise ren

Sjint.Kehler.KK.31. dels m. obj., der beteg-

ner seværdighed: udpege; forevise. Som Star-

kads grav viste man da en 60 alen lang
stensætning. ^Oir.Z)JBr.//.262. i Nærheden vi-

ses et Voldsted. Trap.*IIL 153. 5.2) m. obj.

og hensobj.: udpege for en, hvor noget findes

ell. hvilket der er det rette, spec. for at vedk. lo

kan gøre brug deraf; anvise (3). gak du ud
af dit Land . . til det Land, som jeg vil

vise dig.lMos.12.1. *Oprørende Forbryder
(o : den dødsdømte Sokrates) I Bragt til Tærsk-
len

I

Af Dødens Port, og neppe viist et

Smuthul
I

Til Redning, fordrer du en Hæ-
der, som

I

Kun Staten viser (se bet. 8.3J
sine største Mænå.0ehl.X.211. *Kom med
os, vi skal Dem vise,

|
Hvor De bedst kan

pleie Dem,
|
Og til Middag spise. Urz.Y186. 20

vil De vise mig toilettet?
j
vise vej ell.

vejen, se Vej 3.4. vise en vintervejen,
se Vintervej l.i. (jf.bet.8.i:) vise en, hvor
skabet skal staa, se II. Skab 1.2. m. bibet.

af opfordring til at benytte den angivne gen-

stand ell. vej: Han viste med Haanden den
unge Mand en Stol. Reinhard.FC.292. vise
en døren, se 1. Dør 3.3. 5.3) f m. obj. og

præp.-led med paa: gøre (en) opmærksom
paa ell. give (en) anvisning paa. PoulPed. 30

DP.(1937).101.

6) give en lejlighed til at se, betragte
noget ved at fremføre, fremlægge, frem-
tage osv. det ell. ved at føre vedk. til et

sted, hvorfra det er synligt. 6.1) w. obj.

alene, han . . viisede sine S&ax.Holb.DH.I.
228. Billedet var af den Art, at det aldeles

ikke kunde wises. Hauch.Il1.249. *Først skal

Træet vises,
|
Siden skal det spises. PFafter.

VV.116. vise til skue, (nu næppe br.) 40

stille til skue (se III. Skue 3). Col.2.15
(Chr.VI: fremviiste; 1907: stillede .. til

Skue^.
II

m. h. t. skuespil(forestilling), op-

træden; spec. m. h. t. film: foreføre. vise Kon-
ster. MO.^ Nu vilde den Film ikke kunde
vises i det halve EuioTpa.LeckFischer.HM.

18.
II

om fremlæggelse af legitimation, be-

vis olgn.: forevise, (de) fik adgang . . uden
at vise billet. Socialdem.^U 1949.5.sp.4. (kri-

minalbetjenten) viste politiskilt. smsi.'/niPJi. 50

6.sp.6. i udtr. for at fremlægge (retsgyldige)

beviser, papirer olgn.: vise hjemmel, se

Hjemmel 1. (dial.) i forb. som hvad har

han at vise for det, hvilke beviser, adkom-
ster har han at forelægge. Feilb. jf. vise
mand for, se Mand sp.873'.

\\ ^ m.h.t.

farve, kort: du har ikke vist din hovedfarve
(0: ved at invitere til den, i Whist) \

især:

- lægge kort op (saa alle spillerne kan se det)

ell. lade det falde (lægge det til, spille det 60

ud), makkeresset er ikke vist (i spillet 66)
j

vise trumf, se L Trumf 2.2.
||

(jf.bet.l.z)

m. h. t. signal, flag olgn. Banevogteren . .

viser (paa den optiske telegraf) følgende

Signal. Sjæll Jernb. Signalreglement. (1876). 9.

Stationsbestyreren skal . . vise rødt Flag .

.

mod Toget. DSB.Tjen.1.44. Naar (søomraa-
det) er spærret, vil dette blive tilkendegivet

ved Visning af 1 sort Cylinder paa (følgende

fyr).Bek.Nr.408^'/iol942.§4. m.h.t. skibs-

flag: vise flaget (i fremmei havn), se

I. Flag slutn. 6.2) m. obj. og hensobj. ell. i

forb. vise noget for (jf.iorevise) ell. til en.

Dievelen . . viste ham alle Verdens Riger
og deres Herlighed. Matth.4.8. Viis ikke dette

Brev til Nogen. Hjort.KritLdt.1.130. Han viste

mig sin Have (førte mig om i den). MO. Du
sku ta og vise den Sten til Skolelæreren.

Gravl.VF.84. f vise en noget (som) med
fingeren (fingrene), (jf. bet. b.i) frem-
lægge, fremføre noget for en paa en saadan
maade, at han tydeligt kan se det. Denne for-

bandet Qvinde havde ved sit Koglerie sat

saadanne Sky for mine Øyne, at jeg aldrig

kunde see den klare Sandhed, som mine
Venner visede mig ligesom med Fingeren.

Holb.UHH.II.7. MO. \\ udføre et arbejde, en
kunst i ens paasyn, især for at han kan lære

det (den), jeg vil vise dig en konst. 3Ioth.

V220. Her med Strikken (0: sjippetovet), jeg

skal lige vise dig. — Fru A. sjippede. Éri

Krist.DH.193. (skuespilleren) lammede ham
(o: instruktøren) paa Prøverne ved at være
villig til alt, men ogsaa at vUle have al-

ting vist. Schyberg.DT. 370. jeg blev vist,

hvordan Bogstaverne skulde skrives. »S'ønder-

gaard.H.70.

7) uden (tydelig) tanke paa viljebestemt ell.

forsætlig handling: stille til skue; lade
komme til syne; afsløre for blikket.

7.1) i al alm. (især m. tings-subj.). *Driv,

Stormvind, bort den Taage, som bedekker
|

Mit sorte Bierg, og viis dets Skikkelse.

PHFrim.(SkVid.XII.82). *I elskte danske
Sletter

|
Vise jo i lange Nætter,

|
Himmelen

til hver en Kant. Heib.Poet.IX.il. Damp-
skibet gleed . . mellem de lave grønne Øer,

der viste os Bønderhuse og Grupper af Qvæg.
HCAnd.DB.22. To røde Agterlanterner viste

Toget svinde i M-ørket. PDrachm.K.162.
\\

om spejl ell. billede: gengive ell. fremstille i

billedform, et falsk Speil, som viiste en Ting
engang saa stort, som det er i sig selv.

Holb.Jep.II.3. hvert Billede viste en gothisk

Bygmng.HCAnd.DB.42. Fig. 19 og 20 vi-

ser, hvorledes Trosser kan skives. KuskJens.
Søm.lO. som vist, brugt som henvisning til

en illustration: som afbildet. DaEngTeknO.
7.2) m. obj., der angiver, hvad der er del af

ell. hører til det, subj. betegner; især m. h. t.

hvad der normalt er skjult ell. ikke ses fra

betragterens sædvanlige stade ell. normalt er

mindre iøjnefaldende; ogs.: vende (delen)

mod en. *Naar Kirsebærret brister, det vise

maa sin Steen.Oehl.XXIX.179. slige lis-

blokke, som ofte vise lismasser paa 20 til

30 Kubikfavne over . . Vandet. Jern&onerne
ogPassagenoverLilleBeU.(1862).14. Rugen er
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ved at vise Akset. SorøAmtstidy«1944.2.sp.4.
vise spejl, se Spejl 3.2. (ofte m. ordspil paa
bet. Q) i spøg. udtr. for en persons tilsyne-

komst (markeret ved en særlig fremtrædende
legemsdel): han viste sin Hængemave i Døren.
YillHans.NT.41. Prædikant Høetoft viste

sit Apostelskæg over Talerstolens Brystning.

Bers.G.69. \\ m.h.t. forsk, legemsdele, der

normalt er skjulte, tilbagetrukne ell. nedlig-

gende: have fremme, oprejst olgn. (vaske- lo

konerne) ere temmelig ugenerede klædte og
viiser ofte deres ret smukke Been. Cit.1836.

(PersonalhistT.1950.59). en Flok Vildt, der

vejrede mod Forfølgerne og viste Horn.
AchtonFriis. DØ. 1.217. vise brodden, se

I. Brod 4.1. vise børster(ne), se u. I. Bør-

ste 1. vise kløer(ne), se I. Klo l.i, 1.4.

vise livet, se Liv 13.3. vise tænder, se

I. Tand 1.6. || i udtr. for at vende en vis

legemsdel mod en. vise en hælen, se I. Hæl 20

3.1. vise en kold skulder, se I. Skulder 2.5.

II
m. h. t. side ell. ende af noget, især af be-

fordringsmiddel, vise Bredsiden til Fjenden.
Scheller.MarO. spec. i udtr. for at distancere

en: i Nat skal vi vise ham Agterlanternen

(0: sejle forbi ham).KnudAnd.HH.214. Kol-
dings unge Inriggermandskab viste i Yngste
Juniorfirer sine fire Modstandere sit Ror.

Pol."/7 1942.10.sp.4. sejrherren (i cykelløbet)

viste favoritten sit baghjul
j 7.3) m. obj., der 30

betegner træk i udseendet af det, subj. angiver:

have synligt paa, over sig; præsentere (2.1 ).

(hun kunde) vise et mørkt, ligesom for-

græmmet Ansigt. Buchh.FD.164. vise en en
vred mine, vise gode miner, se I. Mine 2.

II
om ting. min Ryg viser guule, blaae, og

grønne StTægeT.nolb.LSk.II.2. *1 Kikkert af

større Kaliber
|
har (Mars) vist nogle Stri-

ber. T/jøg^ Lars. I)ag'ene.fi9(?5j. 29. naar Væd-
sken har delt sig i to klare Lag, skal det 40

vandige Lag endnu vise en rød Farve.
PharmDan.(1933).81. vise snik, se I. Snik.

især om signal: Af større danske Fyr ville

Kronborgs og Nordre Røses Fyr fra 1878
vise rødt Lys. OpfB.^11.420. i alle Gade-
kryds viser hver Morgen Lyskurven rødt.

MLorentzen.AL.20. Signalet viser stop.Bid&T.

8) videre anv. af bet. 6 (og 1): give en
^person lejlighed til at iagttage ell. er-

kende ell. faa indblik i, indtryk af no- 50
get. 8.1) i al olm. som billedl. anv. af bet.Q.

*Saa ton da. Oldtid! giennem mine Sange,

I
At hvad du viser den henrykte Aand,

j

Den atter kan med Vellyst vise Mange.
Oehl.XIX.113. De (0: Jonas Lie) aldrig

fortæller noget om noget. De viser os alt.

Bang.UA.15. Slutningen af Aarhundredet
viser os paa mange Omraader Billedet af

en lysvaagen, gennem Kappelyst oppet Be-
folkning. TroeZs L. /. 69. 8.2) m. obj. alene; Iq
m. h. t. (handling, der er udtryk for) sinds-

stemning, følelse, tanke, indre egenskaber,
evner, færdigheder: lægge for dagen; lade
se; dels som udtr. for at dette sker paa en

naturlig, med vedk. persons karakter stem-

mende maade; dels m. bibel, af at det sker

paa en forstilt, uægte maade ell. demonstra-
tivt, i den tydelige hensigt at lade andre faa
indblik i sindsstemningen osv. Gud . . vilde

vise Vreden og kundgiøre sin Magt. Rom.9.22.
*En Hest ej ene ved sin vrinsken-stampend
Fod

I

Sin stridbar Fyrighed, sit Hierte vise

\oå. Holb.Metam.3. alle de Leviter, som viste

god Forstand paa (1931: der havde ud-
vist særlig Dygtighed i; Chr.VI afvig.) hvad
der vedkom IieTren.2Krøn.30.22. jeg burde
maaske af den Grund have vist nogen mere
Forsigtighed. Pont. Noveller. I.(1922).181. hun
tvang sig til at vise et livligt Væsen. £Ser-
tels.MH.80. vise interesse (for), se In-

teresse 3. vise konduite, se Konduite 3,

vise prøve(r) paa, af, om, se 1. Prøve 2.i.

vise sin tro af ell. i sine gerninger, se Ger-
ning 1.1. f præs. part. m. pass. bet.: hans
visende Flid ved Ungdommen at oplære. Cit.

1740. (J C Jessen. Flakkebjerg Herreders Skole

-

hist.(1938).222).
\\ f m. h. t. forpligtelse: gøre.

naar det ikke længere er mueligt at redde
Skibet, kan de dog, som oftest vise deres

Pligt i at bierge Godset. Stampe. 1.168. 8.3)

m. obj. og hensobj. (ell. præp.-led m. mod^;
m. h. t. følelse, man lægger for dagen over

for en person, ell. optræden overfor, behand-
ling af en, handling, man udfører af hen-

syn til en, behandling, man lader en blive

til del (undertiden m. overgang til bet.: give;

yde). *Du Miskundhed mig yiser. SalmHus.
23.2. at myrde sin egen Afkom, og Guderne
til Ære, berøbe sig sit eget Livs Frugt, for

de i Krigs og Fejdes Tider skulde vise ham
^ie\p.Sehousbølle.Saxo.283. du est en brav
Pige, Pamela, i det du viser saadant et

ædelt Gemyt mod dine gamle Forældre.
Pamela. 1. 5. disse Smaatjenester har han
viist dig med allerstørste Fornøielse. Hr2.
XY164. jeg (vil) vise Godhed (1871: gjøre

Miskundhed^ imod li3im.2Sam.9.1 (1931). vi

skal vise Udførelsen af Deres Ordre den
største Omhu. Ludv. hvis (hustruen) et Aar
igennem har vist Manden sit Had. UnivProgr.
1944.11.45. nu især i mer ell. mindre faste

forb. som vise (en) agtelse (Ludv.), hensyn
(KMunk.DU.6), højagtelse, kærlighed, op-

mærksomhed, respekt, ringeagt(else), skaan-
sel, tillid, en tjeneste, velgerning(er), vel-

vilje, venlighed, venskab, villighed, ærbødig-
hed, ære, se u. Højagtelse osv. (samt u. ud-
mærket 1.2J. 8.4) ved handling gøre noget

klart for andre, faa andre til at indse,
erkende noget, ell. ved handling føre be-

vis for (rigtigheden af) noget; især: gennem
handling lægge sin styrke, sine evner, sit sande
væsen for dagen (over for andre), (ofte i forb.

m. hensobj.). Her i Byen vise Nattevægterne,
at de ere paa Post ved at radLbe.Kierk.VI.294.

*l Verden ingen Ven,
| hvert Løfte vejret

hen —
I

så vær dig selv, og bær dig selv,

og viis, du lever enål Rørd.GK.219. Herren
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har vist, han er Konge (1871: Herren re-

^ieTeT).lKrøn.l6.31(1931). Han vil gerne

vise Anna, hvordan han kan og hæver .

.

en Spand Vand ot^.KBecker.VY1.181. vise
noget i daad ell. (især) gerning, hand-
Hng: *Nu disse store Ord i Gierning skulde

\iises.OldKH.460. (Holberg) viste i Gerning,

at det (o: det da. sprog) kunde bruges. Da^-
lerup.SprH.73. Jeg er træt af Ord. Vis i

Daad, hvad I mener. KMunk.EI. 109. vise

(ogs.: vise en), hvad man dur til, se II. du
slutn.

II
(talespr.) især i fori. m. skulle, i

udtr. for at man vil gøre noget, der overbeviser

en om ens magt, styrke, evner osv.; spec. i

trusler om kraftig optræden over for en. Tø-

ver kuns lidet, i Skabhalse, jeg skal strax

viise jer, hvad det er at forfølge en stak-

kels fremmed. Holb.llJ.II. 1. *Bi du mig,

min lille Sultan! . .
|
Ha, jeg skal vise

dig, med hvem du narres (o: med hvem du
driver spot)lOehl. 1.181. (hendes) forgrædte

Øjne truede. — Du vil bare ikke sige det

til mig, men jeg skal vise jer, at jeg kan
finde KvindMket.ErlKrist.DH.26. *Saakom
en grusom Fjende over Landet;

|
Men Du,

o Drot! ham viste noget Andet. Ravnen.
*U1876.3.sp.2. uden angivelse af oij.: Nu tog

han straks, mut og tavs, fat paa Arbejdet.

Han skulde vise ham, for Satan, selv om
han havde været lidt ude (o: ude at more
sig). Rønberg.GK.43. Bare blæs af (o: giv

ild) mod den nærmeste (ulv). Vi skal Fan-
den tage mig vise dem. KnudAnd.HH.il5.

8.5) ved (undersøgelse og flg.) mundtlig ell.

skriftlig udredning, bevisførelse gøre noget

klart, indlysende; klarlægge; godtgøre; be-

vise; eftervise; paavise. de viiste deres

herkomst (1871: opgave deres Herkomst^,
efter deres slægter. 4Mos.l.l8 (Chr.VI). Jeg
siger det ikke for at laste gamle Folk,

men for at vise, at hver Alder har sine

Feil.Holb.Masc.il. 3. Jeg visede Oprindel-

sen til den Skik at klemte 3 gange med
Klokkerne efter Uingen. sa.Ep.Y' 137. Jeg
har viist tilforn, at Forældre har Adkomst
nok til deres Herskab over Børn. JSneed.

VII.46. Hvorledes de . . hellige Ord ere at

forstaae, have vi nu viist fra forskjellige

Sider. Kierk.XI1.236. som vist brugt som
indskud: som jeg har klarlagt, godtgjort (i

det foregaaende). Ellers indskrænker Kritik-

ken sig som vist til . . at skitsere nogle

.. Antydninger. StSprO.Nr.182.14. 8.6) om
ting ell. forhold \\

give en mulighed for syn-

ligt at erkende noget. Et Blik viste hende, at

Sengen var tom. Reinhard.FC.268. urnordi-

ske Indskrifter fra før 600 viser den gamle
Diftong. Brøndum-Nielsen. GG.I.169. Kærlig-
heden er Kærnen i den „Realisme", han vil

opdrage sit unge Publikum til. Det er hans
Mening, at har man først den, vil alt andet
blive én tillagt. Digtene viser hvorledes.

EFrandsen.se.1.66. (sj.) m. obj. og inf.: det

næste Øjeblik vilde vise Guldtopperne og

Seletøjet blinke paa de hvide Heste. Gold-
schm.FV.III.35.

||
give et indtryk af en per-

son(s væsen). Det må dog virke og vise mig
fra den fordelagtigste Side. Hjort.Kritldt.II.

20.
II

være tegn paa; aabenbare; røbe; dels

som udtr. for at noget er direkte iagttageligt,

dels som udtr. for at man med sikkerhed kan
slutte sig til noget, hans hele Adfærd viiste

ene den jevne og ærlige Mand. Riber.(Egeria.

10 I,2.(1805).101). I den engelske Marine .

.

gaaer igjennem alt Tougværket . . en rød
Traad, som viser, at det tilhører Kronen.
HCAnd.SS.Y139. lad dit Ansigt ikke vise

Modløshed (Chr.VI: forfalde). Jud.6.6. en
smal sammenknebet mund. Man kunde ikke
se, om den viste veghed eller vilje. Gersov.

KL.8. m. genstandssætn.: *At hånd opstod,

det viser grandt,
|
At Synden, gandske vist

og sandt,
|
Er død og evig horte. Brors.42.

20 *mit sidste Værk . .
|
Har viist, at jeg

besidder Kraft som Snildhed. Oehl.ND.259.
* Ravnen skulde ogsaa

|
Være deres (o: fug-

lenes) Præst,
I
Hans sorte Kjole viste,

|
at

han var Kaldet næst. BoisensViser.325. naar
Flaaddet pludselig „spadserer" og derved
viser, at Fisken har taget Agnen i Munden
og svømmer med den.SaUXV1.193. (dial.)

i forb. m. for: tale for; tyde paa. Dit Ansigt
kunde forresten godt vise for, te Du var

30 frugtsommelig. Bregend.FT.132. Feilb.
\\

give

sikker oplysning ell. viden om; belære en om.
Fabelen viser, at et sindrigt Skiemt ofte

haver sterkere Virkning end alvorlige For-

maninger. Holb.MFbl.234. Erfarenhed viser,

at de Folk, som leve i den naturlige Stand,
ikke anvende den Tiid, som de har tilovers,

paa Betragtning. JSneed. 7//.52. De første

Stater ere hverken stiftede ved Magt, ikke

heller i Hensigt til den Nytte, som de nu
40 har. Historien viser os adskillige andre Op-

rindelser, smsf. 55. en bog, der skal vise,

hvad bøderne er. Cit.1779. (Vider. III. 515).

det skal ell. vil tiden vise, se Tid 7.2.

B. i refl,. anv. 9) (jf. bet. 6j fremtræde
for ens blik; komme til syne. 9.1) om dyr
ell. ting: blive synlig; komme frem (fra

skjul olgn.). Snart viste sig en statelig Kron-
hjort øverst oppe paa den modstaaende
Banke. Blich.(1920).XIX.60. »Omsider aab-

50 ned' sig en Dal . .
|
Og dette Huus sig viste

for mit Øie.Hrz.IX.309. Du skal gaa ud
en Fredag Morgen, inden Solen viser sig.

Elkjær.HA.77. naar anemonen viser sig,

drager sneppen bort, se II. Sneppe 1. (jf.

bet. ll.i) spøg.: jeg tabte min ene handske,
og den har ikke vist sig senere I 9.2) om
person: komme til syne ell. træde frem
for en andens ell. offentlighedens blikke; i

videre anv., dels: gaa ud, promenere osv.

60 paa et offentligt sted; dels: komme til stede;

indfinde sig. *I Morgen, naar du viser

dig paa alfar Vei,
|
Vil Folket atter sam-

menstimle. Oe/iZ.X//.205. *hvor hun (o: Rhi-

tra) blot sig viser |
Fremspirer Sorg og Gru.
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Winth.HF}98. den Alder, hvor det fore-

kommer En kavalermæssigt at vise sig til

B.Q%t.Bergs.FM.28. Han omgikkes egent-

lig Ingen . . men viste sig ikke sjælden

paa Gjæstgivergaarden.(S^c/iand.^£.ié4. M.
havde faaet kastet saa meget Tøj paa Krop-
pen, at hun kunde vise sig.EBertels.MH.
108. Du er bare misundelig, fordi jeg ka
vise mig i Badedragt og du kan ikke.

KAbell.E.60. || i forb. m. for. *Tør du ei, lo

uden Slør, o Jomfru, vove
|
At vise dig

for Byen. Heib.Dv.49. de maatte tage i

Engene uden hende, hun kunde ikke vise

sig for nogen i sit gamle Overstykke.
Søiherg.KK.1.61. Kongens Ulyst til at

„vise sig" for Folket og optræde offent-

ligt. *S<avws<rMp.fZ)anmZongfer.5i5^. vise sig

for ens øjne, se Øje. || ogs. om over-

naturligt væsens tilsynekomst: aabenbare sig.

Imorges han (o: en afdød) sig viste
|

I 20

Stalden i vor gamle G&arå.Heib.Poet.VIL
59. jf. bet. 10: * Herre, staa op og vis Dig
i Din Yæ\de\Jørg.VersfraVadstena.(1941).
13. i forb. m. for: en Lysets Engel viser

sig mild og skiøn for de Dødelige. ikfj/ns<.

Wilh.4. Da han var opstanden . . viste han
sig (1907: aabenbaredes hanj først for

Maria Magdalene. Marc.16.9 (1948).

10) egl.: træde frem (for ens ell. et pu-
blikums øjne) for at vise (6), demonstrere 30

ell. give prøve paa noget. lO.I) (optræde

for et publikum og) stille sin person (skøn-

hed, paaklædning) til skue ell. give prøve
paa sine kræfter, færdigheder, kund-
skaber olgn., nu oftest m. bibet.: i den hen-

sigt at gøre sig bemærket, blive beundret, en
uhyre flau Ballet . . hvori nogle franske
Dandsere skulde vise sig. Heib.Vngd. 165.

Hun gik ogsaa, men for at vise sig, de
skulde see, hvor fiin hun var hleven.HCAnd. 40

(1919).III.366. Stort Ry gik der af Jona-
tans Legemskraft. Han holdt dog ikke af

at vise sig og lod sig ikke lokke til Kraft-

prøver. MartinA Hans. JR.' (1950). 9. hvis

(barnet) i de voksnes kreds gentagne gange
har haft udpræget succes med dumme . .

spørgsmaal, saa falder det let for fristelsen

til „at vise sig" ved at sTpørge. VorUngdom.
1946/47.201.

II
ogs. (jf. bet. IO.3; uden tanke

paa virkelig, synlig optræden: give prøve 50

paa hvad man formaar. Man (kan) let fore-

stille sig, hvorlunde det (0: et gæstebud) tog
paa Spisekammer og Kjelder, paa det Man
ret kunde vise sig. Blich.(1920).IX.37. han
skriver i læserbrevkassen for at vise sig

j

10.2) f præstere noget fremragende;
gøre en stor indsats; udmærke sig.

(Paulus Ægineta) synes at være den før-

ste, der har viist sig i Jordemoderkon-
sten.Riegels.ChirurgiensHist.(1786).37. frisk eo

Mod, vær flink . . brug Forstanden, her
gielder det at vise sig. Skuesp.Y15. 10.3)

(dagl.) spec: demonstrere sin gæstfri-
hed ell. velvilje; især: holde selskab ell.

give gave, sende lykønskning olgn. (i en an-
ledning), nu har vi været til saa mange
middage, at det maa være vor tur til at

vise os I jeg bliver vist nødt til at vise mig
ved at sende telegram til jubilæet I

1 1) om forhold: lægge sig for dagen;
aabenbare sig. I l.i) som udtr. for, at noget

kommer frem fra skjult ell. ubemærket til-

stand ell. opstaar, bliver en realitet: komme
frem; fremkomme; dukke op; begynde
at gøre sig gældende. *Oprørsaand sig

viser
|

. . og truer Sta,ten. Bredahl. 11.6. der
viste sig nu en stor Solidaritet indenfor
Arbejdernes Klasse. Høffd.LT.90. Jernbane-
regnskab kan være farligt nok, man kan
gøre Fejl med Efterkrav, der kan vise sig

længe etter. Buchh.UH.100. jf.: Uagtet der
var hengaaet en Snes Aar efter Bombarde-
mentet, viste der sig (0: saas) endnu . .

Spor af Ødelæggelsen. Davids.KK.^I.11.
\\

om fremtidsmuligheder, udveje, chancer, der
viste sig ingen muligheder for ham her-

hjemme
i
noget vil vise sig (efter eng.

something will turn up (Mr. Micawbers
mundheld i Dickens's roman David Copper-
field)) især brugt som udtr. for optimisme
m. h. t. hvad fremtiden vil bringe. LMoltke.
Dick.UY(1861).205. (vi var) parate til at

dampe med kort Varsel, ifald Noget skulde
vise sig.VKorfitsen.TO.1.53. Selv England
. . har Vanskeligheder med sin Krigsgæld
og maa have Opmærksomheden henvendt
paa, om der skulde „vise sig noget". Tilsk.

1923.1.8.
II

komme til udtryk; give sig til

kende; manifestere sig. hvor langt denne
Frihed var fra . . Trods, det viser sig

i hvert hans Ord. Mynsi.Præd. (1835). 5.

*Jeg Navn af Christen bær,
|
men hvad

er dette Navn,
|
Naar det ei viser sig

i Gjerning og til Gavn. SalmHus. 456. 2.

se ogs. Gerning sp.901*. I i.2) som udtr.

for, at en sag bliver klar, afgjort, at

noget bliver aabenbart, uomtvisteligt;
vist kun i upers. sætn. det viser sig af

Dokumenterne, at (osv.).D&H. \\ især i

forb. det skal ell. vil vise sig, det skal

(vil) tiden vise. *om jeg lyver, det skal

vise sig
I

Om tvende Bage. Hauch.DYII.

165. saa vil det vise sig (1871: Eders Ord
skulle prøvesj, om eders Ord er Sandhed.
lMos.42.16(1931). „nu kan der ikke blive

Bukser af det Skind (0: vi kan ikke blive

forlovede)." „Heller ikke siden?" spurgte
Christen. „Det skal vise sig." Elkjær.NT.
146. 11.3) f vise sig selv, være indly-

sende; ikke behøve bevis; sige sig selv. At
den saa kaldte Sæmunds Edda ikke er

skrevet af en Mand, eller paa een Tid,

viser sig selv. Sandvig.Edda.II. Fort.l.
12) bet. d-11 anv. i forb. m. angivelse af

den maade, hvorpaa en ell. noget fremtræder.

12.1) fremtræde for synet paa en vis
maade; i forb. m. præd.: de mange egne
af Sverrig, hvor fjældene viser sig skov-
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klædte. AOlrE.NG. 444. m. præd. tilknyttet

ved som: en Landpynt, hvor den høie

Strandbred viser sig som en brat Klint.

Molb.Dagb.229. 12.2) om levende væsen: op-
træde, handle paa en vis maade ell.

lægge visse egenskaber for dagen i sin
optræden; m. subst. (nu kun styret af som)
som præd.: lad Fyrsterne . . vise sig som
. . Menneskerettigheds Beskyttere. 5ircÅ;ner.

III.51. *Du viste dig i Henrik Løves Tog
|

Saa diærv en Ridder, som en trofast Beiler.

Oehl.IV.139. *Viis Dig ved Bordet som en
høflig Gjæst . .

I

Last ej paa Maden ! BKc/i.

(1920).XY.224. Han maa vise sig som et

Mandfolk og protestere. JrirA;.fi. 46. vise sig

som en mand, se I. Mand 7.1. || m. adj.

som præd. (undertiden m. overgang til bet.

12.4j. han (vilde) ikke vise sig Kongens
Ordre ulydig. Schousbølle.Saxo.83. *Ak! —
viis dig ey saa grum! — ey saa forfærde-
lig! ÆJt^.f'i 924j./.25i. *Jo meer den (o: en
samling kritikere) teer sig grov, jo meere
viis dig fiin. Bagges.Ep.290. Hr. N. (vilde)

vise sig rask for Damerne; han stod der-

for op i Gyngen. VKorfitsen.F.157 . Du vil

da ikke nedværdige dig til at vise dig

hidsig over for ]ia.m? KMunk.El.25. Man
skulle synes, at arbejdsgiverne . . havde
en naturlig interesse i at vise sig imøde-
kommende. Arbejderen. 1951. 259. sp. 2.

II
m.

fig. inf. være. dersom jeg igien opbygger
det Samme, som jeg nedbrød, da viser

jeg mig selv at være (Chr.VI: beviser jeg

mig selv at være; 1907: viser jeg mig selv

somj en OvertTæder. Gal. 2. 18. 12.3) som
udtr. for at en ell. noget aabenbarer
sig, afslører sig ell. manifesterer sig
paa en vis maade; dels i forb. som vise

sig for en i et vist lys, vise sig fra sin bed-
ste, værste side, se I. Lys 6.2, L Side 4.1.

dels m. subst.-præd., styret af som: for at
den (o: synden) skulde vise sig som Synd
(1819: paa det den skulde kiendes som
Synd). Rom.7.13 (1907). Herren har vist sig

som Fjende (1871: er bleven som en
Fiende).Begr. 2.5 (1931). Som Filologi vi-

ser Humanismen sig ved at fremdrage
Haandskrifter (osv.).OFriis.Litt.203. 12.4)

som udtr. for at noget er konstateret
ell. befundet som værende paa en vis
maade. Viser den (o: kapslen) sig i Uorden,
udskiftes den. MeddRytt.57. m. adj.- præd.:

(disse konstruktioner) viiste sig (ikke) brug-
bare. Ursin.D.191. Nu var Dampskibet og
dets Brugbarhed . . en Kjendsgjerning. Den
store Opfindelse havde vist sig praktisk.

Davids.KK.^I.234. Mænd, der ere vante til

legemlig Omgang med Prostituerede, ville

under Tiden vise sig impotente i deres

Ægteseng.KPont.Retsmed.1.49. (klostret) vi-

ste sig for lille. SvLarsen.GraabrødreHospi-
tal.(1939).24. i forb. m. flg.inf.: *En Fiegel
viser han i Grovhed sig at wæxe.FrHorn.
PM..149. Pakken viste sig at indeholde

Sprængstof. Dtfejff. skulde (dejen) vise sig

at blive for tør, kan De ælte lidt mere
Sirup i.PoU/i2l941.8.sp.l.C i særlige forb. m. adv.

13) vise af (jf. atyise). 13.1) d. s. s. af-

vise 1 ; m.h. t. person: hånd skulle viise

dennem af med deres Foræring. Slange.

ChrlV.208. Orsinas Ankomst er mig lige-

saa ubegribelig, som Dem. Men hun lader

10 sig neppe vise ai.Biehl.(Skuesp.III,3.88).
Hvert Aar blev nogle (o: børn, soyn gik

til konfirmationsforberedelse) „vist af". J.ari

Vejle.1920.9. jeg kunde godt have vist ham
af, da han begyndte at gøre Tilnærmel-
ser. Znwd^ni.JEffl'.i 39.

II
(nu l.br.) m.h.t.

fjende, fjendtlig styrke. (Ankerhjelm) fornam,
at Ofve Gedde var ikke bange for hans
Anfald, men ret vel tillavet at vise ham
dii.Slange.ChrIY.1264. OldKH.458.

\\ (jf.bet.

20 13.2; nu næppe br.:) lægge en Tønde ud
paa en Sandbakke i Havet, for at vise de
Seilende ai.VSO.I.125. \\ m.h.t. ting ell.

forhold: afslaa (at modtage, godkende). Når
nogen beklagede hende . . så viste hun
deres beklagelse a,f. Hjortø.Kr.l43. Vi ræk-
ker Haanden ud, og saa maa I ikke vise

den ai. Elkjær.MII.193. 13.2) ved et tegn

angive at der skiftes kørselsretning (til den
side, der peges mod). Der stod en Flok

30 Mennesker og spærrede hele Cyklestien og
viste af til begge Sider. „Ujenom, ujenom",
sagde en lille Mand. (cyklisten) stod af.

MLorentzen.AL.20. især om bilist (der til

formaalet anvender en paa hver side af bilen

anbragt ,,vinge" , der kan slaas ud) og kusk,

cyklist (der giver tegn med armen): De (o:

en cyklist) glemte nok at vise af!PoZ.**/»

1930.7. sp.3.

14) vise an (jf. anvise). 14.1) (nu sj.) an-

40 føre; vejlede, (han) bød sig til at ride i Spid-

sen, for at vise dem an. Mali.SgH.226. saa

viste han mig an til mangehaande Haand-
gierninger, hvori han var en Mester. Rahb.
Fort.1.473. jf. TroelsL.De tre nord. Brødrefolk.

(1906). 3. 14.2) (nu l.br.) vise en, hvor noget

er at finde ell. opnaa, ell. tildele en noget,

der er bestemt for vedk.; anvise (3-4). Vilde

de Viise og de Rige kun vise de Fattige

og Enfoldige Arbeide an, vor Herre vilde

50 vist nok vise dem Brød an. OeconT. VI. 82.
(de) omringede Huset og vogtede paa Dø-
rene, saaledes som Thorvald viste dem an.

Hauch.V.376. der er fuldt af Mennesker i

Gangen (i et skib). Jomfruen er med og
viser hviskende an i Kahytterne. /Eawn-
kiær.ID.234. 14.3) (l.br.) d.s.s. anvise 5.

efter gammel Skik viste Folkene bare an
paa Afregningen, saa blev det betalt til

Kadrejeren af Kaptajnen. ZLars.ffPÆJ.259.

60 14.4) f vise tegn (paa). Dette Bierg viser

an til Sølv-Erts. VSO.I.189. Veirglasset vi-

ser an til Storm. smst.

15) vise bort (jf. bortvisej. 15.1) (nu
næppe br., jf.: „I daglig Tale." VSO.I.473)
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sende af sted i et ærinde. Moth.V221. vise

Tieneren bort efter noget.VSO.1.473. 15.2)

iede en fjerne sig fra et sted; nægte at be-

holde hos sig ell. modtage, tale med en. den
fremmede Minister, som hånd saa haanlig

har viset hoit. Holb.Kandst.Y4. *ingen Fat-

tig
I

Skal vises bort med Haardhed fra

vor DøT. Hauch.SK. 37. han blev vist bort

fra eksamen p. gr. af snyderi
j

1 5.3) f drive,

jage bort. vise dem (o: røvende bier) som
fremmede Giester . . bort (fra en kube).

Fleischer.B.599. 15.4) (nu næppe br.) ikke

godkende, anerkende; forkaste, dette Nye
var hans egen Udvikling, fulgte for let

og uvilkaarligt af hans Første, til at han
turde vise det hoxt. Vodskov. SS. 23. 15.5)

pege bort. (skriften) er i sig selv kun et

stumt vidne, som viser bort fra sig selv

til den levende Kri%i\x%. ActaJutl.XX,1.46.

16) vise fra, (især dial.) om præst: nægte

at konfirmere en (p. gr. af utilstrækkelig

viden). Krist.JyA.VI.il. RGandrup. Mørket.
(1917).39.

17) vise frem ^^7. fremvise^. 17.1) d.s.s.

fremvise 1. *Jægeren viser sit Bytte
|
Frem

for sin lille Dreng. Winth.Haandt. 51. (hun)
Sætter sig paa Divanen og viser rigeligt

frem saavel af Under- som Overben. So?/a.

LJ.9. vise frem for penge: Heib.Poet.

V1.165. ofte i videre (spøg.) anv.: Jeg
vilde sætte (ham) i Glasskab og vise ham
frem for Venge.SHeegaard.UT.132. vise

det laadne frem, se u. II. laadden l.i

slutn. (1. br.) i videre anv., som udtr. for

at besidde noget (og kunne prale med det):

*en Druesaft saa liflig,
|
At intet Land kan

vise frem dens M3ige.Hrz.F.92. (l.br.) som
udtr. for at lægge (følelse) for dagen ell. give

udtryk for (følelse, tanke): *For Mennesket
det er en gammel Skik, [

At vise frem
hvad ei hans Hjerte mener,

|
Thi Løgn og

Sandhed lige tro ham tiener. PalM.AdamH.
1.215. hun var jo som Datter hos Skræd-
derens, og de viste tit frem, hvor gode de
var mod hende. Gravl.EP. 65. || om ting:

lade komme til syne. *Kun saare, saare s j el-

den hans Profil
|

I Adams Paasyn viste

frem et Smiil. PalM.AdamH.1.42. Sandplet-
tens Vand . . stod klart . . og viste Bun-
den frem. HansPovls.HF.18. uegl.: Dit næ-
ste Brev . . viser mig en fuldstændig ny og
ukjendt Side frem hos Dig. Drachm.(Bran-
des. Br. 111. 15). 17.2) pege fremefter. Johs.

Ewald viser paa nogle punkter frem til

romantikken spec. (jf. bet. 27.4; gram.):
henvise til noget følgende. De relative pro-
nominer kan deles i to hovedgrupper, den
ene omfattende sådanne, der viser tilbage
til et substantivisk ord eller en sætning
. . den anden dem, der viser fræm mod
et substantivisk ord i den følgende over-
ordnede sætning. MKrist.(DaViser.VI1.27).

18) vise hen (jf. henvise^. 18.1) (jf. hen-
vise 1) om person.

\\
(nu sj. i rigsspr.) ved

XXVII. Rentrykt ••/„ 1952

et tegn, især med haanden, pege hen (paa).
hun viste med Hovedbevægelser hen paa
Overkrigskommissæren og Fru K.Schand.
SF.106.

II føre, lede et sted hen ell. give vej-

ledning om vejen dertil. Jeg veed ikke, hvor
han boer; vil du vise mig derhen. F/SO.//.
557. (han) spurgte efter rabbien, og folk

viste ham hen til Simon Feter. Kirk. VS.64.

II
(nu kun dial.) sende et sted hen (i et

10 ærinde), jeg har . . viist de unge mænd
hen til (1871: de unge Karle har jeg til-

sagt tilj den og den Sted. lSam.21.2 (Chr.
VI). Har du viist Pigen nogensteds hen?
VS0.1I.557.

Il
(nu næppe br.) d. s. s. hen-

vise 1.2. (jeg) har viist dem deres Be-
sværing hen til lBrg3sten.LHøyer.G.50.

||

d. s. s. henvise 1.3. (forf.) viiser Læseren hen
til Wormium (o: Ole Worm). Cit.ca. 1730.
(APhS.XIV185). I mine „Oplevelsers" før-

20 ste Del har jeg vist hen til, at jeg som
halvvoksen Skoledreng led under Følel-

sen af Synd. Schand.O.II. 6. I denne min
„Sturm und Drangtid" var det, at min
ædle Ungdomsven Professor G. viste mig
hen til Søren Kierkeg&axd. KBirkGrønb.SF.
227. 18.2) om ting ell. forhold (jf. hen-
vise 2) II

(nu 1. br.) om ting ell. bevægelse:

pege hen. See efter, hvor Fløiet viser hen.

VSO.II.557.
II

om tegn ell. ord; dels om
30 forfatterhenvisning i bog. S. er see! og viiser

hen til et andet Sted. Høysg.S. a2.f dels

(gram.) om ord, der angiver grammatisk
forbindelse, tilknytning af en vis art: sig

og sin vise kun hen til et Grundord af

tredje Ferson. Mikkels. Sprogl. 327. \\ lede

tanken hen paa; rette opmærksomheden mod.
hver Dag, som er, viser hen paa en Dag,
som skal komme. Mynst.Betr.I.119. Trage-
diens ophøjede Tale . . viser hen mod

40 Himlen. Hjort.KritLit.11.36. især: bære vid-

nesbyrd om ell. tyde paa; ogs.: vise slægtskab

med, afhængighed af, afstamning fra olgn.

disse Overensstemmelser (mellem Zoroasters

lære og den mosaiske lovgivning) vise hen
til et fælles Udspring og ældre Kilder.

Molb.F.290. Kulturlagets Sparsomhed viser

hen til Bronzealderens ustabile Bebyggelse.
Steensberg.DB.25.

19) vise hjem (jf. hjemvise^. 19.1) vise

50 (en) vejen hjem. MO. *Stjærner! Vaagn
|

og vis mig Yi\em\0lafHans.S.8. 19.2) (nu
l.br.) bortvise; hjemvise (1); ogs.: jage hjem.

hvis Engelskmanden kommer, saa vil han
nok blive vist hjem igjen, for . . de har
lagt Flaaden ud og gjort Alting rede i Kjø-
benhavn. J//eZms.^.5. 19.3) (nu næppe br.)

gendrive; forkaste; afvise; se u. II. hjem 2.4.

20) vise igen (jf. genvisej {vist egl. (til

bet. 2): lede, føre, mane tilbage; foræld, og

60 dial.) m. h. t. tyvekoster: paavise ved over-

naturlige midler (og skaffe tilbage); ogs.

m. h. t. tyv: ad magisk vej paavise en tyv.

Holb.UHH.I.l. sa.Hex.II.5. KomGrønneg.
III.225. sorte Konster . . som Adskillige

17
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kun bruger til at mane, vise igien. Grundtv.
Dansk. 11.408. Hun var baade synsk og
kunde vise igen, og hun har slaaet Øjet
ud paa mere end én Tyv. Drachm.STL.163.
Kunsten at vise Tyve igjen ved at slaae

Øiet ud paa dem.CiU889.(Bagges.I.372).
Feilb.

21) vise ind (jf.mdvhe). 21.1) vise vej

ind; føre, lede en person ind; især: give en

besked om ell. tilladelse til at træde ind i et

værelse, jeg visede ham ind igiennem den
anden Dør. Holb.Philos. III. 5. man viste

mig ind i en Sidegade. HCAnd.DB.37. jeg

blev vist ind til Direktøren. Soya.AY 14.

21.2) {efter ty. einweisen; jf. u. bet. 2.6;

bogtr.) indsætte, indføje ord(række), afsnit

i en vis sammenhæng. OrdbS.

22) vise ned, (jf. nedvise^- især i flg.

anv.: 22.1) sende bort, befale at fortrække

til et lavere ell. ringere sted. hun . . viste

ham ned (o: anviste ham en ringere plads

ved bordet). Schousbølle.Saxo.169. \\ nu næ-
sten kun (især dial.) d. s. s. vise fra (se bet.

16j. MO.' RasmSør.ML.148. Jens havde i

fire Aar gaaet til Præsten og var fire Gange
bleven vist ned. Bøgh. UF. 11.83. CHans.
BK.107. UfF. 22.2) 4> til bet. 2.1. Der vi-

ses eet Vant og een Bardun ned paa hver
Side; Vantet vises gennem en Kæbe i ag-

terste Tværsaling. Bardenfl.Søm.1.85.

23) vise om ell. omkring, (jf. omvisej
føre en omkring og forevise noget for vedk.

han havde lovet en Pastor W. , . at

vise ham om i Semindiriet. Riber.(Egeria.1,1.

(1804).253). Betty viste hende (o: den ny
hushjælp) omkring. Cit.l828.(Brøndum-Niel-
sen.PM.262). 1 (maa) godt se paa det

hele (o: gaarden) . . Jeg har bare ikke Tid
til at vise jer om. Elkjær.HF.49.

24) vise op (jf. opvisej. 24.1) ^%. til bet.

2.1. Man kan ogsaa sejse de løbende Ender
af og gøre dem los ved Nagler og Klampe.
De vises da op i Rigningen og fanges pænt
ind med Ka,helga,rn. KuskJens.Søm. 10. 24.2)

(nu især dial.) sende op i et vist ærinde, jeg

er vist op efter Op°;ørehen.ErlKrist.DH.43.

24.3) lede op, anvise vej op (til et sted).

•Lad Pigen saa mig vise op,
|
Hvor jeg

kan hvile mødig Krop. Rahb.Synt.59. Vil De
(o: hotelkarlen) vise min Nevø . . op paa
'Nr.lb.Soya.GAM.148. billedl.: *d\x viste

Nordens Millioner
|
Op mod Maalet, som

de skulde nsiSie. Lund.ED.109. 24.4) d. s. s.

opvise 2; (nu dial.) d.s.s. opvise 2.i. Moth.
7222. Feilb. vise blank op, se u. blank 7.

(nu næppe br.) d. s. s. opvise 2.2. Der er

aldrig nogen Nation i Verden, der kan vise

saa bestandige Seiervindinger op til Søes
som Danmark I OeconT.Y 65. 24.5) pege ell.

vende op. Tenderen blev helt kastet om,
saa alle 4 Hjul viste lige op Bid. Rambusch.
JE.178. Mandsperson . . Næsespidsen viser

meget op&d. PolitiE.*/»1924.3.

25) vise over. 25.1) (ikke i rigsspr.)

oversende ell. henvise, da Skødet paa Huset
ifjor skulde tinglæses, maatte jeg vise det
over til Østre Herred. CFMortens.RW. 98.

25.2) G) pege over; især uegl. (til bet. 3.4j

;

lede tanken over paa ell. danne overgang til,

føre over til. Dette viser over i den bibelske
Verden. Roos. (Univ Progr. 1941.11.25). Me-
dens Aleksandrineren hører sammen med
den nye Skoles gravitetiske Stilkunst, vi-

10 ser Sonetten over til de lettere Stilarter.

BilleskovJ.DD. 1.68.

26) vise til (jf. tilvise^. 26.1) (ikke i

rigsspr.) belære; vise (en) til rette. Moth.
V222. sætte en i gang, arbejde med noget:

Feilb. 26.2) (dial.) føre, lede (humleranker)
ind til stagerne og fastgøre dem. UfF. 26.3)

t tilsende, vise én noget til. Moth. V220.
26.4) (nu næppe br.) forevise, gøre kunster

(for en). *Nu fait om Nisze Dannemand
|

20 hans artighed at sige,
|

vel femten kun-
ster kunde hånd,

|
de prøved strax til-

lige,
I

hvordan hånd kunde visse til
|
med

næse, mund og meere (o: i en juleleg). Cit.

1708.(SprKult.II.20).

27) vise tilbage (jf. tilbagevise^. 27.1)

(dial.) d. s. s. vise igen (se bet. 20j. Barbara
kan stille Ild, hun kan „vise tilbage".

Steenberg.H. 1.61. 27.2) lede, føre ell. sende

(en) tilbage. Moth.V222. nu kun billedl.:

30 enhver ren Naturmythe viser os tilbage til

en (fjern) Tid. Vodskov.SS.127. 27.3) vise

bort; drive tilbage; tilbagevise (1). (han)
havde friet for sin . . Søn . . til Møllerens
. . Datter, men var bleven vist tilbage.

Schand.BS.14. langs Klokkens cirkelrunde

Rand piblede Vandet ind og ud i bestandig
Bevægelse, drevet frem af sin egen Magt
og viist tilbage af den stadig indpumpede
Luit.PHans.KK.270. jf.: At sønderlemme

40 Rusland eller vise dette Rige tilbage inden
det Omfang, som det havde et Aarhundrede
tilbage i Tiden. Estrup. Verdens- Historie.

(1826).465. II
m. ahstr. obj.: afvise; afslaa;

forkaste; sende tilbage, ganske kort viste

(han spørgsmaalet) tilhage.EChristians.Hj.

420. Krænket viste hun hans Tilnærmel-
ser ti\hage.Søiberg.KK.II.194. Sagen .. vi-

stes tilbage til fornyet lokal forhandling.

Arbejdsmændenes fagblad. 195 1.431 .sp.l. 27A}
50 pege tilbage \\ om person; uegl.: henlede op-

mærksomheden paa noget forbigangent, han
tiltalte dem med kraftige Ord; han viste

tilbage paa den svundne Tids forfærdelige

Tilskikkelser. iVPTFrøeJ.iVS'.iSi. || om ting,

forhold; dels (O): vise tegn paa, tyde paa
noget som dets grundlag, kilde, oprindelige

hjemsted olgn. Dele af flere andre Hdskrr.
. . vise tilbage til en med K. Brahes Fo-
liohdskr. fælles skriftlig Kilde. SvGrundtv.

60 (DgF.lI.335). Alt hvad der saaledes for-

taltes, viste tilbage til L. som den, fra

hvem det var udgasiet. CSPet.Litt.499. dels

(jf. bet. 17.2 ;
gram.) d. s. s. tilbagevise 2.

Mikkels.Sprogl.327 . PDiderichsen.DG.55.
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28) vise ud (jf. udvisej. 28.1) (især ^)
til bet. 2.1 : føre, lede ud. Klyverbommen vises

ud gennem Bovspryds-Æselhoved. Barden/?.

Søm. 1.82. man (satte) et skraat Bræt „Regn-
brædtet" under Bræddegavlen for at vise

Regnvandet ud fra Yæg°;ene.PThorsen.Fra
Sydbornholm.(1934).53. 28.2) (nu dial.) sende

ud i et ærinde, jeg har ingen ved Haanden
at hente en dryk Viin, thi jeg har viised min
Dreng ud i Byen. Holb.Bars.IV 6. BornhOS.
28.3) jage, drive ud ell. (især) befale en at gaa

ud, bort, bortvise. Moth.V222. Adolf skulde

være vist ud af Skolen. Drachm.EO.243. Di-

rektøren har vist Dem ud én Gang, er det

ikke nok? ErlKrist.DH. 103. 28.4) intr., til

iet.B
II

til bet. 3.1. Er der stor Trafik af Bi-

ler i begge Vejretninger, er det ikke saa helt

let at slippe over, selv om man i god Tid har

vist ud med venstre Haand. Alfr Christensen.

VorTid.(1934).22. \\ til bet.3.2-3. Herrecykle

. . Sadelpinden viser bag ud. PoliiiE.Kosterbl.

^y*1923.2.sp.l. Et enkelt Sæt Fodspor (i

sneen) viste ud fra en af Tværgangene. Cario

And.TA.139. spec. 4j-'- Touget viser Styr-

bord nd. SøLex.(1808).165. Kæden viser Styr-

bord ud. Scheller.MarO. || GJ til id. 3.4; især

i forb. vise ud over, være mere vidtgaaende

end; overskride grænsen for. (forf.s bøger er)

udprægede Led i den nye realistiske Skoles

Arbejder, hvormange Enkeltheder der end
vise derudover. Vodskov.SS.49. det (har) al-

tid . . været en tysk strategisk Grundsæt-
ning, at ingen Felttogsplan med Sikkerhed
kan vise ud over Opmarchen og det første

Sammenstød med Fjenden. Krigenl939-1945.
I.(1947).312. 28.5) til bet. 5: udpege. \\ vise
vand ud, (dial.) d. s. s. vise vand (se u.

bet.b.i). Skattegraveren.1886. 1.204. UfF. \\

(forst.) sætte mærker paa de træer, der skal

fældes; ofte i forb. viseskovud ell. uden obj.

vise ud. Vise skou ud.Moth.V220. MO.II.
789. (forstmanden) viser ud med sin Mærke-
kniv. Po/.%7943.;Sønd.6.sp.i.

II
(l.br. i rigs-

spr.) til bet. 6.2, m. hensobj.: udpege noget til

brug for, som tildeling til en. Han havde i

sine Tanker vist hende et andet Liv ud end
det . . i en afsides Krog. JPJac.l.215. Nu
skal jeg vise dig en (o: en pige, der passer

sig for dig) ud. Korch.LL.74. 28.6) til bet. 1.2:

vende ell. krænge ud; ofte billedl. Alle Hel-
tens Følelser viser ud imod os den Side,

fra hvilken de er Fantasteri. Bran(it's.///.27.

*det fraadende Hav . .
|

viser det Hvide

(jf. hvid sp.850^) ud af Øjnene. Jørgr.Lti;.

1.93. Feilb.

29) vise væk, d. s. s. vise bort (især i bet.

16.2J. der kommer saa mange (ansøgere),

som Du maa vise \æk.KLars.KÆ.17. med
ham (o: husbonden) kom han i Træde (o:

trætte) en Dag og blev vist væk.JVJens.
NH.123.

II (jf. bet. 15.3 ; dial.) i forb. som
vise rotter væk, fordrive rotter ved ma-
giske midler. NordsjællF.III.103.
Vise-, i ssgr. I) (hvor intet andet ndf.

angives) af 1. Vise 2 ; foruden de ndf. med-
tagne kan nævnes: Vise- digter, -digtning,

-foredrag, -forfatter, -form, -haandskrift,
-melodi, -opskrift, -salg, -samler, -samling,

-sang, -sanger(inde), -stil, -stof, -strofe,

-tekst, -tradition, -udgave. 2) (ur.) af IV
vise 4 og vekslende med Viser-, se Vise-Iøbe-

værk, -skive, -ur, -værk og jf. Viser-løbeværk
osv. M. Viser- 2. -aften, en. aftenunderhold-

10 ning, bestaaende i optræden af en ell. flere

visesangere (-sangersker). DagNyh.*/»1912.1.

sp.6. -bod, en. (foræld.) bod, hvorfra sæl-

ges (gade-, skillings)viser. Bournonville.Th.il.

236. Bøgh.IL 169. -bog:, en. (ænyd. d. s.)

bog, der indeholder en samling viser. Jeg fik

en Viise-Bog hiem forgangen med 30 skiønne
Tydske og Franske Viiser . . de ere gandske
splinder nye.Holb.Bars.il.13. han blev ly-

risk og sang et Vers, der fandtes i Visebogen
20 i den Klub, hvoraf han var M^edXem. Schand.

SF. 2. VilhAnd.Litt.il. 902. ofte i bogtitler

(især paa samling af viser til brug for en
vis kreds): Visebog indeholdende udvalgte
danske Selskabssange. Seidelin.(bogtitel.l814).

Regentsens Yhchog.bogtitel.1833. Ungkarlens
Yisehog. AaBerntsen.(bogtitel.l923).

\\
(æstet.)

om de skrevne samlinger af folkeviser og viser

af anden art, som anlagdes af adelige i Dan-
mark og Sverige i 16. aarh. og senere. Cit.1851.

30 (DgF.I.v). Danske Viser fra Adelsvise-
bøger og Flyvehlside. bogtitel.1912. -kone,
^;7. -kælling; foræld.) kvinde, der paa gaden,

markeder olgn. falbød (gade-, skillings)viser

(under raaben ell. foredrag af viserne). Molb.
Reise.1.383. JPJac.l1. 281. -kræmmer,
en. (foræld.) mand, der falbød viser (paa lign.

maade som en visekone). Schand.F.77. UfF.
(jy-)- II r^w næppe br.) nedsæt, om visedigter.

Anti-Spectator.22. -kælling^, en. (foræld.)

40 især nedsæt., om visekone. PAHeib.R.I.142.
Kierk.XI.196. Visekjærlingerne, der med
hæs Stemme forkyndte en ny Vise om et

græsseligt Mord . . og sang Melodien til,

vare (et) fremtrædende Element i Gadelivet.

Davids.KK.27.
Visel, en. se Vigsel.

viselige, adj. f'vi'sali] (ikke i rigsspr.

vislig (viislig). Holb.Arab.9sc. sa.Herod.74.

LTid.n34.250. jf. Moth.V217. Feilb. samt
50 u. uviseligj. adv. d. s. ell. -i ell. (f) -en (se

ndf.). (ænyd. (som adv.) vis(e)lig(en), glda.

visælighæ (Mand. 167), wisseligh (Brandt.

RD.I.79), wisleg (GldaKrøn.97), wiisslighe

(Fragm.48), oldn. visliga, mnt. wislik, adj.,

wislik, -like(n), adv.; afl. af viis) I) (sj. i

rigsspr.) som adj.: som vidner om visdom
ell. (især) klogskab; klog; fornuftig. LTid.
1737.701. en viselig Bestemmelse. jPrJ?eide.

Midisjælland. (1919). 86. Feilb. som præd.:

60 Mall.SgH.31. Dette Raad fandt Kongen
viseligt. Oehl.XXX.30. *I kan . . dømme . .

om det her
|
Er viseligt, at ville trænge

frem
|
Igjennem utilgængelige Fjelde. Ing.

DD.II.166. 2) (især bibl. ell. arkais., nu ofte

IV
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spøg., iron.) som adv.: paa en maade, der
vidner om visdom ell. (især) klogskab,
betænksomhed, omtanke. Hvor mange ere

dine Gjerninger, Herre! du gjorde dem alle

viseligen (1931: med Yisdom). Ps.104.24. En
overlegger undertiden en Ting viiselig, en
anden derimod begynder en Ting i daarlig

Fremfusenhed. HoZi.Jean. ¥5. Denne sidste

Deel af sine Tanker beholdt han dog viselig

hos sig sely.Gylb.Novel.il.241. Alt er nu saa
viseligt indrettet i Naturen. HCAnd.(1919).
111.10. det havde (han) viseligen indset.

Bergstrøm.Ve.225. Feilb. LollO.

Vise-labevaerk, et. (til lY vise 4;

jf. Viserløbeværk u. Viser- 2; ur.) taarnur,

der drives af et hovedur, som hvert minut giver

impulser til dette, saa dets minutviser springer

eet minut frem. HFB.1936.397. -magrer,
en. (jf. Versemager; nu l.br. i rigsspr.; især

nedsæt.) person, der digter viser, især lej-

lighedsviser, gadeviser olgn. Holb.Ep.II.78.
Teateroversætter og Visemager N. T. Bruuns
^msk^øsYieå. Hjort.KritLit.il. XLVI. *jeg er

kun en Visemager,
|
som gaar efter Sange

paa Jagt. Drachm. XII. 306. Feilb. jf.: han
er stærk i Yisemageiiet. ABuntz.FtA.51.
-mand, en. (nu dial., jf.: „Talespr." Lewn.^
person, der forhandler viser; visekræmmer.
Molb.Reise.1.383. Gravl.EB.62.
visen, adj. se II. vissen.

Tisende-mand, en. (efter oldn. vi-

sindamabr, til visindi, trolddomskunster, der

sætter en i stand til at spaa, se ind i frem-
tiden olgn., til visa (se IV \ise); arkais., sj.)

spaamand; troldmand. Oehl.XXXI.292.
Visent, en. ['vi(")|sæn'd] (ogs. skrevet

Wisent^. flt. -er. (fra ty. wisent, der svarer

til oldn. visundr, oeng. wesend og lat.-gr.

(laant fra germ. ell. keltisk) bison (se Bison^;
^'/. Vesselhorn ; af uvis oprindelse; zool.) den
europæiske bison, Bison bonasus ell.

europæus. BMøll.DyL.I.216. JVJem.CT.43.
DJagtleks.1390.
% Vise-ord, et. {efter oidn. visuorb ; l.br.)

verslinje (i oldn. poesi). Gjel.KII.46. Ottosen.

VH.I.107.
I I. Viser, en. (ogs.Yise). flt.-e. (no.dial.

vise, m., blomst som begyndelse til frugt,

spids, top, visa, /., spire, skud, oldn. visir,

spire, topskud, oeng. wise, plantestængel, ud-

løber paa jordbærplante olgn.; af usikker op-

rindelse, snarest dog til IV vise (2 ell. (og)

7?); ordet indgaar vist som sidste led i Blaa-

vis, Hvidvisse; sml.MM.1940.120ff. samt
I-II. Ved; dial.\ om spire (især: paa sæde-

korn ell. korn, der er sat i støb) ell. i al alm.

om en plantes første skud ell. om top
(stilk og blade) paa planter, hvis rod anvendes
(rodfrugter, gulerødder, kartofler osv.). Man
kan . . uden Sædens Skade bie 7, 8 a 9 Dage
førend man vender Bygget; ja om det end-
skiønt har Rødder og en liden Viser, saa
skades det dog ikke deT&t.JPPrahl.AC.38.

jf.: de smaa Insekter elsker helst de spæde

velsmagende Ertevisere og Bl&åe. smst.

41. Vise: Dersom (læggekartoflen) er grødet
(o: spiret), saa lader man den bære hen
(paa ageren) i Truge, paa det at Visen
ikke skal blive heskadiget. Laders.KortSam-
tale imellem enLandmand og enPræst.(1760).37.
MDL. 652. Esp. 387. Feilb. III. 1075. Rietz.

815 (skaansk)

.

II. Viser, en. ['vi'sar] (nu kun dial. (i

10 bet. 3; Vise. Moth.V223. jf. Esp.387. UfF.).

flt. -e. {ænyd. (i bet. S) viser, vise, wijse,

wyse, SV. (i bet. Z) vise, sv. dial. (i bet. 2)
vise, oldn. vfsi, visir, høvding, fyrste, oeng.

wisa, (an)fører, oht., osax. wiso ; til IV vise 2

;

egl.: den førende, ledende) I) (genoptaget fra

oldn.; arkais., sj.) hærens anfører; høv-
ding; fyrste. *I)ag tog Flugten, men und-
vige

I

Vilde Norges Viser (o: Olav den Hel-

lige) ei.Grundtv.SS.II.345. *Tab voldte det

20 tit Hæren,
|
agtedes Viserens Ord ei.Rørd.

B.155. *Hæren valgte sig Viser og Drot.

smst.162. 2) t fugl, der anfører flokken
linder træk; i ssg. Vagtelviser (s. d.).

3) (sml. Bikonge samt lat. rex ap(i)um; bi-

dronningen mentes tidligere at være en han,

og ordet vise(r) er i da. (trekøns)dial. mase.

II
især biavl, og dial.) bidronning; dron-

ningbi. Moth.V223. *den vilde Bisværm
(sværmer) om sin YiseT.Ing.DD.I.218. Et-

30 hvert Bistade har en Dronning eller Viser,

som lægger alle Æggene. FJCJensen.Havebog
for Bondestanden.(1848).120. NaturensV.1918.
566. FrGrundtv.LK.160. Flemløse.125. ordspr.

naar viseren er borte, flyver bierne
vilde ell. vndt.Mau.785. DF. 11.144. jf.:

*Naar Viseren mattes og falder til Jord,
|

Da flyve de Bier saa \ilde.Grundtv.PS. 1.399.

i billedl. udtr.: Hestehaven . . er da at ligne

ved en uhyre Bikube . . Hvormangen Unger-

40 svend har eller finder her sit Hjertes Dron-
ning ! hvor troligt følger den forelskede Knøs
sin Yiserl Blich.(1920).X.108. han var lige-

som Viseren i en BiswæTm.Hauch.III.344.
*Tirr ikke Vølund ,,—

|
han stikker som

Bremsen,
|
Alfernes Viser,

|
den braadede

Bi. Drachm.VS.158.
III. Viser, en. ['vi'sar] Høysg.AG.140.

(nu ikke i rigsspr. Visere. LTid.1726.231.

jf. LollO. samt u. Vejviserj. flt. -e. {penyd.

50 viser(e), person, der foreviser, redskab(s-del),

der angiver noget, glda. i ssg. brefviseræ,

-wissere, indehaver af et brev, dokument, mnt.

wisere, foreviser, pegeflnger; afl. af IV vise;

jf. II. Viser)

1) om person (sml. afl. af sammensatte
verber (og tilsvarende usammensatte forb.) som
An-, Fore-, I. Frem-, Om-, Op-, Ud-, Under-
viserj; især i flg. anv.: I.l) til IV vise 6;

kun i ssgr.; til IV vise 6.1 : Skive-, Skud-,

60 Vandviser (s.d.); til IV vise 6.2: Vejviser

(1). 1.2) f til IV vise 6.2: person, der fore-

viser en noget; foreviser. Moth.V223. LTid.
1726.773.

2) (især til IV vise 3-4j om ting. 2.1) i al
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alm., om hvad der angiver, markerer ell. peger,

viser hen til noget. || hvad der markerer, an-

giver noget (jf. Fald-, Rod-, Trumfviserj.
som La Fontaine havde (H. C. Andersen)
Brug for en Masse karakteristiske DjTelyd,

der for Børnene blev lige saa mange Visere,

som altid sikkert markerede hvad Kræ det

var man havde at gøre med. Ruiow.HCA.
208. (nu næppe Ir.) d.s.s. Markør 2,i. Nogle
Poster ang. Tobaks -Plantningen. (1778). 10.

||

om genstand, der peger i en vis retning (jf.

Retnings-, Strømretnings- samt Haandviser;
sml. Afviserj. L Tid. 1727. 662. om vejviser

(2.3): *Som en Viser paa en Korsvej
|

Nytaars-Kvelden plantet staar. Rich.III.lSl.

(jærnh.) om sporskifteviser: Sporskifterne (paa
Slangerupbanen) er uden Visere. JernftaneT.

^^U1948.3.sp.3. (foræld.) om mærke ved en
skelsten, der angav retningen mod den næste.

Cit.l768.(AarbAarh.l942.106). (foræld.) om
forreste spids af løbet paa en plov, taaen

(se u. I. Taa 3.i j. Giersing.Landoeconomien.

L(1825).416.
II

hvad der viser hen til (en

fortsættelse paa) flg. blad, side; i ssgr. som
Blad-, Nodeviser. || om tabel, register, in-

deks olgn.; især i ssgr. som Mile-, Navne-
viser

II
i betegnelser for planter, se Regn-,

Timeviser (2). 2.2) om del af maale-, regi-

streringsapparater. \\ om tunge (I.6.1) paa
vægtskaal. Viseren (paa en vægt) skal stå

i ligevægtsstilling (før vejningen begynder).

NPNielsen. Måling vg vejning. (1950). 28. bil-

ledl.: *At lade Sværdets Tunge være Vi-

ser
I

Paa Rettens Vægtskaal. i2ecA;e.iiLL.23.
||

den (i reglen bevægelige) del af forsk, regi-

strerings-, maaleapparater, der ved at pege

paa et vist sted i en skala angiver noget.

Heib.Poet.X.385. Lykkespillet blev nu dreiet

rundt og — hvilket Held! — Viseren stod
ved 'NT.13.Corsaren.^y8l858.sp.ll. Man bør
. . slaa roligt paa Maskintelegrafen, ikke lade

Viseren fare frem og tilbage, men bevæge
den i et afmaalt Tem]^o.Bardenfl.Søm.I.237.
især om det skyggekastende legeme paa et

solur (jf. Skygge-, Solviser^ ell. (oftest) det

naalelignende metallegeme, der i et alm. ur
bevæger sig skiven rundt og ved sin stilling

udpeger klokkeslættet; urviser. Viiseren paa
Seyerverket viiser hvad Klokken ex. Høm.
Moral.1.38. Viseren paa en Solskive skal

pege lige paa 'Nordyolen. nøysg.S.137. Klok-
ken syv . . vil Viseren staae stille, fordi

Uhret ei er optrukket. Oe/iLØen.//.59. Per-
pendikelen paa det store Uhr gik frem og
tilbage og Viseren dreiede. HCAnd.(1919).
11.275. Urmageri.154. billedl. ell. i sammen-
ligninger: *Uhrets Viser lig, der gjør sin

Tour
I

Paa Skiven, og sig sagtelig kun flytter.

PalM.AdamH.1.253. *Tidens Viser dreied
|

En Haand, som Alt formaaer,
| Og standsed,

da den viste
|
Igjen paa Livets Vaar. Bødf.

160. *Jeg læser Dagens Timer,
|
når Skyggen

som en blå
| og spinkel Viser drejer

|
om

hvert et gulnet StTLTomKrist.P.37. Mod

Samarbejde peger Tidens Yiser. Rigsdagst.

F.1942/43.sp.l430. den korte ell. (oftest)

lille, henh. den lange ell. store viser, om
hver af de to visere i et alm. ur, hvoraf den
korte angiver en time og den lange et tidspunkt

inden for denne time (jf. Minut-, Timeviser;
om andre arter af visere se Kvart-, Kvarter-,

Sekundviser^. Den lange Viser truede med
at berøre den lille Viser ved Tallet 12, uden

10 at Ingeborg syntes at bemærke det. Gold-

schm.VIII.139. oprindelig har den lange
Viser (paa et ur fra 16. aarh.) i 12 Timer
bevæget sig hele Kredsen rundt, den lille

tilbagelagt samme Vej i fire Kvarter; nu
(efter en restauration) er det omvendt efter

senere Tiders Skik.Tilsk.l931.I.189. LollO.

2.3) om forsk, maale- og registreringsapparater

(især: forsynede med en viser {2.2)); se bl. a.

Bak-, Føle-, Hastigheds-, Luft-, Olie-, Rat-,

20 Ror-, Strøm-, Tal-, Varme-, Vejrviser (1).

II om tidsmaalere (jf. Passions-, Sol-, Tid-

viser^; (foræld.) en slags stueur uden slag-

værk; viserværk. RibeAmt.1915.100. AarbThi-
sted.1920.108. Feilb.

\\
(sj.) billedl, om hvad

der virker som et kompas. *Du, som gav den
letbevingede Svale |

En Viser i Brystet,
|

Der fører den sikkert . .
|
Over det ukjendte

EsLy.Hauch.SD.I.261.
I. Visér, et. [vi'se^r] (nu 1. br. (jf.: „min-

30 dre korrekt." Sal*XXY 284) Visir, et ell

en (Funch.MarO.1.12. MilTeknO.). Bestem-
melser for det da. Cavalleries Krigsøvelser.(1807).
57. Primon.Lexicon.(1807). JBaden.FrO. (ud-

talt: „Fiseer".j. NordConvLex.V 736. Bran-
des.V11.558. Wolfh.MarO.278. Rørd.GK.32.
— MilTeknO. bruger visér om opsats paa
gevær, visir om sigtemidlerne paa kanon),
best. f. viseret; flt. viserer, (fra ty. visier;

egl sa. ord som II. Visir) I) ;x< om sigtemid-
40 del paa skydevaaben; dels om det bager-

ste, oftest indstillelige sigtemiddel paa haand-
skydevaaben (jf. Galge-, Klap-, Kvadrant-,
Standvisér^; dels (tidligere) ogs. om tilsva-

rende sigtemiddel paa kanon: opsats (I.4)

(NordConvLex.Y.736. ogs. kaldt løst visér:
Funch.MarO.1.12. MilTeknO.) ell (i forb.

fast visér^ om det forreste sigtemiddel paa
kanon: falk (2) (Funch. Mar 0. 1.13. Mil
TeknO.). MilTeknO. en Pistol uden Visér.

50 Brandes.XIY409. skyde med for lavt Visér.

Scheller.MarO. i forb. m. angivelse af viserets

indstilling til skydning over en vis afstand:

(de) skød . . endnu med 6 og 700 Alens Visér.

Rist.J.158. vi var nok fri for at tage til

Bajonetten den Gang, vi skød med Visér

400 k\en.KLars.SA.123. Viser 400! Skyd!
Eksercerreglementf. Fodfolket. (1899). 87. fast
visér, ogs. (jf. ovf. 147) om klapvisér, der

ikke er opslaaet, ikke er i brug. MilTeknO.
60 2) (foræld.) om andre sigtemidler; spec.:

(sigtesprække paa) et ved landmaaling
og astronomiske iagttagelser tidligere
brugt instrument (diopter). JBaden.FrO.

r.* Wanscher.R.125. 3) (fagl) instru-
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ment til undersøgelse af, om der er mug
ell. vinsten i et vinfad. Visir: VeilVin.
(1839).112.m.

II. Visér, et. se IL Visir.

Viser-, i ssgr. I) (Uavl., l.hr.) af II.

Viser 3, bl. a. Viser-celle (Larsen, jf. u.

-vugge^, -løs (om bistade. Fleischer.B.527.

CNAndersen. Biens Natur. (1827).33), -man-
gel (VSO.), -vugge (om de store celler i

bikagens rand, hvori de æg lægges, hvoraf
dronninger udvikles. Fleischer.B.176). 2) (un-
dertiden vekslende m. Vise-, se Vise- 2).

af III. Viser 2, bl. a. Viser -anordning,
-apparat (apparat, der angiver, registrerer

noget, spec. v. hj. af en viser. Sal.V933. Suen-
son.B.I.12), -arm, -baand (baand, der under
elevatorens gang passerer et i hver etage an-
bragt apparat og herved angiver, hvor eleva-

toren befinder sig. Sal.V.933), -hjul (hjul i

urværk, der driver viserne. Larsen. VSO.),
-instrument, -løbeyærk (d. s. s. Viseløbe-

værk. HFB.1936.il), -plade (en i forbin-

delse m. gasbrændere anvendt plade til angi-

velse af hanens stilling. TeknLeks.1.601),
-pæl (sj., om pæl m. vejviserskilt. Hørup.lL9),
•'Skala, -skive (dels (sj.) om urskive. Borre-

hye.TF.409. jf. Viseskive, dels (fagl.) om
metalskive paa gashane; viserplade. HFB.
1936.458), -støtte (nu næppe br,, om, støtte

med vejviserskilt. S&B. VSO.), -tang (om
urmagerredskab. Larsen.), -telegraf (et nu
især ved signalering ml. kommandobro og

maskinrum brugt telegrafapparat, hvorved de

telegraferede tegn, tal umiddelbart angives

V. hj. af en bevægelig viser paa en skive.

HHolst.Elektr. 1.119), -termometer (urlig-

nende termometer. TeknLeks.L541), -ur (for-

æld., d. s. s. Viseur. Amberg. VSO.), -vædske
(vædske(søjle), fx. visende vand-'^tand i tank.

Vikingen.^U1951.34.sp.2), -vægt (vægt, der

er saaledes konstrueret, at den vejede genstand
fremkalder en bevægelse, hvorved en viser

flytter sig hen over en inddelt bue til det til

genstandens vægt svarende tal. Nord ConvLex.
V.698. OpfB.*in.477), -værk (værk, der dri-

ver viseren i et apparat. Sal.*XIV851. spec.

(ur.) om det værk, der bevæger viserne i et ur,

vekselværk. Hallager.261. Ursin.Uhre.(1843).
10. Urmageri.56.60. især dial. om ur, der ikke

havde slagværk (kun viser). LHBing.Lesøe.
(1802).63. AarbThisted.1925.85. jf. Viseværk;.

Visér-, i ssgr. af I. Visér. \) ^ af I. Vi-

sér 1: Visér-fod (foden af et galge-, klapvisér.

Sa,l.'XXI.388), -højde (o: den højde, hvori et

visér er indstillet. AFoss&VGiersing.Skarp-
skydning.(1883) .22) , -inddeling, -knop (en
paa kanon indstøbt knop, hvortil viseret be-

fæstes. Funch. Mar 0. 1. 12. Harboe. Mar O.),

-kærv, -linie (o: linien ml. de to sigtemidler

parallelt m. løbets akse; ogs. om sigtelinjen.

Bestemmelser for det da. Cavalleries Krigsøvelser.

(1807).57. Ved Viserlinien forstaas Afstan-
den mellem Falle og Kærv, naar Opsatsen
staar paa O og Kærvstykket i Normalstil-

ling. S*A;ade.4rii7ien7orZorne<s/(;oZen.C7920jJ5;,

-plan (plan gennem sigtepunkterne og skyt-

sets kernelinie. MilTeknO.), -punkt (d.s.s.

Sigtepunkt 3 ; ogs. det punkt, hvor kuglebanen
anden gang skærer sigtelinien. MilTeknO.),
-skud (skud, hvorved en kanon er rettet over

sigtepunkterne mod det maal, man vil ramme.
Politivennen.1801.2468. Holst.lV.71. Scheller.

MarO.), -vinkel (o: den vinkel, sigtelinien

10 danner m. løbets akse. Scheller.MarO.). 2)
(fagl.) af I. Visér 2: Visér-lineal (lineal m.
to lodretstaaende metalplader m. sigtesprækker.

Meyer.'), -skive (glasskive i kameras bag-

stykke, hvorved det kan konstateres, om bag-

stykket er i rette afstand fra linsen, saa at

billedet bliver skarpt; indstilJingsplade. OpfB.*
111,3.37), -stok (landmaalerstok. Cramer.
Geometria.(1760).14. NordConvLex.' V1.1048).

3) (foræld.) til II. visere 2: Visér -kunst
ip(Geom.(1704). 105. LTid.1757.62) , -maal

(KiøbmSyst. 11.56), -rode (d. s. s. -stok. smst.),

-snor (JBaden. FrO.), -stok (KiøbmSyst.Il.
56. ConvLex.XIX.222 jf. Visirerstok. LTid.
1724.471).

I. visere, v. [vi'seJra] -ede ell. (sj.) -te.

vis. -ing (Instr.Nr.283''/i2l893.§16. Bek.Nr.
1W/»1934.§2). (fra /r. viser, afl. af visa (se

Visumj; især emb.) meddele visum. Heib.

Poet. 11.66. det russiske Konsulat i Kjøben-
30 havn . . negtede at visere det af det danske

Udenrigsministerium indsendte Pas. Brandes.

NG.180. „Sørg saa blot for at faa dit Pas
viseret." „Det er allerede viseret til Tysk-
land, Svejts og Frankrig." FrPowisen.MZ).
318.

II
(foræld.) om paategning af en haand-

værkssvends vandrebog. Saa gik Reisen videre,

fra Kjøbstad til Kjøbstad; deres Vandrebog
blev viseret („fiseret" lød Udtalen) af Po-

litiet. Nord.Skomager-Tidende.^'U 1887.3. sp.2.

40 AarbSorø.1931.74.

II. visere, v. [vi'seJra] f'fvisire. LTid.

1723.246. ConvLex.XIX.221). -ede ell (sj.)

-te. vbs.-ing (LTid. 1729.95). (gennem ty.vi-

sieren af fr. viser, afi. af lat. visus, perf. part.

af videre, se; jf. I. Visér) I) (delvis foræld.)

sigte med skydevaaben, landmaalerredskab

olgn. mod et maal ell. fastlægge en lige

linje ved sigtning. Skal der rettes i Viseer-

skud eller lavere Elevationer . . viserer

50 (man) over de høieste Punkter for og bag,

og retter (kanonen) saaledes paa Maalet.

ExercArtil.(1804).32. Ved Geværhaandgre-
bene betyder visire at rette Geværet mod
en vis Gjenstand. ConvLex. XIX. 221. Saa-

ledes visires Benene i de Vinkler, der danne
Triangelens Sider, ved en Optagelses Ret-

lægnins: eller den saakaldte Triangulering.

smst. Meyer.' jf.: Saaledes indvisirer man
Træer, som skal plantes, opstillede Tropper.

60 ConvLex.XIX.221. 2) (foræld.) beregne
indholdet af tønde, fad v. hj. af en snor

(visérsnor), der slaas omkring tønden, og en

stok (visérstok), der maaler dybden; ogs. om
bestemmelse af en kildes vandindhold (Nord
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Conv Lex.* Y 1011). LTid. 1729.95. JBaden.
FrO. VSO. 3) t tegne et rids af noget i

en vis maalestok; om tegning, konstruktion

af vaabenmcerke, skjold (2): LTid.1723.2i6.
smst.1735.372.

Vise-skive, en. (til lY vise 4; nu
næppe br.) d. s. s. Viserskive (se u. Viser- 2).

Cit.ca.l760.(DanmKirker.III.797). -stamp,
en. *han nynner paa en Visestump. Z)mc/im.

HI.318. Nu og da stod de (o: børnene, som
raslede fastelavnsmandag) ogsaa stille for at

skraale en Visestump i vilden Sky. Soya.FH.
161. -tone, en. (dial.) melodi til en vise ell.

sang. Blich.(1920).X.59. Feilb. LollO. -ur,
et. (til IV vise 4; dial.) d. s. s. Viserværk

(jf. Viserur u. Viser- 2). BornholmsAvis."/»

1844.3. sp.2. smst.^'>/iil877.3.sp.4. -værk,
et. (til IV vise 4; dial.) d.s.s. Viserværk (se

u. Viser- 2). (han øvede) sig til at begynde
med i at lave simple Stueuhre, de saakaldte

Viseværker. HimmerlKjær.1923.426. Feilb.

Vished, en. ('veS|heJ51 flt. (l.br.; se

let. 1 slutn. og b) -er. {glda. vishiet, weshedh,
mnt. wisheit, sikkerhed, garanti, jf. ty. gewiss-

heit; til II. vis)

I) til II. vis 1: personlig overbevis-
ning om sandheden, rigtigheden af no-
get ell. uomtvistelig , sikker viden om,
erkendelse af noget; det at være sikker i

sin sag ell. sikker paa, at noget er sandt,

rigtigt; m. h. t. noget fremtidigt: det at kunne
regne sikkert med, at det vil komme, ell. at

man vil opnaa det; ofte i forb. m. om ell. for
(se ndf. 1. 58) ell. f af (se sp. 270""). *tryk
mig den Vished at arve dit Rige

|
I inderste

Grund. Brors.59. for den, som veed Alt, er

ogsaa al Sandhed Vished. Du forstaaer mig?
jeg mener, for Gnd.Ørst.VII.llO. nu syntes

mig Tvivlen at maatte vige for frydefuld

Yisheå. Blich.(1920).XIX.121. meest herligt

er Udtrykket (paa et maleri) af Børnenes
Vished om, at de skulle i Rimlen. HCAnd.
(1919).1.280. Næst efter Vished i Viden er

Vished om ens Uvidenhed det bedste for

den, der skal lære noget. Ax Dam. FO. 82.

jf. II. vis 1.5: han (o: Grundtvig) var den
Mand, der hele sit Liv led af Tvivl og Kamp,
saa Vissheden og Freden med Gud, det har
han jo altsaa ikke kendt. KMunk.0.47. (m.
overgang til bet. 2:) den fierneste Muelighed
bliver til den afgiorteste Vished.JKa/i6.
Tilsk.1795.419. hendes bange Anelse blev
til Yished.Gylb.TT.60. \\ i mer ell. mindre
faste forb. m. verber, i udtr. for at faa, have,

skaffe en sikker viden om noget ell. sikre be-

viser, garanti for noget; især i forb. m. om
ell. (ved angivelse af sikkert grundlag for en
dom, bevis for noget) for. jeg maa først have
nogen Vished om min Kones Utroskab, og
naar jeg har Vished, skal jeg bevæbne mig
mod hende med Lands Lov og Ret. Holb.
Bars.Y2. hvad Vished har jeg at faae det,

saa længe det er i dine Hænder, og ei gi-

vet en anden til Yoivaring.Suhm.Hist.1.454.

naar Du blot kunde vinde en Vished om,
at Evigheden vilde bringe Dig Dit Ønske.
Kierk.IlI.41. komme til Vished i en Sag, om
noget. MO. har man Vished for, at der er

Grævling i Graven. Bogan.1.168. Jeg vil ikke

tro det, før jeg faar Yished. Pont. GA. 130.

II
med vished, at tale om (goternes) Ud-

toge og Bedriffter, fra den Tiid de ere blevne

bekiendte af Fremmede, og man med nogen
10 Vished kand tale om dem. Holb. DH. 1. 15.

ORung.Nov.II.5. ofte i forb. vide noget med
vished: Man veed nu med Vished, at Suur-
stof. Vandstof og Kulstof ere de væsentligste

Virkningsmidler ved Edd\keg}daringen. Han-
dels- og Industrie-Tidende.1803.83. Ingen vid-

ste dog med Vished, om denne Formodning
var grundet. Ing.EM.II1 .170. „Det veed du
sikkert?" — „Med Wished."Boye.PS.II.85. ||

(delvis til bet. 2) i særlige forb. m. attrib. adj.

20 Den mathematiske Vished. MO. med viden-

skabelig Vished. B/ÆT. Tilstrækkelig juridisk

Bevis kaldes det, som har alt hvad efter

Loven behøves til at udgiøre juridisk N'is-

he d. Nørreg.Privatr.V1 .4. Man har ingen Ju-

ridisk Vished om, at Storm er Forfatter

af Bræger. PAHcib.R.II. 272. Stoud.Emb.67.
moralsk vished, se moralsk 4. fuld vis-

hed: den fulde Vished (1819: Befæstelse;

i U&a.het.Hebr.6.1 1(1907). ofte efter præp.i:

30 tænk dig nu i den fulde Vished af at være
ehket.Heib.Poet.X.8. Er jeg virkelig hans
Søn . . Holder I mig derfor i fuld Vished?

Kofoed-Hansen. DL. 51. \\ en til vished
grænsende formodning (Kriminalf.214.

Tops.1.250) ell. (især) sandsynlighed (se

Sandsynlighed Li^. || (sj.) i flt., om grund-

anskuelser, ell. hvad man er forvisset om.
Omtrent paa samme Tid . . nærmedes jeg

Kristendommen ved udvortes Stød, som
40 dreve mig til at beskue mit Inderste og be-

tænke mine N'i%]ieder.Grundtv.B.l.l09. Var
det, altsaa, i Virkeligheden slet ikke Farvel-

Vemodighed — men derimod onde Anelser,

bitre Drømme og beske Vissheder, dét der

havde fyldt dem allesammen. ^Zo/ii.MP.Z.
67.

II
hertil (nu 1. br.) ssgr. som: en asser-

torisk Dom eller en Vishedsdom. Si65.

Tænkelære.(1849).114. Visheds Eed . . er

den, med hvilken man bekræfter sit Udsi-

50 gendes moralsk-logiske Sandhed. iVørreg.Pn-

vatr.VI.78. Troen bliver, som den for den
Existerende høieste Vishedsform, det ab-

solut Gyldige. 5røc/iner.TY26. det saakaldte

Identitetsprincip (der ogsaa er bleven kaldet

N ish.ed&'^xinci^et). Sibb.Tænkelære.(1849).

130.

2) (nu l.br.) til IH. vis 2. 2.1) til IILvis
2.2: det forhold, at man kan stole paa sand-

heden, rigtigheden af noget; det at noget er

60 sandt, vist; sandhed; rigtighed. At kund-
giøre dig sandheds tales vished (1871: kund-
gjøre dig, hvad er vist. Sandheds Ordj.

Ords.22.21(Chr.VI). sige for (en) vished,
(nu næppe br.) sige for vist (se u. II. vis
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11.1 j. vAph.(1764). om det var Mundkys
eller Haandkys, kan jeg ikke sige for Vished;
dog troer jeg det første. BUch.(1920).XXX.
38. 2.2) til III. vis 2.5: det at noget ufra-
vigeligt vil komme, blive en til del. det
er mere Straffens Vished, end dens Størrelse,

som heyægeT.JSneed.VIII.69. Dødens Vis-

hed, ikfO.
II

om borgen, garanti, sikkerhed,

(jeg lover) at udlevere Ham . . bemældte
Fad Indigo f^: et underpant). Til dettes

større Viszhed har jeg derover udstedet det-

te Bevis. JCMay. Forsøgillandelsbreve.fovers.

1782).346. for en visheds (nu alm.: sikker-

heds) skyld. Der kunde for en Visheds
Skyld sættes et Vandmærke . . en Alen
under den Højde, som Bunden af Slusen

nu har. Cit.l721.(AarbFrborg.l9n.92). Bag-
ges.I.lé. Men skulde vi dog ikke for en Vis-

heds Skyld ride tilbage til den Tyr og see,

om ikke det Bræt skulde være bundet med
et Stykke lReh.Schack.43. \\ m. mere konkr.

bet.: hvad man kan paaregne, vente med sik-

kerhed. Pinsler og Qvaler vare mig en Vis-

hed. HCAnd.(1919).III.148.

3) t til III. vis 3: sikkerhed, dygtighed
i udøvelsen af en færdighed, der blev
foregivet at være saadan Styrke og Vished
udi hans Haand, at han kunde treffe alt,

hvad han sigtede til. Holb.Herod.169. paa
botaniske Udvandringer har (jeg) ofte med
Møie maattet klynge mig ved Buske og
Rødder over de Steder, hvor Negerne løbe
med samme Vished som paa den jævne
Slette.HWest.St.Croix.(1793).64.

4) (dial.) til III. vis 4: bestemt del,

portion olgn., der tildeles en. faa sin Vis-

hed (alm.: faa sit visse, se u. III. vis 4j. UfF.
5) t (jf-bet.l) hvad der tjener som be-

vis, dokumentation, garanti olgn. (forf.

af en historisk beskrivelse) har grundet det
anførdte paa tilforladelige Berætninger, paa
sikkre Diplomata og andre øyensiunlige Vis-

heder. LTid.l737. 712.
visibel, adj. [vi'siJb(8)l] (f m. fr.

form visible. Primon.Lexicon.(1807). Hvor-
for staaer De saaledes i Døren? Er De
maaskee endnu ikke visible? Heib.Poet.VII.

270). {fra fr. visible, af lat. visibilis, til (per-

fektumsstammen i) videre, se (se V vide^;

j7- Vision) I) (fagl.) som kan opfattes v. hj.

af synssansen, ell. som under givne omstæn-
digheder kan ses, iagttages; synlig (l.i).

Moth.Conv.V125. JBaden.FrO. jf. ultravi-

sibel u. ultra- 1. 2) som er i en saadan
stand, at man kan lade andre se det. 2.1)

(sj.) om ting: som man kan være be-
kendt at vise til andre. Lejlighedens ene-
ste visible Stue. TDitlevsen.BF.135. 2.2) (jf.

synlig 1.1 slutn.; især i højere talespr.) om
person: som (er færdig med sin paaklæd-
ning og derfor) kan vise sig for, modtage
besøg af fremmede; ogs. i alm.: som er

i stand ell. rede til at modtage en besøgende.

„Grevinden var visibel" . . Tjeneren førte

ham igjennem de forreste Værelser. CBern/j.

VI.139. at en ung Kvinde nøgen ordner sit

Haar, er kun en Forberedelse til, at hun
kan optræde mellem Andre: endnu er hun
ikke visibel. JLange.BM.11.116. Hele For-
middagen gaar med Konferencer og Visi-

ter — som før nævnt er Præsidenten sær-
deles visibel. FoUy»1923.10.sp.5. Tision,
en. [vi'/o'n] flt. -er. (fra lat. visio (gen. vi-

10 sionisj, til (perfektumsstammen i) videre, se

(se V vide^; jf. visibel) I) (sj.) i al alm.
om synsbillede, syn (7.i). langsomt nær-
mede jeg mig det lykkelige Par . . Jeg næn-
nede ikke at forstyrre dem . . En saadan
Vision frembringer i mit gamle Sind en Virk-
ning langt behageligere, end . . Synet af en
frodigtblomstrende Kløvermark i Herreman-
dens. BKc/t.^i92<?;.ZZZ. 40. 2) hvad der
i form af et billede, en billedrække

20 viser sig for ens indre blik; hvad man
synes at se i en unormal sjælstilstand (jf.

Krystalvision^; syn, der skyldes hallucina-

tioner; spec. om (skildring af) syn af religiøs

art, aabenbaring af den hinsidige verden.

Moth.Conv.V125. Digteren (Frankenau) be-

skriver i en Visjon ret smukt det gamle
Klosters fordums Herlighed. Hjort.KritLit.I

.

79. fromme Mennesker (rykkes) hen i hellige

Yisioner. VVed.BK.164. Kunst og Litteratur

30 er kun i ringere Grad Gengivelse. Det er

Person og Vision, som skænker Værket Liv.

Drachm.Hr.Oluf.(1906).9. I. Visioiiser,
en. [vi/o'næ^r] (f m. fr. form Visionairej.

flt. -er. {fra fr. visionnaire; substantivering

af II. visionær; nu l.br.) person, der har
visioner ell. fantastiske, sværmeriske
ideer. Moth.Conv.V125. Holb.DH.L291. Det
lønner sig ikke at være Visionær i en Tid,

da kun Haandgribeligheder ere i Fris. PalM.
40 IL.II.602. (Schuberts) Venner skildrer ham

i hans Arbejde som en extatisk Visionær.

RBergh.M.24. II. visionser, adj. [vi/o-

'næ^rj (tidligere skrevet visionair(e)j. {fra

fr. visionnaire, afl. af vision (se Vision^; O
ell. fagl.) som har ell. angaar, hører til

visioner; om person ogs.: fremsynet, synsk
ell. (tidligere) sværmerisk, fanatisk, et Parle-

ment, som bestoed mestendeels af hidsige

og visionaire Mænd (2. udg. (1754): hidsige

50 Mænd og Sværmere). Holb.DH.III.94. en vi-

sionair Verden kaster sit Skjær ind i denne
TÅomsince.Hauch.A.II.61. Han er i denne
Monolog formelig visionær, forudser, forud-

føler alle de Ulykker, han vil anstitte. Bran-
des. Volt.11.25.

I. Visir, en. se I. Vesir.

II. Visir, et ell. (nu næppe br.) en (Slange.

ChrIV291. Biehl.DQ.1.36. SophClauss.D.20).
[vi'siJr] (tidligere ogs. (skrevet) \izi{e)T. Biehl.

60 DQ.I.17. Søtoft.Sommerfugle.(1821).65. Thøg
Lars.J.^(1904).52. — nu næppe br. Vesir.

PLMøll.KS.II.253. Drachm.UD.270. Vezi-
(e)r. Biehl.DQ.1.14. Boye.PS.II.85. Drachm.
(Brandes.Br. 11.205). — f Visér. Moth.V
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223. Slange. ChrlY 291). flt. -er. {ænyd.vi-
ser(e), vessir; fra ty. visier, af fr. visiére, af

fr. vis, ansigt, til lat. visum (se Visumj; ;;/.

IL vis-å-vis; egl. sa. ord som I. Visér) I)

d. s. s. Hjælmgitter, den Deel af Hielmen,
som tildekker Munden, og som gemeenligen

kaldes Vissieret. LTid.i726.S3i. Han løfter

Visiret op og giver sig tilkieTa.de.Ew.(1914).

1.358. han havde Hielmen paa og Vizieret

aBihent.Biehl.DQ.I.17. (han) slog Visiret for

sin Eielm.Ing.VS.III.låO. OpfB.^VII.49.
Vesiret er aabent, Du ser hans Træk.
Drachm.UD.270. || i hilledl.udtr., i udtr. for

at skjule, henh. røbe sit navn, optræde hemme-
lighedsfuldt, lumskt, henh. adbent, ærligt olgn.

Ædlere og modigere er det altid, naar man
med opslaget Visir, møder sin Modstander
paa aaben Mark, end naar man kryber i

Skiul i Busken. Birckner.Tr.159. dog — har
den store danske Ubekjendte (o: Kierke-

gaard) i disse Dage løftet Yesiiet. PLMøll.
KS.11.253. min Selvtillid (vender) tilbage.

Jeg er stærkt tilbøielig til at slaa Veziret

ned og spore Hesten (o: udfordre publikum
og kritik ved moderne, dristige bøger). Drachm.
(Brandes.Br.lI.205) . En polemisk Skribent

bør maaskee i de fleste Tilfælde fremstaae
med et aabent Y\%ix.Grjlb.I.32. jeg har
altid kæmpet med aabent Visir, altid sagt,

hvad jeg mente. LJac.l2Epistler.(1928).203.

2) (lign.anv. i ty.; herald.) i forb. i visir,

sotn udtr. for at et dyrehoved (paa et vaaben-

dyr) vender saaledes, at ansigtet ses forfra.

ADJørg.II.53.PBGrandjean.Heraldik.(1919).
114.

III. Visir, et. se I. Visér.

visire, v. se II. visere.

Visit, en. [vi'sid] (tidligere og endnu
dial. m. lang vokal i 2. stavelse: Visit. Moth.
Conv.V125. Feilb.). (sj., som gengivelse af

folkelig udtale skrevet Vesit. HCAnd.BC.1.2.
11.IV.30. MaglPet.MF.II.77.III.44. jf. Feilb.

LollO. — nu næppe i rigsspr. Visit(t)e.

Holb.Bars.IY9. sa.Pern.1.6. KomGrønneg.
111.219. Mossin.Term.699. FruHeib.B.11.19.

jf. JNHøst. — t Fisite. Holb.Bars.Il.lO).

flt. -ter ell. (i bet. 2 ; 1. br.) d. s. (fra fr. vi-

site, til visiter (se visiterej)

I) kort besøg; spec. om kort besøg, der sker

af høflighedsgrunde ell. er præget af en vis

stilfuldhed, formalitet; ofte om de korte, uan-
meldte besøg (især af damer), der i bourgeoisi-

kredse aflægges om eftermiddagen (damerne
beholder haiten paa, og der serveres te ell.

anden let forfriskning); uegl. (ofte spøg.) om
kort ophold et sted ell. om det at indfinde sig

et sted for at se, tilse, betjene, besørge, købe,

sælge noget olgn.; (dial.) om større selskabe-

lig sammenkomst, gilde (UfF.; jf. sp. 274**).

inden en halv Time faar du Visit af alle

Raads - Herrernes Fruer. Holb. Kandst. 111.3.
at besvære ham (o: hertugen af Sachsen-
Gotha) baade med Visiter og Ansøgninger.
FrSneed.1.40. det er jo Madam Meyers

(støvler). Det er godt, De faaer dem snart

færdige; thi ellers har vi snart hendes Visit.

Hun har daglig løbet mig paa Dørene. Pi^a-
ber.SK.5. Han havde . . faaet et Hjerteslag

under en Visit hos en løsagtig Kvinde. /Soj/a.

FH.114. tak for visitten, se I. Tak 4.2.
||

jeg vil hen og aflegge en Visite hos Jom-
fruen. Holb. Tyb.l1.2. Winth.YOO (se u. af-

lægge 6.1^. Pastor Møller kom ret hyppigt

10 for at aflægge Farmor en lille, opbyggelig
Yisit. Soya.FH.89. gøre visit: *I Klæderne
trækked, Visite jeg giør

]
I Stalden og Laden,

til Øxen og Køer. Reenb.1.38. (officererne)

gjorde Visit om Bord. Buchh.FDK.175. (nu
næppe br.) m.hensobj.: jeg mercker, at Mor-
pheus Søvnens Gud eller Dødsens Broder
vil giøre mig en Visite (o: jeg bliver søvnig).

Holb.Ul.1.13. Grevinde R. havde gjort hende
en Yisite.Gylb.XL79. (spøg.) m. tings-subj.:

20 *Skorstenen (o: skorstenspiben) bøjer sig

mildt deltagende:
|
Den gør mig vist en

Visit en af Dagene (o: falder nedj.Bøgh.D.
1.287.

II
gaa, komme, være paa visit

ell. (nu især dial.) i visit(ter). Hun skal

undertiden have været i Visiter med G:xe\-

inåen. Stampe.V1.228. Kammerherreinden er

i YisiteT.PalM.lL.il.780. Stormen hylede
og det var bælmørkt . . „Det er knap saa
godt til at gaa i Visit" . . sagde en.AntNiels.

30 Bondeliv. 111. (1869). 111. (skuespillerinden)

er paa Visit i Kjøbenhavn, og vi (o: en jour-

nalist) er paa Visit hos (hende). Pol.*'^/iA920.

ll.sp.2. jf. sp. 273^*^: det halve Amager kom
den Dag (o: ved en barnedaab) „i Visit", som
det kaldes.VKorfitsen.KF.200. || fransk
visit, se u. III. fransk 2. komme, være paa
en kort visit: det var kun en kort visit

(o: til en besøgende, der hurtigt gaar igen,

blot ser ind til en et øjeblik) \ j
billedl. (spøg.):

40 (billedet viser bokseren) paa en kort Visit i

Gulvet i Kampen mod B.PoUUil941.6.sp.4.
en lille visit; spec. (l.br. i rigsspr.) i forb.

som være en lille visit et sted. Hr. Søren
fra Vejlbve var her en liden Visit i Formid-
dags. BKc\^i920;.Z7¥i59. en tør visit,

(nedsæt.) besøg, hvorunder der intet serveres.

Lauesen.MF.58.
\\

(dans.) i best. f. navn
paa fjerde tur i lancier, jf.: 4. Par danser
paa Visit hos 2. Var.CarlCarlsen.Dansebogen.

50 (1944).217. II
m. tanke paa ell. (tidligere) om

den besøgende, jeg fornam og hørte at hun
var i dend Condition, Stand og Vilkor, at

hun kunde lide Visiters og Besøgelses Mod-
tagelse. jffoiJ. iSars. //. 7. Der var adskillige

Visitter tilstede, blandt andre ogsaa de to

Medbeilere. Ci5ern/i.i7.32. *Hjemme blev der

en Glædesdag,
|
Der kom Visiter, og man

gratulered. Drachm.D.55.

2) (især fot.) forkortelse for Visitkort-for-

60 mat, -fotografi. PDrachm.K.103 (se u. Kabi-
net 1). De Tider er jo nu forbi, hvor man
fik et Dusin Visit for 3 Kroner. PoL'V,i92i.
5.sp.4. Albummerne er det, man kaldte:

Indstikalbummer. Her sidder „indstukket"

XXVII. Rentrykt »Vu 1962 18
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— i „Kabinet" og „Visit" — længst henfarne
Menneskevæsener. Soya.FH.44.

"Visit-, i ssgr. af Visit 1; foruden de ndf.

medtagne kan nævnes betegnelser for beklæd-

ningsgenstande, der bruges ved (eftermiddags)-

visitter, som Visit-dragt, -dress, -hat, -jakke,

-kaabe, -kjole, -paaklædning, -taske (o: lille

dametaske til lommetørkhede, pudderdaase,

pung m. m.), -tøj ; endvidere (nu sj.) beteg-

nelser for stue olgn., der bruges ved modta-
gelse af visitter: Visit-sal, -stue, -værelse.

Tisitation, en. [visita'/oJw] (nu kun
dial. Vesitation. Folkets Nisse.1851. sp. 572).

flt. -er. (ænyd. d. s. (HFRørd.Da.Kirkelove.

11.(1886).455.459), ty..fr. d.s., lat. yisit&tio]

vbs. til visitere; jf. Visitats)

I) vbs. til visitere 1; især i flg. anv.: I.l)

(l.br.) til visitere l.i. Kierk.VlI.342. 1.2)

(med.) til visitere 1.2. den Kongelige Medici

Tilsyn og daglige Visitation (ved Frederiks

Hospital). EPont.Atlas.il.197. Denne Læge-
visitation (af prostituerede) fandt først Sted
een Gang om Maaneden . . Fra Marts 1841
blev indført Visitation to Gange om Maa-
neden. Grethe Hartmann. Boliger og Bordeller.

(1949). 45. om ligsyn: Drachm.Il.467. || her-

til Visitations-kone (foræld., om kvinde, der

visiterede patienter ved indlæggelse paa hospi-

tal. Skr.Nr.21 1*^^1892), -læse (Cold.Læge-

væsenetunderChr.IY (1858). 103), -protokol
(o: protokol, hvori lægerne ved sessionen ind-

fører bedømmelserne af mandskabet. Cirk.^U
1869. APMøller. Sundhedsvæsenets Ordning.

(1883).30). 1.3) (fagl.) til visitere 1.3; om
undersøgelse af person ved toldgrænser olg^i.

ell. om personlig ransagning (1): at passere

frit giennem hele Frankerige uden videre

Visitation. FrSweed.Z.277. Visitation af en
kvindelig knestBint.Skr.*'"il864. I hans Lom-
mer fandt de ved Visitationen mistænke-
lige Foto^r3iiieT.HPHanss.FK.1.33. krops-
lig visitation: DagNyh.^^/sl921.4.sp.4(se
M. Visitator 2). jf. Kropsvisitation. Rigs-

dagst.F.1948/49.sp.ll73. lade sig underkaste
en personlig Visitation. /Sø/Zer. 0/2. 7. 10.

Sal.*XIX.923. hertil: Visitations(kontrol)-
apparat (o: apparat til udvælgelse af de per-

soner, der ved bortgangen fra arbejdsstedet skal

visiteres. SalT. 1941-42. 64. HFB. 1945. 309).

II
om undersøgelse af skib, skibspapirer, især

foretaget af krigsførende magt overfor neutrale

skibe. Paus.CU.II.174. AxMøll. F.II,2.94.
hertil Visitations-ret. Scheller.MarO. Ra-
sting.Folkeretten.I.(1940).321. 1.4) ^ til vi-

sitere 1.4. Visitation af Batterier og '^k&n-

ser.PhRDam.FI.191. 1.5) (emb.) til visitere

1.5. jf. Brand visitation || d. s. s. Visitats

2.2. Kirke- eller Skolevisitation. Jfiaden.
FrO.425. Da Skolevisitationen var til Ende,
sagde Biskoppen til Præsten . .: — Det var
en . . opvakt lille Dreng, Skolelærerens Søn.
Schand.TF.1.28. hertil Visitations-beret-
ninsr (LovL.VI.548), -dasr (EPont.Atlas.il.

123), -rejse (Reskr.'/il749).
||

(apot.) d.s. s.

Visitats 2.3. Reskr.yil761. Apothekets aarlige

Visitation. F Thaarup. BornholmsAmt. (1810).
126. Sal.*1.882. den Retsbetjente hidtil paa-
hvilende Pligt til at overvære Apoteks-
visitationer (er hermed bortfaldet). Cirk.

Nr.3">/il914.

2) (foræld.) til visitere 2; om lægebesøg:

T. er, som alle Læger, bestandig i Activitet

(under koleraen) med Huus-Visitationer.
10 Coll.(HCAnd.BC.II.237).

Visitator, en. [visi'ta'tmr] flt. -er [vi-

sita'to'rar, -ito"(j)r] (;'/. lat. visitator, besø-

gende; til visitere. Visitation; jf. Visiterer,

Visitør; fagl.) person, der visiterer; især i flg.

anv.: I) (med.) til visitere 1.2: visiterende

læge paa hospital. En Visitator . . undersøger
Alle, som meldes til Indlæggelse paa et af

Hospitalerne . . og bestemmer om, og hvor
de skulle indlægges ifølge deres forskjel-

20 lige Sygdomme. OLBang. Frederiks Hospital.

(1857).16. Pol.^'U1925.7.sp.4. 2) (emb.) til

visitere 1.3: visiterer. Reiser. II.486. Efter

Krigen afskaffedes den kropslige Visitation

(ved toldeftersyn), ligesom de kvindelige Visi-

tatorer afskedigedes, DagNyh.'^^U 1921.4.sp.4.

3) (emb.) til visitere 1.5 || visiterende gejstlig

(biskop, provst). Cit.l867.(Palladius.Visitats-

bog.(udg.l867).Fort.viii). (Skat Rørdam) var
en flittig Visitator i Kirke og Skole. Biogr

30 L.'XX.449. jf. Kirkevisitator, i flt. om
amtmænd og provster, der visiterede kirkerne.

Werl. Det da. Sprogs Historie i Slesvig. (1819).

102 ff. Allen. DS. 1. 166.
\\ farmaceutisk ud-

dannet person, der sammen med vedk. embeds-
læge visiterer apoteker. LovNr.l32"U1913.
§23. Statstidende.'/ 11 1951. l.sp.l. Visita-
trice, en. [visita'tyi'se] flt. -r. (dannet til

Visitator; fagl.) kvindelig visitator; især om
toldvisitatrice. PEliassen. Kongeaaen. (1926).

40 217. Haandbogf.Toldetaten.l944.1 1.36.

Visitats, en. [visi'ta^ds, ogs. visi'ta^s]

(jf.Ws'itks. 3Ioth.Conv.V125). flL-er. (ænyd.
visitatz, jf. mnt. visitacie, om Mariæ besø-

gelse; af lat. visitatio, se Visitation) I) (nu
næppe br.) i al alm. om eftersyn, under-

søgelse. Moth.Conv.V125. *Det allertienligst

er, man flyer dem (o: kvinderne) ingen Bø-
ger,

I

Jeg tit giør Visitatz, i Ammestuen
søger,

I
Om nogen Bog er skinlt. Holb.Paars.

50 205. 2) (især emb.) om forsk, tjenstlige efter-

syn, ofte (jf. bet. B) i forb. m. rundrejse til

de paagældende steder. 2.1) i al alm., om
inspektion foretaget af autoriteter. For at

paase, at disse Bestemmelser (o: om lavs-

forhold) blev overholdte, blev der idelig

holdt Visitatser paa de enkelte Værksteder.

OBang.EK. 1.290. Stiftamtmanden, der .

.

paa sine Visitatser havde Lejlighed til at

uddele Ros og T>3iåe\.Sundbo.FS.I.246. smst.

60 248. Undervisningsinspektøren er paa Visi-

tats. ./acPaiMdon.T^.SJ. 2.2) om eftersyn, in-

spektion, der foretages af kirkcstyrelse olgn.;

især om biskops ell. provsts inspektion af

kirker, menigheder og skoler (samt hospitaler)
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og undersøgelse af præsternes embedsførelse

og andre forhold, overhøring af ungdommen
m. m.; ogs. om besøget ell. overhøringen ell.

rundrejsen (visitatsrejsen); ofte i forb. holde
ell. t gøre (vAph. (1759). 151) visitats;
komme paa ell. til visitats, rejse paa
visitats; være paa ell. (nu sj.) i visitats.
(skolemestrene) skulle og lade deris Discipler

fremkomme for Provsten i Kirken, og af

hannem overhøris, naar den aarlig Visitatz i'o

slnier.DL.2—18—14. 1702 var Biskop Bor-

neman i Visitatz i Skolen. Æreboe.30. Vi

venter Biskoppen paa Visitats her til Som-
mer. Schand.F. 185. (katolsk -kirk.:) Under
Visitatsen udøvede ogsaa de nordiske Bis-

per i Middelalderen deres Domsret i gejst-

lige Sa^er. Kirke Leks. IV 886. Schindler. Li-

turgi.(1928).91. i ssgr. som Bispe-, Børne-,

Kirke- (Cirk.'y»J861), Provste-, Skolevisi-

tats (Cit.l835.(Mynst.Vis.I.XXiv)). 2.3) en 20

af embedslægen og en visitator udført inspek-

tion af el apotek. Holb.GW.II.2. Wadsk.83.
med Apotekervirksomheden . , føres (der)

en nøje Kontrol. Visitatsen . . omfatter et

indgaaende, kritisk I!,itersyn.Apot.(1938).

21. Apotekervisitats: Archiv forPharmaci.
XXIII.(1869).248. 2.4) eftersyn af skov til

kontrol af, at de for skove gældende lovbestem-

melser er overholdt. NPWiwel.JL.207.206. jf.

Skovvisitats. HjælpeO.625. 3) f om læges 30

rundtur for at besøge sine patienter. Th. (o: en
læge) er paa Cholera Visitats omtrent 4
Timer daglig. Cit.l853.(HCAnd.BCÆ.II.60).
Visitats-, i ssgr. især (kirk., emb.) af

Visitats 2.2, bl. a. Visitats-antegnelse, -beret-

ning, -bog (o: bog, der indeholder vejledning

m. h. t. visitatser m. m. (Kalk.V.1181). Pal-

ladius i sin liden Visitats- Bog. PEdu Fnis.
S. 269. CSPet.Litt.281), -dagbog (BjKorne-
rup.(Mynst.Vis.I.xviilff.)), -korn (foræld., 40

om afgift af kirkejord til bestridelse af ud-

gifter ved provstens visitatser. IHLarsen.Laa-
land.I.(1833). 128), -penge (foræld., om af-

gift, som hver kirke betaler til provsten som
vederlag for udnifter ved visitatser. DL.2—
22—53. Reskr.^y-,1742), -rejse (Forordn.''^
1844.^4.2. TroelsL.XlY.274. OFriis.Litt.237).

t Visit -billet, en. ((ældre) fr. billet

de visite) d. s. s. -kort 1. JBaden.FrO.425.
Hauch. (M Borup. JL Heiberg. I. (1947). 222). 50

*fra den Tid (han) paa Visitbilletter
|
Ba-

ron og Kammerherre Homo sætter. Paiikf.

AdamH.III.9. -bord, et. (nu 1. br.) bord

m. skaal til visitkort. Drachm.F.II.240

.

I. Visite, en. se Visit. II. visite, v.

se II. visitte. Visitér, en. se Visiterer.

Visitér-, i ssgr. [visiite^r-]
(-f Visitere-.

Visiterepiig. vAph.(1764)). af visitere (1);
bl.a.: i) til visitere l.i : Visitér-tang, (vet.)

tang, hvormed hoven visiteres (l.i). MilTeknO. eo

Orunth.Besl.73. 2) (told., foræld.) til visi-

tere 1.3 i betegnelser for redskaber, hvormed
toldere undersøgte visse varer, som Visitér-
pig (vAph.(1759).VSO.), -stang (PEliassen.

Kongeaaen.(1926).162), -stole (vAph.(1759)).

3) (i^, foræld.) til visitere 1.4: Visitér-

patrouille (d.s.s. Visiteringspatrouille. Mil
Conv.VJII.592), -runde (VSO.).
visitere, v. [visi'te^ra] (nu kun dial.

vesitere. Stockfleth.S.24. jf. LollO.). -ede ell.

(nu næppe br.) -te. vbs. -ing (s. d.), jf.

Visitation, Visitats. (ænyd. d. s., fsv., glno.

visitera; af Za/.. visitare, til videre (se II. vi-

sere^' jf. fisentere)

I) underkaste et eftersyn, en under-
søgelse. 1.1) om undersøgelse af ting, der har
til formaal at konstatere deres tilstand, spec.

om de er i orden, har fejl. jeg har været
Dykker. Jeg har giennemvandret det store

vide Hav . . jeg har randsaget dets Afgrunde;
jeg har visiteret dets Strømme. Ruge.FT.41.
Han er bleven opskaaren og Hans Indvolde
visiterede. Cit. 1784. (Kirkehist Saml. 6 R. II.

122). billedl.: Individet selv kan . . let efter-

see, hvorledes han forholder sig til en evig

Salighed . . Han behøver blot at lade Resig-

nationen visitere hele hans Umiddelbarhed
med al dens AttTa3i.Kierk.VII.342. skal vi

visitere sraærten for at se om den har noget
behageligt eller nydelsebringende ved sig?

Grønb.H.I.181. \\ især i forsk. fagl. anv.;

(smed., vet.) v. hj. af en tang (visitértang)

undersøge hornsaoÅens tykkelse, ell. undersøge,

om der er ømhed i hoven (kloven). Stockfleth.

S.24. (^, foræld.) m. h. t. munderingsgen-
stande, gevær, skyts: undersøge, om de er vel-

pudsede og (ell.) i brugbar stand. ExercArtil.

(1804). 175. MilTeknO. PhRDam.FI.164.
(foræld.) med en stok (visérstok) maale, hvor

meget et fad, kar rummer; visere (1 1.2).

HandelsO.(1807).313. 1.2) (især med.) m.h.t.

levende væsen, især person: underkaste en
lægelig undersøgelse; spec. om sundhedskon-
trollerende eftersyn (fx. ved indrejse i et land
ell. af offentlige fruentimmer), ell. om den
foreløbige undersøgelse, en patient underkastes

ved ankomsten til et hospital, for at det kan
afgøres, for hvilken lidelse han skal behandles,

og paa hvilken afdeling han skal indlægges;

ogs.: indlægge en patient til behandling paa
en vis afdeling. Anden eller 3die Dagen . ,

efter Lendeblodet er taget fra dem, maa
qvæget igien visiteres. Cit. beg.l8.aarh.(Boers.

VetF.159). efterat de her vare blevne visi-

terede af Sundhedsbetienterne: saa fik de
Tilladelse at gaae i Land. Reiser. III. 433.

OLBang.FrederiksHospital.(1857) .19 . (i) Kø-
benhavn visiteres de forbrændte Patienter

paa forskellig Vis; det kommunale Hospitals-

væsen har fundet det mest hensigtsmæssigt

at henlægge al Behandling af Forbrændinger
til dermatologiske Afdelinger. Lægeforenin-
gensAarbog.1941 .III.69. 1.3) undersøge en ell.

noget for at konstatere, om vedk. har ting,

ell. noget rummer ting, der skjules, især told-

pligtige varer, kontrebande, tyvekoster, forbudte

ting; ogs.: undersøge om en persons, et skibs

papirer er i orden, (landfogderne) lode deris

18^
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(o: købmændenes) Kister og andet visitere.

Pflug.DP.511. (Amled) visiterede deres Lom-
mer. Schousbølle. Saxo. 76. Derpaa blev Lei-

ligheden visiteret, men der forefandtes in-

tet Mistænkeligt.Søller.OE.1.38. Hans Jakke
hang i Entreen . . og vi visiterede den, to

Mand . . og der laa seks Par Silkestrømper.

JesperEw.PF.13. m. h. t. person: Mand føler

og visiterer dem overalt naar de gaae fra

deres ATheyåe.LTid.1726.351. Naar de reise lo

ind, visiteres de ved Grændsen, og passere

saa int.FrSneed.I.198. (den anholdte) blev

visiteret paa hans Person. Kriminalf. 123.

Visitere Arbejderne ved Udpassagen fra

Orlogsværftet./S'ci'iener.ikfarO. i et rum ved
siden af told- og paskontrollen . . krops-
visiterede Gestapo-manden ham omstæn-
deligt. Linnemann.NF.109. Rigsdagst.F.1948/

49.sp.1184. spøg.: „Jeg skal have en smuk
Karl, som har tient hos en Visiteer." — „Da 20

har han forbandet slet visiteret, eftersom

han har søgt jer ud til Kone." Holb.LSk.III.l.
imedens nogle forretter deris Devotion, for-

retter andre Tyfverie og visiterer Lommerne.
Klevenf.RJ.11'5.

II
om en (krigsførende) magts

undersøgelse af fremmede skibes ladning ell.

skibspapirernes overensstemmelse med flag-

føringen. Holb.Staat.536. den 25. Juli (1800
fandt) en Kamp Sted i Kanalen mellem
den danske Fregat „Freya" og fire engelske 30

Fregatter, som vilde visitere dens Konvoj.
VlaCour.DH.il.250. 1.4) JxJ om kontrolle-

rende eftersyn af mandskab (før parade), af

fæstningsanlæg, rundgang til og inspektion af

udstillede vagtposter olgn.; ^ om rundgang
i skibet til kontrol af, at alt er i orden. Den
visiterende Sergent er hin Søndagaften den
første, som opdager L.s Forsvinden. Eeise-

rer.KG.67. Visitere for Ild og Lys. Scheller.

MarO. Klokken 3 er Paraden. Korporalerne 40

kommer og visiterer en Time i Forvejen.

Bønnelycke.Sp.89. 1.5) (emb.) om visse tjenst-

lige eftersyn, inspektioner, ofte (jf. bet. 2) i

forb. m. rundrejse til vedk. steder; om brand-

foged: Forordn.'y2l792.§17.
||

(kirk.) om
biskop ell. provst: foretage visitats (2.2). efter

den Tid blev en Proust beskikket til at for-

rette Biskopens Embede, med at visitere

Kirkerne. Borrebye.TF. 724. Kesen og Jesper

Brochmand . . satte en Ære i flittig Visiteren 50

af deres Stiit. BjKornerup. (Mynst. Vis. I.ziv).

uden obj.: Provsterne, som boe paa Landet,
skulle aarlig visitere ei aleene i Landsbye-
Kirkerne, men endog i Kjøbstæd-Kirkerne,
som ligge i deres Herred. Reskr.^10 1757.
Blandt Lærerne . . nævner jeg Chr. T. .

.

hos hvem jeg endnu som Biskop har visi-

teret her i Stiftet. Mart.Levnet.1.12. AndNx.
M.125.

II
om et (aarligt tilbagevendende,

uanmeldt) eftersyn af apoteker og deres ud- 60

salgssteder (til kontrol af at lokale, varer,

apparater, ekspedition osv. er i orden). Apo-
theket skal visiteres i Eftermiddag. HoJ6.
GW.II.2. Instr.*/»1818.§15.

2) aflægge besøg hos; besøge. 2.1) (nu
sj.) i al alm. Moth.Conv.V125. Hun havde
just om Formiddagen visiteret Etatsraadens
og Kammerjunkerens paa Hjortholm og var
saa fulgt med dem til Concerten. H7faars&.
Folkene paa Nakkebjerg. (1895). 159. spøg.:

Naar min Frue (0: værtinde) var ude af

Døren, gæstevisiterede jeg Køkkenet
(0: for at stjæle kager). KMunk.F.239. 2.2)

(foræld.) om læge: besøge (en patient); tage

rundt til (sine patienter), (lægen) har et stort

District at visetere å3bglig.Cit.l853.(HCAnd.

BCÆ.II.62). Jeg skulde engang visitere

en Syg. A Hannover. Fattigforsørgelsen i Kbh.
(1866).ll.

Visitere-, i ssgr. se Visitér-. Visite-
rer, en. [visi'te-rar] ^isitér. Holb.llJ.I.l.

sa.LSk.III.l. Reiser.IV307). fit. -e. (afl. af
visitere (I.3) ; jf. Visitator 2, Visitør og Fi-

senter; foræld.) visiterende toldembedsmand
ell. accisebetjent. DL.6—18—5. alle de Rand-
sagere og Visiteerer ved Portene og Byerne.
Biehl. DQ. IV 198. KlBerntsen. Erindringer. I.

(1921). 8. Visitering, en. {ænyd. d.s.)

vbs. til visitere: visitation; især i flg. anv.:

II X iil visitere l.i. hertil Visiterings-liste

(0: liste over udleverede munderingsgenstande.

VSO.).
II (1. br.) til visitere 1.2. til Recru-

ternes Visitering skal tages 2 Regiments-
Feldskiærere.Reskr.(MR.)*/tl767. \\ til vi-

sitere 1.3. (svenskerne vilde) at Certificat-

zer og ald Visitering slet skulde afskaffes.

Slange.ChrIV.1331. jf. Kropsvisitering.
Rigsdagst.F.1948l49.sp.ll83.

\\ (X, 4>) til

visitere 1.4. Visitering for Ild og Lys. Schel-

ler.MarO. hertil Visiterings-patrouille (0:

patrouille, der udsendes for at visitere vagt-

posterne). MilTeknO. JacAnd.Er.I.188.

visit-fremmed, adj. (nu næppe br.)

substantivisk i flt.: fremmede, der besøger et

sted.HCAnd.BC.II.84. -kage, en. (bag.)

navn paa en slags smaa, lækre (konditor-)-

kager (egnet til at serveres ved eftermiddags-

visitter). NatTid.yiol926.Aft.6.sp.l. Social-

dem.'*/»1951.Sønd.4.sp.4. -kort, et. (fr.

carte de visite; jf.- billet, -seddel samt Besø-

gelsesseddel) I) lille kort, hvorpaa ens navn
er skrevet ell. især trykt, bl. a. brugt af en be-

søgende, der ikke træffer den hjemme, han vil

besøge, ell. brugt af person, der vil introducere

sig, brugt til at vedlægge tilsendte gaver, ell.

brugt i st. f. navneplade paa dør, m. m.; tid-

ligere ogs. om saadanne kort, dekoreret paa en

personlig præget maade (se nærmere Sal.^XXV
285; jf.bet.2). JBaden.FrO. Grundtv.E.58.

Udenfor Ottos Dør standsede hun et Øjeblik

og saa paa hans Visitkort, der var heftet

paa Børen. Goldschm.V157. Naar man per-

sonligt afleverer Visitkort, bør hele den
højre Side af Kortet omhø]es.EGad.TT.125.
Bogtrykkerbogen.(1946) .329.sp.2. jf.: Repræ-
sentations-Visitkort er en Mellemting

af Visit- og Adressekort, hvormed Forret-

ningsrejsende og Agenter indlede Forbin-
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deher. Selmar.^317. || hertil (og delvis (tid-

ligere) til bet. 2) ssgr. som Visitkort-bog,

-mappe (lommebog, henh. mappe, hvori man
opbevarede sine visitkort. S&B. VSO.), -op-

sats (bordopsats til modtagne visitkort. Soya.

FH.45), -sltaal (d.s. Bang.VI.77. SMich.
S.198. ORung.K.76). 2) (uden for ssgr. for-

æld.) fotografi i lille format m. portræt af

indehaveren, der tidligere brugtes af denne paa
lignende maade som visitkort (1); portrætvisit-

kort. Her . . faaer man 12 Vesitkort med sit

Portræt for omtrent een Rigsdaler. HC^nd.
BC.II.333. Goldschm.VI.29. sit Fotografi i

Visitkortformat — sit „Visitkort" efter da-

tidig (o: 1863's) Sprogbrug. ZLars.C7ZJ2.
j|

hertil betegnelser for, hvad der findes paa ell.

hører til ell. (nu især) er af format som
et saadant kort: Visitlcort-billede (Bl&T.),
-fotografi (Drachm.STL.180. Brandes. II.

186), -portræt (HGAnd.BC.in.50), -ram-
me (fotografiramme til billeder i visitkort-

format. Da.Boghandlertidende.l864/65.221.sp.
3. Haandgern.284) og (nu næsten kun) -for-

mat (format for fotografi, ca. 9 cm. i højden

og ca. 6 cm. i bredden (jf. Visit 2 samt Ka-
binetsformat^. Portraiter i Visitkortformat.

Adr.ytl864.3.sp.3. et Fotografi i Visitkort-

format. /S'o?/a.G'J.i)f.45j. 3) (især spøg.) overf.,

om hvad et levende væsen har efterladt sig et

sted (som tegn paa at vedk. har været der).

ganske rigtig, Stærene havde fundet den (o:

biens rede), Biens ene Ben laa som Visitkort

tilh3i^e. Naturens V 1916.355. Dér sad paa
Laaget . . et fuldt Sæt lange Fingre, der

kun kunde være Tyvens efterladte og egen-

hændige Visitkort (o: fingeraftryk). ORung.
(Pol.^^Uil934.Sønd.5.sp.l). || næsten kun
(eufem.) om dyrs ell. menneskes ekskremen-
ter; ofte i forb. lægge sit visitkort. *(hun-
den) har . . været der og lagt sit Visit-

koTt.Cit.ca.l870.(NtjeVrøvleblade.Nr.l.(1910).

18). Ræven har lagt sit Visitkort ved Foden
af Stenen. JVJens.Intr.210. (myrerne) bort-

fjærnede de utallige „Visitkort", de frække
Spætter havde lagt ovenpaa det udplyn-
drede M.jTeho.KnudPouls.BD.137. jf.KNy-
rop.OL.1.55. t -seddel, en. d. s. s. -kort 1.

Luxd.Dagb.n.412. Argus.l770.Nr.5.1. -stør-
relse, en. (1. br.) størrelse som visitkort (2).

Ramme . . Visitstørrelse, med Fotografi. Po-
litiE.KosterbVya923.1.sp.l.

I. Visitte, en. se Visit. II. visitte,
V. [vi'sida] (ogs. visite. Pol.^*U1951.4.sp.4).

-ede. {vel efter eng. visit; afi. af Visit; jarg.

ell. dial.) aflægge visit (hos ell. i). Di ska'

dælenlyneme vesitte mig, naar vi bli'er gift!

Wied.Silh.201. Et hollandsk Panserskib . .

vil visitte Aarhus Havn fra 14.—17. ds.^or-
husposten.^U1921.4.sp.4. Uventet kommer
Mor her og visitter m\s,.AHenningsen.LO.107.
UfP.^

Visit-tid, en. tid paa dagen, da der (efter

skik og brug) aflægges visit (oftest kl. 14-19).

Schand.VV.224. VortHj.IV,1.108.

Visit»r, en. [visi'tø^r] fit. -er. {ænyd.
visiteur, besøgende (DGrammat.III.27); fra

fr. visiteur, til visiter (se visitere^; jf. Fisen-

tør u. Fisenter; foræld.') visiterende person;

især: visiterer (jf. Strand-, Toldvisitørj.

Slange.ChrIV1082. PAHeib.R.1.73. Grev M.
(er blevet) Visiteur i Slagelse (og skal) staae

paa Hovedet i en Tønde Smør i Slagelse

Port. Dodt.AT.278. RibeAmt.l919.69.

10 I. Visk, en. [yesg] visk. Høysg.AG.36.
(dial. (i visse anv.) Viske. Esp.388. Bornh
HaandvEr.215. UfF. jf.: en stor Suppeviske.
AarbFrborg.1944.86). fit. -e ell. (dial.) -er

(LTid.1725.75. CEMangor.RS.lO. JakKnu.
LS.42. AndNx.FD.29. Feilb. DF.XII.86).
{ænyd., glda. d.s., sv. viska, no., oldn. visk,

eng. (vist laant fra nord.) whisk (jf. oeng.

granwisc, avne), ty. wisch; vistnok til en
rod m. bet.: sammensno olgn., der ogs. ind-

20 gaar i Visp (og muligvis i lat. virga, tynd,

bøjelig gren); jf. II.-III. Visk)

I) et (ubestemt) antal planter, plante-
dele, taver, fibre olgn., der med haan-
den er drejet, snoet ell. viklet sammen
til et langagtigt bundt; ogs. om lille uor-

dentlig buket af noget, om en haandfuld hø

ell. halm olgn. ell. (1. br.) om sammenkrøllet,

sammenkrammet stykke tøj, tøjstrimler olgn.;

endvidere brugt (ofte nedsæt.) om meget lille

30 ell. uordentlig bundt ell. om stængler, busk

olgn., der har et tjavset udseende, om afpluk-

ket grønt af planter m. m.; ofte m. direkte

tilknyttet subst.: en visk 'halm, 'hø osv. (jf.

Halm-, Høvisk^; i mange spec. anv., fx. (for-

uden de ndf. nævnte) om tot ell. haandfuld

af hø olgn., der gives kreaturer som foder,

om bundt halm olgn. brugt til afdækning ell.

tækning, (dial.) om lille bunke af sammen-
rullet bælgsæd (FrGrundtv.LK.254. Aarb

40 LollF.1922.52). Man giver dem (o: de døde)

en Visk Straa i Munden. Reiser.11.249. jeg

(o: en kusk) vil give mine Heste en Visk
'iiøe.Bredahl.VI.226. Taget (bestod) kun af

tre, fire Lægter, hvor der hang en Visk Rør.

HCAnd.S8.VII.310. Der kom Frøken Elise

. . med en stor Buket eller snarere en Visk
Blomster under venstre Arm. JVJens.EE.97.
Om Efteraaret, naar Faarene blev klippede,

gik . . de fattige Koner omkring til Bønder-

so gaardene og tiggede Uld, bad om „en Viske

To". Med en Viske mentes en god Haand-
fuld. Born/ijffaflndt;2i/r.2i5. en lille Visk Halm
til at tænde \\d.0lesenLøkk.KB.18. *Koen
faaer sin Havrevisk

|
Og Duen Korn til

Æ,de.Winth.Morsk.90. (grisen) satte afsted

med en Kartoffelvisk i ¥\aJoen. Bergs.

BR.13. il (jf. bet. 2) om saadan(t) bundt ell.

sammenfletning, brugt til aftørring, rensning

(jf. Kar-, Sko-, Skurevisk^. Visk . . sammen
60 snoedt hø eller halm, eller linnet, at viske

noget •ttied.Moth.V226. I Mangel af andet
gnides Kroppen med Visker af tørt Hø.
CEMangor.RS.lO. Overfladen . . afgnides

med en Visk Krølhaar.MJ2.2S37.i75. (nu
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næppe br.) anv. til aftørring efter forrettet

nødtørft, jf. Arsvisk; vel hertil (ell. til bet.

3.3j talem. gaa fra disken til visken
{^tilsvarende udtr. paa nt. og hty.) gaa lige

fra spisningen hen at forrette sin nødtørft.

Moth.DSO. Grundtv.DVIVlSl. Eallc.IV.849

(„har (jeg) hørt på Dansk"). || om halm (ofte

flettet paa særlig maade), brugt som indlæg i

fodtøj, især træsko (jf. Sko-, Træskoviskj.

i hver af dem (o: træskoene) var der en Visk

U&\m.IICAnd.(1919).I11.92. i en Krog stod

forskjellige Par Træsko . . alle med flettede

Halmsaaler, eller en Visk som det kaldes i

JyUand. Johanne Schjorring.Fra JyllandsVest-

kyst.(1889). 148. DF.XII.86. \\ 'om blade af

forsk, krydderurter, bundet sammen for at ko-

ges sammen med noget (og give det smag);
især om. suppevisk, en visk grøn Timian.

Kogeb.(1710).77. Sellerie-Toppen bruges .

.

til den saa kaldte Visk i vore Supper. Flei-

scher.HD.155. Ved Siden af Gruen stod Rust-

karret med Malt og Humle, en Visk Malurt
og et Lag Ilalm paa Bunden. Skjoldb.KH.
64. først naar (kødsiippen) har afskummet,
kommes Rødder og Visk deri. FrkJ.Kogeb.
85.

II
billedl., om voksende plante (der minder

om en halm-, høvisk). *Tyttebær-Blomsten
staar Visk ved Wik.Rich.Ill.182. *(søen)

slår Sprøjt mod Marehalmens \ isk. /S'/S'ti;ane.

Skyer.(1912).44.

2) (fagl. ell. dial.) redskab til at stryge
ell. feje, rense, tørre noget med, i sin pri-

mitive form bestaaende af en visk halm, bundet

pan en stage; visker. Esp.388. Feilb. LlfF. jf.

Fejevisk. Manufact.(1872).46. (bag., foræld.)

om ovn- (NordiskHager-ogKonditor-Leksikon.

1.(1948).238) ell. strygevisk (smst.).

3) visk (i), brugt som (del af) signal,
tegn. 3.1) f visk af halm olgn., opsat paa en

stang ell. ophængt uden for butik, kro olgn.,

som tegn paa at forretningen er aaben, at

varer er til salg. sette visk på hest (o: vise

at den er til salg). Moth.S145. sette visk på
huii.smst. Visk uden for Vertshuse.i;^j9/j.

(1764). jf. u. Straavisk. billedl.: Har han
Døttre, saa bør jo disse, saa fremt de skulle

tænke paa, at nogen Mand skal komme til

dem, i Tiide sætte Visk ud. OeconJourn.l758.
179. 3.2) (jf. udviske 3; især dial.) d. s. s.

Snevisk; ogs. (4>) om halmvisk paa sømærke
(prik) (jf. u. Halmvisk/ Over dybere Vejler

fører Vadesteder, og for agende Folk findes

Køreveje, afmærkede ved en Række oprejste

Kampstensstøtter, der — som Vidsker i

Snefog paa Land — viser den rette Vej.

Skjoldb.A.27. UfF. 3.3) (jf.u.bet.l) If om
tegn, mærke, som angiver nødtørftsplads (i en
lejr). Regiments-Gevaldigerne skulle strax

stikke Visken ud i Lejren, og naar nogen .

.

paa forbudne Stæder skaaer sig ureenligen,

skal hånd selv reense Stæden.ChrVsKrigsr
lnstr.§112.

4) (ikke i rigsspr.) om forsk, prydelser

,

der kan minde om en visk (1), bl. a. om fjer-

busk, kvast olgn. paa hovedbeklædning, om
huebaand (2) (Feilb.), om slæb paa kjole, om
en fugls halefjer (se især Moth.V226). en
Hat med en Visk paa, en bitte Pidsk i Nak-
ken, en halv Snees Ringe paa Fingrene . .

det er de Vaaben, som (mændene) bestrider

(kvinderne) med. Skuesp.Y189.
5) bet. 1 brugt i sammenligninger og billedl.

5.1) i sammenligninger; egl. i udtr. for at

10 noget er saa let ell. ubetydeligt, værdiløst som
en visk (1); i videre anv., i udtr. for at noget

sker med stor lethed, uden mindste besvær ell.

(jf. IL Viskj hurtigt, ell. i udtr. for at be-

handle noget overlegent, affærdigende ell. skø-

desløst (jf. u. Hø-, Suppevisk^. *Hest og
Mand . . som Viske, fløy til 'i\de.Sort.Poet.64.

*(han) smider som en Visk hver Kæmpe
over Ende. Grundtv.Saxo.11.195. Vi vælger
Dem (o: til rigsdagsmand) som en Visk.

20 Tops.111.98. I daglig Tale siges nu alminde-
lig: let som en Sveske, og sjælden: let som
en Visk. VilhAnd. (Festskr Vilh Thoms. 285).

Jeg kan ta' en Tønde Rug under Armen
ligesom en Visk og danse en Sekstur med
den. Pont.F.1.238. Jeg var ikke det ringeste

syg. Jeg kunde gaa den halve Mil som en
Visk. Buchh.Fodspor i Støvet.(1928).24. LollO.

II
i sammenligningsled, der staar som præd.

*Hans Baad er i Søgangen kun som en
30 Visk,

I
men en Visk i to prøvede Hænder.

Drachm.LK.46. (jf. bet. b.2) om person: hen-

des Fader er som en Visk i hendes Hæn-
der. HFEw.VT.1.170. 5.2) billedl, om person,

der er kraftesløs, svag, spinkel olgn. ell. hold-

ningsløs, viljesvag, altfor føjelig, veg; klud

(3) (jf. Skovisk/ Jeg bliver en ren Visk
lige overfor denne 'Magthayer. Kierk.(VSO.).
*Han Søren er just ingen Visk,

]
Ei svær,

men a,xelhred.Drachm.DM.54. Hun er, trods

40 al Stampen imod. Kvinde helt igennem. En
Visk i Mandens 'iia.and.KMich.(Pol}*/ii

1932.4. sp.2). 5.3) (jf. (?) ty. wisch, stykke

papir, skrivelse, skrift; maaske egl. om ars-

visk; sj.) om daarligt ell. nedrakkende
skriftligt arbejde (?). De kalder (bladet)

Pasqvino, fordi Parnassets Pøbel her useet

kan forhaane og besudle ethvert Værk, hvis

Forfatter ikke er Medlem af den literaire

Sjouerklub? og fordi den gode Mand laaner

50 sit Navn til enhver Visk, som de klistre paa
ham. Blich.(1920).XI.93.
IL Visk, en ell. et (se u. Haandviskj.

(no. dial. visk, n., tummel, bevægelse, kort

stund, nt. wisch, hurtig bevægelse, eng. whisk,

d.s. ^in ell. with a whisk, Jiurtigt, øjeblikke-

ligt); til IL viske 5, vistnok baade m. tilknyt-

ning til I. Visk (5.i) og f interj. og adv.

visk, vips! hurtigt, rask (Kalk.IV. 850), ty.

og ty. dial. wisch, witsch, witz, eng. whisk,

60 der er et lydord; dial.) hurtig bevægelse
ell. handling ell. ganske kort tid; haande-
V en din g (jf. Haandviskj. i en vi%k. Moth.

V226 (overstreget), det varede kun en visk.

Feilb. lige i en visk. smst. (jf. I. Visk 5.i)
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i forb. som det er kun en visk for ham,
det udfører han hurtigt og let, i en haande-

vending. Moth.V226. Han klarer sine Præ-
kener, Skriftetaler i en Haandevending.
130 Kommunicanter er for ham en Visk.

Cit. 1848. (O Jessen. Fra Grønbæk Præstegaard.

(1920).1.5).

III. Visk, et ell. (ikke i rigsspr.) en

(Moth.V226). [vesg] et visk (strøg). Høysg.

AG. 36. flt. d. s. {vbs. til II. viske, især i i'o

bet. 1; l.br.) viskende (II. 1) bevægelse;
strøg, „det, at noget viskes." Moth.V226.
Når regnen falder på ens blotte øjne . .

kommer tingene til at se fremmede ud .

.

Men det er bare et visk med øjelåget, så

er alting igen, hvad det skal være. Hjortø.

DK.17. (hun) gav begge Næsebor et Visk

med Haandbagen.iVJep/9esen.6r//.74. jf. II.

viske 4: *at duve med Bølgernes Vasken og
Visk

I

er Fryd for en Fisk. AaBerntsen.(Pol. 20

*/tl929.3.sp.l).

I. Viske, en. se I. Visk.

II. viske, V. ['vesge] (som urigtig skrive-

form, muligvis ogs. som dial. sideform hvi-

ske. Argus.l771.Nr.38.3(se u. bet.3). Gunild
Larsdatter. (1871). 32 (i bet. 1). se ogs. u.

bet. b). -ede. vbs. -ning (vAph.(1764). Exerc
Artil.(1804).5. Bergs.FD.288), jf. III. Visk.
{ænyd. d. s. (og hviske, se u. bet. b), æda. wi-

skæ (AM.), SV. viska, no. viske, eng. (vist 30

laant fra nord.) whisk (sml. Whiskers, Whistj,
ty. wischen, jf. oeng. weoxian, rense; afl. af

I. Visk; jf. forviske)

l)lade noget stryge (fejende, tørrende, gni-

dende) hen over noget ell. lade noget svinge
viftende frem og tilbage omkring noget;

især: rense, pudse ell. (af) tørre noget

V. hj. af en visk (1.1-2), en klud olgn. ell.

sin haand, der stryges, gnides hen over det.

1.1) uden obj. gjør Dem bare ingen Uleilighed 40

med at viske paa Stolesædet; jog kan jo

I vende det om. PNJørg.(Roman-Journal.1847.
57.sp.2). hun viskede for ansigtet med tør-

klædet. jEsp..35S. især (jf.u. bet. 1.2) ^i Saa-
snart Mandskabet er kommet til en paa-
protset Kanon, bliver strax visiteret og
Yisket.ExercArtil.(1804).28. *Han (0: en ar-

tillerist) visker, og han retter;
|
Han lader,

brænder løs. Holst. lY 73. PhRDam.FI.164.
1.2) m. obj. alene (sj. obj. og hensobj.: Rid- 50

deren . . viskede sig ofte Øinene med Albuen.
Oehl.XXVI.85). \\ m. obj., der betegner gen-

stand; ^ m. h. t. bøsse ell. kanon: rense dens
løb v. hj. af en visker. SøLex.(1808). 28 var
lige færdig med at viske sin Bøsse og stod
nu og pillede (blaaret) af Viskestokken.
I CGottlieb. Derude fra HærensElevskole.(1911).
126. (nu ikke i rigsspr.) m. h. t. andre gen-

stande som fodtøj, klædningsstykke: pudse;
børste, ieg vil ikke betroe ham til at viske eo

mine skoe.Moth.V226. *Malke, kjerne, viske
Sko. HMikkels.D.46.

\\
(nu ikke i rigsspr.)

m. h. t. legemsdel: tørre (af). Jeg vil ei be-
troe ham til at viske min TumTpe.Moth.V225.

*Hun (0: fluen) visker sin Kind med Fød-
derne sma,a,.PMøll.(1855).I.18. Da Alle vare
færdige med Maaltidet, opfordrede jeg L.

til at fortælle. Han vidskede Munden endnu
engang. mich.(1920). XVIII. 92. L. tog sit

Lommetørklæde frem og viskede sine Øj-

ne. Karen Chrisfiansen.TobiasNifinger.(1937).

176. viske næsen, se Næse 4.3. m. h. t. per-

son: tørre en (af), visk miglUfF. refl.: tørre

væde, ."ved af sig, tørre sig om munden olgn.

Biehl.DQ.1 11.140. UfF. 1.3) m. person-obj.

og præp.-led m. om ell. over, styrende be-

tegnelse for legemsdel; dels i udtr. for aftørring

af vedk. legemsdel; dels (vist kun i forb. m.
om^ i udtr. for at føre noget frem og tilbage,

vifte med noget i nærheden af legemsdelen.

Katten (begyndte at) vidske mig om Ørerne
med sin bløde lia,le.Tolderl.F.I.100. hun
vidsker ham om Næsen med Roserne. ÆGad.
GB. 140. refl.: (han) viskede sig over Øiet

med det graae Vadmelsærme. /ngf. PO. 7.4.

Hun foer op 6g viskede sig med sit Tørklæde
over Øinene. Drachm.EO.202. Bregend.Thora.

(1926).22(se u. I. Næse 4.3;. || i forb. viske
en ell. sig om munden; dels refl.: Moth.V226.
da han . . havde visket sig om Munden med
Kioleærmet. Oehl. Øen. (1824). II. 109. C Rei-

mer.NB. 131. dels (nu næppe br.) i talem.

viske en om munden med en harefod
(Moth.V226) ell. med en tør sild (smst.),

holde en hen, narre en, smøre en om munden
(se III. smøre A.2). 1.4) m. obj. og obj.-præd.,

i forb. som viske noget rent. Eleven vi-

skede omhyggelig Tavlen ren. ArthChrist.

ST.20. Kanonrøret blev visket rent. Social-

dem."/7l947.8.sp.2. 1.5) i særlige forb. m.
adv.

II
viske af, tørre ell. rense noget ved

at gnide paa det med en visk (I.l), klud,

svamp olgn.; tørre af; afviske (2). Lad mig
først viske den (0: haanden) af, den har
en Dødningelugt. Bagges.L. 1.165. der er ikke
Mange, der forstaaer at viske deres Been
af. Thi Hælene, som er det Allerværste

tænker de saamæn aldrig ipsi&. Kofoed-Han-
sen.KA.1.377. han (maatte) viske tavlen af

og feje skolestuen. Grøn6.^.77.244. (l.br.)

uden obj.: da De har travlt, saa fortæl om
Rolf Krake . . mens De vasker op. Lad
Deres lille Pige viske ai.Pol.*^iol925.11.sp.4.

II
viske over, (nu sj.) d. s. s. overviske,

viske noget over med en harefod, gaa let,

skødesløst hen over noget ell. bagatellisere det

(jf. lignende udtr. u. Harefod 2.2J. MG. CGAn-
dræ'sTaler.II.(udg.l934).130. VSO. \\ viske
ud, (jf. udviske 1) udrense (især: gevær-,

kanonløb) v. hj. af en visker olgn. Viske et

Geværløb ud. 750.
2) fjerne noget ved et ell. flere strøg,

især med en klud ell. med haanden; ogs.:

flytte noget ved en fejende ell. viftende bevæ-

gelse. 2.1) i forb. m. præp.-led m. af ell. fra.

*Hun visker Blodet af hans Haar og Kinder.
PalM.VII.54. viske søvnen af øjnene, se

Søvn 1.4. viske en taare af kinden, øjnene,
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se I. Taare 1.4. m. refl. hensobj.: *Paa Sværd-
knappen støtted' han Lænden

|
Og visked

sig Blodet af Vdinå%u.BUch.(1920).XXIII.
31. *Pigen som vasker, besværet af Varmen,

|

med Haandbagen visker sig Draaben fra

Fanden. Holstein.MM. 100. || Ulledl.fSomudtr.

for at udslette, det vælske Præg, som Aarene
ikke havde visket af hans Aasyn.VilJiAnd.
Litt.IV.ll. *Bort af Jorden Kætterens Værk
skal viskes.

|
Dødens Guder hans Synd lo

og Straf skal mdidlQ. Gelsted.DansensAlmagt.

(1921).58. 2.2) i forb. m. adv. Han laa paa
sine Knæ og kravlede og viskede de spredte

Kerner tilbage til Byngen. Aakj.EE. 113.

uegl.: de Maader, hvorpaa efter endt Be-
gravelse Mindet om den døde uformærket
brænder bort, vandes ud, viskes hen.TroelsL.
XIY281. viske af, d. s. s. afviske 1, Moth.
V226. VSO. billedl. (sj.): vise en tilbage; af-

vise, selv Henriksen fra første G. . . blev 20

visket af da han vilde være stor og danse
foran de andre. KNordent.JL.II.180. viske
bort ell. væk. Moth.V226. Han . . viskede
med den ene Haand nogle Haar bort, der

vare gledne ham ned over den mægtige
Tande. Oehl.Prom.IY17. *0, du, som græder,

visk din Taare hortl Hauch.Lyr.28. *Taaren
bort jeg \isked. Drachm.DM.71. billedl.: faa
til at forsvinde; udslette. *Du ei kan . . viske

bort, hvad Du har skrevet selv
|

I Mindets 30

store Bog. Hauch.Æ.85. hans Solbrændthed
var paa faa Dage visket \æk.AaDons.DU.80.
viske op, (1. br.) tørre op; opviske. Moth.
V226. viske ud, (jf. udviske 2) udslette ell.

utydeliggøre ved at stryge, gnide hen over det;

især m. h. t. hvad der er skrevet paa papir ell.

tavle: udslette v. hj. af viskelæder, henh. klud,

svamp. Moth.V226. jeg kunde have Lyst til

at viske det ud, hvad Du har malet. Kofoed-
Hansen.L.319. Viske Skrift ud med et Viske- 40

læder. VSO. billedl., dels som udtr. for at gøre

noget utydeligt ell. usynligt ell. give det uskarpe
omrids: han fik Øje paa et Skib med slappe

Sejl næsten visket ud af Disen. Søiberg.HK.
136. Fyrreskove, der i Fjernheden viskedes

ud til Masse. FrPoulsen.(Pol.^yd943.12.sp.2).
Jøderne vil strømme ind i Palæstina og viske

alle Grænser ud. PoU^/a 1946. 2.sp.5. dels: op-

hæve, annullere ell. rense (en ell. sig) for noget

(fx. skam, synd). Herre, tilgiv mig . . de 50

grusomme Ord de faldt fra min Mund, ej

fra mit Hjerte, Herre, giv mig Lov til at

blive og vidske dem nd.KMunk.EI.124. hvis

lammet ikke havde været hvidt som sne,

kunde det ikke have visket vore synder ud.

Grønb.SY148.

3) {lign. anv. af ty. dial. wischen; egl.

eufem. anv. aft bet. 1; jf. Visker 3; ikke i

rigsspr.) slaa, piske, prygle (især som af-

straffelse); ogs. uegl.: sætte til vægs olgn. || eo

m. obj. alene. *han . .
]
saa nemt jer kunde

viske,
I

ja tog jer som en Sveske. Grundtv.
P8.IY.161.

II
m. person-obj. og præp.-led,

der angiver legemsdel. En splinter nye Viseom

Gamle Lisbet. [1772]. 3 (se u. Røv I.2;. jf.:

alle Tagrenderne, der har sit Fald ud paa
Gaden, og ved Blæst og Regn vidsker got
Folk baade i Ansigt og paa Klæderne. Maga-
zinf.PatriotiskeSkribentere.l771.Nr.73.4.sp.l.

viske en om ell. under ørene, give en øre-

figen ell. lussing. *han viskede mig under
Ørerne rask,

|
Disk, dask ! Smørialis''s Digter-

vandringer.(1823).23. „Har I været i Gade-
drengekamp?" . , „vi . . havde (blot) visket

et Par Drenge om Ørene.'' Ing.LB. 111. 9.

LollO. t i forb. som viske en et slag olgn.

u d , tildele et slag olgn. *(han) visked' Karlen
ud saa mange Øretæver,

|
At Næse, Mund

stod ham i Blod.ChrBorup.PM.426. et (af
fruentimmerne var) saa færmt og hviskede
ham et par ud. Argus.l771.Nr.38.3.

4) (dial.) om tings fejende, strygende
ell. viftende bevægelse. Ilendes Haand
(faldt) ned ved Siden af hendes Ansigt paa
Puden, som den kraftløst viskede om paa.

MGorki.MitLiv.I.(overs.l918).351. \\ i forb.

m. med, om dyr: bevæge (legemsdel) frem og

tilbage. Løverne . . krøbe for ham, som Smaa-
hunde, vidskede med deres Haler og slikkede

hans Fødder.Blich.(1920).XIII.38. Kalvene
. . sutter paa hendes Fingre, mens de visker

med de laadne Ører. Skjoldb.L.132.

5) (ænyd. viske om (Kalk.V.1182), huiske

(smst.II.325), glda. hweskæ (Dyrerim. 85).

ty., mnt. wischen, eng. whisk i lign. bet.; ud-

viklet af bet. 1 ; maaske delvis med tilknyt-

ning til interj. visk! (se u. IL Visk^; sml.

visme; næppe i rigsspr.) om levende væsen:

bevæge sig hurtigt (og let); løbe; smutte.
P. hørte Tjenestepigen hviske af Sted på
Sutter ned gennem Korridoren. Tom Krist.

LA.37. jf.: være viskende i det (0: rask,

rap). Feilb.

IIL viske, v. se hviske.

Viske-, i ssgr. især (hvor intet andet an-

gives) af II. viske 1-2. f -dug;, en. (ænyd.

d. s., jf. ty. wischtuch) om haandklæde olgn.

Moth.V226. Rompen og Mahnen (bliver) ud-
kiemmet og med en Viskedug afstrøget.

Cit.l720.(Stutteri.306). -gummi, en, et.

(1. br.) d. s. s. -læder. VareL.''II.573. -klud,
en. (nu 1. br.) klud, hvormed noget aftørres

ell. udviskes. vAph.(1759). VSO. jf.: Taagen
kommer med sin Viskeklud og vrider vaade
Draaber paa de røde Bær. HCAnd.(1919).
III.358. -klæde, et. (nu 1. br.) om ser-

viet, viskestykke, haandklæde, pudse-, støveklud

olgn. Biehl. DQ. 111. 300. Over den venstre

Arm hængte et Vidskeklæde og i den høire

Haand havde hun en . . Støvekost. Winth.

IX.227. Hun jog uvilkaarlig Gaflens Tænder
gennem Viskeklædet, før hun lagde den hen
for ham, for at sikre sig, at den var ren.

PoU%1935.Sønd.l7.sp.l. -lap, en. (l.br.)

klud til aftørring ell. udviskning af noget.

vAph.(1759). PWBalle.R.30. -læder, et.

(no. viskelær; m.h.t. 2. led ^7. Lædergummi
og u. II. Læder 1; sm?. -gummi) egl. om det
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læderlignende stof kautsjuk (gummi), der bl. a.

har den egenskab at kunne udviske skrift; nu:
lille (ofte firkantet) stykke (graat ell. lyse-

rødt) kautsjuk, der er blevet behandlet paa
særlig maade ell. iblandet finmalet pimpsten,
glas olgn. og derved gjort særlig egnet til at

udviske noget; uden for ssg. Blækviskelæder
især om saadant stykke til udviskning af

blyant-skrift, -streger ell. maskinskrift. Mellem-
stykker af sædvanligt Læder eller Viskelæder, i'o

Ursin.D.147. Han sad med Blyant og Vidske-
læder og arbejdede i sin Tegnebog. JaÆfi^nu.

F.61. Naar Glasset er bragt i Orden, renses

Billedet saa godt som muligt med et yderst
blødt Viskelæder. i/aand?;.iS7. et stykke vi-

skelæder
i II

billedl. ell. i sammenligninger.
saasnart (forf.) ser et Forsøg paa en national
Karakterbygning, bruger han sit kritiske

Viskelæder paa det. JLange. 1.389. som udtr.

for, at noget er elastisk (jf. u. Gummi- i 20

ssgr.): Den talentfulde Mand behøver blot

at ville! Alle de Fordomme og Former, der
ligge som Jernringe om os Andre, blive for

ham til Yiskelæder.Goldschm.III.435. som
udtr. for hvad der er sejt at tygge paa: Maden
blev Vidskelæder i hans Mund, han tyggede
og tyggede, men Sorgen klemte om hans
Hals. Tandr.Ii.109. Kødet er ikke mørt,
Champignonerne er som Vidskelæder. ilfarh'n

AHans.JR.53. jf.: At man dog gider sidde 30

og tygge paa saadant noget gammelt Viske-
læder som den hegelianiserende spekulative
Æi^tQtik.Schand.0.11.191 . som udtr. for graa,

bleg ansigtsfarve: *To Døgn i Forvejen
j

fandtes han ikke i Fjerene.
|

Vennerne
saa, hvor den Vældige

|
lignede Viskelæder.

JVJens.Di.30. Hans Ansigt var graat som
Viskelæder. Byarn/to/. LE. 7.

||
gen. viske-

læders brugt som adj. ell. l.led af ssgr.; fx.:

Han var vidskelæ'rsbleg, med Undtagelse af 40

de store, udstaaende Ører — der lyste rødt.

Soya.FH.163. H. bliver hvid i sit vidskelærs-
farvede Ansigt, sa. GAM.52. (pudlens) korte
Viskelærsnæse. EhrencrKidde. (MH.III. 108).
i tilfælde, hvor nu oftest bruges Gummi-,
fx.: (hendes) lange Viskelæders Ansigt. Gj/r

Lemche.S.IY44. Viskelædersbold: VKorfitsen.
OM.36. Kandarius.LP.253. jf.: *De sure
Tanker vi mod Gulvet smækker,

]
saa med

et Sæt de springe skal til Vejrs,
|

til Lof- 50
tet, som en Boldt, en Viskelærs.-Sc^and.C/D.
175. Viskelædersgaloche: Kaalund.135. Ka-
per. Vidskelædersmand (nu: Gummimand,
se u. Gummi- i ssgr.). Meyer. ^250. Vidske-
læders Rør til Forbindingen af Glasrør. Green.
UR.212. -læder-, i ssgr. bl. a. viskelæder-
agtig (FrOpffer.BV.6) og sjældnere sideformer
tU ssgr. m. -læders- (se u. -læder^ som Viske-
læder-ansigt (Bl&T.).
Tiske -magnet, en. (elektr.) kraftig éo

magnet med konstant strøm, der erstatter skrive-

magneten i en telegrafon, naar traaden skal be-

nyttes til ny optagelse og den tidligere skrift ud-
slettes. 8al.XVli.241. -net, et. (ogs. Visk-.

Larsen. VSO.). (til I. Visk 1; kog.) net, der

sammenholder suppevisken under kogningen.
FrkJ.Kogeb.85.
Tisker, en. ['vesgar] (sj. (i bet. 3) Vi-

skert. CHHolten.0.79). flt. -e. (ænyd. wi-

sker (dog muligvis flt. til I. Visk^, jf. glda.

Wisker som tilnavn, om sværdfeger (?) (Fort
Nut.XVI.138); sml. ty. wischer; afl. af II.

viske)

1) person, der tørrer noget af ell. visker

noget ud; vist kun som betegnelse for en af
deltagerne i spillet pikkenorris (den, der vi-

sker kridtstregerne ud). GlSpil.52.

2) om noget (visk (I.l), klud, redskab),

hvormed noget tørres ell. renses, gnides reni

ell. udviskes; jf. Ovn-, Penne-, Rostevisker;
især i flg. spec. anv.: 2.1) ^^ redskab, be-

staaende af en stang, i hvis ene ende der er

et øje til fastholdelse af en tot blaar (brugt ved
rensning af geværløb), ell. hvis ene ende bærer

en med børster forsynet kolbe (til rensning af
kanonløb). Pflug.DP.598. ExercArtil.(1804).

190. Drachm.STL.308. Rørd.GK.L195. jf.

Kammervisker (0: kort visker til rensning af
kammeret i et gevær. Skyderegl.78(se u. Kam-
mer 8.1jj, Tovvisker (s.d.) samt Udvisker.

2.2) (fagl.) redskab, apparat (nu især:

selvbevægelig, mekanisk virkende), der stry-
ges (stryger) frem og tilbage over rude
(især paa automobil, sporvogn ofl.) for at holde

den fri for regndraaber, sne olgn. (jf. Regn-,
Rude-, Selv-, Vindskærms-, Vindspejl(s)-,

Vinduesvisker;. PoWU1927.5.sp.l. b'itter-

koldt øverst oppe (0: paa et norsk bjerg-

pas) . . hertil Regn, en vred Ruskregn,
med Viskeren ustandseligt gaaende paa
Vindspejlet. JVJens.Nordvejen.(1939).70. 2.3)

(1. br.) hvad der bruges til at udviske ell.

udtvære noget. Estompe . . En Visker (en

liden spids Rulle af Skind, Uld eller Papir),

hvormed Malerne drive Blyant eller Pastel

paa en Tegning. JNHøst.l56. Meyer.^335. bil-

ledl.: et Decennium er da ogsaa en ganske
god Vidsker paa Hukommelsens Regnebræt.
ABuntz.FtA.14.

3) (ty. wischer; til II. viske 3; „i dagl.

Tale."ilfO.) dels (nu 1. br. i rigsspr.) om
slag, der tildeles som afstraffelse, lussing,
ørefigen olgn. Han har egenhændig givet

ham (o kusken) en Visker, — jeg troer med
Skeden af ?a,iTskiiaTden.CBernh.NF.V106.
han langede en Vidsker ud med sin store,

begede Lab. Skjoldb.MG.8. en visker paa
(Bregend.HS.28) ell. under (Skjoldb.NM.
15) øret, en ørefigen. || dels (lidt gldgs.)

om irettesættelse, reprimande, „næse",
skose, „omgang"; ofte i forb. faa, give

en visker. Cit.l798.(HistMKbh.2R.L10). De
Mennesker kunne have godt af en Tøraf.

En lille Visker er her paa sit rette Sted.

Hrz.X.43. Pladsmajoren i Hanau, hvis Volde
sløjfedes i 1806, fik en alvorlig Visker, fordi

han ikke havde indsendt Kvartalsberetninger
over „ Fæstningen". Th Graae. Uwe Jens Lorn-

XXVII. Kentrykt "/ii 1952 19
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sen.(1891).13. Højesteret giver dette (o: po-

litiet) en Yisker. Pol.''/il903.2.sp.l. Bregend.

HS.57. Pol.'/ e 1951.lO.sp.7.

Visker-, i ssgr. ^ af Visker 2.i : Visker-

balje (o: balje, hvori kanonviskeren skylles.

Scheller.MarO.), -hætte (o: sejldugspose til

at trække over viskerkolben, naar viskeren

ikke bruges. Funch.MarO.1.52. Scheller.Mar

O.), -kolbe (o: den m. børster ell. skind be-

klædte kolbe (1.3), der er del af en visker, i'o

ExercArtil.{1804).21. Scheller.MarO.), -skind

(skind, hvormed viskerkolben er beklædt. Har-
boe.MarO.467), -snirkel (snirkel (se u. Snir-

kel 1) paa enden af en (kanon)visker. Larsen.

VSO.), -stage (o: stangen paa en kanonvisker.

Funch.MarO.II.U9. Scheller.MarO.), -stok

(d.s.s. Trækstok. MilTeknO.303. Scheller.

MarO.).
Wiskers, pi. se Whiskers.

"Viskert, en. se Visker. 20

Viske-skjold, et. (fagl.) tynd (cel-

luloid) plade m. udskæringer af forsk, form,

brugt til at lægge over maskinskrevet sted,

naar der foretages radering. Hvadhedder det?

(1947).412. -snor, en. ^ en til rensning af

geværløb brugt snor, i hvis midte der er et

øje, hvori der fæstes en tot blaar, som renser

løbet, naar snoren trækkes frem og tilbage.

Skyderegl.77 . -stok, en. ^ dels om en med
blaar forsynet stok brugt som visker til gevær 30

(jf. u. Ladestok;. Rist.S.279. Gymn.II.147.
dels (foræld.) d. s. s. Viskerstage. HBDhlp.I.
161. -stykke, et. (jf. Tørrestykkej. rekt-

angulært stykke stof af bomuld, hør ell. blaar-

garn, især brugt til aftørring af porcelæn, glas,

spisegrejer olgn. efter opvasken; ogs. (dial.)

om haandklæde (UfF.) ell. klud til aftør-

ring af møbler olgn. (HPHansen.Renlighedigl.
Dage.(1928).9). *Det halve Bord var dækket
af en Dug,

|
oprindelig til Viskestykke kaaret. 40

Schand.tJD.155. Const.Kogeb.311. Sterm.Tex-
til.(1937).115.

II
hertil Viskestykke- ell. (tid-

ligere) Viskestyk-drejl (Larsen. Manufakt.
(1942).122), -holder (o: indretning m. stang

ell. kroge til anbringelse af viskestykker i køk-

ken. VSO.).
Visk-net, et. se Viskenet.

Visk-vask, et. se I. Visvas.

Wisky, en. se Whisky.
vis-ksebet, adj. (til (bruge) en viis 50

kæbe (u. viis Q); jf. -kæft, -kæftet, -mund(et),

-næse(t); dial.) kaadmundet; rapkæftet; næs-

vis. Moth.V216. Kanske (den nye tjeneste-

pige) slet ikke vilde lære heller og var vis-

kæbet oven i Køhet.Skjoldb.NM.31. CRei-
mer.NB.374. Feilb. -kæft, en. O/. -kæftet;

nu næppe br.) viskæbet person. Moth.V216.
Biehl.Dq.IV.no. -kæftet, adj. (til (bruge)

en viis kæft (u. viis 6J; dial.) d. s. s. -kæbet.
Moth.V216. Politievennen.1798/99.279. De er eo

. . noget med det mere viskæftede, jeg har
kendt\Wied.MB.L97. UfF.
vislig, adj. se viselig.

Visling, en. [•vrsler],] flt. -er. (ænyd.

wi(i)sling, ty. weisling; afl. af viis; nu sj.)

især nedsæt., om person, der er ell. tror at
være viis; vismand. *En Viisling lider saa
lidt Din Tale,

|
Som Vinter lides af kuld-

skier Svale. Abrah. (Rahb. Min. 1790. 1. 286).
FGuldb.DS.^(1813).ll. *En Viislings Skarp-
sind kan ei bringe os

|
Til at foragte det

Guddommelige. /n5f.D.//.255. Sær smukt kan
det være at høre hine forulykkede Kamme-
rater bedømmes af middelmaadige Vislinger.

LFeilb.SS.154.

Vis-mand, en. (glda. d. s. (Suso.lO.
Rimkr.M.240)) viis (4-5) mand; en viis; nu
oftest om ældre forhold ell. lidt arkais., især om
person med stor livsvisdom, om tænker, filosof

olgn.; ogs. undertiden brugt spøg. ell. nedsæt.,

om person, der anses for ell. mener at være
viis. *Naar Viismand prædiker for Dig tidt,

I

Saa buk;
|
Skiønt Du det har med Din

B^rnskoe slidt,
|
Saa h\ik.Abrah.(Rahb.Min.

1790.1.286). * Trofast dit Vidnesbyrd fører

til Livet,
I

Viismænd det giør af vankundige
^mdiSi\Grundtv.SS.L274. at forstaae Ord-
sprog og Gaader, Viismænds (Chr.VI: de vii-

ses; 1931: de visesj Ord og deres mørke Ta-
ler. Ords.2.6. de gamle Vismænd (o : filosoffer)

Hobbes, Locke, Hume.PoL"/i294i.9.sp.5. i

det fra Rimkrøniken (se Rimkr.M.240) stam-
mende rim (m. hentydning til den i Præd.4.12
talende vismand (der tidligere mentes at være
Salomon)): *Den Snor som lægges af Strænge
tre,

I

Hun brister fuld neppelige,
|
Det siger

Vismand foruden Spe,
|
Om hun lægges

læmpelige. Brandt.Rim ogSange.II. (1849). 33.

II t i best. f. om Salomon ell. de ham tillagte

skrifter (spec. Visdommens bog). Moth.V216.
Ruge.FT.146. vAph.(1759). \\ hertil fx. Vis-
mands-nayn (*1 gjør jo Vismandsnavnet
kun til Spot (2.udg.(1881).68: I kalde Eder
Vismænd! hvilken Sjtot) \ Kaalund. F. 61),
-ord (VKorfitsen.ES.63), -skægr (Ing.EF.
VL58), -tale, -tunge (Grundtv.SS.1.636).

visme, v. (ogs. hvismej. -ede. {ænyd.
visme (i bet. 2), hvisme (i bet. l-2j, no. dial.

kvisma (i bet. 2); sml. IL viske 5; nu kun
dial.) I) bevæge noget hurtigt frem og
tilbage; især: logre med halen. Feilb.

hvisme: Moth.H348. MDL. jf. Feilb.
\\

billedl.: logre (2). I har vel haft en stor

Baade af, at I har gaaet og hvismet for

denne her Greve, som gaaer og narrer jer,

og trekker jer op. Kom Grønneg. IL 339. 2)
bevæge sig, især løbe, hurtigt og (ell.) (til-

syneladende) planløst, forvirret rundt ell. frem
og tilbage; vimse (om). Visme hid og did.

Moth.V227. *Den Fugl . .
|
Som vismer saa

omkring fra Træ til Træ. Helt.Poet.148. Rask.
FynskeBS.68. Feilb. UfF. \\ ogs.: luske om,
snuse rundt (fx. for at spionere). Meener I

Monsieur, at jeg med Koldsindighed kand
ansee jeres Vismen ved mit Huus . . naar I

vil gaae ind for at courtisere? Riis.ÆD.E8.^

Herud paa Timen, ikke et Ord, ingen Hvisz-
men i mit Huus, du Huustyv og Gallie-



1
293 Vifsmnnd visne 294

knehel. Kom Grønneg.1.48. Denne . . der hvis-

mede omkring hos Gesandterne, de Danske,

de Keyserlige . . og flere, bragte ud og snak-

kede alt hvad hånd baade vidste og ikke

vidste. Slange.ChrIY1179. Feilb.

Vis-mund, en. (til (bruge) en viis

mund (u. viis 6); Mal.). I) grov, fræk, ufor-

skammet, næsvis tale (mund). Moth.V217.
Naa, bare ingen Yismund.MHans.(Svendb
Amt.1922.71). Du skal ikke bruge Vismund i'o

min Dreng, du er for grøn. Kværnd. 2) vis-

mundet person (jf.-kæit). Feilb. -mundet,
adj. (jf. -mund; dial.) d. s. s. -kæbet, -kæf-

tet. Moth.V217. FrGrundtv.LK.67. LollO. jf.:

Hvad er det . . for en utilladelig Vi s mun-
det hed, De har gjort Dem skyldig il Wied.

(Brøndum-Nielsen.GW.50).
Tismut, en, ogs. et (jf.: Gedigent Vis-

muth. Funke. (1801). III. 300. Det gedigne

Yismuth.OpfB.^III.75. Dette Raavismut. 20

Sai:'XXY288). ["viS|mud] (/ro i?/, wismut;
i latiniseret form bisemutum, jf. ældre ty.

bismut, eng., fr. bismuth (og den internatio-

nale forkortelse for stoffet Bij; af usikker op-

rindelse; mineral.) navn paa et grundstof
(et rødlighvidt metal, der smelter ved 264°

og fordamper ved hvidglødhede). Moth.V227.
vAph.Chym.III.655. Briinnich.M.278. Ke-
misk-tekniskHaandbog.(1938).363.408. \\ her-

til bl. a. Vismut-behandling (med., om be- 30

handling af syfilis. VoreSygd.II.415), -blende
(et mineral, eulytin, der bestaar af silikat af

vismut. OpfB.^V.173. SaUVII.556), -bronze
(en vismutlegering, bl. a. brugt til bronzering

af spejle. VareL.^II.574), -erts, -forekomst,
-forbindelse, -forgiftning (VoreSygd.II.
415), -glans (forbindelse af vismut og svovl.

BriXnnich. M. 278. Christ. Kemi. 148) , - guld
(forbindelse af vismut og guld. SaUXXY288),
-holdig, -hvidt (hvidt, af vismut fremstillet 40

(sminke) stof. vAph.Chym. 1.164. VareL.'^II.

574), -ilte (stof, fremstillet ved iltning af

vismut. OpfB.^V.174. Panum 626), -legering,

-leje, -lod (Bildsøe.Smedebogen.(1928).148;

jf. II. Lod 1.2), -maleri (ældre malerteknik,

hvorved grunden fremstilledes af vismut. Sal.^

XXV 289), -malm, -mulm (nu næppe br.

(jf. II. Mulmj. BriXnnich. M. 279) , -okker
(den i naturen forekommende form for vismut-
ilte (Bismit). Funke.(1801).III.300. SaVIII. 50

297), -opløsning, -præparat, -pulver (især

med., et af vismutilte fremstillet hvidt pul-

ver, brugt som lægemiddel. Christ.Kemi.148),

-salt (et af vismut fremstillet salt. Kemisk-
teknisk Haandhog.(1938) .867) , -spat (bismutit

(jf. I, Spat;. Sal. III. 14), -spiral (fys., se

MKnudsen.Fysik.(1923).379), -syre (SaU
XXV.289), -sølv (forbindelse af vismut og

sølv (Chilenit). SaVIY.849).
visne, v. f'vesna] -ede. imp. (sj.) visn 60

(jf. EJessen.Gram.123) ell. visne (Boye.PS.
IV. 13). vbs. (1. br.) -ing (vAph.(1764).
Grundtv.SS.I.319. ThøgLars.(ChrNBrodersen.
Thøger Larsen. I. (1942). 147). VilhAnd.Litt.

III. 415. 510. jf. ndf. l.31f.) ell. (nu næppe
br.) -else (Moth.V227. LTid.1762.420. Ha-
ste. BD. 8.129) , jf. Visneri. (glda. wisnæ,
weesnæ, æda. wisnæ (Harp.Kr.54), sv. vissna,

no. visne, oldn. visna, oeng. wisnian, oht.

wesanen; afl. af II. vissen; jf. forvisne)

I) om plante(del, -vækst): blive vissen (1).

Noget faldt paa Steengrund . . og det voxte
snart op . . Men der Solen gik op, blev det

forbrændt, og fordi det ikke havde Rod,
visnede det. Matth.13.6. en Deel Korn . . ja

vel og hele Ax, kan være visnede, som her

kaldes lynebrændte (o: angrebet af „brand").

JPPrahl.AC.52. *visnet er min Barndoms
side Græs,

|
og mit Bed, hvor Morgenfru'r

sig flokked
|

gyldent nejende for Vindens
Fies. Stuck. S.11. visne i toppen, (jf. top-

visne; se I. Top 2.i. (især poet.) om mark,
skov olgn.: Saa visner Eng i Efteraar,

|
Men

grønnes blomstrende i Ya&r.Grundtv.SS.IY
384. *naar i Høst jeg saa din Skov at visne.

PalM.Dryad.l2. || i forb. m. adv. træer, som
i løbet af én dag skyder op, sætter frugt og
visner bort (jf. hortvisne). Cit.l882.(Mand.
xxvii). Strømme skulle formindskes og blive

tørre. Rør og Tang skal visne hen (jf.

Yienwisne). Es.19. 6. Planterne . . dør, visner
ned til Jorden . . ved Vinterens Komme.
KGram&KJessen.TræerogBuske.(1945) .5 . jf.:

(svamp i træernes indre) som hemmer Vand-
transporten og herved fremkalder Nedvis-
YLmgeTi.LSal.XII.477. Hvor Larvehæren
trænger frem visner Kulturplanter saavel

som Ukrudt \^\.PoVytl942.10.sp.l. \\ i

sammenligninger og billedl. udtr. (m. over-

gang til bet. 2). *Lær mig, o Skov! at visne

glad,
I

Som seent i Høst dit gule Blad.

Oehl.XXV.221. *Blomst kan visne før Sol

nedgaaer,
|
Udsprunget i Morgenrøden,

|

Rosenblommen paa tolvte Aar,
|
Forældre-

nes Fryd laae for Døden ! Grundtv.8S.II.243.

*naar de da visne de Roser to,
|
Saa visne

vi med.
|
Vi ville da sove sammen i Ro,

|

I en evig Fred. PMøll.(1855).I.24. Mit Hjerte

er svedet og visnet (1871: tørretj som Græs.
Ps.l02.5(1931).

2) billedl. anv. af bet. 1. 2.1) om legeme,

legemsdel: skrumpe, svinde ind p. gr. af

sygdom, alderdom ell. (og) blive kraftesløs
ell. (spec. om legemsdel) lam. hans Haand
visnede, som han udrakte mod ham. 1Kg.
13.4. Theodorus Lector taler om en Skildrer

(0: maler), der . . afmalede Christum udi

Lignelse af Jupiter, og at hans Haand der-

paa \isnede. Holb.Kh.345. hans . . Phtisis-

hoste, der hvert Minut pibende skarp løsrev

Smuler af hans visnende Lungevæv. ORung.
ST.106.

II
(nu næppe br.) om lig: gaa i op-

løsning; raadne. Denne Steen (0: ligsten) be-

tegner det lille Rum hvor Legemet visner

af S. E. Cit.ca. 1792. (Niels Pedersen. Kirkeni
Tibirke.(1903) .56) . \\ i udtr. for at sværge ell.

forbande noget, enten skal mine Arme Visne
ved mit Lif, eller jeg svær dig til at du

19^
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skal dyre betale mig det.KomGrønneg.1.277.
Grundtv.PS.111.458. Jerusalem, glemmer jeg

dig, da visne min højre (1871: da glemme
mig min høire }la,md)\Ps.l37.5(1931). hel-

lere skulde hans Haand visne end sætte

Navn under det Biktat. PoU''liil939.5.sp.6.

Gid jeres hænder må visne. Kirk.VS.24.
||

i forb. m. adv. visne hen, (jf. bet. 2.2) især

om person: skrumpe ind; hentæres. Hånd gåer

og visner 'hen.Moth.V227. *min Arm
|

er

visnet hen som en fortørret Gren. Lemh.Shak.
V.82. han fraader og skærer Tænder, og han
visner hen (1819: henvisner; 1948: stivner^.

Marc.9.18(1907). Konsulen . . slog en Smule
ud med sin meget magre Haand — hans
Fingre var visnede ind omkring Pennen,
saa Ringen . . hver Gang han gjorde en
Haandbevægelse, syntes lige ved at falde af.

Bang.SG.24. (tæerne) visnede ind til ingen-

ting. M«/Zi5^nc/j.5'.52. 2.2) om person; uden
særlig tanke paa udseendet: blive gammel;
ældes; miste sin virkekraft, livskraft, fysiske

ell. aandelige friskhed, et Væsen (o: en hof-

mand), som , . voxer og tilligemed visner

paa eeng&ng. Holi.MTkr.566. *Alt hvad som
fødes, skal jo og forgaae,

|
Og Sønnen

ældes — visner som sin Fader. Blich.(1920).

Y6. Hun var nok rigtig pæn, men hun saa

visnet ud, mat i Farven, graalig. JFJens.
D.35. jeg sørger over de Aar, vi visnede
derinde i l{ovedsta,åen.FrPoulsen.F.18. jf.:

*hendes milde Røst
|

i visnede Hjerter saa'r

Haab og Trøst. Ploug. 11. 104. De Gamle,
naar de da ikke helt er visnede ind under
Livskampen, bliver atter poetiske. Rubow.
T.97. 2.3) (især (S) om ting ell. forhold:

miste sin kraft, friskhed, skønhed ell.

svinde hen, blive til intet. Vi . . lagde

Planer for Fremtiden. De ere alle visnede.

Gylb.(1849).VI.13. *Lykken maa visne ved
Tryglen om Brød. SocialistiskeSange.(1885).3.

hans altfor hurtige og usoignerede Skrive-

maade, som foraarsager, at hans Arbejder
snart vil yisne. Gigas.(StSpr O. Nr. 125. 84).

Den fjerde franske republik er ved at visne.

PoV'U1949.7.sp.l.
II (jf. Visnepolitik; som

udtr. for at en sag ikke gennemføres, fremmes
ell. forhales, „syltes", saboteres. Landets Vel

. . kræver af dette Folkething, at det lader

Alting visne i Hænderne paa et Ministerium,

der trodser den almindelige Valgret. CiSergf.

(Rigsdagst.F.1880181.sp.5982). den høitærede
Minister vil gjøre den Opdagelse senere, at

i Grunden visne de forskjellige Spørgsmaal
i hans Haand; der bliver ingen Velsignelse

ved dem. sa.(smst.sp.5952). Jeg (o: en mini-
ster) har endnu ikke set det nye Andragende,
saa det kunde jo se ud, som om det skulde
visne herinde. JacAnd.Er.II.82. || i forb. m.
adv. gloser har det ligesom muskler, de
der ikke anvendes, atrofierer, visner hen.
SvClaus.NM.72. al Fornøjelsen ved den her-

lige Tur visner væk for en Tid. Flyvning
Hær.244. 2.4) (1. br.) om (hvad der har en)

stærk farve: afbleges; falme. Himlen .

.

visnede i graaviolette Taager (o: ved sol-

nedgang). AaDons.S.79. jf. u. vissengrøn: den
visnede gamle unitorm. Salicath. KajMunks
mordere.(1949).76.

3) (især o) trans. anv. af bet. 1-2 (jf. u.

afvisne^; faa til at visne (1-2). 3.1) til bet. 1.

Man . . træder paa Tæppet af Blade, som
Nordenvinden har visnet. CKMolb.Span.221 .

10 den Sydsol, der visner Aasens stride Græs.
C Dangaard. Ulige Vilkaar. (1904). 6. Frosten
visnede totalt hans H&vre.AStrøm.LY 52.

3.2) til bet. 2.1. (troldkonen vilde) visne den
Haand, der løftede sig imod ham. Elkjær.

HA.74. en Dreng, som havde haft Børne-
lammelse, der havde visnet hans ene Arm.
KLindemann. Yi skal nok blive berømte. (1933).
39. 3.3) til bet. 2.2. *ingen Alder

|
kan visne

hende (o: Cleopatra). Lemb.Shak.V

I

II. 156.

20 *en farlig Sot, som sniger sig omkring
|

blandt Mennesker og visner dem fra B,o-

den. Ipsen.M.220. den Ærgerrighed, der har
besat dig . . vil en Dag visne dig, gøre

dig livsensgold og fortvivlet. Weiteer. 70.26.
3.4) til bet. 2.3. Intet i det Liv, der leves

bagefter, kan visne en Dag, eller slette

en Time i det Liv, der er levet. JPJac.
(1924).IL86. det forkerte, der fra Begyn-
delsen af er til Stede i Forholdet, æder

30 sig ind, forkrøbler og visner Følelserne.

Har Niels. TT.VIII.15. (jf. bet. 2.i) m. h. t.

farve: Skuffelser havde visnet Roserne paa
hendes Kinder. CESim. 86. \\ m.h.t. sag:

ikke fremme; „begrave" (3.2); „sylte"; sabo-

tere; egl. (polit., især foræld.) om folketings-

flertallets sabotering af regeringens lovforslag

i 1880''erne for at fremtvinge Estrups afgang

(jf. Visnepolitikj. Da det skete, som Folke-

tinget nægtede, da det groede, som Folke-

40 tinget visnede, var der ingen Visnepolitik

mere. Hørup.1 1.163. Det er en Kendsgerning,

at Arbejderne systematisk visnede de fag-

lige Forhandlinger og pressede dem i samlet
Klump ind til Hovedorganisationens Be-
handling. Tilsk.1922. 1.351. uden obj.: han
(o: en folketingsmand) er en af de allerværste

til at visne; og han var den første til at

aflive Jeres egen 'Lov.LBruun.BS.III.142.
"Visne-, i ssgr. af visne (1-2). tp -d«d,

50 en. (1. br.) blomsts, plantes henvisnen og under-

gang. VoreDamer.^''/al921.10.sp.l. Unge Da-
mer nappede Blomster ud af Dekoratio-
nerne . . overlod dem til Visnedød i Herrer-

nes Kioleo-pslag.AKoch Schiøler.LF.164. \\ til

visne 2.3. sagen blev . . lagt hen for — som
det så ud til — endnu engang at gå ind i

visnedøden. Skautrup. Danmarks nyeuniversi-

tet.(1946).7. -færdig:, adj. (sj.) som er paa
nippet til at visne. *Det tørre, matte Straae,

|

60 Som visnefærdigt (Storm.SD.201: nys af-

mægtigt^ laae. Evangelisk- Christelig Psalme-

bog.II.(1795).105. visnelig, adj. (sj. uden

for uvisnelig^ som let visner; hjemfalden til

at visne (1-2). Moth.V227. Ei den Lykke, som
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Daaren søger og ækles ved mellem Sandse-
ligheds visnelige Hoser.OHMynst.(AWentzel.
OHMynster.(1928).84). kom stolte Udmær-
kelse, med Din visnelige ÆreskrandsI/CierÆ.

VI.313. Tisne-politik, en. (Hl visne 2.3

slutn.; jf. Stoppepolitik; polit., foræld.) om
folketingsflertallets forhaling og sabotering af

ministeriets lovforslag i 1880^erne (mods. For-

handlingspolitikj; ogs. om lignende obstruk-

tion i andre tilfælde. Hørup. (Pol.^/io 1884.1.

8p.2). Hostr.KO.1.3. Allerede i Efteraaret

1881 havde Berg i det nyvalgte Folketing

udtalt Visnepolitikkens V&role.Neergaard.Er.
1.134. Visneri, et. (polit., foræld.) ned-

sæt., vbs. til visne 2.3. Hørup. 1. 229. Den
Mand . . der i ét Aar talte for Forhandling
og det næste for Yisneri. [VASech.J,,Hørups
Valgkreds" 1902. (1892). 38. Fortsættelsen af

dette Lovvisneri og disse barberede Fi-

nanslove. KGBrøndst.E.102. Visne-syge,
en. (gart.) d. s. s. Sovesyge 2.2. Haven.1933.
97. BerlHaveL.III.258.

I. Visning, en. se lY vise.

II. Visning, en. se visne.

Vis -næse, en, (sj. -næs. Rørd.JH.
11.226). (jf. nt. wiesnes(e); vel til -næset;

nu især dial.) visnæset person. Moth.V217.
Skuesp.V.192. Er Du nu der igen, lille Nh-
næse? [KHWith.J Læsning forBørn.(1866). 50.

„Jeg kender den godt, det er Høgen," sagde
en ung Stillids, der vidste alting og fortalte

det. „Nej — YisnæseV'CEw.Æ.II.13. jf.:

Frøken Viisnæse har sat Capitainen Stævne.
Oversk.Com.1.101. -næset, adj. (ænyd. d. s.,

jf. nt. wiesnesig, -nasig olgn.; sml. næsvis
samt vis-kæbet, -kæftet, -mundet; nu især

spøg. ell. dial.} som er meget nysgerrig, stikker

sin næse i alting ell. (nu især) som upaa-
kaldet Mander sig i andres anliggender ell.

er fræk i sine udtalelser; næsvis; ogs.: som
er stor paa det, storsnudet, indbildsk. Moth.
V217. dumdristige Tienere og viisnæsede
Kammerpiger. JSneed. VIII. 381. PNJørg.
ER.6. „vi (o: soldater) har reves „fælt" med
dem (o: tyskerne) hele Formiddagen; og,

endda vi har gjort vort Bedste, er de lige

„visnæset"" . . I det samme hvislede en
halv Snes Kugler omkring os. Rasm Hans.
M.155. visnæsede Kritici, der lastede Sten-
vasernes Linjer og Slotskroens tarvelige Ar-
kitektur. Pow^. (r^. 252. udenfor Dyssen ..

sad Hunden og rejste Øren og saa visnæ-
set ud omkring paa Tingene. JVJens.Br.67.
Rask.FynskeBS.68. Feilb. LollO. || ogs. om
persons maade at optræde paa, hans udtalelse

olgn. Saa kom hun med visnæsede Svar.
KLars.JJR.196. Pigen (o: husassistenten) an-
slog en vis kammeratlig, lidt visnæset Tone
(overfor fruen). EErichs.TM.37.

Visp, en. (i rigsspr. vistnok fra no. ell.

8V. visp (i S&B. er ordet betegnet som no.),

svarende til eng., fris. wisp; formentlig til

sa. rod som I. Visk; jf. vispe; 1. br. uden
for bornh.) d. s. s. I. Visk (1) ; ogs. om lang

tynd kvist olgn. til at piske med (Esp.500).
(pynten paa hatten bestaar) af en vældig
Blomst eller af en Visp Tyl.PoV*U1902.2.
sp.3. Han saa i Profil sin Hustru med den
stakkels Visp til Haar, hun kaldte Øjenbryn.
AageJensen. Rokoko -Kabale. (1945) . 34. vis-
pe, V. -ede. (ænyd. d. s. (i bet. 2), sv. vispa
(i bet. 1), no. dial. vispa, stryge ell. røre med
en visk olgn., eng. wisp, rense med en visk,

10 jf. no. dial. kvispa (i bet. 1) og ældre sv.

hvispa, fare frem og tilbage; sml. ogs. (sva-

rende til II. Visk^ bornh. i en visp olgn., i

en fart, haandevending (Esp.500); vel til

Visp; ;;/. vispie; dial.) I) trans. I.l) slynge,
svinge noget ell. stryge, feje bort. Esp.388.

500. 1.2) piske (forsk, ingredienser) sam-
men; piske (noget) til skum. Bryst-Elixir . .

tages ind om Aftenen blandet i Ægge-
Blomme, lidet Vand og Sukker, som vispes

20 tilsammen. (?ar&oe.H^.24. 2) intr. 2.1) (jf. II.

viske A) i forb. m. med: svinge med; be-

væge frem og tilbage; især m.h.t. hale: logre
med. UfF. 2.2) (jf. II. viske 5) vim.se om-
kring. Esp.388. vispie, v. (fra ty. dial.

wispeln, svarende til mnt. wispelen ; til stam-
men i vispe; sj.) smutte, vimse omkring.
*(jeg) lod den (o: en hund) vispie om i

Stuen. Bagges.1.329. Logrende vispled paa
Gulvet omkring den lydige Mili (o: en hund).

30 smst.IV.163.

I. Visse, en. flt. -r. (glda. visse, sikker-

hed, borgen, vished, æda. wissæ (DGL.II.67),
oWn. vissa; afl. af II. vis; jf. I. Vissen; nu
ikke i rigsspr.) det at være vis, sikker paa
noget; vished; sikkerhed; uden for bornh.

(se Esp.388) kun i talem. og ordspr.: det
er bedre i visse end i vente (Mau.11752.
Moth.V218) ell. (nu) end i vove, det er

bedre at have noget sikkert end blot at regne

40 med ell. haabe paa det; ,,man ved hvad man
har, men ikke hvad man faar". Moth.V218.
*0g skjøndt et Ægteskab er billig værd
at love,

I

Om Du en Kone fik der dydig
var og from,

|
Saa er det bedre dog i Visse

end i Vove
|
For Dig, hvis Du den Sag

kan skulke udenom. HMikkels.D.lOl. Biehl.

Æ.50. Grundtv.Saxo.I.70.III.231. Jeg vilde

gjort det (o: baaret barnet over daaben) selv;

men jeg er for svag. Jeg kunde ventet, til

50 jeg blev rask og kom til Kræfter; men det
er nu bedre at være i Visse end i Vove.
RasmHans.M.II.lll. Feilb.(u. 3. visse). UfF.

jf.: *Nu er Sagen vis,
| Nu i Visse, før i

Vove,
I

Som ved Frederits. Grundtv.PS.VII.
181. en skæppe venter er ikke en
haand fuld af visser olgn., se I. Vente 1.

II. Visse, en. ['vesa] (dial. Vis olgn.

Moth.V219. Iris. 1793. 1.276 (Yies). JTusch.
98. jf. u. Gulvisse^. flt. (om forsk, arter) -r

60 (Drejer.BotTerm.272). (ænyd. vies, viss, vese

(ogs. om gyvel); maaske fra ty. witsche, af
uvis oprindelse

\\ forskelligt herfra er 2. led af
Blaavis, Hvidvisse, hvorom se I. Viser || lige-

som Visse tidligere har været brugt om gyvel,
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har Gyvel været brugt om visse (se u. Gyvelj,

og lat. Genista været brugt om begge planter)

2( navn paa forsk., hovedsagelig ærteblom-

strede, planter, især af gruppen Oenistæa

(visse-gruppen); uden for ssgr. (se Lamme-
vissej og forb. m. attrib. adj. (se ndf. l.26ff.)

kun om planter af slægten Genista, bl. a.

omfattende arterne G. tinctoria L. (se Farve-,

Gulvissej, G. pilosa L. f'haaret visse. Viborg.

PI. (1793). 144. Rostr. Flora. I.''(1925). 262),

G.anglica L. ('engelsk visse. Viborg.Pl.(1793).

144. HavebrL.^1.705), G. germanica L. ftvsk
visse. Viborg.Pl.(1793).144. Rostr.Flora.'l.'"

(1925).262; jf. Jordpren, Kællingetand 2.2,

Torngyvel 1). JTusch.98.305. Vissenbjærg i

Fyn, som er et af de faa Steder paa de
danske Øer, hvor der findes Visse, er ventelig

opkaldt efter denne PUnte.MøllH.VI.258.
man saa (paa heden) Blomsterne, Gyvel og
Visse, Pors og Klokkelyng. CKoch.LdvetsRet-
ning.(1913).106. Frem.DN.244. *Musen har
Rede i guldgule Yisse.Aakj.DerudefraKjæ-
rene.(1899).99. || i særlige forb. m. attrib.

adj. (se ogs. ovf. l.9ff.). gul visse. 1. (nu
næppe br.) d. s. s. Gulvisse. Viborg.Pl.(1793).
144. JTusch.98. 2. (dial.) gyldenris, Solidago

virgaurea L. JTusch.230. spansk visse,
(nu næppe br.) den sydeuropæiske plante

Spartium junceum L. (af visse-gruppen).

Træearter^. (1799). 260. Funke. (1801). 11.146.

III. "Visse, en. ['visa] (ogs. (sjældnere)

Vysse [ivysa]. OrdbS.). flt. (1. br.) -r. (til Y.

og VII. visse) egl. (barnespr.) om barneseng
ell. vugge; derefter (dagl., spøg.) om seng i

al olm. Kvinden kælen: „Skal vi gaa i Vis-

sen straks?" TFied.Z)fl.330. Læg dig hen paa
min Visse og sov din Brænnert viå.AKohl.

MP.I1I.170. NisPet.Dagtyve.(1941).39.

TV. visse, V. -ede. (ænyd. visse, vesse,

glda. wissæ, sv. dial., fsv., no. dial. vissa;

afl. af II. vis; vist delvis efter mnt. wissen(en);

jf. forvisse; nu kun dial.) I) garantere,
tilsikre ell. tilsige (besiddelsen ell. opnaa-
elsen af noget). Godset modtog han . . med
Vilkaar, der ikke i mindste Maade for-

mindskede Kongens Indkomster af samme
. . men meget mere vissede dem. Baden.Det
da.RigesHist.(1797).335. *Siig du mig Sand-
hed freidig . .

|
Hvad det saa er, jeg visser

dig dit U\\Rahb.VT.133. *Jeg vil dig visse

og love
I

Baade Guld og grønne Skove.
Bredahl.1.156. 2) som udtr. for forsikring,

bedyrelse af et udsagns rigtighed; især i forb.

jeg skal visse (for) at —
,
jeg skal inde-

staa, love for at — . Hjælpe O. saa ska a visse

dig for, te (o: at) kongen bliver vred. Krist.

Jy F. XII. 34. Lunde. Fraa vo fynske Føjeæjn.

(1928).48. vil han op at age, saa skal jeg

visse for, at han faar køresvend, se Køre-
svend 1.

V. visse, V. ['visa] ('ogs. vysse ['vysa]. Cit.

1858. (MedicinernesSangbog. (1889). 136). Rørd.
VM.112. E Frederiksen. Fra Saxo til Gullberg.

(1944).45. Feilb. jf. VSO. VIII.444. — dial.

hvisse. Moth.H348. VSO.II.689. MO.I.lOll.
Feilb. 1. 709. hvysse. Blich.(1920).XI.105.
Feilb.1.709). -ede. (sv. vyss(j)a, no. kvissa,

kvisja; til VII. visse ('vis, hvis osv.); lign.

dannelser er II. bysse, hysse (sv. hyssa, hys-
sja tidligere ogs. i bet.: lulle, nt. hiissen,

d. s.), tysse, sml. ogs. III. dysse, I. hurre

(1 slutn.) samt KNyrop.OL.II.52) I) (dagl.)

d.s.s. II. lulle 1. I.l) uden obj. (Ida) gaaer

10 med Dukken paa Armen vissende op og ned
ad Gulvet. Hostr.DS.l13. Baronessen talte

næsten vissende som til et . . lille Barn.
Bang.GH.55. Her havde hun født Børn .

.

og ammet og visset og født i^en.sa.Udv.334.
Ammen gaaer og h visser med .. Barnet.
VSO.II.689. visse for et barn: MO.I.lOll.
Konen sidder oprejst, vissende for Barnet.
Bang. Herhjemme og Derude. (1881). 137. Vort

Hj.11,1.160. II
billedl. om lyd, der minder

20 om lullen, (regnen) havde det linde stryg

og den sagte vissen som regn kun kan have
en somraeTa,iten.Grønb.SV202. 1.2) m. per-

son-obj.; egl. i forb. visse i søvn olgn. Ende-
ligen fiif Pigen hvisset Barnet i Søvn. F<S'0.

11.689. Kierk.XI.176. LollO. billedl: nu som
fordum bringer den moderlige Jord med
samme Ro Slægterne til Hvile, naar Stunden
er der . . Visser dem alle i Blund. TroelsL.

XIV281. Troer du ikke, jeg er Kvinde for

30 at visse den (o: samvittigheden) i Søvn?
EWaage.EM.78. \\ m. obj. alene (nu oftest

m. tanke paa at barnet vugges paa armen):
Jeg skal nok visse Tøsen. Schand.BS.184. en
tyk Kone, som hele Natten staar op for at

visse sit lille Barn paa Armen. Pol."/iil936.

2.sp.l. jf.: Hun gik op og ned i Stuen, gned
sin Skulder og vissede den, som om den
kunde have været et Dyr. JVJens.FH.88.
billedl.: *Han kommer fra Norden,

|
fra

40 Landet bag Fjorden,
|
hvor Vindene vysser

de vuggende Flæg. Aakj.Hejmd.il. Der var
Tider, hvor Tilhørerne skulde visses med
„Sagte og inderligt Jesus os kalder". PoZ."/4

1928.17. sp.5. 2) C^y. III. Visse; barnespr.)

sove. Du skal nok hen og visse nn.UfF.
VI. visse, adj. se II. vis.

VII. visse, interj. ['visa] (ogs. vis, vys-
(se). se ndf. — nu ikke i rigsspr. hvis(se).

hvis (er) en interj ectio, som ammerne bru-

50 ger, naar de vil dysse de smaa børn i søvn;
thi da siger de hvis, hvis, hvis. NvHaven.
Orth.190. VSO.II.688. Feilb.I.708. hvys(se).
smst.). (sv. vyss, vyssa ofl.; lydord, delvis

sa. ord som den u. I. hvisse og II. hys nævnte
interj.; om ord af denne art se Ideforss.De

primåra interjektionerna.I.(1928).309 ff.; bar-

nespr.) ord, hvormed et barn lulles,

visses; næsten kun gentaget ell. i forb. m.
ord af lign. art (i rigsspr. især i visselul(le),

60 se III. visseluUej. *Visse, visse vovring, a

vugger for en Kovrmg. Krist.BRL. 7 .
* Visse

visse love, nu skal Barnet sove.sm.st.8. Da
hørte han, at der var én, som vuggede nede
i Højen, og at der blev sunget: „Vis, Vis!
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tie stille." SvGrundtv.DF.224. Vys, vys, kære
Børn, nynnede hun siddende paa Senge-

kanten. Søiberg.KK.IL79.
Visse-aal, en. ['vesa-] (ogs. (som gen-

givelse af Mal.-former) Vis- (Lieberkind.DV
V.115), Ves- (Krøyer.111.644. DanmFauna.
XV.320) olgn.). {vistnok til II. Visse (i bet.:

farvevisse) m. henblik paa aalens farve; fisk.,

zool.) betegnelse for aalen i den gule vækst-

dragt, ,,den gule aal" (tidligere opfattet som
en særlig art; jf. Grøde-, Gul-, Hvid- (1),

Stangaai;. Krøyer.111.642. Brehm.Krybd.388.
LandbO.1.4.

I. Vissel, en. se Weichsel.

II. Vissel, en. se Væsel.

visselig, adv. ['vesali] (ogs. (især ar-

kais.) visseligen. se ndf.). (ænyd. visse

-

lig(e), glda. wisseleghe (Sydrak.138. Fragm.
93), wesseligh (Brandt. RD. 1.244), wessæ-
ligæ (Mand. 50), fsv. visselika, oldn. vissu-

liga, mni. wisselik(en)
; jf. adj.: glda. vissælig

(Bønneb.I.211), oWn. vissuligr; m. r-indskud

(efter sikkerlig, vitterlig^; ænyd. viserligen,

SV. visserligen ; afl. af II. vis || især højtid.)

1) knyttet til et enkelt sætningsled. I.l) (nu
sj.) knyttet til en angivelse af maal olgn. ell.

en udpeget størrelse, angivende at denne er

uomtvistelig. Den Jøkel . . formeenes at have
naaet Bonden udi Søen visseligen 3 Miile

fra det gamle faste Land.LTid.1726. 102.

*Så lyder nu den brave Kreons bud til dig
—

I
og mig, ja visselig laig.NMøll.Antig.4.

1.2) som bestemmelse til et verbum: fuldt og
fast; uden indskrænkninger, forbehold.
I skulle visseligen (1931: Fremfor alt skal

1) holde mine Sabbater. 2ikfos.32 .23. *Alene
haver jeg syndet mod dig.

|
Det maa jeg

bekjende visselig. Grundtv. SS.Y 562. Derfor
skal alt Israels Huus visseligen vide (Chr.VI:
vist vide; 1907: vide for vistj, at denne
Jesum, hvem I korsfæstede, haver Gud giort

baade til en Herre og C}instum.ApG.2.36.
* Kunde jeg vælge paa Jord mig en Bolig,

|

Visselig troer jeg, jeg valgte den her. Hauch.
SD.I.193.

2) som bestemmelse til hele sætningsindhol-
det. 2.1) som udtr. for en objektiv vished, sand-
hed ell. sikkert tilsagn, sikker forudsigelse:

uomgængelig; ufravigelig; det kan du
(man) sikkert regne med, stole paa. hvo
som bander Fader eller Moder, skal visse-

lig døe.Matth.15.4. *Hand kommer i Aften
visselig. Holb.KR.1. 5. *Hielpe dig Gud! du
(o: hr. Zinklar) visselig maa

|
I Græsset for

Nordmanden hiåe. Storm. SD. 142. Chaldæ-
erne skulle visseligen (Chr.VI: vist; 1931:
for Alvor^ drage fra os. Jer.37. 9. 2.2) angi-

vende, at den talende bedyrer ell. indestaar

for rigtigheden, sandheden af det i sætningen
udtrykte, at han er personlig overbevist om
dets rigtighed: i sandhed; sandelig; virke-
lig; ogs. m. afsvækket bet., angivende, at den
talende indrømmer ell. regner med rigtigheden

af det udtalte: uden tvivl; utvivlsomt;

sikkert; ogs. (især i forb. m. flg. indskræn-
kende sætn., indledt m. menj; ganske vist;

rigtignok. Visseligen, han haver (Chr.VI:
Visseligen haver handj taget vore Syg-
domme paa sig (1931: Og dog — vore Syg-
domme bar han) . . men vi agtede ham for

plaget, slagen af Gud. Es.53.4. Intet i Verden
trøster mig da, men jeg døer visselig. Holb.

Masc.III.ll. hver af Huusmændene har sit

10 Stykke Jord, som visselig bedre dyrkes, end
om der ingen Huusmand sa,d. Suhm.V1.362.
Visselig aad jeg en anden Mad,

|
Ifald jeg

selv maatte raade. Winth.SS.33. Hvorledes
kan Vand gøre saa store Ting? Vand gør

det visselig (Katek.: vistnok^ ikke, men
Guds Ord, som er i og med Vandet. Za<eA;.

(1909).§108. den Nød . . Folk rundt om
endnu ikke kendte, men Gud bedre, tidsnok

vilde faa at vide. Ingen vilde visselig tro

20 det til at begynde med (tænkte han). Thit

Jens.J.18. Og hvad det angaar at staa i

Spidsen for et frit Folk, der er besat, da er

det visselig ikke Narrestreger. KMunk.(Jyll
P.^'/sl942.3.sp.4).

II
i forb. m. bekræftende

ord som ja, jo ell. brugt alene som bekræf-

telse: ja, absolut! tidligere ogs. som udtryk for

at man giver en ret: rigtigt! „Jeg mærker, at

det er sandt; thi enhver forsvarer sin Sects

Lærdom." — „Visseligen! thi han beflitter

30 sig kun paa at forklare og forstaae sin Lære-
mesters Meening, uden at erhverve egen
Meening." Holb.Philos.VS. „jeg vil tilstaa Jer

alt hvad I forlanger." — „Uden Skrømt?" —
„Ja visselig." JiL Orø 6rrønne3./7.3i. De . . spurg-

te, om jeg vilde føre dem til deres Moder.
Visselig, der var Ingen i Verden, som hellere

vilde.Goldschm.VI.373.

Visse-lov(e), en. se u. I. -lulle, -lu,
-lul, interj. se III. -lulle. I. -lulle, en.

40 [visa'lula] (dial. -lov(e) [visa'lcou*] Saaby.*-''

Hvisse-, Hvysselov. Feilb. 1.709). flt. -r.

(suistantivisk anv. af III. -lulle; jf. Bysse-
lov; barnespr.) vugge ell. barneseng. „Ville,

skal Mo'er saa lægge Dig i Din lille Visse-

lulle?" „Ne-j! ne-j!" skreg Ville, ligesaa

rasende som iør.JakKnu.LJJ.81. Jeg vidste,

at jeg kun ventede paa, at Johanne (o: barne-

pigen) skulde komme tilbage, for at blive

puttet i \isselMllen.Soya.FH.134. ogs. (spøg.)

50 om seng i al alm.: Den lille Kone trænger
nok ordentlig til at komme i Visselullen?

Wied.EnHjemkomst.(1889).135. nu skal jeg

i Visselulle, Visselulle, Visselulle og blun-

de ind. KMunk. I Brændingen.(1929). 28. jf.:

*Sneen reder Visselullen,
|
Hvid og ulden.

ChKjerulf.FE.171. II. -lulle, v. [visaQub]

(dial. hyisscluUe. se ndf.). -ede. (til III.

-lulle; barnespr.) visse (V); lulle (II). (ofte i

forb. m. præp. ior). *(jeg) visseluUed' nok
60 saa trolig for dig (o: et lille barn).Bre-

dahl.VI.37. Undertiden skriger F5Ten lige

godt. Papa maa da gaa op og ned ad
Gulvet . . og visselulle ham paa Armen.
JakSchmidt.SP.40. (han) maatte . . vandre
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visselullende med den lille Skrighals op og
ned ad G\il\et.FrPoulsen.(Pol}yiil944.15.

sp.l). jf.: *den væne Viv med Sange
|
visse-

luller for Maaåen. JVJens. (Snorre. Heims-
knngla.III.(overs.l948).76).

|j
billedl. Den

lette Vaarvind visseluller i Sivene. Fleuron.

¥8.24. Madum Kirkeklokke begynder at

visselulle for Solen.KMunk.LGD.19. om vi

. . liig de samvittighedsløse Hyklere, gav os

til at hvisseluUe, for . . at befordre dens lo

(o: samvittighedens) søde Søvn. Bagges.DY
XI.422. III. -lulle, interj. [visa'lula] (ogs.

-lul. HCAnd.SS.XI.625. Krist.BRL.8. Ch
Ejerulf.FE.232. — nu næppe Ir. -lu. Haste.

(NytaarsgaveforDamer.1797.101). se ogs. ndf.— dial. hvisseluUe olgn. Feilb.I.708.III.

1075. — dial. visselov olgn. jf. Krist.BRL.

8). (su. vissan lullan, vissen lull ofl. (se

IdeforSS. De primåra interjektionerna. 1.(1928).

313); af VII. visse og et til grund for II. lulle 20

liggende lydord (sml. lu(l)u(lu)^; m. h. t. for-

men -lov sml. Bysselov; jf. i øvrigt Bislulu,

Dyslalu) betegnelse for de lyde, den nynnen,
hvormed man luller børn i søvn. Aladdin paa
sin Moders Grav. Han lader, som han sad
og vuggede hende. * Visselulle nu, Barnlil!

|

Sov nu sødt, og sov nu længe,
|
Skiøndt din

Vugge stander stil,
|
Uden Duun og uden

Gænge. Oe/ii./.262. »Visselulle, mit lille Barn!

I

Mo'er sidder og vinder Garn. Thiele.^11,1. 30

128. * Visselulle Lovring, jeg vugger dig

for en Koyring. Krist.BRL.7. jf.: visse visse

lulle. /SÆB.
II

brugt som subst. (af intk.) om
melodien. Saamange hjelpe sig med langt

mindre med Rangle og et Visselu, Brænde-
vin og Druesaft. Grundtv. B. 1. 248. *(hun)
sang for sin Søn Visselulle. sa.PS.VI.627.
*hør mit blide Visselul,

|
for nu skal du sove!

PoVy10 1934. Sønd.16. sp.4. -lulle-mede,
et. (til II. ell. III. -lulle; spøg., l.br.) om io

(især: kirkeligt) møde, hvor man undgaar at

drøfte stridsemner. Dag Nyh.^^io 1908. Till. 1.

sp.3.

I. Vissen, en. [ives(a)n] (glda. d.s., fsv.

vissan, mnt. wissene ; sideform til 1. Visse

;

jur., foræld.) borgen (I.2); sikkerhed (2.3).

(ofte i forb. sætte vissen (for); ogs. i forb.

m. Borgen^, da bør hånd at sette vissen,

eller nøjagtig Borgen, for hvis (o: hvad)

Dommen om formælder. DL.l—6

—

23. Haver 50

hånd ikke saa meget (0: at han kan oprette

skaden), da sette hånd Vissen for sig. smst.

3—17—6. hvo som udborger af falden no-

get udenbyes kvæg, førend hånd får vissen

for skaden, giort eT.Cit.l723.(Vider.III.204).

hånd hafde stillet . . Kongens Befalingsmand
der paa Landet . . og andre Kongens Tienere
Vissen og Borgen, ved sig self og ved For-
lovere. Gram.(KSelskSkr.IY116).

II. vissen, adj. [ives(3)n] (dial. ogs. m. eo

lang vokal (ell. diftong), jf. (sj.) skrivemaader
som visen. Holb.Metam.68. vesen. Sort.

(SamlDanskeVers.^VI.168). Tode.ST.1782.28.
sa.M.152\ sml. Feilb. Thorsen.71. UnivBl.

1.363). intk. -t ell. (dial.) visset (Sort.

(SamlDanskeVers.^VI.168). Thorsen.71. jf.

LollO. samt Esp. §151 a); best. f. og jlt.

visne; gradbøjn. næsten kun m. mere, mest.
(ænyd. vissen, vesen, glda. wysen, æda.
(intk.:) wisæt (Harp.Kr.70), (fit.:) wisnæ
(smst. 26), SV. vissen, sv. dial. vesen, no.

vissen, oldn. visinn ; besl. m. no. dial. veisen,

slap, halvvissen, og mht. wesel, svag, mat; jf.

visne)

I) om plante (del, -vækst): som (ved safter-

nes indtørring) har mistet sin livskraft,
friske farve, spændstighed og er blevet
tør, indskrumpen, slap, er ved at hen-
falde (især om henfalden til bestemte, til-

bagevendende tider ell. ved (del af) plan-
tens død); oftest om urteagtige planter, blade,

blomster olgn.; ogs. om gren ell. (nu sjæld-

nere) træ: udgaaet; tør (II.3.3). Solen gik

op med Hede, og giorde Græsset vissent

(1907: hentørrer Græsset;.Jac.i.27. Til et

vissent Løv, som faldt i Digterens Barm.
Staffeldt.D.II.394. * Vissen Gren er let at

bryde,
|
Falder for det første Bug.Grundtv.

SS.Y 497. Dette Træ har en høi, vissen

Stamme, der er savet af foroven. I^C^nd.
SS.VI.19. *Du spørger, min Dreng, hvad
jeg vil med den visne Yiol. MusikalskMu-
seum.X.[1856].44. de fleste (af bregnerne)

vare visne, ikke tørre og sammenkrøllede,
de havde ganske deres egen Form, men den
grønne Farve var vegen for en Uendelighed
af gule og brune Skatteringer. JPJac.//.331.
ikke engang i de rigtbærende stedmor fand-

tes et vissent hoved. AHenningsen.JL.l 16. i

sammenligninger: *De fordum kiecke Mænd
som visne Blomster laae. Holb.Paars.21. *Se
Skrankerne fra før (0: før 1864) \

de faldt

som visne 'RøT.Rørd.GK.219. jf. bet. 2.2: *Da
meldte sig — vissen som Høstens Blad —

|

Den rige Claus Urne som Frier. Winth.X.150.

II (1. br.) om mark, skov olgn. visne (1871:
henvisnede^ er Hesjbons Marker. JEs. 26. S

(1931). II
Jeg har slaaet Eder med Brand og

Vissenhed i Kornet (Chr.VI: med tørke,

og med brændt korn; 1931: med Kornbrand
og Rust). Am.4.9. (planternes) vissenhed øde-

lægger ofte iagttagelsen (i botaniktimerne).

VorUngdom.1949.83.
2) overf. 2.1) om legeme, legemsdel: ind-

skrumpet og (ell.) kraftesløs p. gr. af
alderdom, sygdom olgn., spec. (især om
lem): lam. et Menneske, som havde en vis-

sen 'Radinå.Matth.12.10. *Min Fod er vissen,

denne Arm kan ikke
|
Bevæge sig. Hauch.

DY.I.96. bild dig ikke ind, at en saadan
prægtig Unge kunde komme fra dit visne

liegeme.Hrz.JJ.111.148. Født med to visne

Been, der laae korslagte under ham. HCAnd.
SS.II.7. *Din (o: den fangne kondors) væl-

dige Vinge er vissen og mat. KaiHolb.ZH.37.
venstre Haand vissen og torkrøhlet. PolitiE.

^*/i 1922.2.
II

(undertiden delvis til bet. 2.2)

om person. Syge, Blinde, Halte, Yisne. Joh.
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5.3. *est du værkbruden og vissen,
|
Du

faaer dog din Sundhed igien. Oehl.XIX.211.
(hun) laa ældet og vissen i Sengen, hendes
Hud var som Yoks. Kirk.D.69. ofte i forb. m.
(nedsæt.) personbetegnelser: *Visne Jøde!

]

Men er du ga,l?Oehl.I.139. „Sikken en vissen,

stolt Tingest," sagde Søren, „vilde hun ikke

dandse med Dig.'' AntNiels.FL.il. 46. jeg

maatte tysse paa mig selv, for at jeg ikke

indvendig skulde skjælde ham ud for en i'o

vissen Rad. Schand.F.535. || f?/. m. visne 2.1

;

sj.) om lig. et nøgent og vissent Lig. PJohans.
DB.107.

II
m. særlig tanke paa en legemsdels

blege, falmede ell. blodløse udseende, blege

Kinder, visne Lsdher. Rowel.Br. 398. Hans
Ansigtshud var skoldet med dybe Furer og

vissen Hud i Poser under Hsigen. GyrLemche.
S.III.25. (hans) gullige, visne Skæg. /Søiftergr.

KK.11.21. (han har) et mærkelig jordslaaet

Ansigt, visne Øine. Soya. HF. 34. 2.2) om 20

person(s livsytringer): som har mistet sin
fysiske ell. aandelige friskhed, ung-
dommelighed, sit livsmod olgn. *visne

Hjerter dirrer
|
bag Vinduesspejl og Rude

|

ved alt det Liv, dér svirrer
|
saa svaleflygtigt

\iåe.Rørd.SS.12. Der var bare noget vissent

og ældet over hende.Aa Dons.FR. 192. jf.:

en aandelig rigtbegavet, men hjertevissen
Seer. Bøgh.SørenKierkegaard.(1870).60. || om
smil: som ikke er ret tydeligt og ikke afspejler 30

virkelig sindsstemning. Tak, min unge Ven!
sagde han med sit underlige halvvisne Smil.

Drachm.EO.252. Et stille vissent Smil gled

over Aleksandersens Kinder. Bergstedt.A.199.

2.3) (især Oj om ting ell. forhold: som mang-
ler, har mistet (sin) kraft, styrke, skønhed,

frugtbarhed olgn.: falmet; (hen) døende;
mf mægtig; gold. al denne Troskab er uden
[Løn, en vissen Herlighed. Kierk.V1.105. han
[saa . . sit Mod vissent og udipint. Stuck.II I. 40

[156. Fra Fortællingens Begyndelse mærker
Iman Digterens Træthed. Der er skaldede og
[visne Vartier. MartinAIIans.TS.112. (jarg.,

fsj.:) En vissen Sodavand (0: uden kognak).

\OlesenLøkk.NH.III.38. || *Jeg har seet vor
Konge-Bolig

1
. . Segne paa faa Timer ned

(I
I Ruin og Yissenhed.TBruun.Ss.29. i

](Strauss's) sidste Skrift: den gamle og den
tnye Tro, naaer Vissenheden sit Høieste.

Mart.Levnet.1.132. 2.4) (især CPj af en farve 50

som visne (1) blade; gulnet; især (om hvidt

papir): som er gulnet af solen, af ælde, ell.

(fagl.) om kunstig farve (af papir olgn.):

vissengul. det attiske Statsarchivs visne Do-
kumenter. St Spr O. Nr. 94. 6. Originaludgave
paa tykt, blødt, vissent Papir. Jørgf. Breve
tilStuckenberg.(1946).44. Navne paa glemte
Forfædre, ledt frem mellem de visne Blade
i Arkiverne. MartinAHans.TS.89. 2.5) (sj.)

om lugt: som er ejendommelig for visne blade, eo

fra Jorden steg der en bitter, vissen Duft.
JPJac.I.174.

III. vissen, adj. se IL vis.

vissen-, i ssgr. (m. adj. som 2. led under-

tiden vissent-, se u. vissen-grøn, -gul, -gyl-

den samt l.9ff.). af IL vissen; især m. adj.

som 2. led, dels i farvebetegnelser (jf. u. vis-

sen 1 og 2.^), fx. (foruden de ndf. medtagne)
vissen -bleg, -brun, -graa, -rød (CFMor-
tens.RW.164. vissent-: AaDons.S.20), dels (i

mere tilfældige dannelser) m. en afledning af

subst. som 2. led, fx. vissen-armet (Hilmar
Wulff.VL.194; jf. vissen 2.i^, vissent-grenet

(EChristians.Hj'.174), -haaret (ErlKrist.OM.

12), -løvet (se u. løvet 2) ||
(til vissen 2.1-2^

i nedsæt, personbetegnelser : foruden de ndf.

medtagne kan nævnes sjældne(re) ssgr. som:
Vissen-fod f*Kong Inge,

|
Den skranten

Vissenfod. Oe/iL/ri57^, -hange (se u. Han-
ge;, -hund (Moth.V227), -kro (smst.; jf. II.

Kroj, -krop (VSO. JoJacobsen.Husetllansen.

(1925).126), -næb (CSkovgaard-Petersen.Tro-

ensBetydning.(1899).142), -per (PalM.IL.II.
332. Bråndes. T.13), -pert (UfF. -pirt: Rørd.

AH. 46). -gr»n, adj. ^vissent-. KMads.
Marstrand. 436. AaHermann.PH.51). af en

lys, afbleget grøn farve, en lille Sofa, betruk-

ken med vissengrønt 'Plysch.Stuck.1.217. den
lidt vissengrønne iælled.Orønb.SY223. En
Kone med en vissengrøn, strikket Trøje.

Tejn.Støvetkanbære.(1945) .102. om tyskernes

uniformer under 2. verdenskrig ell. (substan-

tivisk) om de tyske soldater: *Fej alle vis-

sengrønne væk. MøllKrist.(KnudågeRiisager.
Danmarks Frihedssang. (1945)). (fagl.:) vis-

sengrøn = ren grøn med sort og hvidt. Berl

HaveL.1.237. -gul, adj. fvissent-, AageRas-
mussen.PaaHavsensBund.(1936).184. AaDons.
DU. 89). af en afbleget gul farve (som vis-

sent straa; jf. straagul/ en lille vissengul

Mandsperson (0: en gammel malaj). Drachm.
VI.387. Dybt nede er solsvedne, vissengule

Enge. Jørg.Liv. VI.6. Søen mellem de vissen-

gule Rør. Hoffmann. S. 53. -gylden, adj.

(vissent; Kehler.RK.9). (jf. -gul; l.br.). en
lang, grøn og vissengylden Gren. Hoffmann.
S.56. -pind, en. (jf. Pind 3.7; dagl.) ned-

sæt., om vissen (2.1-2) ell. tynd, mager person.

Moth.V227. *Skolen . .
|

Til Drivehus ind-

rettes
I

For klassisk Stil og Smag;
|
Da voxer

op der inde
|
Et Krat af Yissenpinde. Grundtv.

PS.IX.162. JakKnu.In.181 (se m. overdreven
slutn.). en lille tynd Vissenpind af en Lærer-
inde. KMich.MorsØjne.(1940).252. -ter, adj.

(l.br.) til vissen 2.1-2: den gamle Auditør

. . var en fin, gammel, hvidhaaret Herre
lidt vissentør. SvLa. HjG. 390. hans vissen-

tørre Læher. GyrLemche.D.116.
\\

(sj.) d.s.s.

-gul. dette løse, bløde, vissentørre Kjolestof.

JakKnu.G.251.
visser, adj. se II. vis.

I. Vissevas(se) ofl. se I. Visvas. II.

vissevas(se) ofl. se II. visvas.

vist, intk. og adv. af II. vis.

viste, v. se hviste.

vistnok, adv. lWesd\nmg] dagl. olm.:

['ves|n{0fif] (jf. Jesp.MFon.^113). (især i bet. 1

ofte i to ord: vist nokj. (a/ vist (se IL vis B^

XXVU, Bentrykt "/y 1962 20
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og Y nok 6.3 ; om forb. det er vist nok se

u. II. vis 2.3)

1) (nu næppe i rigsspr.) som udtryk for

tilstrækkelig ell. fuldstændig vished, sikkerhed.

I.l) knyttet til et verium, der betegner viden,

sansning, bevis olgn.: med tilstrækkelig
sikkerhed, vished ell. tydelighed. Jeg
véd det vist nok. Moth.V150. Efter min Me-
ning beviser denne Deres Tale vistnok, at

De ikke besidder . . romantisk Ringeagt for i'o

de verdslige Herligheder. (?i/iJ.Z7.24S. saa

pegede de paa den tomme Væv, thi de troede,

de Andre vistnok kunde see 'Tøiet.HCAnd.
(1919). 1.146. 1.2) (jf. bet. 2) som udtr. for

den talendes fuldstændige vished m. h. t. rig-

tigheden, sandheden af det i sætningen udtalte

ell. som udtryk for en bedyrelse af dets rigtig-

hed: helt sikkert; det er jeg absolut sik-

ker paa; givetvis; det vil jeg indestaa
ell. love for; sandelig; visselig. Apothe- 20

keren har selv til den Ende ført sine Døttre
neer i Stuen til ham; men hver gang hånd
kommer tilbage, og jeg spør ham, om Par-

tiet er giort, svarer hånd: i Morgen vil jeg

vist nok giøre det klart. Holb.GW.II.l. Du
kommer vist nock i Fortræd, eller faaer onde
Ord i Dag. sa.UHH.1.3. *Du vist nok halv-

gal er, om Du ei er det fuldt. Wess.98. skiøn-

nere end Perler og Ædelstene er vistnok den
sande Yihdom. Mynst.CV3. *Døden selv maa 30

vist nok grue
|
For den sidste Banetue.

Grundtv.S8.IV.386. jf.: var der ikke andet,

saa vilde han — vissenok — gaa ud og
gæste Strandgaarden. Crafi.ÆB.P. || som be-

stemmelse til en bestemt del af sætningsind-

holdet. Jeg saae (ham) staae og lure nede
paa Trappen, vistnok for at liste sig op til

dig.Gylb.(1849).IX.186.

2) som udtr. for den talendes indrømmelse

af rigtigheden, sandheden af det i sætningen 40

udtalte ell. som udtryk for at han ikke vil

(tør) benægte det angivne forhold: unægtelig;
rigtignok (2); ganske rigtigt; ganske
vist; ofte i sætninger, der efterfølges af en
(i en sætning m. men, dog olgn. indeholdt)

indskrænkning, et forbehold. *Manden bør
vist nok sin Gaard, men ei sit Kiøkken
bestyre. Storm. Br. 10. Det koster mig vist

nok Overvindelse at afskrive Prof.s Vrævl,

men hvem vilde ellers troet raig.Grundtv. 50

KG.13. Dette hans voxende Ildebefindende

var vistnok bleven omtalt i de offentlige

Blade, men disse læste Fulton kun sjelden.

Hauch.VI.195. Katek.§108(se m. visselig 2.2/
„Har Du aldrig hørt Tale om ham" . . „Jo
det har jeg vistnok." Etlar.SB.174. (nu l.br.)

indledende en sætn.: Marie (0: et tyende) beiler

. . til en høi Berømmelse af Dig for hendes
usædvanlige Virksomhed. Vistnok er det og-

saa utroligt, hvad hun har kunnet bestride, eo

Heib.Hjem.271. Vistnok er Sandheden gam-
mel, men den er ogsaa altid ny. JLUss.H.404.
Vistnok havde han samtidig ikke forsømt
at vise sig behagelig overfor Magthaverne .

.

men vilde Sligt blive erindret? PAndræ.Via
Appia.ll.(1886).117 . \\

(nu næppe br.) knyt-

tet til et bestemt sætningsled. Dog havde hun
den Letsindige kjær, og for denne vistnok
mangelfulde Kjærlighed havde hun opoffret

lAeget. Ing.EF.1.5. (jeg) ilede næste For-
middag ud til Lise, for at overgive det Me-
ste af denne vistnok ikke betydelige Sum
i hendes Hænder. Gylb.II1.52.

3) (ikke hos Levin.) angivende at det i

sætningen udtalte beror paa en begrundet for-

modning, sikker forventning, ell. at der er stor

sandsynlighed for rigtigheden af det sagte, ell.

blot som udtr. for forsigtighed i sit udsagn:
ventelig; formodentlig; sikkert (3.4). Jeg
skal dernæst bemærke, at Ingen vistnok
vil benegte, at Landsthinget er . . kommet
i Strid eller Disharmoni med Folkethin-

get. CBerg.(Rigsdagst.F.1880/81.sp.5943). (fra

østen) fik Europa vistnok ogsaa Vejrmøller.

Ottosen.VH.I.162. „Og Raum? — Hvor er

han?" — „Han er vistnok allerede gaaet."

Rode.EM.112. Jeg blegnede vistnok, for det

stod mig i mindre end et Sekund klart, at

der ikke i den hele By fandtes nogen, som
vilde laane mig de Venge.Buchh.TJH.lOl.

\\

knyttet til et sætningsled. Denne mærkelige
Person (o: Paracelsus), en vistnok baade gal

og genial „halvstuderet Røver".WJohannsen.
A.56. paa et andet Hjørne boede Verdens
vistnok herligste Urtekræmmer. ^ZTewn^^ues.

SD.8. (sj.) indsat i et præp.-led: Klarinetisten

boede i en snollet Gade og paa vistnok

Kvisten. KMich.VYII.63.
visael, adj. [visu'æl'] (fra fr. visuel, af

sen. lat. visualis, til visus, syn; fagl.) som.

angaar synet ell. bestaar af, hører til

et synsbillede; spec. om person(s forestil-

linger): som har (bestaar af) synsforestillings-

billeder. Hos Nogle vil Erindringen være vi-

suel eller anditiw. Hoffd.Psyk.l68. Man har

. . ment at kunne skelne mellem visuelle,

akustiske og motoriske Forestillingstyper,

eftersom Synet, Hørelsen eller Muskelsansen
afgiver det største Bidrag til den reprodu-
cerede Forestilling. NBang.OU.58. (Johannes
V. Jensens) navnlig visuelt bestemte Sprog-
stil. Rubow.LS.169.
Visum, et. ['vi'som] f'f Visa, en. HCAnd.

ML.395. sa.BCÆ.I.314). flt.yisa. (ty.xisum,

eng., fr. visa; fra lat. visum, visa, perf. part.

(n. og f. ent.) af videre (se V videj; jf. II.

vis-å-vis, I. visere) paategning paa et do-

kument, hvorved en myndighed angiver, at

det er forevist for den; især: paategning (af

vedk. lands diplomatiske repræsentant, konsul

olgn.) i et pas, der giver tilladelse til at rejse

ind i et land. Formular til Visa af Rejsepas.

Lovtid. 1893.972. danske statsborgere, som
ønsker at rejse dertil (0: North Borneo) . .

må være i besiddelse af wisnm. Statstidende,
^y10 1951.l.sp.3.

II
hertil 6?. o. Visum-kontor,

-tvang (0: nødvendigheden af at have visum
i sit pas for at rejse til et land).
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I. Visvas, et. ['vis'vas, ogs. 'viS|Vas] (nu
mindre Ir. Visse-vas(se). Cit.l861.(HCAnd.
BC.III.IO). ErnDalgas.Sangiog. (1903). 104.

HalKoch.(PoUyiil927.4.sp.5). jf. Visse-vas-

se-YeTs.PoU'M951.11.sp.6. — i. 6r. Vissi-

vassi. EkstraU."/iol912.4.sp.2. Vissi-vas.
GkS2°789.8(aarl727). Prahl.BJ.ll. — nu
ikke i rigsspr. Hvis-hvas. Moth.H347. Kom
Grønneg.II.338. Biehl.DQ.1.36. Hrz.XI.276.
Oversk. Gom. 1. 139. C Otto. Af mit Liv. (1879).
177. Hvisse-hvas. Tychon.(NkS4°.828.I.
112.141). Hvissi-hvas(8i). Reenb. 11.170
(Hvis i Hvas). Feilb.I.708.IY 37. — l.lr.

Vis og Vas. FrHorn.SomnPoet.52. Hvis og
Hvas. Schandrup.Ml.f — f Visit -vask.
Moth.V226. (efter ty.) Vischi-vaschi. Gold-

schm.VI.46. FædreU*U1865.1.sp.l). {ænyd.
huiss huass, huis oc huas (Kalk.II.325);
vel (opr. som interj., se II. visvas^ rimdan-
nelse til VII. visse ell. til en sideform (m.
kort vokal) til II. vaase; lignende (men, som
det synes, yngre) dannelse er eng. wish(y)-

wash(y), ty. wisch(i)wasch(i), holl. wisjewasje

(maaske til ty. waschen, sludre); S77il. ogs.

Fjæs-fjas u. I. Fjæs og dannelser som Pjit-

pjat, Sliddersladder, Sniksnak || hvert led

findes (foruden i forb. vis og vas olgn,, se

1. 14) brugt i selvstændig anv. (og i sa. bet.

som Visvas^, dels (sj.) vis (se u. Vaas^,
dels (dial.) vas (se Esp. 382) \\ talespr.)

tomme, dyssende ord, hvormed man
tysser paa en. Al Trøst er Visvas, for

Børn i Yuggen.PLMøll.(JClausen.EnKvin-
des Kærlighed. (1928). 117). nu især: intet-
sigende, tomme ord, indholdsløs, for-
virret tale; vrøvl; vaas; pjat. Moth.V226.
Snack og Vids vas, som hånd giør mig Ho-
vedet Kruuset m.ed.KomGrønneg.1.258. alle

de Mundheld i Studere-Kamrene, der til en
Tid gjaldt for Orakel-Sprog, men var dog
kun Yis-YdkS.Grundtv.HVII.246. (naar hari)

foreholdt hende det skammelige i denne For-
sømmelse, svarede hun smilende med noget
Yis-Y3iS.Bregend.Thora.(1926).44. || i videre

anv. om sag, forhold, der er meningsløs (t),

taabeligt, ell. (nu næppe br.) om røre, postyr,

roderi olgn., ell. (nu kun dial.) om hvad der

intet er værd, det rene ingenting, ikke vil jeg

troe, at Himlen har givet mig den Kraft
jeg har, fordi jeg skulde lade andre faae
Gavn af den for Hvis Hvas. Biehl.DQ.IV
339. Femhundrede Zechiner er intet Visvas
(d: ingen ringe sum).KoronatodenFrygtelige.
(overs.l861).48. kjære Ven, gjør ingen Und-
skyldninger, fordi Du berører et delikat

Punkt, det er noget Visvas med de deli-

kate Punkter i vor Alder; vi kunne tale om
Alt. Tops.11.401. Her staar sandelig ander-
ledes alvorlige Sager for Døren end Højre
og Venstre og saadan noget Visvas. Pont.Sk.
154. jf.: det gaar til vis vas (o: til spilde).

Feilb. II. visvas, interj. ['vis'vas] (ogs.

visse-vasse. H CAnd.(Festskrift til Lis Jacob-
sen.(1952).144). NMøll.H.139. KMich.H.261.

KAbell.M.37. jf. Feilb. visse -vas. NMøll.
H.8. KMunk.C.17. visser-vas. Kronborg.La'
denløve.(1915). 6. — nu kun dial. hvis-hvas.
Hauch.VII.399. Hrz.IV260. Oversk. Gom. I.

139. hvisse-hvasse. Feilb.I.708. vissi-vassi.

smst. — sj. visch-vasch. „Fut".11.(1873).60.
vischi-vaschi. Tops.111.422). (sa. ord som
I. Visvas (og ikke til at skelne fra dette brugt

alene i udbrud); talespr.) vel egl. udbrud,

10 hvormed man tysser paa en, beder ham op-

høre med at føre saadan tale, som han gør;

nu brugt som udtryk for, at man finder noget

(især af en anden) sagt meningsløst, vrøv-

let, urimeligt, urigtigt: vrøvl! sniksnak!
*„Tak, tusind Tak," den Lille skreg,

|

„Dig skylder jeg min Lykke."
]
— „Vis-

vas! det er ei mig, det er
|
Min Oberst,

Du skal takke." Holst. IV 135. „Leve den
skjønne Jord med al dens Glæde og Her-

20 lighed , dens Vin , dens Kvinder —" —
„Nej, nej; Forførelse, Frafald —" „Visvas".

Schand.UM.lOO. „Man læser jo hvert Øje-

blik i Avisen, at Folk faar Blodforgiftning

af at rive sig paa rustent Jern." — „Vis-

vas! Det er mig meget imod, at Du har
sendt Bud efter I)oktoTen." EGad.S.ll. i forb.

m. interj. som aa: „den salig Mand spøger
endnu mangen Nat paa Altanen." — „A
yisyasl" Heib.Poet.V298. „Aa vis vas," sagde

30 Obersten godmodigt. „Ungdom er Ung-
dom." KGBrøndst.F.238. „Det kunde ligne

Skovlen til et Vandhjul," sagde han tanke-
fuld. „Aa, vis vas," vrinskede Ramus. „Det
kan ogsaa ligne alt mulig andet." GyrLemche.
S.IV 135.

II
i forb. m. flg. med. „Jeg kan

ikke begribe. Du vil omgaas alt det Journa-
list-Pak." „Min Stilling, det politiske Liv
fører det med sig." — „Aa vis vas med den
Folitik." EBrand.GG.44. „jeg mangler dine

40 erfaringer." „Ja vel — erfaring — å visse-

vas med eriavinger. " NMøll.H.8. Visvas-
seri, et. (^Hvishvasseri. VSO.11.689). (afi.

af I. Visvas; nu næppe br.) d. s. s. I. Visvas.

Hvad du staar her og snacker en hoben
Visvasseri!ZomGrønnegr,//.36. Han blev . .

ved et Par Mænd tilsagt at møde hos Prov-
sten, men han svarede, at „saadan Vis-

vasseri gik han ikke efter," kun hvis Prov-
sten tilsagde ham sknitligt.Cit.l770.(JCJes-

so sen.Slagelse HerredsSkolehist.(1942).100).

I. Vit, subst. (ogs. (skrevet) Hvitj. i forb.

hverken vit eller vat (lignende dannelse som
dit og dat (se u. I. ditj, maaske til I. Vitte

;

dial. (sjæll.-fynsk)) hverken det ene eller det

andet; (absolut) ingenting, en Skidetøs —
der hverken har hvit eller hvat og knap
Særken paa KroTp]^en. Pont.FH.108. Maden
smager hverken af vit eller \at.TJfF. (sjæll.,

fynsk), han har (siger) hverken vit eller vat.

60 OrdbS.(sjæll.).
II. vit, interj. [vid] (ogs. skrevet vid. se

ndf. — oftest gentaget vit-vit ell. i forsk, ud-
videde former som vidivit (se ndf.), vitte-

vitte(vit) (vidde-, vide-) olgn. (se u. bet. 2)).

20"'
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{lydord; jf. II. kvirrevit, II. kvivit og II.

vitte) I) (især O, 1. ir.) som efterlig-

ning af visse fugles kvidrende lydfrem-
bringelser, sang (se SeverinPetersen.Vore

Sangfugle.(1878).81.129J42); spec. om sva-

lens lyde. *Vidivit! der er Svalen, min Troe!

Blich.(1920).XXI.125. *De mørke Høstæn-
ger, søgt af to —

|
der ruged Svalen, vit,

vit, og lo. JVJens.Aa.40. Lærken (siger):

*Diu! diu! diu!
|
Viu! viu! viu!

|
Vid! vid!

\\d\KNyrop.OL.II.29. jf.: „Hvorhen skulle

de (o: nogle fældede graner)?" spurgte Gran-
træet . . „Det vide vi! det vide vi!" qviddrede
GTBidisp\iTyene.HCAnd.(1919).11.73. \\ i sub-

stantivisk anv. (efter gen.), (svalernes) spæde
Yit-vit.JVJens.C.113. jf.: Stilheden . . af-

brødes af Uglernes \Jit-\Jit. KnudPouls.BD.
156. 2) (;"/. ty. witte, witte, witt i dansevers)

som meningsløst ord i dansevers til folkedan-

sen syvspring (se Syvspring 2) ell. i hørnerim.

Videvidevit, min Fa'er er kommen!
|
Vide-

videvit, hvad har han hragt? BørnenesMusik.
(1871).nr.58. *Vittevittevit, min Mand er

kommen,
|
vittevittevit, hvad har han bragt?

Krist.BRL.383. Danm Sanglege. 367. || som
(del af) omkvæd i børneviser, selskabssange

olgn. (ofte i forb. krillevillevitbombom, kritte-

vittevitbombom; vist efter ty. forbillede (visen

om Doctor Eisenbart (fra beg. af 18. aarh.), se

Allgemeines dfutsches Kommersbuch. 101.-110.

Aufl. (1914).627)). Visebog forHvermand.VI.
(1868).32. *Tto ej, fordi jeg går gelant,

|

—
Fallalderalladerallala ! —

|

jeg klæderne på
gaden fandt.

|
Vidde vidde vi bom homl Krist.

Skjæmieinser.(1901).229. Sganarel.III.19.

vital, adj. [vi'taJi] (sv. eng. ty. fr. d.s.;

fra lat. vitalis, som vedrører livet, af vita,

liv (jf. Akvavitj, til vivere (se II. vivatj;

jf. Vitalitet, Vitamin) I) (fagl.) som ved-

rører ell. beror paa, staar i forbindelse
med en organismes liv (den i denne boende

livskraft (1) og ytringer, udslag heraf). JBa-
den.FrO. Sal.XVIII.346. Meyer.'

\\
(zool.:)'

Meget af hvad der foregaar i Organismen
kan føres tilbage til de almindelige fra den
uorganiske Natur kendte Love; andre Fæ-
nomener er dette ikke hidtil lykkedes med,
og de betegnes da som „vitale". Boas.ZooL*
78.

Il
(bot.:) De vitale Bevægelser kunne,

efter deres ydre Fremtoninger, inddeles i to

Grupper: Bevægelser fra Stedet og Bevæ-
gelser hos fastsiddende Vlanter.Warm.Bot.
457. De vitale Bevægelser foregaar under
aktiv Medvirkning af levende Celler. (SaL*

III.155.
II

(med.jfysiol.:) Den Luftmængde,
der kan udaandes efter en Inspiration, der

er saa dyb som mulig, kalder man Lungens
vitale Kapacitet. /SaL/.^i. vital lungekapa-
citet, se Lungekapacitet. 2) (jf. bet. d) som
har liv; som lever; levende (II. 1). JBa-
den.FrO. Meyer.' jf. vitalfarve ndf. \\ især

(med.): som er i stand til at leve (og trives);

levedygtig; om foster, nyfødt barn: tvende
ufuldbaarne og ikke vitale Fostere. Hygæa.

(1827).121. BiblLæg.IX.43. 3) O videre anv.

af bet. 2: hvis livskraft (2) ytrer sig stærkt,

jf. Meyer.' \\ især om person: som i sin

tankevirksomhed og (ell.) (især) i sine hand-
linger, sin væremaade, levevis viser sig
levende og energisk, lægger livsmod,
virkelyst, foretagsomhed, ogs. stærke (og

mangesidige) interesser olgn. for dagen;
livskraftig; levende (3.2). Selmer.FO.II.

10 685. W. fortsatte uforstyrrelig vital med sine

Historier. JørgenNiels.LL.8. han var for vital

til at lade sig smide hen i en Krog og mar-
tres af (melankoli).JohsWulff.EM.28. Zoo-
logi er de vitaleste pigers og alle drenges fag.

Vor Ungdom.1949.83. 4) (G) ell. fagl.) som
opholder (Meyer.') ell. fremmer (Sal.^XXV
292) en organismes liv; især om organ: som
er absolut nødvendig for livet{-s be-

staaen); især i forb. de vitale dele: de

20 vitale Dele: Hjærte, Lunge, Nyrer, Rygmarv
m. f[.Blich.(1920).XVL98. smst.XVIII.62.
billedl. (jf. bet. b): (dampmaskinens) vitale

I>e\e.ICWeber.HD.22. 5) (3 overf. anv. af

bet. 4: absolut nødvendig , afgørende,
bestemmende for noget; ogs.: af særdeles

stor betydning; meget betydningsfuld,
vigtig. ORung.P.157. Religionens mest vi-

tale Bestanddele. M Kirkegaard. Positiv Reli-

gion.(1930).44. især i forb. vital betydning
30 ell. interesse. ORung.L.98. Tyskland havde

en vital Interesse i ikke at vente til 1917,

før det opfordrede Tsaren til at erklære sig

for eller imod det.ArthChrist.KH.il. det er

af vital betydning, at man finder de bedst

mulige lærerkræfter. Vor Ungdom. 1949. 121.

vital-farve, v. [2] (med.) farve isolerede

celler (fx. bakterier) i levende tilstand ell.

levende celler i organismen. Sal.'XXV292.
især som vbs.: Vitalfarvning. Klinisk Ordbog.*

40 (1937).520. -felelise, en. [1] (fagl.) ind-

begrebet af sansninger, fornemmelser af eget

legemlige befindende. Sibb.Psi/chologie.(1843).

239. GadsMag.1945.84. tu Vitalitet, en.

[vitali'teJrf] (sv. d. s., ty. vitalitåt, jf. fr. vita-

lité, en^. vitality ; fra lat. vitalitas ell. dannet

til vital) det at være vital; især i flg. anv.:

I) til vital 1-2, om væsens ell. organismes

livskraft (1). JBaden.FrO. det fortsatte .

.

Arbejde opholder og forlænger Hjernens Vi-

so talitet. KPont.Psychiatr.il.23.
\\

(med., jur.)

om. et fosters leveevne ved fødselen. Goos.1.6.

SaVIX.269. 2) til vital 3. den indre Vita-

litet bryder frem i ham stærkere og rigere

end nogensinde. ZierÅ;./.2i2. Oehlenschlågers

frodige ^Iii?i\it&t.VilhAnd.G.29. JVJens.LB.
42. Vital-kapacitet, en. [1] (jf. u. vi-

tal 1 ; med., fysiol.) d. s. s. Lungekapacitet

(sp.98"'). AKrogh.FysioU(1908).50. Vore
Sygd.III.2.

60 Vitamin, et ell. (mindre br.) en (jf.

Olahder.Retskr.). [vita'mi^n] fit. -er. {dannet

i 1912 (af den polske hygiejniker Casimir
Funk) af lat. vita, liv (se vitalj og amin,

betegnelse for hvert af en gruppe kvælstofhol-
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dige kemiske stoffer, hvortil de nyopdagede

stoffer først henførtes; jf. vitaminisere) hvert

af en række af visse organiske stoffer
(kemiske forbindelser), der i meget smaa
mængder findes i almindelige fødemidler, og

som er uundværlige næringsbestanddele, for

at forskellige funktioner kan forløbe normalt.

(de forskellige stoffer betegnes ved bogstaver,

fx. A-, B-, C-vitamin osv., se fx. Nytteplanter.

110). NaturensY.1917.556. AKrogh.Fysiol.73. lo

hvad mad angaar er hun som hele sin gene-

ration saa temmelig ligeglad, bare den gi-

ver de fornødne vit&mmer. Tidens Stemme.''/io

1936.2. sp.l. KliniskOrdbog.' (1937). 521.
||

hvor talen er om mængde af en bestemt slags,

bruges i dagl. tale flt., hvorimod fagl. spr.

bruger ent. (i koll. anv.) (jf. Pol.^*/il939.9.

sp.4). (vi) skulde have vor Apértif (som er

presset Appelsinsaft for Vitaminernes Skyld,

som der er Masser i 3iil).ERode.JP.il7. 20

Frugterne . . angives at være særdeles rige

paa C-Yitamm. Nytteplanter.167. || billedl.

Det tiltalte ham, at hun skændte paa ham,
det var han ikke vant til — det tilførte

ham visse Vitaminer, som han savnede i

den daglige Kosl Buchh.S. 186. maaske inde-

holder selv Frasen en sand Værdi, et ukendt
Yitåmin. JørgenNiels. D. 163. jf. Bom.8.176.
Vitamin-, i ssgr. (især fagl.) af Vitamin,
saaledes (foruden de paa alfabetisk plads an- 30

førte) fx. Vitamin-behov, -depot (jf. Depot
2), -forskning, -forsyning, -gruppe, -ind-

hold, -mængde, -skema, -stof, -tilførsel (til

legemet), -tilskud (til den øvrige føde), -virk-

ning; og betegnelser for næringsmidler olgn.,

der er særlig rige paa et ell. flere vitaminer,

spec: i koncentreret form, som fx. Vitamin-
foder(-præparat), -medikament, -pille, -præ-
parat, -tablet, -tran. -enhed, en. enhed
anv. ved bestemmelse af et stofs vitaminindhold. 40

Berl Konv. XXIII. 349. Sal. T. 1941-42. 1214.

-fattig, adj. om fødemiddel: som næsten
ikke indeholder vitaminer ell. et vist vitamin.

SaVXXV.294.
\\

(især tgj overf., om udta-

lelse, ytring ell. (især) noget skrevet (digter-

værk) : uden tilstrækkeligt levende indhc Id, aan-
delig værdi, kraft; mat; saftløs. Knud Pouls.

(PoUyil926.9.sp.l). vitaminfattige Fraser.

LindskovHans.0.201. en bleg, vitaminfattig,

pseudoklassisk LitteratuT.ActaJutl.XV11, 2. 9. 50

-fri, adj. om stof: som i naturlig tilstand

ikke indeholder vitamin(er) , ell. hvis indhold

af vitamin(er) er fjernet ad kunstig vej. Bl&T.
jf.: *Arken (bliver)

\
budt velkommen

|
af

Folkets Glædesgraad. — Kun trist, den Væd-
ske

I

er vitaimininl KMunk.DU. 6. -gront,
et. hurtigtørret og finmalet lucerne, lucerne-

mel, hvis vitaminindhold er stort. LandbO.'II.
688. -lioldig, adj. som indeholder (spec:
er rig paa) vitaminer ell. et vist vitamin. KU- eo

niskOrdbog.(1921).258. vitaminholdig Føde.
Nytteplanter.35.

||
(især CPj overf., om ud-

talelse ell. noget skrevet (digterværk) : som
fremføres med fynd, kraft ell. har et værdi-

fuldt, levende indhold. Soya.Hørespilafdelin-

gen.(1939).9. (Kaj Munks „De Udvalgte")
er et vitaminholdigt stykke. AlfHenriques.
KajMunk. (1945). 89. vitaminiisere, v.

[vitamini'se'ra] -ede. vbs. -ing (BerlKonv.
XXI11. 349). (til Vitamin; fagl.) ad kun-
stig vej tilsætte (et stof) et ell. flere vita-

miner. BI&T.1699. Margarinen er vitamini-

seret. Bek.Nr.247 "/, 1937. §5. vitaminiserede
havregryn tilsat 8—12 internationale A-vita-
minenheder pr. g. Statstidende."/11 1951 .1 .sp.2.

Vitamin-kilde, en. hvad der (frembrin-
ger og) indeholder vitaminer ell. et enkelt vita-

min. BerlKonv.XXI11.345. Alle grønne Plan-
ter er ret rige A-Vitaminkilder.Lond&O.*//.
685. -mangel, en. (uheldig) fraværelse af,

mangel paa et ell. fiere vitaminer i et føde-

middel ell. i ernæringen som helhed. Sal.^XXV
294. Landbo.^11.685. overf.: det er en far-

lig sag at samle aviskronikker tU en selv-

stændig bog; denne lider ialtfald i nogen
grad af vitaminmangel. Boaens Ferden. i943.
180.

II
hertil Vitaminmangel-sygdom, syg-

dom, der fremkaldes af vitaminmangel. Berl

Konv.XXIII.344. LandbO.HI.684. -ri^, adj.

(mods. -fattigj. Sal.* XXV. 294. vitaminrig
Føde. Sportsleks.11.675. \\

(især (3) i billedl.

udtr. ell. overf. Pol."/il930.8.sp.2. „Journal"
(vil) som Læsning være en Ørkenvandring
for alle andre end nysgerrige Intellektuelle,

der . , vil finde mange bittersøde, vitamin-
rige Frngter. GadsMag.1943.609.
\ vitre, V. ['vidra] -ede. {efter sv. vittra

ell. no. vitre, ell. dannet til forvitre, udvitre)

i forb. vitre bort, forsvinde ved forvitring.

i Sandet laa to Hovedskaller, den ene længst
hvidnet og vitret bort i Vand og Sand.
SMich.Æb.80.
Vitril, en, et. se Vitriol, vitrilsk,

adj. se vitriolsk.

Vitrine, en. [vi'tyi'na ell. m. fr. udtale]

flt. -r. {ligesom ty. eng. vitrine fra fr. vitrine,

d. s., ogs.: butiks-, skabsrude, m. m., til vi-

tre, glasrude, af lat. vitrum, glas (jf. Vitriol^;

især fagl.) skab ell. bordlignende møbel med
sider og (ell.) laag af glas, beregnet til op-
bevaring (udstilling) af kunstgenstande, smyk-
ker, smukke bøger olgn.; nu især om antikt

møbel af denne art. Meyer, en Vitrine med
Skizzer til større kxh^iåex.ONygaard.Fraen
Kunstners Værksted. (1940).69.sp.l. (en) Vi-

trine . . med nederlandsk og ostindisk Fa-
jance fra det 18. Aarhundrede. iVa< Tid. "/«

1945.10.sp.l. Daaser, Ure og andet Pretiosa

udstillet i Rokokovitriner. Oi^Mngf. P. 5i,

jf.: Rococo spisestue med vi trine skab. PoL
^y10 1949.12.sp.5.

Vitring, en. ['vidreti,] (ogs. Vittering
[vidaireq,] NordConvLex.'VI.lOSl. Frem.^^U
1927. omslag. 3. Naturens Vidundere. 1933/34.
187.sp.2. t Vitterung. Blich.(1920).XVIII.
6). {efter /j/. witterung, sporsans, fært, m. m.,

til wittern (se II. vejre^; jæg) en af fedt

og andre ingredienser bestaaende smørelse,
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hvormed sakse, fælder og lokkemaden
paa disse indgnides for at lokke dyrene

til og undertrykke lugten af fangstredskabet

og jægeren. BerlKonv.XVIII.386. DJagtleks.

1391.^

Vitriol, en ell. (nu 1. br. i rigsspr.)

et (Moth.V165. Hallager. 157. Feilb. 1.299.

jf. Glahder.Retskr. og SølvvitriolJ. [vityiio'?]

tidligere og endnu dial. ogs. udtalt [fi-] jf.

VSO.VIII.l. UnivBl.I.357.368. Feilb.1.299. lo

sml. skrivemaaderne ndf. 1. 17. (nu kun dial.

Viktriol. vAph.( 1759).537. CYarg.Farve-Bog.

(1773). 5. Rask.FynskeBS.68. BornhOS. se

ogs. ndf. Viktril. Moth. VI65 (yiktril). Heste
L.(1703).B6r (Yigtril). JCLange.B.176. Vi-
tril. Rask. Fynske BS. 68. — nu kun dial.

Fitriol. se u. bet.2. Fitril. Cit.ca.l750.(Spr

Kult.IVéé). Rask.FynskeBS.68. Feilb.1.299.

— (dial.) m. omdannet form: Fedttræl. (hu-

derne) blev renset og . . sværtet med Fedt- 20

tTæl.Heeland.SkomagerietsHistorie.(1926).139.

BornhOS.). flt. (jf.: „ud. pl."MO.; om forskel-

lige arter) -er. (ænyd. victriol, victril, vitril,

æda. uitrille (AM.21); i formen vitriol (der

ogsaa findes i sv. no. ty. eng. fr.) af mlat. vi-

triolum, til lat. vitreus, som er af glas, afl.

af vitriim, glas (jf. Vitrinej; navnet hidrører

fra sulfaternes glasagtige udseende; m. h. t.

formerne viktri(o)l, vitril sml. sv. dial. vi(k)-

tril(l), ældre sv. viktriol, fsv. viktril, ældre ty. 30

victril; kem. ell. mineral., nu især i flt. om
hele gruppen ell. som 2. led i ssgr. og i faste

forb. m. adj. om den enkelte art inden for

gruppen)
i) betegnelse for alle i naturen forekom-

mende ell. kunstigt fremstillede, i vand op-
løselige svovlsure salte (sulfater) af de

togyldige (divalente) tunge metaller, især

jærn, kobber, zink, nikkel, kobolt og man-
gan (jf. Jærn-, Kobber-, Sølv-, Zinkvitriolj. 40

vAph.Nath.VIII.460. det var Blek, der er

Victriol i det, som er G\tt.Wiwet.EL.35.
Oehl.XXIX.287. SaVXXV299.^ || blaa vi-

triol, (jf. Vitriolblaa^ kobbervitriol; blaa-

sten (2). vAph.Nath.Vin.461. ChrFeilberg.

UorganiskKemi.(1900).156. grøn vitriol,
jærnvitriol (1). vAph.Nath.VIII.461. Christ.

Kemi.64. hvid vitriol, zinkvitriol. vAph.
Nath.VIII.461. Christ.Kemi.131.

2) om vitriolopløsning anv. som gift, 50

fx. til at bekæmpe svampeangreb olgn. paa
planter, at passe denne Vinstok . . sprøjte

den med Yitriol. Jørg.DB.174. især tidligere

ogs. om vitriolsyre, svovlsyre, spec. anv. ved

morderisk overfald paa mennesker ell. ved

selvmord. *Thora sad og græd ved Naalen;
—

I

Da hun fik at vide Adolfs Død,
|

Gik hun hen og drak af Fitriaalen,
|

^Og
døde af den slemme Drik, hun nød. Dan-
marks syngendeMand.Nr.4. (1899). 103. kaste 60

Vitriol paa en.Bl&T. jf. Vitrioldrama. Lar-
sen, samt: Den utro Ægtemand er skud- og
stikfri. Den offentlige Mening ligeover for

ham særdelig lemfældig . . „Petroleuser" og

„Vitrioldamer" findes ikke (0: i Kalmyk-
steppen). HKaarsb.SK.569.

II
billedl. ell. i

sammenligning, ofte anv. m. henblik paa
vitriolopløsningers ell. svovlsyres skarphed,

giftighed ell. ætsende, ødelæggende virkning.

Last og Dyd ere Produkter ligesaavel som
Vitriol og Slikker. Vodskov. Overs, af Taine:
Den eng. Literaturs Hist.I. (1877). 13. Haanen
bliver stedse lidenskabeligere. Man se f. Ex.
Digtet La Crépinade . . der er som skrevet
med Yitno\.Brandes.Volt.I.150.

Vitriol-, i ssgr. (nu kun dial. Vik-
triol-, Viktril-. se ndf. Vitril-. jf. OrdbS.).

(kem. (til dels foræld.) ell. mineral.) af Vi-

triol 1 (jf. dog u. Vitriol 2); saaledes foruden
de paa alfabetisk plads anførte fx. vitriol-agtig,

-art, -artet, -gruppe, -holdig, -hytte (jf. 1.

Hytte B), -kis (jf. I. Kisj, -opløsning, -pul-

ver, -syder, -syderi, -sydning. f -blaa, subst.

blaa vitriol; kobhervitriol. Adr.^^/3l762.sp.l0.

-blyerts, en. mineral bestaaende af blysul-

fat; blyglas (2); anglesit. Sall.837. VareL.'II.

576. -dng^, en. (foræld.) sur vædske, der

fremkommer af vitriol ved kortvarig destillation

(Ros vitrioli). vAph.Chym.l.297 . Tychsen.A.

11.178. -erts, en. (foræld.) vitriolholdig erts.

EPont.Atlas.il.486. Amberg. f -gejst, en.

(i. s. s. -spiritus. Moth.V165{N\ktn\-). BriXn-

nich.M.131. vitriolisk, adj. se vitriolsk.

Vitriol-jord, en. vitriolholdig jordart;

ogs. om alunjord. EPont.Atlas.1.472. Briin-

nich.M.149. VareL.*28. -nafta, en. (for-

æld.) vædske, bestaaende af alkohol (vinaand),

der er destilleret med vitriolsyre; vitriolæter.

Funke.(1801).III. 368. JBaden.FrO. Holst.R.

-okker, en. jordagtigt mineral (forvitrings-

produkt af svovlkis), der bestaar af jærntveilte,

svovlsyre og vand. Sal.XVIII.348. -olie,
en. (nu ikke fagl., jf.: „endnu ikke sjældent."

LandbO.IV.794) (koncentreret) vitriolsyre, der

er af en olieagtig konsistens; (koneentreret)

svovlsyre; spec. om rygende svovlsyre (Vare
L.*832). Moth.V165 {Viktril-). vAph.Nath.
VIII.463. Christ.Kemi.63.67. engelsk vi-

triololie, d. s. s. engelsk svovlsyre (se u.

Svovlsyre). Funke.(1801).111.368. VareL.
(1807).III.139.140. rygende vitriololie,
d. s. s. rygende svovlsyre (se ryge 2.i j. Christ.

Kemi.67. -rodt, et. (nu næppe br.) pulver,

der bliver tilbage ved vitriolsyrens destillation

af jærnvitriol, og hvoraf der fremstilles et rødt

farvestof; jærnrødt. Moth.V165 (Yiktril-). Fun-
ke.(1801).III.368. Larsen, -salt, et. {ænyd.
vitrilsalt; foræld.) (kemisk forbindelse, der

indeholder) vitriol. vAph.(1772).III. VareL.
(1807). III. 347. vitriolsk, adj. [vitpi-

h-lsg] (ogs. vitriolisk [vitri'o'lisgr] se ndf.

vitrilsk. OrdbS.). (ænyd. vitriolsk (Kalk.V.

1173), ty. vitriolisch, jf. eng. vitriolic, fr. vi-

triolique; til Vitriol; mi vist kun billedl., sj.)

som bestaar af, indeholder vitriol; vitriolhol-

dig; ogs.: som minder om vitriol; vitriolagtig.

vitriolsk: HaveD.(1762).3. vitriolsk Syre.

vAph.Chym,.III.652. vitriolske Jordarter.
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sa.Nath.VIII.462. (mineralvandet) haver en-

deel .. Victrioliske F&rter. LTid.1735.
187. Kiesarter, Steenkul og andre vitrioli-

ske LegeTcieT.Brunnich.M.152. (jf. Vitriol 2

slutn.) billedl.: magisk charme og vitriolisk

vid strømmer fra ham (o: Lloyd George).

HelgeKnudsen.DetnyeEngland.(1950).24. Vi-
triol-i^maat, subst. (foræld.) bundfald,

som opstaar af vitriolkisen ved vitriolsydnin-

gen. Funke.(1801).III.371. -(spiritus, en. lo

(jf. -gejst; nu især i folkeligt spr.) vitriol-

syre; især om uren (vandholdig) ell. fortyn-

det vitriolsyre. Høysg.S.251. Funke. (1801).
II1. 368. FolkLægem.I.69.III.118. -spre-
der, en. (jf. -sprøjte; fagl.) sprøjte (appa-
rat), hvormed kemiske vædsker (fx. vitriol-

opløsninger) sprøjtes ud over planter (ved be-

kæmpning af ukrudt). LandbO.IV.794. Ma-
skinbog Landm.496. -sprejte, en. (fagl.)

d.s. JELange.VildePlanter.^(1922).5. Landbio
0.^11.688. -sten, en, (nu næppe br.) vi-

triolholdig stenart. vAph.Nath.VIII.464. Berl

Konv.XXIII.352. f -sar, adj. til -syre.

Gas acide sulphureux: (nyt navn:) Svo-
velsyrliggas: (gi. navn:) Vitriolsuur-Luft
(AWHauch.(1799).452: Vitriolsyreluft;. sa.

Naturlæren.(1794).188. \\ substantivisk. LTid.
1757.386. -syre, en. (jf. -olie, -spiritus;

foræld.) svovlsyre (der tidligere udvandtes af
jærnvitriol) ; spec. om rygende svovlsyre (se 30

ryge 2.iJ. vAph.Chym.III.487. AWHauch.
Naturlæren.(1794).183. MO. VSO. \\ hertil

Vitriolsyre-Iuft. AWHauch.(1799).452 (se u.

-sur^. -vand, et. vand (vædske), som inde-

holder vitriol. Hengselet (var) fortæret af

Victril -Vandet. LTtd. 2724.395. (minen) er

fuld af Victriol-Vand. smst.1726.64. hvidt xi-

tnolvand. JohsPed.AB.56. -æter, en. (for-

æld.) d.s. s. -nafta. Funke.(1801).III.368.
VareL.(1807).III.373. Holst.R.

Vits, en. [vids, ogs. veds] (især tidligere

ogs. skrevet Vitz (Witz)^. flt. -er ell. (sj.) -e

f'Ordwitze og Dnllerier. FDreier.FrF.8). (fra
ty. witz; besl. m. I. Vid; jf. vitse) I) (jf.

Muttervits og Vittighed 3.1 ; nu sj.) vid (1.6).

*Vits han havde (eng. orig.: he had genius

j

— om en Vejrfløj har det. Drachm.DJ.1.228.

jf.: vi have overhovedet slet ingen Inter-

esse for Uniformering, som den overfladiske
Witz maaskee kunde beskylde os ior.FDreier. 50
FrF.5. 2) det at noget morer ell. hvad der
morer, fordi det er vittigt. 2.1) (jf. Muttervits;
nu l.br.) vittig, morsom opførsel ell. tale;
især: det at sige vittigheder; ogs.: humor.
den udenlandske Witz, som hersker hos ad-
skillige, hvorved vore Danske synes ligesom
at skulde blive tilbage. ^dr.V, i 763.3.sp.i.

Med megen Indignation hørte Lise ham
(0: en præst) blandt anden usømmelig Vits
ønske, naar han skænkede paany i sit Glas, eo
at hans Flaske maatte have samme Egen-
skab som Enken i Sareptas Oliekrukke:
aldrig at blive toml RibeAmt.1912.336. Selv
Luther brugte Navnevits som Argument.

Haan mod Navnet var Haan mod Manden.
APhS.XIV201. 2.2) (lidt gldgs.) om vittig
bemærkning, historie, anekdote; vit-

tighed (3.2); morsomhed; brander (2.2).

nogle læser allene af . . Nysgierrighed, og
disse tager imod alle Slags, saavel Vitser,

som andre vanskabte Krøniker. LTtd.2 747.
322. „Ho, ho, ho!" loe Poppedreng og til-

føiede sin Witz: „Lad os nu være Menne-
sker." ÆC4nd./'2925;./.2S7. *Poetens Sang
var hørt, hver Vits afbrændt. Drac/im.DJ./.
240. „Dann fik jo nogen Dannelse med i

Tilgift — det er sagtens, fordi han hedder
Dann .

." Malermester Tode fik Mod ved
denne Yits.Schand.VV52. *med en Vits paa
Læhen.Stuck.S.108. Nathans.F.106. i forb. m.
karakteriserende adj.: Hils . . Ehlers (der er

blevet forlovet med Lotte Hvidt) han lever nok
i Lykkens Lotteri! — Hu, det var nok en
slem Witz, men jeg kunde ikke gjøre for

denlHCAnd.BCÆ.1.277. nogle gode „Wit-
zer.'' Uglen.^^/iol856.6.sp.2. (en) daarlig Vits.

Drachm.UB.73. slaa om sig med Brandere
og drøje Vitser. FvJessen.MitLivsEgne.il.
(1945).93. \\ hertil Vits-blad (0: vittigheds-

blad. Det lille Yitsh\&d.(tidsskrifttiteU9'03ff.).

GSchutte.(Tilsk.l923. 11.213)), -mager (0:

vittig (heds) mager, den officielle Vitsmager
Carl Møller. Danmark i Fest og Olæde.V (1935).
72. sj. Vitsemager. VVed.LK.II.15).
Yitsdans, en. se sankt sp.78r^.
vitse, V. ['vidsa] -ede. (sv. vitsa, jf. ty.

witzen, gøre (en) klog; til Vits (2.2); l.br.)

danne ell. sige vittigheder (om), en anden
Tenor vitsede . . paa Sangerindens Fornavn
(0: Aino), idet han . . svarede: I know! Poi.

^y»1930.11.sp.4. NisPet.SG.305.
I. Vitte, en (jf. dog EHHagerup.107.

Kok.DFspr.I.414). (ogs. skrevet Hvitte, se

ndf.). (jf. ænyd. vitte (i forb. (tøffue) lidet

vitte, (tøve) lidt, en smule. Kalk.IV523b'*),
glda. witte (anv. som attrib. adj.: jen lidhen

witte hest; jen lidhen witte dwerigh. smst.

920); sideform til Vætte (egl. m. bet.: ting),

der ogs. findes i sv. dial. vit(t)er, no. dial.

vitt, oldn. vit(t)r; sml. u. I. Bitte og jf.

I. Vit ; i forb. m. ord som intet, noget olgn.

foreligger vistnok egl. en gen. flt., sml. glda.

encthet vætæ, intet som helst (Kalk.IV.456^'^),

æda. æcki wætta (DGL.I.123), fsv. ække, li-

lit, nokot vætta olgn., intet, lidt, noget (sv.

dial. inte, lite våtta olgn.), no. dial. ikkje,

lite vetta, oldn. ekki, nokkut vætta, intet,

noget som helst; dial.) (lille) smule. EHHa-
gerup.107. i forb. ikke en vitte, ikke en
smule; slet intet. Lars Hansens Kone faar

ikke en Hvitte til sig og Ungerne. Rist.J.226.

„Har De ingen Undermunderine?" „Ikke en
Vitte, Hr. Premeerløjtnant." sa^FT.98.

|| (jf.

II. bittej ordet anvendes ogs. som attrib. adj.

m. bet.: (ganske) lille, (især i forb. lille

vitte;. Moth.V228. Esp. 500. Feilb. D&H.
dy-)-

II. vitte, V. ['vids] (sj. skrevet Ytyiii^.
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Moth.H349. — især m. udvidede former som
vitvitte, viyitte olgn., se ndf.). -ede. (af
II. vit; lydord; jf. kvirrevitte, kvivitte; her-

til et suist.: dial. og ænyd. vitte, om forsk,

fugle (se Feilb. Kalk.IV.851. Y.1182 samt Rød-
vittej; Lir.) om (smaa)fugle: kvidre olgn.;

ogs. som bevægelsesverbum: flyve kvidrende ell.

(jf. huit^ med lyden af hurtig bevægelse.

Hvitte . . Er at give et kort og klenligt

lyd, som en spurre eller svale der flyver, lo

Moth.H349. Svalerne . . vit-vittede ind over

det frodige Korn. JVJens.M.II.42. deroppe
under Tagskægget . . hænger Svalen . . Jeg
har set den hænge der . . og vi-vitte ned
til en anden lille Dreng . . Nu sidder Sva-
len der og vi-vitter ned til dig og til mig.

ErlKrist.OM.35. i Hegnet tivittivitter Gul-
spurven. Fleuron.KO.190.
vitter, adj. ['vidar] {fra sv. vitter; sa.

ord som f vidder, klog (Moth.V153), glda. 20

vidher, witær, fsv. viter, oldn. vitr (genop-

taget af Grundtv.: *Naar huult det brager
under Skye,

|
Det lyner vist og over Bye,

[

Det vidste Vermund Yittre.Grundtv.Heimd.
118. jf. APhS.XIX.147); besl. m. Y vide;

sj.) poetisk; æstetisk. *for det (0: helte-

aandens opvaagnen) forstummede den vittre

Leg,
I

og gik Forgyldningen af alle Fraser.

PlougJI.130.
Vittering, en. se Vitring. 30

vittei'lig, adj. ['vidarli] adv. -t éll.

d. s. ell. (nu kun arkais.) -en (Moth.V154.
Slange.ChrlV.1189. Borrebye.TF.781. EJes-
sen.lil.133). (ænyd. vitter-, viderlig, glda.

vitterligh (Bønneb.1.220) , wider-, wide-,

wyt-, weder-, wet(tæ)ligh olgn. (Kalk.IV808.
Brøndum-Nielsen.GO. 1.283); fra mnt. witlik,

wet(e)lik (til mnt. weten, se Y videj, men
delvis sammenfaldet med et hjemligt ord sva-

rende til oldn. vitrligr, klog (til oldn. vitr, se 40

vitterj, sml. Brøndum-Nielsen.GG.1.283; r'e<

i l.led kan stamme fra sidstnævnte ord ell.

ligesom i formen visserlig (se visseligj være
analogisk (efter sikkerligj)

I) (uden for forb. gøre vitterlig undertiden

m. overgang til bet. 2 ; især jur., emb.) som
man har kendskab til; som er kendt (af en,

mange, alle); spec.: almindelig ell. offent-
lig kendt. Moses . . sagde: sandeligen den
Gjerning er bleven vitterlig (1931: Saa er 50

det dog blevet hekenåt\).2Mos.2.14. vor

Forlovelse (er ikke) bekjendt og vitterlig.

Heib.Poet.Y 37. især i forb. m. hensobj. ell.

(nu navnlig) præp. for. da bør hånd at vidne
ved sin Eed, alt hvad hannem derom vitter-

ligt er.DL.l—13—7. Det er mig ikke vitter-

ligt, enten denne Gierning strider imod Lo-
ven eller ei.Holb.NF.1.5. han (vilde) hel-

lere . . synes ond og være hadet, end være
elsket og have sin Svaghed vitterlig for eo

Åndre. Kierk.Y146. Den eneste mig vitter-

lige Fejl, han begik, var den, at han mente.
Østerrigerne havde forgivet Hertugen. Brøn-
des.XI.45. ellipt.: den danske Ministre . . der

saavidt mig vitterligt icke er declareret En-
voyé, men Chargé des afiaires. Klevenf.RJ.
83. S&B.

II
gøre vitterlig (jf. vitterlig-

gøre^, bringe noget til nogens kendskab;
især: meddele offentlig; bekendtgøre (2). Vi
Christian den Femte . . Giøre hermed for

alle vitterligt, at (osv.).DL.Fort.2. Borge-
mestere og Raad udi Tiisted giøre vitterligt,

at (osv.).Holb.Hex.IY8. *Da gjordes alle

vitterlig
|
af himmelske Herolder,

|
At Nat-

tens Slør nu (0: julenat) svøbde sig
|
om

Dag i lyse Fo]åer. Grundtv.SS.I.404. Vi Chri-

stian den Niende . . Gøre vitterlig: At vi

. . have besluttet . . at lade Altinget paa . .

Island træde sammen. AabBrev.^'/i 1893. Vi
Frederik den Niende . . Gør vitterligt (osv.).

Kundg.^^/tl952. jf.: aabne Breve (Patenter),

som rettedes til Undersaatterne i Alminde-
lighed eller til en stør'-e Kreds af dem og i

senere Tid indlededes med Ordene: „Vi gøre

alle vitterligt." PJJørgf.i?.?. spøg.: *I)ig giør

jeg vitterligt, min Mo'er!
|
At jeg ei spiser

ved dit Bord
[
For denne Sinde. TFess.257.

2) (jf. bet. 1 ; uden for dial. (se Feilb.)

især tQ) som er en kendsgerning, ikke lader

sig benægte; øjensynlig; aabenbar; fak-
tisk; notorisk; uomtvistelig, (de) stande
derfor som for anden vitterlig Utroeskab til

Rette. DL.5

—

2—86. Hvad skulle vi giøre

med disse Mennesker? thi et vitterligt Tegn
er skeet ved dem, som er aabenbaret for

alle dem, som boe i Jerusalem. ApG.4.16. Jeg
taler nu ikke her om, hvad der vel er vit-

terligt og givet, at Moderen offrer Livet for

Barnet. Kierk.Y1.130. havde vi ikke Skrif-

ten, da vilde vi under Traditionens vitterlige

Usikkerhed være uden fast Hold. Mart.Dogm.
42. Madame Sophie, hans Husholderske og
vitterlige Samleverske. OyrLemche.S.111.146.
nu især som adv.: Hun havde vitterlig ret

velskabte , . Yøååer. Brandes.XI.310. Man-
den er jo vitterlig gal, tænkte han.Pont.
LP.YII.138. naar han vitterligt har be-

gaaet bedrageri, kan vi ikke vælge ham
j

m. overgang til bet. 1: Det er vitterligt at

de Dytmarsker i gamle Tiider har været
skat-skyldige til Dannemarck. Holb.Intr. I.

655. det er desværre kun altfor vitterligt, af

hvilken Beskaffenhed vore politiske Blade
ere.Lehm.III.90. \\ vitterlig gæld, (jur.,

foræld.) gældspost, om hvilken der ikke her-

sker tvivl. DL.1—2—19. Holb.Ep.III.279.
at kræve dem for Tienden, som en vitter-

lig Gielå.Grundtv.Saxo.III.405. Allen.I.316.

vitterlig sag, (jur., foræld.) sag, i hvilken

sagsøgerens krav paa forhaand er klart (ube-

stridt og ubestrideligt). DL.l—6—22. JurO.
(1934).161.

3) som udtr. for at en person har kendskab

til ell. bevidsthed om noget. 3.1) f som præd.:

vidende om, bekendt med. Kongen saa

snart hånd herom blef vitterlig, befoel (osv.).

Slange.ChrIY229. Vide af . . være vitterlig

om. Levin. jf. u. bet.l: (de er ikke) derom
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(a: ydelse af vaabentjeneste) vitterlige giorte

ved særdeeles BeialingeT. Slange. ChrlY 56.

3.2) (o, nu mindre ir.) som har fuld, klar
forstaaelse af, viden ell. bevidsthed om
sine egne handlinger ell. forhold (og der-

for vedgaar disse); bevidst; ogs.: som handler

med forsæt; forsætlig; i videre anv., om for-

hold, især handling: som staar klart for ens

bevidsthed; som man er sig (fuldt) bevidst,

(oftest som tilstandsbetegnelse ell. adv.). for-

seer nogen sig vitterlig herimod, da skulle

de straffis. Z)L.3

—

16—9—7. Beviis, at han
intet vitterligt Redskab var i Magthavernes
Hænder. i2aM.J^orf./.357. saadant et Umen-
neske, som han maatte været, dersom han
vitterlig kunde gjort den . . Misgierning.

Grundtv.Saxo.1.95. Reformatorerne . . lagde

vitterlig eller uvitterlig Grunden til det ny
exegetiske V&yeåom.sa.Udv.IY420. || om
forhold, især handling: som sker, foretages

bevidst, som den naturlige og vitterlige

Konst (forholder sig) til den overnaturlige

og uvilkaarlige. Grundtv.Myth.605. FritzJiXrg.

(NBøgh. FJ. 129). vitterlig synd, (relig.,

især foræld.) synd, som man er sig bevidst at

begaa (mods. Uvidenhedssynd^. Hersl.TT.I.

151. Marf..EthikS.I.160.

vitterlig-gere, v. [-igoh-a] vbs. -else

(Kierk.XIII.576). (sj.) gøre bekendt, vitter-

lig (1) for. dersom den Oxe tilforn var vant
at stange, og det var vitterliggjort (Chr.VI:
vitterlig giortj for dens Eiermand (1931:
og dens Ejer er advaret^. 2ilfos.2i.29. (han)
kunde have følt Trang til at vitterliggjøre

sit Brud med (katolicismen). Brandt.CP.187.
-hed, en. (ænyd. d. s., glda. witerligheyt,

witherlicheet (GDLove.V.126), mnt. witlic-

heit) I) (nu næppe br.) til vitterlig 1: den
egenskab ell. det forhold at være (alminde-
lig) kendt. vAph.(1764). Sagnets store Vitter-

lighed. Grwndto.lfj/f/i.424. 2) (sj.) til vitterlig

2: det forhold at være uomtvisteligt, fastslaaet,

notorisk; ogs.: (hvad der er en) kendsgerning.

Moth.V154. Kierk.X.187. det er en Vitter-

lighed, at han har underkøbt YiåneT.D&H.
3) (jf. tilsvarende betydning af fsv. vitlikhet,

mnt. witlicheit; især jur., emb.) det at be-

vidne, hvad der er rigtigt, faktisk, en kendsger-

ning; vidnesbyrd; bevis; især i forb. til vit-

terlighed. Moth.V154. i Afgjørelsens Stund
kaldte (han) Gud til Vitterlighed, da Ingen
ellers forstod hsira.Kierk.Y104. Skal Vitter-

lighedsvidnets Underskrift kun tjene til Vit-

terlighed om Underskriftens Ægthed (osv.).

Sal.^XXY304. nu især i forb. som under-
skrive til vitterlighed olgn., underskrive
(et dokument) til beskræftelse af, at vedkom-
mende har overværet dokumentets oprettelse,

at en foranstaaende underskrift er ægte, olgn.

tvende gode Mænds Underskrift til Vitterlig-

hed. Z)L.4—5—9. Forordn.y»1734.§3. B. og
K. skrev under til Vitterlighed (o: paa et

gældsbevis). Hostr.KG.128. Vekseleren under-
skriver derefter testamentet til vitterlighed.

Borum.Arveretten. (1950). 121. || hertil Vit-
terligheds-mand (foræld.; om (mandligt)

vitterlighedsvidne. Cit.178 7. (Vider. II. 104)

.

Han har Birkedommeren og to Vitterlig-

hedsmænd med sig. Gylb.11.214. NPWiwel.
R.113), -underskrift (Kaper.^), -vidne (o:

person, der underskriver til vitterlighed (jf.

-mand;. Pl.*^/»1778.§2. jeg manglede et Vit-

terlighedsvidne under mit Testament. Paiilf

.

10 IL.III.235. JurO.(1934).161).
Vittemng, en. se Vitring.

vittevitte(vit), interj. se u. IL vit.

vittig, adj. ['vidi] Høysg.AG.123. adv.

-t ell. d. s. ell. (t) -en (Moth.Y155. vAph.
(1759). Aarestr.SS.III.126). {ænyd. glda.

(Mand.114.190) d. s. (i bet.l; ogs.: som er

ved sin fulde forstand); vist fra mnt. wittich,

forstandig, afl. af witte (se u. 1. Vid^; sand-

synligvis (delvis) sammenfaldet m. et hjem-

20 ligt ord: glda. vidig (i wythighedh, forstand.

Rimkr.118), no. vitug, oldn. vitugr, forstan-

dig, til oldn. vit (se I. Vid^, jf. sv. vettig,

forstandig (der vel er omdannet efter sv. vett,

forstand); sml. Arkiv.XI1.361. Seip.L.II.54)

I) (jf. smagevittig, uvittig 1, vanvittig

og u. stirrevit; nu kun dial.) som er i besid-

delse af god forstand, gode, udviklede aands-

evner (og forstaar at bruge den (dem)); for-

standig; klog; intelligent; ofte m. forsk.

30 bibet.: som tillige er i besiddelse af (livs) erfa-

ringer, kundskaber og forstaar at udnytte

disse, ell. (jf. bet. B): som har let ved at faa
ideer, finde paa raad, udveje olgn.; snild.

den, som er vittig (1871: den Forstandige^,
merker, naar hånd smihlex. Sir.21.8(Chr.YI).
var jeg en Taasse, saa gik saadant (o: ulyk-

kelige forhold) mig icke saa meget til Hierte

. . men det er en afgiort Ting, at jeg er en
vittig Mand, derfor føler jeg saadant meer

40 end en anden. jEfoZ&.Jep.7.3. en klog Mand
adskiller sig mere fra en Daare, end det

vittigste blant alle fireføddede Dyr fra det

dummeste blant alle krybende. J^Sneed.///.

349. En Arendse, med en dydig, en vittig,

en satt og en høy Siæ\.Ew.(1914).IY291.
*Du est en snild,

|
En vittig Mand, vant

til at omgaaes Folk. Oehl.ND.261. Grundtv.

BrS.6. et vittigt hoved, (jf. u. bet. 3)
se u. Hoved 6. om barn: (lærenem og) tid-

so lig udviklet; fremmelig; opvakt; begavet.
Den Dreng er vittig for sin Alder. MG.
Hun var fem Aar og havde saadan et godt
Nemme, men den lille paa to var osse et

vittigt Barn. Gravl.J. 2. Esp.500. CReimer.
NB.373. Feilb. UfF. \\ som har stor indsigt

ell. færdighed paa et vist omraade; kyndig;
dygtig, man (kalder) det et vittigt Menne-
ske, som har et godt Begreb og Videnskab
i den Ting, han giver sig ud for, og som

60 har en Færdighed i at føre sig sit Begreb
og sin Videnskab til 'Nytte. Mossin. Term.
37. *vittige Dværge

|
Udhamre af Bjerge

|

De Gothiske Sværå.Grundtv.Krøn.97. især i

forb. m. præp.-led ell. inf. olgn. til nærmere

XXVII. E«ntrykt »»/„ 1952 21
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lestemmelse af, hvad vedk. har forstand paa:

hannera fattedes vittige Folk, om (o: folk

med kendskab Hl) Maaden paa denne Fangst
(o: hvalfangsten) . Slange.ChrIY424. (smeden)

var vittig nok, at smede ham nogle (søm)
af det gamle Jern. Reiser.IY573. hvo er ikke

vittig til sin egen Fordeel? Schytte.IR.II.146.

belangende Naturens Ting ere hine højhel-

lige Mænd tilvisse ofte lidet vittigere end
den gemene Mand. JOlr.Overs. af Falst.: Lær- {o

domsLystgaard.I.(1919).74. || om handling,

ytring, væremaade olgn.: som er udtryk for

en saadan sindsheskaffenhed, der er mere Er-

farenhed end Fornuft -Slutning i Dyrenes
vittige Gierninger. Eilsch.PhilBrev.21. Vittig

Stræbsomhed i Agerdyrkningen. Mall.SgH.
502. Erling havde sluttet sin lange og vit-

tige (oldn.orig.: snjaltj Tale.Grundtv.Snorre.

111.319. særlig vittigt er det her jo ikke

la,\et\ MartinAHans.JR.28. 20

2) t om gruppe personer (nation, befolk-

ningsgruppe): præget af (høj) kultur, civi-

lisation, dannelse (og (jf. bet. 1) klogskab,

dygtighed); dannet (2.2); kultiveret. Alle

vittige Folk (0: folkeslag) i Europa. JSneed.
(Marg Klopstock. Breve. (1760).* 2 r). Maaske
den rette Lyksalighed er ligesaa lidet at

finde i den af de vittigste Folke -Slægter
udfundne Regiering, som i de vilde Folks

grove Selsliaber. Schytte.IR.1.42. den sleben- 30

ste og vittigste Deel af Nationen. JBaden.
SB.109.

3) (ligesom, sv. vitsig, ty. witzig i bet. paa-

virket af fr. spirituel; ;;/. uvittig 2) som er i

besiddelse af skarp forstand, kvikhed i tanken

og levende fantasi, forenet med evnen til hur-

tigt at finde et rammende og kvikt udtryk for

sin mening og (undertiden) med livfuldhed i

tale, optræden olgn.; som har vid (1.6); nu
især: som har evne til at sige (skrive) 40

noget, der virker (tilsigter at virke) som
en spøg, morsomhed, fremkalder mun-
terhed, latter olgn. (ved bevidst (spøgefuld)

udnyttelse af uventede og overraskende tanke-

forbindelser og ved en rammende, aandfuld
ell. m. ordenes forsk, betydning spillende ud-

tryksform), den Lyst at synes vittig .

.

gjorde, at han opoffrede alting, for ikke at

synke et got IndMd. Ew.(1914).IV226. Han
var . . vittig og underholdende i Selskab. 50

Bagges. Ungd. 1. 119. * lidt lunefuld
|
Kan

stundom Munterheden giøre mig;
|
Men vit-

tig er jeg ikke, mindre spydig. Oehl.Y53. Det
Komiske ligger i Tanken. Det Vittige i Tan-
kens FTemsmmg.PMøll.(1855).III.24. Man
kan jo gerne gøre sig vittig med at spørge

(osv.). Byskov.M. 69. (jf. u. bet.l) i forb. som
et vittigt hoved (MO. JVJens.J.91. se

ogs. u. Hoved 6) ell. en vittig hund. De
(er) en Mand med Videnskaber og en vit- 60

tig liund.Hostr.G.85. NMøll.H.19. »Gold-
schmidt var af Levi Stamme Bar'n

|
Og en

vittig Hund i Døgnets Strid. Blækspr.1904.

26.
II
om mundtlig ell. skriftlig frembringelse.

(sindrige tanker) bør være vittige, men ikke
blotte Ordspil, de ekle; Meget mindre spø-
gende og skiemtende.Basth.GT.262. Leth.

(1800) (u. Vittighed^. „I kan gjerne lee med!"
sagde Kalkunen til ham, „for det var meget
vittigt sagt." HCAnd.(1919).1.318. Den so-

cratiske Uvidenhed er som en vittig Spøg
i Sammenligning med det Absurdes Alvor.
Kierk.VII.176. jf.: den mere vittige end
morsomme Komedie (0: Holbergs ,,Republi-

ken''). VilhAnd.Litt.il.139. \\ føre en vittig
pen, se 1. Pen 2.2.

Vittig-fugl, en. (sj.) vittig (3) person.

*Du Vittigfugl! — Har han ei med sin

Snak
I

Fast atter bragt mig af det onde
Lune?OeM.¥43.
Vittighed, en. [ividi|heJ6] flt. -er.

(ænyd. (i bet. 1) d. s., glda. (i bet. 1) wittug-

hedh, vitte-, vitihet (Suso.13.105.134), jf.

vidig-, wythighed(h) (Kalk. IV 808"'. 809^"),

jf. SV. vettighet; afl. af vittig)

1) (nu næppe br.) det at være vittig (1);

(god) forstand; kløgt; klogskab; ogs.:

snildhed, give de vanvittige vittighed

(1871: de Uvidende T\d).0rds.l.4(Chr.VI).
•Justits- Raad Thestrups Livsaligste Frue,

I

Deyligheds, Vittigheds, Dyds Exemplar.
Wadsk.127. en efter din Alder ikke altiid

almindelig Vittighed. OHMynst. (AWentzel.
OHMynster. (1928). 17). (vi sige) om den,

som hastigt overskuer Gjenstandenes udvor-
tes Forhold, at han har N\ttig\\ed.Ørst.V58.

(arkais.:) min galne Hr. Gemal er intet

kommen til sin Vittighed (0: kommen til for-

nuft) endnu, ja, han er ti, ja tusendfold

galnere end ti]iorn.JPJac.I.202.
\\ færdig-

hed, kyndighed i en vis henseende. En prac-

tisk Vittighed er en Færdighed i at vide,

hvad man skal giøre i Kraft af det Begreb,
man har om en Ting, og den slags Vittighed

er fast det samme, som Skiønsomhed. iV/os-

sin.Term.37. ved deres Vindskibelighed kom
de til saadan Vittighed i Lindvæveriet, at

sammesteds . . blev anlagt Dreylvæverie.
Adr.y2l762.sp.6.

2) (efter ty. witz (werk des witzes), (værk,

der er udtryk for) den digteriske opfindsomhed,
esprit, (værk tilhørende) skønlitteratur(en)

;

sml. SV. vitterhet, skønlitteratur) f i forb.

vittighedens arbejde, værk, (jf. Vit-

tighedsarbejde osv.) skønlitterært værk.
JSneed.I.61. løvrigt udgjorde Læsning af

de bedste historiske og Vittighedens Værker
. . mit meste Arbejde. Gude.0. 49.

3) til vittig 3. 3.1) (nu næsten kun i ssg.

Folkevittighedj den egenskab ell. det forhold

at have vid (1.6); det at være vittig; især:

evnen til at sige (skrive) noget vittigt (3);

aandrighed; esprit (2). han (lover), at

hans Vittighed aldrig skulde komme hans
Læsere til at lee paa Dydens Bekostning.

KritiskJournal.1768. 158. han besidder en

fiin og spillende Tittigbed. PAHeib.E. 397.

han har . . en heel Deel af (Wessels) Lune
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og comiske Yittighed. Bagges.DYX.16. Den
stakkels Skildvagt . , maatte da være Gjen-

stand for Frøken Grethes Vittighed. //CAnci.

SS. III. 157. Scribes uendelige Vittighed.

Kierk.1.225. Han har en stor Deel Vittighed,

men aldrig er hans Satire skarpere og hans
Anecdoter mere underholdende end naar de

have Mme U. til Gjenst&nå.RudBay.EP.I.
188. jf. het. 3.2 : *(Voltaire) troede fræk, paa
Alt at bøde

|
Med usle Stumper Vittighed! i'o

Oehl.XIX.157.
|| (jf. vittig 3 slutn.) den egen-

skab ved noget udtalt ell. skrevet, at det er vit-

tigt. Hendes smaa Poesier . . have en vis Vit-

tighed og Sluddervorenhed, som ikke er ube-

h&^elig.FrSneed.1 .8. (arkais.:) Heibergs „Nye
Digte", som man fandt . . fulde af Vittighed.

Leop. Madam Mangor. (1925). 23. jf.: Satire

betyder Vittighed, naar den gaaer løs paa
andre; men Ondskab, naar den træffer os

selv. PAHeib.(ForSandhed.II.223). 3.2) hvad 20

der morer, fornøjer ved sit vid, sin vittighed

(3.1). (børnene) vil finde en Fornøielse og en
Vittighed i at kunde eludere (0: undvige)

de børnlige Love eller deres Execution. £m;.

(1914).11.52. II
nu især: vittigt (3) udsagn;

vils; ofte i forb. som rive vittigheder
af sig (se IV rive b.i), sige vittigheder.
Grovheder, Skiældsord og gammel Strands
Vittigheder (sml. Nybodersvittighedj.Birc/c-

ner.Tr.l84. *en hvæsset Vittighed,
|
Som 30

træffer bittert paa sit rette Sted. Oehl.1.290.

den Dumhed, der gav Anledning til, at en
Vittighed blev sa,gt.Kierk.Y56. (han) mente,
at Wienerne brød sig Pokker om en saadan
(0: en konstitution), naar de blot fik Lov
til at synge, le og sige Vittigheder. Datids.

KK.^1.301. Der havde svævet ham en Vit-

tighed paa Læberne allerede, da han saa
Agenten paa Tønden. Det var noget med
Biogenes. Rønberg. GJC. 43. i forb. som fx. io

en daarlig (S&B. BerlTid.^'U1921.Aft.l.
sp.l. MKlitgaard.GM.14. jf. u. L daarlig 2),

dum, fiks (se IL fiks l.s), flov (Bang.II.

70), god (MO.), tarvelig (se u. tarvelig

2.2), vandet (se u. vandet b.2) vittighed;
sml. MO. og Pøbel-, Tjenervittighed.

Vittigheds-, i ssgr. især af Vittig-

hed 3.2 ell. (tidligere) 3.1 ; som eksempel på
sjældnere dannelser (til bet. B.i) kan nævnes:
Heiberg nødtes til at give sit Lune slap 50

Tøjle, gaa rundt i Selskabet og stikke med
sin „fine Vittighedskaarde" efter Personer,

der kunde tages Anstød dii.TroelsL.BS.il.

170. t -arbejde, et. [2] d. s. s. -værk 1.

Werl.(Dorph.Overs.afNielsKlim.(1841).249).
-blad, et. (jf. -pressej periodisk skrift

(ugeblad olgn.), hvis indhold væsentlig bestaar

af vittige anekdoter, notitser, tegninger olgn.;

vitsblad. Vittighedsbladet „Punch". ffC^nd.
ML.451. Brandes.11.375. -herre, en. (jf. 60

-jæger; sj.). (der gives) Vittighedsherrer (ty.

orig.: iible SpassvogelJ, som ville synes at
være nedladende, blot for at lade de stakkels
Folk ret tydeligt føle deres Overmod. Meis-

ling.Overs. af Goethe: Udv.Skrifter.I.(1832).10.

-jagt, en. (jf. -jæger; sj.) ivrig stræben efter

at opfange andres vittigheder og senere bruge

disse (MO.), ell. (nu:) stærk lyst til at sige

vittigheder, min forrige selvbudne Munterhed
veeg for en besværlig og ofte uheldig Vittig-

hedsjagt. Biic/i.f'iSg^^j.X/X.^r. D&H. -jæ-
ger, en. (jf. -jagt; nu 1. br.) person, som
ivrigt søger at opfange og senere bruge andres
vittigheder (MO.), ell. (jf. -kræmmer; nu:)
som er ivrig efter at sige vittigheder. Ing.LB.
IV.23. Han lignede, som en Vittighedsjæger

hviskende bemærkede, en dansk Patriots

Udkast til en Uniform for en tydsk Sø-

oihcer.Drachm.E0.311. -li^ræmmer, en.

(jf- "jsBger; nu sj.) person, som siger ell.

fortæller mange vittigheder. S&B. VSO.
-mager, en. (jf. -jæger, -kræmmer og
Vits-, Vittigmagerj person, der (ofte ell.

gerne) opfinder og siger (skriver) vittigheder;

ogs. d. s. s. -jæger. Larsen. Nutidens Vittig-

hedsmagere. Fr Poulsen. RK. 168. jf.: dette

Vittighedsmageri over Udviklingslæren.

Brandes.IX.517. -pil, en. [3.i] (jf. I. Pil

3.4; 1. br.) vittighed af skarpt, kritiserende ell.

angribende indhold. Hjort.KritIAt.il.155. det
unge Danmark har slynget sine broddede
Vittighedspile mod den gamle Tro. Vodskov.

SS.202. -presse, en. (jf. -bladj den del

af pressen (1.4), hvis indhold væsentlig be-

staar af vittige anekdoter, notitser, tegninger

olgn. Borchsen. HI. 5. den illustrerede Vittig-

hedspresse. Pont. LP.V.27. Schyberg. DT. 319.

t -prodnlit, et. [2] d. s. s. -arbejde,

-værk 1. FCOls.PM.32. f -skrift, et. [2]

d. s. Rahb.Stiil.l7. -tegner, en. person
(kunstner), der laver vittighedstegninger. Bio-
gr L." XII. 180. Socialdem. *%a 1950. 7. sp. 3.

-tegning, en. tegning, der i sig selv (ell.

i forb. m. den vedføjede tekst) er af vit-

tigt indhold. KnudPouls.(PoV/iol941.Sønd.4.
sp.l). Vikingen.^lil951.15.sp.2. -værk, et.

') [2] O/- "^'"bejde, -produkt, -skrift^
-f
skøn-

litterært arbejde; digterværk. JBaden.SB.107.
Det var dengang han (o: Holberg) skjæn-
kede Efterverden sine udødelige Vittigheds-

værker. Oehl. (Molb.Athene.I.301). Heib.Pros.

X.585. 2) (sj.) (skønlitterært) værk, som er

vittigt skrevet. (J. L. Heibergs ,,En Sjæl efter

Døden" er) endnu ved Siden af Wessels
„Kærlighed uden Strømper" den nordiske

Litteraturs blankeste Vittighedsværk. Vilh
And.Litt.III.428. BilleskovJ.H.1.171.

Vittig-mager, en. (vel forkortelse af

Vittighedsmager) person, der (gerne og ofte)

opfinder ell. siger vittigheder (3.2); vitsmager.

RUss.ME.1.255. et Par privilegerede Vit-

tigmageres tarvelige humoristiske Forsøg.

Schand. TF. II. 285. Univ Progr. 1919. II. 93.

jf.: taabeligt Vittigmageri paa de mest ge-

heime Omraader. EstherNoach. Familien Kol-
toft.(1939).92.

vit^t)u, se u. IV ville.

t Vitve, en, (ogs. skrevet Vidve. se

21''
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ndf.). flt. -r. (i formen Vitve fra ty. witwe,

jf, ænyd. glda. widue olgn., æda. widue, wi-

dughæ (DGL.II.IO.Y 336; om andre glda.

og æda. former se var. smsL), fra mnt. wi-

dewe, wedewe (osax. widowa, oht. wituwa
(nht. witwe^, got. widuwoj ell. oeng. widewe
(eng. widow) ell. (direkte) fra lat. vidua)
enke. Moth.V161 (Vidue). Dr. Th. Laurent-
zens Witwe. Cit.l720.(Hubertz.Aarh.III.109).

Vidve Sæde (o: enkestand). Schandrup.
Il.r

vit-vit, interj. se IL vit. vitvitte, v.

se IL vitte.

Vitz, en. se Vits.

Viv, en. [vi'v, dagl. (spøg.) viu'] flt.

(sj., jf.: „ud. pl."MO.; -er (Bagges.Y 186.

Otto LiXtken.Fatakis Giftermaal.(1928).93) ell.

-e (Amberg. jf. (hest. f.) Ægtevivene. Pol.

*'/s 1936.11. sp.5); ordet bruges næsten kun i

ental. {ænyd. (en, et) viv, viff (i bet. 1-2),

glda. (en, et) wiff olgn. (i bet. 1-2: Kalk.IY.

851. Dyrerim.16.81. om ugift kvinde: Brandt.

RD.I.114; sml. LJac.KvM.181), sv. viv (n.),

no. d. s. (n. ell. fk.), oldn. vif (n.), oeng.

wif (eng. vfiie), osax. wif (holl. wijfj, oht.

wib (nht. weib); særligt nord- og vestger-

mansk ord af usikker oprindelse; bl. a. for-

klaret som et ord m. bet. „den tilslørede"

(o: bruden) og henført til oldn. vifabr (i ssg.

svellvifabr), beklædt, vifa osv. (se u. hvivej;

jf. Viverkarl || ordet synes allerede i oldtiden

og middelalderen at have været et digterisk

ord i de nordiske spr. (jf. LJac.KvM.181);
ordets ringe udbredelse i dansk fremgaar af,

at det ikke findes i Rimkr., ikke er trængt

ind i biblen og ikke er optaget i fx. ChrPed.
'Vocabularium.(1510). Gram.Nucleus. vAph.^s

ordbøger, og af at H Gerner opfører ordet

hl. fremmedordene (DGrammat.III.27), og

PAEeib.lI.249 haaber ikke, at „dette Ord,
der klinger saa hæsligt i mine Øren, skulle

vinde Borgerret i det danske Sprog" (her-

imod Rahb.Tilsk.1794.257); ordet findes hos

Moth (ogs. i bet.: hore(kvinde)) , men uden
eksempler, er olm. i folkeviserne og bliver ved

paavirkning herfra olm. i det 19. aarh.s poe-

tiske spr.; i moderne dansk bruges det kun
poet., især arkais., ell. (jf. u. bet. 2, der nu
er hovedbet.) ogs. spøg.; dial. m. bet.: dame
i kortspil. Esp. §115,2, jf. ogs. Esp.453)

I) (jf. Danneviv^ voksen person af
hunkøn (uden hensyn til ægteskabelig stil-

ling); kvinde. *hin stalten Signelil,
|
hun

var saa væn en \iv.DFU.nr.l.l. *meer har
mig den korte Stund at kiende lært

|
Dig

Yndige, end mangt et Aar en anden Viv.

Oehl.XXX.167. *naar Du nu sidder, en gam-
mel Viv . .

I
Og eier ei meer Dit smalle

Liv
I
Og Din Jomhugang. PMøll.(1855).I.22.

*Du lade skal Dit Liv,
|
Det har jeg svoret

høit ved den himmelske Viv (o: jomfru
Maria).Hauch.SD.II.86. *Jeg mødte saa-

mangen Viv,
|
Dog aldrig den Jomfrus Lige,

Jeg skueå. sa.LDR.136. *Signel redder hen-

de! Armeste \iy\Gjel.HS.246. Gravl.JB.52.

II
i ordspr., se u. I. Kam 1 slutn.

2) (jf. Adel-, Danne-, Venneviv^ gift
kvinde i forhold til ægtemanden; kvin-
delig ægtefælle; hustru (2). *Jeg var mig
af Landet ud

|
og voved for Riget mit Liv;

|

hjemme sad I, Kong Erik,
|
voldtog min

væne Yi\.DFU.nr.28.40. *Tage de bort vort
liv,

I
Gods, ære, børn og viv. Kingos Psalme-

XQ bog. (1699). 280. Holb.Skiemt.DS.^ *Det en
Sømands Viv a,nsta,aeT.Thaar.ES.38. *Jeg
elsked Hakon, skiøndt jeg var en Andens
Yi\.Oehl.IX.262. *Den Mand, som eier in-

gen Viv
I

kun lever halvt. smsf.XZX.i63.
*Jeg ønsker mig en yndig Viv,

|
Som el-

sker mig med Ungdoms Yaxrae. Heib.KH.51.
*Høkren med sin Viv

|
Gaaer for Tidsfor-

driv
I
Med sin sølvbeslagne Merskumspibe.

PMøll.(1855).I.43. *Hiin Skabning . . |
Der

20 tog en Viv for Slægten at formere. PaiM.
AdamH.1.25. *Alene, uden Viv og Børn,

|

paa sine gamle Dage
|
han føler sig som fra

en Ørn
|
forvandlet til en Krage. ZaoZund.

278. *De to kan ingen skille ad,
|
Jens og

hans Yiv. Aakj.RS.24. (da) Viven . . havde
demonstreret for Kvindens Emancipation i

Hjemmet (sagde ægtemanden): Ro-sa-li-e ud
i livdten.JesperEw.K.83. (spøg.:) *Herr An-
drik og hans Viv Andrikke. Rich.II.l. \\ i

30 tiltale: *o min Snut! mit Got! mit Liv!
|

Min væne Møe ! min Brud ! min Viv ! Bag-
ges.Y263. *Min søde Brud, min unge Viv.

HCAnd.SS.XIL331. en Lovtale over Dig,

min elskelige Yiv. Kierk.VI.174. \\ talem. en
søn er en søn, til han faar sig en viv, se

I. Søn 1.1.

Vivacitet, en. [vivasi'te'd] {ty. viva-

zitåt, ewgr. vivacity, /r. vivacité; fra iaf. viva-

citas, til vivax, livskraftig, livlig, af vivere,

40 leve (se II. vivat^) 1) \ om en levende orga-

nismes sunde, livskraftige tilstand ell. fysiske

styrke, kraft; liv (7.i); livskraft, bemelte
Kraft, som . . udi heele Legemer giver

Liv og Yi\&citet.Holb.Ep.I.104. den orga-

niske Vivacitet, der modstaaer de chymi-
ske KTætteT.Skjelderup.Anthr.I.106. 2) GJ

livlighed; livfuldhed; fyrighed; energi,
foretagsomhed og virkelyst. (Chr.ll.s)

Høysalig Hr. Fader havde merket hos ham
50 een stoor Vivacitet og een aaben Hierne.

Holb.DH.ILl. intet (skuespil) er ageret med
meere vivacitet (end ,,Julestuen"). sa.Ep.IY
271. (et digt) hvilket med stor Vivacitet er

nEattet.LTid. 1732. 394. (hendes) sydlændi-

ske Vivacitet. PoZiyr./L.7/.537. Dandseren ..

slutter (o: henvendt til figurantinderne) med:
„Det kan gaa an . . Lidt mere Vivacitet
— lidt mere Ild — saa vil det gjøre sig."

Davids.KK.^I.129. (det er) vivaciteten hos

60 kvinden han beundrer, det brusende blods

kY&it.Gelsted.JVJensen.(1913).123.

Vi-vand, et. se Vievand.
I. Vivat, et. [•vi"(|)vad] (nu næppe hr.

(jf. sp. 329*") Vivant. se ndf.). flt. -'er
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f*tusinde Vivat'er. Rappee.l858.116.sp.2) ell.

d. s. (Raketten. 1831. 98). {stilstantivering af

II. vivat og undertiden vanskelig at skelne

herfra; nu Lir. (jf. dog Feilb.)) (hyldest)

-

raahet vivat (II); leve (II); leveraah.
BerlTid.'V,1749.Till.)(5v. Hver Marchisk
Undersatt i frydefulde Skaale

|
Sit Vivat

dette Par af Hiertens Grund udskraale.

OldKH.1.147. Endeel danske Studenter hæ-
drede mig . . med et Vivat paa min Fødsels- i'o

dag.Oehl.Er.IY75. *Høit for dig et Vivat
lyder,

|
Stolte Skib, der gik med os

|
Hurtig

til de flinke Jyder,
|
Strøm og Vindene til

Trods. Hrz.Y186. *Mig har de løftet til Skyen
den ene

|
Dag — til jeg kom deres Vivat

paatværs.Drac/im.Z7Z>..r7. „Han level" Viva-

tet slog mod Loftsbjælkerne. Ztd<Ze.J.223.

(jf. u. II. vivatj ofte i forb. som bringe, raabe,

udbringe et vivat. LTid.1733.571. *En Yng-
lingsflok af Landets ædle Sønner

|
Et Vivat 20

bragte ham hans Yødse\sn3it.Oehl.XVI.311.

Skal vi da ikke udbringe et Vivat, eller saa-

danne Noget? Hrz.IX.39. man tømte paa
ny et Bæger og raabte et dundrende Vivat.

Wied.S.211. i henvendelse til to (ell. flere):

*for Eder (0: et brudepar) . .
\
Han (0: Amor)

med os . .
I

Bringer høit et Vivant (Hrz.D.
II1. 126: Vivat; ud. Hrz.(PNJørg.PP. 59).

II. vivat, interj. [ivi*(|)vad] (nu næppe br.

Tivant. se ndf.). {fra lat. vivat, vivant, der 30

er præs. konj. 3. person ent., Jienh. flt., af

vivere, leve; jf. vital, Vivacitet, vivisekere

samt Bonvivant; nu 1. br.) anv. som hyldest

i form af et ønske om et lykkeligt liv ell.

om held og lykke olgn.; han (hun, de osv.)

leve! (se III. leve 3.1 j; ogs. anv. som udtr.

for glæde olgn.: hurra! vAph.(1759). Vivat!

Russerne: De ere kiække Karle baade til

Lands og til Y&nds. FruentTid.l770.nr.39.2.

sp.2. Vivat! Du kan belave dig paa Tusende 40

nye VudsQX.Jacobi.(Skuesp.YII.427). Vi-
vat! Ud paa Land de stige. Oehl.XIX.171.
Vivat BacchnslWinth.ND.lO. Vivat hver,

som vennesæl
|
Nyder fro hans (0: Bacchus's)

Gave!
|
Pereat hver Tyrkesjæl!

|
Vivant

alle BraYelHBlache.Arosia.(1862).133. (jf.

u. I. Vivat; t forb. som raabe vivat olgn.

Processionen giøres 3 Gange om Theatret
efter musicalsk Tact. Ved hver gang stand-
ses lidt, og synges Vivat Plutus ! Holb.Plut. 50
II.5. Officeererne . . klappede og raabte
Vivat Bredså.Luxd.Dagb.I.éél. Prahl.BJ.36.
S&B. i henvendelse til to (ell. flere): de
level De raabe alle: Vivant! og Trompeterne
blæser. Holb. DR. Y 4. JNHøst. se ogs. ovf.

1.45.
II

hertil /x. Vivatraab ff Vivatsraab.
OldKH.318.336). Prahl.LY329. S&B. (hun
blev hilst) med Vivatraab og Haandklap. Gyr
Lemche.S.III.148. jf.: en vivatraabende
Uddr\gåe.PAndræ.YiaAppia.II.(1886).63.

I. "Vive, en. se Vibe.
II. vive, V. se hvive.

t Vivel, en. flt. -er. (sv. d. s. (i bet.

snudebille); sa. ord som mnt. osax. wivel, oht.

wibil (nht. wiebei;, oeng. wifel (eng. weevii;,*

sml. Torbist sp.221'^^; zool.) en art træ-

buk (Cerambyx) (jf. KLHenriksen.Da. Insekt-
navne. (1944). 12. 41). vAph. Nath. YIII. 403.

Amberg.574.
viver, adj. se væver.
Viver-karl, en. (\iy-.DERugaard.JA

Hansen'sLiv.( 1863).3. Almuevennen.1873.1.
165). {fra (m)nt. wiwerkerl, gift mand; 1.

led er sa. ord som Viv; foræld, ell. dial.

(gldgs.)) gift haandværkssvend.Cit.l739og
1800.(CNyrop.Haandv.51.61). Kulturminder.
1940-41.39.

vivisekere, v. [vivise 'keJra] -ede.

vbs. -ing, jf. Vivisektion, (ty. vivisezieren,

jf. fr. vivisecter, eng. vivisect; nydannelse

(i det 19. aarh.) af lat. vivus, levende (til

vivere, leve, se II. vivat;, og lat. secare,

skære; med., vet.) foretage operative ind-
greb paa levende dyr som led i videnskabe-

lige forsøg; i videre anv.: foretage indgreb af

en hvilken som helst art paa levende dyr (som
led i videnskabelige forsøg). Meyer. Claude
Bernard og Pasteur og deres Elever vivi-

sekerer Dyr. PLevin.DennaturalistiskeRoman.

(1907).277. KMunk.A.50. Vivisektion,
en. [vivisæg i/o^n] flt. -er. vbs. til vivisekere;

dels (med., vet.) i egl. bet.: NordConvLex.W.
1015. gennem Vivisektioner søgte (Claude
Bernard) at paavise de Forhold, under hvilke

de organiske Funktioner foregaar. Høffd.LT.
33. LovNr.43^y>1891.§l. Klinisk Ordbog.

(1921).258. dels (Qj) billedl; især: det at

underkaste noget en nøje undersøgelse ell. søn-

derlemmende kritik olgn. En udhulet Karl,

der kysser sin gamle, svage Lærer paa Haan-
den og derved bringer denne til at briste i

Graad — en grusom Vivisection !PMøZ?.

(1855).III.47. Wied.(Brøndum-Nielsen.GW.
138). (bolsjevikkernes) grusomme Vivisektion

af et ulykkeligt ^a.mi\md.PoV*U1920.9.sp.l.
vivitte, V. se II. vitte.

Viv-karl, en. se Viverkarl.

Vizir, en. se I. Vesir. ViJBi(e)r, et.

se II. Visir.

Vlies, en (JBaden.FrO.151. Sal.XYIII.
359. Meyer.') ell. et (Meyer.' Lundb. se ogs.

ndf.). [fli's] (fra holl. vlies, faareskind med
uld paa, sa. ord som ty. vlies(s), d. s. (mht.

vlies), eng. fleece (oeng. fleos; og besl. m.
mht. mnt. vlus (nht. fl[aus(ch), haartot), sml.

u. 1. Flos) i forb. den (det) gyldne vlies.

I) (jf. u. I. Fæt; nu sj.) om „det gyldne

skind" (se gylden sp.398*^). Meyer.* 2) (hist.)

navn paa en opr. burgundisk, i 1429 indstif-

tet ridderorden, hvis insigniers hoved-
bestanddel er et gyldent væderskind (jf.

det gyldne skind u. gylden sp. 398^'). Pri-

mon.Lexicon.'(1820).319. Commandør af det
gyldne Niies. Blich.(1920).XY111.178. Kon-
gen var i Zobelskind og bar det gyldne
Vlies om Halsen. JFJe«s./SS.34.
V-Iiyd, en. se V- 1, -motor, en. se

V-4.
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Vobbel, en. se I. Vable.

Vobbord, et. se Ovsbord.
I. Voble, en. se I. Vable. II. voble,

V. se II. vable. Toblet, adj. se vablet.

Tocativnis, en. se Vokativ.

Vod, et ell. (fisk. ell. dial.) en f'sin vaad.
Hab.l.l5(Chr.VI; 1871: sin Vod; 1931: sit

Vodj. en stor \aa,d.Egede.GM.97. Aagaard.
Thye.(1802).47. sin Y&ad. Fiskeritidende.1885.

67. Esp. 245. OrdbS.fsjæll). jf. Feilb.III. w
1126 og u. Dyb-, Jagt-, Kaste-, PulsvodJ.
[v(o6] V6dd er . . fisker-garn . . Andre
skriver vaa,å. NvHaven.0rth.181. Høysg.AG.
137. MO. jf. (1. br.) skrivemaader som
V a a d d fse sp. 332''), V o d d (MDL.85. se ogs.

sp. 332"); tidligere (og endnu fisk., dial.)

ogs. m. lang vokal, jf.: \ad. Moth.^V5 (men
Vod. smst.218). Skrivebrugen (er), ligesom
Udtalen, vaklende (ml. kort og lang aa-lyd)

(i) Vaad og Vod {¥h]^egaxn).SBloch.Sprogl. 20

280 samt best. f. Vaadet, Vaaden, fit. Vaa-
de(r) ndf. (ofte (nu især fisk.) skrevet Vaad.

jf.: Vod (i Fiskersproget: Yaad).Hag.IY118
og ovf. 1. 6ff. og 1. 20). best.f. -det ['vw&'a^]

ell. (til (skrift)formen Vaadj -et (fx. Tidsskr.

f.Fiskeri.1870.50) ell. (nu ikke i rigsspr.)

-(d)en fVaadden: JLybecker. Fiskene og Fi-

skerierne. (1792). 297. Fiskeritidende.1885. 67.

1886.147. Frem. DN. 533. Vaaden: Egede.

GM. 63. Oehl.(Hertha.l827. 1.210). Fiskeri- za

redsk.(1872).20(nordsjæll.)). fit. d.s. (hvor-

til best. f. -dene ['vo&'ana] ell. (til (skrift)-

formen Vaad^ -ene) ell. (nu kun dial.) -(d)e

(jf. Feilb.III.1126. skrevet Vodde, Vaadde:
Moth.P173. AFJust.Naturhist. (1802). 385.

Krøyer. 1.30. HimmerlKjær.1936.42. Vaade

:

Cit.l736.(JySaml.4R.III.232). Viborg.(Phys
Bibl.III.271). Begtr.Jyll.II.289) ell. (nu kun
dial.) -(d)er (jf. Feilb.III.1126. skrevet Vod-
der, Vaadder: Moth.P173. Cit.l780.(Mol-

w

boer. 99). Vaader: DL.5—10—46f. EPont.
Atlas. II. 247. Cit. 1824. (Himmerl Kjær. 1925.

292)). {ænyd. (vist kun fk.) vod, vaad,
vad ofl., glda. wodh, wadh, (fit.) wader
(Brøndum-Nielsen.GG.III.78) og odh (SjT.

6; sml. bornh. o (PNSkovgaard.B.397 . Esp.

245), (ældre) skaansk ou (smst. Rietz.479)),

æda. woth (i ssg. crokwoth. Købstadlovg.1.14)

;

i da. foreligger maaske sammenfald af to besl.

ord (ell. aflydsformer): 1. et ord (en form) m. 50

kort a, svarende til sv. vad (fsv. vaj) (f.)),

no. vad, mnt. wade (mht. d. s. og wate, nht.

wate^, holl. wade, jf. oldn. va6r, fiskesnøre;

besl. m. lettisk wad(u)s, stort net, oldslavisk

nevodu, net. 2. et ord (en form) m. langt a,

svarende til sv. våd, tøjstykke (fsv. vaJ)J, no.

vå(d), fiskegarn, oldn. vå6, tøjstykke, fiske-

garn, osax. wad, mnt. wat, klæder (jf. Vad-
sæk^, mht. oht. d. s., oeng. wæd (eng. (dial.)

weedj, grundbet.: noget vævet ell. flettet; jf. eo

l.led i Vadmel og II. Vase; især fisk.)

I) større garn til fiskefangst, som for

de fleste formers vedk. bestaar af en posefor-

met, tætmasket hoveddel (en kalv (1.4) ell. sæk

(1. 3. 3); jf. Vod-kalv, -pose, -sækj og to lang-

agtige, med sækken forbundne sidedele (arme
(I.3.5); jf. Vodarmj med større masker, og

som (til dels mods. Garn 2.\) under fiskeri

bevæges gennem vandet (hen over bunden)
V. hj. af tove, vodliner (jf. Trawlj. Himme-
riges Rige (er) liigt en (1907: et) Vod, som
kastes i Havet, og som samler af alle Slags

Fisk. Matth. 13. 47. binde Yod. Moth. V7(jf.
Vodbinderj. *Her fængsles slibrig Fisk af

Garnets lumske Traad,
|

Hist ledes den
til Land i den udspændte Vaadd.i2ein.i5.
HCAnd.(1919).IV.90. Fiskerne ror ud og
sætter Vaadet. Kyrre. Furboerne. (1912). 42.

(kutteren) har ligget støt i Vandet, medens
Voddene er blevet halet ind. BechNygaard.
Livets Dræt og Dødens. (1943). 157. se ogs. u.

staa sp.799^\

2) i (andre) særlige udtr. for fiskeri med
et saadant redskab (navnlig som obj. og

undertiden i forb. m. retningsangivelse). ka-
ste (Moth.V7. D&H. jf. Vodkastj, slæbe
(se slæbe sp.636'^) vod(det). spee. i fig.

forb.: drage vod(det) olgn., {glda. d.s.; jf.

Vod-drag, -dragning og III. drage 1) Moth.
V7. *vi droge et Vaad, os støttende fast

paa vort Fodblad. Winth. D. 63. der blev
draget Vaad til Land. MylErich.S. 86. Feilb.

jf.: Vod til at drage med i Aaen. Cit.ca.1725.

( Vider. V.132). i billedl. udtr.: KAabye.KA.
162. (hvis man vilde) drage vod gennem
dette hav av slang, så ingen fisk . . undslap
dets tætte masker. Som.»S.ii. i 76. trække
vod (det) olgn., (jf.Yod-træk, -trækning og

trække I.2J. Vod . . at trække i Land.
vAph.(1764). *Sin Dont han (a: Simon Pe-

ter) passed og Vodd (Boisens Bibelske Psal-

mer.(1853).204: Vod; Grundtv.SS.HI.(1873).
236: Vaad^ han trak.Grundtv.(Kirketid.1838.

sp.449). Scheller.MarO.386. redningskorpset

trak vod efter den druknede
j
sml. (1. br.):

*en Fangst, som den,
|

. . gaaer saa let,
|

Som naar man trækker Sild i Yod.Rahb.
Tord.36. *Lad Kongen (0: Harald Haar-
fager) trække Fisk i Vod;

|
Os (0: landnams-

mændene, der udvandrer fra Norge til Island)

skal han ikke iangel Drachm.DM.91.
Vod-, i ssgr. (især fisk.) af Vod; for-

uden de paa alfabetisk plads anførte fx. Vod-
-baad, (et) -fiske(ri), -form, -type samt (især

dial., til dels foræld.) betegnelser for fiskere,

der arbejder med vodfiskeri, som Vod-fisker,

-foged, -karl, -mand, -skipper, -trækker (se

fx. LHBing.Lesøe.(1802).173. Feilb.). -aal,
en. (jf. Pulsvodaal (u. PulsvodJ samt Aale-

vod) aal fanget i vod. Larsen.'^(1888). VSO.
-arm, en. (jf. I. Arm 3.5^ hver af de to

langagtige sidedele (garnstykker) i et vod. de

trak sindigt ind paa Yodarmene. ErlKrist.K.

225. LovNr.500^''/itl951.§12.stk.3,l. -bin-
der, en. person, der (erhvervsmæssigt) frem-

stiller, binder (3.3) vod. Tidsskr. f.Fiskeri.

1866.39. Ugeskr.fRetsv.l940.A.452. -bin-
deri, et. det at fremstille vod, ell. bedrift
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hvor vod fremstilles. Da.Fiskeritid."U1925.

omslag.7. VikCat.1951.f57J. -drag, et. (jf.

-dragning, -dræt, -kast, -træk(ning) og I.

Drag 1.1 ; 1. br.) det at drage vod, især: efter

fisk; fiskefangst med vod; spec. (mods. -drag-

ning^ om det enkelte drag, træk med voddet.

en Nat fangedes 1600 Stykker (brasen) i

et eneste Yaaåårag. Krøyer.

I

II.387. Larsen.

-dragning, en. (jf. -drag, -dræt^ det at

drage vod, især: efter fisk; fiskefangst med vod.

Krøyer.111.167. Scheller.MarO.386. -dræt,
et. {ænyd. vod(e)-, voiddret, glda. vodhe-,

wadhe-, voydræt; jf. Dræt 2.i) d.s.s. -drag.

MDL. LovNr.56'/il888.§10. Scheller.MarO.

386. Feilb.III.1126. \\ hertil bl. a. Voddræt-
(te)-sted, sted, hvor voddræt finder ell. maa
finde sted. Voddræt-: Forordn.^^/iA750.§6.
voddrætsteder for landdragningsvod. LoviVr.

500^'/i2l951.§3,6. Voddrætte-: Feilb.IlI.

1126. -garn, et. (ænyd. vaadga(a)rn (Kalk.

IY885 (maaske m. bet.: garn til fremstilling

af vod). Vider.Y123), wodegarn, glda. wode-
garn; jf.-net) vod. Cit.ca.l725.(Vider.Y132).

Feilb.IlI. 1126. \\ hertil Vodgarn - skælde,
skælde (IV), hvorefter garn til rad og arme i

bundgarn og ruser bindes. LovNr.56''U1888.

§16. SaUXXI.706.
Vodka, en. ['vodka] best. f. -en [-|kaJ-

an] {fra russ. vodka) russisk brændevin,
hovedsagelig fremstillet af kartofler ell. majs
med rugmalt. Meyer.^ FvJessen.Katja.(1912)

.

459. Karafler med hvid og gullig Vodka.
Kehler.RK.3. VareL.'II.576.

Vod-kalv, en. f\ Vokkalv. DL.5—
10—45 (sandsynligvis fejl, se fodnoten til

DL.5—10—45; kilden til lovstedet har (flt.:)

voedekalfve, se VASech.FR.I.41)). (ænyd.
vaade(-), wodekalff, glda. vodhekalff; ;;/.

-pose, -sæk) den pose- ell. sækformede del af
et vod; kalv (1.4); hov (II.2.3). MO.* Fedders.

FF.159. -kast, et. (l.br.) d.s.s. -drag,

-træk. hvert Vaadkast (varer) 2—3 Timer.
Nord. Tidsskr.f. Fiskeri. 1879. 47. -line, en.

(ænyd. vodlin(i)e
; jf. -reb, -tov) reb i enden

af hver vodarm, hvormed voddet trækkes gen-

nem vandet. Moth.V7. Statstidende.^'^/»1950.1.

sp.l. -net, et. (jf. -g&rn). VikCat.1951.f60J.
-pose, en. (jf. -sæk) d. s. s. -kalv. Hag.*IV
26. -reb, et. d. s. s. -line, -tov. Moth.V7.
Da.Fiskeritid.^/»1925.omslag. 7. ErlKrist.MM.
257. -redskab, et. om hver af de dele,

hvoraf et vod bestaar, ell. (især; jf. u. Red-
skab 1) om vod(lignende garn til fiskeri).

Da.Fiskeritid."U 1925. omslag. 7. Ved trawl-
fiskeri forstås fiskeri med ethvert vodredskab
fæstet til båd . . som bevæges fremad. Lov
Nr.500''/i2l951.§12,2. -rnlle, en. (jf. Stop-
maskinej rulle, hvorover vodtovet løher under
indhalingen af voddet. OrdbS. -selskab, et.

sammenslutning af personer, der i fællesskab
ejer vod (og andet til (vod)fiskeri nødvendigt
udstyr) og driver vodfiskeri. Nord.Tidsskr.f.
Fiskeri.1879.47.

jf. MylErich.S.86. -skovl,
en. skovl (2.5) i vod. 'Da.Fiskeritid.1925.296.

-spil, et. spil (II.2), hvormed voddet ha-

les ind. Skibs Mask. 171. VikCat.1951.f27J.
-stok, en. træstykke i enden af hver vod-

arm, hvortil vodlinen er fastgjort. Frem.DN.
534. -sæk, en. (jf. -pose og I. Sæk 3.3^

d.s.s. -kalv. LovNr.500"/itl951.§12.stk.3,l.

-telle, en. (ogs. -tællej. telle (I.l) paa et

vod. Da. Fiskeritid."/i 1925. omslag.7. Stats-

tidende.'/tl941.1.sp.l. -tov, et. d.s.s. -line,

10 -reb. Tidsskr.f. Fiskeri.1873.136. VareL.UI.
551. -træk, et. (jf. -trækning^ d. s. s.

-drag, -dræt. Fiskeritidende.1886.154. Kutte-
ren (havde) i et Vodtræk 14 Kasser store

Horik.PoU/il941.12.sp.l. -trækning, en.

(jf. -trækj d. s. s. -drag(ning). Scheller.MarO.

386. -tælle, en. se -telle.

Voer, en. se I. Vor.

I. Vof, et. se I. Vuf. II. vof , interj. se

II. vuf. voffe, V. se vuffe.

I. Vog, en. se I. Vaag.
II. Vog, en. se I. Vaage.
III. Vog, en. se II. Vaage.
IV. Vog, * forb. vog søs, se u. Uge 3.

V. vog, adj. se VI. vaag.

VI-VIL vog, præt. af III-IV veje.

I. Voge, en. se II. Vaage.
II. voge, V. se VI. vaage.
Voghals, en. se Vovehals.
Vogn, en. [vwq'n, vou'n] O læses

30 som o i . . Yogn. Høysg.Anh.21 (jf. Bertels.H.
201). Vogn (udtales) Yoyn.FGuldb.DS.24.
Yovnen. Allen.DS.II.691(kbh.). jf. ogs. VSO.
VIII.2. Jesp.MFon.^95 samt Vogne oo dovne.
Grundtv.PS.IV157(se I. Kamel 2). flt. -e ell.

(nu kun dial.) -er (Holb.Arab.13sc. sa.Ep.

III.24. Magazinf.Patriotiske Skribentere.1771

.

Nr. 51 & 52.1. sp.l. Thorsen.73. Kort. 159).
(glda. wog(e)n, wown, wagn, æda. wogh(e)n,
waghæn (DGL.11.208 m. var.), wagn (smst.

40 V200), uahn (smst.1.150), om forsk, afvig,

former i ænyd., glda. (og æda.) se Kalk.IV.852.
Brøndum-Nielsen. SF. 31. DGL.I.150.II.208.
V.200var.; sv. vågn, no. vogn, oldn. vågn, ty.

holl. wagen (jf. Waggonj, eng. wain (oeng.

wæ(g)nj; besl. m. bl. a. oldn. (flt.) vagar, V9-
gur, vågir, slæde, baare (jf. I. Vaag} og m.
lat. vehiculum (se Vehikelj, jf. ogs. III. veje

(og de der nævnte ord) || sml. I. vogne)

1) (jf. Befordring I.2 (slutn.). Køretøj 2)
50 indretning til transport af ting ell. le-

vende væsener, i reglen bestaaende af en
(aaben ell. lukket) kasse, et lad olgn., som er

anbragt paa (sammenbygget med) ell. ophængt
i et understel med to ell. flere (oftest: fire)

hjul (jf. Hjul sp.292*^); undertiden (fx. i

udtr. som i vognen^ m. særlig tanke paa selve

kassen, ladet, ell. om andre dele af en vogn
^Udenfor Byen lod F. (der kører i landauer)
Vognen slaa ned.MH.VII.113. jf. ssgr. som

60 Bag-, For-, Lang- (2), Over-, Undervogn
{!)); flg. anv. fremhæves: I.l) om saadant
befordringsmiddel, der skydes ell. (især)

trækkes af mennesker ell. dyr (heste,

okser osv.). at giøre en Vogn med 3 Hiul,
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og en Comædie med 4re Acter, er lige taa-

heligt.Holi.UHH.Prol.3sc. en loflig vei så

bred, at toe vogne kand vel mødis tilsam-

men og kiøre hinanden forhi. Cit.18.aarh.

(Vider.1.429). *det er kun en smuk Spad-
serefart,

|
Et Par Miils Vei. Jeg har alt

Vognen toisipændt. Oehl.IX.109. *Stalden er

opfyldt af Vogne med Huder. Hrz.D. 1.184.

der var (inde i lyen) saadan en Rumlen
med Yogi\e.HCAnd.(1919).II.152. Der gik lo

Vogn (o: kørende bud) efter Doktoren. Wied.
Silh.210. JVJens.C.86(se u. Hjul l.i;. (jf.

Hestevogn og u. Hest 1.2^ i forb. hest(e)
og vogn. Jeg raader aldeeles ikke til Hæste
og Vogns Aisk&nelse.Holb.Ep.nL24. Skole-

læreren her er en velstaaende Mand, der

holder Hest og Vogn. Goldschm. BIS. II. 25.

CSPet.Litt.786.
\\ (jf. Kaper-, Kilde-, Leje-

vogn^ Orø droske, hyrevogn. Holb.Ép.III.
21. Grundtv.E.18. Nei, den kjørte forbil Jeg 20

troede saavist, at det var Vognen til os.

Heib.Poet.VII.361.
\\ (jf. Dag-, Ilvogn ofl.)

om diligence, postvogn (l.i). Hrz.D.I.
185. AarbHolbæk.l934.162ff. \\ (jf. Jærn-
(slutn.), Krigs- (1), Le-, Seglvogn) om strids-

vogn. 5M0S.2O.I. de saae Harald paa sin

Vogn for ved sin Hoved-Bannere. yScftows-

bølle.Saxo.221. Wilst.Il.IVv.306. Kampen til

Vogns (var) i høj Grad udviklet . . Spyd
og Pile udslyngedes mod de fjendtlige Ræk- 30

ker, hvorefter Vognene ilsomt trak sig til-

bage. DBrwwn.Zn^./.^iÉXJ^^.ie.
il (jf. Sol-,

Tordenvogn; især mytol.) om køretøj, hvori

en guddom, et overnaturligt væsen ell. et him-
mellegeme tænkes at køre (jf. bet. I.5J. *Aurora
aabnede de purpur-farved Dørre,

|
Og Titans

heede Vogn stod færdig til at \ii0xe.Holb.

Paars.lll. (nordboerne) forestilte sig ham
(0: Tor) kiørende i en Vogn med to Gedde-
bukker for. /Stt/irø.O.i^S. *Phosphorus (0: Ve- 40

nus som morgenstjerne) . . som Helios stil-

led
I
Blandt de himmelske Lys nærmest sin

straalende Yogn. Hauch. SD. 1. 17. Thiele.II.

191. Endnu var der et Par enkelte Plet-

ter i Landet (0: Italien), som den romer-
ske Sejrsgudindes Vogn ikke havde berørt.

Østrup.(Verdenshist.I.413). jf. bet. l.s: han (0:

gud) gjør Skyerne til sin Yogn. Ps.l04.3(jf.

Grundtv.SS.III.301). solens vogn, se I.

Sol 3.
II (jf. Pølse-, Slagter-, Smørrebrøds-, 50

Sælgevogn) om vogn, hvorfra salg af visse

varer (navnlig fødevarer som fisk, grøntsager,

frugt olgn.) foregaar i det fri, ell. om vogn
med stade (i en by), hvorfra tilberedte føde-

varer (pølser, smørrebrød olgn.) ell. drikke

(fx. kaffe) sælges. Ravnen.^*! 1 1879.6.sp.l. han
gik med en Vogn og ha'de Hvedebrø' i.

E.Lars.KV.52. du gav ham Penge til en
Vogn, han kan sælge Fisk fra. MartinAHans.
JR.205. Salg af varme Pølser med Tilbehør, eo

Smørrebrød i Pakker m. v. samt Servering
af Kaffe, Te og Mælk med Brød fra Vogn
eller Bod paa Gader og Fla-dser. Bek.Nr.582
^*/itl945.§2.

II (jf. Klap-, Promenadevogn

ofl.) om barnevogn. Ravnen.''liil880.7.sp.l.

VilhRasm.BU.64. *konen kører vognen med
den lille. Herdal. Nøgnedigte. (1933). 14. 1.2)

om befordringsmiddel, der kører paa
skinner og (navnlig) drives ved hjælp af en
kraftmaskine; især dels (jf. Bi- (slutn.), Ho-
ved-, Motorvogn (2) ofl.) om sporvogn.
Kbh.s Sporveje.(1936).40. (opslag i spor-

vogne:) ved udstigning vent til vognen
standser, jf.: tændte cigarer maa ikke med-
tages i vognen (0: rummet m. siddepladser),

dels om jærnbanevogn, waggon, (jf. ssgr.

som Bogie-, Gennemgangs-, Gods-, Kul-
(slutn.), Pak-, Person- (1), Post- (2), Sove-
vognj. Dampmaskinen spændes foran (toget),

Vogn kjædes ved Vogn med Mennesker eller

Q\æg.HCAnd.DB.24. JVJens.Di.70. ogs. om
jærnbanekøretøj , der indeholder kraftmaskinen
(men ikke er indrettet til befordring af gods

ell. levende væsener); jf. Motorvogn 2. (nu
næppe br.) om (damp)lokomotiv (jf. Damp-,
Ildvogn 2): (i) Robert Stephenson's Damp-
vogn . . vil denne Bedækning beskytte
Kjedlen mod Afkøling, naar Vognen hurtigt

farer gjennem den kolde Luft. lJrsin.D.135.

1.3) (vel efter eng. car; især talespr.) auto-
mobil. BerlTid.^/iil916.Aft.4.sp.5. der (er) en
stigende Tilbøjelighed til — ligesom i Eng-
land og Amerika — blot at benytte Ordet
Vogn uden . . „Motor" foran. VoreHerrer.
*/* 1920.29. Niels (bad) hende om at ringe

efter en Yogn.Pont.MH.168. om omnibus:
Soya.GAM.62. (jf. Skov- (2), Udryknings-
vogn; (politi-, forbryder)jarg.) om politibil.

1.4) (jf. u. Kurvevogn slutn.) meton. anv. af

bet. 1.1-3; dels: saa meget som (kan) rummes
i en vogn; vognfuld; vognladning. 4 Vogne
Tørv, 172 Snese.Cit.l791.(Lyngby-Bogen.l937.

267). dels om de personer, der befin-
der sig i ell. paa en vogn. Søvnen havde
overvældet den hele Vogn. SÆB. i hele Vog-
nens Paahør havde (passageren) kaldt (kon-

duktøren) for en Billetsjover. Poi."/io 2942.

9.sp.3. 1.5) (jf. Lykke-, Statsvogn^ billedl.

ell. i billedl. udtr. (især i forb. m. genitiv

olgn.). *betvinge ham (0: krigsguden), binde

hans hundrede
|
Hænder i Lænker til Seye-

rens Yo^.Trojel.II.110(jf. Seirsvogn). *Let
kjendes Haabet. I sin Vogn af Skum

|

paa
Hjul af Bobler det henruller for vort Øie.

FGuldb.II.222. der er et Øieblik, hvor Skæb-
nens Vogn ruller over os.Bang.F.259. Histo-

riens Vogn har ikke staaet stille i de svundne
Aarhundreder (i Polen). Tilsk. 1928. 1. 382.

den rommerske Satire fremkaldte den dan-

ske, den franske skjød kun efter paa
Vognen, der allerede var i Ga,ng.NMPet.

IV. 432. jf. u. bet. 2.2: den nye Ledelse ..

betød en ny Kurs . . Krak havde set, at

Tidens Vogn var ved at yende.HjGammel-
gaard. Vejviseren, f1919J. 62. det historiske

Valg i 1929, da Mygdalernes (0: regerings-

partiets, Venstres) Vogn væltede og Arbejder-

klassen tog Følingen. JernbaneT."/il939.2.
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sp.2.
II (jf. Rustvogn 3; jarg.) om cykel.

EkstrabU^/i 1946.7.sp.6. \\
(oldn.y&^n og ty.

wagen i sa. bet.) især i best. f., om ell. (nu
ikke i rigsspr.) som navn paa stjernebil-

ledet Karlsvognen. Egede.GM.77. *Auk-
thor, ved din Vogn,

|
Som vender ned sin

lyse Stang mod Miåndit.Oehl.ND.359. Aakj.

SD.I.278.

2) bet. 1 anv. i (andre) mer ell. mindre fa-

ste forb., talem., ordspr. 2.1) t særlige forb. m.

adj. (part.), siahen ((Cit.1640. (Vider. III.

352)). *(hun rejste) paa en aaben Vogn.
Trojel.I.167. Gjel.T.lO. se ogs. u. aaben l.\),

(nu næppe br.:) bedæk(ke)t (vAph.(1764).

se ogs. u. bedække 1.2), belæsset (VeiBygn.
(1865).19. Travløb paa en dansk Mil for

belæsset Yogn. Stutteri. 106. spec. (jærnb.):

stykgodsvogn, hvormed flere godsforsendere la-

der deres gods forsende samlet fra en station

til en anden. Ugeskr.fRetsv.l929.A.896), ber-
linsk (foræld.; d.s.s. Berline. vAph.(1759)),
direkte (nu især jærnb.: gennemgaaende
vogn (se ndf.). direkte Vogne mellem Paris

og København. Jernbane T. ^^U19S5. 7. sp. 4),

fast (især dial.: vogn uden fjedre; stiv vogn
(se ndf.). KulsvierB.46. NæstvedTidende.'/i

1940.8.sp.2), flad (se u. flad l.i; jf. Flad-

vogn^, (jærnb.:) gennemgaaende (se u.

gennemgaa 4.iJ, holstensk (se holstensk

2), kuperet (se u. kupere 2.i), (dial.:)

lang (d.s.s. Langvogn 1; spec. om høstvogn.

Feilb.IIL1077a*\ Gelsted.Tibirke.(1941).39),

lukket (se IV lukke 3.7^, læsset (vAph.

(1764). JernbaneT.y1x1940.2. sp.l), nøgen
(se nøgen b.\), stiv (se stiv 4.2J, under-
løben(de) (se u. underløbe Li) vogn. den
blaa vogn, se III. blaa 3.4. to-, tre-, fir(e)-

|Sædig vogn, se -sædig 1. (jærnb.:) sammen-
llæssede vogne, se sammenlæsse 1. 2.2) som
\tubj. (om anv. i ordspr., talem. olgn. se u.

Ibet. 2.5); fx. vognen holder (for døren)

i(ApG.8.38. vAph.(1764). om bil: Herdal.BL.

192), hælder (Moth.H142. Heib.Poet.Y156),
[kører, ruller (af sted), rumler (VSO.), ryk-

tker, skramler, skumper (af sted) (se skumpe
[2.2;, støder (Moth.V229. VSO.), vender, væl-

iter osv. 2.3) som obj. (om anv. i ordspr.,

jtalem. olgn. se u. bet. 2.5); fx. have (m.h.t.
thil: Bjarnhof. LE. 178. Herdal.BL.89) ell.

^holde vogn (m.h.t. hestevogn: Cit.1754.

I (Vider. 11. 543). S&B. jf. u. Hest I.2 og

JI. holde 11.2; m.h.t. bil: Pol.**/iil935.16.

\tp.5), være vognejer. køre (jf. u. II. køre

12.2), rygge (se II. rygge I.2), rykke (se

\u. I. rykke 2.2), smøge (se u. II. smøge 2.1^,

smøre (se u. III. smøre 1.3^, spore (se IV
spore 2.1^, vende (se II. vende 2.4; ogs. i

billedl. udtr.) en vogn. tage en vogn,
(talespr.) hyre en hestevogn ell. automobil-
droske. HCAnd.Breve.I.211. Ved nærmeste
ffti?^ Holdeplads tog han en Yogn.Leck Fi-
scher. KM. 43. jf.: bestille, tage en vogn
paa rullen (se I. Rulle b). om jærnbane- ell.

sporvogn: kaste, sætte en vogn af 8por(et),

bringe, hjælpe, sætte, trække en vogn i ell.

paa spor(et), se II. Spor 2.4. 2.4) i mer ell.

mindre faste forb. m. (verbum og) præp.; flg.

anv. fremhæves: \\ springe (Wilst.Il.Vv.lll),

staa, stige af vognen, se II. staa 7.1, II.

stige 1. falde (ud) af vognen. Seidelin.42.

jf. (soldat.): Hvis en Mand falder af He-
sten, triller (ogs.: falder. OrdbS.) han ud af

Yognen. KLars.Soldatspr.l5. Bom.S.11.111.
\\

10 (især fagl.) i forb. for vogn(en); i udtr.

for forspænding: „Gaar den (0: en hest) for

Vogn (jf. ndf.)?" — „Ja, natyrlig, som et

Gimmerlam. Sæt hende for Vogn, Taarval."

Kronborg. Hestehandlerhistorier. (1897). 14 (jf.

II. sætte b.2). spænde (hesten(e)) for vognen,

se u. II. spænde 2.2. i udtr. for at være for-

spændt ell. være egnet som kørehest: Naar
(hestene) ere for Vogn jages de ofte over

Evne. Begtr.Sjæll.II.375. Feilb. Hesten har

20 aldrig gaaet for Yogn. S&B. (han vilde)

kjøbe en . . Ridehest, men helst en, som
ogsaa gik for Yogn. Kronborg.Hestehandler-

historier.(1897).ll. JVJens.Aa.24. \\ i forb.

i ell. paa vognen, tag dig vel vare, at du
ikke falder i Søvn paa Yognen.Holb.llJ.V9.
hun faldt baglænds om i Yognen.HGAnd.
(1919). 1. 31. *Hun løftet blev i Vognen.

I

Rask Skaren foer a.hteå.Winth.HF.110.
„Maa jeg ikke køre med?" — „Der er nok

30 ikke Plads til mere end en paa Vognen."
Rode.EM.67. age ell. køre i ell. paa (en)
vogn olgn. Holb.Masc.l.4(se u. age 2.iJ.

(komme) kiørende til Gaarden i en Vogn.
Thiele.11.141. Paa den Vogn kan vi ikke

kiøre.MO. sidde (II.I.3) i ell. paa en vogn.
(han) sad paa (1948: i) sin Vogn, og læste

Propheten EssiieiS.ApG.8.28. dend eene sid-

dende udi en Vogn, og dend anden traskende

udi Skarnet til Fods.Holb.HP.il. 9. min
40 gamle Bedstemoder . . sidder der ude paa

Vognen. HCAnd.(1919).I.31. Vodskov.SS.83.

i udtr. for paastigning: vi blev da færdig

(0: i kroen), og kom paa Vognen igien. Magi
Pet.FraLandogBy.(1900).27. staa paa vog-

nen, se II. staa 7.1. stige i ell. paa vognen,

se II. stige 1.
||

(især til bet. l.i^ i forb. til

vogns. I. i udtr. for, at en person befinder

sig i en vogn ell. er kørende (mods. til fods,

til hest olgn.); ofte i forb. som age, drage,

50 komme, rejse, være til vogns, (jeg er) ikke

til Vogns agende, men til Fods gaaende, og

har brugt, som mand siger for et gammel
Ordsprog, Apostlernis Heste. Holb.Bars.11. 7.

*om i Verden man maae flakke,
|
Til Fods,

til Vogns, til Baads, til Rest. Bagges.Danf.

1.542. *Hun er jo vant at tumle sig . . snart

tilhest og snart tilvogns. Hrz.DY.47. et Par
Timer før Gudstjenestens Begyndelse saa'

man Pastoratets Familier komme til Fods
60 eller til Yogns.Schand.TF.1.55. Hoffet .

.

gjorde ofte Udflugter til Vogns eller Hest i

Omegnen. Nystrøm.S.142. sidde til vogns,
være kørende; ogs. (jf. II, sidde 9 og næste

gruppe; nu næppe br. (i rigsspr.)): stige op

XXVII. Eentrykt "/u 1952 22
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i en vogn, „sidde op" (Moth.S164). VSO.
VI.205. *Da sad du ikke tit til Vogns,

|

men hellere du Ted.OlafHans.ND.32. 2. i

udtr. for at begive sig op paa ell. (ind) i en
vogn (for at køre); i forb. som gaa (Moth.
V229. klocken 6 gick vi til vogns. JacBirche-

rod.R.24), (dial.:) komme (UfF.), staa
(se II. staa l.i) ell. (især) stige til vogns,
se II. stige 1. følge (en) til vogns, (som
udtryk for høflighed) ledsage (en bortdragende) lo

hen til vognen. Holb.Vgs.11.3. *Den hele

Herreflok . .
|
Som i Triumf til Vogns da

Tanten Mger. PalM.IV247. IsakDin.FF.137.

3. (jf.Yognlag) i forb. lægge til vogns. Al-

meentidende.*/11 1869. 3. sp. 1. Oravl.PerPræst.

(1938).131. se videre u. II. lægge 11.2. 2.5)

i ordspr., talem. olgn. (om ordspr., hvoraf

kun et udvalg er medtaget, se i øvrigt Mau.
II.576f.; om andre talem. olgn. se ogs. u.

II. Kusk 1.1, II. køre 2.3, Plov 2.2, Sam- 20

vittighed I.2, VIII. sinke 2.i, I. Skel 4.5,

I. Slæde 1.2, III. smøre 3.i). \\ tomme
vogne buldrer (Mau. 10364) , larmer
(Moth.V229), rasler (VS0.YR41) ell. (især)

rumler mest olgn., (sml. u. I. Lyd 2.i

slutn., II. skrummel 1; nu kun dial.) d.s.s.

tomme tønder buldrer mest (se u. Tønde 1.4^.

Reenb.II.5(se u. brumle 1.3j. Grundtv.Saxo.

111.219. Feilb.III.1077b.'' UfF. || vognen
hælder, (lign. udtr. i ænyd., se Kalk. Y.11 82, 30

jf. Cit.ca.l570.(DSaml.I.210)) det begynder

at gaa galt, blive værre; det staar daarligt til.

Leve da i fuldest Maal
|
alle gode Fæller,

|

som vil staa hinanden bi . . naar Vog-
nen h.3ildeT\VilhAnd.GD.lll. se, til hvad
side vognen hælder olgn., være klar over,

skønne, hvad vej en udvikling gaar, hvil-

ket udfald et handlingsforløb faar (synes at

ville faa). *Af en Nidingsfrygt,
|
Da alt I

seer, til hvad Kant Vognen helder,
|
Hid- 40

kommer I til mig, den Mand, som I
|
Af

Alle hader meest, og spiller Yen.Oehl.IY59.
Grundtv.Snorre.il. 50. Allen. 1.210. ordspr.

naar vognen hælder, skyder alle efter
(ell. paa. Yogel-Jørg.B0.411. til. Hrz.XYI.40.
HSchwanenfl.A.55) ell. (mindre ir.) støder

alle efter (Moth.S906) ell. til (Rahb.ProsF.

11.41) olgn., naar det først begynder at gaa
galt (staa daarligt til), er alle ivrige efter at

deltage i angrebene, ødelæggelsen osv. Mau. 50

11766. ChrFlensb.DM.il. 16. HGAnd. ML.
103. D&H.I.381. Feilb.I.728.III.1077. UfF.
m. tilsvarende bet.: skubbe til, skyde til

(nu sj. efterj ell. støde til den hældende
vogn ell. til vognen, som hælder olgn.

de fleeste . . vare eenige om at skyde med
begge Hænder efter Vognen som hældede.
CP'Rothe.MQ.II.252. have vi . . Ingen, der

har skudt til, naar Vognen hældte? Rahb.
Tilsk.1792.271. Bladene stødte af alle Kræf- 60

ter til den hældende Vogn og angreb Dorph.
FruHeib.EtLiv.IY26. Skub til den hældende
Vogn! Spark en Olding ud over Gravens
Handl Rode.EM.134. vanen vil stive den

hældende vogn af, (sj.) vanen vil (kan)
støtte den ell. det, som det begynder at gaa
galt for, ell. som det staar daarligt til med.
Drachm.M.124.

||
gaa hen (og lægge

sig), hvor (ogs.: hvor der^ ingen vogne
kører ell. kommer olgn., (vel egl. m. ord-

spil paa II. vaagen (1); i folkeligt spr.) gaa
i seng; lægge sig til at sove. Nu vil

jeg gå hen og lægge mig, hvor ingen vogne
kiører. Krist.Ordspr.534. „nu synes jeg. De
skulde gaa og lægge Dem." — „Det skal jeg

ogsaa, jeg skal lægge mit forpinte Hode,
hvor der ingen Vogne kommer." ^ndA'^a;.

MR.42. Feilb.II.418b.'^ UfF. \\ trække
vogn sammen, (sj.) d.s.s. gaa i spænd
sammen (se u. I. Spænd 2.2). Fa'r og Mo'r
kan jo daarlig trække Vogn sammen. »Sc/iawd.

SF.90.
II
være tabt (bag) af en vogn,

ijf. ænyd. Hånd sidder som hånd var tabt
af en vogn . . o: i dybe idinker.PSyv.II.29)

være overvældet, bragt ud af fatning, fra sans

og sajnling (ved en pludselig indtraadt, uven-
tet situation), ell. være (gjort) modfalden, for-

legen olgn. *Har Du ikke givet Agt
|
Paa

det der (0: i kirken) sig teede? . .
|
Du har

staaet som en Stok
|
Og omkring Dig gabet,

|

Som af Vognen tabet. HMikkels.D.146. MO.
1.110. jf. Feilb.IlI.1077b.*' i rigsspr. (nu)
kun i nægtende udtr. som ikke være tabt
(nu næppe br. faldet. Skuesp.Y25. Har man
Hoved og ikke er falden bag af en Vogn,
saa kan man komme frem, om ikke paa
den ene, saa paa den anden Maade.Hrz.III.
278) bag af en vogn, ikke være raadvild,
modløs ell. ikke staa tilbage, komme til

kort i en vis henseende; ikke være (saa)

ringe, tosset (navnlig: m. h. t. aandsevner);

være raadsnar, fiffig, kløgtig, snild.

Tænk aldrig . . at giøre mig Blaar for; thi

jeg er. Gud skee Lov! ikke tabt bag af

en Yogn.Biehl.DQ.il.164. Ring var .. ikke

tabt bag af en Vogn, men bar sig ganske
snildt ad.Grundtv.Saxo.il.183. Sorø er visse-

lig ikke tabt bag af en Vogn, de har saa-

mænd ogsaa Poeter derude. Heib.Poet.Y1.13.
Bredskuldret, høivoxen

|
I kneiser mande-

lig.
I

Jeg selv er ikkeheller just
|
Tabt bag

af en Vogn.
|
Jeg har saa gode Knokler

|

Som Nogen i vort Sogn. Winth.HF.160. Hø-
rup.1.58. Spanierne er (ikke) tabt bag en
Vogn, hvor det gælder Diplomati. Beri Tid.

^''/iil946.Aft.2.sp.3. jf.: Jeg er ikke mere tabt

bag af en vogn end hånd (o: jeg kan hamle
op med ham).Moth.T3. \\ spænde heste-
n(e) bag vognen (ell. vognen for he-

sten(e)J ell. spænde en anden hest for
vognen, se Hest 1.4. lade sig spænde
for ens vogn olgn., se u. II. spænde 2.2.

jf. Mau.11.577. \\ age, køre i ell. paa hel
vogn, ell. mens vognen er hel, (tilsva-

rende udtr. i ænyd. glda. (Kalk.11.198.IV.852),

oldn. aka heilum vagni; i rigsspr. især i

overs, af ældre nordisk litteratur) have hel-

det med sig (i en ell. anden sag); komme
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uskadt fra noget; være i god behold;
ofte som udtr. for det ønskelige i at ophøre

med en virksomhed olgn., inden den drives

for vidt, inden det gaar galt. Mau.70f. det

var meget nyttigt for dennem at rejse,

medens alting endnu var got, og de kunde
kiøre paa heel Yogn.Schousbølle. Saxo. 116.

(hun) forsikkrede ham, der var ikke Andet
for, end tage Flugten, og det strax, thi,

sagde hun, vil man vel fare, maa man age

mens Vognen er heel. Grundtv.Saxo.1.252.

han agtede at rejse udenlands om Vinteren.

S. fraraadede ham det og sagde at man
gjorde bedst i at køre hjem mens Vognen
var he\.JVJens.(IslSagaer.I.73). Feilb.II.

165.
II
være i (Blækspr.1940.14) ell. (især)

være med i vognen ell. (næppe i rigsspr.)

være i vognen med (en) (UfF. sml.: en
kort periode, i hvilken Blicher har hældet
lidt mere til den rent liberale anskuelse for

at være i vogn med tidens ledende aander.

DSt.1928.122), (dagl.) være en jævnbyrdig i

en ell. anden henseende; kunne tage det op
med en; kunne maale sig med, staa sig

imod; kunne hamle op med. (ofte i næg-
tende udtr.). BerlTid.''U1921.Aft.l.sp.l. Jeg
vendte mig om og stirrede, men dér kunde
jeg ikke være med i Vognen, for stirre kunde
man ikke kalde, hvad han gjorde: Han
g\oedie.ERode.JP.86. Du kommer til at lade

de Fletninger ryge (o: optræde korthaaret ved

ballet), om du vil være med i Vognen. HuWa
Lutk.DU.240. jf.: jeg kan jo nok forstaa,

at De (o: en excellence) i Deres Alder og Stil-

ling ikke kan være med i Vognen ved den
Slags som dette her (o: deltage i flirt paa
Uge fod med andre). EGad&UGad.FP.123.

\\

være i samme vogn, (1. br.) være ens

stillede (især m. h. t. vanskeligheder olgn.);

(atm.:) være i samme baad. Bl&T.
\\ f kom-

me paa apostlenes vogne, {ænyd. paa
apostels vogn, til fods) benytte apostlenes he-

ste; færdes til fods. Oehl.XVII.15. \\ slaa
paa vognen og mene hestene, se Hest
1.4.

II
passe ell. være som (det) femte

(ell. (l.br.) tredje. Hans Povls. HF. 164. jf.

u. Gig 2) hjul til en vogn olgn., se u.

II. femte, ikke nytte ell. du mere end
det femte hjul til (ell. i) en vogn, se

u. II. femte.

3) (fagl.) overf., om andre ting. (jf. ogs.

ssgr. som Bære-, For- (slutn.), Kulisse-,

Skud-, Skyde- (slutn.), Stakke-, Trille- (3),

Valsevogn ofl.). 3.1) om vognlignende red-

skab (indretning). Tovhængebaner . . Tovet
tjener . . baade til at bære Vognene og sætte
dem i Bevægelse. Sal.^XXI11. 661. paa op-

halerbedding : redskab til at hale fartøjet op
paa beddingen. TeknMarO. UfF. (reb.) d. s. s.

Reb-, Topvogn. Halleby.99. 3.2) om del af
maskine, apparat, som kan bevæges, forsky-

des frem og tilbage.
\\

(boglr.) den del af en
boqtrykkerpresse, hvorpaa trykformen ligger.

FLMøll.B.142. OpfB.^1.448. \\ del af spinde-

maskine. Manufact.(1872).23.120.122. Han-
nover. Tekstil.11.245.

II
den del af skrivema-

skine, hvorpaa valsen sidder, og som glider

til venstre under skrivningen; slæde (1.2.3).

OpfB.UIl, 2.192. Pol."U1942.13.sp.4. \\ d.s.s.

Løbevogn 4. DSB.Banebygn.88. Blf;T. 3.3)

som del af plantenavn; se hest og vogn u.

Hest 1.2; jf. Due-, Venusvogn.
Vogn-, i ssgr. ['vmcin-, 'vcnun-] ff Vog-

10 ne-. se u. Vogn-kæp, -læs), (især fagl.) af
Vogn (jf. dog Vognskud^, navnlig i bet. 1;

saaledes (foruden de paa alfabetisk plads an-

førte) fx. Vogn-afløb (o: afsporing af en
(jærnbane)vogn), -beslag, -bestilling, -brem-
se, -buk (jf. 1. Buk B.3), -byggeri, -bygning,

-eftersyn, -ejer, -ende, -fabrik, -fabrikant,

-fabrikation, -fordeling (jf. -fordelerj, -fælg,

-hjørne, -kant (paa vognfading), -konstruk-
tion, -lak, -lakerer (se u. Lakerer^, -lakereri

20 (se u. Lakereri^, -lakering, -larm (jf. -rum-
melj, -maler, -maling, -mangel, -materiel,

-perron (jf. Perron S), -presenning, -puffer

(se u. Pufferj, -raslen, -rekvisition, -rude,

-ruf, -rullen, -rumlen, -sager (jf. -redskab^,

-side, -skat, -skyds (se I. Skydsj, -spryde

(se 1. Spryde 2), -stel, -tag, -tjære (jf. -smø-
relsej, -tom (fx. om gade), -træn (se u. Træn
1), -trængsel, -tummel, -type, -tæppe, -ud-

lejer, -udnyttelse, -vask(e-maskine, -plads),

30 -vasker, -vaskning, -vindue, -væg, -værk-
sted, -aag, et. (1. br.) d. s. s. I. Aag l.i.

Aarb.1900.233. -akise, en. (^ (efter f ty.

achsj -aks. vAph.(1764)). (nu sj.) vognaksel.

Lauesen.RV. 121 . -akisel, en. {ænyd. d. s.;

jf. -akse) stang af træ ell. metal (jærn), der

er forbindelsesled ml. to modstaaende hjul i et

køretøj; aksel (I.l.i). Moth.V229. Lyden af

Vognaxler, der ikke nyligen ere smurte.
Bagges.DV.IX.75. Et Militærtog, der omfat-

40 ter 110 Vognaksler . . er ca. ^U Kilometer
langt. PoL"/8 7974.5.sp.4. || hertil (især jærnb.)

Vognaksel-kilometer (o: i statistik anv. en-

hed for befordring af 1 vognaksel over en
strækning paa 1 kilometer. Tilsk.l929.I.ll),

-pande (Bl<&T. jf. I. Pande 3.3 beg.), -tal

(o: antallet af vognaksler, anv. i angivelse af et

togs størrelse. TeknLeks.II.614) . -anviser,
en. (jærnb.) person (funktionær), der besør-

ger vognanvisningen. DSB.0rdreK.18. -an-
so visning, en. (jærnb.) anvisning af de(n)

vogn(e), hvori en afsender maa indlæsse vogn-

ladningsgods. DSB.0rdreK.18. -bane, en.

den del (den bredde) af en kørebane, som er

beregnet for kørsel med vogn i een retning.

Vej-Staabi. (1924).8f. Vejkomiteens skrift nr.

21.(1949). 13. -betræk, et. stof, hvormed
dele af en finere udstyret vogns indre, især sæ-

derne, betrækkes. Molb.HO. (han) tog en Fla-

ske ud af et af Hylstrene i Vognbetrækket.
60 Schand.VV209. VSO.

\\ f kaleche (af læder)

over en vogn ell. over kuskesædet. vAph.(1764).

-bog, en. spec. (jærnb.): paa jærnbane-
station ført bog over ankomne og afgaaede
vogne. Lokomotiv T.1942.228.sp. 2. -bolt, en.

22*
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bolt (1.2) i en vogn; spec. om hovedholten.

Amberg. MO. VSO. UfF. -bom, en. I)

(især foræld.) langbom; langvogn (2); ogs. om
hvert af de to lange stykker træ, som i visse

ældre vogntyper fører fra forvognen til bag-

vognen, og hvori fadingen hænger. vAph.
(1759). Amberg. MO. 2) (jf. Bom sp.970'\'

dial.) vognstang. UfF. -borg, en. {ænyd.
vog(e)n-, vognsborg olgn. (ogs. m. bet.: en

slags vognlignende krigsmaskine), oldn. vagna-
borg, ty. wagenburg; foræld.) række af tæt

ved siden af hinanden stillede (krigs)vogne,

der oftest opstilledes saaledes, at de dannede
en kreds ell. lukket polygon, og som tjente til

befæstning, forskansning i ell. bag slaglinien

ell. til beskyttelse for lejr(plads) en; ogs. om
det af vognrækken indesluttede omraade; ofte

i forb. slaa vogn bor g. (David) kom til

Vognborgen, og Hæren var uddragen i Slag-

Ordenen. lSam.l7.20. Over alt . . hvor Jeg
slog lejer, loed Jeg giøre en vognborg af

30 vogne . . Denne vognborg loed Jeg slaae

for anfald af Tarterne. JJuel.401. Da Fien-

derne bleve Kong Frideriks Folk var, be-

gave de sig alle ud af Lund og sloge en Vogn-
borg omkring deres Krigs-HsiT.Holb.DH.II.

203. M. slog Lejr paa en Banke, og om-
gav denne . . med en tredobbelt Vognborg.
Blich.(1920).XI.65. (bondehæren) havde lej-

ret sig noget ovenfor Byen i en Vognborg.
JakKnu.ML.359. VlaCour.DH.1.273. || bil-

ledl. Guds Vognborg Om Dend Kongelig
Majestæts Danske Flode Og Kongl. Resi-

dentz-Stad Kiøbenhafn, Mod trende mægtige
Fienders hæftige Bomber, Fyr-Kugler, Bran-
dere og idelige Skud. PWitt.(bogtitel.l700).

*En Vognborg Folkets Hjerter slaae |
Til

hellig Vagt
|
Om Frederik, den elskede

Konge. Heib.Poet.IX.277. *Vor stærke Vogn-
borg er den gode Sag. Boye.PS.11.120. (han)
byggede sig en hel lille tillukket og lystæt

Vognborg af Protokoller paa Bordet (o: for

at kunne sidde i fred). ORung.K.241. om
(sted med en tætpakket) samling af vogne:

en hel Vognborg af Kareter, Chaiser, Kar-
rer og Bøndervogne. Gigas. LH. 1. 76. (paa
markedsdage) var alle Gaardsrummene en

tæt pakket Yognhorg. Pont.D.45. -bro, en.

(>tii, foræld.) bro, hvis underlag bestaar af

vogne, som køres ud i vandet, og hvis fadin-

gers sidestykker bærer strækbjælkerne. Mil
TeknO. S&B. -bnnd, en. (jf. -gn\v) bund
(spec: dennes opadvendende del) i en vogn;

underste del af vognfadingen. Moth.V230.
JHLars.HA.1.46. Halmen paa Vognbunden.
Sehand. TF. II. 7. Jernbane T.V. 1935. l.sp. 4.

-by, en. (bibl.) by, i hvilken (strids) vogne

opbevaredes, stationeredes; vognstad. lKg.9.
19 (1931). -bygger, en. (1. br.) vognma-
ger. Larsen.* (1888). VSO. -bæst, et. (for-

æld.) vognhest. Cit.l773.(AarbSorø.l928.98).
-drager, en. (1. br.) person, der trækker

en (haand)vogn. Folkets Nisse.^ysl855.sp.l2.
DTidsskr.l901.711(om rickshaw-kuli), -dri-

Ter, en. {ænyd. vog(e)ndriffuer(e)
, glda.

wagendriuer (DOP. 1. 708), »nn^wagendriver;

jf. -kører; foræld.) kusk (ILl(i)). AHeise.
Familien Rosenkrantz. II, 1 . (1882) . 46. Troels

L.'1.182. -dæk, et. dæk paa en færge, som
er forsynet med spor til jærnbanevogne. DSB.
Banebygn.(1937).167. -dor, en. (jf. -slag 3)
dør i en lukket vogn, bil osv. vAph.(1759).
CBernh.NF. XIII. 348. En Vogndør blev

10 slaaet i. En Bil kørte ned ad Alleen. B^'arn-

hof.LE.196.
I. vogne, V. -ede. {ænyd. d. s.; af,, af

Vogn; nu næppe br., jf.: „Ordet er foræld.,

men bruges endnu technisk i Handelsspro-
get." Levin, „foræld., men bruges vist tem-
melig alm. af Landalmuen." srøsi.) befordre,
transportere (ting) med vogn. Tsaren .

.

annammer Godset og lader det til sin egen
brug ved bønderne vogne til Moschow.

20 JJuel.367. Junge. Leth.(1800). Af Mangel
paa Skibsleilighed maatte Varerne vognes
til Hovedstaden. Levm. Sæden maatte vog-
nes fugtig ind. smst.

II. vogne, V. se vaagne.
Vogne-kæp, -læs, se Vogn-kæp, -læs.

Vogn-fading, en. (nu kun dial. -lad-

ning. VeiBygn.(1865). 197. MøllH.IV.261.
StevnsBjev.II.31). (jf. -kasse, -sæt^ den af

vognbund, sidestykker, for- og bagsmække be-

30 staaende overdel af en (især: aaben) vogn;

fading. MO.' JPJac.II.342. LandbO.IY.799.
-fje(de)r, en. indretning, i reglen bestaa-

ende af flere lag tynde metalblade (jf. Blad-

fjeder^, som er anbragt mellem vognfadingen,

-kassen og hjulakslerne og tjener til at optage

og mildne stød og rystelser fra vognhjulene

under kørselen. S&B. OpfB.*II.300. -fjæl,
en. {glda. (aar 1508) vogenfiæl, -fiel (Dronning
Christines Hofholdningsregnskaber, (udg. 1904).

40 278.280); jf. -have, -lejder) (lukket) sidefjæl

paa en (arbejds)vogn. Cit.l743.(PJensen.Sne-

sere.(1883).51). Blich.(1920).XXIV. 68. Gel-

sted.Tibirke.(1941).39. -fo(de)r, et. (sj.)

vistnok (sml. II. Foder 1^ d. s. s. -gemme,
-magasin, fra Vognfoderet (i slæden) kom
koldt Kjøkken og to Viinflasker. ECAnd.
SS.IV.118. -fordeler, en. (jærnb.) højere

funktionær, der (leder det kontor, som) be-

sørger den daglige fordeling af godsvogne over

50 (en vis del af) banenettet; ogs. (jarg.) om selve

kontoret (TeknLeks.II.614). JernbaneL.54.
DSB.Tjen.1.64. -forlæder, et. (jf. -læ-

der; l.br.) forlæder. JVJens.EE.217. -fri,

adj. om gods, varer: læsset paa vogn uden
tillæg for bøsningen. Bek.Nr.29"'/il941.§3.
-fuld, en. flt. -e. (jf. -ladning, -læs^ saa

meget (af varer, gods osv.) ell. saa mange
(dyr, (især spøg.:) mennesker), som ad gan-

gen kan rummes i en vogn. en Vognfuld

60 beskænkede .. Kildegæster. Cit. 1812. (Ny-

strøm.OF.II.72). Vognfulde af Foder blev

malet. ErlKrist.MM.269. se ogs. u. fuld l.i.

II
hertil: vognfuldevis. (malmen blev) formet

til Briketter, der gik Vognfuldevis ind i glø-
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dende Ovne. PoUyitl939.11.sp.2. det væl-

tede ind med turister i vognfuldevis
-færdsel, en. (jf. -kørsel^ færdsel, trafik,

som foregaar med (vej) køretøjer; kørsel (2).

Larsen.*(1888). Kørebanen fra Langebro op
til Vejen (er) spærret for Vognfærdsel. »Sain-

fundet.^yil900.1.sp.5. (Nørrebrogades) buld-

rende Yogntæidsel. Pont.DR.Y19. -£«r, adj.

(jf. plovfør; dial.) om trækdyr: i stand til at

trække en vogn. MO.I.707(sjæll.). -fere, et.

I) (især dial.) føre (I), som tillader kørsel med
(heste)vogn. Der er ikke Vognføre paa den
YeL MO.^ Slet, besværligt Vognføre. smsi.

man (ventede) en Barfrost, der vilde give

godt Vognføre. Nogle Optegnelserafen gi.Dame.
(1892).52. UfF. 2) f »en bred vei, hv6r en
vogn kand køre iiem.'' Moth.V230. -farer,
en. {ænyd. vog(e)nfører, glda. (tilnavn) wa-
genfør (FortNut.XVI.138)) I) (l.br.) person,

som fører et køretøj; jf. D&H. om fører af

motorvognen i et jærnbanetog: ErlKrist.(Pol.

"/il934.Sønd.l5.sp.3). 2) (hos sprogrensere,

1. br.) konduktør (2). Vognføreren efterser tar-

kortene. HjælpeO. jf. D&H. -gavl, en. I)

(især dial.) for- ell. (især) bagsmække paa
en vogn. ViborgStiftstidende.^^' iil884.3.sp.l (se

u. I. Gavl 2). 2) (jf. I. Gavl 2 slutn.; jærnb.)

endevæg i en jærnbanevogn, især: i en gods-

vogn. Vor Stand. 1938. 335. sp. 2. Lokomotiv T.
1940.106.sp.l. -gemme, et. (jf. -magasin;
nu 1. br.) lille rum ell. gemmested (1) (inde)

i en vogn. vore Blomsterbouquetter . . vare
stukne ind i Vogngjemmerne. HCJ.nd. (S'S'.

VIII.23. D&H. -gulv, et. den øvre del af

bunden i en hestevogns fading (jf. -bund^ ell.

(især) i en jærnbanevogn, sporvogn ell. Ml.

(rejsevognen) syntes mig saa stor som et

Hus, (kammerpigen) sad sammenkrøben paa
Vogngulvet. Isak Din. FF. 394. Vingehjulet.

1943f44.25.sp.l. -hal, en. (især jærnb. ell.

hos sprogrensere) hal (remise olgn.) for (jærn-

bane) vogne; vognremise. VSO. Hjortø.Afløs-

nings-Ordbog.(1933). 71. Vingehjulet.1950/51.

86.sp.2. -hammel, en. {ænyd. d. s. og

vogen hamle) d. s. s. I. Hammel 1. Cit.1743.

(PJensen.Snesere.(1883).50). SvGrundtv.FÆ.
11.99. VSO. -have, en. (ogs. -haverj.
(ænyd. vog (e)nhaffue ; jf. -lejder, -stige 2;

nu især dial.) d. s. s. II. Have sp. 952^''^:

ogs. om vognfjæl. Moth.V230. MilTeknO.
et Par Yogn]\di\QXQ.MartinAHans.(BerlTid.
'^/iol951.Aft.4.sp.3). Sjæll Bond. 131. Feilb.

-helt, en. (især poet.) (modig) vognkæm-
per. Wilst.Il.IVv.317. *den herlige Vogn-
helt (Gert2.(Wilst.Il.(1909).XVILv.427: Sty-
rerj^ I

Ned var kastet i Støv af Hektor.
Wilst.Il.XVILv.427. -hest, en. (glda. wagn-
hest, oWn. vagnhestr

; ;/. -bæst, -hoppe) hest,

som bruges for vogn ell. er særlig egnet til

kørebrug (for vogn); kørehest (mods. fx. Plov-,

Ridehest), en Bonde, der maa føde og
underholde 4 til 6 Vognheste for at bringe
sine Varer til KiøhstedeTne.Holb.Rpb.II.2.
(en) let YognhQst.PWBalle.K.2. Nogle gode,

svære Heste samt mange flotte Vognheste
(sælges). BerlTid.^yiol945.M.10.sp.3. -him-
mel, en. (nu sj.) overbygning ell. tag, ka-

leche olgn. paa en vogn; himmel (3.2). Moth.
V230. Amberg. HFEw.SF.237. (han lagde

pakkerne) op i Nættet under Vognhimlen
(o: i en dagvogn). ZakNiels.NT.93. -hjul,
et. (ænyd. d. s., fsv. vaghnhiul, oldn. vagna-
hvel) hjul paa en vogn. smørre Vogn-Hiul.

10 Holb.MFbl.45. LandbO.IL641. jf. Hjul sp.

293^^: den Indbydelse til at bygge Rede
(o: for en stork), som ligger i et paa Ryg-
ningen af et Tag eller i Toppen af et Træ
anbragt Yognhiuh Brehm.FL.529. \\ i sam-
menligning ell. billedl.; især om (usædvanlig)

store runde genstande. Maanen . . blev større

og større . . Tilsidst blev den saa stor som
et maadeligt Vognhjul. ÆTawc/t./. 272. Hun
havde en bredskygget Hat paa, stor som

20 et Yognhiul. JacPaludan.TS. 66. jf.: hele

Vognhjul af (dame)B.eitte.Aakj.EE.142. —
(jf. u. Plovhjul 2; jarg.) om femøre. Bom.S.
110. Cp -hold, et. det at holde (II.II.2)

vogn(e). 40 000 Spand Heste til sit Vogn-
hold. 2^3.4.26(^2932;. -hoppe, en. (jf.

-hest; nu sj.). Adr.^y»1762.sp.l4.*'/iol763.

sp.l4. -hus, et. (nu især dial.) bygning, hvor

vogne anbringes, naar de ikke bruges; (større)

vognskur; ogs. om vognport (2). Moth.V230.
30 MR.1819.22. BornholmsAvis.^y6l848.4.sp.l.
MO. Feilb. -hynde, et ell. (1. br.) en
(Holst.R. se ogs. ndf.). (jf. -pude^, hynde paa
sæde i en vogn. Moth.V230. Amberg. MO.
Schand.TF.1.277. hun laa stærkt tilbage-

lænet paa Vognhynden. Leop./S'£.<32S. -in-
tendant, en. (jæg., foræld.) jagt-„embeds-
mand" , der sørger for jagtselskabets kørsel.

Cit.l833.(EBodenhoff.Hofliv.(1913).15; se u.

Skatmester 2 slutn.). -kamp, en. (1. br.)

40 kamp, som udkæmpes fra stridsvogn ell. mel-

lem stridsvogne. D&H. || hertil Yognkamps-
helt, (1. br.) vognhelt, -kæmper. Vognkamps-
heltene forrest han der med Heste og
Vogne

I
stilled. PG Fibiger. Overs, af Homers

Iliade.(1827).IV.v.297. -karm, en. (ænyd.
d. s.; poet., sj.) karm (2). Wilst.Il.IVv.486.

-kasse, en. (jf. Overvogn^ vognfading
(mods. Undervogn 1); undertiden spec. (i

modsætn. til den aabne fading) om lukket

50 kasse, rum, der danner overdelen i en vogn
(1.1-3). vAph.(1759). PWBalle.K.5. Træk-
vogn .. Vognkassen ca. 20 cm h.ø].PolitiE.

KosterbUyil924.1.sp.2. (lyn)Toget .. be-

staar af 3 Vognkasser, nemlig en Motorvogn
. . i hver Ende af Toget og en Personvogn
. . i Midten. Jernbane T.yi 1935.3.sp.l. Feilb.

-kedel, en. (efter engr. waggon boller; for-

æld.) navn paa en slags dampkedel (WatVs
lavtrykskedel) , der i formen minder om ruffet

over en fragtvogn; kuffertkedel. Ursin.D.6.

TeknMarO. -kilometer, en. i statistik

anv. enhed for befordring af 1 vogn over en
strækning af 1 kilometer. Sal.X.428. IngBygn.
1946.35.sp.l. -kirke, en. (1. br.) kirke-
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vogn (2). OpfB.'L27(se u. Kirkevogn 2).

-klasse, en. (jf. I. Klasse 2.5; jærnb.).

OpfB.^1.24. 3die Yognklasse. Lov NrJéO^'U
1934. §54. t -knsegt, en. {ænyd. vogen-
knect; jf. -svend) kusk (II.l.i). OeconT.IV.75.

-kurv, en. (æn?/d. vog(e)nkurf; jf. Kurve-
vogn; foræld, ell. dial.) kurve-, vidjeflettet

vognfading; kurvefading; spec. om løs kurve-

fletning, der kan indsættes i en arbejdsvogn

som bagsmække. Moth.V230. Amberg. (han
bandt) Vognkurve af V\å\Qgx&n<i.Blich.(1920).

XXVIII. 83. MDL.fjy.). Feilb. -kæde,
en. {ænyd. d. s.; nu især foræld.) jærnkæde,

hvormed en vogns baghjul bindes sammen for

at bremse vognens fart ved kørsel ned ad en
bakke. Moth.V23I. vAph.(1759). Leth.(1800).

Mohr & Nissen. Ty.-da. Ordbog. II. (1904). 836.

-kæmpe (JohsBrøndst.RU .29) eZL-k»em-
per, en. (jf. -(kamps-) helt; især foræld.)

kriger, der kæmper fra stridsvogn. PGFibi-
ger.Overs. af Homers Iliade.(1827) .IV.V.301 . de
leiede sig to og tredive tusinde Vognkæm-
pere (Chr.VI: fodfolk, vogne; 1931: Vognej.
lKrøn.19.7. -kæp, en. ^f Vogne-. Tychon.
Vers.310). {ænyd. d. s.) hver af de (fire) i kæp-
stokkene anbragte opstandere af træ (ell. jærn),

hvorimod vognfiælene ell. -haverne hviler. Ar-
gus. 1771. Nr.42. 3. MøllH.VL261. PolitiE.

Kosterbl.*'^U1925.3.sp.l. i overtroen: se Feilb.

II (jf. u. Lus l.ij om en saadan stok brugt

som knippel (i slagsmaal), til at slaa, prygle

med; ofte i udtr. som køre med ell. bruge
fem vognkæppe olgn. (o: medføre fem vogn-

kæppe for at kunne slaa (fra sig) med den
overtallige). *Jeg vil . . see an, om eders

Krop
I

. . kand mod Vognkieppe holde Trop.
Holb.Skiemt.C7.r (der gik) det Ord, at Kul-
svierne kjørte deres Kul tiltorvs med fem
Vognkjæppe, nemlig med de fire under Fjæl-

lerne og den femte i Haanden, for dermed
at tractere de 'Rdsende. Sjællandsposten.1839.

21. Han (o: en nordsjæll. pranger) havde . .

Vognen fyldt med tykke Træstokke . . der,

som han udtrykte sig, laae godt i Haanden
til Slag for Alle, som brugte fem Vognkjeppe.
Rosenhoff.Noveller.I.(1841).338. AarbFrborg.
1944.110. jf. Feilb. — ikke kunne slaa et
ord ell. et smil af en med en vognkæp,
ikke være til at slaa et ord ell. et smil
af med en vognkæp olgn., (sml. lign. udtr.

u. III. slaa 4.2; nu især dial.) som udtryk for,

at en person under ingen omstændigheder er

at formaa til at sige et ord ell. til at smile,

at vedk. er gravalvorlig, sur, tvær olgn. *nep
|

Jeg troer, man skulle slaget
|
Ord af mig

med en Vogne-Kiæp
|
Saa plat var ieg be-

taget. Tychon.Vers.310. Blich.(1920).XXVI.
82 (jf. SprKult.1.170). enten græd hun eller

ogsaa surmulede hun. Det var ikke til at

slaa et Smil af hende med en Vognkjæp.
Sv Grundtv. Da.Folkeæventyr.(l884).31 . svært
som hun holdt Kammen høj (o: var stolt),

snart ikke til at slaa et Ord af med en
YQgnkæ]?.CFMortens.EF.29. LollO. -ko-

rer, en. (jf. -driver, -knægt; sj.) person,

der kører, styrer et køretøj; om kusk (II.l(i)):

DanmRigHist.I.641. -korsel, en. kørsel

med (heste)vogn; ogs.: vognfærdsel, den stær-

ke Vognkjørsel (i Frederiksberggade). Folkets

Nisse.^*'il855.15. Jeg havde et Par Timers
Vognkjørsel (o: efter jærnbanerejsen). Bogan.
11.123. JohsBrøndst.DO.II.106. -laas, en.

spec. (til Vogn 3.2) paa skrivemaskine: dels

10 (og især) om anordning, hvormed „vognen"
paa en rejseskrivemaskine kan fastholdes i

sin stilling under transport, dels om anordning,

hvormed ,,vognen" kan holdes løftet under en
række anslag (saa der fx. skrives lutter store

bogstaver). KupéBladet.l938.Foraar.25. -lad,
et. {ænyd. vog(e)nlad, vognlæs) dels: aabent

lad (III.4.1), der anbringes paa undervognen
i st. f. fadingen, ell. som lægges oven paa
denne for at gøre vognen bredere; dels (og

20 nu især) om aaben vognfading (navnlig paa
en lastbil). VS O. Ugeskr.fRetsv.l940.A.460.

OrdbS. -ladning, en. (jf. -fuld, -læs^ den
mængde varer, gods ell, saa mange levende

væsener (dyr ell. (især spøg.) menneslcer), som
transporteres samlet paa en vogn, spec. naar
mængden af varer osv. udgør vognens hele

last, ell. naar vognen er helt fyldt, (i fagl. spr.

spec. (mods. -læsj m. tanke paa en banevogns
godslast), der var ankommet en ny Vogn-

30 ladning G]æster. CMøll.PF.422. Forsendelse

af Gods i Vognladninger. DSB. Godsregi. 6.

uegl., om stor mængde: Finland fik tilbudt

Vognladninger af Sympati fra al Verdens
Stater. KMunk.OS.146. jeg fik en hel vogn-
ladning sand i skoene nede paa stranden

j

II
i videre anv., som maalsbestemmelse; spec.

(jærnb.) om (en vægt paa) 10 tons. Sal.IX.
1122. seks Vogne til en samlet Vægt af 20,2

„Vognladninger", dvs. 202 Tons. KupéBladet.

40 1938.Foraar.21.sp.l. \\ hertil (jærnb.) Vogn-
ladnings-forsender (Casse.IE.237), -gods
(0: gods, varer, som forsendes med jærnbane

i hele vognladninger (mods. StykgodsJ. Sal.

11.521. DSB.Godsregl.16. 183), -kilometer
(0: i statistik anv. enhed for befordring af

1 vognladning (= 10 tons) over en strækning

af 1 kilometer. SaUXIII.849), -talist (Hage}
955), -vis (0: i (hele) vognladninger; i udtr.

som forsende vognladningsvis, vognladnings-

50 vis(e) forsendelse (r) (sending(er)). Sal. IX.
1117. DSB.OrdreM.44). -lag, et. (ogs.

-laug, -lavj. spec. {ænyd. d. s.; jf. forb.

lægge til vogns u. II. lægge II.2; dial.):

fællesskab om kørsel m. hestevogn (fx. saa-

ledes, at den ene stiller vognen til raadighed,

den anden hest(e)); ogs. om følgeskab af tO'

ell. flere vogne (UfF.). Moth.V231. De ere

Naboer og holde hver een Hest, men de erel

i Vognlag s&mmen. Levin. (jy.). Feilb. || især]

60 (jf.: „endnu alm. på Kbhvns amt." Kalk.IV
853) i forb. lægge vognlag (med en ell.

sammen), da jeg paa Dampskibet havde
truffet en Søn af Grosserer A. . . lagde jeg

Vognlag med ham (fra Lubeck til Altona).
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Grundtv.E.142. I min Fødeby lagde Bøn-
derne Vognlag til Skive Marked. Aakj.fPol.
^'M926.10.sp.2). Feilb. -ledder, en. se

-lejder, -lejder, en. (om forsk, sideformer

se ndf.). (jf. -fjæl, -have; (nu) dial.) lej-

der (1. 2.1), have (i den sp.952"^ angivne

bet.), -ledder: Amberg. VSO.III.L93. -let-

te(r), -lætte(r): Junge.391. S&B. VSO.
D&H. han (holdt) fast i Vognletten. iVord-

Mld. Kulsvierblod. (1929). 23. -lejre: (flt.:)

Vogn\eiTerne.Kloppenborg.Er.272. jf. UfF.
-leje, en. (glda. wognlæyæ) det at leje ell.

(især) betaling for leje af vogn(e) (og hest(e));

tidligere vistnok ogs. om betaling for transport

af varer, gods ell. personer med vogn (jf. Am-
berg. samt Cit.l705.(KbhDipl.Y800; se u.

Fragt 1.2)). DL.3—11—2. Den fri (0: gratis)

Vognleie. Wess.lOO. et Skib (laa i Haderslev)

sejlfærdigt til Kiel; paa dette gik hun om-
bord, for at spare Yogn\eie.Blich.(1920).
X1X.70. BornhÉaandvEr.181 . (spøg.) i talem.

som: Lad os gå. — Ja, gjør det, så be-

taler jeg vognlejen. Znsi.Ordspr.546. VSO.
LollO. UfF. II

(jærnb.) spec. om særlig af-

gift, som maa erlægges, hvis paalæsnings- ell.

aflæsningsfristen for vognladningsgods over-

skrides (jf. u. -pengej. DSB. Godsregi. 13.

-lejlighed, en. (især (3) (mer ell. mindre
tilfældig) lejlighed til at blive befordret ell.

faa noget befordret med vogn. ved Vogn-
Leylighed kunde (det) vorde skikket til Førs-

leii.Oram. Breve. 293. Sagsøgeren .. skulde
skaffe Vognlejlighed. Ugeskr.f Retsv.l946.A.
1212. -lejre, -lette(r), en. se -lejder.

-linie, en. ^ betegnelse for det train og tros

(som ammunitions-, bagage-, køkkenvogne) , der

hører til en artillerienhed. Lærebog f.Hærens
Korporalskoler. Feltartilleriet.(1891). 5. OrdbS.

-liste, en. (jærnb.) fortegnelse over samt-

lige vogne, der afgaar i et tog. Buchh.UH.
212. jf.: Vognlister . . udfærdiges af Vogn-
listestationerne, som enten kan være
Togenes Udgangsstationer eller . . visse

Knudestationer. DSB. Ordre M. 53. -lygte,
en. (jf. I. Lygte I.5). (en) Skovvei, der kun
oplystes af vor tarvelige Yognlygte. HCAnd.
SS. VII. 75. Vognlygterne spejlede sig i den
vaade Stmhro. Pont.DR.III.19. Oersov.KL.8
(om lygte anbragt bagtil under et hestekøretøj).

-lys, et. om forholdsvis svære (stearin)lys til

brug i vognlygter (karetlygter). Rawert.Vare-
lex.I.613. G. hentede Kager og Stearinlys
— det skulde være af de tykke — Vognlys
hed de egentlig. Buchh.DM.33. -læder, et.

(jf. -forlæder; 1. br.) forlæder. AHenningsen.
PD.2. (de kørende var) nogenlunde skærmet
af Vognlæder og Bækkener. Elkjær.HF.160.
-længde, en. en vogns længde (brugt som
(omtrentligt) maal). Lærebog f.Hærens Corporal-
skoler.Fæstningsartilleriet.(1870).272. Chauf-
føren . . kørte (et) Par Vognlængder. J^a/Zer-

mann.PH.80. -læs, et. ff Vogne-. Holb.
Skiemt.C5r). {glda. wognlæss (DGL.I.131
var. 11.487 var.), æda. wogh(æ)nlas (smst.II.

487), wagnlas (smst. 1.131 var.) of,., oldn.

vagnhlass; smZ. Vognmandslæs) vognladning;

vognfuld. Riber.11.218. Mange Vognlæs Fisk

kørtes mod Øst. EBertels.MH.146. ^7. Vogn-
fuld: heele Vognlæsz Mde.LTid.1728. 391.

II
i videre anv., om umaadelig stor mængde.

heele Vognlæs af Archiv-Documenter.floift.

DH.III.a2.r Nu kommer Indtægterne i

Vognlæs. Soya.FK.1.105. -lætte(r), en. se

10 -lejder, -lob, et. I) (sj.) kap-, væddekørsel

med hestevogn. Vognløbet med Firspand af

fuldt udvoxne Eeste.JLange.BM.il. 12. 2)

(jf. II. Løb 4.1 ;
jærnb.) det forhold, at en

jærnbanevogn løber (til stadighed) paa en vis

rute; ogs. konkr., om saadan(ne) jærnbane-

vogn(e). de gennemgaaende Vognløb (Person-

og Sovevogne) mellem København og Berlin/

Hamburg. Jernbane T. Vi 1936. 3. sp. 4. Vinge-

hjulet.l951/52.58.sp.2. -magasin, et. (jf.

20 -foder, -gemmej lille rum ell. gemmested i et

køretøj, især under agestolen ell. vognsæderne.

min Mantel-Sek maatte blifve i Vogn-
Magazinet (i postvognen). Klevenf.RJ. 79. Jak
Knu.F.150. -mager, en. i^enyd. vognma-
gere, SV. vagnmakare, ty. wagenmacher; jf.

-bygger, -tømrer og art. -mager DO. XIII.
sp.769*^; om det kbh. gadenavn Vognmager-
gade (ældre: Vognmand(s)gadej se Thorsen.

Afh.11.136; nu mindre br.) person (mester

30 ell. svend), som fremstiller (dele af) vogne

(jf. Hjul-, Karetmager^. vAph.(1759). Bag-
ges. L.1.409. (ved af bævreasp) bruges . . af

Vognmagere (Sporvogne, Jærnbanevaggoner)
og Træskærere. MøllH.IV620. Den egentlige

Vognmager, den der forfærdiger selve Vogn-
kassen. Op/B.*//.3(?(?.

II
hertil bl. a. Vogn-

mager-arbejde og Vognmageri (0: det at

fremstille vogne, ell. værksted, fabrik, hvor

vogne fremstilles. OpfB.^V11.380.386. Bl&T.).
40 -mand, en. {ænyd. vog(e)nmand (ogs. m.

bet.: kusk, ell.: vognmager); jf. Foermand)
(tjenende) person, hvis bestilling det er at ud-

føre person- ell. arbejdskørsel. Postillon (saa

kaidis Vognmændene, der kiører). JJuel.l2.

Holb. DNB. 394. jf. Cit. 1777. (Vider. 11. 579);
nu kun: erhvervsdrivende (indehaver af er-

hvervsvirksomhed), der for betaling transpor-

terer varer, gods, materialer olgn. (sml. Fragt-

mandj ell. befordrer personer med hestevogn

50 ell. bil, ell. (nu sjældnere) som udlejer heste-

køretøjer ell. bil (er); spec. (foræld.) om per-

son, der (som medlem af vognmandslavet)

var forpligtet og berettiget til paa omgang
med andre at tage tur ved bestilling, især

for at befordre personer, (i alm. spr. bruges

ordet (uden for ssgr.) nu især om erhvervs-

drivende, der transporterer varer, materialer,

gods, hvorimod ordet i bet.: erhvervsdrivende,

der befordrer personer i bil, er fagl., jf. Vogn-
60 mand om ejer af taxa-droske ell. lillebil (Au-

tomobildroskeejerforeningen Taxa. (1934). 85)
samt ssgr. Lillebil- (Lillebilen.1935.Januar.2),
Taxåvognm&nd (BerlTid.^'/iil951.M.8.sp.7)).

gaa hen til een Vognmand, og leed de to
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beste Heste, du kand finde, og bie mig
uden for Øster Tort. KomGrønneg. III. 383.

ingen i Byerne maa Reiser kjøre, eller sine

Vogne til noget Arbeide bortleie, uden han
er Vognmand i La,nget. Reskr.^*/el743. MO.
TroelsL.UI.(1880).70. de saakaldte frie Vogn-
mænd, der arbejder uden Chauffører. Lo-
komoUvT.1938.147.sp.2. -mandis-, i ssgr.

af Vognmand (i ældre citater især til den
sp. 350^^^ anførte bet., nu navnlig til den

sp. 350^*^ anførte bet.); foruden de paa alfa-

betisk plads anførte fx. Vognmands-bil, -for-

ening, -forretning, -karet, -karl, -krikke

(jf. -hestj, -kule (se u. II. Kule), -kusk,

-kørsel, -lav, -lejlighed (jf. Vognlejlighed^,

-næring, -takst, -virksomhed, -øg (jf. -hest^.

-mands-befordring, en. (nu sj.) be-

fordring med en vognmands vogn(e); ogs.

konkr., om vognmandsvogn(e) ell. spec. om
vogn(e) og hest(e), som udlejes af en vogn-

mand. Forordn."/il804.§24. (jeg) bemær-
kede . . tvende fraspændte Vogne, alt for

nette til at være Vognmandsbefordringer.
Blich.(1920).XXVIII.81. VSO. -mands-
liest, en. {ænyd. d. s.) hest, der anven-

des af en vognmand, til vognmandskørsel.

Prahl.AH.IY133. hvor Kjærligheden ikke

førte hende, kunde alle Byens Vognmands-
heste ikke drage hende. Goldschm.R. 408.
ORung.K.187.

||
(talespr., gldgs.) i sammen-

ligninger; fx.: stiv som en gammel Vogn-
mandshest. G'i^as.^OrdJ/S'.^. slide (Folkets

Nisse."/»1851.1) ell. svede (se u. II. svede

1^ som en vognmandshest. -mands-læs,
et. læs paa en vognmandsvogn, ell. saa stort

et læs, som en vognmandsvogn kan rumme
ad gangen; ofte (talespr.) uegl., om over-

ordentlig stor mængde. Romainer, som, naar
de bleve dyngede tilsammen, kunde kiø-

res paa hele Vognmands-Læs. »S'ci'iønoM.Dan-

ske Lærde Fruentimer . (1753). 960. „Kraskl"
sagde Æggeskallen, der gik et Vognmands-
læs over den.HCAnd.(1919).II.151. Bran-
des.X.482. (fagl.) som maalsbestemmelse: Et
Vognmandslæs (i København) 25 Sække Ce-

va.eni.Yej-Stadbi.(1924).ll. se ogs. u. Bon-
delæs. -mands-rejse, en. (foræld.) en

vognmands tur (efter rullen). Paaskud om
Fraværelse i ældre Vognmandsreise (maa)
ei agtes, naar den lovbestemte Tid er ior-

løhen. Skr.'^/iil816. -mands -rnlle, en.

(foræld.) d. s. s. I. Rulle 6 ; ogs. om den en-

kelte plads i rullen og de dertil hørende rettig-

heder. Prom.*/iol805. TAlgreen-Ussing.Love

1853-54.(1855).264. -mands-vogn, en.

{ænyd. d. s.) vogn anv. ved vognmandskørsel;

nu kun om (større) arbejdsvogn (til transport

af gods osv.). Naar nogen Indvaaner leier en
Vognmands-Vogn . . da skal Vognmanden
bie den Reisende i 4 Timer (osv.).Reskr.^*U

1743. den Vægt, som . . læsses paa en Vogn-
mandsvogn (regnes) til 6 Skippund. Croid-

schm.BlS.II.159. Krak.1949. 11.4179. -me-
ster, en. {ænyd. vog(e)nmester olgn. (i bet.

1)) person, der fører tilsyn med vogne; spec.

i flg. anv.: I) (nu især emb.) person, der

fører tilsyn med en vognpark, især ved en
militærafdeling ell. et hof. vAph.(1764). Mil
TeknO. Baad-Heimer&Stenstrom.De da.Hofsta-

ter.(1924).D13. 2) (jf. u. -opsynsmand; jærnb.)

person (tjenestemand), der har ledelsen af og
tilsynet med (det personale, der besørger) vogn-
opsynet. LovNr.489^y»1919.§508.

j|
tidligere

10 ogs. om rangerleder ell. -mester. VilhHans.J.
41. JernbaneT.yiil940. 7.sp.3(forhold 1874).

3) (foræld.) person, der havde en ledende stil-

ling inden for befordringsvæsenet (skaffede

rejsende vogne til leje, førte opsyn med post-

og rejsevogne (og sørgede for ekspeditionen af
dem), tilsagde stafetter, olgn.). Vognmesteren
nyder ved hver skiffte 2 goede Grosken for

anstalt at giøre. JJuel.ll. jeg maatte ikke

alleene stille Kudsken tilfreds, men endogsaa
20 betale Vogn-Mesteren to g&nge.Overs.afHolb

Levned.190. Forordn.*yil804.§57. f -me-
steri, et. {til -mester 3) en vognmesters (3)

embede, virksomhed osv. Reskr.*/il786. -no-
terer, en. (jærnb.) vognskriver. Vingehjulet.

1949/50.148.sp.l. -negle, en. (fagl.) særlig

formet skruenøgle til at afskrue møtrikken i

hjulnavet. NatTid.^yiil911.1.sp.3. LandbO.
IV.252. -opsyn, et. spec. (jærnb.): det at

føre tilsyn med (og smøre, foretage mindre
30 reparationer paa) det vognmateriel, der udgaar

fra ell. passerer en (større) station; ogs. om
den dertil svarende tjenestegren (s omraade,
kontorer ell. (jf. -mester 2, -passer, -smø-
rer^ personale). DSB.OrdreM.22. vognopsyns-
mand . . ved Københavns vognopsyn. Vinge-

hjulet.19501 51.107. sp.2. \\ hertil: Vognop-
synsmand, til 1919 betegnelse for vogn-

mester (2); fra 1931 om underordnet funk-
tionær knyttet til vognopsynet (jf. -passer og

40 u. Togsmed;. LovNr.81"/il903.§15,9. Tekn
Leks.II.614. -park, en. egl. (jf. Park 3; ;^:

(indhegnet, beskyttet) plads til militærkøre-

tøjer (CollO.); nu vist kun: samling af vogne

(hestevogne, sporvogne, jærnbanekøretøjer, biler

osv.), der hører til en institution, et selskab,

firma olgn., ell. som findes i (en del af) et

land. S&B. Statsbanernes Vognpark. Z)»SB.

OrdreM.21. -pas, et. (emb., foræld.) pas,

der giver ihændehaveren ret til fri befordring

50 med hestevogn. Cirk.*/il803. Den frie Befor-

dring bestod i, at Dyrlægen fik et Vognpas,
hvorefter han hos Sognefogederne kunde
forlange en Vogn med Agestol og Pudehynde.
MdsskrDyrl.LVI.498. \\ om en slags billet,

der giver ihændehaveren ret til befordring med
ekstrapost gennem flere stationer. PI.'/? 1843.

-passer, en. spec. (jærnb., nu ikke som
officiel betegnelse): vognsmører, -opsynsmand
(slutn.). SaVXXV.329. -penge, pi. {ænyd.

60 d. s. (vist i bet.: afgift ydet for at henstille

en vogn i en kro ell. lign.), glda. waghenpen-
ninghe, pengeafgift ydet i st. f. pUgtkørsel}"^

penge(ydelse) erlagt for en vogn(s brug, an-

bringelse olgn.). Amberg. spec. (jærnb.): af-
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gift, der betales ved overskridelse af fristen

for jærnbanevognes af- ell. paalæsning (jf. u.

-leje;. DSB.Godsregl.186. -port, en. I) (sj.)

port (1.2), lukke for en vognport (2). Vogn-
porten blev slaaet op . . og Vognen blev

trukket iTem.Pont.LP.VIII.246. AlbDam.
B.72. 2) (jf. -rum 2, -skur; port (1.3), port-

rum, som tjener til henstilling af (heste)-

vogne. Hostr.FG.12sc. Bregend.DN.48. -pu-
de, en. C^/. -hynde; nu l.br.). vAph.(1759).

MO. BornhOS. -ramme, en. (ramme som
del af) en vogns understel, chassis. MøllH.IV.
442. DSB.Matr.I.lO. -rampe, en. (jærnb.)

læsserampe (enderampe), der navnlig tjener

til ind- og udladning af køretøjer som heste-

vogne og biler. DSB.Banebygn.79. TeknLeks.
11.340. -reb, et. (ænyd. d. s.; nu især dial.)

skaglereb; skagle (1); ogs.: reb til at fast-

binde kessetræet med (Feilb.). Moth.V231.
Vee dem, som drage Misgjerningen fremad
med Løgnens Snorer, og Synden med
Vognreb. Es. 5.28. -redskab, et. {ænyd.
vogr(e)redskab; nu kun dial.) (det samlede)
tilbehør til en (heste)vogn; vogntøj. vAph.
(1759). Cit.l804.(StevnsBjev.IL17). Folkets

Nisse.^^U 1855.1 5. Feilb. -rem, en. (foræld.)

rem, hvori vognkassen i visse ældre typer af

(lukkede) vogne hang. vAph.(1759). S&B.
VSO. -remise, en. (jf. -hai; større skur

ell. bygning, hvori (heste) vogne hensættes,

naar de ikke bruges; ogs. (og nu især) om
bygning med sporplads til jærnbane- ell. spor-

logne. EPont.Atlas.il.103. Ved Kirken en
grundmuret Vognremisse for Præstens Heste
og Yogn. JHLars.HA.1.62. Karetherne kom
ud af Vognremisserne. Dmc/im.yT.i2. Jern-
baneL.56. -rum, et. (ænyd. d. s. (i bet.:

en vogns bredde)) I) det rum, der dannes af

vognkassen i en lukket vogn, en jærnbane-

vogn osv. Schand.IF.54. udnytte hele vogn-
rummet (i kølevognene) ved transport af

frossen fisk.Vingehjulet.l950/51.170.sp.2. 2)
vognskur. AndNx.PE.1.33. -rummel, en.

rummel, rumlen af vogn(e). Paa Gaden lød

Vogn -Rummel; det var Folk, som kjørte

fra Thea^tret. HCAnd.SS.VL96. Søiberg.KK.
1.13. -række, en. række af bag ved hin-

anden holdende ell. kørende vogne, man seer

. . Vognrækker af en Fjerdingveis Længde .

.

bringe de Syge ud til \i.MQYi.FCOls.(Folke-
kal.l844.118). OlesenLøkk.KB.13. \\ om række
af jærnbanevogne; togstamme; ogs. (nu sj.)

om lokomotiv og jærnbanevogne tilsammen;
tog (II.3). den storartede Bygning (o: jærn-
banestationen) , hvorfra Vognrækken kjører

ud.HCAnd.SS.VII.17. (med) Piben og Skra-
ben og Hvæsen fo'r Vognrækken os forbi,

og svingede henimod Stationsbygningen.
Drachm.SS.29. JVJens. D. 111. -sele, en.

(sj.) sele(tøj) til trækdyr for en vogn. Corsaren.

*'it 1858. sp.l 6. EBrand.J. 13. -skammel,
en. især (nu l.br.): skammel til at træde paa
ved opstigning i ell. nedstigning fra en vogn.

Molb.HO. -skav, et. (dial.) akselskav. Fr

Grundtv.LK.120.199. Thorsen.188. -skifte,
et. {ænyd. d.s. i bet. 2; især foræld.) I) det

at skifte (II 1.3.1 ) vogn (og heste) paa en rejse.

MO. et Lysthus ved Vejen, hvor Herska-
berne . . ventede ved Yognskiite.HMatthiess.

DetgamleLand.(1942).148. 2) sted (fx. post-

station), hvor man skiftede vogn (og heste).

Der er for faa Vognskifter paa denne lange
Vei.MO. -skind, et. (især f) vaskeskind

10 i fuld (ikke-udklippet) størrelse ((egl.) anv.

ved aftørring af vogne). Manufakt.(1942) .119

.

-skjul, et. (æn?/d. vog(e)nsk(i)ul, ogs. vog-
neskiul (i bet.: vogntag); nu især dial.) d. s. s.

-skur. EPont.Atlas.il. 265. Rummet under
Hjalet (o: paa en havrebod) er Vognskjul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.(1888).105. Et Par
Mand brasede ud af Vognskjulet med Ar-

bejdsfjedervognen. Hans Povls. LB. 17. Esp.
500. Feilb. -skrin, et. (ænyd. d. s.; dial.,

20 især foræld.) stort og højt løst skrin med skraa,

til vognfadingens sider passende vægge, der

anbragtes i en hestevogn og anvendtes som
opbevarings- ell. gemmested (for fødemidler,

brugsgenstande, kostbarheder olgn.) ell. under-

tiden ogs. som agestol; ogs. om magasin ind-

bygget i en vogn under agestolen ell. vogn-

sæderne. JFriis.188. Toldbetjentens . . Ran-
sagen af Foderposer og Vognskrin. ToZderL

F.III. 65. Feilb. BL. 161. -skriver, en.

30 (jærnb.) person (portør), der opnoterer alle

ankomne og afgaaede vogne i vognbogen;
vognnoterer, jf. Lokomotiv T. 1949. 136. sp. 2.

-skud, subst. (ænyd. vog(e)nskud, -skodt
olgn.; fra mnt. wagenschot (nht. wagenschott,

-schoss, -schuss, panel m. m., holl. wagen-
schot, sml. eng. wainscot;; oprindelse uvis;

1. led er maaske sa. ord som osax. weg,
væg, oldfris. wag, wach, d. s., oeng. wag,
d. s., der er besl. m. Væg og Væger (men

40 tidligt sat i forbindelse m. Vogn^; 2. led er

snarest sa. ord som Skot, men er ogs. iden-

tificeret m. Skud (i bet.: planteskud, se I.

Skud 6.2;; uden for ssgr. især foræld., jf.:

„nu kun i Handelsspr. og Søv." Levin.) bræt

ell. (især) planke, kløvet ud af (udsøgt, knast-

frit) egetræ; ogs. om (saadant) egetræ. Døren
til Indgangen af Capellet . . udentil med
Eegebreder og Wognskud udj Miinster be-

klæd. Cit.l701.(HistMKbh.VII.61). Vogen-
50 skndd. Holb.Staat.361. VareL.(1807).III.347.

Troels L. II. 149. || hertil Vognskuds -blad
(tømmerstykke (bræt ell. (især) planke), kløvet

ud af en vognskudsblok, efter fibrene og saa-

ledes, at tømmerstykket er uden marv. Harboe.

MarO. Vognskud-: Moth.V231. SkibsbygnK.

497), -blok (egetræ (vognskud), kløvet med
kiler i fire dele. Harboe.MarO.). -skur, et.

(jf. -hus, -port 2, -rum 2, -skjul; skur ell.

rum i udhus olgn., hvor vogne henstilles, naar

so de ikke benyttes. Moth.V232. Min Vogn hol-

der . . derhenne i Vognskuret ved Kroen.
Gylb.(1849).VIII.202. Den brede Dobbelt-
port til Yognskmet. AlbDam.B.72. -slag,
et. (ænyd. d. s. i bet. 1

;
(især) efter ty. wagen-

XXVII. Rentrykt "/u 1952 23
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schlag (iet.1-3); nu sj.) I) (jf. I. Slag 9.3;

vognspor (1). Moth.V232. Vognslag i brede
Bælter stribede Jylland paa tværs. HMat-
ihiess.SJ.156. 2) (jf. I. Slag IO.2; art, slags

af vognheste, de nordtyske Vognslag. BerlTid.

%1900.Aft.2.sp.4. 3) (jf. I. Slag 12(2); vogn-

dør. Goldschm.Y2. (passageren i hyrevognen)

rev Vognslaget op, og styrtede ud.Corsaren.

''U1860.3.
II

ogs. om vogntrin, (han) modtog
denne Skrivelse, idet han havde det ene
Been paa Vognslaget, for at kjøre til Djrre-

hsiven. Uglen.*/« 1856. 3. sp.l. -smed, en.

smed, der fremstiller vogndele af jærn (fx.

ieslag). Drachm.VT.86. nu navnlig (især

gldgs.) i forh. vogn- og beslagsmed, jf.:

Vogn- & Beslagsmedemesterforeningen. Kralc.

1902.10. TelefB.1951.sp.3786. -smække,
en. (ogs. -smækj. d. s. s. I. Smække 2.i

(II. Smæk 6.3); om forsmække (1): (han) laa

hældet ud over Vognsmækken og famlede
med Tømmerne for at kunne holde Hestene.

Kofoed-Hansen.DL.104. (hesten har) splintret

2 Vognsmække, jeg vil hverken eje den eller

bruge den mere. Kronlorg.Samson.(1912).17.
om bagsmække (I.l): D&H. -smcre, en.

{ænyd. vognsmør(r)e; nu kun dial.) vogn-

smørelse. OeconH.(1784).I.51. PWBalle. K.
81. BornhOS. -smerelse, en. (ænyd. d.s.

(Kalk.IY855a^); jf. -smøre) smørelse (I.2) til

smøring af vognaksler. Adr.*U1764.2.sp.l. jeg

har faaet Vognsmørelse paa det nye . . For-

aarsstykke. Bergs. PP. 304. Landb O. IV 803.

-smører, en. {ænyd. vog(e)nsmører(e))

person der smører vogne (vognaksler). Cit.

1780.(KirkehistSaml.6R.II.148). især (jærnb.)

som (nu uofficiel) betegnelse for vognopsyns-

mand, vognpasser. S&B. LovNr.87^/il887.
Ve 2. Buchh.TJH.188. -spor, et. {penyd.

vogn(e)spor) I) (jf. -slag 1; især Oj spor,

som en vogns hjul efterlader i jordbunden,

paa vejbanen. vAph.(1759). Bagges.L.1. 324.

Vejen gik langs Havet. Mange Steder var
der næppe nok nogen Vej, kun et Vognspor,
som løb i Baxstokken. IsakDin.FF.292. 2)
(sj.) om (hver af) de særlig af')nærkede ell.

behandlede (fx. brolagte) striber paa en vej-

bane, som vognhjulene kan følge, paa (romer-

nes) Veie . . findes nedlagte i Veifladen til-

hugne, langagtige Stykker Steen som Vogn-
spor. 1Jrsin.D.118. -stad, en. (bibl.) vognhy.

alle (Salomos) Forraadsstæder . , og Vogn-
stæder (1931: Vognbyerne; og Stæder til

Hytteie. lKg.9.19. -stamme, en. (jf. -træk

2 og Togstamme; jærnb.) stamme (I.4.i).

DSB.Banebygn. 108. Hvad hedder det? (1947).

279. -stang, en. {ænyd. d. s.; jf. -bom
2, -stjært og Gaffelvognstang, Stang 2.6)

stang ell. (paa enspændervogn) hver af de to

stænger, som udgaar fra forvognen, og hvortil

trækdyrene (trækdyret) spændes. Schousbølle.

Saxo.223. Kiøresvenden (sætter sig) foran

paa Vognstangen (og) stikker begge Oxerne
. . med sin spidse Stav. CKMolb.Span.149.
B. tog selv i Vognstængerne og satte Giggen

paa Bagenden. AlbDam.B.29. \\ ouverturen
til den brækkede ell. knækkede vogn-
stang, (jarg.) som spøg. benævnelse paa
musikstykke (hvis rette navn man ikke kender
ell. husker). Bom.S.50. jf. OrdbS. -stige,
en. I) (jf. -trappe; især foræld.) lille, let (og

sammenklappelig) stige, ad hvilken man kan
komme op i ell. ned fra en vogn. vAph.(1764).
(de rejsende) fik Vognstigen sat til og kom

10 op.NPWiwel.JL.184. PhRDam.FI.149. 2)
(dial.) vognhave. Esp. 382. -stilling, en.

(jf. II. Stilling 5.2; betegnelse for undervog-
nens faste dele. NordConvLex.V400. D&H. II.

344. -stjært, en. {ænyd. vog(e)nst(i)ert;

nu vist kun dial.) vognstang. Politievennen.

1798/99.151. Aakj.VF.55. CReimer.NB.621.

Aarb Sorø.1935.30. Feilb. Flemløse.99. -stol,
en. (jf. Agestol; nu sj.) vognsæde af form
som en stol. Vi spændte den ene Vognstol

20 baglænds mod Vinden; det lunede. Oe/ji.^r.

III.109. *Paa den prægtige Vognstol sad i

skinnende Kjortel
|
Drotten Ikarios; selv

han styred de vælige Heste. Hauch.SD.1.71.

MO. -stutteri, et. stutteri for vognheste

(mods. Ridestutteri;. Veterinair- Samlinger.

(1827).10. -styrer, en. person, der kører,

styrer en vogn; fx. i flg. anv.: I) (nu sj.)

kusk (II.l.i). VKorfitsen.EV4. HKaarsb.F.41.

2) (især foræld.) person, der styrer en vogn
30 ved væddekørsel ell. en stridsvogn. JMHertz.

Isr.266. Goldschm.VII.158. Hun saa ud som
en ung Vognstyrer, der . . er sikker paa at

sejre i Ka^^køislen. IsakDin.FF.65. 3) person,

der styrer en sporvogn. Pol."/il897.1.sp.8.

JVJens. M. II. 31. Kbh.s Sporveje. (1936). 52.

4) (sj.) chauffør. FrPoulsen.R.259. -svamp,
en. haard svamp, som især anvendes til af-

vaskning, afgnidning af vogne (vognkassens

sider m. m.). Panum.^ (1895) .523. Hage.^931.

40 -svend, en. (ænyd. vog(e)n-, glda. woghn-
swend; jf. -knægt; arkais. ell. dial. (jf.

LollO.)) (især: tjenende) person, som kører

en vogn; kusk (II.l.i(-2)). Moth.V232. Cit.

1863.(Aarb LollF. 1946. 144). »Hektors dri-

stige Vognsvend (Wilst.: Karmsvend;. Gerfø.

(Wilst.Il.(1912).VIII.v.312). -svingel, en.

svingel (I.l.2) paa en hestevogn. Asfalten.^"/

1

1898.2.sp.3. ORung.P.39. -syg, adj. (sj.)

som ikke kan taale at køre i vogn, men bliver

50 utilpas derved, man havde forsøgt at trans-

portere fra Berlin til Paris levende Fiske-

Arter . . ved Jernbanefartens Hurtighed var

det lykkedes, kun Strandkarperne havde følt

sig noget ilde, de vare blevne „vognsyge",
ligesom vi Andre blive søsyge. HCAnd.SS.
V487. -sæde, et. sæde paa ell. i en vogn;

ofte spec. om kuskesæde i en hestevogn. Moth.
V232. Kusken steg ned fra Vognsædet. /saA;

Din.FF.393. om (løst) sæde i kane, slæde:

60 HCAnd.SS.IV118. -sæt, et. (dial.) vogn-

fading. MDL. Feilb. (kusken) hiver af al

Magt (i tømmen), derved trækkes Vogn-
sættet frem, saa Hesten slaar Bagbenene
imod. OlesenLøkk. UG.I.191. Aarb Vends.1927.



357 Vogntog vogte 368

24. -tog, et. I ) række af hestevogne ell. auto-

mobiler, der danner en enhed, bevæger sig i

samme retning (især: i ordnet følge ell. under
iagttagelse af visse ceremonier olgn.); cortége.

*Paa Flensborgveien Fod for Fod
|
Et Vogn-

tog sig heyæger. Holst.IV83. I et stort Vogn-
tog drog vi gennem Silkeborgs Gader. TFors.

OB. 110. et langt Vogntog efter Kisten.

AGnudtzm.RT.159 . 2) (nu ikke jærnb.) jærn-

banetog; tog (II.3); sfec. om togstammen
alene (uden lokomotivet). Ursin.D.167. Jur
Ugeskr. 1850.247. OpfB.*II.87. 3) trafikal

enhed, bestaaende af en sporvogn m. motor
(hovedvognen) og een ell. flere bivogne. Sal.

XVI.538. Hvadhedderdet?(1947).174. -trap-
pe, en. (nu især jærnb.) vognstige {!). Blich.

(1920).XXIY.127. en Karl (var) kommen
med en Vogntrappe. Værten hjalp (damerne)
ned. Schand.IF.281. Vingehjulet.1945/46.175.

sp.2. -trin, et. (jf. -slag B) et paa (siden af)

en vogn anbragt bræt, trin, paa hvilket man
træder under op- og nedstigning. Moth.V232.
Amberg. Sehand.VY.211. Børnene . . er blevet

ramt af et forbipasserende Togs Vogntrin.
VorStand.l940.268.sp.l. -træ, et. (jf.-tøm-
merj træ (ved), egnet til fabrikation af vogne

(vognfading osv.). ForstO. Bl&T. -træk,
et. I) (jf. III, Træk 6.1 slutn.; fagl.) forbin-

delsesled ml. trækdyrets træktøj og den vogn,

det er forspændt. DagNyh.^y»1912.2.sp.5. 2)
^y'/. -stamme; jærnb.) d. s. s. III. Træk 6.3.

Jernbane T.Vi 1934. 6. sp. 4. Vingehjulet. 1950

f

51.104.sp.l. -tyve, en. (ogs. -tyv. Mil
TeknO. LandbO.IV. 803). (æw?/d. vogntyffue,
-tiuffve) d. s. s. I. Tyve 2. Moth.V232. Fa-

l

rum Er. 99. MøllH.VI.262. Sjæll Bond. 130.

I -toj, et. (nu især dial.) sammenfattende be-

tegnelse for alt hvad der hører til en (heste)-

vogn; tilbehør til en (heste) vogn; vognredskab

;

Wtj^gs. om (heste)køretøj. lSam.8.12. Vogntøiet
^^Bgaaer stærkt med paa de nye haarde Veie.

^^Junge.39. har man kjørt sig en lille Tour
(med droske) og der har været Noget iveien

med Vogntøiet. Corsaren."/ 11 2S58.sp.i6. (han
gav) Karlen Ordre til at pudse (hesten)

og Vogntøjet. Kronborg. Bror-min. (1908). 79.

UfF. -toornmer, et. (jf. -træ^. endeel op-
hugget Vogntømmer. BornholmsAvis.^'lil844.
4.sp.l. Bl&T. -tomrer, en. (sj.) vognbyg-
ger; vognmager. Wilst.Il.IYv.485. -udløser,
en. (til Vogn 3.2; fagl.) paa skrivemaskine:
anordning, hvormed vognen kan udløses (naar
et stykke af linien skal lades ubeskrevet).

KJahn. Maskinskrivning. B. (1940). 23. i sa.

bet. ogs. Vognudløser-greb. -væder, en.

se Væder, -vægt, en. I) vægten af en vogn
(event, i læsset, fyldt tilstand). Sal.XYI.538.
En Godsvogns Vognvægt er lig Vognens Tara-
vægt + Godsets Vægt. TeknLeks.II.615. 2)
stor vægt, paa hvilken vogne vejes. PLevin.Ma-
riannesMor.(1921).77. Statstidende.'Vil951.2.
sp.3. -ægt, en. (ænyd. d. s.; foræld.) be-

fordring ell. transport med vogn, spec.: som
pligtarbejde (2); ægt. HistTidsskr.10R.III.68.

Vogt, en. (som gengivelse af dial. udtale

skrevet Out. Junge.397). (ænyd. vogt, voct
(Kalk.IY719f.(u. Vagt;. Yider.I.127.173.Ill.

276) og vuet (smst.1.374; jf. fynsk Vut. UfF.)
(det er ofte umuligt at afgøre, om der i æl-
dre citater foreligger en af Vagt udviklet

form ell. et subst. dannet af II. vogtej, sv.

dial. ott; vbs. Hl II. vogte; nu kun dial.)

det at vogte (II); bevogtning. „Er beva-
10 Tmg."Moth.Y19. \\ til II. vogte 2.2, m. h. t.

løsgaaende husdyr, især kreaturer. Cit.1723.

(Yider.III.210). creaturer (maa ikke) gåe
løse på gaden, med mindre derved holdes
vogt.Cit.l790.(Vider.I.388). Junge.397. løse

Kreature paa Marken . . under sikker Vogt.
Olufs.NyOec.1.179. lade sine Fækreaturer
græsse løst paa Marken, kun under Vogt af

uconfirmerede Børn, BornholmsAvis. ^''U 1855.
l.sp.2. Bornh.Samlinger.X.(1916).120.

\\ (jf.

20 I. Vogte; til II. vogte 4, i forb. tage sig i

vogt (for), vogte sig (for). Rask.FynskeBS.
68. UfF. I. Vogte, subst. (til II. vogte;

jf. u. Vogt slutn.; sj., nu næppe br.) i forb.

tage sig i vogte, vogte sig; tage sig i vare.

tag Dig for alting i Vogte hvor Du reiser

og færres, og vær ey eene. DendaTartuffe.133.
II. vogte, V. [hmgdd] Høysg.AG.29.

(som gengivelse af dial. udtaleformer skrevet

vovte ^voute olgn.). Iris.l800.II.183(fynsk).

30 jf. Thorsen.191. Esp.383. Feilb. LollGr.26.
ovte foute, ote olgn.). Junge.397. JHelms.
G. 41. FrGrundtv.LK.200. AarbFrborg.1920.
93. jf. Moth.YW. JHSmidth.Ords.l04(Fal-
ster). F Dyrlund. Uds. 69 (sjæll). Rietz.787
(skaansk). UfF. vutte. LandsbyeP.v. 6. Rask.
FynskeBS.80. MDL.660. CReimer.NB.117.
UfF. jf. Moth.Y19. Rietz.787(skaansk). Feilb.

utte. Blich. EB. 26. jf. JHSmidth.Ords.104
(jy.). Feilb. samt: til (svinene) bliver ud-

40 udt (o: vogtet færdig). Cit.l750(?).(Yider.
III.404)). -ede (jf. dog Feilb. og ovf. 1.39).

imp. TOgt ell. t vogte (Æreboe.21). vbs.

(1. br.) -ning (Cit.l706ogl782.(Yider.I.405.
IY278). MO. AndNx.PE.I.161. jf. Sygevogt-
ning samt Bevogtning (til bevogte^; ell.

t -else (EPont.Atlas.III.202. Cit.l786.(Yi-

der.Ill.445). jf. Bevogtelse (til bevogtejj,
sml. Vogt, I, Vogte. {ænyd. vocte (vacte)

olgn., ogs. (jf. ovf. 1. 35) wotte, wutte (Kalk.

50 IY.721.882), glda. wokte, wakte olgn. (smst.

720f.), ogs. votte (DGL.II.504var.), æda.
waktæ (Harp.Kr.56.115. DGL.II.504), sv.,

no., oldn. vakta; vistnok fra mnt. wachten
(holl. d. s.), til mnt. wacht osv. (se I. Vagtj;

jf. vagte, II. hyrde || ordet er (vistnok)

identisk m. vagte, og det er ofte umuligt at

adskille de to ord i ældre sprogperioder)

1) (undertiden paa overgangen til bet. 2)
fæste sin opmærksomhed paa ell. ved;

60 Icegge (nøje) mærke til; betragte, iagt-
tage ell. lytte til med levende, spændt op-
mærksomhed; give (nøje) agt paa (især

m. forestilling om en vis hensigt ell. stræben

(efter noget ønsket)); spec. m. h. t. persons

23*'
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ell. dyrs adfærd: ved opmærksom iagttagen

søge at udspejde, blive klar over olgn. I.l) m.
ohj. (ell. i abs. anv.). *De (o: kongens fjender,

der stræber ham efter livet) vogte ham tit,

de vogte ham ofte,
|

de vogte ham alle

Tide;
|
de vogte ham og den liden Stund,

|

han skulde til Finderup ride. DFU. nr.25.3.

*Hjorden vogtes af den vilde Høg. Hauch.
SD. 1.199. (jeg) holdes fangen i et højt Taarn,

hvor jeg ensom sidder ved min Rude og lo

vogter, hvor Lyset rinder hen og Mørket
vælder ud.JPJac.I.179. *Fruen (var) ikke

mere til Sinds
|
at lade de unge alene.

|

Hun vogted ethvert af Agnetes Skridt.

Blaum.AH.135. Han nikkede og smilede .

.

Hendes graa Øjne vogtede. ErlKrist.DH. 13.

II
m. h. t. lejlighed, situation olgn.: (være op-

mærksomt iagttagende for at kunne) udnytte,
benytte (paa rette maade, i det gunstige øje-

blik), jeg (maa) vogte Øjeblikket nøje til 20

at komme heldigt fra Dækket. MylErich.S.
101. 1.2) i forb. vogte paa. Min siel vogter

paa (1871: længes efter) Herren (1931: paa
Herren bier min Sjælj; mere end de, som
vogte paa morgenen, vogte paa morgenen
(1871 afvig.). Ps.l30.6(Chr.VI). (den) Om-
hu, hvormed hun vogtede paa sin Faders
Øie, for at forekomme hans Yink.Rahb.Fort.
11.213. (læreren havde) udstillet Drenge af

Skolen som Skildvagter . . paa Klitbakkerne 30

for at vogte paa, naar (bispen kom).Gold-
8chm.VIII.301. Han sidder vagtsom, vog-
tende paa Lyd og Bevægelser fra Frammers
og Bryggers. Skjoldb.A.45. se ogs. Skridt sp.

85P*. om øjne (blik): se, stirre vagtsomt paa.

Alles Øine vogte (1931: bier^ paa dig, og
du giver dem deres Spise i sin Tid. Ps. 145.

15. alle Spidsborgeres Øine vogte paa mig
med Forbauselse. PMøll. (Brøndum -Nielsen.

PM.153). ErlKrist.MM.57. 1.3) i videre anv.: 40

(lægge mærke til for at indprente sig og) rette

sig efter et bud, en pligt, en regel; iagttage
(2.1); agte (l.i) paa. Hun vutter ikke, hvad
man siger. MDL.660. jf. UfF. i rigsspr. især

i forb. m. paa: *vogt vel paa mit Ord. Røse.

Bygevejr.(1892). 8. om nogen hører mine Ord
og ikke vogter paa dem (1819: og troer ikke;

1948: og ikke overholder demj, ham døm-
mer ikke ]eg.Joh.l2.47(1907).

2) som udtryk for omsorg olgn.: have sin 50

opmærksomhed henvendt paa, føre omhygge-
ligt tilsyn med, og om fornødent gribe ind for

at beskytte, værne ell. bevare olgn. ell. for at

afholde fra, hindre i noget; drage omhygge-
lig omsorg for; passe omhyggeligt paa;
bevogte. 2.1) (især Qj) m.h.t. person: (søge

at) sikre mod fare, skade, overlast olgn. (ved

omsorg, bevogtning olgn.); beskytte; be-

skærme; ogs.: holde vagt over for at hindre

i noget; bevogte. *Hand aldrig Rhodope af eo

nogen vogte lod
|
Thi hendes egen Dyd for

hende sagde god. Helt.Poet.64. de Romerske
Krigs-Folk, som vogtede Flori Ferson. Holb.

JH.II.262. *Jeg pleie vil og vogte |
Dig

som min bedste Skat. Winth.HF.290. OFriis.

Litt.105. se ogs. u. mandvoksen, IL vel 2.4

og Vogter 1. || i forb. m. præp. (se ogs. u.

de flg. grupper); dels i forb. w. paa ell.

(l.br.) over: *sværg mig, Du vil vogte
|

Paa mit yndige Noer. Winth.HF.205. en
alvorlig Irettesættelse med stræng Forma-
ning om at vogte bedre paa sig selv. CSPet.

Litt.501. sålænge jeg formår, skal jeg vogte
over dine (o: din hustru og dine børn). Kirk.

VS.12. dels i forb. som vogte for, mod ell.

(nu sj.) fra, beskytte, skærme mod; bevare

for; holde borte fra. vogte en for ont. Moth.
V19. Orientalerne . . indespærre deres Ko-
ner for at vogte dem for fremmede Blikke.

Heib.lntel.III.88. O, kunde jeg dog vogte
Dem ,. for en lignende Skjæbne. PaZM./L.
1.342. (hun) vogter barnet . . for stød og
fa.ld.AOlrE.NG.140. jf.: *Jeg kan

|
Ei altid

vogte Barnet for at lytte
|
Til det, der er i

Folkemunde. Bo«/e.PS'.//.69. m. abstr. subj.:

Forsigtighed tidt vogter en Kæmpe for

Fei\d.Oehl.XXXI.285. Blottelser, for hvilket

en Smule Smag maatte kunne vogte En.
Schand.0.1.68. \\ om en guddom, skæbnen:
beskærme; bevare. *Gud vogte vor Konge,
Gud værge vort LsiXid. Sort. HS.El.'^ den
Gud, som vogtede (Chr.VI: føderj mig, fra

jeg blev til, indtil denne I>?ig.l Mos. 48.15.

*Vogt som Duer os for E.øglGrundtv.SS.

1.676. Du Herre . . du vil vogte os mod
(Chr.VI: du skal bevogte dem fra^ denne
Slægt evindeligen.PS. 22. S. || (jf. bet. 2.

s

slutn.) i videre anv., m. h. t. en persons (sjæle-

lige) egenskaber, virksomhed, liv(sførelse) olgn.

*0, vogt nu tro
|

Dit Hjertes Ro.Bødt.

154. *Er svag din Villie, vogt den vel

for Yun.PalM.U.293. *over Liv og Sjæl
|

Vaag du i al din Naade, | Og vogt dem
vel fra Y&Side. SalmHj. 67. 4. spec. (højtid.)

i forb. som vogte ens fod ^for ell. fra

fald olgn.): *Gaae stadig frem paa Dydens
Vei,

I
Og vogt din Fod fra FaId.Zefh72.Poes.

311. usynlige Magter vogte hvert hans Fied.

Mynst.Præd. 1.271. *For Snoge og for Torne
|

Jeg vogte skal din Fod.Winth.X.272. 2.2)

m.h.t. dyr: bevogte og passe (røgte); især

m. h. t. løsgaaende husdyr: bevogte (for at de

ikke skal gaa tabt, lide ell. volde skade).

Joseph . . vogtede Kvæg med sine Brødre.

lMos.37.2. *Jeg (o: David) gik i Marken
og vogtede ¥Bia.r.Grundtv.SS.II.165. inde
blandt Bakkerne lusker en Grævling;

|

vogt nu, o Hyrde, de hvide smaa Lam!
Aakj. Derude fra Kjærene. (1899). 99. Kalku-
nerne (blev) gennet i Marken, hvor de blev

vogtet. SjællBond.85. (især dial.) i abs. anv.:

Hyrden . . vogtede i Marken omkring Væn-
gerne. PEdvFriis.S.113. Cit.l805.(Vider.II.

323). Goldschm.BlS.il.62. NordsjællF.VWS.
sml. Feilb.IV.

\\
(dial.) m. (overgang til) bet.:

lade græsse (under opsyn). Cit.1747.(Vider.

11.157). om nogen vogter sine bæster ved
kornet og lader føllerne giøre skade derudi.
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Cit.ca.l750.(smst.III.405). vogte med en ko,

o: lade den græsse langs vejkant. Fet76.
||

i særlige forh. (m. overf. anv.). vogte gæs-

linger, se Gæsling 3.2. vogte svin, se Svin 1.3

slutn. naar har vi vogtet svin sammen?,
se Svin sp.l208**. talem. vogt dine gæslinger

osv., se u. Glente, man skal ikke sætte ræven
til at vogte gæs (eU. iaar), se I. Ræv 2.3.

i videre anv. (jf. bet. 2.s), i forb. vogte kaal,

se Kaal 1. 2.3) (især i3) m. h. t. ting ell. for-

hold; (jf. bet. 2.i) m. h. t. ting: drage omsorg

for, at der ikke tilføjes dem skude, overlast

olgn., at de bruges ell. behandles med omhu,
at de ikke mistes, gaar til grunde; sikre, værne

mod fare, uheld olgn. ved at føre tilsyn med,

holde vagt over; ogs.: drage omsorg for, passe

paa, at ting ikke volder skude, ulykker. *Vær
klog og snild,

1
Vogt Lys og llål Vægtervers.

Kl.lO. *Hist vogter Hyrden Qvæg (jf. bet.

2.2) og Korn. Stub.68. *Idunna, hun vogter

de Æbler i Skrin. Grundfv.PS. 1.273. ministe-

rielle skrivelser, der dog burde vogte sproget.

Spectator.1943/44. 252. i forb. m. over ell.

paa: *Nu sidder Pigen i Elverkrat,
|
Og

vogter taus paa sin gyldne Skut. Heib. Poet.

111.445. Du behøver ikke at staa og vogte

over (tegningerne) som en 'Drd,gQ.SvLa.M.51

.

i forb. m. for ell. (nu sj.) fra, til angivelse

af det, hvorimod noget beskyttes: * Bøger,

hvilke Lykken
|

Ilar vogtet med særdeles

Flid
I

Fra Vildelser i Trykken. Falst.37.

*Eders Naade vogte Kongen
|
For Løberen

(o: i skakspil). Oehl.IV 163. Materiellet . .

skal vogtes for Stød og Slag. MeddRytt.43.
m. tings-subj.: udgøre et værn mod. *Det
dunkle Kammer (o: et badehus) har grøn-

ligt Skiær,
|
Thi Løvet vogter for Vinde.

Oehl.XXX.92.
\\ (jf. bet. 2.i slutn.) m.h.t.

forhold, dels: drage omsorg for, at noget vær-

nes, bevares, ikke krænkes, antastes; vare-

tage, vogte og værne vor nationale Frihed.

Rigsdagst.F.1942/43.1430. vogte ens ell. sin

(sine) interesse(r) (Ludv.), privilegier (Pol.

*Vil952.12.sp.4), tarv (se Tarv 2), ære
(vAph.(1764)) olgn. hvis (Tyskland) vogter
godt over sine racemæssigt bedste Yigen-

sk&her. Krigenl939-1945.1.(1947).54. det er

stygt for en Mand at høre paa, at I ikke

vogter bedre paa Omdømmet om jer Brors
'H.us.KMunk.EI.75. se ogs. u. Tarv 2. dels:

sørge for, passe paa, at noget ikke sker, at der

ikke voldes ulykker olgn. (skoven) er egent-
ligen ikke fredet men Ejeren har vogtet at

Creaturer ej giorde den Skade i Opvæxten.
Chr.VIII.(Bornh.Samlinger.XVl.(1925).49).
Er der et Ord, Du ikke gjerne vilde høre
sagt til Dig, da vogt Dig (jf. bet. i) at sige

det, vogt paa, at det ikke undslipper Dig.

Kierk.lX.364. spec. i forb. som vogte sin
mund ell. tunge, ogs. vogte paa sin
mund (ErlKri<st.BT.65) ell. tunge (Maj-
katten.1945-46.110), d. s. s. vare sin mund
(se IV vare 3.2). Ublu? . . Vogter I ikke
Eders Tunge, saa fordobler jeg Summen.

nrz.XIl.323. jeg skal vel vogte min Mund.
Chievitz ARecke. FA. 60. Gravl.VF.136. 2.4)

(jf. bet. 2.3 og 3) m. h. t. lokalt omraade (land,

by, bygning osv.) ell. grænse, indgang olgn.

dertil: holde opsyn med for at (søge at) be-

skytte, forsvare ell. hindre, at nogen (uvedkom-
mende) befinder sig i omraadet, trænger ind i

det ell. ud af det; spec. om (vagt)post, hær-

afdeling olgn.: (holde sig parat til at) beskytte,

10 værne (med vaabenmagt). (han) satte Cheru-
bim Østen for Edens Have med et blin-

kende Sværd . . til at vogte Veien til Livsens
Trss. lMos.3.24. *(guds) hellig' Engleskare

|

En Skandse om os slaae!
|
Selv vogte Byen

vellVægtervers.Kl.ll. Når kornet indages,

skal åldermanden tilsige et bud, som skal

vogte ledet, at intet kvæg . . kommer i

kornmarken. Cit. 1717. (Vider. 1. 447). Naar
den Stærke bevæbnet vogter (Chr.Vl: be-

20 varerj sit Pallads, bliver det, han haver,

med Fred. Luc.11.21. Han var sat til at vogte
Grændserne. MO. (hunden) skulde vogte t>ø-

ren. Elkjær. RK. 46. i obs. anv.: vangvogt-
ning . . hvor om dend enne naboe, som har
vogted, den anden tilsiger, som skal vogte.

Cit.1706.(Vider.1.405). Med Bøssen i den
stærke Arm skulde han holde Vagt imod
Danmarks Fjender, vaage og vogte, medens
Kammeraterne sov. Rist.ER.25. (l.br.) i forb.

30 m. præp. for, over ell. paa: Vi stod . . ved
Dannevirke og vogtede over Sønderjylland.

Rist.FT.59. hellige Mænd . . staar hugne i

Sten og vogter for Kirken. LBruun.E.111.92.
Lykkelig den, der hører paa mig, saa han
daglig vaager ved mine Døre og vogter paa
(1871: tager vare paa^ mine Dørstolper.

Ords.8.34(1931).

3) {efter ty. das haus, zimmer hiiten; ud-
viklet af bet. 2.4) f w^- h. t. lokale (værelse):

40 stadig opholde sig deri, især: tvunget af
et ell. andet, fx. sygdom; holde (ILT.i). En
Upasselighed . . nødte ham til at vogte
Kammeret. Ew.(1914).lV46.

4) (til bet. 2) refl. vogte sig, stræbe efter,

søge at undgaa en vis fare, en situation ell.

et forhold olgn. af farlig, skadelig, uheldig

karakter ell. at afholde sig fra en uheldig,

uforsigtig, utilbørlig adfærd, fra at begaa fejl

olgn. ved at udvise forsigtighed, omtanke, til-

50 bageholdenhed; tage sig i agt; vare sig;

passe paa; spec. (især i imp.; som tilraab,

advarsel ell. trusel): dy sig, holde sig i skindet

ell. (nu vist kun dial.) gaa af vejen, flytte sig

(vAph.(1764). UfF.). *hun har lært at vogte
sig

I
Som gammel Muus for Fælde. Falst.i7.

vogt dig, o min Pige, for Elverkongen seer

åig\Heib.Poet.lll.364. Vogt åig\Eostr.G.123.

KMunk.El.73. jf.ware sp.583*'«-: Vogt dig.

Bondemand, nu kommer Gardenl Molb.DK.
60 118. Barfod.F.' (1853).332. (nu næppe br.)

m. direkte tilknyttet inf. ell. bisætning som
nærmere bestemmelse: meest vogte man sig

at vande af smaa Kidir.PWBalle.R.47. jf. sp.

363"; Schousbølle.Saxo.372 (se u. IL vel 2.i).
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vi maae vel vogte os, at saadanne Sjmer
ikke forvilde vor Gang fra Gud og fra Men-
neskene. Ing.EF. 1.173.

II
i forb. m. præp.;

dels i forb. m. for. vogter Eder for de falske

VroTpheter. Matth.7.15. *0 vogt dig, mit Barn,
for de falske MandMk\Ew.(1914).III.205.
„siig nu ikke Noget til de Andre om Det,

jeg har talt med dig." — „Nei det skal jeg

nok vogte mig for." Heib.Poet.VI.368. jeg

har kendt Bønder der vogtede sig for „Bjerre-

manden", naar de ikke vogtede sig for andet.

JVJens.Paa danske Veje.(1931).35. (i annon-
cer:) vogt Dem for eftergørelser (jf. S&B.)
ell. (nu) efterligninger! se ogs. u. Klatgæld,
III. mærke 1.3, Nippedrik og tegne 1. m. inf.

ell. at-scetn. som styrelse, især i ældre tid

ofte (jf. ikke 11.2 og Mikkels.Ordf.329 samt
VSO.; sml. sp. 362'*) af negativ form uden
negativ bet. vi vogte os for (1907: vi undgaa
dettej, at Nogen (Chr.VI: vi vogte os for

dette, at ikke nogenj skulde kunne laste os

i (den) Anledning. 2Cor.8.20. (man kan) læt

vogte sig for at misbruge (denne regel).

Høysg.S.48. Vi skulle vel vogte os for at

give nogen vidtløftig Beskrivelse af det Ma-
skineri, Fulton her . . anvendte. Hauch.VI.
259. Man skal vogte sig for ikke at begaa
flere Misgreb. AarhusAmtstidende.*"/!!) 1907.2.
sp.4. det skulde de nok vogte sig for at

skrive. AndNx.MR.126. se ogs. u. II. vel 2.4.

— deh t * forb. m. fra ell. (i)mod. *Vogt
derfor dig . . fra Verdens Vellyst-Skaal.

Sort.PSkan.85. Kongen vogtede sig . . imod
dette Bedrageri. Schousbølle.Saxo.247 . naar
end disse svage Kreature (o: kvinderne) ere

stærke nok til at vogte sig fra saadanne
Fald (o: at blive forført). JSneed.III.262.
Vogte-, i ssgr. af II. vogte; især (jf.

Esp.383; navnlig bornh.) af II. vogte 2.2,

i ssgr. m. sa. bet. som tilsvarende ssgr. m.
Vogter-, som fx. Vogte -barn (FThaarup.
Bornholms Amt. (1810). 56. BornJiHaandvEr.
13), -dreng (BornholmsAvis.^''lal848.4.sp.2.

Fetlb.), -mark (o: mark, paa hvilken kreatu-

rerne gaar under bevogtning. AndNx.PE.III.
32. sa.AH.119).
Vogter, en. ['vmgdar] ({f) Vogtere.

lMos.4.9 (Chr.VI). Esp.383). flt. -e. (ænyd.
vogter(e), vactere olgn., glda. vocthere (Heil

Kv.76); til II. vogte; jf. Vogterinde, Vog-
terske) person (dl. dyr, ting), der vogter
(II. 2), tager vare paa nogen ell. noget, hol-
der vagt olgn. *Paa Dammen fjerne Vogter
gaaer

| Og lover Herrens N&vn.Ing.RSE.VI.
93 (jf. VilhAnd.Litt.IY856). især i flg. anv.:

I) (jf. Børne-, Fange-, Slave-, Sygevogter
ofl.; uden for ssgr. især m) til II. vogte 2.1.

hvor er Abel, din Broder? (Kain) sagde:
jeg veed ikke; mon jeg være min Broders
Vogter (1931: skal jeg vogte min Broder^?
lMos.4.9. *(hunden) fulgte ham, hvor han
gik og stod,

I

Den var ham en Vogter kjæk
og %od.Winth.ll.l47. *tyst mellem Senge
(o: paa et lazaret) Vogtere sig snege. Schand.

UD.104. CHans.BK.15(om fangevogter, fæng-
selsbetjent), jf.: *her som Vogter for din
Søvn jeg sidder. PalM.TreD.156. \\ om gud-
dommeligt væsen. *Gud Herren er min Hyrde
god,

I

Min Vogter og min ]<iærer. SalmHj.
313.1. Hos.l3.5(1931). 2) (jf. Gaase-, Kvæg-
vogter ofl.; nu især dial.) til II. vogte 2.2;

især: hyrde (I.lj. Holb.Rpb.II.2. Sålænge
kvæget er løst og går under vogterens op-

{q sigt. Cit.1805. (Vider.11.323). Esp.383. UfF.
(gldgs.). ;//. Menagerivogter. vAph.(1759).
Panum.467 . 3) (jf. Skattevogter; især {Q) til

II. vogte 2.3. *De Snekken lod i Fiorden
uden Vogter st&ae. Oehl.XXX.llO. ikke min-
dre end tre (islændere sad) i Gehejmearkivet
som Vogtere af Historiens Skatte. Hjelholt.

Gehejmearkivet.(1939).ix. Han dræber Vog-
teren af den vidunderlige Kilde. OFriis.IAtt.

186. især til II. vogte 2.3 slutn. (i) Lands-
20 tinget . . sidder han nu som en paalidelig

Vogter af de . . konservative Interesser.

HWulff.DR.475. Moralens . . strenge Vogter.

RNeiiendam.TH.V17. jf.bet.å: den utrætte-

lige Vogter af Parnasset (o: Heiberg). PHans.
H.2. 4) (jf. Bane-, Dør-, Led-, Linie-, Port-,

Taarnvogter ofl,.; uden for ssgr. især (3) til

II. vogte 2.4. Salomo havde en Viingaard .

.

han overgav Viingaarden til Yogterne. Højs.

8.11. *de Vogtere, der stande ved hans
30 (o: kongens) B.dÅ.Hauch.SD.11.86. Stations-

karle, Stationsdrenge og Yogtere.LovNr.87
^U 1887. Via. Østportens Nogter. Neh.3.29
(1931). jf.: *Dødens Vogter (o: Cerberus).

PalM.(1909).I.145. \\ i videre anv., om land,

borg, slot olgn. (borgen) var Sundets Vogter.

Helsingør Sundt. 1.20. Danmarks geografiske

Beliggenhed som „Østersøens Yogter". Tilsk.

1927.1.237.

Vogter-, i ssgr. af Vogter (sml. Vogte-^.

40 -barn, et. [2] (jf. -dreng, -pige og Vogte-
barn; l.br.) barn, der vogter (II.2.2) løsgaa-

ende husdyr. Goldschm.BlS.il.60. 63. -bolig,
en. (jf. -hus, -hyttej en vogters bolig, hus;

især (jf. Vogter 4; jærnb., nu sj.) om en

ledvogters hus. S&B. VSO. -dreng, en.

[2] (jf. -barn, -pige og Vogtedreng^ hyrde-

dreng. Goldschm.BlS.il. 60. Pont.LP. VI1.39.

-hund, en. en vogters hund; især (jf. Vogter

2): hyrdehund. S&B. Brandes.X.25. -hus,
50 et. (jf. -bolig og Ledvogterhusj. jf. Yogter 2:

Byens Vogterhus, hvis Beboere førte Op-
syn med de paa Overdrevet græssende Krea-
turer. PJensen.Snesere.(1883).279. Unter med
sig ! sagde (faarehyrden til hunden) og pegede
bydende hen mod Vogterhuset. Wied.Silh.72.

II (jf. Vogter 4; jærnb.) om ledvogters (tjene-

stejbolig; undertiden ogs. om vogterhytte. Cit.

1848.(Jernbane T.Vn 1942.7.sp.2). Ohlsson.S.

20. -hytte, en. spec. [4] (jf. -hus, -post;

60 jærnb.) om hytte, opholdsskur for den tjeneste-

gørende umiddelbart ved en bevogtet over-

kørsel olgn. Lokomotivføreren (kender) hver

Vogterhytte. Ohlsson. S. 17. Vingehjulet. 1949/

50. 126. sp.2. -inde, en. {ænyd. vogter-,
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vocterinde; j/. Vogterske; nu sj.) kvinde, der

vogter (1 1.2) nogen ell. noget; jf. Vogter 1:

det lille . . Huus, som han saa kjærligt havde
indrømmet sin spæde Barndoms Vogterinde.

Winth.IX.82. jf. Vogter 2: (koen) drejede

nu de rødrandede Øjne om imod sin Vogter-

inde. ^a.A:j.FF.254. jf. Vogter 4: de have sat

mig til Viingaardenes Vogterinde (1931: Vin-

gaardsvogterskeJ.ffø;'s.i.6. *den høie
|
Borgs

de flinke
|
Vogterinder (o: horaerneJ.PalM. lo

U.471. -kone, en. spec. (jf. Vogter 4; nu
sj.) om kvinde, der virker som ledvogter. Jern-

baneT.1900.Marts.(Nr.l9).3.sp.2. -pige, en.

[2] (jf. -barn, -drengj. Drachm.SB.13. GOre-
gersen.KS.57. jf. Goldschm.BlS.il. 60. -poist,
en, [4] (jf. -hytte; jærnh.) en ledvogters post,

(vagt)rum. DSB.OrdreK.40.
Vogterske, en. (ænyd. glda. d. s. (i

ssg. Dørvogterskej; jf. Kvægvogterske og

Vogterinde; tj), nu mindre ir.) kvinde, der 20

vogter (II.2) nogen ell. noget; jf. Vogter 1:

„(din fader) er død af Sorg over dig." —
„Var jeg sat til Vogterske over min Fader?"
Hauch.III.350. *Den Fylgie, dig Valhal

gav,
I

Din Vogterske paa Livets Yei. Hrz.

D. IV 256. Davids. KK.^1. 52 (om barnepige).

Pol.^'ltl952.5.sp.2(om kvindelig fangevogter),

(jf. Sygevogterskej om sygeplejerske olgn.:

Reskr.^'U1806. »Vogtersken forfærdet
|
kom

løbende derind (o: til en sindssyg). Rørd. 30

GD.105. — ^7. Vogter 3: en Kone, der var
Vogterske, og havde at passe paa Lyset
(o: en begravelseslampe), saa ofte det udgik i

GTaiven.LTid.1727.538. *Gunlød,
|
Drikkens

(0: skjaldemjødens) Yogterske. Oehl.XXIX.
210. jf. Vogter 3 slutn.: De gamle Damer,
Altrets og Arnens Vogtersker, klagede høj-

lydt over, at de nymodens Idéer (0: kvinde-

frigørelsen) fordrejede Hovedet paa de Unge.
IsakDin.FF.84. — jf. Vogter 4: *Som Che- 4o

rub med sit Luesværd
|
Vort Edens Vogterske

den (0: dannebrog) &i.Rein.202. jf. Vingaards-
vogterske (se u. Vogterindej og Bane-, Dør-
vogterske samt (i videre anv.): i Baggrun-
den hæver sig Dalens Vogterske, det dei-

lige (bjærg) Gousta,.CKMolb.(Ny Portefeuille.

(1843).1.72).

Toh, interj. se IL vok.
Voile, en. [vo'a*l9 ell. m. fr. udtale] flt.

(om forsk, sorter) -r. (fra fr. voile, slør, af 50

lat. vela, flt. af velum) aabent, lærreds-
vævet stof (bomuld, uld, silke) af haardt-
spundet garn. VareL.'1039. Sterm.Textil.

(1937).129. 7/. Silke voile. smst.153. Uld-
Voile. smst.146. \\ hertil Voile -gardin,
-garn, -kjole.

I. Vok, subst. [vogr] iglda. wak; til II.

vok; nu 1. br.) klage; jammer; i forb. som
vok og ve. *Vi maa med Sorg med Vok
og Vee

I

Hans Livløs Levning jordeir«/c/ion. eo
Vers.196. *at skikke

|
Folk flux afsted til

Pølens (0: helvedes) Vok og Ye.TBruun.O.
24. *en Fremtid uden Vok og Yee.HCAnd.
F.133. velstillede Mødre (føder) deres Børn

i højstemt Ve og Yok. HKaarsb.M. II. 9.

II. vok, interj. [vcng] (f vak. Moth. V22.

t voh. Kom Grønneg.1.133. f vuk. Moth.02).
(ænyd. wok, wuk, glda. wak, æda. wak
fawak. Harp.Kr.LXXll); fra mnt. wach,
woch; jf. I. Vok; nu især arkais. ell. dial.}

som udtryk for klage, jammer, forfærdelse.

Moth.V233. i forb. ve og vok. *Dog ve! og
vok! det kniber ham (0: et barn) i Maven;

|

De fæle OTm\TCBruun.III.266. *Vee og
Vok dog!

I

Jeg har faaet Prygl nokl FGuldb.
Overs.afPlautus.il.(1813).138. (jf. I. Vokj i

forb. som raabe ve og vok. jeg sank ned
for deres Fødder paa samme Sted, hvor jeg

endnu raaber Vok og Yee.Biehl.DQ.I.129.
* Filistre nok,

|
som ærbart raabe Ve og

Vok
I

til vore vilde Drømme. Ploug. 1.99.
||

især i forb. som aa (Bergs.Nissen.(1889).44.

jf. Feilb.III.1038), ak (Oehl.Er.1.50. jf.:

Ak og Vok og Vee maa Man vel raabe over
den syndige Yerdenl Bloch Suhr.ÆS.IY 20)
ell. (navnlig) o ve, o vok (ell. og vokj.
*0 vee og vok hvad har jeg (0: en smed)
nu

I

For alt det jeg har åilet.Schandrup.
03.'' O Vok, o Vee! din arme Skielm, hvor
vil ei Uveiret gaae løs over åig. Biehl.DQ.
III.78. „Herren til Rold" i forkortet Skik-

kelse! O vee, o vokl Heib.(GadsMag.l928.
304). *0 ve! O vok! jeg brænder op som
Sengehalm. YilhAnd. SF. 98. Feilb. III. 1038.

o vi, o vok olgn.: Moth.V233. *Jo Fare,

Fare, Fare nok (0: ved at blive gift) \ Brød
Pigen ud, o vi! o vok!

|
Med en bedrøvet

Stemme. Wadsk. Brudevers til Rehling. (1743).
3"

(jf.: De i Jylland særdeles brugelige

Oxå.anm.smst.). Krist.Ordspr.434. „Aa, Vi
og Vok," snøvsede Anne Jensdatter; „bare
en aldrig var født til Yeråen." Elkjær.HA.65.

I. Vokal, en. [voika^i] flt. -er. (ænyd.
d.s.; fra lat. (littera) vocalis, se IL vokal;
sprogv.) betegnelse for en række sproglyd,
som dannes med forholdsvis aaben mund-
stilling (uden lukke ell. stærk indsnævring);

selvlyd (jf. HalvvokalJ. Hvor der ikkuns
er En Vocal, der er ikkun En Stavelse,

hvad heller Consonanterne hos samme Vo-
cal ere mange eller idi&.PSchulz. DS. 131.

Jesp.Fon. 402. 526. m. adj., der angiver vo-

kalens klangfarve ell. lydsymbolik, a-Harmo-
nien . . formørkes af de dunkle og sønder-

rives af de skarpe Vokaler. VilhAnd.(TfF.3R.
XVII.5). Jesp.SprU.98(se ti. IL mørk 4.i).

lyse vokaler. Hans Sørensen.La poésie de Valé-

ry.(1944). 357. II. vokal, adj. [voika?/]

Høysg.AG.6. (fra lat. vocalis, som har stemme,
lader stemmen lyde, afl. af vox (gen. vocisj,

stemme; jf. I. Vokal, Vokativ; J^, l.br.)

som angaar stemmen, er resultat af stemmens
brug; især om sangstemmes klang, styrke.

Denne vokale Del af Forlystelsen (o: en
sang).Drachm.SS.^79. Aktørerne maatte væ-
re i Besiddelse af en vis vokal Kunnen.
AarbMusik.1922.144. vokal musik, d. s. s.

Vokalmusik. Paa æreportene blev blæst og
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siungen med skiøn vocal og instrumental

Tousic. JJuel.140. KNyrop.OL.III.143(se u.

instrumental^. Vokal-, i ssgr. til I. Vo-
kal ell. II. vokal

; foruden de ndf. medtagne

kan anføres fig. til II. vokal: Vokal-koncert,

-kvartet, -nummer (StBille.Gall11.124. Da-
vids.KE.^ II. 15), -sats, -stemme, -stykke

(Pol.'U1941.12.sp.2). -halvrim, et. [I]

(se Halvrim; metr.). Recke.Verslære.147.

vokalisk, adj. se vokalsk.

Vokal-musik, en. [II] {ænyd. d. s.)

J^ musik, som udføres af den menneskelige

sangstemme, med ell. uden instrumenter; sang-

musik (mods. Instrumentalmusik/ Reenb.

11.40. HPanumB.ML.*703. -rim, et. [I]

(metr.) rim, bestaaende i overensstemmelse

mellem to ords hovedvokaler; assonans; selv-

lydsrim. Recke.Verslære.147. Sal.*II.270.

vokalsk ell. (nu alm.) vokalisk,
adj. [vo'ka2i(i)sgf] (it/. vokalisch; til I. Vokal; 20

jf. selvlydende; sprogv.) som er, bestaar af,

har karakter af en vokal, vokalsk: NMPet.

Afh. 11.289. det svage Je's og Ve's vokalske

'Naitnr. Levin.Gr.II.16. MKrist.N.12. Saaby.'

vokalisk: S&B. Vokaliske endelser. Jesp.

Eng. kasus. (1891). 74. VBrøndal. Substrater.

(1917). 65. jf. Glahder.Retskr. vokalisk stam-

me, se 1. Stamme 6.1.

Vokativ, en. ['vokaitiW] (nu sj. m.
lat. form VocatiYUS. Eolb.Er.1.4. Høysg.S. 30

206). fit. -er. (ænyd. vocativus (DGrammat.
11.91.151); fra lat. (casus) vocativus, til

voeare, kalde, afl. af vox (se II. vokal/* jf.

Kalde-, Tiltale-, Udraabsform; gram.) ka-

sus, der anvendes ved tiltale; ogs. om navne-

ord, der anvendes i tiltale uden at have sær-

lig bøjningsform. Oehl.XlV. 267 . Madv.Lai
Sprogl.'283. de Vocativer: Julius, Frederik,

Hans! CAThortsen.Metrik.I.(1833).173. PDi-
derichsen.DG.297.

Vok-kalv, en. se Vodkalv.
Vokke, en. se II. Vaage.
Voks, et ell. (sj.) en (VareL.^746.

Lieberkind.DV. III.32. jf. en Plantevoks.

Christ.Kemi.173. m. attrib. adj. i fk.: Flei-

scher.B.145. Tychsen.A. 11.553. CEw.Æ.L'
23. Sal.XVni.372. TeknLeks.I.601). [vcDgs]

Høysg.AG.37. flt. (sj.) -er (TeknLeks.L601);
gen. d. s. ell. (nu 1. br.) -es (JBaden.Gram.
94. VareL.(1807).III.349). (æda. wox (Harp. 50

Kr.25.29. Købstadlovg.1.129. AM.) og wax
(Harp.Kr.117.129. AM), sv. vax, no. voks,

oldn. vax, eng. wax, ty. wachs (mnt, wasj; af

uvis oprindelse; jf. Viks, II. vokse, II. vok-

set, vækse)
I) betegnelse for forsk, fedtagtige stoffer,

som let smelter (fx. ved haandvarme), og som
i opvarmet tilstand er let klæbrige og efter-

givende; især om stof, som frembringes af bier

(bivoks), ell. slof, som afsondres af visse to

planter (plantevoks, vegetabilsk voks); ogs. om
dette stof med iblandet harpiks, parafin olgn.

ell. udelukkende bestaaende af parafin (jf.

Bjerg-, Jord-, ilineralvoks/ smelte voks.

Moth.V233. *Vel, skiønt Alfenus man sin

Boed at lucke seer,
|

Bortkaste Syl og
Vox, hånd dog Skoemager er. Holb.Paars.284.

hvem som selv leverer Vox eller Tælle, kand
imod en billig Arbeydsløn bekomme Lys der-

for. Adr.'Vil762.sp.l3. et afskyeligt Marie-

billede af Yox.Riber.(Egeria.I,2.(1805).85).

jeg maa holde Voxet varmt, <'or at kunne
aftrvkke Nøglen deri. Oehl.XV137. blege Vox.
VareL.(1807).III.351. Til al Anvendelse af

Voks, hvad enten det saa var som Alterlys,

Festlys, ved Forsegling, til Jordelagen eller

ved Ligtog, knyttede sig for hin Tid (0:

middelalderen) Begrebet om noget særligt

højtideligt. rrodsL.»F/.i7. VareL.'IL576.
\\

d. s. s. Ørevoks. Panum.664.
\\
grønt voks,

blanding af gult voks, harpiks, terpentin og

spanskgrønt. Cit.l748.(Boers.VetF.104). Hen-
ry Pet. Gejstlige Sigiller.(1886). VI. SaUX.318.
gult voks, renset bivoks; ogs. om bivoks

i naturlig tilstand. Kogeb. (1710). 190. *Lys
af gule Vox jeg støbte. Oehl.XXIV63. den
dejligste gule Voks sprak ud af Kroppen
paa dem (a: de unge bier) . . De gamle
Bier tog Yokset.CEw.Æ.I.*23. Bille Gram.
Farmakognosi.(1927).346. hvidt voks, ble-

get bivoks; jomfruvoks (1). Kogeb.(1710). 190.

BilleGram.Farmakognosi.( 1927).347. billedl.:

(blodet) farvede igjen de Kinder, som et

Øjeblik før vare hvidt Yox.Tode.IX.249.
rødt voks, rødfarvet voks, der af visse rang-

klasser og institutioner anvendtes til forseg-

ling. Moth.V233. Nørreg.Privatr.1.322. LovL
Pet.V8S5. HenryPet.GejstligeSigiller. (1886).

VI.
II (jf. Voksnæsej t forb. som en næse

af voks. vise Mænd og store Helte,
|
Med

Næserne af sminket Vox (o: om figurer i et

vokskabinet). Winth.HF.l. talem. (nu næppe
br.): sætte en næse af voks paa en (o:

bedrage, narre; jf. u. Voksnæse 2). Reynike

Fosz.(1747).242. \\ skarn og voks bræn-
der ej ens i kirken, se I. Skarn l.i.

stoppe voks i ørene, se u. Øre.

2) i sammenligning og billedl., om hvad
der er blødt ell. smelter som voks. 2.1) i sam-
menligning. Et Barn er som et Vox, hvilken

man kand sætte adskillige Skikkelser paa.

Holb.Heltind.il.12. *Det var som Vox, det

tykke Kobber-Pandser,
|
For Heltens tunge

S])yd.Eu).(1914).III.54. *Jeg svinder daglig

hen, som Snee for Solen,
|
Og Voxet udi Ild.

Meisling.MK.158.
\\

(sj.) m. henblik paa
voksets klæbrighed. *Ved Taushed og ved
Snak han altid selsom er;

|
Nu staar hans

mund som vox, nu gaar som paa barbeer.

Holb.Skiemt.C2.r \\ blød ell. (sjældnere)

veg (Moth.V76. Drachm.M.52) som voks.
*Hvor Hjertet vel som Vox er blødt,

|
Men

dog til Verden solgt i Grunden. Grund,tv.SS.

1.319. KrJens.DF.103. smelte som voks,
se III. smelte 3.1. være som voks i ens
hænder (haand), *Den ganske Jord med
Klipper graa

|
Som Vox er i hans Hænder.

Grundtv.SS.111.301. bag ham stod et fast-
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tømret politisk Parti og en Administration,

der var som Vox i hans Haand. Tilsk.1928.

1.207. 2.2) hilledl. *Hendes Hierte var Vox,
hendes unge Sicl

|
Var prøvet Guld. Ew.

(1914).! 1 1.205. Mit Hierte er i hendes Haand
et blodt Vox, som hun kan give hvad Dan-
nelse hun lyster. Biehl.Cerv.LF. 1.29. Glø-
dende Nat! . .

I

Viljer er Voks i din bløde
Haand,

|
Og Troskab Siv kun for din Aan-

des Vust\JPJac.I.341. Han er et Voks, der

er modtageligt for alle lndtTjk.Tilsk.1935.

1.300.

3) (rimeligvis et andet ord, nt. wass, vækst,

jf. ik heff em mal diichtig in wass sett (o:

irettesat ham) (Mensing.Wb.\I536); udtr.s egl.

bet. vel: sætte en i væksten, snil. dog sætte
en næse af voks paa en u. bet. 1 slutn.; nu
næppe i rigsspr.) i forb. sætte en i voks,
sætte en paa plads; ydmyge en; irettesætte en.

saadan skulle de have det; sæt mig kun de
Piger i Vox, ellers tage de reent Comman-
doen fra os.CBernh.NF.il1.55. Molb.Ordspr.
362. saa blev Dommen læst op, betale Bøde,
sættes i Vox! daarlig Sømand! Gascogner!
— kortsagt, kasseres eller degraderes, det
kommer jo næsten ud paa 'Et.Etlar.SB.406.

Krist.Ordspr.628.

Voks-, i ssgr. I) fVokse-. se u. Voks-
salve, -vingej. til Voks; foruden de ndf. med-
tagne kan anføres flg.: Voks-affald, -afson-

dring, -art, -artet (OpfB.'VI.270), -artig

(Fleischer.B.119), -behandle (Sterm.Textil.

(1937).112), -bindemiddel, -blank (Martin
AHans.JR.' (1950). 178), -boning, -celle (i

bikube: S&B. Bergs. M S.' 11.399) , -damp
(D&H.), -dannelse, -fabrik, -givende (o: om
plante. Schaldem.HB.il.174) , -glans (VareL.*

11.577), -handel, -handler, -holdende (Flei-

scher.B.160), -holdig, -høst (Biavl.92), -ind-

vinding (VareL.^1.182), -kugle, -kunst (Krak.
1949.11.3147), -kunstner (BOls. Voksplastiken.

(1896).f3j. VSO.), -lag, -lignende (Drejer.

BotTerm.98. VareL.^11.212), -masse, -model-
(l)ering, -overtrukken, -overtræk, -plante
(o: voksafsondrende plante. Sal.XVIII.375.
MentzO.Pl.330), -polere, -polering, -politur,

-producerende, -produktion, -rig (MentzO.
Pl.331), -sekret (HavebrL.*I.138), -told (sé

u. III. Told 1.2), -udskillelse. 2) til 1. vokse,
se Vokse- 1. 3) se Voksbord u. Ovsbord.
-afstobning, en. (jf. -figur; l.br.) af-

støbning (afbildning) udført i voks. Naar jeg
ikke havde seet det brændende Blik . . vilde
jeg have taget det (o: synet) for en heldig
Voxafstøbning af min Fætter. PMøll.ES.III.
53. S&B. -aftryk, et. aftryk i voks. Am-
herg. et Medgiftsbrev (blev) underskrevet og
med Voxaftryk af deres Seglringe bekræftet.
lng.VS.1.68. (han) kan skelne, det er Ti-

mens Gravskrift, som staar paa Stenen, og
har Omtanke nok til at tage et Voksaftryk
af den. Brandes.IX.115. -ag^tig, adj. Flei-

scher.B.160. Rostr. Flora. 11.^(1925). 258.
\\

(jf. II. -bleg, -hvidj om hudfarve: meget bleg.

der var virkelig noget voksagtigt ved hans
Hud, gik han mon ikke med en skjult

Kræh? AaDons.FR.130. især om ligs farve.

HKaarsb.DT.69. den (dødes) voksagtige
EsLiind. Rønberg. GK. 78.

\\ (jf. -blød; blød

som voks; billedl.: den kvindelige Karakteer
(er) mere bøieiig, mere voxsigt'i^. Blieh.(1920).

1V.27. -agurk, en. % en til græskarfamilien
hørende plante, hvis frugt faar et tæt blaaligt

10 overtræk af plantevoks. Benincasa. Warm.
Frøpl.258. -ansigt, et. et af voks formet

ansigt. MO. billedl.: et meget fint og hvidt

ell. ubevægeligt ansigt, smst. Hans Voxansigt
holdt sig i sin flegmatisk-melankolske Stiv-

hed. Schand.AE.351. -arbejde, et. (l.br.).

I) (jf. -plastik; fagl.) det at arbejde, model-

lere i voks. Sal. XVII1.375. 2) (jf. -figurj

genstand ell. figur udført i voks. VareL.(1807).

111.352. -barm, en. (foræld.) forloren barm
20 af voks, navnlig anv. i slutn. af 18. aarh.

Rahb.Tilsk.1798. 137. -barn, et. (ænyd.
voks(e)barn; jf. u. -billede, -figur; foræld.)

dukke af voks, anv. til at forgøre den med,
som den var opkaldt efter. Moth.V233. Troels

L.yi.21. Feilb.Sjæletro.(1914).193. -bego-
nie, en. 2? navn paa forsk, bladbegonier,

dels Begonia hydrocotylifolia Otto: BerlTid.

'Ilt 1914. Aft. 6. sp. 6. Hjemmet.Vt 1930. 4. sp. 3.

dels Begonia Feastii: BerlHaveL.I.80. Havebr
zo L.*1.162. -billede, et. (ænyd. d.s.; jf.

-figur; især foræld.) afbildning i voks af per-

son; især dels om afbildning af afdøde, anv.

af fornemme (fyrstelige) slægter i oldtiden og

senere, dels om afbildning til vokskabinet.

Man lader . . det døde Legeme (o: en romersk
kejsers) prægtigen, men som et andet Men-
neskes Legem begrave. Men de danne der-

ved et Voxbillede, som er den Døde gand-
ske liigt.Holb.Herod.261. Manden, som viser

40 Voxbilleder. Pram./Y 476. (Rahbek) havde
hængende over sit Chatol ikke blot Portræt
af Rosings Hustru . . men Voksbillede af

Lotte Iversen. PersonalhistT.1950.125. || om
voksafitøbning, anv. som votivgave. Voksbille-

der af syge Lemmer. Sal.XVIII.374. || (jf.

-barnj om voksfigur anvendt til forgørelse.

Schytte.IR.V294.296. Dania.VIl.37.39. Feilb.

Sjæletro.(1914).185.189. || voksfigur, manne-
quin, anv. af kunstner som model. vAph.

50 (1759). II
billedl. og i sammenligning: (per-

sonerne i Ingemanns hist. romaner) ere enten
hule Phantomer, eller de ligne livløse, ud-
smykkede Voxbilleder, og mechaniske Auto-
mater og Tsilemsiskiner. Molb.(MdsskrlAtt.II.

493). *hvilken Skabning! Det er jo et reent
|

Voxbillede! Du (o: en forklædt pige) er en
Landmands Søn? Hrz.VIII.68. Saa stille som
et Voxbillede sad hun . . der. ThomLa.AH.
186. -blad, et. (fagl.). I) betegnelse for

60 tynde skiver af voks, der dannes (under val-

sen) ved størkningen. Fleischer.B.641. OpfB.^
111.332. 2) (jf. -plade 1, -skæl^ betegnelse

for de tynde skæl, som dannes i de unge bier,

og hvoraf bivokset fremkommer. Fleischer.B.

XXVII. E«ntrykt "/ii 1952 24
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158.159. LandbO.IY803. I. -bleg, en. (jf.

-blegeri 2; foræld.) sted ell. virksomhed, hvor

voks bleges; indretning til blegning af voks.

LTid. 1759.5. Fleischer.B.637.638. FThaa-
rup.Da.MonarkiesStatistik.(1790).82. MO. II.

-bleg, adj. (jf. -gul, -hvid, -klarj bleg som
hvidt voks; meget bleg. hendes Sjæleangst

maler sig i de voxblege Ansigtstræk. VThist.

TYII.548. hun lignede et voksblegt Lig.

AaDons.DU.146. jf.: hans usædvanlige Voks- lo

bleghed. IsakDin.FF. 431. -bleger, en.

(foræld.) person, som driver et voksblegeri.

Adr.^Vd762.sp.l3. Hallager.140. MO. -ble-
geri, et. I) d.s.s. -blegning. Funke.(1801).

1.640. 2) (jf. I. -bleg; foræld.) virksomhed,

hvor voks bleges. VareL.(1807).III.350.351.

Trap. *I.809. -blegning, en. (jf. -blegeri

1) det at blege voks ved at udsætte det for

sol og lys. vAph.Chym.II1.664. VareL.(1807).

111.350. -blomst, en. (\ -blomster, et. 20

vAph.(1764)). (%. wachsblume i bet.2y I)

kunstig blomst af voks. MO. VSO. 2) 3(

navn paa forsk, planter; dels (jf. -urt; nu
næppe br.) om slægt af svalerodfamilien,

Cerinthe: vAph.(1764). Kjærbøll.FB.143. dels

stueplanten Eoya Carnosa R. br. (som har
voksagtige blomster): Stue Gart.(1882).31. Ha-
vebrL.*11.1120. -blus, et. (ænyd. d. s., oldn.

vaxblys; nu sj.) om voksfakkel ell. vokslys.

Moth. V233. man (kan) genne Troldtøjet so

bort ved at tænde Voksblus. Men I det skal

være indviede Yokslys. Sofus Christensen.Et
Folkesagn.(1937).9. -blyant, en. (fagl.)

blyant, hvormed man kan skrive paa glas.

Haandv.187. MdsskrDyrl.LVI.47. -blod,
adj. blød som voks; især billedl. om (ungt)

menneskes sind. i Eders Hænder er Yng-
lingens Hierte i den voxbløde Alder. fiaM.
Tilsk. 1801.295. hans voksbløde barnesind.

DrewsenChrist.RM.26. -bord, et. se Ovs- 40

bord. -bnste, en. buste (1), udført i voks.

BOls. Voksplastiken. (1896). [9]. \\ spec. (jf.

-mannequin, -model 2 samt Buste 1 slutn.;

fagl.) buste ell. mannequin til udstilling af

paaklædningsgenstande. Bl&T. Hvadhedder
det? (1947).110. -bonne, en. {ty. wachs-
bohne) ^ varietet af havebønne, Phaseo-
lus vulgaris L., med voksagtige, gule bælge.

JTusch.324. Const.Kogeb.172. HavebrL.*II.

1120. -dame, en. (butiks-spr.) voksmanne- 50

quin. JacPaludan.S.165. Pol.*liol943.12.sp.6.

-dng, et (1. br. m. efterhængt art.: Manu-
fact.(1872).296. LBruun.SF.58. PoV\ltl940.
Sønd.ll.sp.4) ell. en (især i bet. 2; i bet. 1:

Funke.(1801).II.641. OpfB.^VI.577. jf.: svær
Voksdug. Manufakt. (1942). 74). [-, duJ(cL),

dagl. (ogs.) -(|)du] (ty. wachstuch; jf. -lær-

red) i) stof (bomuld, hørgarn, lærred olgn.),

der er overtrukket med et fernislag, opr. med et

vokslag. Moth.V233. Under Lagenet lægges eo

et stykke Yoxdug. Buchhave.J.21. blaat Klæ-
de foret med sort Yoxdug. SeideKn.43. (en)
lille Regnskabsbog, indbundet i blank Voks-
dug. JacPaiwdan.t/ii.Si 3. VareL.'^II.577.

||

(jf. Voksdugs-^ i gen. som adj. Fahner . . med
Voxdugs OyeTtiæk.MR.1818.15. (den handels-

rejsende) med sin lille Voxdugs Prøvekasse
under kTmeii.CMøll.PF.443. 2) et stykke af

stoffet. Rostgaard.Lex.V86 c (jf. VSO.). at staae

Dag ud og Dag ind (0: om en kunstner), og
stryge Farver an og slette dem ud igien paa
en Yoxdng.Bagges.L.I.175. *Med . . et Vox-
dug om min Hat (jf. Voksdugshatj, |

Gaaer
jeg (0: en rejsende haandværkssvend) trø-

stig. Høedt. Lyr. 159. Han tog Haandklædet
op af Vandfadet . . og svøbte det om Fo-
den. Saa lagde han Voxdugen uden om.
Gjel.R.48.

II
navnlig om borddug. LTid.1750.

98. *af Bordet, brunt og blankt,
|
Var det

grønne Voxdug dTa.gen.Oehl.Digte.I.(1823).

206. Voksdugens BiødsrauleT. MartinAHans.
NO. 77. -dugs-, i ssgr. [alm. -(|)du(q)s-]

(l.br. -dug-: Voksdug-artikel. ZraA;.i949./7.

4181. -fabrik. Erslew.III.86. -fabrikør. smst.)

til -dug; fx. Voksdugs-fabrik, -fabrikant, -fa-

brikation, -fernis (Oreen.UR.304), -industri,

-papir (JHjorth.Varelexikon.(1883).991); især

i ell. som betegnelse for ting, som bestaar af

ell. hvortil der er anv. voksdug: Voksdugs-
artikel (OpfB.^VI.579), -betrukken, -betræk,

-bort, -dækken (Jac Paludan. TS. 64), -for-

klæde, -frakke, -hat (PalM.V.l. Drachm.EO.
111. ORung.K.142), -hætte (o: badehætte.

Bang.SG.34. Pont.DR.V144), -kappe (VKor-
fitsen.EV.77), -kasket (Tolderl.F.1.60. Drachm.
KK. 56. KLindemann. Gyldne Kæder. (1948)

.

159), -lagen, -madras, -mappe, -omhæng,
-omslag, -pakke (0: smørrebrødspakke. Wied.
Mindeudgave.V.(1916).295), -puf, -pung, -ran-

sel, -rulle, -sofa (Pont.F.II.45. Gravl.EP.9).

-tapet (se u. Tapet 2), -taske, -tæppe (0: bord-

ell. gulvtæppe. Cit.l841.(HCAnd.BCÆ.I.170.
Tops.II.303), -tø], -dukke, en. I) dukke,

som er gjort af voks ell. har et voksansigt.

Moth.V233. (oven i fastelavnsriset) sad en

lille Voxduklce, der havde just saadan en

bred Hat paa Hovedet, som den Cancelli-

raaden gik med. HCAnd.(1919).I.48. MO.
2) d. s. s. -figur, hvert Huus kunde gjælde

for Træskuret foran et Voxcabinet, og Vox-
dukken udenfor har man i Eieren selv.

HCAnd.SS.VII.275. Drachm.KK.140. \\ i

sammenligning ell. billedl. faae vi blot Presse-

frihed, saa lærer Folket snart at skjelne

mellem det sunde Levende og den sminkede
Voxdukke. Goldschm. BIS. III. 197. Gæsterne
rundt om Bordet mindede om Voksdukkerne
i et TanoTptikon. Pol.''hl934.Sønd.23.sp.3.

I. vokse, v. ['vogsa] -ede ell. (alm. i

18. aarh., nu især dial.) -te (Luc.13.19 (1907

:

voksede^. Holb.DNB.425 (men: woxede.smst.

443). Langebek.Breve.4. Høysg.AG.97. JSneed. _
V105. JBaden. Gram. 133. Oehl. XXIV 157. M
Grundtv.SS.III.34. HCAnd.(1919).III.342. M
Brandes.J.52. Ottosen.VH.III.29. ThøgLars.

Søndengalm. (1926). 127. jf. Holst. R. Feilb.

Thorsen.108. Flemløse.165. LollO.) ell. (sj.)

-de (Weyer.9. Grundtv.BrS.186. Winth.ND. \
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26(sa.ND^26: voxtejj; part. -et ell. (nu især

Mal.) -t (RasmWinth.S.34. jf. Moth.V234.
Høysg.AG.97. Feilb. Thorsen.108. LollO. samt
u. udvokse^ ell. (især som fk.; ofte vanskeligt

at skelne fra voksen, jf. fx. ren-, van-, vild-

voksen; nu dial.) -en (Holb.Pern.1.7. Falst.

15. Schytte.IR.II.108. Junge.138. Wilst.Od.

XLv.312. JHugo.HM.I.ll. Lunde.F.22. jf.

Høysg.AG.97 samt Rask.FynskeBS.85. Feilb.

Flemløse.165; efter subst. i intk.: Cit.1703. i'o

(Dania.VIII.45). PEdvFriis.S.161; hvortil

best.f. og flt. voksne. lMos.26.22(Chr.VI).
Éolb.Intr.I.21. sa.MTkr.l92. LTid.1742.483.
Schytte.IR.Y13. Schousbølle.Saxo.20. JPPrahl.
AC. 98. Bagges.L.1.4. NMPet.Spr.L195).

\\

som hjælpeverbum anvendes olm. være, men
i trans, (se bet. 3.1j og refl,. anv. (se bet. S.5)

ogs. have, jf. Mikkels.Ordf.422ff. \\ vbs. (l.br.

uden for ssgr.) -ning (Moth.V237. Silch-

miiller.Ædende-Saar.(1769).48. Hjemmet.^lio 20

1929.37. DaEngTeknO.), (f) -ende (LTid.
1731.185. WDerham.Astro- et Physico-Theolo-

gie.(overs.l759).123), ;//. Vækst. (æda. waxæ
(Harp.Kr.105.128.152. AM.), woxæ (Harp.
Kr. 25.80. AM.), præs. ogs. wæxær (Harp.
Kr.30), SV. våxa, no. veksa, vaksa, oldn.

vaxa (præt. 6x), eng. wax, ty. wachsen, got.

wahsjan, jf. sanskr. vaksåyati, lader vokse;

sml. Oksel, voksen)
A. i alm., intr. anv.

1) om levende væsen, især menneske: ud-
vikle sig (paa naturlig maade) til større
kraft, højde, bredde osv.; gro (II.2.i);

i trives. Et Menneske . . vil have lang Tid
at voxe, bringer derfor dets Alder længere
ud. Holb.Hh.1.4. Her blev hun Fostermoder
til Kongens yngste Søn . . som, under hendes
Pleie voxde og trivedes saa øiensynlig i Dage-
tal. Grundtv.BrS.186. Nu vil jeg voxe og dø
som Ormen og Græsstraaet, Egestammen 40

og Hjorten i Skoven. SophClauss.(EFrand-
sen.SC.II.99). jf. u. opvokse 1.3, I. tilvokse

1.1 : (sproget) vorder . . det virksomste Op-
dragelsesmiddel for den voxende Slægt.

; PEMiXll.Isl.2. *Til Trælle i Sind og til Sla-

ver af Guld,
I
den voxende Slægt fostres

hem.SocialistiskeSange.(1885).3. \\ om dyr.

de lavere Dyr voxe meget hnitigt. Kierk.
VIII.344. Brehm.Krybd.533. CEw.Æ.VI.54.

2) om en til et bestemt (vokse)sted knyttet 50

organisme, især: plante: tage til i vækst;
trives; gro (II.l.i). han planter Valbirk, og
Regnen bringer den til at voxe (1931: Reg-

i nen (havde) givet Yækst). Es.44.14. En Eeg
vil have længere Tid at voxe, end en Blom-
ster, lever derfor ogsaa længer, efterat den
har naaet sin Fuldkommenhed. Hoi6.H/i./.4.

*en Guddom dens (0: blomstens) Voxen hem-
skynder. Bagges.Ros.59. *Ham takke alle vi

i
med Sang,

|
For alt hvad han har givet,

| eo

I

For hvad han voxe lod i Yang.Grundtv.SS.

j

III.447. vi finde nu de af Kammerherre R.
' med saa megen Møje opelskede Træer; de
I gro, de voxe. Cit.l864.(AarbThisted.l929.507).

voksende træ, spec. (jf. fremvoksende u.

fremvokse; herald.) træ: der er afbildet som
groende op af jorden. PBGrandjean.Heraldik.

(1919).141. jl (1. br.) om mark olgn.: være

bevokset; bære afgrøde. Hvo som tøirer sine

kreature på anden mands voxende ager

eWer eng.Cit.l783.(Vider.IV.83). I Fredfrodes

dage voksede agrene %e\\%keåe.AOlr.(Aarb.

1894.85).
II
om organ, del af organisme, især

om haar, negle olgn. hvor har hånd hastig

faaet et langt Skiæg! dog det er sandt, det

har haft et heelt Aar at voxe uåi.Holb.Ul.

1.14. *Ungerne vide,
|
Hvad Biørnen maa

lide;
|
Kløerne voxe, dem lyster at stride.

Oehl.XXX.122. i 10 Dage har jeg under min
høire Arm været piint med to Bylder der

voxte i en Grad saa at jeg ikke kunde røre

EsLSinden.HCAnd.BCÆ.II.186. i Pubertets-

perioden voxe (stemmebaandene) rask hos
Drengen. NordConvLex.V.'495. det er det le-

vende, endnu voksende Haar, som affarves.

Panum.274. lade skægget vokse, se I.

Skæg 1.3. i billedl. udtr.: Saaledis blev den
Spartanske Republiqve svækket, og maatte
ligge under, alleene, efterdi den vilde flyve

høyere end dends Fiedre vare yoxne. Holb.

Intr.1.21. kammen, vingerne vokser paa
en olgn., se I. Kam 4.4, I. Vinge 2.2.

3) i særlige forb. m. præp., præd. ell. adv.

(jf. ogs. bet. B) som udtr. for en (ved vækst)

opstaaende tilstand. 3.1) om udvikling, frem-

komst, (der) voxte (1871: vrimlede^ orme af

den ugudeliges legeme. 2Makk.9.9(Chr.VI).
vokse i Frø.vAph.(1759). den Smule Duun,
jeg opelskede paa min Hage, brugte altid

14 Dage for at voxe til Kniven. Blich.(1920).

XII.165. Hun voxer til sin Fordeel (bliver

smukkere, mere velskabt, alt som hun voxer).

MO. Børnene skal have noget at vokse af.

Pol."liil942.5.sp.6. i forb. som vokse i bred-

de(n) (MO. S&B.), højde(n) (Amberg. Wilst.

Od.XI.v.312. MO. S&B.), længde (S&B.),
tykkelse (smst. D&H.), vokse i vejret (Amr
berg. M0llH.VI.66. CEw.Æ.I.'37) ell. (sjæld-

nere) til vejrs (MøllH.IV620). \\ i udtr., der

angiver rigelige, rummelige klædningsstykker.

vokse til sine klddder.Moth.V235. især i

forb. som tøjet, kjolen er til at vokse i,

er meget rigeligt, for stort; undertiden om
frugtsommelig kvindes tøj. Rasmus (havde

faaet) en heel Klædning til at voxe i til

Confirmationen. HCAnd. (1919). V297. Jak-
ken ser ud som om den var købt til at

vokse i.Soya.MinhøjeHat.(1939).9. i videre

anv.: I de første Aaringer boede Faders to

gamle Mostre . . i to Værelser ovenpaa;
Huset var nemlig købt til „at vokse i".

KBokkenh.U.142. (loven var) „gjort til at

vokse i", og Væksten er sket. AarbSorø.1937

.

39.
II

i udtr., der angiver tiltagen i vækst ud
over en vis grænse, han vil voxe det af sig

(nu: vokse (sig) fra det). S&B. Det er svært,

hvor han har rækket sig det sidste Aar.

Han vokser nedenud af baade Bukser og

24*
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Ærmer. Egelerg.P.68. Hvis man antager at

Skaldethed hos Kulturmennesket markerer
den ny Tilvækst i Kraniet, en i og for sig

monstrøs Overudvikling, saa er Hjernekas-
sen simpelthen vokset ovenud af Haaret.
JVJens.V0.16L især i fori. vokse fra no-

get, blive for voksen, efor til (at bruge) noget

(navnlig klæder), drengen vokser fra sine

klæder. Mo/^. 7235. *De (o: de store drenge)

er vokset fra deres smaa Senge. JVJens. lo

Di.' 104. det er nu uretfærdigt at kalde
hende mindreårig bare fordi hun er vok-
set fra sin kjole og går med halvstrømper.

AHenningsen.DH.15. jf.: *Jeg (o: en dron-

ning) kasted fra mig Rigets tunge Byrde
|

Som et forslidt, ubrugbart Klædningsstyk-
ke,

I

Det, jeg var voxet fra,. Bagger.11.9. i

videre anv., især (jf. bet. 4.1 j om aandelig

modning, hvorved man udvikler sig bort fra

noget: *Neppe var jeg (o: Hel) voxet fra 20

de spæde Barndoms Aar,
|
Før (Odin) spær-

red her mig ind
|

Til at vogte Dødsens
Uuler. Oehl.111.219. det er Christi Aag, de
ville afkaste, fra Christo de ville voxe.

Mynst.4Præd.8. Hun var jo knapt vokset
fra sit Sjippetov, Pigebarnet. LecybFisc/ier.

HM.23. (sønnen) var . . vokset fra hende
i intellektuel UdvikVmg.ChrNBrodersen.Thø-
gerLarsen.I.(1942).28. være vokset fra
riset, fra ferle og ris, fra riset til kæp- 30

pen, se II. Ris 4.3, Ferle, I. Kæp 1.2. (jf. I.

overvokse 3) i forb. m. over som udtr. for

at overgaa en, overskride en vis grænse i vækst;

især i udtr. vokse en over hovedet, se

Hoved 2.7.
II

m. nærmere angivelse af til-

tagen i størrelse ell. omfang, fra det ene Aar
til det andet voxte den (0: en plante) om-
trent halvanden Fod. vAph.Nath.V111. 483.
Drengen er voxet meget i de sidste Aar, er

voxet et halvt Hoved, ikfO. Den lille Eg var 40

vokset et stort Stykke.CEw.Æ.I.^37. Hun er

bleven stor, har vokset tre tommer. De der-

ovre.(1912).72. jf. ovf. 1. 34: han var voxet
et Par Hoveder over hende og over Lands-
byidyllen, syntes ha,T\.Schand.TF.I.204. \\ i

udtr. for at rette sig, tilsyneladende blive større.

„Nej, deri tager Du højlig Fejl," svarede

Madam Kolding og voksede flere Tommer i

Stolen. GyrLemche.S.IV 64. vokse i skoe-
n(e), (l.br.) føle sig større, mere betydnings- 50

fuld. Drachm.KW.194. sa.VS.54.
\\

(især

bibl.) m. indholds- obj., i forb. som vokse
en vækst, (ofie m. overgang til bet. i), det

ganske Legeme . . voxer en guddommelig
Væxt (1907: Guds Vækst;.Co/.2.i9. (Kri-

stus) voxer fra Fødselen en hellig Væxt.
Mart.Dogm.334. dette Aar paa Seminariet,

hvor han daglig voxte en betydelig aandelig
Væxt i Kundskab. RasmSør.ML.l19. Troen
forudsætter . . Hengivelsen forat , . kun- eo

ne voxe sin Yæxt. Brøchner.OmdetReligiøse.
(1869).42. 3.2) som udtr. for, at noget gror

fast, fæstner sig. Det ene er vokst i det
andet. Moth.V235. voxe i hinanden (0: om

planter). S&B. || om vokse fast se bet. 3.4.

3.3) som udtr. for (hel ell. delvis) tildækning,

bevoksning med noget; i forb. m. over (jf.

I. overvokse \): Moth.V236. Græs . . voxer
over den hele Kirkegaard. HCAnd.(1919).
IV58. talem. (1. br.): der er vokset græs
over det, (alm.:) der er groet græs over det

(se Græs sp.237'*). Vogel-Jørg.B0.616.
\\

m. subj.- skifte. Bag Frascati, hvor Bjerg-

siden voxer med Kastanieskove og høie

Laurhærhækker. HCAnd.SS.II.147. jf.: hans
blotte Bryst var )\aaryoxet.Suhm.(SkVid.
XIV.71). 3.4) m. nærmere bestemmelse ved

adj. ell. adv.; til bet. 3.1, dels om den gennem
vækst fremkomne tilstand (jf. krum-, lige-,

rank-, ret-, rund-, slank-voksetj; vind-løben

. . kaldes det træ som er vokst skéf. Moth.
V192. *Javist, mit Barn! Du er jo herlig

voxet!
I

I Kjole, Vest og Pantalons vil du
|

See ud . . som en 'Prinds\Hrz.VIII.44. Sæt
Dem, ellers voxer De kroget. SHeegaard.
UT.117. Træet (til luftfartøjer) skal være
normalt vokset, sundt og iejUrit. Lovtid.

1920.A.1618. dels til angivelse af omfang ell.

størrelse: *Ha, voxte dig saa tykt
|
Ei Skiæg-

get, varst du Yngling, du skulde det gien-

gie\de.Oehl.XXXI.212. Galten Sæhrimnir ..

voksede stadig hel igen. Schlichtkrull.Studier

over Genboerne.(1912). 144. vokse høj, (jf.

højvoksenj især om plante. Bøgetræer voxe
gjerne høye. Høysg.S.49. *Maaskee hun spiste

lidt for meget;
|
Thi hun er lækker,

| Og
voxer høi,

|
Har aldrig Appetiten sveget.

Heib.Poet.V160. *Tidslerne voxer saa høje.

Aakj.RS.36. vokse lang ell. (nu oftest)

langt, ^;/7. langvoksenj; dersom en Qvinde
lader Haaret voxe langt (1907: bærer langt

Haarj, er det hende en Ære.lCor.lL14.
Palmetræets grønne Hue

|
Agter ikke Byr-

dens Tvang,
I

Der ved soes den voxe lang.

Clitau.PT.39. *Dit Skiæg skal voxe langt og
søl\erhvidt.Hauch.CarlV127. *Rugen med
det svulne Knæ

|
vokser langt i Bakkens Læ.

Aakj.FriFelt.(1905).3. vokse stor. min nye
Lakey var . . voxet stor ligesom et Fæe,
uden Doctor, og uden Lægemiddel. Læggen.

1.18. *store Navne dybt i Barken sidder,
|

Og voxe større med hvert Aar, der svandt.

Hauch.SD.1.64. billedl.: *Driv Hykleri til

Helved bort,
|
Alt sandt og godt lad vokse

stortl SalmHj.335. 3. Naar han kom, voksede
Skammen stor igen. BechNygaard.T.12. || til

bet. 3.2, i forb. vokse fast. vAph.(1764). Det
er en almindelig forestilling, at overnaturlige

væsner har den egenskab at deres afhugne
hoved atter vokser fast på kroppen. ^OZr.

DH.11.166. billedl.: de meente at Hertug-

dømmerne vilde have voxet fast til Danmark.
HCAnd.BCÆ.I.240. vokse fast (= stivne)

i Fordomme. Z)(fei?. 3.5) refl. den nyfødte

Dreng var hæslig, og voxede sig ikke til sin

FordeelOehl.XXVI.in. Køerne .. hvoraf

vi havde set mangen en vokse sig fra lille

Kalv til ung, slank K\ie. EBodenhoff.Mellem
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Venner og Fjender.(1897) .136. Fiskergutten .

.

havde aldrig vokset sig fra Glæden ved fint

Tøi.AaDons.DU.132.
\\ (jf. u. bet.d.i) m. adj.

som præd. jeg tænker han (o: den grimme
ælling) voxer sig kjøn. HCAnd. (1919). II.

58. *Her voxer sig Plagen saa trind om
sin Lænd. Aakj.SD. 1. 148. Nælder og Skør-
tidsler . . havde vokset sig lige saa høje

som Buskene. Raae.GL.36. (jf.iet.4) i hil-

ledl.udtr.: Aah, den Dreng, den Dreng, suk- lo

kede hun, jeg troede, han var vokset sig

rank (jf. rankvoksen slutn.) ovre i Ame-
rika,. PDrachm.D. 11. Bevægelsen voksede sig

stærk. Frisch.PE.23. vokse sig stor. Rich.

III. 130. *Ja, du skal voxe dig sund og stor

. .
I
en Dag saa tager du Viv og Jord

|
og

bliver Mand som vi a.ndre.Aakj.RS.74. i Vin-
terens Løb vokser Dyrene sig store og
stærke. WesenhL.Ins. 183. jf. bet. i.2: Værket
voxede sig stort gennem Aarene. EllenJørg. 20

HH.90. denne Fortvivlelse vokser sig . . stor.

JohsWulff.T.20. til bet. B.i slutn.: i forb.

vokse sig fast. S&B.; især billedl.: den
stakkels Vanskabning havde voxet sig fast

i et umuligt Haab om en Fremtid, ilfwwsm.

PS.113. Efterhaanden som Aarene gik, vok-
sede (husassistenten) sig saa fast, at hun
næsten blev betragtet som et Familjemedlem.
Soya.GAM.93.

4) overf. anv. af bet. 1-2. 4.1) om person: 30

udvikle sig (i aandelig henseende); faa
større kraft ell. dygtighed. Ham (o: Kri-
stus) bør at voxe, men mig (o: Johannes
døber) at forringes. Jo/i.3.30. Hun voxer eller

tager til i Skiønhed og Dyd. vAph.(1764).
voxe i Forstand, i Indsigt. MO. VSO. nu var
det . . som om hun voksede med Ulykken,
blev større, rummeligere, mere overlegen.

Wied.Fæd.49.
|| (jf. bet. 4.2^ om forøgelse i

antal, nu haver Herren gjort Rum for os, 40

og vi ere voxede (1931: kan blive talrige^ i

Landet. lMos.26.22. (de 24 hollandske fami-
lier var) efter hundrede Aars Forløb voxne til

100 ¥a.milier.NMPet.Spr.I.195. 4.2) om ting

og forhold: tage til (i størrelse, omfang, an-
tal) paa jævnt fremadskridende maade;
tiltage (4.2). *Efter ønske voxte volden,

|

Dannevirke kaldt. LKok.(PSyv.Viser.(1695).
586). Jomfrue Mariæ Dyrkelse . . er voxen
til den Grad, at Gud undertiden er lige- 50

som bleven iorglemt. Holb. Ep.IV510. *Hvor
Venlighed pryder

|
De strængeste Dyder;

|

Der voxte min Seing.Ew.(1914).III.89. *med
hans Rigdom voxer og hans Flage. Rahb.
PoetF.11.77. *nu skal Du voxe, min kjære
By,

I
i Breden og Længdenl Kaalund^323.

hans Kærlighed voksede med hans Tvivl.
JPJac.1.204. af den forholdsvis uanselige
Krambod , . voksede en mangeartet Han-
delsvirksomhed. Poni.D.724. Statsgælden var e'o

voksende, Handelen ødelagt. VilhAnd. Litt.

111.494. (jf. u. bet. S.i) m. nærmere bestem-
melse: »Min Elskov . . du kaldte tidt din
Lykke,

|
Læs i mit Hierte nu, see hvilket

Fandens Stykke
|
Din Lykke voxet har.

Wess.38.
II
om forhold i naturen; især om hav,

flod: stige. Floden maatte voxe 16 eller 16
Fod, for at skiule IEgyTpten.Holb.Ep.II.312.
Vinden vorder for stærk, og voxer til Storm.
Blich.(1920).XXIV.l75. et Guds Veir, det
voxer i voldelig Nælde. HCAnd.(1919).IV.339.
Vinduerne var klare af det voksende Dag-
gry. IsakDin.FF.435. jf.: *Han (o: G. Bran-
des) raabte „Bliv Lys!" — og der voksede
Mørke. Pont.(Pol.*l»i912.5.sp.6). især (jf. u.

IL rejse 2.1 j -^ om havets stigning ved flodtid.

Vandet voxede; og . . Vinden, som blæste
kun sagte, bar ind ad Landet. Robinson. 1.81.
Her bruges . . at sætte saadanne Bakker
langs Strandbredden ved lavt Vand, som
bliver staaende til Søen har voxet og igien

falder ud. LHBing.Lesøe.(1802).162. vi maat-
te se at komme ud til Baaden, inden Vandet
tog til at vokse igen. Drachm.SS.114. Vok-
sende Yånde. Scheller.MarO. \\ om maanen:
tiltage. Moth.V235. Boye.PS.II.115. (gud) la-

der månen vokse og aitage.Kirk.VS.4L jf.

bet. 3.1 : „naar Maanen er voxen til, klipper

man stykker af den for at giøre Stierner

af." — „Det er min Troe curiøskt, jeg vidste

det min Troe ikke tilforn. Dersom man klip-

pede ikke Stykker af den, vilde den voxe
alt for stor (osv.)'\Holb.Er.III.2. voksende
maan e.Junge.250. Drachm.EO.107.

||
(gram.,

nu næppe br.) forøges ved tilføjelse af endelse.

IIøysg.AG.56. JBaden.Gram.l4.
\\

part. vok-
sende i spec.anv. voksende Huse, mindre
Beboelsesbygninger, som efter en forud fast-

lagt Plan er indrettet til etapevis Udvidelse
efter stigende Fladshehov. LSal. XII. 495.
voksende kort, 4> søkort, hvor meridianer
og breddeparalleller fremstilles ved rette linier,

og hvor breddegraderne tiltager i sa. forhold,

som længdegraderne fremstilles for store. Isl

Kyst.7. Bugge.Astr.297. SaUXXII.994. jf.

voksende bredde: SøLex.(1808).175. Schel-

ler.MarO.

5) (til bet. 1 og 2) m. svækket bet., om fore-

komst paa et sted: have sin vokseplads paa et

sted; findes; høre hjemme; især om plante:

gro (II. 1.2). *Roserne voxe i Dale. Brors. ii.

det, som han selger for Hollandsk Tobak,
er voxet her i Landet. JSneed. 1.49. de i Por-
tugal voxne Yine.Sponneck.T.I.lOl. Nogle
Kulturplanter kræve . . et vist Tidsraellem-

rum, inden de kunne trives paa et Sted,

hvor de have vokset. LandmB.111.39. vokse
i skygge, se I. Skygge 1.3. vokse vildt,
se Y vild 4.1. talem.: ønske en derhen, hvor
peberet vokser, se Peber 3.4. der vokser
ingen urt for ell. mod døden, sygdommen
olgn., se I. Urt 3.3. der vokser ikke græs,

hvor min hest har traadt (o: udtalelse, tillagt

hunnerkongen Attila). Ludv Schmidt. Lærebog i

Hist.forMellemskolen.I.(1904).82. Vogel-Jørg.

B0.94.
II (jf. bet.3.2) i forb. m. paa, til angi-

velse af, hvor noget gror ell. findes. Moth.V236.
Hrz.II.284(se Græs sp.237^^). (svampen) vok-
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ser paa raaddent Yed.KoldRo.Sporepl.190. i

talem. og ordspr.: der vokser undertiden en

kroget gren paa et ret (lige) træ, se kroget 1.

især i nægtende udtr., der angiver, at noget

ikke findes et sted, ell. er vanskeligt at opdrive.

røde haar og elletræer vokser ikke paa god
bund, se lY rød 2.2. ikke vokse paa træ-
er (ne), se I. Træ 1.5. jf. flg. gruppe: Der
vokser ikke Maksimalflæsk paa Brostenene

(i valgtale af Marie Lassen 1864-1921). Pol.

''Isl917.5.sp.6.
II

i videre (Ulledl.) anv. Hoved-
Personen (i ,,Tartuffe") er en Directeur de

Conscience, som under Helligheds Skin be-

mægter sig Herredomme udi et Huus, hvilke

slags Folk voxe alleene i de Roman Catholske
Lsinåe.Holb.JJBet.a6.r *Du frygted. Rust
var voxet paa din Hængsel. Heii.Poet.IX.
146. Når Fr, II . . tillægger sig selv østers-

fiskeriet som et regale, kan det jo kun være
som et slags grundefund, fordi østersen

voxer i banker på selve hnnden. LEGrand-
jean.SkibbruddetsSaga.(1947).94. (jf. renvok-

sen; sj.) om malm, mineral. *At lukke Bjer-

get op, hvor Guldet voxer. Hauch. SK. 51.

jf.: *En Skaal for det blinkende Søernes

Baand,
|
som folder sig om Sverriges Skul-

der;
I

for Staalet, som fra Dybet voxer
Helten i B.&and.Rich.I.5.

B. i særlige forb. m. adv.

6) (nu næppe br.) i forb. vokse af. 6.1)

holde op med at vokse; standse i væksten; være

udvokset. Moth.V235. jf.: have afvoxet.ifO,
dette med at passe Tøjet kommer blot af,

at vi var afvoksen, inden vi blev gyvt.

GodtHumør.I.(1917).61. Kaalroen bliver sent

atvokset. Landbo.

I

II.9. 6.2) aftage; til bet.

4.2, spec. om vand: falde. Moth.V235. om
maanen: VSO.1.126. jf.: lykken er som må-
nen vokser af og tager til. Moth.L237.

7) t vokse an, (jf. anvoksej vokse (3.2)

fast til, ind i noget. Vokse an , . siges om
dyrs lever eller lunge, når den Vokser til

side køddet. Moth.V235. VSO.I.164.

8) vokse bort; dels (nu næppe br.) til

bet. 1-2: udvikle sig uheldigt under vækst;

blive forvoksen. vAph.(1764). Amberg. || dels

(sj.) til bet. 3.5, refl.: Euripides har vokset
sig bort fra det religiøse grundlag. Grønft,

LA.122.

9) vokse frem, (jf. fremvoksej især til

bet. 2, om planter, dele af organismer: gro

frem; ogs.: tage til i vækst. Moth.V236. voxe
frem af Jorden. MO. til (Herakles''s) Skræk
voxede to nye Hoveder frem (o: paa den

lernæiske slange) for ethvert, der var af-

hugget. VABloch&JMSecher. Gr.-rom.Mytho-
logi.'^(1889).273. skægget . . var vokset frem

på hagen. AOlr.DH.II.195. jf.: (ørene) staar

ud fra Hovedet og vokser fremefter.
KAabye.KA.94. \\ i videre (billedl.) anv.:

Lomme frem; vise sig; især: udvikle sig; have

fremgang. *Den (o: en trold) voxed frem af

den sorte Bund. Hauch.LDR.74. Universitetet
i Frankrigs Hovedstad . . var vokset frem

af vor Frue Domkirkes . . og Genovevas
Klosters Skoler. Brandt.CP.28. Der voksede
en arbejderstand irem.Grønb.LA.35. En for

en voksede stjernerne frem på himlen. ZirA;.

VS.63.

1 0) vokse ind, (jf. indvokse^ især i forb.

m. i. 1 0.1) i al alm., m.h.t. sted ell. (billedl.)

stilling, tilstand, hvortil man naar gennem
vækst, udvikling, med (Nietzsches) sygelige

10 Hang til det overmenneskeligt Kolossale

voksede hans Skikkelser ind i Skyerne.

Nathans.P.21. S. er med denne Rolle vokset
ind i de betydelige Filmkunstneres Geledder.

Schyberg.(PoVlil940.5.sp.4). talem.: der er

sørget for, at træerne ikke vokser ind i

himlen, se I. Træ 1.5. || refl. mod syd er

nøgne klitter . . ved at vokse sig ind i himlen.

ErlKrist.Ve.55. 10.2) (jf. bet. 3.2j gro sam-
men med, ind i noget. Moth.V236. Grenene

20 voxe ind i hverandre, ikfO. Neglen er voxet
ind i Kiødet. VSO. jf.: *Det tætindvoxne
Krat

I

Tilside træder. Oehl.11.255.

1
1

)

vokse ned, om vækst med retning ned-

ad; ogs. om organisk udvikling, hvorved nogen
ell. noget bliver kroget, tilsyneladende mindre
(Moth.V236). Hornet (o: hovens) er voxet

saa langt ned, at Afskæreise af samme gjø-

res nødvendigt.PWBalle. R.75. smaakrøUet
Haar, der voxede ham langt ned i Nakken.

30 Pont.L.119.
II

især i udvidet form: vokse
nedad. Voxer nedad; skyder nedhængende
Skud. (Som visse Buskvexter). VSO.(u. Ned-
groer^. han (svandt) ind til Skind og Ben.

„Jeg synes min Salighed, at J. voxer ned-

ad!" bemærkede Ch.eien.HKaarsb.F.8. talem.

vokse nedad som en hesterumpe, kohalerne,

en korumpe, se Hesterumpe osv. billedl.: blive

ringere; især om person: faa mindre magt,

anseelse, hun havde aldrig troet, han kunde
40 saadan voxe nedad, at han, efterat have

havt det hele Rige, vilde nøies med Tredie-

Parten. Grundtv. Saxo. III. 185. Boye. PS. II.

74. Dine Idealer er voksede nedad, Alexi.

Dengang vi var unge . . da var det Ver-

den, vi vilde frelse. Nu nøjer du dig med
et enkelt Land. KMunk.S.52. vokse ned-
efter. Hvor var hun blevet lille, man
voksede nedefter, naar man blev gammel.
AaDons.S.8.

12) vokse op (jf. opvoksej. 12.1) til bet.l,

om person (levende væsen). Barnet voxte op

(1931: voksede tii; og blev aivant.lMos.21.8.

Snart voxer op den liden Ulv
|
Med hvas-

sen Tand i Mnnde. Oehl.XXX.63. i videre

(uegl., spøg.) anv.: lian vokser op fra Stolen,

til han staar i sin fulde imponerende Høj-

de. ErlKrist.(Socialdem.'V»1947.Sønd.2.sp.l).

vokse op gennem haaret, (jf. vokse ovenud
u. bet. 3.1 ;

jarg.) begynde at blive skaldet.

60 Bom.S.55. \\ (jf. opvokse 1.2 samt bet. i.i)

m. særlig tanke paa levevilkaar, opdragelse og

deraf følgende udvikling; ofte i forb. m. til,

for at betegne udviklingens forløb ell. resultat.

de Huusguder, under hvis Beskyttelse han
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var voxet o^p.Engelst.Nat.215. *I Nasaret,

i trange Kaar,
|
Med Højheden fortrolig,

|

Der voxte op til Manddoms Aar
|
Vor Herre

blid og rolig. Grundtv.S8.ilLI15. *Rask han
(o: Tordenskjold) voxed op paa Val

|
Fra

Matros til AdmiTal.GRode.FU.78. Rolf vok-

sede op til en ypperlig kdsmTpe.AOlr.DH.I.

146. refl.: Ad naturkundskabens vej har han
med alderen vokset sig op til Goethemoden-
heden. Leif Nedergaard. JVJensen. (1943). 11. lo

12.2) til let. 2; især om plante, et Senepskorn
(er) mindre end alt andet Frø; men naar

det voxer op (1907: er vokset opj, er det

større end Vrterne. Matth.13.32. *De Kjerner,

hvoraf Skoven voxer o^. Blich.(1920).V.127.
Lindealléerne . , var nu vokset op og stod

med brede Kroner. IsakDin.FF.444. i sam-

menligning: *Som Blomsterne i Enge
|
Hvert

Aar de (o: de danske drenge) voxer op.

Grundtv.PS.VI1.295. i Øieblikket (o: i sam- 20

me nu) stod en høi, mørk Karl foran ham
ligesom voxet op af Jorden. NPWiwel.JL.50.
i de følgende tre Uger ligesom voksede ved
Mørkets Frembrud Københavns værste Bøl-

ler op af Stenbroen. KBokkenh.U.175. vokse

op som champignoner, paddehatte, se Cham-
pignon, Paddehat 1. || om tand. inden Plag-

gen endnu er fyldt 2 Aar, er Tanden (o: en

blivende kindtand) vokset op i Højde med
de foransiddende Tænder. Sal.VIIL887. 12.3) 30

(jf. bet. 4.2 samt opvokse 2) overj., om ting ell.

forhold: udvikle sig; fremkomme; opstaa;
ogs.: tiltage i størrelse, antal. *Jeg hørte

Skrig af rasende Fordømte,
|
Og Skrig og

Flamme voxer op mod Jorden. Ew.(1914).
1.184. Hamborg er, siden jeg var her i fjor

voxet betydeligt o^.ECAnd.BCÆ.L240. (nu)

vokser et fortærende Had . . op i hende.

BechNygaard.G0.120. i forb. m. præp. til:

Gyldendal voxe fra Dal op til Bjerg (o: blive 40

fra en mindre til en stor virksomhed). Rich.

1.307. Deres Konto er vokset op til M. 600.

Ludv.

13) vokse over (jf. overvokse^; spec.

(gart.) til bet. 3.3 : blive dækket ved, at bark

gror hen over det. Man maa omhyggeligt
paase, at den omtalte Traad (0: omkring en

træstamme ell. -gren) ikke vokser over inden
den igen skal fjernes efter 1 højst 2 Aars
Yorløh. NatTid.^U1938.10.sp.5. om saar paa so

træ: overvokse (2). MøllH.VL74.
14) vokse sammen (nu næppe br. til-

sammen, se ndf.); jf. sammenvokse. 14.1)

især til bet. 2 : gro i nærheden af hinanden;
især: forene sig, blive til eet under vækst.

Lader dem begge (0: hveden og klinten)

voxe tilsammen indtil Høsten. Matth.13.30.
*voxede sammen

|
Slynge (træerne) Green

i Green.PMøll.(l855).L226. MO. Hendes
Bryn var vokset sammen mellem Øjnene. 60

JVJens.8S.53.
|| i sammenligning ell. bil-

ledl.: blive nøje forbundet med noget andet.

jo mere (Suhm) blev den yndede æsthetiske
Forfatter, desto mere voxede han sammen

med sin Samtid. Johs Steenstr.HD.2. (chauf-

føren) sad let foroverbøjet, ligesom vok-

set sammen med Maskinen. EMortens.H.13.

refl.: Husets Børn og Cecilie (havde) aldrig

rigtig vokset sig sammen. JakKnu.LU.182.
14.2) (jf. bet.S.s) især om noget revnet, ad-

splittet: lukke sig sammen; gro sammen. S&B.
Saarets Rande, det brækkede Been voxer
sammen. FS'O. billedl.: naar senere stille

Dage kom voxte det brudte sammen. HCAnd.
(Anderseniana.V, 1.(1937). 57). \\

(nu næppe
br.) om kaal olgn. planter: sætte hoved; knyt-

tes (III.5.2). vAph.(1759).

15) vokse til (jf. Ltilvokse). 1 5.1) til

bet. 1 og 2: tiltage i vækst, til den fulde ud-

vikling er (omtrent) naaet; udvikle sig i højde,

størrelse. Moth.V236. *hun er neppe voxen
til,

I

Før hun og, ligeledes
|
Som hendes gode

Moder, vil
|
Med Fodefald tilbedes. i^aZs^i 5.

Gesandten lod den (0: en tobaksplante) plante

i sin Have, hvor den voxte stærk til.LTid.

1751.91. Ungerne (hos storkene) er i det

mindste to Maaneder om at voxe til. BMøll.
DyL.II.265. lMos.21.8(1931)(se sp.380'^).

\\

(jf. I. tilvokse 1.2 ; nu næppe br.) overf. Dig-

teres antal voxer altid til. PoulPed.F.17. naar

man gifter sig for at komme i Velstand,

voxer Kiærligheden til jo meer og meer.

Holb.Pern.IL5. Efter Tamerlans Død faldt

dette store Monarchie, som havde voxet til

udi saadan Hast. sa.Hh.L72. *Lad Solen

korte af sin Vei,
|
Og Natten voxe til —

]

Guds Vældes Arm forkortes ei. Boye.AD.1.88.

II
m. refl. hensobj. Helsingborg . . voksede sig

Selvfølelse til.Galsch.H.113. 15.2) (jf. L til-

vokse 2 ; nu 1. br.) til bet. 3.2 : vokse fast til,

sammen med noget andet, samme Caliph lod

afhugge hans høyre Haand. Men Historien

vidner, at samme Haand ved Jomfrue
Mariæ Forbøn voxede til igien.Holb.Kh.428.

vAph.(1764). VSO. \\ om enkelt ting: lukke

sig ved sammenvoksning. Saaret er voxet til.

Levin. 15.3) (';/. L tilvokse 3) til bet. 3.3:

blive dækket, lukket af plantevækst; blive

tilgroet, beddene vokser til med greH.Moth.

V235. Lyng-Hugst og Fladtørv-Skiør kan
paa 6 til 8 Aar voxe til igien.JPPrahl.AC.
100. Dammen voxer Aar for Aar mere til.

Levin. VSO.
16) vokse ud (jf. udvokse^. 1 6.1) især

i forb. m. af: komme ud, frem ved naturlig

vækst; gro frem. Tanden voxer ud af Tand-
gierdet.lfO. Isopen, som voxer ud (Chr.VI:

udvoxer; 1931: vokser frem^ af Væggen.
lKg.4.33. billedl.: De lave græske Stenfun-

damenter ser vi vokse organisk ud af Sten-

sylden. FrPoulsen.TGK.48. Lingvistikken er

voxet ud av &lQlogien.ActaJutl.XVIII,3.17.

16.2) tiltage i vækst, til den fulde størrelse

(omtrent) er naaet; ogs.: blive færdig med
sin vækst. Moth.V236. (krebsens) Saxe, som
den undertiden selv sprænger af sig, og
lader voxe ud ig]en.Ew.(1914).V134. At
spire, vokse ud, at dø — at glemmes, |

det
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er det Skabtes Lov.Drachm.SB.24. Tolv

år gammel er Starkad vokset ud til en

kæmpeskikkelse. AOlr.DH.II.194. Bliv i Je-

riko, til eders Skæg er vokset ud (1871:

\oxer)l2Sam.l0.5(1931). \\ billedl. disse Bil-

leder kan i de senere Bøger voxe ud og faa

en videre sjælelig Horisont. Rubow. HL. 92.

II (^j-) ''^^fi-
*over min Barndoms sorgløse

Gang
I

din (o: Koldinghus's) alvorlige Skygge

faldt;
I

hvis dengang der spired en ska-

bende Trang,
|
som siden voxed sig ud i

min Sang, |
du først paa den haver kaldt.

Ploug.II.96.

II. vokse, V. [ivmgsa] -ede. vhs. -ning

(Wagn.Tekn.549. Chnst.Kemi.173. VareL.^

11.576). (sv. vaxa, no. vokse; afl. af Voks;

jf. II. vokset, vækse) indgnide med voks.

Proppen tilklines med Vox, derpaa ombin-

des den med en Blære; Blæren og Baandet
voxes atter. Blich.(1920).XV1.178. Jeg faar

allernaadigst Lov til at spænde hans Sabel-

bælte og vokse hans ^tovler. GyrLemche.S.
IY.164. Man vokser og lakerer paa samme
Maade Silketøj til Hattepullen. PoZ."/«i920.

15.sp.6. især (haandv. og dial.) m.h.t. traad.

HCAnd.(1919).lI.224. Denne (skomagersy-)

Maskine . . voxer, beger eller olier Traaden.

DagbUV»1863.4.sp.4. Bang.T.50. Haandv.6.

KuskJens.Søm.Till.4. Feilb. Esp.382. Fr
Grundtv.LK.182. Hedebo.57.

Vokse-, i ssgr. I ) (Voks-, se u. Vokse-

kirtel, -værk), (jj. Vækst-^ til I. vokse 1-2

;

foruden de ndf. medtagne kan anføres: vokse-

dygtig, -evne, -kaar (LandbO.III.200), -kraf-

tig, -trang, -vilkaar (HavebrL.*I.558. Hans
Povls.HF.154). 2) se Voks-, -aar, et. (jf.

Vækstaar^ om de aar, i hvilke et menneske

vokser. Jeg troede (at min kone) var over

sine voxe -Aar i Længden; men . . paa 8

Dage voxte hun fiire Tommer, og voxer den

Dag i Dag er.Argus.l771.Nr.34.2. MLorent-
zen.AL.53. -alder, en. (jf. -periodej d. s.

Drachm.KW.30. Reumert.C0.171. -1>nnd,
en. (jf. -^mnd samt Vækstbund; l.br.) d.s.s.

Grobund; overf.: AWim.Evolutiv Paranoia.
(1902).95. jeg har altid kendt det som min
Sag at være med . . hvor jeg skønnede, at

der var Voksebund for Fremtiden. JE^ansHen-

riksen.Fremskridtsfolk.(1937).34. -dam, en.

d.s.s. Vækstdam. Fiskeritidende. 1887. 383.

-grund, en, (jf. -bund samt Vækstgrund;

1. br.) d. s.; over}.: den nationale sag opta-

ger voksegrunden for alt andet. Ottosen. Peter

HiortLorenzen.(1896).174.TroelsL.BS.III.44.

-kirtel, en. {ænyd. wox(e)kiertel; jf. Vækst-

kirtel; dial.) især i flt., om hævelse af hals-

kirtlerne under opvæksten. Moth.V236. Voks-:
Tode.M.23. UfF. -kraft, en. (ænyd. d. s.)

især om plante: kraft, duelighed til at vokse.

Derpaa beror dets (o: træets) Voxekraft,
|

om dybt dets Rødder ligge.Ploug.il. 5. (af

grisens) Voksekraft og Evne til at sætte

Fedt afhang . . deres hele Eksistens. Pont.F.

1.27. JakKnu.F.211. overf.: hvor vældig er

dog den unge Elskovs Voxekraft til at skaffe

fra sig, hvad der vil standse dens frie Leven.
Sibb.I.lOO. (den klassiske filologi har) været
i besiddelse av fuld ungdommelig vokse-

kraft. Ho/g Ped. 5iV. 73. -kreds, en. (bot.)

geografisk omraade, hvor en plante vokser. Ørst.

VI. 166. Schouw. Plantegeographie. (1822). 5.

129. -maade, en. (bot.) maade, hvorpaa en

plantes vækst foregaar. StNyeland.Frugthave-

10 dyrkningen.(1873).153. LandbO .1 1.419

.

voksen, adj. ['vogsan] Hoysg.AO.56.
(i bet. 1 ogs. vokset, se u. van-, velvok-
senø, intk. -t ell. (nu kun dial.) vokset (Cit.

1711.(AarbFrborg.l910.58). Mossin.Term.278.
OeconH.(1784).II.133. Esp.§151a. jf. Thor-

sen.71) ell. (uden for jy. 1. br.) d. s. (som
præd., om person: OBloch.D. '^1.121. se end-

videre u. bet. 4 slutn.); best.f. og /?i. voksne
ell. t Toksene (Adr.'V,1764.8.sp.2) ell. (i

20 bet. i; l.br.) d. s. (de var deres Dont vok-
sen. Nystrøm.OF.11.49); gradbøjn. (l.br.; und-
gaas som regel ved omskrivning, jf. Høysg.

AG.56. Mikkels.Sprogl.182): komp. voksnere
(Rahb.E.I.llO. Bagges.Danf.il. 374. Levin.

AlbumafHaandskrifter.(1846).Fort.l. JVJens.
My.III.96). {æda. waxæn i bet. 1, oldn. vax-
inn, jf. oeng. aweaxan, ty. erwachsen; egl.

perf. part. til I. vokse)

1) (nu næsten kun i ssgr. som fuld-, gran-,

30 halv-, velvoksen^ i forb. m. nærmere bestem-

melse: som er af en vis vækst (alder, stør-

relse), man kunde jo let ansee mig for et

Barn, især, da jeg er kun lidet voxen af

min k\der.PMøll.(1855).II.133. Rørvæxten
. . er tæt og fyldig som en Skov, voxen vel

sine fire kien.Kierk.V1.178. jf. velvoksen:

En vel voksen ^pers^n. Moth.V236. Hun er

vel voxen (ikke voxet). ilfO. ^w. voxe^.

2) om person: som har naaet sin fulde
40 vækst og udvikling; som ikke er barn mere;

ogs. (jf. bet. 1; nu 1. br.): som er i den senere

barnealder, jer Dotter Lisbet er jo voxen? .

.

kand der da icke blive et nyt Svogerskab?

Holb.Jean.V6. En voxen Karl spiser ofte 6,

ja endog 8 Sild til en Froekost. FThaarup.
BornholmsAml.(1810).56. *Mange Piger paa
min Alder

|
Kan med voxne Herrer gaae,

|

Som sig deres Kjærest kalder,
| Og af hvem

de Ringe iaae.PMøll.(1855).1.55. i Forhold

50 til et ganske lille Barn er Blufærdighed een;

saasnart der antages, at Barnet er blevet

saa voxent, at det har en Viden, er Blufær-

digheden en einden.Kierk.XII.411. voksne

elever. Statstidende."1 10 1951. l.sp.l. jf. bet. 4:

en sadistisk Lærer, hvem han (o: eleven)

endte med at tampe, da han var voksen

nok til det. JVJens.(PoU'U1944.11.sp.5). \\

overf.: som er aandelig udviklet, moden, han
var udentvivl i det Studio langt mere voxen

60 og dreven.Gram.Breve.45. I Siælen havde

hun længe været voxen. MO. „Jeg kan ikke

gøre noget bedre end mit Bedste! Det vil

du heller ikke forlange af mig." — „Jeg

mener kun, det er paa Tide, du bliver lidt
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voksen i din Kunst." J?ode.Dgf.76. spec: som
har den aandelige udvikling, der plejer at følge

med alderen. Gives der ikke Mennesker .

.

som opnaa en høj Alder uden at blive voxne?
Rowel.Br.409. (han) kaldte Hugo for en
Skifting, der aldrig havde været rigtig Barn
men heller aldrig var bleven helt voksen.
Pont.HK.'(1920).69. talem.: man er først

voksen, naar man er 50 aar (efter en ud-
talelse af Adam Poulsen, se PolMi\1929.10.
sp.2. Vogel-Jørg. 80.379). || voksne børn.
Kand en Kone af saadan Alder, der har
voxne Børn, gaa paa Mascarade, hvorfor
skal det da legges unge Mennisker til Last.

Holb.Masc.II.l. Duelund. N. 164. voksne
drenge. LKok.(PSyv.Viser.(1695).584; se

u. Dreng 1^. Skipper, 7 Mand og 3 voxne
Drenge. Stibolt.SF.19. JVJens.Di.87. voks-
ne folk. Ew.(1914). V.109.117. (en) Regel for

alle Børnelege, er, at Børnene ei maa være
de voxne Folk til Byrde. Heib.Pros.X.15.
Han opfordrede A. til at holde sin snottede
Næse fra voksne Folks Sager. EBertels.D.

197. voksen kvinde, se I. Kvinde l.i. den
voksne mand, se u. I. Mand 4.1. voksne
mennesker, se Menneske 4.2. voksen pige.
Moth.V236. Du er nu snart en voxen Pige,

og skal gjøre din Lykke i Yerden. Heib.Poet.

VI.293. Pont.VE.nOl. || i substantivisk

anv. Middelalderkunsten havde . . fremstil-

let Jesusbarnet som en Fuldvoksen i for-

mindsket Maalestok, med en Voksens Pro-

portioner og Holdning. 7yed.J5J5.i32. Over-
alls, 2, en til Voksen og en til Dreng. PolitiE.

Kosterbl.'ltl925.1.sp.l. i flt.: de voxne og
G&rQle.Ew.(1914).V181. Livets Skole er for

de Voxne og derfor gaaer det noget stræn-

gere til end der, hvor Børnene gaae i Skole.

Kierk.VlII.150. Taksten var fire Skilling

for voksne og to for Børn. UDahlerup.GT.
45.

II
om dyr. tvende voxene Sviin.Ær."/»

1764.8.sp.2. Transport . . af Heste, voksent
Kvæg eller Ungkvæg. Bek.Nr.l44*U1934.§l.
i substantivisk anv.: Cuvier.Dyrhist.I.312 (se

u. Unge 1.1^. Dyrenes Livsperioder . . Un-
der Perioden som Voksen forbliver Orga-
nismen i Reglen omtrent paa samme Trin.

Boas.Zool.*138. dyreknogler, særlig af får . .

og okser, af hvilke der fandtes knogler af

mindst 3 voksne og 2 k&lye. AOlrE.NG.76.

II (1. br.) om plante. * hastig Sæden skal
voxe, og voxen

|
modnes, fylde og tække

vor Lade. Haste.BD.119. *Naar Stormen vei-

rer bort de voxne Træ'r. V/ilst.D.50. Pol.Ve
1910.3.sp.l.

I)
om (del af) organisme; fx. om

fjer: Sal.VI.651.

3) som er karakteristisk for, hører til, bru-
ges af en person, der er kommet ud over

barnealderen. Lises høihalsede Kjole havde
et voxent Snit. CBernh.IX.9. gaa i voksne
Klæder. JPJac.1.103. Fem og tyve Øre for

Voxne og to Børn paa en voxen Billet!

Reumert.(MH.III.50). Et Barn, der er be-
gyndt at spise voksen Mad. VilhRasm.BU.34.

Voksne Spiralsenge. DagNyh.*Vil921.20.sp.4.

II
voksen alder. Christi Fyldes voxne Al-

der (Chr.VI: vextes maade; 1907: Maal af

Yæk&t). Ephes.4.13. Mennesker, der i voksen
Alder er kommet til at benytte et helt

fremmed S^prog. Byskov.M.IO. \\ voksent
bal. Da Sønnen var i næstøverste Klasse
i Skolen, havde han en saa stor Kreds
af Kammerater og Omgangsforbindelser, at

10 Faderen . . holdt „voxne Baller". /Sc/iand.

BS.29. AlbDam.B.42. \\ om adfærd, tanke-

gang. *Barn man bli'er igjen (o: i en rekon-

valescens) med voxne Tanker. PalM.IV225.
(hun) har glemt sine altfor voksne bekym-
ringer . . Lige nu mærker hun kun, at hun
er atten år og næsten et ham. Raae.F.30.

II
som adv.; fx. i forb. snakke, tale vok-

sent, hun vilde ogsaa gærne sidde lidt og
snakke voksent med Faderen.AndNx.DM.

20 III.59. Leop.B.247.

4) O/, ty. einem gewachsen sein) i udtr.

for at kunne maale sig med, kunne magte
nogen (noget). \\ være en voksen (nu næppe
br. voksen nok. Moth.V236. Holb.DH.II.
887), kunne maale sig med en; være en jævn-

byrdig. *Min stærke Fiende jeg ellers voxen
var. Holb.Paars.195. Den evige Skiænden og
Brænden (under krigene har) ikke reent

kunnet ødelægge (landskabet); Naturen har

30 her været sine Voldsmænd voxen. Bagges.L.

11.217. Da vi næste gang mødtes med de
svenske, var vi dem igen voxne som i det

foregående århundiede.ADJørg.IV54. Sie-

burg.Robespierre. (overs. 1936). 23. være en
for voksen, (nu dagl. ell. dial.) være en
overmægtig, overlegen, for myndig. Holb.He-
rod.8. han kunde ikke komme overeens

med de andre Professorer, ventelig fordi

han var dem for voxen. JPaludan.Møen.
40 1.(1822).478. vi blev dem ogsaa her for

voksne, saa de strakte Gevær. Cit.l848.

(SvendbAmt.1924.69). Feilb. UfF. || være
noget voksen (nu næppe br. voksen nok.
Holb.DH.II. 611. Langebek. Breve. 64. Høysg.

S.167) ell.(nunæppebr.) være voksen (nok)

til noget (Holb.Kh.I.113. Steners.CritBet.72.

Schousbølle. Saxo. 278), kunne magte, klare,

overkomme noget. Moth.V236. At skrive Co-

moedier holde ellers nogle Folk at være et

50 hvert lystig Hoveds Verk, da dog Erfaren-

hed viser, at neppe tree eller fire udi et

heelt Rige findes saadant Arbeid voxne.

Holb.JJBet.a4.'» skulde en saadan Mand ikke

være Embedet voxen.Jacobi.Skr.121. Han
var en Konge, der ikke var Skiebnen og sin

Modgang voxen.Molb.DH.il.297. Staten vil

opløses, dersom Deres Majestæt ikke uop-
holdeligen omgiver Deres Throne med Mænd,
som ere Opgavens Storhed voxne. Fædrel.^^lt

60 1848.2. sp.l (i adresse til Frederik VII). Han
var i sin Jævnhed alle Forhold voksen.
Brandes.11.520. være situationen voksen, se

Situation 2.2. den bære kronen, som er

kronen voksen, se 1. Krone 1.2. f være en

XXVII. Rentrykt Vu 1052 25



387 Tokisen- Voksfigur 388

for voksen (\oksent. LTid.1746.692), (jf.u.

forvokse 4t.s) om ting og forhold: overstige ens

kræfter, evner. Moth.V236. *Gemyttets Cha-
racteer ret levende at give

|
Min lumpne

Fusker-Fiær vil aldt for voxen blive. Wadsk.5.
Professor Horrebows Skat-Kammer (o: navn
paa en geometri) er dem (o: eleverne) for

voxen og udkræver en Mathematicus til

lnformsitor.Cramer.(JySaml.4R.n.461).

5) (især spøg.) om ting: meget stor.

Han famlede en Seddel frem af sin Tegne-

bog . . En voksen Seddel. Brodersen.L.211.

UfF.(Fyn). om forhold: det er . . nogle

voksne Priser, I tar . . for den Smule Negle-

filen. iVT^iT/ioms. C/F. 23. Ved (badminton-)

Kampene . . indtraf der en voksen Sensa-

tion. B.T."/ioi939.i2.sp.2.

Voksen-, i ssgr. (sjældnere Voksne-,
se ndf.). til voksen; foruden de ndf. med-
tagne kan anføres flg., fx. til voksen 2:

Voksen-daab (Schindler.Liturgi.(1928).180),
-døbt (Bornholms Tidende.^'U 1931.3.sp.6); til

voksen 3: Voksen-biUet (PoVVa938.13.sp.3.
smst.^ltl945.11.sf.3), -dragt (KunstmusA.
1929-35.125), -sprog (Borries. P.l44) , jf.

Voksne-billet (Cit.l952.(OrdbS.)), -ord (Jesp.

Sproget.(1941).146). -dom, en. (sj.) d.s.s.

-hed 1. hvor meget husker vi om, hvad vi

vidste om Livet, da vi var under 10 Aar.

Maaske har vi allesammen vidst en Masse
om det, men har glemt det paa vor Vej

mod Voksendom. BerlTid.*''U1948.Aft.8.sp.6.

O -hed, en. flt. (i bet. 2; sj.) -er, I) det at

være voksen. Det var en stor Forfremmelse
(o: at sove i karlekammersengen), der smagte
lidt af Yoksenhed. Aakj.BT.63. man var jo

trods alt for tidlig voksenhed endnu i den
alder, da man troede (osv.).NisPet.Dagtyve.

(1941).129. 2) adfærd, handling som en vok-

sens. Børnene svedte og blev mer og mere
Børn igen efter de første Danses Voksenhed.
KNordent.JL.il. 179. *Af Klodser bygger
man (o: børn) et Hus,

|
som styrtes med

Gevalt i Grus:
|
De Stores flotte Voksen-

heder
I

de Smaa i Tide forbereder! JFJens.
JB.73.
Vokse-periode, en. (jf. Vækstperiode^

d. s. s. -alder. Sal.XVIII.376. -plads, en.

(fagl.) d. s. s. -sted 1. SaUII.1046.XVI.345.

II
overf. Fredericia — (i 1850erne) voxe-

plads for en national selvfølelse. ^daJu^L
XXII,1.11. -rum, et. (fagl.) det areal, som
hver plante i en bestand tildeles. MO.^ Landb
0.'I1.693. -salve, en. se Vokssalve, -sted,
et. I) (fagl.) sted, hvor en plante vokser, til

een Maltgjøring (maa) ikke blandes Byg
sammen fra forskjellige Voxesteder, eller

Egne. Olufs.NyOec.1. 137. Warm.Bot.667.
\\

m. h. t. visse lavere dyr. Yngel (af østers)

købtes . . i Holland . . og indplantedes i

Limfjorden paa særlig gode Voksesteder.
BerlTid.Vi 1925.Aft.5.sp.5. 2) sted, hvor en
person vokser op ell. lever. *Her end er

Skjaldes bedste Voxested,
|
De skyde op

som Pil ved Bækkens Bied.Grundtv.PS.VII.
108. *Disse Øer . .

|
dette Fastland . .

|
de

har været Voxesteder . . | for vort Folk i

tusind Aai.Rich.VL.S. DrewsenChrist.RM.17.
I. vokset, (part.) adj . se I. vokse og

voksen.

II. vokset, (part.) adj. [Wmgsdt] (afl.

af Voks ell. perf.part. af II. vokse) indgnedet

med, indsmurt i voks. (især om traad). Moth.^
10 V225. Poppo lod sig iføre en Voxed Kiole,

hvilken han lod a,nstikke.Holb.DH.I.85(jf.

Vokskjole/ (han) gav sig i Lag med at

tørre sine voksede Fingre i et Tørklæde.
GyrLemche.S.IV.120. japanske Fletninger (o:

flettede hatte) af vokset Papir. PoL"/8 2925.3.

sp.l. jf.: Sort Læder sys med Begtraad, gult

med hvid indvokset Ixdidid. Aftenbladet.^I lo

1933.10.sp.2.

Vokse-tid, en. {ænyd. d.s.; jf.Yækst-
20 tid) I) (fagl.) den del af en plantes levetid,

da den vokser, ell. den tid paa aaret, da en
vis plante vokser. LandmB.III.17.39. ForstO.

overf.: *Violblaa løfter Himlen sig derude,
|

en Kæmpeblomst, hvis Voxetid er kort.

Jørg.B.16. ogsaa Ideernes Sæd kræver sin

Yoxetid. Roos.HS.162. 2) CJ den del af et

menneskes liv, da det vokser, udvikler sig. Vi

har en Voksetid, en Modenhedstid og en

Affældighedstid, hvori Livets Kresløb synes
30 at fuldendes. Hørup.1.196. (hans) aandelige

Yoksetid.VilhAnd.PM.I.13. -vinge, en. se

Voksvinge, -værk, et. (alm. Voks-. Nord
ConvLex.V.744. Sal.XVIII.376. KMich.LM.
116. JPMuller.MitSystem.*(1904).21. Ugeskr.

f.Læger. 1918.1976. Feilb. jf. VSO. Saaby.'),

smerter i lemmerne, værk, der indfinder sig

hos opvoksende unge mennesker. S&B. i Pelles

Krop knager det blot han rører sig, Knok-
lerne skyder paa og kræver at strækkes, han

40 har Vokseværk og Uro alle Ye^e.AndNx.
PE.II.148. AAndreasen.DN.98. UfF. \\ i

sammenligning ell. billedl. vi følte en underlig

Kriblen — som Gigt eller Voksværk. /SMicA.

H.49. Disse pinagtige Tilstande . . er snarere

socialt „Voksværk", der hjemsøger en Kul-
tur, der løber for stærkt i Yeiret. DagNyh.
'*U1922.1.sp.l.

II
hertil Voks(e)værk8alve,

(dial.) d. s. s. Senesalve. FolkLægem.I.69.IIL
118. CReimer.NB.529.
Voks-fakkel, en. (jf. -blus samt Vind-

fakkel; foræld.) fakkel, hvis tande er over-

hældt, præpareret med voks. Moth.V233. Holb.

Ep.I.306. Funke.(1801).1.644. MO. -farve,
en. i) voksets naturlige farve. MO. 2) (jf.

-smeltefarve; fagl.) et med voks blandet og

tilberedt farvestof. vAph.(1759). Mal Teknik.

151. -farvet, adj. (f -farvig. vAph.(1759)).

(jf.-gul; nu l.br.) gul som voks. Moth.V233.
Amberg. S&B. VSO. -figor, en. (jf. -af-

60 støbning, -arbejde 2, -billede, -dukke 2)

figur i voks, forestillende en person; især

(foræld.) om figur i vokskabinet. Pram.IV.414.
Oehl.Digte.(1803).233. Mariebibliotheket ..

ejer en Voksfigur . . som efter paalidelig
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Tradition fremstiller Luther. BOls.Vokspla-

stiken.(1896).f3]. Nystrøm.OF.II.51. sml:
(damerne sad) i Sofaen . . som to sortklædte,

stive Yoksfigurer. LeckFischer.KM.132.
\\ (jf.

-barn; foræld.) om figur anv. til forgørelse.

Dania.VII.39.41. Feilb.Sjæletro. (1914). 185.

-form, en. støbeform af voks. OpfB.^
11.418. D&H. -fyrstik(ke), en. (sj.)

d. s. s. -tændstik. S&B. -gul, adj. (jf.

-farvet, -gustenj gul som voks. Moth.V234.
Høysg.S.340. en mægtig Kvindeskikkelse . .

voxgul i det svære Ansigt. Schand.SB.190.
et Nøgle voksgul TT&Bid.CHans.BK.U.

\\

voksgul bægersvamp, Sf Dasyscypha ce-

rina (Fr.). Rostr.Flora.II.^]1925).165. -gu-
sten, adj. (jf. -gul; sj.). hans Farves vox-
gustne Bleghed. Carl Gandrup. Stille Skæbner.

(1911).82. -hat, en. I) (foræld.) hat af voks-

dug ell. med voksdugsovertræk. HMikkels.D.
104. Bagges.DYIX.395. 2) (jf. -svamp 2) ^
slægt af familien Agaricaceae (paddehatte)

med voksagtige lameller, Hygrophorus Fr. Sal.

XVIII.375. Rostr.Flora.U.^(1925).258. -ho-
ved, et. (fagl.) merskumshoved, der er kogt

i voks. OpfB.^lII.143. -hud, en. (zool.) blød

hud ved grunden af visse fugles næb. Cuvier.

Dyrhist.I.203. DJagtleks.1392. -hndet, adj.

(jf. -hud; zool). S&B. D&H. -hvid, adj.

(jf. II. -bleg, -klarj af farve som hvidt voks.

*Frem lyser Huden i en voxhvid Blank-
hed —

I
nej, det er ikke Vox, men Kød og

Blod. Drachm.DD. 63. HavebrL.^1.559. -ka-
binet, et. (jf. Kabinet 4, Panoptikon

; for-

æld.) samling, udstilling af voksfigurer (fore-

stillende kendte personer). Adr.^'^lel800.1.sp.l.

Det Voxcabinet, der i Aar er at see i Dyre-
haugen. KbhSkild. 1803/04. 990. Heib.Poet.V.

161. Nystrøm.0F.lI.51ff. i sammenligning:
(stykket) forholder sig til et virkeligt Digter-

værk, som et Vokskabinet forholder sig

til Thorvaldsens Museum. J5randes.X///.367.

-kage, en. (ænyd. d. s.; fagl.) I) (jf.

-tavle 2) betegnelse for de lodrette tavler, be-

staaende af sekskantede celler, som bierne byg-

ger af voks; bikage; ogs. spec. (i modsætn. til

Honningkage 1) om bikage uden honning i,

ell. hvorfra honningen er udskilt (Fleischer.B.

162. MO. VSO.); ogs. (1. br.) om udskaaren
skive af biværk med voks og honning i (MO.).
Moth.V234. Eilsch.PhilBrev.l3. de øverste
Rækker i alle Voxkagerne ere lukkede og inde-

holde Honning. Brehm.Krybd.532. Bergs.MS.

^

11.433. 2) om størknet voksmasse. Biavl.96.

Haandbog i Biavl. (1944). 399. -kappe, en.

(nu næppe br.) kappe af voksdug ell. ind-

gnedet med voks. Pilgrimme med Voxkapper.
Bagges.DV.XI.83. -kerte, en. {glda. wox(e)-
kiert(e), oldn. vaxkerti; jf. -lys 1, -stabel;

især foræld, ell. poet.) kerte af voks. Vox-
kjerterne straalede, og det hellige Kors blin-

kede paa Alt&ret. Hauch.Y316. *en Hyldest
til ham (o: middelalderens lærde) der sober
sad

I

ved Vokskertens Skin i sin Celle!

JVJens.JB.60. -kirtel, en. i) (jf. -lem;

zool.) voksafsondrende kirtel hos visse insek-

ter. Boas.Zool.*321. Haandbog i Biavl. (1944).
69. 2) se Voksekirtel, -kjole, en. (sj.) kjole,

indgnedet med voks. (Popo) giorde saadan
Prøve (o: gudsdom) med en Vox-Kiole, som
han lod iføre sig og Anstikke. Holb.Kh.1.506.

-klar, adj. (jf. II. -bleg, -hvid; sj.). *Den
voxklare Hud

|
Er blegbrun og mat. VThist.

D.55. -kind, en. (foræld.) klud, der er ind-

10 gnedet med voks. Agerbech.FA.1.79. Amberg.
-krans, en. krans, forarbejdet af voks. Vox-
krandse betyde for den Drømmende Sygdom
og Død. ConvLex.XIX.270. De (kan) give mig
en uforgængelig Vokskrans paa min Grav.
LCNiels.Historier.(1907).113. -kræm, en.

voksholdig kræm til at gnide linoleum ell. voks-

dug med. TidensKvinder.*''U 1926.38. -kul,
et. (fagl.) en slags brunkul, som er opstaaet

af planternes voksindhold, og som benyttes til

20 voksudvinding. VareL.^163. -laag, et. spec.

(jf. -segl 2; biavl.): laag af voks, hvormed
bierne lukker celler med honning til vinter-

forraad ell. med larver i. Brehm.Krybd.533.
Haandbog i Biavl. (1944). 395. -lagen, et.

(ænyd. d. s.; foræld.) vokset lagen til at svøbe

om lig. Moth.V234. Cit.l780.(HistMKbh.4R.
11.246). bred Voxlagenet over Ligetllng.

PO.II.212. jf.: den første Snee knasede under
Vognhjulene . . Det var, som om Naturen selv

30 vilde væve et hvidt Voxlagen til min Bro-
ders afsjælede Legevae. Bagger. 1.145. -lak,
en. (fagl.) olielak tilsat voks. MalTeknik.30.
-lampe, en. (foræld.) lampe med vokslys

(til illumination). Amberg. VSO. -lav, en, et.

S( en slags lav, Biatora. Rostr.BP.83. -lem,
et. (jf. -kirtel 1 ; zool.) betegnelse for organer

paa undersiden af arbejdsbiens bagkrop, hvoraf

vokset udsvedes. LandbO.IV.803. -lomme,
en. (zool.) hulhed mellem biernes bugskæl,

40 hvori voksbladene befinder sig, til de skal be-

nyttes. Haandbog iBiavl.(1944).78.394. -lys,
et. (æda. wox lius (AM.), wax lius (KrErsl.

T.38), oldn. vaxljos) i) (jf. -kerte, -stabelj

lys støbt af voks. *Vor Degn ey ulærd er,

kand skiønne Voxlius støhe. Holb.Paars.38.

*du giver til vort Kloster
]

Fire Voxlys,

topunds Yox\ys.Hrz.D.II.65. TroelsL.^VI.lO.

VareL.''II.72. \\ hertil Voksly8-fabrik(ant),
-fabriker (Hallager. 141), -støber (vAph.

50(1759). Funke.(1801). 1.644), -støberi (se

u. Støberi 2), -støbning (Hallager.141).

2) overf. 2.1) (jf. Kræmmerhus 3.3; zool.,

nu næppe br.) en art keglesnegl, Conus vir-

go. FortegnelsepaaByeskriverBirchsNaturalier.
(1763).A4.r> vAph.Nath.lv316. VSO.Ill.K
290. 2.2) ^ Kleinia repens Haw. JohLange.
Pl.(1949).75. -læder, et. (sj.) d. s. s.

Vækslæder. graaelige Strømper og Vox-
læders Skoe.Biehl.DQ.III.156. -lærred,

60 et. (jf. -dug samt Vækslærred; nu vist

kun dial.) lærred, der er overtrukket med
et fernislag (opr. med voks). vAph.(1759).
Manufact.(1872).296. OpfB.^VI.576. Feilb.

II
i gen. som adj. ell. 1. led af ssgr. en Vox-

26*
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lærreds Pung til 30 FatroRer. MR.1806.244.
divanbord med voxlærreds tæppe. CatøZo^

over Løsøre-Audionen paa Estrup.(1819).8 (jf.

-tæppe^. -maleri, et. (æstet.). 1) en i old-

tid og middelalder anv. maleteknik med voks-

farve, der brændtes ind; enkaustik; ogs. om
en i nyere tid anv. maleteknik med voks som
bindemiddel. Funke.(1801).1.645. MalTeknik.
150. 2) maleri, der er malet med voksfarve.

MO. VSO. -mal(ii)ing^, en. (æstet.) d. s. s.

-maleri 1. -malning: MO.^ Holst.R. jf. VSO.
-maling: S&B. Larsen, -mannequin,
en. (jf. -buste, -dame, -model 2) mannequin

(1) af voks til udstilling af paaklædningsgen-

stande. Pol.''liol943.12.sp.6. -maske, en.

I) (døds)maske af voks. efter Originalerne

tagne Vox-Masker af . . Konger og Dron-
ninger. JSPon^4<Zas.J/.i62. Ved Jordefærden
(i Rom) saas den døde paa sin Baare, iført

sine Klæder . . Ansigtet dækket af en Voks-
maske. /Sai.XF/7/.<374. D&H. i sammenlig-
ning: Oldfruens Ansigt var ubevægeligt som
en Yoxma.ske. Schand.SB.196. 2) (jf. II. Ma-
ske 3 ; sj.) ansigt, der er stift, ubevægeligt som
en maske af voks. Cavling.(Pol. ^^1 1 1919. 8.

sp.5). -mave, en. (nu næppe br.) udvidelse

i biens tarmkanal bag ved kroen (honning-

maven); mellemtarm. Fleischer.B.53. MBeyer.
Illustreret Biven.(1851).23. f -mel, et. (jf.

BlomstermelJ blomsterstøv, som indsamles af
bierne (og hvoraf vokset if. en ældre anskuelse er

tilvirket); bibrød. Fleischer.B.141.145. VareL.

(1807). 1.87. MO. -model, en. () (især

fagl.) model i voks (anv. til støbning). D&H.
Støberibogen.(1938).200. 2) d. s. s. -manne-
quin. SonjaHauberg. SyvAarforLea.(1944).56.
Hvad hedder det? (1947). 114. -myrte, en.

(jf. -pors samt Myrtevoksj 2( navn paa forsk,

arter af pors (Myrica), paa hvis frugter der

udvikles voks. Schaldem.HB.il.174. -mel,
en, et. (jf. Bi-, Honningmøl; zool.) møl, hvis

larve lever i bistader og fortærer vokset; Gal-

leria mellionella. vAph.Nath.l.248. Lieber-

kind.DYIII.31. i sammenligning: *dette Liv
fra Luft og Frihed fjernet,

|
Indsluttet som

et Voxmøl i sin Celle. Hauch.DYIII.177.
Voksne-, i ssgr. se Voksen-.

Voks-næse, en. {ænyd. vox(e)næse, sv.

vaxnåsa; jf. en næse af voks u. Voks 1)

I) kunstig næse af voks. Moth.V234. * Konger
og Keisere — see, hvor de staae (o: i et voks-

kabinet),
I
Som i levende Live, med Vox-

næser Tp&3i.lAarestr.SS.III.157. Ploug.Sylv.il.

II
i sammenligning, om noget, man kan gøre

til, hvad man vil. Leth.(1800). Prof. D. skal

være frikjendt . . Trykkefrihedssager lader

sig dreie som en Yoxnæse. Cit.l835.(Hjort.B.

11.201). 2) {ty. einem eine wåchserne nase
drehen, mnt. einem eine wassene nese an-
setten

; jf. I. Næse 6.2) i udtr. for at narre.

hvilken Voksnæse for hans kongelige Hr.
SyogeT\PLaurids.S.II.38. især i forb. dreje
(en) en voksnæse. Hans værdige Ægte-
mage har dreiet Dem en Yoxnæse. Hrz.III.

175. (kirkefondet) har drejet en rigtig god
Voksnæse til alle de Tusinder af troskyl-

dige Bidragydere.MPon<.(^PoL'V7i907.5.sp.6;.

NJBerendsen.Erindringer.(1918).93. jf.: det
er jo netop Gavtyveheltens Virtuositet at

kunne . . dreje frække Voksnæser. VVed.R.
323. sætte en en voksnæse paa. det for-

tryder mig, at saadan Taadse, som den
Tiener hånd har, skulde sætte mig Voxnæse

10 paa, og bruge mig til et Instrument at be-

drage den gode Magister Tychonius. IToiJ,

Tyb.V.2. Oehl.XY.104. vil Politidirektøren

dreje mig en Næse, saa skal jeg sætte
ham en Voxnæse ^^aa.GyrLemche.DT.lll.
Feilb. sætte verden en voksnæse paa: Lodde.

(Skuesp.IV.351). Hvor ofte har jeg sat, hvor
ofte sætter jeg . . Verden en Voxnæse paa
(0: lader anderledes end jeg er). Bagges.DYX.
108. Heib.Poet.VII. 41. -olie, en. (fagl,

20 foræld.) en ved tør destillation af voks med
kalk tilberedt olie, som anvendtes i medicinen.

BGBaumgarten.LægebogforMødre.(1789).187.
VareL.^II.577. -opal, en. (fagl.) en gul

halvopal med voksglans. Larsen. VareL.'^II.

577. -palme, en. ^ sydamerikansk fjer-

palme, hvis stamme har et overtræk af voks,

Ceroxylon andicola Humb. et Bonpl. VareL.

(1807).111.355. Ment2O.Pl.33O. -papir, et.

(fagl.) papir, der er gjort luft- og vandtæt

30 ved imprægnering med hvidt voks, parafin

olgn. Moth.V234. Tode.SB.46. VareL."11.577.

-perle, en. (fagl.) uægte perle, bestaaende

af en tyndvægget glaskugle, der indvendig over-

trækkes med perleessens og udstøbes med voks.

Funke. (1801). 1. 647. VareL.'II. 245. -per-
se, en. {ænyd. d. s.; nu næppe br.) d. s. s.

-presse. Moth.V234. Fleischer.B.636. -pind,
en. I) (fagl.) pind med voks paa enden, som
guldsmede bruger ved indfatning af smaa ædel-

40 sten. OpfB.^V11.321. 2) (jf. -stok; sj.) om
tynde vokslys. Riget.^^l»1911.4.sp.3. -pla-
de, en. I) (fagl., l.br.) d. s. s. -blad 2.

Bergs.MS.HI.399.432. 2) (jf. -skjold; zool.)

plade bestaaende af voksafsondring, hvormed
hunnerne hos visse skjoldlus er dækket. Sal.

XVI.86. Boas.Zool.*351. 3) O/. -valse; fagl.)

plade af voks til lydoptagelse. PReumert.Ma-
sker og Mennesker.(1940) .142. IngBygn.1940.
225.sp.l. -plaster, et. (foræld.) plaster af

50 voks og usaltet smør, anvendt mod fnat. Moth.
Conv.V158. vAph.Chym.III.665. MO. Folk
Lægem.III.118. -plastik, en. (fagl.) d. s. s.

-arbejde 1. Notitser om Voksplastiken.

BOls.(bogtitel.l896). -plet, en. I) plet paa
tøj olgn. af smeltet voks. OeconH.(1784).I.72.

Amberg. Larsen. 2) (gart.) i flt., om sygdom
hos tomater, der viser sig som gule ell. grønne

pletter, som ikke modnes. BerlHaveL.III.187.

-pomade, en. voksholdig pomade. Adr.^*ls

60 1762.sp.l3. Tychsen.A.II.553. OpfB.^VI.605.

-pors, en. (jf. -myrte, -træj % pors, der

afsondrer voks; Myrica cerifera L. Træearter.

(1799).229. OGPetersen.TræerogBuske.(1916).

93. -presse, en. (jf. -perse; foræld.) presse,
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anvendt til at udvinde vokset af bikagerne.

Fleischer.B.636.658. AarbKbhAmt.1930.96.
StevnsBiev.23. -prop, en. se u. Prop l.i.

-renser, en, (fagl.) redskab til uddragning

af rent voks af vokstavler ell. voksaffald. Biavl.

93. -salve, en. CVokse-. FolkLægem.1.69).

I) (jf. Tobakssalve; a'pot., foræld.) salve, be-

staaende af gult voks og olivenolie, anv. til

saarbehandling (Ungventum ceræ). MO. Pa-
num.131. SaVXX.735. Feilb. 2) (fagl.) blån- lo

ding af voks og terpentinolie, anvendt i en
Særlig maleteknik (vokstempera). MalTeknik.
129. -segl, et. I) segl (II.l.i) af voks. Moth.
V234. NMPet.LuthersLevnet.(1840).26. Pa-
læografiskatlas.Da.afd.(1903).vill. 2) (biavl.)

d. s. s. -laag. Biavl.72. -skjold, et. (sool.)

d. s. s. -plade 2. Sal.XVI.86. -skjoldlus,
en. (zool.) skjoldlus, der danner voks (kine-

sisk voks); Ceroplates ceriferus. Ldeberkind.

DYII.246. -skæl, et. (fagl.) d. s. s. -blad 2. 20

Brehm.Krybd.529.HaandbogiBiavl.(1944).70.
-smeltefarve, en. (foræld.) betegnelse for

voksfarve, der smeltedes og brændtes ind ved
det antikke voksmaleri. MalTeknik.34. Ke-
misk-tekniskUaandbog. (1938). 578. -smor,
et. (apot., foræld.) voksolie, som er blevet

tyk ved fortsat destillation (tidligere anvendt
i medicinen). vAph. Chym. III. 665. VareL.
(1807).111.349. -spejl, et. (sool.) kitin-

hinde paa biernes bugskæl, hvorpaa voks- 30

kirtlerne befinder sig. Bergs. MS.^ II. 431.

HaandbogiBiavl.(1944).69.78. f -spiri-
tus, en. syre, der udvindes ved destilla-

tion af voks; cerotinsyre. VareL.(1807).III.
349. -stabel, en. (ænyd. d. s.; jf. -kerte,

-lys 1; især om ældre tiders forhold) lang,

tynd traad (væge) dyppet i smeltet voks og
viklet op i en rulle ell. spiral, anv. til belys-

ning; stabel (2.3). Tychon.Vers.354. Juleaften
. . satte jeg et Par Lys paa Bordet, tændte 40

en Voxstabel som jeg satte om Champagne-
flasken og det var vort Juletræ. HCAnd.BH.
39. VareL.'11.72. koll: en vældig Pakke
Voxstabel. Bergs. PP. 272. || hertil Voks-
stabel-mager (Amberg.), -trækker (jf.
trække 2.4. vAph.(1764)). -stik(ke), en.

(jf. I. Stikke 1.3 ; foræld, ell. om udenlandske
forhold) d. s. s. -tændstik. S&B. Den ene
Voxstik tændtes efter den anden. EChristians.
Hj.406. smst.407. Saa strøg han en Voks- so

&tikke.Wied.IICAnd.66. -sting, et. (sj.)

sting, syet med hvid, vokset traad. Snøre-
støvler, der . . vare syede med hvide Vox-
sting.HCAnd.SS.IV33. -stok, en. (jf.
-pind 2; sj.) om vokslys, hvo giver nu op-
byggelige Voxstokke . . til at brænde i Kir-
ken ved høi Ijrs B&g? Rahb.Tilsk.1799.251.
-svamp, en. [) (med.) badesvamp, der er

gennemtrængt med smeltet voks, og som tid-

ligere anvendtes i kirurgien, han maa ikke 60

have kjendt den grusomme Maade, Man
dræber Hunde paa, ved stegt Voxsvamp.
Chir.(1845).1.27. VareL.'746. 2) ^ d. s. s.

-hat 2. Sal.XVIII.375. -sved, en. (nu

næppe br.) betegnelse for biernes udsondring

af voks. Fleischer.B.155. -sveder, en. (bi-

avl., zool.) betegnelse for de bier, der afsondrer
voks. Bergs.MS.*II.432. -svovlstik, en.

(foræld, ell. om udenlandske forhold) d. s. s.

-tændstik. Bang.S.186. A. strøg Snese Voks-
svovlstikker af, før han hjemme kom op
ad Trappen, smst.256. -sværte, en. (nu
næppe br.) skovoks. Green.UR.314. -sæbe,
en. (nu næppe br.) voks, der er gjort opløse-

ligt i vand med alkalier. Funke. (1801). I.

644. Green.UR.315.
Vokst, en. se Vækst.
Voks -taft, et. (fagl.) silketaft, der

paa begge sider er overstrøget med en olie-

agtig fernis. Funke.(1801). 11.642. Hage.^927.
-tavl, et. (sj.) om kunstig vokstavle. Man
kan . . ved at hefte øverst i den tomme
Kube et lidet Stykke Voxtavl, to Fingre
bredt, viise Bierne, hvorledes man vil have,
at de skal hyg^e. Fleischer.B.168. -tavle,
en. (ænyd. d. s. i bet.l) I) (jf. I. Tavle l.i

;

hist.) trætavle, oversmurt med voks, som i old-

tid og middelalder anvendtes til at skrive paa.
Moth.V234. OpfB.H.310. EllenJørg.(Bibliot

H.H.15). 2) 07. -kage 1 samt I. Tavle 3.3;

biavl.) betegnelse for de lodrette tavler, bestaa-\

ende af sekskantede celler, som bierne byg-

ger af voks; ogs. om kunsttavle (1). vAph.
(1759). Fleischer.B. 168.174. HaandbogiBi-
avl.(1944).191.394. -traad, en. I) (fagl.)

vokset traad. OpfB.WIII.572. VareL."11.577.

2) (jf. -uld ; zool.) traadformet voksafsondring

hos visse bladlus og skjoldlus, der danner et uld-

agtigt lag om dyret. Boas.Zool.*349.351. -træ,
et. 2( dels om vokspors: vAph.Nath.VIII.484.
JHjorth.Varelexikon.(1883).992. dels om Rhus
succedanea L., hvoraf man faar kinesisk voks.

vAph.Nath.VIII.486. Levin. Larsen, -tænd-
stik, en. (jf. -fyrstik(ke), -stik(ke), -svovl-

stik; foræld, ell. om udenlandske forhold)

tændstik, bestaaende af en voksstabel ell. -traad

med sats af fosfor, som kan afstryges over-

alt. Bang. L. 271. VareL.''11. 530. -tæppe,
et. (foræld.) tæppe af vokslærred. Catalogover

Løsøre-AuctionenpaaEstrup.(1819).10. -uld,
en. (jf. -traad 2; zool.) uldlignende lag af

voksafsondring hos visse bladlus og skjoldlus.

IIag.U.476. -urt, en. (jf. -blomst 2) ^
navn paa Cerinthe. JohLange.Pl.(1949).75.
-valse, en. (jf. -plade 8; fagl.) valse af

voks til lydoptagelse. DF.XII.51. Hage.U.827.
-vinge, en. fVokse-. Reenb.II.91). (ænyd.
d. s.; nu sj.) betegnelse for de vinger, sat sam-
men med voks, hvormed Ikaros if. den græske

mytologi hævede sig saa højt mod solen, at

vingerne smeltede, og han styrtede i havet.

Clitau.PT.7. jf.: *v o x vinget Ikarl skielv!

—
I

Vend om i Tide, før de bløde Vinger
smc\t^\SkVid.lII.38. -værk, et. se Vokse-
værk, -æble, et. (su. vaxåple, ty. wachs-
apfel) betegnelse for forsk, æblesorter med voks-

agtig (voksgul) hud. Moth.V234. Fleischer.

EB.404. CMaithies.DF.11.204.205.
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I. Vol, en. v61. Høysg.AG.138. (\&l. Esp.

378. Vul. KBecker.S.II.68. sa.VV.II.180. jf.

Feilb. VoUe. se u. I. Handel, jf. Feilb.).

flt. -ler (MDL. Aakj.BT.33. Sdjy.Maaneds-

skr. VI.(1929130).162. Feilb. jf. Hesselvoller

ndf. u. bet. 2 samt u. Slagelj ell. -le (Moth.

V238. jf. Feilb.). (ænyd. wal, stav, stok (Vider.

V.19), glda., æda. wol, jf. æda. hyalmerwol,

rorpind, sv. dial. val, fsv. val (i ssg. drapval,

slagel), no. vol, oldn. vglr, oldfris. walu, gat.

walus; besl. m. oldn. valr, rund (som 2. led

i æda. (intk.) siwolt, helt rundt som en stok

(Harp.Kr.94), oldn. sivaXr), sanskr. v&l&s,

stang, lat. vallus, pæl (jf. II. Voldj; egl. sa.

ord som I. 01; dial.) I) rundt træstykke;

stang; stok. Moth.V238. Kok. DFspr. 1.417.

II
halvrundt træstykke med indskrift, som an-

bragtes langs med en grav. Rask.FynskeBS.68.

II (jf. Haand-, Slagvol u. I. Handel 1, Slagel

1^ den del af en plejl, som man holder paa;

handel. Esp.378. UfF. 2) en tynd, smidig
kæp af pil, hassel olgn., især brugt som pisk ell.

til kurvemagerarbejde; vaand{T). Moth.V238.

vAph.(1759). Han var nemlig lidt Kurvemager
og . . syslede med Pregl og Halm og smidige

„WoUer" eller mekyiste.Aakj.BT.33. Staun.

UD.192. Kai brækker sig en Vul af en Busk
og prøver den svirpende ud i Luften. KBecker.

B.324. MDL. Feilb. jf.: Baand (af Hessel-
voller). Bitc/i.^292(?;.ZX//.210. Feilb. (han)

skar en Pile vol og gav sig til at tælge

en Skedmeie. Staun.UD.289. (faderen) kom
løbende med en pilevol i hånden . . Pile-

voUen suste ned over de nøgne ben. Mølbjerg.

Gården.(1949).35. Feilb.

II. Vol, en. se I. 01.

III .Vol, en. se 11.01.

IV. Vol, en. se II. Val.

Vola, en. se I. Vole og Vølve.

Volapyk, et. [vola'pygf] {egl: „verdens-

sproget'', af kunstsprogets ord for „verden"

(vol, dannet efter eng. world) og for ,,sprog"

(piik, dannet efter eng. speak)) navn paa det

af den ty. præst J.M.Schleyer 1879 dannede

kunstsprog (jf. Esperanto, Ido^. Udsigtover

phil.-hist. Samfunds Virksomhed 1880-94. 88.

Klodens to værste Pestilentser : Volapyk og

EsTperanto\ORung.PS. 177. i alm. spr. kun
overf.: uforstaaelig tale; noget uforstaae-
ligt. Latinen var . . blevet til et Sprog, som
en gammel Romer, hvis han stod op igen,

maaske knap vilde have forstaaet, om man
vil, næsten et Slags Volapiik. VilhThoms.Afh.
11.437. *Du gamle Svedekasse (o: Polytek-

nisk Læreanstalt) . .
|
Hvor fra den yngste

Klasse,
|
Det meste var mig Yolaipyk. Sga-

narel.IVlO. en Kontrakt, affattet i det nok-
som bekendte juridiske Volapyk. Tom£ns<.
(Pol."lil932.11.sp.6).

Volbermi»(ise), en. se Valborgmesse.
Volborg, propr. se Valborg.

I. Vold, en ell. (sj.) et (se u. Tøjre-

voldj. [v(or] flt.-e; (foræld.) gi. bøjningsform
(dat., ent.) -e (i forb. som *De Svende

gaar paa Volde,
|

de kaster med Stok
og Sten. DFU.II. nr. 23.8). {glda. wold,

wall, mark, grund, æda. (dat.) wælle, walle,

woUe (DGL.II.434), sv. vall, græsbevokset

areal, no. voll, oldn. vpUr, ty. wald, skov

(jf. Vald-horn, -sneppe), eng. weald, d. s.,

wold, slette; jf. Aalgaard, II. Old, Græsvold
1, Tøjrevold, III, Val; arkais., poet. ell. dial.

II
om forekomst i stednavne se Brøndum-Niel-

10 sen.GG.I.211} (græs) bevokset areal; mark;
(græs) slette, at hitte bier på vild vold.

Moth.V243. *Guderne sadde paa Græssets

Vold,
1
Som mødige Kæmper med Sværd og

8kio\d.Oehl.XXIX.140. *Ved Leire græsse

nu Faar paa Vold,
|
Hvor fordum Kæm-

perne årukke. Ing.RSE.VI.181. (han) frem-

siger Holmgangsloven og pæler Vold af

(oldn. orig.: haslar voll^ for Kolbjørn.

VilhAnd.(IslSagaer.III.223). Esp.377. i forb.

20 den grønne vold. hånd bléf skudt på
den grønne vold. Moth.V243. *Et Land er

nævnt Thrudvanger,
|

Deri en Hofgaard
staaer . .

|
Søer og grønne Volde

|
Er trindt

om Gaarden l&^t.0ehl.ND.4. *Der er kom-
men saa blid en Sommer . .

|
nu agter han

bolde Herre Nilerus
|
at ride paa den grønne

Yold.Krist.JyF.il.241. spec. (jf.u. I. Skred,

I. Vejle slutn.) som betegnelse for danse-

pladsen i folkeviserne. *Stalt Ingelil sidder i

30 Bure,
|
hun slaar Guldharpen saa prude.

|

Og de legte over Yolden. DFU.11, nr.14.1.
*Saa herlig gaar den Bederdans

|
paa den

grønne Vold. smst.nr.16.1.

II. Vold, en ell. t et (HCAnd.(Aarbog

f. Bogvenner. 1922. 157). jf. u. Grundvold^.

[vodI'] Høysg.AG.36. flt. -e ell. (nu ikke i

rigsspr.) -er ^Volderne. Holb.DII.III.158

(2. udg.: Voldenej. jf. Feilb. samt u. Grund-

voldj. {ænyd. wald, wold, glda. wold (Rim-
40 kr.), æda. wol (i ssg. bywolj, sv. vall; fra

mnt. wal, dæmning, fæstningsvold (osax. wal,

mur, klippevæg), mht. wal, fæstningsvold,

ringmur, jf. eng. wall, mur (oeng. weall,

mur, vold); laan fra lat. vallum, forskans-

ning, pæleværk, til vallus, pæl (se I. Volj;

jf. Grundvold, II. Val, voldet, Volding)

I) langagtig forhøjning af jord, sten

olgn., opkastet som forsvarsanlæg. Menni-

sker maatte forlade Stæder og Landsbyer .

.

50 saasom Muure og Volde ikke kunde beskytte

et Menniske imod det andets Yold.Holb.Ep.

V.44. * Besteget Volden er, vi er i Leiren.

Rahb.Jd'A.76. *De higer, og søger
|

I gamle
Bøger . .

I

Paa Sværd og Skiolde
|
I muldne

Yolde.Oehl.Digte.(1803).75. MilTeknO. Aa-
bent Bryst var Landeværn,

|
Mod var

Mandeskjold;
|
Tydsken maatte bygge

|
af

egne Lig sin Yold. Ploug.1.104. *Fjenden bag
sin egen Vold

|
Narret blev af Tordenskjold.

60 GRode.FU.77. *I Natten klam og kold,
|

Bag Fredericia Vold
|
Forventningsfuld og

taus staaer Danner-Hæren hold. ARecke.19.

*I det gule Hus ved Volden (o: i Stege)

stod min Y\igge.Rørd.KI.128 (jf. Huset ved
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Volden. sa.(bogtitel.l932)). til den Ende
lagde han end fastere Vold og Virke om
Borgen. JOlr.SD.III.144. brave krigsmænd
er bedre end stærke volde, se Krigsmand 1.

II (jf. Stormvold; Ubl.) om lignende anlæg

til angreb ell. belejring, de kom og indeslut-

tede ham , . og kastede en Vold op mod
Staden, og den stod op til 'M.uren.2Sam.20.15.

Jer.6.6. \\ om Københavns gamle befæstning

(for størstedelen sløjfet efter 1870). Fortale til

Indbyggerne i de Nye Boder, dem som boe
langst ved Yolåen.Holb.Paars.^a.'^ *Det er

i Dag et deiligt Væ'r,
|
Vinden vifter i Vol-

dens TT3deT.0ehl.Digte.(1803).222. *Grøn er

Vaarens Hæk,
|

Kaaben kastes væk,
|

Jomfruer sig alt paa Volden sole. PMøll.

(1855).1.42. Da de rev Voldene ned. Zaa-
lund.320. Vilde man ud for at lufte sig, da
hed det altid: „Jeg gaaer mig en Tur paa
Volden''. Davids.KK.^ 1.54. Andreas Hunæus
. . Paa Københavns Vold; Aftenen før Store

Bededag. 1862. Statens Museum for Kunst. Den
da.AfdelingsMalerier.(1917).29. endnu bety-

der Store Bededagsaften noget for de gamle
Volde . . Den traditionelle Spadseretur fore-

gaar nu denne Aften paa Christianshavns

Vold og paa L&ngelinie.APontoppidan.Kbh.'s
gi. Volde.(1936).42. gaa med Perle paa
volden, se I. Perle 4.2. du kan tro nej,

moppe. Perle kommer ikke paa volden i

dag, se II. Moppe. (jf. inden-, udenvolds^ i

forb. inden f'inden for. LovNr.l4"lil872.§3.
BiogrL.^XV11.537), uden (for) voldene, se

inden 5, uden 3.i, 4.i.
|| (jf. Grænsevold^

spec. om Dannevirke. Efter ønske voxte
volden,

|
Dannevirke kaldt. LZoA;.('P/S'?/u.

Viser.(1695).586). *Thyra,
1

der bygged
Vold og Værk.Rich.II.190. (poet.) i forb.

Thyras vold. CKMolb.8D.212. Rich.ND.130.
Gud vil skærme Tyra Danebods Vold. Bang.
T.74.

II iænyd. d. s. (Cit.l658.(AMHiøring.
Leyrs-Krant2.(1660).K^) ; foræld.) i forb. som
drage (OldKH.231), løhe(Slange.ChrIV224)
ell. (især) gaa til volds, deltage i en bys for-

svar fra volden ell. holde vagt paa volden. Høysg.
S.207. Mall.SgH.206. „Kronprindsens Liv-
corps" (Studenterne), som med Byens øv-
rige Sønner gik tilvolds under Beleiringen
(o: 1807). Barfod.(IllTid.l859l60.288.sp.l).
CSPet.Litt.920.

2) langagtig forhøjning af anden art.

2.1) om (opkastet) forhøjning af jord
til ikke-militært formaal. Den, som byg-
ger sit huus med fremmede penger, er som
den, der sanker sig selv stene til sin begra-
velses vold (1871: til sin Gravhøi;. 5ir.22.9

(Chr.VI). Ved Plovens skarpe Od opkastes
frugtbar' Volde. Riber.11.231. Nakken er

støttet til Grøftens Vold.VillHans.NT.6.
De jydske Heder indeholder Rester af mange
Slags Volde. Der er Faarefolde og Kvæg-
folde, gamle Ejendomsskel og lange Pløje-
striber, der ved en eller anden Lejlighed har
skullet standse en Hedebrand. HaW.L. 79.

||

(jf. Vold -dige, -grøft, -gærde; dial.) dige

(2.1 ) uden om gaard, have, mark og lignende;

ogs.: dige (2.2) mod oversvømmelse (Peilb.).

Ingen, uden hånd eier kornet på begge
sider af volden, må plucke eller skiere græs
derpå i hegnets tid. Cit. 1742. (Vider.11.46).
Blich. (1920). XXIII. 80. 81. Giersing. Land-
oeeonomien.I.(1825).16. Feilb. Thorsen.60.

Haven var omgivet af en „Vold". Fr
10 Orundtv.LK.51. AarbFrborg.1918.70. \\ om

volding (2). SophMiM.(Aarb.l911.258). jf.:

Oldtidsagrenes Netværk af lave Agervolde.
Hatt.L.79. Denda.Landsby.(1940).12. Skel-
volde. Jo/isBrøndsf.Z)0.///.73.

II (jf.TøTve-
vold 2 ; dial.) kam, mellemvæg, som man lader

staa mellem to tørvegrave for at holde vandet

ude af den, som man arbejder i; balk (2.2).

OecMag.VI.338. DF.XIV51. UfF. \\
(jærnb.)

d.s.s. Stoppevold. Ohlsson.S.143. 2.2) omna-
20 turlig forhøjning, disse Rif, der ere . . et

tredobbelt Værn for Kysten, da de bryde de
uhyre Vover, der ofte højere end selve Klinten,

uden saadan Modstand, snart skulde ned-
rive de svage Volde, og oversvømme det

lavere Vestld^nd. Blich.(1920).XIX.186. hvide
Driver fyldte Gaardsplads og Have . , Fod-
høje Volde laa langs alle WMtene.Pont.Isbj.S.

2.3) om langagtig forhøjning paa gen-
stand, legemsdel, (en kniv) frembrin-

30 ger ved ridsning i metal ligesom en lille

vold, den saakaldte grat, langs den ridsede

stxeg.Aarb.1945.85. især i ssgr. som Gumme-,
Klo-, Negle-, Tandvold.

3) (jf. Mur 2; Q3 ell. poet.) bet.l, 2.1 brugt

billedl. ell. i sammenligning. Hans Fryde-
Fest hellig vi holde,

|
Og banke paa Him-

melens Volde. Kingo.SS.IY500. De Kæmper
stilled Skiold ved Skiold

1
Ved Rælingen saa

blanke.
|
Smukt lued den forgyldte Vold,

|

40 Med Buler og med Ranke. Oehl.XXX.121.
Did (o: i vesterled) gaaer hver Aften Solen
ned

I

Bag Rosenskyernes Volde. Ing.RSE.
VI 1.242. En Dyst den prøver

|
Den lille

Jolle;
I
Med Kløgt den kløver

|
De vaa-

de Volde. Chievitz ARecke. Lodsen. (1851). 58.

Kom! Imellem Rugens Volde
|
kender jeg

en lønlig Vei.Holstein.D.36.
||

(hvad der

tjener til) værn, beskyttelse. Dertil var fra

Hedenold
|
Hid til sidste Dage

|
Disse Snæk-

50 ker Danmarks Vold. Orundtv.PS.1.261. det

ubefæstede Sparta, hvor Sværd og Landse
var Vold og Muur og BolwæTk.Blich.(1920).
XXIII.lll. i sammenligning: Tættere tryk-

de til Mandens Barm sig den blegnende
Qvinde,

|
som der var Værn og Vold bag

det tryggere Smiil paa hans liddbe. FGuldb.
1.51. ej vi svege . .

|

jer (o: sønderjyderne),

der stod som Danmarks Vold. NJeppesen.SS.
10. \\i udtr. for at nedbryde skranker. Det er al-

60 drig forgæves i et Samfund at have hørt til den
Forpost- Kolonne, der søgte at løbeVolden ned
og Porten op. Drachm.D.^x.(de) som aandelig
talt har været med til at rive Voldene ned
her i Landet. VilhAnd.FM.177 (jf. sp. 397'').
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III. Vold, en (sj. m. efterhængt art., i

let. 3: Bagges. SkR.274. Tilsk.1939.1.293)

ell. (nu sj.) et (i let. 3: DL.6—9—11. Cit.

1705. (Vider. II. 352). Baden. Jur O. jf.: Føl-

gende (o: neutra) forandrer bemsbrkelsen og
Genus tillige: . . et vold (overlast &c.) en
vold (magt og sk&ndse). Høysg.AG.36. m.

efterhængt art. (især i gen.): se u. let. 3.3).

[wmV] Høysg.AG.36. flt. (i let.: voldshand-

linger) t d. s. (DL.6—9—11; se ndf. u. let. 3.1 j.

gi. løjningsform (dativ) volde, se u. let. 2.2

og 2.5. {æda. wold, wald, sv. våld, no. vold,

oldn. vald, oeng. geweald, oht. giwalt (jf.

GevaltJ, mnt. (ge)walt, (ge)wolt (jf. Styr-

voltj; til II. volde; jf. II. valte, I. volde,

voldelig, volds, voldsk, voldsom, I. Vælde)

1) (jf. Ene-, Fjende-, Kvinde- 1, Mande-
vold 2; nu kun i forl. m. præp. i, se let. 2)

om det forhold, at man har herredømme,
magt, raadighed over nogen ell. noget;

ogs.: leskyttelse; varetægt. *Det mælte den
Jomfru, hun svared for sig:

|
„Ret aldrig

fanger han Vold over mig." DFU.nr.
19.21. *Ach! at Jesus vild' oprinde

|
Over

mig som Sool og Skiold,
|
At jeg kunde

overvinde
|
Kiød og Blood og Satans Vold.

Kingo.SS.III.15. *hand hyrede en Jagt
|
Og

overgav sig saa Neptuni Vold og Magt.
Holl.Paars.5. *Død! hvor er dit grumme
rige,

I

Helvede! hvor er din wold. Brors.SS.

1.143.
II
(især libl.) styret af præp. af ell. fra,

i udtr., der letegner lefrielse, udfrielse. Her-
ren, som friede mig fra Løvens Vold og fra Bjør-
nens Vold, han skal frie mig fra denne Phi-

listers Haand. iSam.i7.37. Gud skal forløse

min Sjæl af Dødsrigets Vold (1931: Haand^.
Ps.49.16. *Vor store Skyld os ei behold,

|

Men riv os ud af Syndens Yo\d. SalmHus.
428.5. Dette Sværd . . skal engang findes i

Jorden og udfrie Landet af fiendtlig Vold.

Bredahl.III.121. \\ efter præp. under, i udtr.

for at undertvinge, have undertvunget, brin-

ge under sin Magt og Yo\d.vAph.(1759).
Erkebiskopperne havde Landet for det meste
under deres Vold og Styrelse. FThaarup.
BornholmsAmt.(1810).163.

2) spec. anv. af let. 1, i forl. m. præp. i,

i udtr., der letegner, at noget underlægges ell.

er undergivet ens magt, raadighed. 2.1) i al

olm. *Jeg overgiver mig i eders Vold og

Magt,
I
Straf mig, hvis mindste Ord mod

Sandhed jeg har &a.gt.Holl.Mel.V.2. Franke-

rige . . bekom baade Brisach, Freyburg .

.

saaog hans (o: hertug Bernhards) hele efter-

ladte Krigsmagt i sin Yo\d. Slange.ChrIY.983.

*En Moder grumt forlade Fosteret
|

I frem-

med Vold? .. 1
Umuligt lOeRXZZ.iJi.

Bringer Nogen en Kvinde i sin Vold for

at formaae hende til Utugt, ansees han med
Strafarbeide indtil 8 AaT.Lov^V2l866.§171.
*En Dragon stak Haanden frem,

|
Men han

trak den aldrig hjem;
|
Han ham troede i

sin Vold,
I
„Dengang ej," sa'e Tordenskjold.

GRode.FU.77. lilledl., i forl. m. gen., der

letegner et forhold, (han) stod . . helt i

sine Tankers Nold. KnudAnd.HH.219. 2.2) i

forl. faa i (sin) vold ell. f volde (som
rimord: Kyhn.PE.22). *Fanger jeg dig en-

gang i Vold
I

Jeg lader dig hugge i Styk-
ker. Storm.8D.143. *(han) Berøved ham sin

Hustrues Kiærlighed . .
|
Fik hende i sin

Yold.Oehl.1.236. *stundum en Jætte . .
|

Fik Kjedlen i Yold. Grundtv.PS.IY262. *Fly-

10 ende fugles lette sværm og de dyr i den
dunkle lund

|
fik han listig i \old. NMøll.

Antig.22. 2.3) i forl. falde f'*Han faldt

i Uvens Yold.Wess.109. Ing.HD.36) ell.

komme i ens vold. Moth.V238. lilledl.: vi

beklage dybt . . at hans (o: Othellos) store

Sjæl skal komme i saadan Lidenskabs Vold.
Sill.PK.II.llO. nu er det jo saadan, at

unge Mennesker, der er kommen i et Sy-
stems Vold, gerne bliver store Dogmatikere

20 med det samme. JPJac.II.103. 2.4) dels i

forl. give nogen i ens vold, lade en

faa herredømme, magt til at lestemme over

nogen; give i ens hænder. *Jeg giver ham
i FiendersYo\d.Bredahl.VI.209. Det er den
Guds Mand, som var genstridig mod Her-
rens Ord ; derfor har Herren givet ham i Lø-
vens Vold (1871: til Løvenj, og den har søn-

derrevet ham. lKg.13.26 (1931). refl.: Moth,
V238. *Fra Danmark lyner Tordenskiold;

30
I

Hver give sig i Himlens Vold,
|
Og flye!

Ew.(1914).111.188. *Jeg kommer, jeg giver

mig i Din Vold,
|
Bedende rækker jeg efter

Dit Skød. Drachm.SH.131. man sang fædre-

landssange om frihed mens man gav sig i

tyrannernes vold. Grønl.LA.88. lilledl., m.
gen., der letegner et forhold, fx. en tanke,

stemning, indflydelse, (han lod) sig ikke for-

skrække af det Sælsomme, gav sig ikke i

Fantasiens Vold, men saa til med skarpt
40 Blik.Goldschm.VIII.374. hun (gav) sig hen

i sine Tankers Yo\d.Schand.F.165. (jf. ndf. 1.53

samt voldgive 1) m. h. t. sag: henskyde til ens

afgørelse, efter megen Mundkiv gav begge de

Stridende Sagen i Kongens Yold.Moll.DH.I.
331. Hrz.IX.341. \\ dels i forl. give en noget
i vold, lade en faa magt, raadighed over

noget. *Vaaben gav jeg dig i Yold.Grundtv.

Bjow.97. *salig den som siger
|
til Herren: vær

mit Skjold!
|
Og salig den, som giver

|
sin

50 Styrke Ham i Yold\Rich.I.236. hele denne
forunderlige Sjæl var given ham i Vold, som
en død Mands Sjæl YoTherTe.JPJac.I.120. (jf.

ovf. 1. 42) m. h. t. sag: jeg maatte . . give Rafn
selv Sagen i Yold.Grundtv.PS.1. 561. Fyr-
ster . .

I
Gav deres Tvist hans Ærlighed i Vold.

Boye.PS.II.18. (sj.) m. inf. som olj. *først

gav Du tusinde Døtre i Vold
|
at hævde

Din Trods og Din Tro. AxJuel.D.20. i pass.,

om ting. skibet gives bølgerne i \o\d. AOlr.
60 DH.I.233. Viserne er dog ikke aldeles givet

den opløsende Virkning af Sprogudviklingen

i Yold.OFriis.Litt.86. m. person-obj.: Rege-

ringens Given os Skæbnen i Vold . . og

Sidden med Hænderne i Skødet. Ekstrall.
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*^liol920.1.sp.l. jeg gav dig dine Fjender

Filisterindernes Gridskhed i Vold (1871: hen
i dine Fjenders .. VilkaarlighedJ. fe.26.27

(1931). (jf. voldgive S) Ulledl., i refl. anv.,

som udtr. for underkastelse, afhængighed

af noget stærkt ell. mægtigt, given efter for

stemmnger, tilskyndelser olgn. (vi har) givet

os Livet i Vold for en billigere Penge, end
vi nogen Tid havde tænkt, vi skulde. JPJac.
1.299. *Spurven giver sig Blæsten i Vold;

|

den mærker slet ikke, at Sneflokke komme.
Stuck.II.44. man er ganske ligeglad og giver

sig sine Indtryk i Vold, naar man ankommer
til Key '^est.Cavling.A.II.20. Det følgende

Aar giver Worm sig . . helt Prosaen i Vold,

BilleskovJ.DD.1.157. 2.5) have i sin vold,
have herredømme, raadighed over; ogs.: eje;

besidde. *Hun (o: Venus) Havet har i Vold,

som er af Havet tøå.Rose.Ovid.II.5. Ew.
(1914). V.5. Hav Tak, at du (o: hendes

tidligere elskede) har vaaget over mit
Barn; til Gjengjæld skjænkes dig Livet

af ham (o: elverkongen), som har os Begge
i sin Yold.Recke.E.50. jf.: *Et Fad ei Bon-
den eied

|
Udi sin hele Yo\d.Oehl.ND.13.

have i vold ell. volde (som rimord: Kingos
Psalmebog.(ie99).227. Cit.l712.(SprKult.IL

173). Grundtv.SS.1.288), (relig.) i udtr. for

guds almagt. Alting hafver du (o: gud) i

din Magt og Yoid. KingosPsalmebog.(1699). 6.

Har ikke Gud vort Liv i Yolål Grundtv.
Festps.203. sa.SS.I.290. 2.6) være i ens
vold, være i ens magt; være prisgivet en;

være underkastet ens vilje, afgørelse. DL.l—
15—2 (se u. L Tvang 2). Moth.M49 (se u.

I. Mand 9.i^. Dorrits Sovekammer
|
Os

aabent skal staae;
|

Thi hendes Terne,

Inger,
|
Er i min Vold, jeg veed,

|
Som jeg

igjen i hendes,
|

Efter Tid og Leilighed.

Winth.IlF.212. jeg var i deres (o: rorkarlenes)

Vold, og maatte love dem det Forlangte.

HCAnd.ML.379. Mit liv er ej i min egen
vold. NMøll.E.55. hilledl., i forb. m.. gen., der

betegner et forhold. Jeg havde jo opgivet mig
selv — var helt og holdent i Fortvivlelsens

Yold. Pont.HK.181. Et Stykke til Søs gik en
Skude, der . . var i Vejrets Vold; den jog
rask forover et Stykke, og stod saa stille

og ravede en Stund inden den igen flyttede

sig. AndNx.PE. 1.216. (Nietzsche) var som
udpræget Æstetiker i sin Stils Vold. iJ!oos.

Nietzsche.(1937).113. 2.7) i udtr. for at give
noget i guds varetægt, befale gud i vold.
O Jesu Morgenstjærne!

|
Vor Konge i din

Vold
I

Befale vi saa gjærne,
|
Bliv du hans

Sol og S^]old\ Vægtervers. Kl.5. Dem, som
. . os vemodig glade

|
Forlade,

|
Vi Gud

i Vold heMe.Grundtv.SS.IV343. jeg gled
mere og mere ned i Vandet, og tilsidst var
jeg saa tung, at jeg var lige ved at give
los og befale min Sjæl Gud i Vold. Drac/im.
LK.87. refl.: Vor Klokk' er slagen Tolv.

|

Med Tung' og Mund
|
Af Hjærtens Grund

j

Befal dig Gud i Yold\Vægtervers.Kl.l2. Vi

os befale Gud i Vold (SalmHj.66.6: i Jesu
Voldj,

I

Naa* vi vore Øjne lukke. Grundtv.

SS.IV368. give gud i vold. Saa gav jeg

(o: dykkeren) min Frelse Gud i Vold,
( Og

svømmed forbi den lede Trold. Hauch.LDR.
76. For sin Synd af Hjertens Grund

|
Bad

han i sin sidste Stund,
] Gav sin Sjæl saa

Gud i Vold; —
|
Saadan døde Tordenskjold.

GRode.FU.78. Ham (o: gud) gav hun
10 (o: moderen) dig i Vold

|

paa Verdens Vover.
Jørg.BF.84. Feilb.I.508. refl.: 1. {ænyd. d. s.

(Cit. 1530. (AHeise.KrisliernII.(1877).21));

relig.) sætte sit haab til gud; give sig i guds
varetægt. Levin. Vi give. Gud, os dig i

Vold,
I
Du er vort Værge og vort Skjold.

SalmHj.340.6. Nu bøjer jeg Knæ og Hjerte

I
Og giver mig Gud i Yold. Sangbog for den

indreMission.(1910).24. Giv Dem Gud i

vold. De som er forpint af træthed. Kirke-

20 bladforFrihavnsSogn.^V»1952. jf.: Nu lægger

jeg mig (o: inde i heksens lade) Gud i vold.

Krist.JyF.VIII.301. 2. (gldgs.) opgivehaabet;

belave sig paa det værste; lade staa til. give

sig gud i vold o: tabt. Mo^/t. 7235. Christian

blev dømt til at kysse Madamen under et stort

Tæppe, som Hr. K. kastede over dem; Chri-

stian lukkede Øinene og gav sig Gud i Vold.

HCAnd.SS.IV.144. jeg var tilmode som En,

der, som man siger, „giver sig Gud i Vold

30 og lader sig dumTpe".KSkytte.I.54. jf.: Da
fløi der Been, som Hagleld. Han gav sig

Thor i Vold,
|
Kunde sig meer ei bierge.

Oehl.XXXI.163. gud i vold, (dial.) som
afskedshilsen. JPJac.1.46. lille Navnebroder
(d: en tuborgpilsner), Gud i Yold\Thuborg.
KV.9. Feilb.I.508. 2.8) i forb. m. djævelens
navn. 1. i udtr. for fortabelse, forbandelse

olgn. Man gaaer i Skole, gifter sig . . døer,

roses af dem (o: sine medmennesker), be-

40 graves, og gaaer Fanden i Yold. Blich.(1920).

XX.93. de ønskede hinanden Satan i Vold.

TroelsL.*V270. er der da ikke Mennesker
nok blandt dem. Du hver Dag kommer i

Berørelse med, som ingen Tro have . . men
gaa Satan i Vold, dersom de dø i Dag eller

i Morgen? VBeck.LK.II.9. Djævelen i Vold.

FOhrt. Danmarks Trylleformler. I. (1917). 444.

give (sværge.Moth.V238. Rahb.Tilsk.1799.

413) sig fanden i vold, se Fanden 1.3.

50 bande en satan i vold, se Satan 2.2.

2. i udtr. for at være, komme langt bort(e),

ad helvede til. være, gaa olgn. (døden og)

djævelen, fanden, helsfyr, pokker,
satan (JPJac.1.52), skam, syger, søren
i vold, se Djævel 6.1 osv. i forb. m. præp.

med (og uden verbum): fanden, pokker i

vold med det, se Fanden 1.3, Pokker 2.3.

3) det at foretage sig noget under
anvendelse af magt(midler) , og saaledes

60 at der begaas noget brutalt, et over-
greb, en (grov) krænkelse, en uret, ell.

saaledes at noget lider skade, overlast
derved (jf. Magt 2); tidligere ogs. i snævrere

bet., mods. Hærværk, sjyec. om overgreb paa

XXVII. Kentrykt Vi, 1962 26
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person (jf. Nørreg.Privatr.IV.208.279. Baden.

JurO.); ogs. undertiden om den anrettede

skade, krænkelse ell. (nu næppe br.) om den

enkelte brutale, forkastelige handling: volds-

gerning, -handling. 3.1) i al ahn. Dog skal

ingen bøde for Voldførsel efter Markeskiels

Tal; Men det regnis for et Vold, naar nogen
voldføris, og ikke for meere eller fleere Vold.

DL.6—9—11. Tyring i anden mands korn
eUer eng er wo\å.Cit.l707.(Vider.in.393).

bed ham (o: Ulysses) hevne denne Vold

(9: Paris''s bortførelse af Helene). Holb.Ul.1.3.

overfaldes grandfogden . . med hug og slag,

da skal det agtes og anses at være en vold.

Cit.l736.(Vider.III.273). *Det Heltens Hu
forlyster,

|
Fra Vikings Vold, Bersærkegang

|

At rense Danmarks Kyster. Oehl.XXXIL172.
Den, som med Vold eller Trusel om Vold
overfalder en Embedsmand under Udførel-

sen af hans Embedsgjerning. Lov^'^lil866.

§97. Ordet „Vold" anvendes saavel efter

almindelig som legal Sprogbrug ikke blot

om den ved ydre, mekaniske Midler, Per-

soner tilføjede Overlast, men ogsaa om lig-

nende Overlast mod Ting. (?oos./.327. Knud
. . la sine Hænder paa (arbejderformandens)

Skuldre, saa han sank sammen . . Vold!

raabte (formanden) og: Hjælp ! . . Politiet kom
XQnåQnåe.Gravl.EP.57. Naar man har været

med til at gribe til Sværdet, maa man ogsaa

akceptere at falde for det, hvis det er nød-

vendigt . . Det er Voldens Logik. Tilsk.1939.

1.293. hun (fandt) samtlige Maskiner øde-

lagt ved grov Yold.Frisch.PE.275. jf.: Der
er et Udtryk af Vold omkring hans store

Mund og i de graa, smaa Øine. PLevin.DG.
25.

II
07n overgreb mod skikke, vaner, regler,

traditioner, naturens orden olgn.: en aaben-
bare Vold imod Sprogbrugen. Jfiaden.Gram.
aJ.' Foragt for Modersmaalet er en Vold
paa '^SLtnren. Engelst.Nat.54. (oversættelsen er)

ikke saa nær ved Originalen, som Sproget
uden Vold paa samme kunde tillade. SBloch.
(SkandMuseum.l800.II,2.15).

|| (jf. bet. 6.2;

sj.) om ødelæggelse, skade, der skyldes natur-

kræfter: Den største Vold, som skeer paa
(kirken) af Guds Veyr, kommer gemeenligen
fra Sydwest. LHøyer.G. 22. || i forb. m. ord

af lignende bet. Vægtervers.Kl.9 (se u. Knus 1).

Borrebye.TF.752(se u. Overlast 3.2^. Fri-
villig Haand Du rakte

|
Til Kamp mod

Mord og Yold.PMøll.(1855).L122. Rørd.

OK.36 (se u. I. Tvinge 1). list og vold,
se I. List 2. svig og vold, se Svig 1. || i

foræld, ordspr.: Naar Vold gaar for Ret, er

det bedre at være Herre, end Knægt ^hø-
vedsmand end slet. Moth.V239). Mau.11780
(jf. Magt sp.784"). lad den klage vold,
som vold er gjort, se IIL klage 3.2. vold og
trænge har ingen (ell. oite) gænge (og varer
ej længe), se 1. Trænge 2. 3.2) i særlige forb.

m. attrib. adj. forsætlig (LovNr.l26^^U
1930.§247.§264), overlagt (se overlægge
3.4^ vold. Med en passende Blanding af

Overtalelser og f y si sk Vold ryddede T. Vdik'

\mset.Woldiderich.T.33. personlig vold,
se personlig 1.3. Læsionerne maa antages at

være frembragt ved stump Y ol d.Ugeskr.f
Retsv.l947.A.859. Har ydre Vold foraar-

saget Betændelsen, kan man finde Øielaa-

gene o'p)ioynede.Stockfleth.S.80. en ved ydre
Vold fremkaldt Læsion. Bornes.P.4i. 3.3) i

gen., brugt som attrib. Løgnens og Voldets

10 Stat. Brøchner.(Brandes.Br.1.120). især i forb.

m. Arm, Haand. *Let skal Retfærds Haand
bortstøde,

|
let den knuser Voldets Arm.

FGuldb.1.82. *Med Brutus's Dolk bestorm
det Sæde,

|
hvor første Led af Trældoms

Baand . .
|
end strammes op af Voldets

Haand. Staffeldt.(Nordia.II.(1795).235). Aakj.

HÆ.76.
II

(m. overgang til Volds- i ssgr.; nu
næppe br.) i artikelløs form. Drabs, Volds,

eller deslige Sager. Z)L.2

—

13—16 (jf.Yolds-

20 sagj. Simeon og Levi ere Brødre; Volds Vaa-
ben (1931: Voldsredskaber^ ere deres Sværd.
lMos.49.5. 3.4) i særlige forb. m. verber, be-

gaa vold. Cit.1747.(Vider.11.505). Bl&T.
bruge vold. (Jesus) forbyder dem at

bruge Yold.Basth.AaT.231. Forordn.*!10 1833.

§6. S&B.
II

gøre vold. DL.1—19—2.
Du skal ikke gjøre din Næste Vold (1931:
Du maa intet aftvinge din l^eeste).3Mos.l9.

13. *Giør med din Tak en Himmelgang:
|

30 Giør vold oppaa den Stierne -borg,
|
Og

glem saalenge. Verdens Sorg. Kingo.SS.III.97
(muligvis efter Matth.ll.l2(se sp. 405^"); jf.:

Eders Bønner, Christne! ere en Vold, I gjøre

paa 'RimmeleTa..Basth.AaT.33). Jacob Skoe-

mager! hielp! taaler du, at mand giør mig
Vold i dit YiuxislHolb.Jep.V.5. giører ikke

Vold (Chr.VI: udsuer ingen med overvold;

1907: Øver ikke Vold imod nogen). Luc.3.14.

m. h. t. ting: Herrerne af Peru . . giøre Vold
40 paa Klipperne (0: ved at udvinde malmen)

for at blive rige med Magt. Schytte.IR.lL61.

nu især (oftest i forb. m. paa) i videre anv.,

dels: gøre angreb paa (et forhold); (søge at)

ændre, svække noget ved overgreb; gøre ind-

greb i; krænke. Hvor ofte have de ikke

giort Vold paa Meningen. JSneed.1.110. de

Christne . . paa hvilke Fornuftens . . og Fø-

lelsens Stemme giøre Vold med foreenede

KieetteT.Basth.AaT.274. giøre Vold paa Na-
50 turens Orden (0: ved ægteskab mellem en gud

og et menneske). Grundtv.Saxo.1.143. gjøre

Vold paa Forfatningen. »S cfe5. man (kan)
ikke godt , , komme uden om dem (o: nogle

sproglige former), med mindre man vil gøre

Vold mod Sproget. Brøndum-Nielsen.(Pol.'lt

1930.7.sp.4). dels m. h. t. person: lægge pres

paa; søge at tvinge. Imidlertid vil jeg ikke

gjøre nogen Vold paa dig; men give dig

saa lang Tid at betænke dig i, som du selv

60 yil.PAHeib.Sk.il. 39. Bagges.L.II.264. især

m. h. t. egne følelser olgn. : (søge at) beherske,

undertrykke; nu ofte i forb. gøre vold paa
sig (selv), vise selvbeherskelse; lægge baand
paa sig. vAph.(1764). Afskedstimen kom.
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og jeg maatte giøre Vold paa mine Følel-

ser. Oehl.Er.IV162. *gjør jeg end Vold paa
Sorgen (o: over grevens død),

\
Hulkes dog

der trindt i Borgen.Grundtv.PS.V116. jeg

maatte giøre Vold paa mig for ikke at bryde
ud i L3i,tter. Molb.Reise. 1.348. (han) maatte
gøre Vold paa sig selv for ikke at lade

sig mærke dermed (a: med bitterheden). Gyr
Lemche.NA.llO. \\ fra Johannis den døberes
dage, indtil nu, lider himmeriges rige vold lo

(1819: trænger man med Vold ind i Him-
meriges Rige; 1907: tages Himmeriges Rige
med Vold^, og de, som giøre vold (1819:
de, som trænge ind^, rykke det til sig.

Matth.ll.l2(Chr.VI). *jeg blusser op og
svinger Skjold,

|
naar det, jeg tror er Sand-

hed, lider Yolå.Schand.SD.161. \\ udøve
vold. Forordn.*!10 1833.§1. (gestapomedhjæl-
peren havde) under Afhøringer udøvet Vold
for at fremtvinge TilstBia,elseT. Ugeskr.fRetsv. 20

1947.A.857. jf. bet. b.2: Tydeligen kan det
sees, at Havet fordum har udøvet al sin

Vold paa denne Strækning. Rawert&Garlieb.
Bornholm.(1819).77. øve vold. Aarsagen,
som drev Kongen til dette Tog, var
endeel . , for at hævne den Vold, Rygi-
anerne (0: venderne paa øen Rygen) havde
saa ofte øvet mod de Danske og an-
dre Yremxiieåe.Eolb.DH.1.235. *Jeg af Had
mod Vold blev bragt til Vold at øve. 30

NordBrun.ET.59. Øver Nogen . . Vold mod
Person eller Gods . . ansees han med Fæng-
sel (osv.).Lov^V, 1866. §104. Pont.Sk.207.
uegl.: hos ham (o: Kingo) øves (der) for-

holdsvis ringe Vold paa Sproget for Ver-
senes Skyld.Rosenb.il1.529. (han vil) sige

til Missionæren: Det skulde De ikke gøre
(i>: holde vækkelsestaler til de unge piger),

det er at øve Vold mod noget værgeløst.
Lauesen.MF.109.

|| (jj. u. Magt 2; 1. br.) i 40

iorb. somfordrive (NordBrun.Jon.51), hæm-
me (Wand.Mindesm.I.131), styre (Moth.V
238. Mau.11784. D&H.) vold med vold ell.

sætte vold mod vold (Pol.'Vi 1940.20.
sp.5), sætte haardt mod haardt (se u. haard
3.2^. 3.5) i forb. med vold. Rider mand
anden Mands Korn op med Vold . . da er

det llerverk.DL.6—14—11. med Vold at
berøves det, som er ham kiært. Holb.
Ep.II.269. *Synd og Skrek . . | Angriber 50
mig med Yold. Ew.(1914).III.316. *Lidt
ustyrlig, som det gaar,

|
Var han (0:

Tordenskjold) udi Barndomsaar,
|

Lærte
Bog kun halvt med Yold.GRode.FU.76.
*Den sidste — og den kønneste! —

|
af

Røverne fra Rold
|
han aabnede et Jomfru-

bur med Yold. HSeedorf.H.96. (jf. bet. 6.1) m.
afsvækket bet., dels: med anvendelse af fysisk
kraft uden tanke paa overgreb, beskadigelse.

man maa (0: ved vanskelige fødsler) søge at 60

faae noget Haand-Tag udi Barnets Hoved
og saaledes trække Barnet ud med Vold.
Buchw.JS.(1725).104. dels: med opbydelse af
viljestyrke. Dersom jeg ikke tog Lejligheden

i det Mindste halv med Vold, vilde jeg
aldrig . . faa Ro til at skrive. Rowel.Br.340.
saa rystede han med Vold Indtrykket af

sig. AndNx.MR.131. med vold og magt,
se Magt sp.784*'^. med djævel(en)s vold
og magt, se Djævel 6.1. jf.: ville med
(Djævelens) Vold sætte sin Plan igennem.
D&H.

4) (jf- Voldtægt 2) spec. anv. af bet. 3,

om anvendelse af fysisk magt for at tvinge
en kvinde til samleje mod hendes vilje.

Hvilken Kone, der siger sig at være voldtagen,
hun skal, saa snart hun kommer i sin egen
Frelse, klage over den Vold, som hende er

giort. DL.6—13—19. Ganger Kone Vold over,

da skal det ikke være hende til Hinder,
eller Æris Forklejning i nogen Maade. sws^
6—13—21. 16-aarig vælter ung pige af

cyklen, forsøger vold. Information.^^! a 1952.6.

sp.5. nu især i forb. øve vold (mod), (han)
har villet øve Vold mod hans Datter. iJoos.

JakobKnudsen.(1918).137. BerlTid.^Vtl952.
M.7.sp.2. i forb. tage med vold, (ceda.

takæ mæth wald (DGL.II.166), oldn. taka
me5 valdi; G) ell. dial.) voldtage. *Det
var liden Engel . .

|
han tog en Frue

med Yold. DFU. nr.33.1. DL.6 —13— 18.

I skal nok see, at Baadsmænd har Respect
for Fruentimmeret, kommer hun (o: jeres

kone) ud, saa maa skee de tar hende med
Yold.Holb.Kandst.V.3. De værgeløse Kvin-
der bleve bortslæbte og tagne med Vold.
Fabricius.D.II.13. Feilb.

5) (især poet., nu sj.) den (fysiske)
kraft ell. magt, noget besidder, ell.. den
styrke, voldsomhed, hvormed den vir-
ker, giver sig udslag. 5.1) om (udslag af)

saadan kraft, styrke hos levende væsen. *Da
var først frygtelig den Kæmpes Yold.Oehl.
Digtn.I.12. *Moder for et Herthadal,

|
Odins

Hustru bold;
|
Hvo har udi Asers Sal

|
Større

Kraft og Yold? Oehl.XXIVI51. jf. bet. 6.2: jeg

tilsvor mig selv at hade ham, som havde lært

mig mit Blods vilde Vold at kende. SMich.
Gio.129. (jf. bet. 3.5^ i forb. m. med: * Ingen
Helt i Marken vel øved Odins Værk

|
Med

mere Vold og Vildskab. Oe/ii. XXX/. 795.
*Ind paa ham med megen Vold

|
Hug de

nu. smst.XXIV.130. *han (o: odderen) fører

op en Oddervals
|

i Aaens HøUer med sin

Viv . .
I

Og er det henad Paaske-Tid
|
med

Vold man svømmer Aaen \ivid. JVJens. VL.
50. 5.2) om naturkrafts styrke, voldsomhed
(vist kun i forb. m. gen., der betegner natur-
kraften). Ligger Skib for Anker, og bliver

noget andet Skib drivendis af Storm og
Uvejers Yold. DL.4—3—6. (øen er) forsynet
med en Dige imod Havets Yold. EPont.
Atlas.V727. *han trodser selv

| Orcanens
Yold.Oehl.Bidr.il. 12. *Den (0: forræder-
skaren) sendte tusinde Pile foran med Ly-
nets Yold. sa. XXXI. 300. Der er jo En,
som kan Veirene true,

|
En, der har Stor-

menes Vold i sin M.a,gt\ Boye.AD. 1.63. *stor-

26"
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mens vold var tæmmet. NMøll.R.81. billedl.:

*gamle mænd, der går i høje sale
|
og ikke

søger strømmens vold at hæmme. sa.E.33.

Vold-, i ssgr. I) af II. Vold; hvor intet

andet angives ndf., foreligger denne anv.;

foruden de ndf. medtagne kan anføres: Vold-

anlæg, -arbejde, -arbejder, -dossering, -for-

met, -linie, -mandskab, -profil, -promenade,

-side, -skanse, -skraaning, -skrænt, -terræn,

-tjeneste, -vagt; endvidere nogle (foræld.) be-

tegnelser for krigsmateriel olgn.: Vold-granat,

-ild, -kasse (o: til ammunition), -kran, -lam-

pe, -rapert, -skyt(s) (se især MilTeknO.).

2) (jf. Yolds-) af III. Vold; som eksempler

paa tilfældige ssgr. kan anføres: hans gjen-

stridige jydske Tunge . . voldbrækkede .

.

ethvert andet Tnngemdial.Aakj.Bondens Søn.
(1899).135. Jahve talte til mig, da hans
Haand voldgreb mig. E Brand. J. 21. Han
bøjede sig ned imod hende, beruset, vold-

fanget. CJaco5i.Jitdas.fi9i2j.227. Han vred

sig ud af Voldtaget (o: en tvangsforestilling).

Anesen.JG.190. \\ om vekslen ml. Vold- og

Volds- se u. Volds-, -bakke, en. (især for-

æld.). I) lakke, skraaning, som dannes af en

fæstningsvold. Rahb.Min. 1789. II. 341. Vold-

bakkerne glimtede med Tusindfryd. Bergs.

GF.11.178. 2) (jf. -banke, -sted; bakke, der

tidligere har været voldanlæg, ell. hvorpaa en

befæstet borg har ligget, (der er nu kun) Spor
tilbage af Borggravene tillige med den Vold-

bakke, hvorved Borgen (o: Nørreris) har
staaet. Ing.PO.II.226. Efter at have . . flere

Gange vandret Voldbakken (o: i Vording-
borg) rundt . . gik han paa Posthuset. PaZ
M.1L.I1.2U. Trap.*VI.206. 3) vej, der dan-
ner opgang, opkørsel til en fæstningsvold.

Appareille . . Almuen benævner den . . Vold-
bakke. MiZTe/l;n0.i3. Chievitz.NF.40. KLars.
Ci.l69. -banke, en. (jf. -bakke 2, -sted

samt Borgbanke; arkæol.) banke, hvorpaa en
borg har været anlagt, og som har virket som
forsvarsvold. SophMull.VO.646. AarbTurist.
1942.70. -bisse, en. (jarg.) betegnelse for

subsistensløse personer, der holder til paa
Christianshavns vold. PoulsenBørglum.Jødens
Bule.[1926].8. I. -borg, en. (1. br.) en med
volde omgiven borg ell. voldanlæg omkring en
borg. Her finder man Voldborgen og Lev-
ninger af Ridder Ulfstans Slot . . Borgen
har staaet paa en temmelig stor Høi, om-
given med en bred N&någr&v.Rawert&Gar-
lieb.Bornholm.(1819).25. billedl: *lad . . os

|

En Voldborg bygge om hans (o: Chr.VIIPs)
Throne,

|
Et Værn, der . . skræmmer Ufred

fra hans Krone. Holst.D.II.52. II. -borg,
propr. se Valborg, -bælte, et. I) (jf. I.

Bælte 3.1^ voldanlæg, der omgiver en by; spec.
om Københavns volde, (et) Kort over . .

Byen som den saa ud, før den sprængte sit

gamle Voldbælte. FOAndersen.EtBrud.(1891).
84. Elling.Detgl.København.(1947).121. 2) (jf.
I. Bælte 3.2^ voldanlæ.g, der danner en for-
svarslinie. SophMull.VO.634. -bosse, en.

(ty. wallbuchse ; jf. -flint, -musket, -riffel
; ^,

foræld.) haandskydevaaben af svær kaliber,

anvendt ved angreb paa og forsvar af fæst-

ninger. Cit.l845.(PRasmussen.BladeafmitLdv.

(1862).62). OpfB.HI.llO. -dige, et. (jf. u.

II. Vold 2 samt -grøft, -gærde; dial.) jord-

vold (med en grøft foran), anv. som skel.

Cit.l757.(Vider.V.139). Volddiger med Grøft
foran og levende Gierde ovenpaa.Ci<.i77S.

10 (Søllerøds. 1944. 17). Forordn.^^l,tl793.§77.

UfF. t -drift, en. [III] (;/. f volddrive

(Moth.V239), ænyd. wolddriffuelse) uretmæs-
sig græsning af kreaturer paa en andens
mark. Cit.l747.(Vider.V107). Cit.l776.(smst.

11.58).

I. volde, adj. (bcst. f.). ['vrolo] (glda.

then wollæ gud olgn.; egl. best. /. af glda.

voldugh (valdugh), æda. woldigh (Købstad-
lovg. 1.116), waldugh (Harp.Kr.l78), oldn.

20 vQldugr, mnt. waldich; jf. glda. alzwoldig,

-woldu(g), -waldig, almægtig, superl. alzwol-

dæst, oldn. allsvQldugr, jf. oldn. allsvaldr, d.

s.; afl. af III. Vold; jf. vældig || arkais.,

i efterligning af folkevise-spr.) i forb. som den
volde gud, den tnægtige gud. *visst med
herligt ry dig (o: Theseus) lønner

|
din fader,

søens volde gud (o: Poseidon).NMøll.(TfF.
3R.VI.151). D&H.

II. volde, V. ['v(ola] Høysg.AG.97. præt.

30 -te ell. (nu 1. br.) -ede (Heib.Poet.VIII.

259. Hauch.MfU.142. Wilst.n.Vv.l58. Holst.

R. Stuck.FO.82. HEFlindt.Glimt. (1903).81.

HolsteinRathlou.SF.99. jf. Høysg.AG.97. EJes-
sen.Gram.135.VSO.) ell. (nu kun dial.) yolåt
(Falst.0vid.16. Stub.lO. TBruun.II.300.VII.
30. Bagges.1.118. PVJac.Trold.76.86. Thor-

sen.104. jf. Feilb.) ell. (nu kun dial.) vold
(Rose.Ovid.1.19. UfF.); part. -t [vmVd] (Rose.

Ovid.II.62. Grundtv.Udv.ni.610. Drachm.
*o KW.59. VVed.BB.80. LovNr.l26'Vil930.

§264) ell. (mindre br.) -et (2Cor.2.5(1907:

voldt;. Moth.V244. Høysg.AG.97. Falsen.

SA. 13. Ing. EM. III. 210. Schand. 0.1. 53.

Ruth.l.20(1931). Tilsk.l935.1.122). (glda.

wolde, walde (præt. woldedhe (GldaKrøn.lOl.
Rimkr.M.198. Brandt.RD.1.23), wolte (smst.

227), wolde (smst.91.II.225), wolle (Suso. 87),

wlle, wolt (Rimkr.)), æda. waldæ (præt.

wulle (DGL.III.65), vl\e), nm. (præt.,

50 3. pers. sg.:) uulæ (DRun.sp.734), sv. vålla,

no. volde, oldn. valda (præt. ollaj, oeng.

wealdan (jf. eng. wieldj, oht. waltan (ty.

walten, jf. Gevalt, II. valtej, mnt. walden,

wolden, got. waldan; besl. m. lat. valere,

være stærk (se Valuta osv.); jf. III. Vold)

I) (nu kun arkais., sj.) have myndighed,
raadighed over; herske over; raade for.

gifter hun sig uden dens Villie, som efter

Loven er hendis rette Værge, da volder hånd
60 hendis Gods, imens hun lever. DL.3—16—2

(efter JyLov.1.33). *0p kom den Trold fra

Grunde
|
med Villemands Mø i Munde . .

|

„Villemand, Villemand, tag din Mø!
|
du

lad mig selv volde (o: i fred raade over) mit
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Vand under 0."DFU.nr.8.28. Moth.V240.
Fjernpaarørende volded hans Gods, og skif-

tede Arven (o: da hans sønner var dræbt).

WilsUl.Yv.l58.

2) (jf. forvolde^ være ell. hlive a arsag
til, skyld i en tilstand ell. handling; bevirke;
foraarsage; i olm. spr. næsten kun m. h. t.

noget ubehageligt, fx. ulykke, sorg, genvordig-

heder, besvær. 2.1) m. subj., der betegner le-

vende væsen, især person; nu især om, hand-
ling, hvorved en person uforsætlig ell. uden
(tydelig) forestilling om virkningen, resultatet

foraarsager, fremkalder noget. \\ m. obj. alene.

alle ere de . . ihjelslagne med Sværd, thi de
havde voldet (Chr.VI: gave deresj Forskræk-
kelse (1931: de spredte Rædselj for sig i de
Levendes Land. Ez.32.26. efter et Par Ryk
om Rangen, saae (Wieland og Goethe) roelig

paa den Kamp, de havde xoldt.Grundtv.Udv.
III.610. Nornerne — som volder alt nævna-
væråigt. Drachm.HVlOS. Med Hæfte . . straf-

fes den, der . , volder nærliggende Fare for

nogens Liv eller Førlighed. Lov Nr. 126^^1*

1930.§252.
II

m. obj. og hensobj. Den (o: en
skriftlig erklæring) beholder jeg, og vi volde
Marchallen en dygtig Latter med. Skuesp.IX.
401. *Langt bedre var det, jeg tidligt døde,

|

End at mig daglig voldes den Møde.Hrs.
SvD.14. Det er oprørende — at volde en
saadan Pige laaxer. Kierk. 1.294. Hvorfor
volde (1819: giørej I Kvinden Fortrædelig-
heder (1819: FoTtTed)?Matth.26.10(1907).

II (nu næppe br.) i imp., som udtr. for et

ønske om, at noget maa blive en til del (ved

guds ell. menneskers hjælp), vold ham et liv

fuldt af hugg for hans slemme eeder og
hainder.NvHaven.Orth.182. Vold min Frelse.

Monrad.Ps.388. 2.2) m. tings-subj. \\ m. obj.

alene. Den Modiges Kinder vædes af Taare!
— Glæde volder dem. Suhm.(SkVid.XII.

124). forgiftede Pile, der sielden feilede, og
voldte dødelige Saar, hvor de trsit.Bagges.
NK.337. her er godt at boe i Staden . .

men Vandet er slet, og Landet volder
(Chr.VI.afvig) utidige Fødsler. 2Z^.2.29. ofte

volder Stengalle llsi\t\ved.MøllH.y.407. Hvor
der var Læ for Vinden, voldte Klimaet ingen
Hindring for Frembringelsen af betydelige Af-
grøder. /^rem.DiV.273. Har Handlingen (o:

krænkelse af husfreden) voldt betydelig For-
styrrelse af Beboernes Fred . . kan Straffen

stige til højere Grad af Hæfte. Lo?;iVr.i26 "/4

1930.§264.
II
m. obj. oghe^isobj. *(kaffe) volder

ham Klemsel om Riertet.Riber.il.51. den
Elendige, hvem Verden volder idel Lidelse.

Kierk.V177. *Hvad jeg skal hade, maa volde
mig en hemmelig Lyst. Hrz.SvD.28. (hun)
bøjer sig frem mod Noderne, som voldede det
hende Anstrengelse at se.Stuck.FO.82. den
spinkle Dreng, hvis Helbred ofte voldte Søste-
ren Ængstelse. Søiberg.KK.1.93. 2.3) i særlige

forb. (til bet. 2.1-2). volde besvær. I Øvrigt
volde (Chr.VI: giøre^ Ingen mig Besvær,
thi jeg bærer den Herres Jesu Mærketegn

paa mit Legeme. Gal.6.17. dette halvgamle
væmmelige Mandfolk, der havde voldet
hende mest Besvær (med sin bejlen).Berg-

strøm.Brændte Skibe. (1898).63. Kirk.VS.163.
volde ens død, Moth.V244. Sigurds Død
. . som I paa saa svigefuld en Maade voldte.

Suhm.Hist.1.294. Oehl.XXIV336. *Ret aldrig

han saae paa Sønnen med Lyst,
|
Der voldte

sin Moders Død (o: ved fødselen). Ing.HD.22.
10 Børn skulle rejse sig imod Forældre og volde
dem Døden. Matth.lO.21 (SkatRørd.). volde
ior tr æ d. Moth.V244. han saae . . med For-
skrækkelse . . den forrige Konges Tjenere,

som han havde voldet stor Fortræd. /ngf.Eikf.

III.210. SMich.Dommeren.(1921).183. volde
glæde. TBruun.II.300. Brandes.Goe.il.192.

den lille, gode, kjønne Pige, der vist aldrig

i sine Dage havde . . voldt sine Medmen-
nesker andet end Glæde. JakKnu.LU.157.

20 volde hovedbrud, se Hovedbrud, volde
knuder, se 1. Knude 2.2. volde men. *Min
Styrke volded min Moder Meen:

|
Hun

favned mig og — var død. Ing. HD. 10.

Dreng! elsk tyve tusind
|
hellere end en,

|— en alene volder
j
Hj ærtet ussel Mén,

j

én alene volder,
|

du faar aldrig Fred.

Stuck.S.81. volde molest, se Molest, volde
(en) ondt, se ond 4.3. volde opstyr, se Op-
styr. volde (en) skade (jf. skadevoldende^.

30 Moth.V244. * Hottur mødte Knoklen med
Armpuden blød,

|
Saa voldte den ei Skade.

Oehl.XXXI.163. Herved volde Bladlusene en
Del Sk&de.Brehm.Patted.680. HolsteinRath-

lou.SF.99. volde (en) skam, se Skam l.i.

volde smerte(r), bevirke fysisk ell. aandelig

lidelse. TBruun.VII.306. hans saarede Been
var blevet betydelig kortere end det andet,

og han maatte i lang Tid ved paahængte
Vægte stræbe at udstrække det. Dette vol-

40 dede ham store Smerter. Hauch.MfU. 142.

*vold mig dog ikke den Smærte (o: at sige

nej til mit frieri)\Bøgh.I.19. den Almægtige
har voldet mig megen bitter Smerte (1871:
gjort det saare beesk for mig). Ruth.1.20

(1931). volde sorg. SalmHus.548.2. *De
fremmede, de tænkte at volde hende Sorg;

|

de bød hende Trældom i hendes egen Borg.

Lemb.D.106. VVed.BB.80. volde (en) strid,
se I. Strid 3.2. volde tab, se Tab l.i.

50 volde tort, se L Tort. volde ulykke(r).
hun sagde til ham: vold mig ikke den Ulykke
(Chr.VI: der er ikke aarsag til dette onde;
1931 afvig.), som er større end det andet,

som du gjorde imod mig.2Sam.l3.16. Davids.

KK.^1.368. ik sløjfet de havebassiner, der
stadigvæk volder \xly\i\ier.Socialdem.^^U1949.

lO.sp.6. nitten haandværk(er) volder tyve
ulykker, se IV tyve 3. volde vanskelig-
hed(er). S&B. Voldte det Vanskelighed

60 at finde Vand (o: naar man skulde grave

brønd), maatte der Bud efter en, som forstod

at „vise Ymd'\Feilb.BL.^I.(1889).16. den
dengang uregelmæssige og langvarige Sø-
forbindelse (med Island) har voldet store
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Vanskeligheder. Tilsk. 1935. 1.122. woldexe,
se I. Ve 1.4. volde ødelæggelse, (oldenbor-

rerne) volder (orig. (1884). 256: anretterj nu
de største Ødelæggelser.NCRom. Læsebog.^

II. (1888). 258. IngvBond.JR.402. \\ ordspr.

forord volder ingen trætte, se u. For-

ord 1.1. harm volder helvede, se I. Harm
2. den volder ej, som varer, se IV vare

2.2. liste og lempe kunne meget volde, se

I. Lempe 1. 2.4) (nu især dial.) i særlige forb.

m. pron. det som obj. \\ i jorb. som selv

volde det, som udtryk jor at noget er selv-

forskyldt (jf. selvvoldt). JakKnu.In.l5. Aarb
Holbæk.1936.180. \\ m. pron. først i sætn. (og

omvendt ordstilling): det foraarsages af, skyldes

(jf.bet.S). *Det volder den eneste, der

jeg har inden mit Hjerte. Z)FZ7.nr.49.1. *Han
var en Kæmpes Lige

|
I Førlighed og Mod.

|

Det voldte stærken Spise. Oe/ii.iVZ).26. *Der
var ingen Konning i Danevang,

|
Men Bor-

gerkrig . .
I

Det voldte en Konning saa svige-

fuld,
I
Som Skum paa Vand,

|
Det voldte

to Grever af Jættekuld,
|

I Holsterland.

Grundtv.PS. VI.235. *I al sin Glans nu straa-

ler Solen,
|
Livs-Lyset over Naadestolen . .

|

Det volder alt den Aand, som daler,
|
Det

virker alt den Aand, som taler. sa.SS.III.

314. at Øjne og Mund var dybt i Skygge,
det voldte et . . Æbletræ. JPJac./.2(?6. *Nu
ringe de Klokker vide om Land —

|
det

volder den Herre, vor ¥reiserraanå.Blaum.
AH.284. Korch.Godtfolk.II.(1924).142. det

volder du.Thorsen.lSS. || i tilfælde, hvor det

henviser til flg. åt-sætn. *hand det vold, hun
slog sig self ihiel.Rose.Ovid.1.19. Det volder

Roserne, at man agter paa Tornen. MoiJ.
Ordspr.278. 2.5) (nu sj.) i spørgesætn. m.
hvad som obj. og personbetegnelse som hens-

obj.: skade; genere; gøre (fortræd). Synder
du, hvad volder du U&m? Monrad.Ps.lOO.
*Hvad kunde det mig volde,

|
om jeg til

Messe gik.Rich.III.44. *Hvad voldte jeg de
Kirkens Folk. Drachm.RR.105. 2.6) (i folke-

vise-spr.) i forb. volde (noget) i noget,

være skyld i noget. *Er her nogen i min Faders
Gaard,

|
som voldet har i eders Død. DFU.

nr.1.48. smst.nr.33.41. jf. (?): være i vold i.

MDL.245. 2.7) (især CP ell. dial.) m. at-

sætn. som obj. *Hand volder, at dit Liv
med Sygdom saa skal dragis. Rose.Ovid.II.65.
*Den Søn, som volder, I er her (o: i hel-

vede),
I

Har jeg paa Halsen skaffet jer.

Wess.80. *Favre Ord volde tidt vi græde.
Hrz.VI.40. „Hvad Bud bringer Du?" „Koll-
finnas Død I Du voldte, at hendes Hjærte
hr&si." Drachm.HY167. JakKnu.In.26. der er

noget ved Pinsen som volder, at der ikke
er Brug for Sylte og Kage og Æg og Alter-
lys. Den er stor endda..Gravl.AB.74. UfF.
2.8) t m.akk. m.inf. *Hvad volder dig at
græde

|
Og see saa bange ud. J5rors.208. swsf.

212.

3) (^7. glda. *for inghen mand the baræ
faræ,

[
thet woldhe the wilde thieris liiff ey

sp&ræ.Brandt.RD.II.4; til bet. 2.4, jf. Le-
vin. Lefolii.SG.27. VSO. „Høres ofte i Tale-

sproget, særdeles hos Almuen". AfO.; nu
dial.) egl. i tilfælde, hvor det olgn. som obj.

er foranstillet (med omvendt ordstilling), og

hvor subj. er en efterstillet sætning, især

en Sit-sætn.; omtydet, saaledes at det opfat-

tes som subj., og verbet faar bet.: skyldes;
komme af; have sin grund i. *Nu fly-

10 der for mig Vers, det volder jeg blev
vreed. Holb.NP.A2.^ Pilati Hustru vidnede
. . men det voldte hendes ængstelige Drøm-
me; Pilatus vidnede og, det voldte hånd
vilde gierne ud af Sagen. Hersl.Præd.98. At
dette (o: de hollandske gaders renlighed) er

mueligt, volder, at her sielden seis Vogne
eller E.æste. EPont.Men.II.410. *Hel sjælden

er Styrke nu vorden . . |
Det volder, at

Herrens det hellige Ord
] Og Fædres Be-

20 drifter forglemmes i 'Nord.Grundtv.PS.1.189.

„See du hellere til, du faaer dig en Tætte-
kam; for der er nok Levende i dit slesvig-

holsteenske Skjæg." — „Det kan nok være.

Det volder, da jeg før bukkede mig, saa kom
jeg dit Baghoved for nær." Hrz.XIII.212.
„Hvorfor græder du?" . . „Det volder, hun
ku'tte sine Salmer hos Yræsten." AaIbs.P.93.

MDL. Feilb. Esp.389. LollO. UfF. jf.: „Du
kan jo lade mig gaa." — „Ja, men det kan

30 jeg ikke saa godt, Sofie. Det volder det, at

jeg holder saa meget af Dig."Schand.F.243.
II

i videre anv. m. flg. præp., i forb. det

volder af at (Esp.389),\ for det at (jf. Heib.

Pros.YIII.414), over det at (StevnsBjev.

16).

III. volde, V. -ede. (afl. af IL Vold;

jf. voldet 1; nu næppe br.) omgive (by,

borg) med en (fæstnings)vold. Moth.V244.
i forb. volde om (jf. omvoldej. smst.

40 voldelig, adj. ['vmlali] adv. -t ell. d. s.

ell. (t) -en (LTid.1732.338. Schousbølle.Saxo.

272. Schiern.HS.1.115. JohsSteenstr.HD.148).

{ænyd. adv. woldelig(en), fsv. adv. valdeiika,

adj. valdeliker, kraftig, oldn. adv. vQlduliga,

mnt. ad?;, woldeliken; til III. Vold; jf. vold-

som, vældelig)

I) som sker, udføres under anven-
delse af vold ell. voldsom, brutal frem-
gangsmaade, ell. som er resultal af volds-

so gerning, brutalitet. I.l) ('„Usædvanligt". ilfO.^

som adj. den voldelige Gjerning (0: overfald

mod sagesløs person).AS Ørsted.Eunomia.III

.

(1819).578. (du skal) med Ed bekræfte, at

du, hvis Thorvald selv holder Fred med
dig, aldrig vil tilføie ham nogen voldelig

Overlast i Fremtiden. Hauch.YlOO. Strids-

spørgsmaalet . . ophidser H. og foranlediger

ham til . . at tage det S. tilkendte Slot i

voldelig Besiddelse. Bråndes.X.270. hvad han
60 (0: manden) kan hindre . . er en Skilsmisse

indenfor selskabelige og lovlige Former. En
voldelig og faktisk Skilsmisse staar altid i

Deres M.digt.Gjel.W.136. Vi Danske ynder

ikke det voldelige O^gør.Stavnstrup.DS.88.
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Erik Klippings voldelige I)ød.Tilsk.l917.

11.206. voldeligt overfald. Idag er her

Vidner paa voldeligt Overfald, sagde han
(o: en, som blev pryglet). Schand.TF.I.178.
CHans.F.28]. voldelig Tvans.JurO.fWSé).
161.

II
uegl. Folk blev . . paa det voldeligste

revet ud af de Vaner, hvori aarhundred-
gammel Visdom havde lagt dem. Rubow.LS.
177. voldelig omgang med næstens rygte.

NisPet.Muleposen.(1942).9. voldelige Om-
digtninger af Visernes Handlingsgang. OFriis.

Litt.86. 1.2) som adv. een hver, som volde-

ligen overfaldis med Slag, Hug, eller Sting.

DL.6—12—1. hvad vi virkelig elske, faae

vi tusind Gange kiærere, naar man volde-

lig og uretfærdig vil berøve os det.Grundtv.

Udv.Y47. Maaske er han pludselig styrtet

død om, maaske kommet voldelig af Dage.

CSPet.Litt.272. uegl.: Visse Sørgelige om-
stændigheder, som var Aftenen tilforn vol-

deligen paa-kast mit lA.iexte.RasmWinth.S.

61. Det er det egentlig forfriskende og for-

nyende ved Kejselivet, at man hvert Øje-

blik voldelig rykkes ud af den Vanemæssig-
hed, hvori vor Aand saa hurtigt lægger sig

til Hvile og sover ind. Pont.GA.109.

2) som bruger, udøver vold, er voldsom

i sin fremfærd. *Vi er ikke en voldelig Magt,
[

men en Folkefreds Fortrop i Norden, fiew.
Vers i Verdensrummet. (1941). 68. \\ især (m.

overgang til bet.l) i forb. med voldelig
haand. *Her ved de bugede Skibe skal

Ingen med voldelig Haand dig
|
Røre. Wilst.

Il.I.v.88. Ligefrem lagt voldelig Haand paa
Biiektøren.Johs Wulff.FA.60. jf.: en Mund,
der ligesom var vredet op og ned af en

voldelig Haand. PLevin.LM.12.

3) (især dial.) m. h. t. styrke, grad olgn.:

mægtig (6); voldsom; vældig; meget stor.

3.1) som adj. Vinden blæser stærkere i sin

Trompet, den blæser en Storm, et Guds
Veir, det voxer i voldelig Ymlde.HCAnd.
(1919).IV339. en „Føhn", voldelig i dens

Magt, naar den brød løs. smst.198. Han slog

sin stærke Arm om hende . . „Nu er du min
igen! Forstaar du!" Hendes Hals lukkede

sig . . Det var disse voldelige Ord og Tag
igen. ZakNiels.K. 190. Edvard har forbavset

mig med sin Opsats om Sarah Bernhardt.

Det er et voldeligt Fremskridt. JPJac. (Brun-
des.Br.III.123). det er et voldeligt Kvæg-
hoved — men han er jo ligegodt Rigsdags-

mand. Rosenkrantz.Densjette Sans. (1911).105.

Motoren (o: i en flyvemaskine), Lufttrykket,

Regnen — hvilket Kor af voldelig Larm!
Hoffmann.S.35. Det er voldeligt, det her .

.

det koster Penge, kan du klare Ugelønnen
til Folkene. Anesen.J0.178. Feilb. 3.2) som
adv. Igaar pinte de mig alle disse Indtryk,

saa voldeligt som de tog mine Tanker fangne.

AaIbs.HansLykkesÆventyr.(1901).74. Rugen
staar godt i Aar! . . — Saa meget volde-

ligt! indrømmede Graves livfuldt.JFJens.

HF.56.
II

(sj.) knyttet til adj. *et Blik . .
|

så voldelig vældigt, så viljestrangt
|

i Pu-
pillens skuende Mørke. Blaum.AH.135.
Toldelighed, en. (1. br.). I) til vol-

delig 2. Hans Krigeriskhed var af specifik

Jydsk Art, han uddelte tørre Hug, der ingen
egentlig Skade forvoldte . . Med Aarene blev

hans Voldelighed af ondartet Natur. J7Jens,

HF.76. 2) til voldelig 3. Ak ja, den Gang
man oplevede Undere med Dryaderne, da

10 fordærvede man hyppigst baade Stemnin-
gen og Mindet ved Attraaens Voldelighed.

FrPoulsen.F.112.

Volder, en. flL-e. (til II. volde 2;

uden for ssgr. som Forbuds-, Sag-, Skade-,

Sygdomsvolder højtid, ell. dial.) den, der

volder, forvolder noget; om den skyldige:

Korch.LL.118. UfF. \\ i forb. m. (objektiv)

gen., der betegner det forvoldte. Ulykke-
bringer !

I

Alle dig sky . ,
|

Til Død er du
20 viet,

I

du Rædslers YoldeT\Gjel.Br.246.
Allerede Aischylos kalder Krigen „en Fjende
af Kordans og Citharspil og en Taarer-

nes Volder". FrPoMisen.OZ).2i4. jf.: Urovol-
deren er den midttyske Professor Ernst
Kretschmer med hans Bog „Korperbau und
Charakter". DagNyh.^*U1925.7.sp.4.

Volders-messe, en. se Valborgmesse.

voldet, adj. [Wmlst] (ænyd. d. s. i bet.

1 (Kingo.SS.II.37)) I) (perf. part. af III.

30 volde ell. afl. af II. Vold; nu næppe br.)

omgivet af (fæstnings)vold(e) . *Valbye . . har

Navn udaf de store Høye,
|
Der ligger for

dit Bryst, og let fordanskis saa:
|
Du Vol-

det Bye. BDiderichsøn.Friderichs-Berg.(1705).
A2.V 2) (afl. af II. Vold; sj.) opfyldt af jord-

volde, i det voldede Terræn ved Aggersborg

gemte sig en arkæologisk Sensation. Poi. "/s

1946.1.sp.4.

Vold-flint, en. (ty. wallflinte; ^, for-

*° æld.) d. s. s. -bøsse. MilTeknO. -fod, en.

(fagl.) det nederste af en volds sider. Moth.

V243. HistMKbh.3R.I1.405. NationalmusA.
1949.96. -færd, en. se Voldsfærd, -fore,
V. [III] [-|føJra] vbs. -else (s.d.), -ing (s.d.),

jf. -førsel. (ænyd. d. s. i bet. 1-2, æda. wald-

føre i bet. 1, sv. våldfora, fsv. valdføra i bet.

1-3
; jf. -tage) I ) (arkais.) føre bort med vold.

DL.6—9—11 (se u. in.Vold3.i;. NTBruun.
Overs.afCalderone:BondensomDommer.(1807).

50 135. han vilde . . samle sine Folk, bryde hin

Dør op ovenpaa — voldføre hende, bortføre

hende. Drachm. KW. 61. Holstein. (Isl Sagaer.

11.132). 2) øve vold mod. Leth.(1800). nu
(o) d. s. s. -tage 2. en smuk af ham vold-

ført uskyldig Tjenestepige. H^'ori.B.//. 72. (de)

der har set deres Slægtninge myrdet eller

deres Elskede voldført. Friis-Møll.Profane

Profeter.(1922).64. 3) (muligvis paavirket af

sv.; især hos sprogrensere) (under)tvinge; især
60 m. h. t. folkegruppe ell. nation: anvende magt-

midler imod; undertrykke med vold og tvang.

Dette Forsøg paa ligefrem at voldføre Re-

gjeringen var saa skamløst, at selv Ledru-

RoUin tilbageviste det. Lehm.II.42. *(frygt
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for) at, voldført, du (o: Danmark) i Trælle-

kaar
|

skal gange for din Fjendes Borde.

Ploug.II.12. Danmark (skulde), saavidt det

ikke udefra blev voldført . . holde sig abso-

lut udenfor en KTig.AFriis.DK.97. || m.h.t.

rettighed, frihed, egenart olgn. man vil være
nødt til at voldføre Forsamlingens Beslut-

ningsfrihed. Fædrel.l861.163.sp.2. Rettens

nationale Karakter . . var vokset frem af

Folkets Bund . . derfor burde ikke Retten
voldføres vilkaarlig af Jurister.JohsSteenstr.

H.119. Sønderjylland er . . et brutalt mis-

handlet Land . . derved, at Konger og Her-

tuger i dynastisk Interesse har voldført Be-

folkningens Natur. Eskildsen.Da.Grænselære.

(1936).99. II
(sj.) m. h. t. ting: ødelægge; skæn-

de. Dér laa nu denne hidtil saa fredelige

Plet (o: et voldsted) skændet, sønderflænget,

voldført til ingen Verdens Nytte (o: ved en

udgravning). AariTurist. 1942.70. 4) O gøre

et overvældende, uimodstaaeligt indtryk paa;
rive med; betage. Verdensstædernes Masseliv

beruser og voldfører den besøgende. FFed.
BB.238. (Pilatus) er et Øjeblik voldført af

Jesu Personlighed. Men da denne forkynder
sig selv som Sandheden, ryster han . . befriet

Betagelsen af sig. EChristians.NT.437. -fo-
relse, en. [III] flt. (sj.) -r (KMunk.BF.
153). (vis. til -føre; jf. -føring, -førselj. I) (nu
næppe ir.) til -føre l(-2). ChrVs KrigsArt.

§21. Anledningen til den ovennævnte Vold-
førelse (o: bortførelse som gidsel) af Stiftamt-

mand Graah var et Tog, som Preusserne
gjorde til Aarhus.Lehm.II.284. 2) (især hos

sprogrensere) til -føre 3. PLaurids. (Tilsk.

1898.373). Voldførelsen af (den sønderjyske

befolknings) danske Natur og Folkesind . .

udgaar fra Kongens Køhenhavn. Eskildsen.

Da.Orænselære.(1936).109. forsøg på at støtte

finnerne i deres kamp mod den russiske

voldførelse.A Friis. (Letterst. tidskr. 1943.258).

3) (sj.) til -føre 4. JK Larsen. Kaj Munk.
(1941).150. -foring:, en. [III] (vbs. til

-føre; jf. -førelse, -førsel; O, 1. br.) til -føre

3. Ved samme Lejlighed faar vi at vide,

hvem Æren tilkommer for al Ledelsen af

denne systematiske Voldføring af Folke-
sproget. 6'am/Mnfl!ei."/7290(?.i.sp.2. Man yn-
der ikke længer den raa Overmagt, den di-

rekte Voldføring, de brutale Brydninger, der
koster Blod.Tilsk.1906.685. smst.l936.II.318.

-forsel, en. [III] flt. (sj.) -førsier ('Vold-

førsierne, Gom. . . af Baron (oversat af Mad.
Mehl) .. 1159. Oversk.Fortegnelse overdrama-
tiskeArbeider.(1838).98). (ænyd. d. s.; vbs. til

-føre; jf. -førelse, -føring) I) f til -føre 1. Dog
skal ingen bøde for Voldførsel efter Marke-
skiels Tal; Men det regnis for et Vold, naar
nogen voldføris. I>L.6—9—ii. Kongen vil
ikke deran . . men hvordan det gaaer eller

ikke, saa bliver hun (o: kongedatteren) hans
Kone enten ved Voldførsel eller paa nogen
anden M&Siåe. Biehl. DQ. 1.204. N T Bruun.
Overs. afCalderone.-Bonden somDommer.(1807).

90. 2) (1. br.) til -føre 2: voldsgerning (mod).
Biehl.(Skuesp.III,3.107). (fangen) kom . .

herind for voldførsel af sin nærmeste slægt.

HVClaus.H.244. Z) (især hos sprogrensere) til

-føre 3: HejmdaUVi»1898.1.sp.5. Disse Sprog-
reskripter (af Tillisch) er senere blevet over-

ordentlig stærkt kritiseret. Fra tysk Side har
man fremstillet dem som en Voldførsel mod
Folkets Sprog og aandelige Liv. Rosendal.

10 D.I.292. -gade, en. {ænyd. d. s. (KbhDipl.
III.340)) I) (;i^, foræld.) gade til trafik og

transport, som løber langs med og inden for en
fæstningsvold. Sal.XVIII.377. Ramsing.Kbh.
III.4. 2) gade, der løber, hvor der tidligere har
været en vold. Drachm.D.112. (et) Flyttelæs

(kom) over Langebro. Det kørte ind paa
Yoidgnåens Stenhro.Stuck.il1. 446. Folk, der

passerede Voldgade (o: Søndervoldstræde ved

Christianshavns vold). PoulsenBørglum.Jødens
20 Bule.fl926J. 8. i gadenavne som Nørre, Vester,

Øster Voldgade, -gang, en. ^ afsats oven

paa volden bag brystværnet, der tjener til

forbindelse ml. bastionerne og til opstilling

af soldater og skyts. Moth.V243. Cit.1750.

(TAlgreen-Ussing.Love 1869. (1870). 47). Mil
Conv.VIII.604. SaVIX.255. -gernings-
mand, en. (sj.) voldsmand, naar skedte det

sidst, at saadan en Voldgjerningsmand blev

strafiet? Blich.(1920).XV23. -gift, en. [III]

30 (glda. walgift; vbs. til -give; især jur.) I) det

forhold, at parterne i en retstvist enes om at

lade striden bindende afgøre ved en ell. flere

personer (voldgiftsmænd, evt. tillige en op-

mand), som de i almindelighed selv vælger

dertil. Nørreg.Privatr.V.36. Nu vil jeg bede
Eder gjøre det for min Skyld . . at vi lægge
Sagen til Voldgift imellem os. Hauch.V212.
afgjøre Sagen ved Yoldgitt. Skr.^Vi2l818.

Den internationale Voldgift har til Genstand
40 at bilægge Stridigheder mellem Staterne ved

af dem valgte Dommere og paa Grundlag af

Agtelse for Retten. Lovtid.l900.A.527. ØkonO.
137. obligatorisk (Lovtid.l900.A.529. Bek.
Nr. 21 Vi 1916. Rasting. Folkeretten. I. (1940).

189) ell. tvungen (Scheller.MarO. Bek.Nr.21
V2I9I6. Hage.'II.523) Yoldgiit, det forhold,

at parterne forpligter sig til at lade opstaaende
stridigheder afgøre ved voldgift. 2) (sj.) d. s. s.

Voldgiftsmand. Keiser Sigismund blev ud-

50 valgt til Voldgift baade af Danmark og af

TYdskliinå.CBernh.V44. \ -gifte, v. (afl.

af -gift) afgøre ved voldgift; afgive voldgifts-

dom om. *0m i din Roes og Mening om
mit Digterkald

|
Du Ret har eller Uret,

maae de Mægtige
|
Hist i Olymp . . |

Yold-
giite. Oehl.Blår.11.10. -gifts-, i ssgr. (især

jur.) af -gift 1; fx. Voldgifts-afgørelse, -af-

tale, -dom, -dommer, -kendelse, -klausul,

-nævn, -overenskomst, -raad, -sag, -traktat,

60 -udvalg, -gifts-antagelse, en. De Mag-
ter, som ville underkaste sig Voldgift, under-

tegne et særligt Dokument (Voldgiftsantagel-

sen), hvori findes tydeligt bestemt Stridens

Genstand saavel som Udstrækningen af Vold-
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giftsmændenes Myndighed. Lovtid.l900.A.533.

-gifts-bog, en. Formanden leder Forhand-
lingerne og fører Voldgiftsbogen. LoviVrJ<34

^U1912.§4. -gifts-domstol, en. (staa-

ende) voldgiftsret. S&B. den staaende Vold-
giftsdomstol (o: i Haag). Lovtid.l900.A.529.

Sal.XVIII.381. -gifts-mand, en. (glda.

d.s.(DMag.3R.lII.268); jf. Ligningsmand
2, Skedsherre; især jur.) person (hver af de
personer), som faar overdraget at afgøre en sag lo

ved voldgift, det vilde staae haardt, førend
mand blef eens om Voldgiftsmændene. »SZan^e.

ChrlV.1129. Skifte-Commissionen efter Grev
Reventlau tilskrev mig at være Voldgifts-

Mand med Klevenfeldt anl. (o: anlangende)
Plesses CTeditorer.Luxd.Dagb.1.298. Nørreg.
Privatr.Y. 36. Lov "/» 1851. § 9. Hage.*II. 652.

uegl., om opmand: et Væddemaal blev ind-

gaaet, og en fravæiende Præst — der an-
saaes som en Professor i Lombre — antaget 20

til No\å^\it^mainå.Blich.(1920).XX.29. hil-

ledl.: Jeg bær altid en Voldgiftsmand ved
Siden (o: kaarden), som er lige saa sikker

at forlade sig paa, som alle Institutioner og
F3indecteT.SJcuesp.V174. *Men denne Tve-
kamp vorde Kampens Voldgiftsmand,

|
Og,

som en Dom fra Guderne, bestemme den
|

Den Skyldi^e.Oehl.XII.261. -gifts-ret, en.

et efter bestemte regler sammensat udvalg ell.

en institution (permanent, staaende vold- 30

giftsret), der afsiger kendelser i indankede
sindigheder; spec. dels om udvalg eJl. insti-

tution, der behandler uoverensstemmelser mel-
lem arbejdsgivere og arbejdere; dels om den
ved Haagkonferencen 1899 oprettede institu-

tion til bilæggelse af internationale stridig-

heder ved voldgift. Der oprettes Voldgiftsret-

ter bestaaende af lige Antal Arbeidsgivere
og Arbeidere. Arbeiderbladet.^liil877.1.sp.2.

Lassen.SO.723. Lovtid.l900.A.531. Rasting. 40

Folkeretten.l.(1940).189. den faste vold-
giftsret, institution, oprettet ved LovNr.
8P^U1910, der behandler sager, som an-
gaar de kollektive overenskomster mellem ar-

bejdsgivere og arbejdere. LovNr.3^lil914.§5.
Hage.*II.523. -give, v. [III] f-igi'va] vbs.

t -else (Moth.V239. Holb.JH.Il.73. Leth.

(1800)), jf. -gift. (ænyd. d. s. i bet. 1, fsv.

valdgiva, overdrage; til give (en sag) i ens
vold ( sp. 400*^^)) I ) (især jur., polit.; nu 1. br ) 50

overgive en sag til afgørelse ved voldgift; især
i forb. m. hensobj. ell. præp.-led m. ti 1 (f paa,
under). Dersom Parterne voldgive deris Sag
og Tvistighed paa Dannemænd, enten med
Opmand, eller uden. DL.i—6—i. Holb.DH.
IL501. (sagen blev) Voldgifvet under Herrer
Staternes Dom. Slange. ChrIV. 585. de vare
komne for at voldgive ham deres Trette.

NordBrun.D.121. *Hr. Oberst, Deres egen
Datter har

|
Voldgivet hele Sagen til sin eo

Fader. Hrz. 1. 119. Lehm. (Hist Tidsskr. lOR.
IV.332). StatsraadetsForhandlingerl863-1879.
(1936).32. 2) t især i forb. m. hensobj.: over-

give en ting i ens magt, saa vedkommende kan

XXVII. Rentrykt »/n 1952

bestemme over den. Manuscriptet, hvilket jeg
ganske voldgiver Dem, om De vil lade det
trykke og dertil finder Forlægger. NordBrun.
(Personalhist T. 1947. 127). Rahb. E. IV 47.

refl,. ell. i pass.: Voldgive sig i Guds Forsyn.
vAph.(1764). Være voldgiven i Guds Villie.

smst. 3) O i forb. m. hensobj. ell. præp.-led m,
til, for: overlade, udlevere til, udsætte for vil-

kaarlig ell. skadelig behandling; prisgive, især
i pass. voldgive selve denne (0: staten) for
Søndersplittelsens Magter. Lehm. IV 15. den
Vanrøgt . . disse ulykkelige Pigebørn ere

yoldgivne.Fædrel.l859.702.sp.2. Kina (er)

trods sine 400 Millioner . . voldgivet frem-
mede. Tilsk. 191 8. 1. 225. Dette overraskende
Forsøg paa . . at voldgive selv de inderste
kirkelige Anliggender til en rent folkelig Af-
stemning, raaatte vi for enhver Pris standse.
HUssing. Min Livsgerning.il.(1940). 105. jf.:
han (følte) sig voldgiven Alderdommens
Svaigheder.Tilsk.l918.II.165. især: lade noget

afgøres, beherskes af følelser, tilbøjeligheder

olgn. alle . . have Grund til at overveie, hvad
der vil blive af Lov og Ret . . naar selve

Spørgsmaalet om Krig og Fred skal vold-
gives til Pøbelens tøilesløse Lyster.Lehm.il.
220. Skønhedens nærmere Hvorledes var
endnu ikke voldgivet den enkelte Kunstners
Følelse.JLange. BM. 1.179. refl.: Rembrandt
. . voldgav sig en Samlerlidenskab. Ji^lfads.

NM.82.
II

(sj.) part. voldgiv en brugt som
adj.: prisgivet ødelæggelse. I Udkanten af

Tisvilde Hegn staar nu de udgravede spar-

somme Rester af Asserbo, pauvre og vold-
givne. Aarb Turist.1942. 58. -grav, en. borg-,

slotsgrav; fæstnings-, stadsgrav. Blich. (1920).
XX.17. HCAnd. (1919).IV 156. Etlar.GH.I.
139. Trap.*VII.473. -groft, en. (jf. -dige,

-gærde samt u. II. Vold 2.i, Flækgrøft; dial.)

vold, dige med en grøft paa den ene ell. begge

sider ell. uden grøft, anvendt som skel. Vold-
grøfter ere enten enkelte eller dobbelte,
og dobbelte ere igjen enten med eller uden
Grøfter paa Siderne af Volden, eller enten
holsteenske eller saadanne, som her i Sjelland
kaldes fyenske Voldgrøfter. Giersing. Land-
oeconomien.I.(1825).8. Pont.FH.3. AarbFr-
borg.1918.70. StevnsBjev.II.84. UfF. -gæn-
ger, en. (foræld.) d. s. s. -gæst 2. Holsl.R.

-gærde, et. (jf. -dige, -grøft samt u. II.

Vold 2.1; dial.) gærde (af jord), der danner
skel. Korset . . er reist paa et Voldgjærde til-

venstre for Yeien. KirkehistSaml.3R.1 .3. Aarb
Sorø.1928.73. UfF. -gæst, en. I) [III] (jf.

-gæste; l.br.) person, som hjemsøger en med
vold, ell. som er voldsom i sin adfærd. Han
var . . i Levnet en Ondskabs Broder og Vold-
giest. LHøyer.G.lOO. *Voldgjest har trampet
hvor Axene st&Sie.Ing.RSE.VIII.195. om
dyr: *Hiin diærve Jæger

|
Som fælded Sko-

vens Voldgjæst . .
I
Det frygtelige Vildsvin.

HegermL.Troub.41. i sammenligning: *Ei
tiere skal Tvivletanken komme

|
Som Vold-

gjæst til min Sjæl Boye.PS.1.208. 2) [II]

27
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(jf. -gænger; sj.) person, der promeneret paa
volden (i det gi. Kbh.). NicHolm.GA.39.
-gæste, V. [III] vbs. -ning (Ottosen.Nordens

Hist. (1893). 83. HOlr. (AarlFrhorg.1912. 47).

DanmRigHist.reg.170. D&H.). {cenyd. d. s.,

/sr;. valdgæsta; jj. u. II. gæste 1.3) I) (især

hos sprogrensere) hjemsøge med vold; over-

falde (egl.: i ens hjem). I.l) m.h.t. person,

(røvere) som forhen ofte har voldgiestet

'Rejsende. Klevenf.RJ.185. *han . . hvis Huus lo

I har paa Røverviis
|

Voldgiæstet. i?o^i!>.

FrII.SO. HRasmussen.DragendeEgne.(1900).
124. 1.2) m. h. t. land(omraade) : overfalde

med krigsmagt (for at plyndre); hærge. *fra

frekke Venders Strande
|
En talrig Flaade

sendt voldgiested' dine Lande. Stockf.(Poet

Saml.II.41). Molb.DH.II.8. den Okkupa-
tionshær, som voldgæstede Danmark. Zn^ew
1939-1945.1.(1947).295. 2) f komme uventet

og byde sig selv til gæst hos en. Moth.V239. 20

billedl.: *Den Viise al Foragt, som Banesaar,
anseer,

|
Det kildrer Tossen, naar al Verden

ham beleer.
|
Ja! han voldgiæstes tidt af

den ubudne Ære,
|
For hvilken hiin sin Kraft

forgieves maa iortæTe.Luxd.(SkVid.II.181).
Tolding:, en. ['vmleri] (dial. Yolåning.

Feilb.). flt. -er. {afl. af II. Vold; i bet. 2 egl.

forkortelse af Digevolding, se ndf.) I) (dial.)

dels: dige, der dæmmer for vandet ml. forskel-

lige mergelgrave; dels: jord, som opkastes af en 30

grøft til hver side. Feilb. 2) (arkæol.) betegnelse

for diger ell. volde, som omgiver en type agre

fra oldtiden. Halt. (NationalmusA. 1931. 39).
Ved mine Undersøgelser er det lykkedes at

datere 12 Digevolding-Forekomster til den
førromerske Jernalder ved Hjælp af Fund i

Voldingerne, Afrømningsdyngerne og tilhø-

rende Grave og Bopladser. sa.I/.79. Denda.
Landsby. (1940). 12. jf. Agervolding. Hatt.

L.84. Ordet „Digevolding", deri Jylland 4o

bruges om gamle, sammensunkne Diger . .

anvendes her om disse Fortidslevninger p.
Gr. af sin neutrale Karakter. sa.^A^o^Mrens Tf

1930.342). JohsBrøndst.DO.111.73.
Told-kort, et. (foræld.) d. s. s. -tegn.

KoUerød.33. -krone, en. (jf. Murkrone 1;
især arkæol.) den øverste del af en fæst-

ningsvold, en Fanebærer, der havde plantet
det slesvig-holstenske Flag paa Voldkronen.
Pont. DR.' 1.168. PNørlund.T.18. -kvar- 50
ter, et. kvarter i en by i nærheden af byens
vold; spec. om de kvarterer, der opstod i Kø-
benhavn i slutn. af 19. aarh. efter sløjfningen

af voldene. Trap.'II.(1879).37. I det gamle
Voldkvartér.K Lars. (bogtitel.1899). HistM
Kbh.I.41. -lavet, en. X benævnelse for en
slags høje og svære lavetter i fæstningsartille-
riet. MilTeknO. SaVI.217. -mand, en. se
Voldsmand, -mester, en. {ænyd. d. s.; for-
æld.) officiant (2.i), der havde tilsyn med to
(jordarbejder og beplantninger paa) en fæst-
ningsvold. MR.1718.328. MilTeknO. ChKjer-
ulf.GU.86.

II hertil: Voldmester-gade, navn
paa gade i Kbh., og -hus fVoldmesterhusets

Grund (0: i Nyborg fæstning). MR.1832.258.
i Kalvebod Bastion (j)aa Christianshavn)

ligger et gammelt Voldmesterhus, der ligner

tilsvarende Huse fra Byens Volde. FHendrik-
sen. Kbh. Billeder fra 19.Aarh. (1924 - 27). 114).

-mnr, en. mur, hvormed en fæstningsvold

er beklædt og støttet udvendig. Amberg. Ram-
sing.Kbh.III.l 8. -musket, en. (ty. wall-

muskete
; ^, foræld.) d. s. s. -bøsse. ConvLex.

XVIII. 471. -malle, en. (foræld.) beteg-

nelse for vindmøller, der laa paa Københavns
volde. Davids.KK.HI.70. Pont.LP.Y.178.
Voldning, en se Volding.

Vold-plads, en. (jf. Borgplads; ar-

kæol.) d.s.s. -sted. Trap.n.893. SophMiill.

V0.645. PNørlund.T.13.36. -pæl, en. (jf.

-stikke samt Skanse-, Stormpæl 1; ^i^, for-

æld.) palisade. Moth.V244. MO. *helt gerne

han (o: Hektor) vilde hans (o: Achilleus'')

Hoved
I
Skære fra Halsen den bløde og

fæste det op paa en Voldpæl (Wilst.Il.II.

114: Stage;. Gerts. (Wilst.Il.(1909).XVIII. v.

177) (jf. sa.(Wilst.Il.(1912).Till.Lix)). -rev,
et. (fagl.) koralrev, der strækker sig langs med
en kyst ell. om en 0, og som (mods. Kystrev^
er skilt herfra ved vand. Lutken.Dyr.^344.

Steensby.Geogr.120. -riffel, en. (;ii, for-

æld.) voldbøsse med riflet løb. MR.1836.189.
OpfB.HI.115.
volds, adj. {vist egl. gen. af III. Vold;

sml. m. h. t. dannelsen træls, vilds, vrags

ofl.; jf. overvolds og voldsk; dial.) I) d.s.s.

voldsom 1; ogs.: egenraadig. MDL. Feilb.

OrdbS.(Fyn). om dyr: Cit.l758.(Vider.II.

451). 2) d. s. s. voldsom 3. en volds Kulde.
MDL. som adv. : Det har stormet volds i Nat,

MDL. 3) d. s. s. voldsom 4; ogs. som udtr.

for beundring ell. forundring, en volds (0:

pokkers) karl. Feilb. det var da volds !sms<.

som bestemmelse til adj. ell. adv.: Vols godt.

Aagaard.TL.230. Feilb.

Volds-, i ssgr. [votI's- ell. (1. br.) vmls-]

^sj'. Vold-, se Volds-færd, -mandj. (jf.Yold-

2) af III. Vold; af mere tilfældige ssgr. kan
anføres: Volds-akt, -anvendelse, -krav, -lyst,

-metode, -middel, -optrin, -ret, -teori, -vilje

og betegnelser for voldsmand, voldsom per-

son som Volds-krop (Thyreg. UdvFort.I.135),
-menneske (DrewsenChrist.RM.91) , -øver

(Pol.Vi2l905.8.sp.l).

Vold- sager, en. [III] (ænyd. wold-
sagere ; 2. led er ænyd. (flt.) saghere, skyldige

personer (Kalk. 111. 662), ty., mht. sacher,

såcher, ogs.: anstifter, ophavsmand; jf. mht.

sache, ophavsmand; til glda. sage, (at) an-
klage, tilføje skade, oldn. saka, mnt. saken
osv. (se Sagj; ikke i rigsspr.) gerningsmand.
Grundtv. (Teol. Studier. Nr.8. (1946). 58) (som
sjæll.). R. fattede Mistanke, at han (o: den,

han talte med) maatte være Voldsager i

Ildsvaaden. SKjær. Fra Stavnsbaandets Dage.

(1888).275 (efter ældre kilde).

Volds-bode, en. (ænyd. d. s. (VASech.
FR.IV.53); jur., foræld.) bøde for vold. DL.
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1—21—15. Nørreg.Privatr.lV.75. Forordn.

'V,1792.§24. Sal.'XXY343. G) -daad, en.

d. s. s. -gerning. *veed I
|
Hvad det betyder

at udøve Voldsdaad
|
Paa fremmed Grund?

Eeib.Poet.lV.401. Alle tilhobe komme de

(o: fjenderne) til Voldsdaad (Chr.VI: til

at giøre vold; 1931: efter YoldJ.Hab.l.B.

ORung.K.179. om voldtægt: EMunk.DU.68.
"Vold-sergent, en. (foræld.) betegnelse

for voldmester. Drachm.SS.40.
Tolds-forbrydelse, en. PoV*lul942.

9.sp.3. -forbryder, en. Pol.Viol940.

5.sp.2. -fred, en. fred paa betingelser, der

er et overgreb mod den besejrede; spec. om
freden efter den første verdenskrig. BerlTid.

*U1919.M.l.sp.3. HomoS.VD.87. O -færd,
en. (sj. YolA: Schand.SD.233). (jf. Ufærd
2) handling, optræden, hvorved der anvendes

vold; voldelig fremfærd. Rahb.Skuesp.I.202.

(han har) taget sig selv til Rette . . ved sin

Voldsfærd imod sin Hustru, da han alt stod

med opløftet Glavind for at afhugge hendes
Hoved. Hauch.V308. Hans Misgjerning skal

komme tilbage paa hans Hoved, og hans
Voldsfærd (Chr.VI: fortredelighed; 1931:

Uretj skal nedfare paa hans Isse. Ps.7.i7.

Arabernes Voldsfærd og de ældste Kalifers

snilde administrative Forholdsregler havde
undergravet (zarathustrismen). ArthChrist.

DT.2. -gerning, en. (ænyd. d. s., fsv.

vald(s)gårning; jf. -daad, -handling) hand-
ling, hvorved man øver vold mod en. Naar
Voldsgierninger ere udøvede efter foregaa-

ende Overlæg, bliver altid den sædvanlige
Straf at sk<sr]^e.Forordn.*liol833.§6. deres

Land bliver øde . . formedelst alle dets Ind-

byggeres Voldsgjerning (Chr. VI: volds

skyld; 1931: Yolddæid). Ez.12.19. Under-
trykkerne kender ikke længer Baand eller

Skranke for deres Voldsgerninger. VØster-

gaard. Garibaldi. (1927). 258. -handling,
en. d. s. s. -gerning. Fædrelandet bør (if.

Macchiavelli) reddes til enhver Priis, altsaa

ogsaa ved Uretfærdigheder og Voldshandlin-
ger. Mari. E^TiiA;^. 520. Er Voldshandlingen
ikke udøvet med Overlæg, kan Straffen .

.

nedsættes til Bøder. Lov^Vil866.§203. Han
havde saa sikkert stolet paa, at Befolknin-

gen ikke vilde lade sig henrive til Volds-
handlinger. Poni.S'/c.^S. -herre, en. {ænyd.
d. s.; jf. -herredømme, -hersker, -konge; især

hos sprogrensere} person, som styrer med vold

og undertrykkelse, ell. som har tilrevet sig mag-
ten ved vold; tyran. Lemb.Shak.IX.76. en
fremmed våldsherre, der selv var hævet på
tronen ved et OTprør.Barfod.DH.1.273. Kam-
pen mellem Landets retmæssige Herrer fra

Urtiden og Voldsherrerne fra 1S64. KNyrop.
TS.13. O -herredomme, et. (jf. -herre,

-herskab, -regimente, -styre, -vælde^ herre-

dømme, der udøves med vold (af uretmæssige
herskere); tyranni. BRiisbrigh.Overs.afDiogen
Laérts: Filos. Hist. I.(1812).155. Lehm. 1. 189.

Tidens kortfattede Krøniker gjenlyde af Kla-

geraab over det udenlandske Voldsherredøm-
me. KrErsl.DM.6. billedl.: Vinterens Volds-

herredømme. Pol.^Vsl939.11.sp.3. -her-
skab, et. (sj.) d. s. JMøller.Mnemosyne.I.
(1830).118. G) -hersker, en.d.s.s. -herre.

JMHertz.Isr.96. Verdenshistorien var draget

hans Øje forbi som en Hær, der bliver møn-
stret: Pedanter og Præster og Voldsherskere

(Bråndes.BD.45: Tyranner^. Brandes.IX.303.

10 billedl.: Skæbnen er for Abul-Ala den store

Voldshersker, mod hvis Bud ingen Modstand
nytter. ArthChrist.DT.19.

voldsk, adj. [vmVsg] (til III. Vold; jf.

fandenivoldsk, overvoldsk, volds, voldsom;
især dial.)

I) om levende væsen: voldsom (1); brutal;

ogs.: brysk, brøsig ell. glubsk. Voldsk . . Er
den, som er tilbøielig til vold og overlast at

0we.Moth.V24O. samme Person er et voldsk

20 og galt Asen. Schand.TF.1.222. Vendelboen,
sejg og sen, men med stærkt Ansigt og
voldsk i Trætte. Bang. Rundt i Norge. (1892).
245. Manden (var) skrap til at opdage Uger-
ningsmænd, ikke haard og voldsk, men god-
lidende, selv mod Forbrydere. Rosenkrantz.

MV.14. Ingen kunde da være saa voldsk at

sætte Menneskeliv til, om der var Frelse.

Søiberg.SK.47. Feilb. om dyr: (kragen) blev

kostet til Side af en voldsk Kalkunhane.
30 Zak Niels. Den evige Higen. (1914).11. \\ om

(udtryk for) en persons karakter. Indbygger-
nes voldske 'Natnr. JapSteenstr.(Aarb.l883.

123). Han . . saa paa mig med noget voldsk
i sit vrede Øje. Skjoldb.(Ekstrabl.Vi2 1904.1.

sp.5). 2) om handling, adfærd: d. s. s. vold-

som 2. vi (har) udnyttet den eskimoiske

Race gennem Monopolhandelens voldske

Princip. MylErich.(PoW2l905.1.sp.2). Aakj.

RS.135. Lærerne kom til . . opbragte over

40 Pedellens egenmægtige og voldske Færd.
Kidde.H.108. Hun sagde, at jeg havde skub-
bet hende over mod Væggen og taget noget
voldsk paa Brysterne. Kirk. F. 142. Bison-

oksen . . har Hornkløe og render med Brag
det vældige Hoved mod Trævæggen — en
voldsk Kur mod Hovedpine. MLorentzen.G.
62. 3) d. s. s. voldsom 3. Det var bare frisk

med Blæsten, der i al sin volske Havkraft
brød vesterind over Engdraget. Rørd.KK.118.

50 en . . hed Vind . . kaster sig temmelig voldsk

omkring mellem 'iiusene.JVJens.M.IV150.
*Saa voldsk en Haan og et Vid saa hvast.

Bergstedt.III.52. hun (blev) overfaldet af en

voldsk Hoste. EBertels.US.252. Johannes V
Jensens tidlige Stil er voldsk. Tilsk.l937.II.

257. jf.: (de) hvirvlede med Hakkelsema-
skinen, saa det stintede fra Knivene; det

var voldsk at se.JVJens.NH.7. sa.A.I.148.

4) d. s. s. voldsom 4. Og han var hverken
60 fuld eller gal, men nok en Mand med et

voldsk sikkert Tag i Hestetømmen. Bregfend.

DN.124. saadan en voldsk stor Stad, som
Hamborg. sa.TOK.138.
Voldsk-hed, en. (1. br.) til voldsk (1).

2V
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der er en Vædders Voldskhed i den Maade,

paa hvilken Krigeren kaster sin svære, mu-
skuløse Krop ud i Kampen. FrPoulsen. TGK.
96. Han . . havde allerede indlagt sig et

daarligt Ky for Voldskhed og Umedgørlig-

hed. (r?/rLemc/je./S'.///.28. *(de store) vælter i

Voldskhed og Gnskhed.Bergstedt.D.64.

Vold^-konge, en. (sj.) konge, der er

voldsherre. Jeg giver Ægypten hen i en

haardhjertet Herres Haand, en Voldskonge

(1871: en streng Konge^ bliver deres Hersker.

Es.l9.4(1931). -kvinde, en. (jf. -mand;
sj.). Volds-kvinde . . kaldes en grum og

barsk kvinde. Moth.V240. Voldskvinden blev

anholdt af Folitiet.BerlTid.^Viil902.Aft.2.

sp.6.

Vold-skytte, en. (foræld.) officiant,

som havde det hverv at skyde dyr, som færdedes

paa volde og fæstningsværker. MR.1804.528.
MilTeknO. HistMKbh.2R.IIL215. -slaa,
V. fil I] (nu arkais.) tilføje en person vold ved

slag. han blev voldslagen til skamme. LHøyer.
0.16. billedl.: Blikkets Tale alene voldslaar.

ThitJens.VA.il. 204. -slette, en. (astr.)

betegnelse for hvert af de største partier af

ringbjerge paa maanen. Recke.E.5. LuplauJ.
S.213. -slynge, en. se Valslynge.

O Volds-magt, en. I) magt, herre-

dømme, der udøves med vold. de oven for om-
talte Romeres eller Frankeres voldsmagt.
Ælnod.Knudd.hellige.(overs.l874).18. 2) (jf.

Magt 1) magt, der anvender vold. *(folket)

kan ej . . villig holde Voldsmagt Porten
åben. Rørd.GK.194. i sammenligning: Nu
staar Døden for hende som en grufuld Volds-
magt. ZaÅ; iVieis. /fi. 200. -mand, en. (sj.

Vold-. Thaar.ES.406. EBrand.S.137). (glda.

d.s. (ogs. i bet.: øvrighedsperson), oldn.xadds-
ma8r, øvrighedsperson) person, som begaar
vold ell. voldshandlinger. 2Sam.22.49. Holb.
Jep.lV.6. *Gud, lad ei Voldsmands vilde

Skare
|
Vor glade Grændse naae ! T/iaar.jBS'.

110. *I Fredens milde Skygge,
|
Bag Lovens

Kobbermuur
| Vi Kunstnere sysle trygge,

|

Naar Voldsmand blæser paa Imvlx.PMøU.
(1855). 1. 116. Lov^''l»1866.§205. Ung pige
slaaet ned ved sit hjem inat. Voldsmand
slog hende flere gange med knytnæve i an-
sigtet. Information.^^U 1951. 8.sp.6.

Vold-snegl, en. (zooL, nu 1. br.; jf.

-snekke^ vinbjergsnegl, Helix pomatia (der
hyppigt forekommer paa havediger, herre-

gaardsvolde olgn.). Brehm.Krybd.790. Sal.
XV1

1

1.297. -snekke, en. (zool, nu 1. br.)

d.s. OFMmi.ZoolPr.240. Fedders.S.I.llO.
voldsom, adj. [iva)l(|)S(om(')] intk. -t

ell. (nu ikke i rigsspr.) d. s. ('voldsom Regi-
mente. fioi&.Jfetom.3. Til en lovlig Nødværge
udfordre vore Love voldsom Overfald eller

Å.dtæTd.Nørreg.Privatr.V12); adv. -t (sj. i

bet. 4:.2 slutn.: Ing.EF.1.191. Bergstrøm.KD.
128. KMunk.EI.70) ell. d. s. (alm. i bet. 4.2
slutn.; sj. i de andre bet., fx. i bet. 2: Hjort.
KritUt.n.329. i bet. 3.2: Foersom.D.11.70).

(ænyd. d. s., sv. våldsam, mnt. waltsam
, jf.

ty. gewaltsam; til IIL Vold; jf. voldsomme-
lig(en) samt voldelig, volds, voldsk)

1) om levende væsen, især person: som øver
vold; hvis handlinger er præget af bru-
talitet; nu ofte (jf. bet.B) m. afsvækket bet.:

hvis livsytringer, reaktioner, adfærd
er præget af (overdreven) stor kraft,
energi, ustyrlighed, ubændighed. *En

10 arrig Oxe eller Tyr
|
Er et ubændigt, vold-

somt Dyr. Abc.l2. En heftig Mand kan ikke

holde Munden i Tømme; en voldsom Mand,
ikke Haanden tiVo&ge. Sporon.EO.il.(1786).
135. See til, du skuffer din Svigerfader og
mine voldsomme Søstre, hvilke lig Løvinden,
naar hun faaer Kiddene i Klør, sønderrive,

o! Vee! o! Vokl hver sin. JBaden.Horatius.

1.267. (kong Knud) tyede ind i Kirken, laa-

sede Port og Dør; den voldsomme Skare

20 (o: vendelboerne) laae udenfor. HCAnd.(1919).
III.340. (gud) er voldsom, ubunden som
Naturen. JakKnu. LU. 176. den voldsomme
Gaardejer (dømtes for tyendemishandling).

PoU^liil941.6.sp.6. (jarg.:) „Naar kommer
Du voldsomt igen?" spurgte Tyksakken (o:

en demimondedame) lokkende. Esm.1.160.
\\

(jf.bet.2) i forb. voldsom haand. *Med
voldsom Haand (o: ved selvmord) en anden
ender | Piinagtigt Liv. Tode. 1.219. *Med

30 voldsom Haand jeg (o: en døende) greb i

Livet ind. Hauch.LDR.103. det var jo ikke

raadeligt at lægge voldsom Haand paa en
overlegen Fjende. RichPet.Kingo. (1887).49.

II
om (udtryk for) en persons karakter, der-

som han (o: gerningsmanden) , ved grov eller

oftere gientagen Brøde, har lagt et særdeles

voldsomt Sindelag for Dagen, kunne Bom-
stolene (osv.). Forordn.*! iol833.§15. Disse Øine

kunde afvexlende antage et overordenlig blidt

40 og overordenlig voldsomt Udtrjk.Goldschm.

Hjl.1.104. en voldsom Karakter. S'ÆB. (skue-

spillet) Cromwells Datter (er) helt bygget
over den Tanke, at det voldsomme og for-

pinte Mandssind kun finder Forløsning i den
fuldstændige Tillid og Fortrolighed til den,

der staar ham nærmest. Roos.JakobKnudsen.
(1918).32.

2) om handling ell. tilstand: som udføres,
bevirkes, fremkaldes ved anvendelse af

50 fysisk vold; brutal; voldelig (1); ogs.

om handlemaade, midler: som har karakter

af vold. Holb.DR.Vl. Husarernes voldsomme
Opførsel i Colding. Luxd.Dagb.1.219. En be-

standig Opmerksomhed for, uden voldsomme
Midler at forebygge endog de mindste Feil

og Forsømmelser i Lovenes Efterlevelse.

JSneed.IV.35. Du skal frygte og elske Penge,

ikke dræbe nogen voldsomt for at bemæg-
tige dig dem, men vel langsomt, ifald skee

60 kan. PAHeib.R.1.116. Enhver voldsom Mod-
sættelse mod Loven (er) O^pror. Birckner.1.81.

Hist og her bare Portene Spor af Sprængning
og voldsom Overlast. /n^.PO./. 6. voldsomme
Indbrudstyverier. Søller. OE.II. 95. syd for
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Kongeaaen . . forefaldt . . alene i Aaret
1580 af voldsomme Optrin, hvori Adels-

mænd var indviklede, følgende (osv.J.Troels

L.'Y275. at „dø en god strådød" i modsæt-
ning til at komme voldsomt af dage.^OHr.
DH.II.19. Et Brud, en voldsom Adskillelse

mellem vore Fædres Liv og vort er Opkom-
sten af „det sociale Sipørgsmaal". VilhAnd.
PM.11.291. i fori. voldsom død, død som
følge af vold ell. (nu især) død, der skyl-

des ulykkestilfælde (mods. naturlig død, se

naturlig b.i). Holb.Ep.II.22. *En Feldskiær
faaer den Døde fat,

|
Og om en voldsom

Død Attest hensender. WessJ36. OBloch.D.^
1.146. De døde Stormænd, særlig de vold-

somt døde, U&TtyTerne. Kbh.^*l 2 1927. 8. sp.l.

jf.: *Ak ja! den ubehagelige voldsomme
Død (o: i krigen) \

\
Den Livet af Ungdom-

men h\siseT.Heii.Poet.IX.72. Dersom nogen
i Baand og Fængsel, eller ved anden Vold-
som Tvang, indgaaer, eller lover noget
(osv.).DL.6—l—4. Lassen.AO.'92.

3) som foregaar med ell. er præget af
overvældende, ubændig, umaadeholden
kraft ell. (m.h.t. levende væsners foreteelser)

tøjlesløshed, lidenskab; (meget) heftig.

3.1) i al alm. (ofte m. overgang til bet. 4).

*Lad Tiderne med voldsom Fart henrinde,

Mynst.BlS.il1.354. *Baaden gynged vold-

somt op og ned ved Stødet. BødLi25. det
voldsomme Opsving i Naturvidenskaberne i

forrige Aarhundrede. TFesew&L./ns.-TiF. 3.2)

om naturforeteelser. Eet af Vesuvii mest vold-

somme '\5åhT\iå.vAph.l<Jath.VlII.473. Dan-
marks Øer have et saa yndigt, venligt, fred-

sælt Udseende, at Man, ved i Tankerne at

gaae tilbage til deres Oprindelse, aldrig erin-

dres om nogen voldsom Naturbegivenhed.
Blich.(1920).X.52. voldsomme Regnbyger.
Schand.(Brandes. Br. III. 236). Herren lod
Vinden slaa om til en voldsom (1871: saare
stærk; Yestenvmd.2Mos. 10.19 (1931). 3.3)

om sygdom, reaktioner, fysiske ell. sjælelige

udbrud olgn. Bliver det menneskelige Legeme
angrebet af voldsomme Svagheder, da ud-
fordrer Nødvendigheden at bruge Hoved-
Cmer. Schytte.IB..Y11 . *hver Nats Drøm vor
bittre Smerte

|
Meer uudstaaelig voldsom

%iøT. Bagges.Ungd.il. 13. Efter den vold-
somste Udmattelse sover Man ikke roligst.

Blich.(1920).X.87. *hendes Kinder væded
I

En voldsom TsiaTestrøm.Winth.HF.290.
En voldsom Anstrængelse. VSO. Stikpenge i

Brystfolden (mildner) voldsom (1871: heftigj

liaTme.Ords.21.14(1931). voldsomt sinds-

oprør, se Sindsoprør. 3.4) (jf. bet. 2) om
levende væsners handlinger, adfærd. Den før-

ste (o: dans), som almindelig kun dandses
af eet eller to Par ad Gangen, er voldsom
og \M.Blich.(1920).XX.65. *Sikken vold-
som Trængsel og Aliarm,

|
Det er koldt, og

man maa gaa sig \&Tm.PFaber.VV113. hun
lo saa voldsomt, at hun krogedes sammen
ved det.JVJens.HF.40. Ofre for deres for

voldsomme Levevis. Mantzius.SH.Y171. (han
maatte) bæres af Soldaterne, saa voldsomt
trængte Skaren paa (1907: paa Grund af

Skarens Yoldsomheå). ApG.21.35(1948). jf.:

Der er langt imellem den første Scenes liden-

skabelige, voldsomme Prosa og den sidstes

pragtfulde, bredt strømmende Yers.CKoch.
GF.108. 3.5) om hvad der paavirker sanserne
(især lys, farve). *Det Lys er altfor voldsomt

10 for mit 0ie.Hauch.CarlV.129. de voldsomste
Farver, rent svovlgult, violet, blaat og
t\xr\ii%.K Schou. Maleren Peter Hansen. (1938).
35. Hans slips var voldsomt i farven. Herdah
BL.105.

4) (talespr.) som udtr. for størrelse ell.

grad: kolossal; vældig; mægtig. 4.1) som
adj.: af overvældende størrelse, omfang, antal,

grad osv.; uforholdsmæssig stor, høj osv.

(undertiden m. bibet. af klodsethed, uskønhed).

20 han hænger en voldsom Taskelaas for Døren.
Corsaren.^*liol859.3.sp.2. (de) løftede Armene,
som svingede de et Par voldsomme Vægte
i deres Hænder. Bang.T.74. en med en vold-

som Mave udstyret Silketøjsrepræsentant.

WBodenhoff.Nemesis.(1917) .35. Slottet er en
ikke skøn, men voldsom Bygning. KMich.
(PoUV 9 1926.11.sp.6). om antal, beløb: Det
(o: en gage) er selvfølgelig ikke saa voldsomt.
Soya.AY.41. voldsomme Priser. Po«."/ii94(?.

30 3.sp.5. det voldsomme Antal (skibe) der
o^pgives. AarbKronb.1946.81. 4.2) som adv.:

umaadelig; vældig. „Tjener Du meget?" „Ja,

det kan Du tro, voldsomt."'ABThorson. Bag
Disken.(1889).98. om Efteraaret kunde de
fange Sild, og da kunde de undertiden
fange voldsomt. OldemorsErindringer.(1908).
88. hun trænger voldsomt til at bo mindst
et par år her hos sin mor.AHenningsen.JL.
77. Han . . tog sig i det hele taget voldsomt

40 sammen. JesperEw. De rigeAar. (1947). 105. \\

knyttet til et adjektivisk ell. adverbielt led.

Han kunde ikke begribe, hvad der gik af

ham, men han følte sig saa voldsom modig.
Schand.F.241. Greven er i Grunden voldsom
elskværdig. £sm.//.i56. Saadan et Billede

vilde hun saa voldsom gerne have.Aalbs.T.
45. det var dog en voldsom sjov Historie!

NKKrist. Jens Kulsvier og Jørgen. (1915). 74.

jf. bet. 3.3 : (da han) saae hvorlunde Deel-

50 tageisen i hans lønlige Kummer gjorde hen-
des skjønne Kinder blege, blev han vold-

somt bedrøvet. Ing.EF. 1.191.

Toldsom-hed, en. flt. -er. I) til vold-

som 1: det at være brutal ell. ustyrlig, tøjles-

løs, lidenskabelig (i sine reaktioner ell. sin

behandling af andre). Magten bevares ved
Mildhed, men tabes letteligen ved Vold-
somhed. /Sc/jj/i^e./i^.YSJP. denne Skuespiller-

indes ofte næsten til Raseri grændsende
60 Voldsomhed i Bevægelser. Molb.Reise.1.348.

Voldsomhed (Chr.VI: Overfusenj og Haan
ødelægge Rigdom. /Sir.^i. 5. Hos en Befolk-
ning, hvor slig ubændig Voldsomhed gav sig

frit Løb, var det klart, at end ikke Ting-
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freden agtedes. TroelsL.*Y275. 2) (lidt gldgs.)

til voldsom 2: enkelt voldelig ell. brutal hand-

ling. Gesandten skal . . klage over Dynker-
kernes dristige Voldsomheder, i at udplyndre,

ja slet borttage Skibe og Gods fra Danske
og Norske. Slange.ChrIY1028. Mord og andre

Voldsomheder. Ørst.11.42. Jødefeiden . . kul-

minerede i Optøierne og Voldsomhederne i

den sidste Halvdel af 1819 og i den første

Maaned af 1820. Davids.KK.^I1.237. i forb.

som begaa, forøve, udøve, øve vold-
somheder, de U-rætter og Voldsomheder,
som . . vare blefven forøfvede imod Hans
Majests. \JnåeTsa,a,tter. Slange.ChrIV960. Hvo
skal beskytte mig, hvis han vil udøve Vold-

somheder? ÆTrz. C. 6i. At begaae Voldsomhe-
der, ikfO. 3) til voldsom 3: overvældende, ubæn-
dig, umaadeholden kraft; stor heftighed, de al-

lermest . , ildfaste Materier kan ikke imod-
staae disse (o: de vulkanske) Ild-arters Vold-

somhed, v4pA.iVo<^.y//7.468. *0, at man
nu igien dens (o: kvægsygens) Voldsomhed
skal spøTge\Prahl.ST.II.180. det første Stød
af Vredens Storm havde sagtnet sin Vold-
somhed, og givet Forstanden Rum.. Blieh.

(1920).X.74. Hun var selv ganske forvirret

over den Voldsomhed, hvormed hendes Kær-
lighed til ham næsten magttog hende, FoW-
quartz.P.85. hendes Hulken steg i Voldsom-
hed, PFalk Rønne. Byens Stedbørn. (1920). 126.

II
(nu næppe br.) om voldsomt virkende natur-

kraft. Ild, Orcan eller andre deslige Vold-

somheder. Mi2.i797.S23, t voldsomme-
lig(en}, adv. med vold; voldsomt (2); vol-

deligt (1), Man forestille sig een, der gik

udi et fremmed land, og der voldsomme-
ligen holdtes tilbage, i2o^/ie.Zi^.22. Da (N. N.)
voldsommelig overfaldt justits-sergenten. Cit.

1781.(FStuckenberg.F.II.105). det saae ud,

som nogen havde brydedes der voldsomme-
lig. 46m^.^S'A;andMtiseMTO.i5<?<?.i,i.4i^.

Voldis-politik, en. politik, der gør brug

af vold ell. voldsomme midler. Den gamle
Voldspolitik var dog dermed (o: ved den
franske revolutions retsprincip) ikke sat ud
af Spillet, Tyskland fravristede os i 1864
Slesvig. KNyrop.TS.il. Hvilke Midler havde
Venstre at sætte imod denne Estrups Volds-
politik? J.rMp.Ffi.i62. cp -regimente,
et. d.s.s. -herredømme, KNyrop.TS.12. Na-
poleons Voldsregimente. Danm Konger. 423

.

-sag, en, (ænyd. woldsag; jur.) retssag i an-
ledning af begaaet vold. Moth.V240. Forordn.
*Uol833.§30. BerlTid.^Vil949.Aft.2.sp.6. CP

-styre, et. d. s. s. -herredømme, -regimente.
y la Cour.Dansk Selvfølelse.(1906).14. den ty-
ske Okkupationsmagts Voldsstyre i Danmark.
FvJessen.MitIAvsEgne.IY(1946).98.
Vold-sted, et. iglda. d. s.; ^7, -bakke 2,

-banke, -plads) sted, hvor der har været vold-
anlæg, ell. en befæstet borg, hvoraf levninger er
bevaret; f om fæstning, der er omgivet af volde
(Moth.V244). det ældgamle Slot Flynderborg,
hvis Voldsted sees endnu.EPont.Atlas.II.271.

HCAnd.(1919).IV.84. SophMull.VO.645. Trap.*

11.81. -sten, en. (ty. wallstein; 0, for-

æld.) d.s.s. I, Dam 3.2, DaEngTeknO.171.
216. t -stikke, en. (ænyd. d. s.) d. s. s.

-pæl. Moth.V244. vAph.(1759). Leth.(1800).

119 (u. Palissade^,

Volds-vælde, en, et. (især hos sprog-

rensere) d. s. s. -herredømme, -regimente,

den spanske voldsvælde, der er i færd med
10 at danne sig. FrHamm.Kirkehist.II.411. Zak

Niels.Maagen. 33. f -vserk, et. (glda. d.

s.) voldelig adfærd ell. handling. Befa-

lings-Manden paa Wardøehuus . , er ind-

falden udi en Bye , , og røvet Skatten af

Lapperne med Yolås-Yeik. Slange.ChrIY513.
voldtage, v. [III] ['v(ol|taJ, -|ta, høj-

tid. -|taJq8] vbs. (1. br.) -else (LTid.1727.
436. JBehrend.Røverpræsten.(1842).201. Jak
Knu.LU.163) ell. (sj.) -mng(Ellekilde.(Dan-

20 marksFolkeminder.XL.(1933).116)), jf. -tægt.

(ænyd. d. s. (i bet. 1-2), æda. (part.) wald takæn
(i bet. 2: DQL.U.167), fsv. valdtaka (i bet.

l-2j; til tage med vold (glda., æda. taghæ
mæth wald, dels: tage (og bortføre) med vold

(Skautrup.JL.70. DgF.Y90. DOL.Y96), dels:

voldtage (se u. III. Vold 4)); jf. -føre)

1) (nu sj.) bortføre, røve, tage med vold.

det hånd har vold-taget (1871: taget med
Vold; fra sin i\ddste.3Mos.5.21(Chr.yi). det

30 (er) os ganske uvitterligt, om der i Vognen
bag ved os ere voldtagne Princesser eller ei.

Biehl.DQ.1.63. vor Flaade blev voldtagen

(o: af englænderne).[Lehm.J(FædreU^lal842.
2.sp.l). de (o: vore forfædre) kan ikke stå

imod, de må have ejerens venskab, eller

voldtage hvad de ikke kan vinde, Orønb.

Vorfolkeætioldtiden.III.(1912).114.

2) tiltvinge sig samleje ved vold; tage

med vold; dels om mand i forhold til kvinde:

40 Dersom nogen voldtager een ærlig Møe, Jj

eller Enke, og det bevisis, miste sit Liv. ij

DL.6—13—16. Holb.DH.1.226. Grundtv.NM.
135. en voldtaget Pige. UnivProgr.l944.II.30.

dels (sj., spøg.) om kvinde i forhold til mand:
Der var . . en stor Aliarm med en vis Raads-
herres Søn, som var blevet voldtaget af en

Jorahne. Bagges.NK.151. \\ i billedl. udtr.

du voldtagne Jomfru, Zidons Datter (o: byen

Tyrus)\Es.23.12. Skvættet stod højt op over

50 Rælingen . . „saadan en fersk Madam (0: en

indsø) skal s'gu'nte voldtage en gammel Sø-

mand". /S'c/ian^.7F2i3. (læreren) opmuntrer
ham med spøgefulde Tilraab, naar han ikke

kan springe over Hesten (0: i gymnastik-

timen), men bliver siddende og klamrer sig

til dens Ryg. — Hvad Satan i Helvede din

Drønnert! Skal du voldtage Dyret? Det er

Faneme en Hanhest, dit Syin\Scherfig.FF.94.

3) (nu især som billedl. anv. af bet. 2)

60 bruge vold mod; udsætte for overlast.

3.1) t * egl.bet. Moth.V240. 3.2) GI behandle

noget paa en maade, der er en krænkelse af

dets natur; begaa overgreb mod. man (maa)
voldtage Forstanden for at forestille sig, at
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. . Gud kunde have giort en Tokant muelig

og en Trekant umnelig. Eilsch.PhilBrev.låS.

grundfalske Cæsurer, voldtagne Qvantite-

ter, radbrækkede Constructioner. KritiskJour-

nal.1773.180. De var „Digtere", der kælede
for Sproget; de slegede for det, men de vold-

tog det aldrig. ^aA;;.Brj67. 3.3) Q3 gennem
stærke indtryk ell. paavirkninger hidføre en

forandring i stemning, tankegang; rive med
sig; bjergtage; overvælde. Viinen voldtager

Viisdommen, fordi den nøder den strænge
Viise til at glemme sin Alvorlighed og slaae

Giækken løs. JBaden.Horatius.1.328. jeg blev

ved (uden at kunne stanse, reven med af

min egen Løgn, voldtagen af min egen

Strøm af Ord, af mit eget Digt om den le-

vende Barchans Død) jeg blev ved at tale.

Bang.SF.11. I ældre Tid, da Mørket og dets

Magter voldtog (mennesker) med en Gru,

man i Nutiden næppe kan forestille sig.

HMatthiess. & Elling. Gamle Køimandsgaarde.
(1951).49.

Vold-tager, en. [III] (glda. d. s.) I)

f person, som bortfører en kvinde med vold.

Moth.V240. 2) (nu sj.) person, som øver

voldtægt (mod en kvinde). Holb.NF.1.83.
Nørreg.Privatr.reg. billedl.: *see den Kydske
(o: Danmark)

\
Staae bleg af Rædsel for den

tydske
|
Voldtagers frække, ublue Haand.

Winih.X.77 . Det var en af disse Bøger, der

under Idealismens Maske forgriber sig paa
det urørlige i Mennesket . . Jeg slog over
midt under Læsningen, sparkede Voldtageren
fra mig i 'Rdiå.AndNx.FL.156. -tegn, et.

(jf. -kort; foræld.) adgangstegn til Køben-
havns volde. MR.1781.823. -timian, en.

(vel efter no. plantenavne som voUmynte,
voldtimian, ogs. agermynte, Mentha arvensis

L.; til no. voll (se I. VoldJ, men i dansk
vist knyttet til II. Vold; ;'/. -tulipan) ^ navn
paa Calamintha acinos (L.) Clairv. Lange.

Flora.464. MentzO.Bill.lV.45. -tulipan, en.

(kbh.) ^ vild tulipan, Tulipa silvestris L.

(der gror forvildet paa voldene omkr. Kastellet

i Kbh.). JTusch.347. NatTid.^V^WU.Aft.l.
sp.3. -tægt, en. [III] flt. (sj.) -er (i bet. 2,

om de enkelte ugerninger: Schytte.IR.IV109).
(oeda. waldtæct(æ) (i bet.l: DGL.Y96, i

bet. 2: smst.II.170), /sv. valdtækt; vbs. til

voldtage) I ) f til voldtage 1 : bortførelse med
vold.Moth.V240. 2) til voldtage 2: den forbry-

delse at voldtage (en kvinde); (nu 1. br.)

om den enkelte forbrydelse (Holb.DH.1.226.
en Voldtægt er der kun en indbildt Nydelse
i, den er, ligesom et stjaalet Kys, Noget, der
ingen Art har. Kierk.1.312. hun læste om Vold-
tægten i Hatting. Bang.L.ii3. se ogs. ovf.

1. 47). DL.6—13—20. tiltales . . for Forsøg
paa Voldtægt. Ugeskr. / Retsv. 1875. 69. Goos.

1.391. billedl.: *Skal nu den skjønne Mø (o:

det danske sprog) da Voldtægt lide
|
Og skjæn-

(ies?Winth.X.112. || /leWii Voldtægts -for-

brydelse (DagNyh. ^Vd913.1. sp.6. AarbSorø.
1943.75), -forbryder (DagNyh.''U1913.1.sp.

6. Roos.JakobKnudsen. (1918).32), -forsøg
(Brandes.XIII.397. IsakDin.FF.197), -mand
(Moth.V240. Jørg.OF.102). 3) til voldtage
3. 3.1) (nu sj.) til voldtage 3.1 : voldelig ad-

færd. Leth.(1800). *Hvis I (o: guderne) .

.

I

fik Bøder idømt for al Voldtægt, I be-
gik,

I

Du samt Poseidon og jer Himmels
Hersker, Zeus,

|
da tømtes Eders Temp-

ler snart for Gods og Guld. ThorLa.
10 (StSprO.Nr.85.25). (hovmændenes) tvangs-

gæsteri og voldtægt mod bønder. AOlr.
(DSt.1925.151). 3.2) o til voldtage 3.2:

behandling af noget, der er en krænkelse af

dets natur, karakter. Kierk.XIII.287. Man
kan ikke uden grov og aabenbar Voldtægt
af Ord og Meninger udlede Saadant af min
Tale.Dagbl.^Vil859.1.sp.4. Der er øvet Vold-
tægt mod Arbejdernes bedste Følelser.

UgensEkko.'h 1920.1.sp.2.

I. Vole, en. ['vo'la ell. m. fr. udtale]

(ogs. la Vole. se ndf. — Volo. JBaden.FrO.
Dania.III.36. Vola. S&B. la Vola. Argus.

1770.Nr.6.2. SAJørgensen. Spillebog.^ (1802).
271 (førstepaginering)), flt. -r. (ligesom eng.

vole fra fr. (la) vole, vistnok til voler, flyve,

af lat. volare (se Voliérej; formen Volo skyldes

omdannelse efter I. Solo (1.3) og Nolo) ^ d. s.

s. Tout. BiblNyttSkr.810. 8pillebog.(1786).23.

At spille la Vole siges i Polsk Pas. I l'hombre
30 hedder det, Vole, Volo ell. Tout. JBaden.FrO.

Dania.III.36.94.

II. Vole, en. se Vølve.

Volf, Vulf ell. (i bet. 2 nu almindeligst)

I. Volfe, Vulfe, en. [vcol'f, vol'f, henh.

ivmlfa, ivolfa] flt. -(e)r ell. (til Volf, VuLf;

sj.) -e (OpfB.^VIII.451). {ænyd. wulf, ulv

(Kalk.IV.641); fra nt. wulf og hty. wolf (se

Ulv;,- jf. II. volfe, Volverlej)

') (?/• ^V' zum hungrigen woLf sein samt
40 Ulv 1 slutn.. Ulvehunger, -hungrig) f ulv;

billedl. i udtr. for hungersnød. Vulf: Hvad
skulle og ville (tiggermunkene) i Schielschiør,

hvor den hungrige Vulf hængte nå? PEdv
Friis.S.51.

2) (overf. anv. af bet. „ulv" m. tanke paa
maskinens sønderrivende tænder^ maskine,
der sønderdeler noget. 2.1) (jf. Plukkemaskine,
Ulv 4.4J maskine (forsynet med tromler be-

sat med tænder), anvendt til opplukning og

50 rensning af uld, bomuld olgn. Volf: S&B.
Avisen.'U1885.3.sp.3. VSO. D&H. Volfe:
Nord Conv Lex. V 740. Wilkens. MT. 254. 255.

Hannover.Tekstil.il.350. Vulf: en Berliner-

YuU.FvBulow.ViborgTugt-Huus.(1831).22.jf.
Meyer." Vulfe: Manufact.(1872).112. OpfB.^
VII.467. jf. Meyer." \\ i ssgr. som Banke-
ns; til bankning af uld. Hannover.Tekstil.il .

341), Burre- (a: til rensning af ulden for bur-

rer. smst.347), Karte- (smst.344), Klude-

60 (0: til findeling af gamle klude. Manufact.
(1872). 145. Hannover.Tekstil.il. 420), Olie-

ns.- til indfedtning af ulden. OpfB.^VIII.451.
Hannover. Tekstil.11.351), Rive- (smst.341).

Slag- (d. s. s. Bankevolf(e). smst.), Uldvolf(e),
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-vulf(e) (ManufacL(1872).135. AarhHards.
1940.61). 2.2) maskine med pigge ell. ken-

der, der sønderriver tørv til strøelse. Volf:

OpfB.*1.561. 2.3) større maskine til hakning af

kød; kødhakker.y o 1 f : Slagterbogen.f1942).186.

3) (vel egl. billedl. anv. af ty. wolf om larve

af forsk, graadige insekter (m. h. t. bet.-ud-

vikling sml. ty. raupe og Iglej; ^, foræld.)

d.s.s. Igle 3. Da de af Biørneskind forfærdigede

Wulffer paa Gardens Officeer-Casqver ere .

.

mølædte . . (maa) disse Wulffer . . erstattes

ved Wulffer af Hestehaar. Mii;.iS35J<JO. Van-
det løb ham ned over Ansigtet fra Hjælmens
store uldne Vu\i.Rist.S.66. RasmusNielsen.
Fradetgl.Aarhus.(1902).152.

4) (rid.) d. s. s. Grundsæde. Vulferne i

Sadelbommene. MJ?. iSiS. 37. til enhver af

disse Sadler bliver . . af nye at anskaffes

. . Grundsædet eller Volfen med Snøre-

remme. Mi?. iS24. 5. MilTeknO.102.

5) (jf. Ulv 4.5; nu næppe Ir.) metal, der
Hiver tilovers ved støbning (af skyts).
YoU-.MilTeknO.

6) (nu næppe br.) d. s. s. Ulv 4.6. de
skarpe om sig ædende Skader saasom Kraft,

Vulf, Fistel og deslige. Krist. Gamle Raad.
(1922).297.

II. volfe ell. vulfe, v, ['volfa, 'volf8]

-ede; vbs. -ning (Manufact.(1872).135. Sal.

111.317. Hannover. Tekstil!1.341), ji/.Volferl

(s.d.). (fra <?/. wolfen; til Volf(e); ;/. Volfer)
behandle uld, bomuld, klude i en volf(e)

(2). volfe: NordConvLex.Y740. Wilkens.MT.
259. Hannover.Tekstil.il.341. vulfe: Manu-
fact.(1872).222. JuliRoskilde.l929.10.sp.2.

Volfelej, en. se Volverlej.

Volfer, en. flt.-e. (nu 1. br.) person, der er

beskæftiget med at volfe. Volfer: Bl&T.
Vulf er: Hygæa. (1827).312. Volferi, et.

ilt. -er. (vbs. til II. volfe; 0, nu 1. br.)

rum ell. bygning, hvor volferne staar.
Ayisen.*U1885.3.sp.3. Bl&T. jf.: en Tilbyg-
ning (o: til en klædefabrik), kaldet Volferi-

hygnmgen. AarbHards.1940.61.
Volferlej, en. se Volverlej.

Voliere, en. [voli'æ'ra, yol'jæ'ra, ogs.

v(o(l)-] fit. -r. ijra fr. voliere, til voler, flyve

(se u. I. Vole;) d. s. s. Flyvebur. Cit.1775.

(Personalhist T. 1940. 271). Wiese.T. II. 13.

billedl. og i sammenligning: *Det var en
broget Voliere;

|
Der (o: paa et bal) svæved,

som i Vaarens Vind,
|
En luftig Sværm med

rige Fjere,
|
Liig Bier om en Blomsterlind.

Winth.XI.214. den danske digtnings . . nette
forgyldte voliere for smaa, forskræmte pip-
fugle. OGeismar.iVD.23. (haven) var en gyl-
dengrøn Løvsal og fyldt med Børnestemmer,
som en Voliere med Fuglekvidder. /saA;Z)i«.
FF.311.
Volk, en. se Valk.
Volkan, volkan(i)»k, se Vulkan,

vulkansk.
LVolke, en. se Valk. II-IV. volke,

V. se III-V valke.

Volling, en. se Vaarling.

I. Volm, en. se II. Ulm.
II. volm, adj. se olm.
I. volme, v. f'vulme. Blich.(1920).

XXIII.16). -ede ell. f -te (jf. Moth.V245).
(ænyd. d. s., ty. dial., holl. walmen, mnt.
wulmen, jf. volm, opkog (Moth.V245), æda.
walm, sydende masse (Harp.Kr.l82), oht.

walm, oeng. wielm; besl. m. ty. wallen, oht.

\o wallan, koge (se III. valle^, og vælde; om
forholdet til I. ulme se dette ord; dial.) I) om
vand olgn.: være i kogende, sydende ell.

opbrusende bevægelse. \\ om vædske: ko-

ge; syde. Moth.V245. jf. ulmekoge, spilkoge.

Feilb.
II
om hav, bølger: Iweve sig brusende,

i oprør, den første Bølge, som volmede op
med stærk Blæst, kunde plat slette det
(o: et fodspor) ud og skylle det hort. Robinson.
1.239. *Mod hver, der ved Limfjordens Ky-

20 ster boer,
|
Dens Vande saa truende vulme,

Blich.(1920).XXIII.16. 2) om frembrud af
vand, spirer olgn.: vælde frem, op; ogs. om
vind: tage til; kule op. vinden volmer op,

Moth.V245. Feilb. (u. ulmej. 3) om blodtil-

strømning til hovedet p. gr. af sindsbevægelse

ell. om udbrydende lidenskab, især vrede:

bruse op; koge (sp.lOOO"). Volme .. at

blive rød i ansigtet. Mo</i. 7245. galden vol-

mer op i 'h.3im.Feilb.(u. vXme). upers.: det

30 volmer op i ham, vreden kommer op i ham.
MDL. Feilb. (u. ulmej.

II. volme, V. se I. ulme.
Volmer, propr. se Valdemar.
Volmis(se)-, i ssgr. se u. Valborg(s)-

messe.

Volo, en. se I. Vole.

Volontser ell. (nu olm.) Voloiitor,
en. [volon'tæ'r, -'tø'r, ogs. volun- (jf. JN
Høst.), især gldgs. volon,-, især vulg. volan-]

40 ft Volunter. Moth.Conv.V139. f Volun-
taire. Holb.MTkr.254. f Volonterer. Kom
Grønneg. 111. 146. nu ikke som skriftform

Voluntør. Rostgaard.Lex.V84b. Lodde.NT.
318. GHLund.KA.282). flt. -er. (ænyd. vo-

lunteur (DGrammat.III.27) , volunteurer
(Sthen Jacobsen. Nord. Kriigs Krønicke. (udg.

1897).40), SV. volontår, ty. volontår (ænht.

ogs. volontor^, eng^. volunteer; fra /r. volon-

taire, af lat. voluntarius, frivillig, til voluntas,

50 vilje; formen Volontør er dannet efter de

mange personbetegnelser paa -ør ; JNHøst. an-
giver udtalen Voluntøhr til skriftformen Vo-
lontair; S&B. har Volontær i bet.l, Volon-
tør i bet.2-3) person, der gør frivillig ell.

gratis tjeneste. BerlKonv.XXIII.394. Forr
O. især i flg. anv.: I) (jf. u. frivillig 1; ^,
foræld.) person, som gør frivillig krigs-

tjeneste uden sold. Volontær: LTid.1738.
28. PAHeib.B.6. jf.: hver Autor kand an-

60 sees som en Voluntaire, der af frie Villie

og Generositet tilbyder Verden sin Tieneste.

Holb.MTkr.254. Volontør: vAph.(1759).
Skuesp.XI.437. \\ om da. forhold spec.: fri-

villig i marinen. Volontær: Æreboe.78. Be-
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stemmelse om, hvem det er tilladt at fare

til Søes, som Volontair eller Frivillig. Pi."/

9

1804. Volontør: KancSkr.''U1814. 2} (især

foræld.) person, der arbejder gratis paa et

offentligt kontor, i en institution, især m. hen-

blik paa senere ansættelse. Volontær: han
(havde) en Tidlang arbeidet (ikke blot

siddet) som Volontair i et af Collegierne.

Pram.VI.162. Klister, Volontær i Toldkam-
meret. Sei7>.Poe<. 77.350. Bøgh.D.II.57. Vo-
lontær paa By- og Herredsfogedkontoret i

Nørre Sundby 1903.BiogrL.^XVIII.290. Vo-
lontør: Blich.(1920).XXIX.146. Ved An-
komsten forefandt jeg et Brev, hvori jeg

allernaadigst var udnævnt til Amanuen-
sis ved Universitetsbiblioteket . . efter 4

Aars Tjeneste som Yolontøil Rask.Br.1. 127.

ORung. P. 95. Den da. Bibliotekarstand 1950.

(1951).7.9. 3) medicinsk student, der
gør gratis hospitalstjeneste som led i 20

uddannelsen. Volontær: Cit.l873.(Den
civileMedicinallovgivning. IV.(1882).45). Vo-
lontør: HCAnd.(1919).I.170. NicHolm.GA.
90. jf.: Studenten (kommer) allerede efter

Forberedelsesexamen som Hospitals-Vo-
lontør . . i Lag med den praktiske Læge-
gerning. TRovsing.(Tilsk.l920.II.409). hertil

bl. a. Volontør-tjeneste. Cit.l873.(Den civile

Medicinallovgivning.IV.(1882).45). Da.Studie-
Kalender1944.(1943).302. \\ nu ogs. under- 30

tiden om tilsvarende tjeneste af studenter in-

den for andre fag. Dommerne i Aarhus har
i nogle Aar praktiseret en udmærket Ord-
ning gaaende ud paa, at nogle juridiske Stu-

derende ansættes som Volontører hos Dom-
merne i den Tid Universitetet har Ferie.

BerlTid.'V7l951.M.4.sp.6. 4) (foræld.) i flt.

betegnelse for en kategori af elever paa
landkadetakademiet, som kun havde fri

undervisning. Volontær: EPont.Atlas.il. 40

183. En virkelig Volontair. Er reglementeret
med 16 P daglig . . En surnumerair Volon-
tair . . betaler til Korpsets Kasse maaned-
lig 4 Rd.MR.1812.283. smst.275.

I. Volsk, en, et. se I. Valsk. II. volsk,
adj. se II. valsk.

Vol^-knnde, en. se Valknude.
Volt, en. [vml'd] flt. d. s. (international

benævnelse, vedtaget 1881, efter navnet paa
den ital. fysiker Volta (1745-1827); fys.) en- 50

hed ved maaling af elektrisk spænding
(forkortet V, se V3). Tidsskr.f.PhysikogChe-
mi.2R.II.(1881).325. Christians.Fys. 123. 735.

II
hertil bl. a. Volt-ampére. NordConvLex.*

VI.Suppl.l99. Produktet af ampere og volt

kaldes voltampére og angiver den tilsyne-

ladende effekt, som et elektrisk apparat om-
sætter. Den virkelige effekt måles i watt.
Vortidsleksikon.VII.(1950).263.

Volta-, i ssgr. ['vwlta-] (a/ navnet paa ao

ital. fysiker (se u. Volt^) -kor(4, et. (foræld.)

efterligning af voltasøjle, bestaaende af kors-

formede kobber- og zinkplader med en fugtig

tøjskive imellem, der blev baaret paa kroppen

som middel mod sygdomme. Feilb.BL.^II.

(1899).165. HHolst.Elektr.il.243. Nordsjæll

F.III.33. Aviserne var fyldt med Annoncer
om Voltakors og Brama-Livs-Elixir. Larsen-

Ledet.LK.I.126.
\\

(iron.) om orden. Karl
Larsen, Professor og Ridder af det store

Voltakors med Stjærne. JFJens. (?Æ. 233.

-stotte, en. (jf. -søjle
; fys.) d. s. s. Voltas

støtte (se u. I. Støtte 2.3). Sal.V885. -sej-
le, en. (jf. -støtte; fys.) d. s. (jf. Voltas

søjle u. I. Søjle 2.4;. NordConvLex.' VI.1064.
OpfB.UII.508.
Volte, en. ['vwlda] flt. -r. (ty. volte;

fra fr. volte, af ital. volta, vending, til lat.

volvere, rulle, dreje; jf. Revolte, Revolver,

voltere, voltigere. Volumen, Volut(e))

I) vending; drejning; hurtig bevægelse;

især: pludselig ell. voldsom drejning ell.

bevægelse af legemet; kolbøtte; kunstspring.

I.l) om saadan bevægelse i al olm. Volte ..

kaldes et behendigt spring, eller snoelse med
kroppen.Mo</i.Fii3. Med et Par Volter af

Benene naaede (drengene) Pengestykket,

kom som Sælhunde op til Overfladen for at

aande. EKornerup.Khadia.(1912).40. Spur-

ven flygter, i en forfjamsket Volte, med
Benene i Yejret. JesperEw.K.106. billedl.:

De (0: isstykkerne i aaen) for afsted og

vendte alskens Kolbøtter og Volter i Farten,

Schand.AE.253.
\\
gøre en volte (volter).

Leth.(1800). Jeg giver dig et Par Hæle i

Bagen, og du gjør en Volte ud af Huset.

Meisling.MK.315. han var saa forskrækket,

for at den (0: flyvende kuffert) skulde gaae

i Stykker, for saa havde han gjort en ganske

artig Yo\te.HCAnd.(1919).I.260. en Akro-

bat, der fra sit lille Kvadratfodstæppe sprin-

ger højt og gør Volter. Rode.R.41. Det (0: smi-

let) glimtede kun frem en Skygge af et

Sekund, som en Svale der gør en pludselig

Volte midt i sin svævende Flugt. Pranner.

DK.188. billedl.: (kirkesangeren) gjorde en

melodisk Volte, saaledes at vi ved Slutnings-

linien var kommet fire Toner for højt op.

CarlNiels.Min fynske Barndom. (1927).141. \\

slaa volter. *Paa Gaden slaar han (o: en

italiensk gadedreng) Volter, saa Støvet staar

omkring. Rich.B.32. Hunden . . slog Volter,

bjæffede og gjorde Krumspring. Bergs<røm.

Ve.76. hans Ben begyndte at slaa Volter

under ham. Branner.TMS.74. (sj.) om snoet,

krum linieføring: Trappen . . slog mærkelige

Volter og havde Afsatser og isolerede Trin

paa de uberegneligste Steder. Schand.SF.38.

(.2) i forsk. spec. anv. af bet.l.i. \\ (jf. vol-

tere 1 samt u. Vending 2.1 ; fægt.) drejning

af kroppen for at undgaa et stød. S&B.
HSSander. Floret-, Kaarde- og Sabelfægtning.

(1909).ll. Sportsleks.II.676. \\
(gym.) spring

over hest paa tværs; sidevendt sidespring, at

tage fat med begge Arme paa den horison-

tale, øverste Del af Rækværket og slaa en

Volte til venstre, som det hedder i det gym-
nastiske Sprog, saa Benene stod lige ud

XXVII. Bentrykt */u 1052 28
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i LvLiten.Schand.F.380. Sportsleks.IL433.
||

(rid.) drejning af hesten omkring dens bag-

ben; bagpartsvending. Leth.(1800). ConvLex.

XIX.255. 1.3) videre (overf.) anv. af bet. l.i

II (jf. Kolbøtte slutn., Kovending slutn.,

Krumspring 2) pludselig, uventet forandring,

især i en persons stilling til en sag olgn.

Hørup.I.162. Volten i Ministeriets Industri-

politik har ikke behaget Aalborg Amts-
tidende. Poi.*/8i922.2.sp.5. alle disse sprog-

lige volter (o: billedsproget i en bog af K
Abell) skyldes en rejse til Østen. Stilen løber

warm. Information.^^ Ili 1951. 4. sp. 4. d. s. s.

Krumspring 2 slutn.: Det er ganske lærerigt

at følge de Volter, ved Hjælp af hvilke

Autoritetsprincipet . . fører os lige i Armene
paa den (o: den katolske religion). Brandes.

Y231.
II

i forb. slaa (sine) volter, opføre

sig, som man finder for godt; lave gale streger;

skeje ud; slaa sine folder, hvor har Du været
henne og slaaet Dine Volter i denne lange

Tid. Uglen.^'U1855.4.sp.l. Adskillige af (de

indvandrede) drog siden over til den skandi-
naviske halvø, hvor de fandt en rummeligere
plads at slå deres volter pk.FDyrlund.TN.
352. „jeg tror nok, han studerede Folkelivet

lidt vel grundig —" „Man sagde, han slog

nogle svære Volter —" „Gebommerligt."
CMøll.PF.176.

II
i forb. slaa (en) volte,

i taskenspiller-, kortkunster: det ubemærket at

bytte et kort med et andet, at forandre dets

plads i bunken (som tryllekunst ell. kneb);
ogs. i al alm.: bruge kneb, snyde (i kortspil).

JBaden.FrO. „jeg blev blanket af inat." —
„Betalte du?" spurgte Fætteren. — „Ja, saa
længe jeg havde Noget . . Men jeg er næsten
overbevist om, at en af mine Medspillere
slog \olte.''Goldschm.I.420. Sal.XVIII.399.
Dixie. Tryllekunstneren, (overs. 1924). 32. En-
hver, der var i Besiddelse af en eller anden
Færdighed, maatte ubetinget frem dermed
. . En kunde slaa en Volte med Spillekort
med én Haand, saa det ikke var til at be-
gribe. Carl Niels. Min fynske Barndom. (1927).
105. jf. f: Volt en slager, en Kortspiller.

Leth.(1800).
II (jf. u. bet. l.i

; ^, nu næppe
br.) i forb. gøre volte, gøre et stik (ved
anvendelse af trumf). Leth.(1800).

2) kredsformet bevægelse (uden om
noget). 2.1) (til dels videre anv. af bet. 2.2

(og B)) i al alm. (vi) rede paa Ungkvæget
Volte i FTæstegasirden. HAMall.E. 9. denne
Gang tog han den store Volte (o: spadserede
han den lange tur), langs Udkanterne (o: af
en have), gennem Nøddegang og Æbleallé.
Rørd.LB.13. Saa vældig er den (o: en eg)
i sin Stamme, at . . en Vogn med Firspand
vil kunne køre en Volte om den\ Fleuron.
DTN.204. 2.2) (jf. bet. 2.1, 3; rid.) drejning
af hest, saaledes at den gaar i en cirkel; ogs.
om drejning ud fra den angivne vej, som hesten
gør mod rytterens vilje. JBaden.FrO. Under
Ridningen yttrer KoUeren sig især ved Hestens
Utilbøielighed til at gaL&eiYolte.Stockfleth.S.

45. Hun lovede (ridehesten) et stort Stykke
Rugbrød, hvis den vilde bære hende rigtig pænt
og ikke gjøre Volter med hende. Drachm.
UB.267. Sportsleks.II.636. jf.: Hesten styrter

i Volten om det glatte Hjørne — Rytterens
Kepi i Rendestenen. Drac/im.jF.//.293.

3) (jf. bet. 2; rid.) firkantet ell. cir-

kelrund bane ell. figur i ridehus, som
hesten følger ell. beskriver under rideøvelser;

10 især d. s. s. Hovslag 2. vAph.(1759). JBaden.
FrO. PWBalle. R. 52. Sportsleks.II.676. m.
overgang til bet. 2.2: lille volte, cirkel med
mindre diameter, afpasset efter hestens ud-
dannelsesgrad. At ride smaa Volter. jBxerc

Rytt.107. Sal.XVIII.399. stor volte, dels:

rektangulær volte (hvis længde er det dobbelte

af bredden) langs ridehusets vægge. Sal.XVIII.
399. dels: kvadrat ell. cirkel, hvis sider ell.

diameter er lig ridebanens kortside. PWBalle.

20 R.167. Hag.nX.444. jf. Cirkelvolte. Sal.

XVIII.399. Sportsleks.l.190 . m. overgang til

bet. 2.2: højre, venstre volte. Volte be-

tegner i Ridehuset eller paa Ridebanen Hov-
slaget, hvorpaa man rider, højre eller ven-

stre Volte, efter som Rytteren har højre eller

venstre Side ind mod Midten. Nord ConvLex.*
V.1065. (foruden ridelæreren) og hans Elev
var der endnu en Dame i Ridehuset, Hun
red ogsaa paa venstre Volte og holdt sig i

30 samme korte Trav som de.Gjel.R.3. jf.: Disse

Volter kunne udføres rechts og links.PWBal-

le. R. 168. „Saa drej dog tilvenstre, Kusk,
naar Bæstet itte vil tilhøjre." Det gjorde

han, og nu kørte vi i venstre Volte. Kronborg.

DenMuseblakkede.(1913).91. dele (PWBalle.
R.168), gennemskære (vAph.(1764)), ven-
de igennem (PWBalle.R.168) volten, ride

paa diameteren af den cirkel, som volten dan-

ner, skifte volte, gaa over fra højre til

40 venstre volte ell. omvendt; changere (2.3). Nord
ConvLex.'V1065. || hertil Volte-figur (Nord
ConvLex.*V 1065. Sportsleks.lI.676), -rid-

ning (Stockfleth.S.46. ExercRytt.94).

voltere, v. [vcol'teJra] -ede. vbs. -ing (se

u. bet. 2). {fra fr. volter; afl. af Volte) dreje,

vende (sig). vAph.(1759). spec. iflg.anv.: I)

^;7. Volte 1.2; fægt.) gøre en drejning for at

undgaa modstanderens stød. Moth.V113.
kaste sig fremad eller voltere rundt omkring

50 sin Modstander, ere . . Bevægelser, der ere

indenfor Reglerne for Kampen (o: i duel paa
kaarde). Fægtekunst. 131. 2) f om hest: gaai
volte. *Enkoratzig Hest, en vel-bereden Fole,

I

Bereden, siger jeg, paa Kongens Ride-Skole,

I

Der giøer Courbetter, og Volteringen har

lært. Sort.Poet.75.

Voltiger-, i ssgr. [vmlti'/eJr-] (nu
næppe br. Voltigere-, se u. Voltigerøvelsej.

(gym., foræld.) af voltigere (1). -bom, en.

60 bom til gymnastiske øvelser. MR.1836.138.
-brset, et. d. s. s. Skraastang slutn. UfF.
-bultser, pi. gymnastikbukser. Heib.(Breve

vedr.JLHeiberg.I.(1946).5).

voltigere, v. [vmlti'Je'ra] (nu ikke i
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rigsspr. voltisere. Cit.l698.(NkS4° 820.

133). Moth.VlU). -ede ell. (nu næppe br.)

-te (Moth.VlU). vis. -ing (MR. 1818.48.

S&B. Sportsleks.II.677). (jf. ænyd. volti-

serer, voltiger; fra ty. voltigieren (ænht. vol-

tesieren^, fr. voltiger, af ital. volteggiare, afl.

af volta (se Voltej; jf. Voltigør) I) (nu 1. br.)

foretage behændige spring op paa, over

noget ell. op i vejret; ogs.: klatre. Voltisere . .

Er at springe behendig op på, og over noget, lo

ved den venstre hånds hielp allene. ilfo</i.

V113. med et Egerns Færdighed voltigerede

de unge Piger op og ned (o: ad æbletræerne).

PalM.IL.lI.238. \\ om artister: gøre luft-

spring, Bivaanede Line-Dantzernis Skuespil;

det er en Engelsk Bande, som med megen
adresse voltigere og adiXi.tzQ.Klevenf.RJ.127.

forhen havde jeg (o: en linedanserinde)

sluppet med at voltigere og dandse, nu
maatte jeg ogsaa synge oE%nt\ig.Blich.(1920). 20

X1X.105. Schand.F.494. jf.: Mit Øre ..

ligger klos til en Gammelost; jeg kan høre

Springerne voltigere derinde. Blich.(1920).

X1Y128. voltigere paa slap line, se I. Line

4.
II

gøre kunstfærdige spring op og ned af

en ridehest. Ved Cavalleriet skal Voltige-

ring paa levende Heste indskrænkes dertil,

at Rekrutterne kun skulle lære at springe

op og ned fra Siden af en levende Hest
og iøvrigt øves Voltigeringen paa en Træ- 30

Voltigeerhest, som hidindtil. MR. 1818. 4 8.

JBaden.FrO. Frands voltigerede af og paa
Hesten omtrent uden at røre den. JVJens.
J.57.

II
(gym.) foretage springøvelser over og

paa en træhest; ogs. om andre gymnastiske
springøvelser. Ved alle de andre Krigsskoler

befaledes nu og Voltigeren, tilsidst ogsaa
Svømmen, og de militære Anstalter, hvor
Gymnastiken nu drives i sin hele Omfang,
Svømmen indbegreben ere følgende (osv.). 40

Engelst.L.27. „Vi kan springe, vi kan svøm-
me ..

|
Vi kan vores Gymnastik." — „Hvad

Pokker, kan mine Pigebørn voltigere?"

ChievitzARecke.D.12. S&B. Sportsleks.II.677.

II (jf. u. balancere 2.2J bevæge sig over ujævnt
terræn ell. uroligt, voldsomt, han forstrakte

en Sene paa Foden ved at voltigere over
en Pløjemark til en Kæmpehøj. Fii^J.nd.40.

11.382. Peter Løve voltigerede . . rundt i

Stuen. Endelig stod han stille ved Skrive- 50

hordet. JMagnus. VA. 61. || billedl.: Heste-
handleren (flyttede) sin Cigar fra den ene
Mundvige hen til den anden ved at voltigere

med Læberne. Kronborg. Hestehandlerhistorier.
(1897).20. Det overraskede mig, at det for

en saadan finsk Dame tilsyneladende var
mere besværligt at tale Svensk, end det
for os andre var at voltigere med de for-

skellige udenlandske Maal. ACJohnsen.lSta-
tensTjenesle.(1946) .77 . i forb. m. mellem om eo

behændig springen, afveksling i talen, (artister)

hvis angliserede, italianiserede og magyarise-
rede Navne K.s ungdommelige Tunge . . vol-

tigerede imellem med (stor) Færdighed. P

Hans.KK.45. han voltigerede mellem mor-
somme og spydige Bemærkninger om Ga-
dens 'M.ennesker.AKochSchiøler.LF.292. 2)
(nu næppe br.) faa hest til at gøre kunst-

færdige spring. *Een voltiserer med Behæn-
dighed sin }iest.Cit.l698.(NkS4°820.133). jf.

Leth.(1800).

Voltiger-hest, en. d. s. s. Hest 3.2.

MR.1836.138. VKorfitsen.GM.58. Elevskolen

1816-1912. (1916).187. jf. Træ-Voltigeer-
\\e%t.MR.1818.48. -hns, et. gymnastik-

hus. Collegial-Tidende.1802.500. MR.1827.23.
-line, en. line (1.4), hvorpaa der voltige-

res. Dandseren paa Voltigerlinien. Oehl. Digte.

(1803).236. -maskine, en. d.s.s. Klatre-

maskine 1. Deres Velbyrdighed vilde have
glædet Dem inderlig ved at have seet dem
(o: skolepiger) springe i Toug og paa Hesten,

ikke at tale om Evolutionerne paa Voltigeer-

maskinen og Skraastangen. ChievitzARecke.D.
13. -plæne, en. ældre betegnelse for kunstner

-

plænen i Kbh.s Tivoli. Ivar og Filippa toge

Veien forbi Gymnastik- og Voltigeer- Plai-

nen, hen imod Concertsalen. PalM.IL.II.
745. -oveise, en. først i Aaret 1782 ind-

førtes Voltigereøvelser paa dette Akade-
mie (o: landkadetakademiet). Engelst.L.27.

Voltigor, en. [vwlti'JøJr] flt. -er. (ty.

voltigeur
; fra fr. voltigeur ; afl. af voltigere)

I) (jf. Kunst-, Luftspringer^ person, der vol-

tigerer; nu især: artist, som udfører behændige

spring; en slags akrobat. JBaden.FrO. „Vol-

tigørerne" (Springerne, eller Flyverne, som
de almindeligvis kaldes) staar i den modsatte
Side af Rummet (o: cirkus) paa det Bræt,
hvorfra den ene straks skal starte sit Spring
gennem Lniten. PoUlil941.Sønd.l2.sp.3. jf.:

en voltigeuse på Dyrehavsbakken. /Specto-

tor.1951.14.
II

(foræld.) person, der paa ride-

skolen indøver spring over træhesten. JBaden.
FrO. 2) (^, foræld.) betegnelse for en slags
let fodfolk, indført i den fr. hær af Napo-
leon I (egl. beregnet til at transporteres paa
rytteriets heste, bag rytteren). Dresseringen af

Voltigeurer, der skulde springe op bag Ryt-
terne og saaledes følge deres Bevægelser.

Magazinf.militair Videnskabelighed.! V.(1821)

.

340. Drachm.D.8. Sal.'XXV383.
voltisere, v. se voltigere.

voltre, V. se valtre.

Volnmen, et. [vo'lu-man, vo'luman]

^Volume. i bet. 1 (fr. form): Meyer.* jf.

flt. Volymer. OFriis.Lilt.529. i bet. 2: Lyn-
straalen. 1833. 205). best. f. -et ell. volumi-
net (Kisby.Skibet.(1949).70) ell. volumnet
(NaturensV1944. 402. jf. Plasmavolumnet.
ELundsgaard. Fysiologi.^ (1948). 18. Slagvo-

lumnet. smst.97); flt. -er (i bet. 2: HFB.
1936.X1X; sj. i bet. 1, jf. Volum'ner. Oehl.

XIX. 49) ell. voluminer (i bet. 2: Tilsk.

1918.11.430) ell. (m. lat. form) volumina
(i bet. 1; i bet. 2: JBaden.FrO. ConvLex.
XIX. 256. SaUII.191. FagOSnedk.). (ty.

volumen, bind, rumfang, fr. volume, d. s.;

28*
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jra lat. volumen, skriftrulle, log, hind, til

volvere, rulle, dreje (se Voltej; jf. voluminøs)

1) (især Hbliot.) d. s. s. Bind 4.2. Holb.

Ep. IV. 415. Antallet paa Volumina er om-
trent 140000; iblant disse findes ingen

Manuscripter, faa Palæotypa./^rSneed./.ii.

Resultatet af disse Foredrag ligger for Pu-
blicums Øjne, og udgjør 6 Voll. i Oc-
tay.NyerupRahi.VI.l. Regnet efter Volu-

mina er fra Middelalderen bevaret opimod
150 danske Lovhaandskrifter.Z/i\'tdseM.£)aTC-

marks middelalderligeHaandskrifter.(1937) 116.

2) (fagl-, spec. fys.) d. s. s. Rumfang.
AWHauch.(1799).18. Suenson.B.II.l. at be-

stemme hvor stor en Procentdel af Blodets

Volumen, der udgøres af Blodlegemerne.

E Lundsgaard. Fysiologi.^ (1948). 18. jf. Mi-
nutvolumen (o: det kvantum Mod, der ud-

drives af en hjertehalvdel i eet minut), smst.

68. Pore volumen (o: udtryk for jordens

porøsitet). LandlO.lV.806. Slagvolumen ^3.

•

det kvantum blod, som et hjertekammer driver

ud ved hvert slag). ELundsgaard.Fysiologi.^

(1948).48. II
i videre (ikke fagl.) anv.: hans

Volumen var da mindst det dobbelte af mit.

VKorfitsen.GM.31. jf.: Et saadant Hoved er

ikke en Maske alene, i hvilken der er ind-

tegnet Smil eller Graad, men et massivt
Volumen. Wanscher.RM.lO. 3) videre anv. af

let. 2: (størrelsen af) hvad noget om-
fatter, strækker sig over \\ om masse,

kvantum, omfang (3). de kunde ikke mene,
at det var heldigt at indskrænke Levant-
handelen til det ringe volumen, der kunde
dækkes af den direkte eksport af engelsk

'k\æåe.Arup.H.174. Den stillesiddende Ny-
delse, hvormed Bogormen lader Biblioteker-

nes Volumen passere sig. Kehler.(Edda.V

I

II .

(1917).115). fremfinde præsentable Værker,
der alle har Nyhedens Interesse og er af

saa stort Antal og Volumen, at de kan
„fylde" paa en MusMest.Tilsk.1927.1.41 2.

jf.: Iagttagelsen (hos Erik Skram) er altid

rigtig, Ærligheden altid ligetil, og der er

aldrig givet mere Volumen, end den spinkle

Fabel har rakt til. MRubin.Er.93. )| om
kunstnerisk præstation: format (2.2). heller

ikke Foredraget (o: af sange) har tilstrække-

lig dramatisk Volumen. PoL"/ni92S.2.sp.5.

II J^ om stemmes omfang (3). der indtræder
Skarphed og Skæren i de høje Toner (i

stemmen), hvor der tidligere fandtes . . Volu-
men.PBruns. Carusos Teknik. (overs.l923).33.
volumineis, adj. [voIumi'nø?s] intk. -t

ell. I d. s. (et voluminøs Værk. JBaden.FrO.).
(ty. voluminos; fra fr. volumineux; til Vo-
lumen) 1) om noget trykt ell. skrevet. I.l) Q3
om værk, bog: udgørende et tykt lind ell. flere

bind; stor(t); omfangsrig(t). hine volu-
mineuse .. YexkeT.Nyerup.LittM.SSQ. nær-
værende ikke synderligt volumineuse Bog.
Chievitz. FG. 1. Vilh. Andersens voluminøse
Fremstilling (af da. litteratur). OFriis.Litt.lO.
1.2) om manuskript ell. (nu Lir.) om brev,

dokument, (en sags) akter olgn.: meget om-
fattende, det meget Uvæsentlige, hvoraf
i volumineuse Sager altid er en Mængde.
Stoud.Eml.80. Han gav mig . . et volumi-
neust Stykke Arbeide at afskrive. PA^iVye-

gaard.S.12. (jeg) udskikker , . dette vulu-
mineuse Brev . . i det Håb at det må træffe

alle mine Venner og Kiexiåinge. Bøgh.(Gads
Mag.1927.39). 2) (1. br.) som har volumen

10 (2), rumfang, (denne statue er dog ikke) en
rigtig voluminøs Figur: den er mere eller

mindre Må. JLange.BM.1.106. 3) af stort

rumfang. 3.1) (især fagl.) om ting: som
fylder meget (i forhold til sin vægt). JBaden.
FrO. Messen maatte medtage et større Qvan-
tum af de mest volumineuse Provisioner,

saasom salt Kjød, Flæsk, 01, Erter, Gryn.
St Bille. Gal. 1. 13. Voluminøse Postpakker.
Hage.^1021. 3.2) (især spøg.) om person: som

20 er stor, tyk. Den ene (pige) var . . meget
kjøn, hun tjente i Huset for anden Gang,
men hver Gang gik hun ud af det langt

voluminøsere, end da hun traadte ind i

det; og Fruen var meget skinsyg paa hen-

de.Schand.O.1.50. (hans) voluminøse Skik-

kelse. Søilerg.KK.1.53. 4) J^ om stemme:
som har et stort omfang (3). Sangerens

. . smidige voluminøse 'Røst.Kbh.'^^liol904.

3.sp.2.

Volnntalre, Volnntér, Volun-
tor, en. se Volontær, -tør.

Tolnt, en. [vo'lu^ p. -ter. Volnte,
en. [vo'ludo] fit.-r. (ii/., /r. volute; fra ital.

voluta, af lat. voluta, til volvere (se Volte;

sml. Konvolut^; især bygn.) spiralrullet
ornament (karakteristisk for joniske og ko-

rintiske søjler og for renæssancens og barok-

kens gavle.) *Gavl og Tinde, Volut og
Spids

I

Synes af Luften haarne. Recke.SB.
40 102. SaUXXV385. DanmKirker.XII.24. jf.

Spiral-Volut (o: spiralformet ornament fra

senrenæssancen). Møbelsnedkeri. [1937]. 470.

Volut e: JBaden.FrO. TeknLeks.I.602.
\\

(tøm.) rundet stykke i den nederste ende af

en trappes vange, som bærer gelænderstolpen.

V o 1 u t e : ForklTømrere. 82 (se Snirkel sp.

1142^').
II

hertil bl. a. Volut-kam (o: kam.

(I.3.i) med voluter (paa renæssancegavl). Hvad
hedder det?(1947).365), -knægt (d.s.s. -kon-

50 sol. DanmKirker.XI1.24), -konsol (o: konsol

(1) med volut paa undersiden. Stilart.77),

-motiy(SaVXXV385), -plade (smst.) ofl.

I. Volve, en. se Vølve.

II. volve, V. ['volva, 'vcolva] -ede. (efter

fy. dial. wulgen, rulle, i aflydsforhold til wal-

gen (welgen), af,, af walen, rulle; besl. m.
III. valke; jf. Volve(r)klods) i glasfabrika-

tion: afrunde og glatte glas i en volve(r)-

klods. Bille-Top.29.34. volve ud, i sa.let.

60 smst.29. Volve(r)-klods, en. ['volv8(r)-,

'v(olv8(r)-] (ogs. Wulwer-, Wulcher-. Ordl

S.), (efter ty.; jf. ty. dial. wulgerholz, kage-

rulle, samt wuUholz, volverklods; til ty. dial.

wixlgern, afl. af wulgen (se volvej; sml. u.
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Motser) i glasværk: vaad skaalformet træ-

ell. jernklods, hvori den paa glasmagerpiben

tagne glasmasse glattes (før ilæsningen).

Yolye-:Bille-Top.29.Yolyer-:SaUIX.768.
Volverlej, en. ['vcolOvarilai'] (f -leje.

Moth.V245. dial. Volfe(r)lej. vAph.Nath.
VIII. 465. JTusch.26). {ænyd. volverleje

(JTusch.26); fra mnt. wolve(r)leie, ty. wolfer-

lei, wolverlei, ;;/. oht. wolfilegia; vistnok til

ty. wolf, ulv (se Volf(e)^; jf. Kabbeleje, Kok-
rose 1, Nyseblomme, -blomst, Snustobaks-
blomme, -blomst) 2( d.s.s. Guldblomme 2.1.

JTusch.26.285. Kjærbøll.FB.107f. *Alle Ha-
vens Blomster de dufter kun om dig . .

|

Rose og Reseda og Løg og Volverlej. AaA;^'.

VVF.lll. Rostr. Flora. I. ^* (1925). 430. jf.

Bjerg-Volverlej, Arnica montana L. Vi-

lorg.Pl.(1793).168. Lange.Flora.350.

Vom, en. [vwm'] flt. -me. (ænyd. d. s.,

SV. våmm, oldn. vpmb, eng. womb, moder-
liv, ty., mnt. wamme, oht., got. wamba; jf.

Vombat, vomme, vommet)
1) d.s.s. I. Mave 1. Moth.V245. *naar

Morten (o: haren) hånd røg om,
|
Strax

Skiøtten veyet ud, hans lille småle Vom.
Phønixb.TC.I.Nr.3.4.

||
(vet., landbr.) første

mave hos drøvtyggerne (Rumen). Viborg&
Neerg.HB.40. Boas.Zool.*643. Feilb. UfF. \\

(slagt., dial.) maven i slagtede dyr. Blodpølser

. . hvilke man her for Mængdens Skyld
koger i Tarme og Vomme. Junge.123. Dyret
åbnes (o: paa et slagteri), og indvoldene tages

ud f. eks. på mavevogne. På disse køres

vommene til tarmrenseriet, der kan være
udstyret med vomtømningsbord, separe-

ringsbord for tarme og affedtning, vom-
vaskemaskine og vomkoger. MdsskrDyrl.LXI.
344. Skautrup.EtHardsysselmål.I.(l927).247.
StevnsBjev.63.

2) (dagl., især nedsæt.) d. s. s. I. Mave 2;

især (jf. I. Mave 2.2^ i udtr. for at spise ell.

drikke, dig beklager jeg, du ædle Drue-Saft
. . at du saaledes skal fordærves i en Vom,
der ligesaagot kunde udspiiles ved Moose-
Y^nd. Ew.(1914).IV264. adskillige ret lækre
og velsmagende Retter, (undtagen for dem,
hvis Lomme gierne vil fordrage Dansk
Myndt, men hvis Vomme vemmes ved
Dansk Mad). Borreby.PA.7O . *Isegrim (o: ul-

ven) langtfra løbende kom
| Og slugte dem

alle i sin Yom. Winth.RF. 7. *Han muntert
stemt i Middagsselskab gik,

|
Forfrisked sine

Sandser, pleied Yommen. PalM.AdamH.III.
39. hans Vom, den var et Pottemaal og
det var uden Bund. Drachm.BK.115. Øllet

skvulpede i Vomme og sivede i Nyrer. Bro-
dersen.T.135. Feilb. faa (MLorentzen. AL.
12), putte (se IV putte 2.2^ noget i vom-
men, fylde vommen: *Naar han nu fyl-

det har sin Vom,
|
Strax veltes han paa

Lodbænk om. Stub. 82. (han har) fyldt sin

Vom (1871: Bugj med mine Lækkerbidske-
ner. Jer.51.34 (1931). se ogs. fylde sp.240*.
ordspr. (1. br.): fyldt Vom, tanketom. ZJÆif.

3) d. s. s. I. Mave 3. 3.1) (nu især spøg.)

om dyrs bug, maveparti, (insekternes krop)
deles naturligviis, efter de Nyere, i Hovedet,
Bullen, Vommen og Ledemodene. BriinmcA.
Entomologia.(1764).13. Man skielner tre Ho-
ved-Deele hos dette Smaakrøb (o: væggelus),

nemlig Hovedet, Brystet og Vommen {Bn-
gen).vAph.Nath.VIII.6. Therese sov . . paa
den ene Side af dens (a: hundens) tykke Vom.

10 Schand.BS.212. en gammel hvid Hest med
en stor, firkmtetYom. Pont.SM.^(1883).101.

3.2) (i rigsspr. kun spøg.) om menneskes bug,

maveparti; spec. (jf. Mave 3.2) om fremstaa-

ende, tyk mave. * Hvert lem i sær hånd
skammer ud,

|
Og undrer paa, de tiene

|

Dend tykke vom. Reenb.Æ.34. *(han) lo og
holdt sig paa sin Vom,

|
indtil han næsten

trimled om. Kaalund.125. Hans Hænder laa

udspilede paa den tøndetykke Vom (Pont.

20 K.50: MaveJ, der hoppede under hans ho-

verende Skogren.Pon^fj £."89. hans fine Klæ-
der og hans rundelige Vom, der tilkendegav

ham som én af de undtagne — fra Tidens
og Sorgernes ^torm\ø\). SophClauss.K. 98.

sikke dog en Vom han stiller nxed. LollO.

4) (jf. Mave 6; nu kun spøg.) billedl.,

om (del af) ting, der minder om, sam-
menlignes med en mave. gamle Bindings-

værks-Pakhuse, lidt skæve i Skuldrene og
30 med udspilede Yomme. AarbTurist.1936.31.

jf. ældre navne for bugtede gader som Vomme-
gade, Vommestræie. HMatthiess. Gader. 60.

især om (hul)rum. *skibe skrød og peeb i

deres huule vom. Lucopp.(SamWanskeVers.

^

III.187). *Skulde store Fieide
|
Styrte sig

med Vælde
|
Ned i Havets Yom. Brors.127.

*med Knipler en Skare kom
|
Og hamred

løs paa den tykke Vom (o: en fastelavns-

tønde). Det gode Sindelags Viser.I.(1857).l. In-

40 gen ved, om det er Skuffelse eller Triumf,
Formkassen (^: om en statue) dølger i sin

Yom. CHans.BK.16S. jf.: Ogsaa denne sidste

Rest (af den fri kyst) var ved at forsvinde i

Privatbesiddelsens umættelige Yom.AndNx.
MR.209.

5) (jf. Fylde-, Ister- 2, Slug- (2), Tykvom;
nedsæt., især dial.) tyk person. * David kom,
saae sig om:

|
Hvad vil denne store Vom

(d: Goliath)? Brors.293. Feilb. UfF. jf. Flæ-
50 ske vom, KnudAnd.Stormsvaler.(1940).34.

Vom-, i ssgr. [hmm-] fVomme-, se

Vom-kølle, -talg), af Vom; foruden de ndf.

medtagne kan anføres flg.: (især vet.) til

Vom 1: Vom-bevægelse, -forstoppelse, -funk-

tion, -fylde, -indhold; se ogs. u. Vom 1 slutn.;

(spøg., i. br.) til Vom 3.2 i betegnelser for fylde-

bøtte: Vom-fylder (KLars.DM.43), -fylding

(Holst.R.; jf. I. Fylding;.

Vombat, en. ['vcombad] fit. -ter. {ty.,

60 eng., fr. d. s.; af australsk oprindelse; i bet. 2

m. tilknytning til Vom) I) (zool.) gnavende
pungdyr af familien Phascolomyidie; gna-
verpungdyr; punggnaver. NordConvLex.V.
741. Brehm.Patted.381. IAeberkind.DVX.152.
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2) (spøg., nu 1. Ir.) som nedsæt, personhe-
tegnelse; spec: tyksak, det var en fæl

Vombat at se ^&&.Pont.LP.IV78. CMøll.BB.

275. saadan en gammel Abekat og Vombat
af en StoThoiger. „HørupsValgkreds" 1902.

(1892).79.
Vombe, en. se Vampe.
vomere, v. [vo'meJra] -ede ell. (nu

l.lr.) -te (FrEamm. Levn. 1.90). vis. -ing

(vAph. (1764). Klinisk Ordbog. (1921). 258).

{ty. vomieren; fra fr. vomir, lat. vomere;

besl. m. III. vammel, væmmes; jf. Vomi-

tiv; nu l.lr.; sml. u. IV spy l.i) kaste op;

brække sig. man maa have noget at vo-

mere vdiii.Holb.MTkr.34. Aareladen, Vome-
ren, Fmgeien.LTid. 1735. 509. efter Aften-

spiisningen befandt Hr. B. sig lidt upasselig

og kom til at womere. Blich.(1920).XXV15.

Wied.LH.168. jf. Ulrik: det (hændte) gærne,

at adskillige „vomerte efter recept af dr.

Ulrik", som fader udtrykte sig. FrHamm.
Levn.1.90. (spøg.) m. indholdsobj.: Bagger.

1.143 (se u. I. laksere^ || hertil f betegnelser

for midler, der fremkalder opkastning, som
Vomere -drik (Amberg.) , -nød (o: bræk-

nød, rævekage (1). vAph.(1764)), -rod (o:

brækrod. Amberg.). Vomitiv, et ell. f en

(Moth. Conv. V140. Holb. UHH. I. 4. LTid.
1728.618.^ Bagges.NK.234). [vomi'tiJv] (sj.

Vometiv. Oehl.XXY.269). flt. -er ell. (m.

lat. form) -a (Panum.llO. VareL.''IL577).

{fra /r. vomitif ; til vomere; jf. Kløgedrik,

Kvalmemiddel; nu kun med.) brækmiddel.
Moth.Conv.V140. „Er jeg nu i Stand at tage

nogen Vomitif ind?" — „Jeg har et lidet

Instrument eller en Machine, hvorved saa-

dant uden Besværlighed skal giøies." Holb.

Rpb.III 6. Det (o: en sygdom) kommer fra

Maven . . et Vomitiv skal curere ham. Heib.

Poet.I.123. TroelsL.BS.III.237. billedl. og i

sammenligning: en Doctor navnlig Statskyn-
dig , . indgiver Egennytte en Vomitiv, ^rg^ws.

1771. Nr. 27. 3. da Frankrig trængte til et

rigtig kraftigt Vomitiv, saa var Robespierre
åQx\Wied.Sn.7.

Vom-ltolle, en. i forb. som være
slaaet med vomkøllen {ænyd. d.s.; dial.)

være sulten ell. graadig. Moth.K417 . du skulde
slås med vomkjøllen! o: sættes på smal kost.

Feilb. jf.: *den Kuld
|

(Der mangen een saa
krammer,

|
At hånd maa tabe ald sit Huld

|

Og suge digt paa Rammer,
|
Naar hånd af

Vomme-kyllen taér
|
Vel før et Slag til

andet,
|
End hånd med Tiggerposen faer

|

I saadan Frost om Landet). §or<.P/S'Å;an.3.

V-Omlyd, en. se u. V- 1.

vomme, v. [ivcoma] -ede. {afi. af Vom)
I) (sj.) intr. I.l) spile vommen ud; slaa
mave. (svinene) lagde . . sig om paa Siderne
og vommede af Grm. BerlTid.^'U1932.Sønd.
25.sp.l. 1.2) i forb. m. adv. (ell. præp.-led),
om legemsdel: strække sig, brede sig (stor,
fyldig) i en angiven retning. Badeslaa-
broken . . glider til Side og blotter . . en

Kvindebarm, som vommer ned til Bord-

pladen. PoJ.V8i927. 4. sp. i. 2) (ikke i alm.

rigsspr.) refl. 2.1) fylde vommen; spise.

Naar vi har „vommet" os, skulde vi gerne

vaskes. Da vi sikredeDanmark.(1915).49. UfF.

2.2) (jf. buge 2 slutn., II. mave 2.i^ i forb.

m. adv., præp.-led: bevæge sig tungt, be-

sværligt (især om tyk person). Et fedt og

lasket og sortsmudset Mandfolk med et lig-

10 nende Kvindemenneske under Armen vom-
mer sig gennem Gaden. Raage.PalaisErotica.

(1919).10. Værten . . vommede sig ud og

ind. Rønberg.GK.174.
Vomme-kolle, en. se Vomkølle.

vommet, adj. ['vrnme^] {afl. af Vom;
;/'/. hænge-, ister-, ko-, tykvommet) som har
en stor mave, vom. I) (l.br.) om person.

Moth.V245. et (kinesisk) Gudebillede grinede

vommet frem fra en l^iche.JAnker.Dehvide

20 Hejrer. (1927). 194. Hilmar Wulff. Ondt Vejr.

(1950).12. UfF. billedl: Men det er jo ikke

nok at være formelig „vommet" af Smag-
løshed; man maa forstaa at bære alt dette

usunde Fedt med nogen Anstand. Brandes.

(PoUU1925.8.sp.l). 2) (landbr., dial.) om
husdyr, navnlig hornkvæg. Hesten æder og

drikker godt, men holder sig gjerne vommet.
Stockfleth.S.22. *en gammel vommet og kan-

tet llnsm&ndsko.Aakj.SVL285. De alt for

30 vommede og lavbenede Tyre er som oftest

maadelige Bedækkere. LandbO.IV630. Raae.

DegoldeDrømmere.(1944).29. UfF. jf.: denne

bredvommede 'ko.Gersov.DR.177. \\
(sj.)

om andre dyr. En rødsokket Vadefugl .

.

spidede vommede Sangfrøer paa sit brand-

gule, sylespidse l^æh.HelgeKaarsb.HM.91.

3) (1. Ir.) om ting. Voldene stod der . . med
Feltkanonerne og de mere vommede Mange-

pundige. Woel.D.39. Fra Vest trak der vom-
40 mede Tordenskyer o'p.ErlKrist.MM.231.

Tomme-talg:, en. se Vomtalg.

Vompe, en. se Vampe.
Tom-pille, en. (anat.) listeformet mu-

skelparti i kvægets vom. LandbO.^1.386.
MdsskrDyrl.LXI.123. -snit, et. (vet.) ope-

rativt indgreb i kvægets vom ved trommesyge,

overfyldning olgn. Sal.XV11. 689. LandbO.
111.760. -istik, et. (vet.) stik i kvægets vom,

anvendt ved trommesyge. Husdyrsygdomme.
50 (1941).222. -talg, en. (især dial.) talgover-

træk paa drøvtyggernes vom. VSO. Vomme-:
JKamp.DF.37. UfF. -tælle, en. (dial.)

d. s. Moth.V245. den haarde, graagule, beske

Pandekage . . er rørt sammen af Vand og

Ærtemel og bagt i Vomtælle. MoaMartinson.
DronningGraagylden.(overs.l944).23. -væg,
en. (anat.) vommens væg hos drøvtyggere.

Sal.XVll.688. MdsskrDyrl.LXl.123. jf. Vom
1 slutn.: (sølvræve) fodres med Slagteaffald,

60 hvoraf Vomvæg ofte udgør en væsentlig Del,

fra Kvæg og Kalve. smst.LIV.26.

von, præp. [fcDn] {glda. von, van (DGP.
11. sp.7. 60.99); fra ty. von (oht. fon(a),

fan(a)^, ni. van (osax. fan, fon^; i hty.
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knyttet til adelige slægtsnavne (opr. til navn
paa stamgods), i nt. ogs. til borgerlige slægts-

navne (navn paa fødested)) I) i forb. von
hørensagen, se Hørensagen. 2) (jf. u. af

b.\) ved adelige slægtsnavne (egl. ved navnet

paa stamgodset) ; m. h. t. da. forhold kun ved

navne paa opr. ty. adelsslægter (se Fabritius

& Hatt.Slægtsforskning. (1943).285f.). Lexicon

over Adelige Familier.1.(1787).334. Herr von
Bilbo, en gammel Adelsmand.0e/iLZ///.2. lo

velbyrdige Hr. Ridder Willibald v. Kitz-

wåldc.Drachm.KW.lS. *en tyk Roman,
som Niels Landpost digter,

|
om „Adel-

heide von FuTstenMsen'\Bergstedt.in.56.

jf.: Man siger „von" om en Adelsmand og

„kun" om en skræddei. Krist.Ordspr.388. i

spøg. ell. iron. anv.: Arv: „Ach Maansør
Henrich!" — Henrich: „Her hielper ingen

Bøn." — Arv: „Ach Maansør Henrich Æbel-
toft!" — Henrich: „At slig en skindhellig 20

Hund kand blive straffet." — Arv: „Ach
Maansør Henrich \on ÆheltoitV Holb.Mase.

1. 11. *Skredderen Johan har Aarsag til

at meene,
|

At han frikiendes ved sit

blotte Navn allene:
|
Johan von Ehren-

preis — viid: naar man heder saa,
|
Man da

umuelig kan et Tyverie begaae. Wess.37. (jeg)

er nu atter kommen tilbage til min Bog og

Hr. von Cicero hvis Pligtlære jeg hellere

vilde følge i Livet end ty (0: tyde) igjennem. 30

HCAnd.Breve.1.14. 3) (om ty. forhold) knyt-

tet til borgerligt slægtsnavn (egl.: navn paa
hjemsted). Herman von BreiaeTi. Holb.Kandst.

1.4. jf. bet.2: „Hør Henrich!" — „Ja Me-
ster." — „Du Slyngel, kom mig icke med
slige Titler meere, du skal herefter, naar jeg

raaber paa dig, svare: Herre! og naar nogen
kommer at spørge efter mig, skal du sige:

Bormester von Bremenfeld er hiemme."
smst.III.4. 4) (reglementeret brug fra omkring 40

midten af 18. aarh. (se Werl.Holb.^261 og Mil
Tidsskr.l904.354ff.), afskaffet ved Kundg.^'lii

1860) ved officerers navne. „Hvorfor spørger

du saa om det Ord Von?" — „Jo, fordi jeg

har hørt, at min Herre heedte Jacob Tyboe
i gamle Dage, da hånd icke var saa meget,
som hånd nu er, men da hånd kom høyere op,

lod hånd sig kalde Von Tyhoe.''Holb.Tyb.I.4.

Løjtnant v. Buååmge.Hostr.6.6. General-

lieutenant, Hs. Excell. C. F. v. Hansen. (S^ais- 50

caiender.1862.203. smst.201. i spøg. ell. iron.

anv.: *Herr Major von Golmth.FGuldb.il.
128. 5) substantivisk anv. af bet. 2-3. 5.1)

brugt om selve ordet, indtil Vonnets lidet

v., som . . i ydmyg Lidenhed krøgede
sig bag i det store Yi.Rahb.Fort.Il.260.

*Da var vi alle Grever og Baroner,
|

Hver Stodder bar et Von foran sit Navn.
Oehl.XIX.14. da Opvarteren kom med
Fremmedbogen, kunde jeg ikke dy mig eo

men satte et flot „von" foran mit Navn.
Pont.LP.IV5. 5.2) om person med von foran
sit navn; især om adelig person. De Vonner
og Vanner. Comoedie i fem Akter. PAHeib.

II. 1. Tre Vonner. Nutids Interieurstudie.

MRovsing.(bogtitel.l891). hans Moder . . var
en født \on. KarlChristensen.Mand.(1909).32.
Vond, en. se I. Vaand.
Vong, en. se LVang.
Tonne, v. se II-IIL vaande.
vonis, adv. [von's, ogs. vons] (skrevet

vun s. Rosenkrantz.Den sjette Sans. (1911). 41.

Blækspr. 1914.29. Rørd.RH.170. sa.SF.150.
StormP.Takt og Tone.(1919.30). jarg. vums.
GJørg.FrieFugle.(1919).133). (no. med vons
(Alnæs.Sjømandssproget.(1902).9. MBerntsen
&ABLarsen.Stavangerbymål.(1925) .433) ; ef-

ter eng. at once ved tilknytning til udtr. som
med det samme (jf. IH. med 6.2^; dagl.) i

forb. (lige) med det vons, med det samme;
øjeblikkelig; straks. Ekstrabl.^^l3l905.2.sp.2.

saa smækkede han et Par forgyldte Fløjdøre

op lige med det yons. KLars.HPE.156. han
skal ud af Huset med det vons, og det skal

de andre Søren mig ogs&al Rode.Moderen.
(1920).55. hvis de ikke kom i Baaden lige

med det vons, saa kunde de selv sørge for

Befordring hjem. EBertels.D.43. OrdbS.(jy.,

fynsk).

voppe, V. se vuppe.
I. Vor, en ell. (vist især jy.) et (Høysg.

AG. 37. Feilb. III. 1010). [woh] (jf. Levin.

VSO. samt skriftformen Voerj; tidligere ogs.

m. k-lyd (jf. V6r. Moth.V246 samt skrift-

formen Vaar ndf.); dial. udtalt m. kort vokal

(sml. våar, vår eller vor (rødde i såar).

Høysg.AO.37. Feilb.III.lOlO). ('Vaar. HesteL.

(1703). B 3.^ H0ysg.AG.37. Var. Høysg.AG.
37. MDL.641. Feilb.III.lOlO). uden flt. (æda.
waar (Harp.Kr.164.172), war (smst.9.68)

(jf. (?) run. uij)r a{)rauari, mod materie i

aarerne. DRun.sp.490), sv., no. var, isl. var,

,,søvn" i øjenkrogene, oeng. wearr, wearh, oht.

warah (nht. warchj, jf. oeng. wær, hav; besl.

m. I. Ur; sml. I. Edder 2, IIL Raad 2; nu
i rigsspr. kun arkais., sj.) om forsk, tyktfly-

dende vædsker, der afsondres i og flyder ud af
legemet; især: materie (L3), pus (under-

tiden spec. i øjnene), hoste v6r oip.Moth.V246.

paa Vristen havde han en Byld og alt som
han gik, flød derudaf baade Blod og Voer.

Grundtv.Saga.20. (over gryden) hængde, i en
tynd Snor, tre Vandsnoge . . immer dryp-
pede Voeren ganske langsom af deres Mund
red i Gryden, sa.Saxo. 1.229. Det giftige Blod
. . skal samle sig med al sin Edder og Voer.

Rist.J.244. *Mit Legem er hyllet i Voer og
Skorpe, min Hud er stiv og væsker. Joi. 7.5

(Buhl), i forb. som bylden, saaret sætter
vor (vAph.Nath.VI.429) ell. trækker til

vor (Høysg.S.298. JBaden.DaL.).
II.Vor, et. se IIL Vaar.

III. vor, pron. [vor, ogs. vår] (i tryk-

stærk anv. i dial. ogs. m. lang vokal, jf. vor.

Høysg.AG.58.59. Thorsen.69. UnivBl.1.385.
Dania.IX.35. Flemløse.147. Brenderup.§99).
intk. -t [v(Ofd, ogs. våyd] ^vdrt. Høysg.AG.
6.83.138. vort. smst.58 (sml. ovf. 1.60). jf.:
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O læses som o i disse Ord: . . sort (mørk)

vort. Høysg.Anh.21) ell. (nu kun dial.) d. s.

(^*vor Brude^&T. Reenb.1.400. En Ven af vor

Huus. Holb.Er.Y5. hånd haster saa meget med
vor Bryllop. sa.HP.//.5. vor Sind. sa.MTkr.

268. jf. Feilb.; spec. i forb. vor eget: Kom
Grønneg. 1.172. *Har vi ei meget,

|
Er det

vor eget, |
Som ei fra Staten er sveget.

PAHeib.(Morgen-Posten.l790.642). jf. Univ

Bl.1.386); flt. vore [trykstærkt: 'vå-ra, højtid.,

1. br. ivoTo] (sml. Vernerl55) ell. [tryksvagt:

'våra, 'vmro]; gen. (i selvstændig , substantivisk

anv. (se bet. b); jf. Høysg.AG. 58. Mikkels.

Sprogl.187 samt u. min^ vors, vorts, vores

(se u. bet. b.i) ||
(ubøjelige) sideformer: 1.

vores ['vå<*)r8s ell. (oftest) 'vmras] ^vores.

Eøysg.AG.lU) ell. tidligere (skrevet) voris;

se nærmere ndf. 1. 54 ff. 2. (barnespr., vel ved

ligedannelse efter osj or(r)e8 olgn. ['(oras] olgn.

i midtsjællandsk Barnesprog . .: De' æ' aars

Kridt; aars skal være det samme som Skrift-

sprogets vort og Talesprogets vores. Jeg
kender Formen fra Holbæk (Skolebørn) og

fra København (hvor en lille emsig Bog-
trykker lapsede sig med: Den gaar inte i

aars Faa'retning). VorUngdom.1915.431. Ge-

res Plænemaskine !PoJ."/6i937.4.sp.5. henne
paa orres Skole. Socialdem." I lo 1947.1 2. sp. 4.

Jesp.Sproget. (1941).77. OrdbS. (nordsjæll).

3. (vulg., barnespr. ell. spøg., jf. tilsvarende

former u. II. de, II. han, II. hun, II. I (3)^

vor(e)ses ['v(or(3)s8s] olgn. Hrz.XVIII.271.
PNJørg.ER.5. Schand.UM.270. Kidde. De
Salige.(1910).190.AntonNielsen.EtAar.(1919).

48. AndNx.MR.141. jf. Rask.Fynske BS. 82
(„i Kjøbstæder") samt ndf. u. bet.l; formen
synes tidligere at have været ejendommelig for

jøders sprog: PAHeib.Sk.II.292.359. Bredahl.

1.195. Ploug.Sylv.lO). (i bet. A: glda. wors

(jf. (i) wor nådige herres oc wors (o: en
række stormænds) nerwerelse. Diplomatarium
Christiernil. (1856).321) og wor (se u. bet. 1),

oldn. vår ; i bet. B : ænyd. vor, voris (se nærmere
sp. 448^^), glda. wor (gen. worsj, voor (SjT.5),
woer (Molb&NMPet.Dipl.l4) og wors ^wors
landh. Sydrak. 30), æda. wor (gen. wors^,
war (gen. vfars) (DGL. 11.15. var. Købstad-
lovg. 1.186. Fragm.28.30.32), sv., no. vår,

oldn. ent. m. vårr, /. vQr, or, n. vart, flt. m.
vårir, orir, ossir, /. vårar, orar, ossar, n.

VQr, or; formentlig sammenhørende m. oeng.

us(s)er, ure (eng. out), oht. unser (nht. d. s.),

got. unsar, til stammen i os (se IV vij
||

formen vores, der kendes fra 15.aarh. (se

u. bet. 2), hører egl. hjemme i bet. A (som
gen. til vi; som saadan opføres den af 17.

aarh.s grammatikere) , men da en saadan gen.
i attrib. anv. (foran subst.) har sa. bet. som
det tilsvarende poss., opfattes formen efter-

haanden som ubøjelig sideform til vor (vort,
vore) (den kan ogs. i den ældste tid delvis
være opfattet som svarende til glda. vors, gen.
m. og n. sg. af poss. vor, jf.: i wores liffs

tidh. Cit.l503.(KbhDipUV279). woris byes

mdsege\\.Cit.l518.(smst.II.216). kong Lod-
uigs XI. woris naadige herris . . gierninger.

HMogens. 1.17); som eksempler paa (tilsyne-

ladende) alm. attrib. anv. kan fra den ældste

tid nævnes: wores troo och kerligheit. Cif.

1526.(Allen.BA.I.399). met woris fuldtmyn-
dige doctor Chiisierno Morsisino. Cit.1547.
(KbhDipl.I.414). worris signnetter, Cii.i570.

(smst.447), jf. (maaske i mere selvstændig

10 anv.): vor nådigste herris, vores och Danmar-
chesnigisfienndeT.Cit.l523.(KbhDipl.I.327));

formen vores, der svarer til former som deres,

eders (jeres), hendes, mangler helt i en række
dialekter (se fx. Thorsen.69. UnivBl.1.386. Da-
nia.IX.35. LollO.), medens den i andre kun bru-

ges uden for den attrib. anv. (se fx. Kok.DFspr.
1.158. Feilb.); hertil svarer, at formen vores
i bet. B tidligere findes brugt af mange for-

fattere uden for attrib. anv. (medens de bruger

20 vor (vort, vore) i attrib. anv.), en fordeling

af formerne, der støttedes af grammatikerne

(jf.: Vi siger rættest vor, vort, naar Sub-
stantivum er h6s, saasom: vor dreng: men
efter briigen vores, naar Substantivum for-

ties: saasom: det er wores. Høysg.AG. 58.

Imellem Vor og Vores giøres ingen Forskiel

i daglig Tale . . Jeg vilde dog, at man i

Skrifter giorde den Forskiel, at Vores ikke
blev brugt, uden naar det er Prædicat, eller

30 naar derved bør forstaaes et Substantiv, som
er udel&dt. JBaden.Gram.113. Rask.Udv.II.
80. MO. sml.: Naar Ordet staaer absolut,

eller hvor det tilhørende Substantiv ikke
følger efter, har tidligere Formen vores været
anseet for den rette, men holdes nu for en
Feil, hvorimod den samme Form foran et

Substantiv saavel forhen som nu forkastes

i Skriftsproget, hvor den dog er overordent-
lig hyppig især hos Grundtvig, men nu (i al

40 Fald i Kiøbenhavn) er den almindelige i

Talesproget. VSO.); som eksempler kan an-

føres (flere eksempler u. bet. A-6): Vore Na-
boer mod Sønden . . tilstaae, deres Vinter
er gemeenlig langt haardere end vores.

EPont.Men.III.464. har Italien og Græken-
land kundet have saa betydelig en Indfly-

delse i vort Sprog, hvorfore skulde et andet
Europæisk Sprog ikke have samme Virk-

ning i vores, og vores i det? OGuldb.(SkVid.
50 1.53). Er eders Gud . . mægtigere, end vores,

. . da er det billigt at vi forlade vore Guder,
og tiene Christns. Molb.DH.1.242. Det er dens
(o: borgerstandens) Bestemmelse at virke,

ligesom det er vores (Hostr.SpT.III.l: vor^

at nyde. Hostr.(1865).1.209; endnu er formen
vores i skriftspr. almindeligst uden for attrib.

anv. (og ofte m. emfatisk bet.), fx.: Georg
Brandes paastod, at . . Folk var for over-

fladiske og trætte til at læse en Bog igennem
. . Vores (o: et forlags katalog) er imidlertid

kun paa 48 Sider. NatTid.'"Ul941.8.sp.6. se

ogs. eksempler u. bet. 4-6. — m. h. t. attrib.

anv. gælder flg.: det højere talespr. og (især)

skriftspr. anvender nu formerne vor, vort.
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vore, medens alm. talespr. og talesprogspræget

skriftspr. bruger formen vores (visse moderne
forfattere gør dog en videre brug af formen i

skriftspr., jf.: vores jævne folkeviser. J.Oir.

(DSt.1925.152). *Det blæser sindigt langs-

med vores Kyster.MLorentzen.AL.44. Ewald
er vores største Dieter. Rubow. T. 71 samt:

Vort Hus eller Vores Hus? . . I Talesprog

og tvangfrit Skriftsprog bør man sikkert

tUraade Formen YOTes.PDiderichsen.DG.52);
tidligere var vores almindeligere i skriftspr.

end nu (formen forkastes af Holb, (se Holb.

Orthogr.109), der kun bruger den i de første

poetiske værker (og enkelte gange i komedierne,

fx. DR.II.3(se u. bet.å.2)), fx.: *udi vores

Alder
|
Forsvunden gandske er ald ret Phi-

\oso^]\ie. Holb.Paars.258. *Paa vores (Holb.
Skiemt.(1728).B7r: vorej vegne han af Blu-

sel io blev rød. Holb.Sat.I.A7.^ *Hand æn-
drer vores sind. Brors.SS.1.194. Under Vores
Kongl. Haand og Seigl. Forordn.(Kvartudg.)
^Vil735 (i denne formel er vores alm. til ca.

1790, jf. Dahlerup.SprH.lll). vores Sprog
er . . fyndigt og weltalende. Eilsch.PhilBrev.

343. den store Deel af det menneskelige Sel-

skab, som vi kalde vores Fæderneland. JiS'need.

VII.38. *Lad Nid bagtale vores ædle Lyst.

Bagges.SV.193. *Gud vores Broder er vorden.
(TrMwdto,P<S'.//7.23. *Saafaae vi Punschi vores

(orig.fl866J: vore^ Gl&s. JKrohn.PetersJuul.'^

(1870J.8. alm. i gengivelse af talespr. (i dialo-

ger olgn.): gjøre Skjelmstykker, eller Mud-
der, som vores unge Herrer kalder det.

PAHeib.Sk.II.208. *Nu er vi
|
Jo strax hos

vores Broder. Oehl.XV1.99. kom hit. Mutter 1

her kan vi see vores egne Yindwer. Hostr.G.
163. Vi skal i et Stykke Lærred og med
en Smule Jord under vores Hoved. Goldschm.
VI11.13. *Stik roligt, gamle Steward,

|
din

røde Tud til Luvart
|
og sig, om du kan lugte

vores (o: den ø, der er vort maal. Madeira).
HSeedorf.ModfremmedeStjærner.(1919).46.
spec. bruges vores i gengivelse af talespr. og
undertiden i alm. skriftspr., ofte m. bibet. af
følelsesbetonet fortrolighed, om hvad der hører

til ens hjem, familie (jf. bet. 3-4-5^; det Kj el-

lingeri med saadan en Unge, som vores
Dreng, der skal være med i stort Selskab.

Gylb.(1849).III.47. Mo'er! Petrine stjæler af

Kammerraadens Pindebrænde og kommer
det i vores Kakkelovn] Frit2Jurg.nr.2. *Jule-
træet er saa stort

|

— Jeg saae det staae i

vores 'Port.fJKrohnJ.PetersJul.fl866J.li. Vo-
res egen Tulle. Recke.(bogtitel.l894). Jeg ser

mig omkring her i vores llyhel.Pont.Natte-
vagt.(1894). 8 (ellers bruges ikke denne form
i bogen), vores hus lå kun to minutter
fra skolen. Jesp. Levned.l4 (men smst.: vore
lærere/ vores mor. smst.21. jf. NatTid.^'U
1941.8.sp.3-6; i ældre tid veksler undertiden
vor og vores: *Hvi eene vores (o: vi kvin-
ders) Lys da maa

|
For Verden icke brende?

|

Hvi vore Dyder ligesaa
|
Man ey maa lære

laendelHolb.Skiemt.G3.'' Naar vi ligne vore

Bygninger, vore Tegninger, vores Maade at

klæde os paa, med de Gamles. JSneed.IV144.
under vore Sjæles stærkere Ild, under vores

fleer og større Anfald af Lunner. Ew.(1914).
1V.275. Saa lader vi dække vores Bord her

i Lysthuset, og spiser vor Aftensmad her.

PAHeib.Sk.II.370. *For vor Trang Du sank
til Jord,

I
Gik for vores Skyld i Døden.

Grundtv.SS.1.648. — se i øvrigt om forholdet

10 ml. vor (vort, vore) og vores: Nat Tid."1

1

1938.13.sp.2-4)

A. t tilfælde, hvor der opr. foreligger gen.

af det personlige pron. vi.

1) i forb. til ell. (ved analogi herefter) fra,

hos vores (ænyd. hjemme til voris (Kalk.

IV 861), ænyd., glda. (hiem) til vor (var)

(Kalk.IV805. a'^f-), fsv. til var, oldn. til vår,

gen. af vér, vi; jf. til jeres u. IL I 3.2 samt
til vort u. bet. 5.2; se ogs. u. II. til 1.4; nu

20 kun dial. samt barnespr. (se Jesp.Sproget.

(1941).77)) i (fra) vort hjem, hus, forretning

olgn.; til (fra, hos) os. „Ja jeg maa ind for

alvor at giøre ende paa dette. Men der seer

jeg Apothekerens Svend. Serviteur Monsieur!

et Ord." — „Hans Tiener Mester Gert! Han
vil nok til \orea." Holb.GW.(1724).8sc. jeg

fik en gammel, brav Pige med hiemme fra

\ores.Rahb.Fort.I.416. Han skal da aldrig

komme til Voreses , . uden at han rager i

30 Klammeri med Husbond. 5rø.Z/Y 277. De
har jo i den sidste Tid ikke været hos Vore-

ses. sa.</J./.3ii. oftest i forb. hjem(me) til

vores: „vil du true mig fra at gaa ind

i vor eget Huus?" — „Hvad for et eget

Hus?" — „Hiem til vores, til voris."Zom
Grønneg.I.172. Rahb.E.I.107. Værsgo at se

ind, naar De kommer hjem til \ores\ LBruun.
SF.17.

2) indgaaende i (en egl. appositionel) forb.

40 m. et subst., især pron., saaledes at helheden

betegner et genitiv-forhold (i disse forb. fore-

ligger opr. gen. af vi (fsv. var, oldn. \år):

glda. meth frit berath, samthøkke ok gother

wiliæ alles worræs.Cit.l429.(Skraaer.II.59).

aff fuldh beradh hwff alles vforess. Cit.1486.

(CodexEsromensis.(1880-81).200). meth rath

oc samthycke alles \fdbræ.Cit.l406.(Molb&

NMPet.Dipl.246). *then woræ (o: den af os)

skulle bodhe righænæ faa,
|
som lengher

50 leffue motthæ.Rimkr.98. *hwer woræ (o:

hver af os tre), smst.94 (jf. ænyd. beggess vo-

riss oc theriss predicken (SkrifterfraReforma-
tionstiden.III.(1888).4) , alles voris salighed

(Kalk.IV.861), allis voris vilie (PClaussøn.

Snorre.(1633).543)), oldn. Er sii bæn Kuelld-

lilfs ok allra vår (Egilssaga.(vedFJ6nsson.

1886-88).22); gen. erstattedes (allr. alm. i

oldn.) af poss. (oldn. vårr^ i en form, der

rettede sig efter det substantiv, hvortil geni-

60 tiven er knyttet, saaledes fx. ænyd. det vaar
beggis vor vilie (DgF.III.436), beggis vor
Moder (ASVedel.Saxo.(1575).154), allis vor
salighed (ChrPed.II.286), glda. begghæ woræ
egthæ børns dagh, begges worth egthæ barn

XXVII. Rentrykt Vil 1»52 29
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(KhhDipl.L246), alles wore secretæ och

incigle (Diplomatarium Christiernil. (1856).

263), beggæs wore folk (Kalk.V.72), til allæs

wort nytthe (Dyrerim.27) , oldn. så domr
vårr allra, er J)at vili vårr biiandanna (se

MNygaard.Norrøn syntax.(1905).133f. Lund

.

00.189.511. FalkT.Synt.123). ||
forbindel-

serne undgaas helst; erstattes af vi alles, vi

begges, vi unges (os alles osv.) ell. af præp.-

forb.: (i nærværelse osv.) af os alle osv. ell.

af andre udtryksmaader) i forb. m. pron.

som alle, andre, begge; dels (nu sj.) efter-

stillet et af disse ord i gen. falles vor(es) osv.)

ell. i s-løs form falle vor(es) osv.), dels (nu
oftest; tryksvagt) foranstillet et af ordene i gen.

fvor (vort, vore), vores alles osv.). Herren lod

alles vores (1871: alle vores; 1876: al \ot)

misgierning møde ham (o: Kristus). Es.53.

6

(Chr.VI). *samtlig vores Død var saasom
klar til ya.nds.Holb.Paars.43. den, der er .

.

alles vores Lære-mester. sa.DNB.3.^ *Hvad
jeg er, min Broder, det er du og bleven,

|

Og begge vor Navne i Himlen er skreven,
|

Til Himlen er alles vor Længsel og Tørst.

Brors.187. han (vilde) heller smukt . . leve

i Roelighed, end befatte sig med denne vores

andres, hvad jeg skal kalde den? Rang-Syge
eller virkelig 'Ra,ng.ThSchmidt.E.32. samt-
liges vores fælleds Ven F. Nyerup.(Rask.Br.I.

255). *Lad min elskte Fader føie
|
Sin til

alle vores Ljst.Bagges.Tryl.24. betænk, at

hans Vei . . ikke vil være anderledes, end
din egen og alle vores. Mynst.Præd.1.155. Lad
os da ikke bryde Staven over en Smule For-

stillelse . . det er det Quarantaineflag, hvor-

under vores Andres selskabelige Moral kan
hestsia,e.CBernh.II.44. det er Eders Pligt, og
vores Alles 'Pli^t.Goldschm.BlS.11.152. han er

alles vores Bussemand.!) <é i?. Nationalmusæet
(er) blevet vores alles Eje og Stolthed. Forf
Nut.XIII.200. Bloch's Arbejder om A-vita-
minmangel i 1917-21 vakte jo vor alles Inter-

esse. Ugeskr.fLæger.1941.1305.sp.2. se ogs. u.

IL al 4.1, begge 1.3 og Mikkels.Ordf.256 f.,

StudierDahlerup. 6. i talespr. kun (dagl., ofte

spøg.) i forb. vores allesammens: Han er

vores allesammens ReTTe.CEw.Æ.Vin.43.
I (o: børnene) løber i ét for mig med vores
allesammens Mor og Stuerne, sa.Breve fra
Paris.(1907).16. (han blev) Gaardens Fak-
totum og vores allesammens Nerv.JacAnd.
Er.1.56. vores allesammens Hostrups idylli-

ske „Genboerne". OGetsmar.£.24.
B. som poss. pron.: angivende, at noget

besiddes af ell. paa en ell. anden maade hører
til ell. sammen med de med vi (i konteksten)
betegnede personer ell. (jf. bet. 3.1 slutn.) den
med vi betegnede person.

3) som attrib. (uden for bet. 3.2 som regel

tryksvagt). 3.1) i al olm. Giv os i Dag vort
daglige Brødl Og forlad os vor Skyld, som
og vi forlade vore Skyldnere ! ilfa«/i.6.ii-i2.
naar vi svarer vore Skatter og Landgilde,
da kand Ridefogeden ikke rykke et Haar

af vort lIo\eå.Holb.Er.II.4. *Tydsk er en
Gift for Landet —

|
Al vor Fortred er Tydsk,

Ew.(1914).n.262. *Til vor lille Gjerning
ud

I
Gik vi Smaa Mdgla.de. Ing.RSE.VII.

244. *Nu staaer jeg, hvor hun vilde,
|
Paa

vort bestemte Sted. Heib.Poet.IX.59. de tal-

rige Tilbygninger og Øgninger (kan) give
mange af vore Landsbykirker en særdeles

kompliceret Plan. Mackeprang.L.^ (1920) 31.

10 vort hjem, vor jord, vort land, se I. Hjem 2,

Jord 1.2, Land 3.2 og 4.2. ofte i forb. m. egen
(se ogs. u. egen l.i og u. I. Ben 1.3, Nat l.s):

Det skal heede, at vi stræber for vore Børns
Velfærdt, og dog søge vi alleene vor egen
Fordeel. Holb.Masc.III.il. vi . . legger os

efter Fremmede (o: sprog) og foragter vores
eget. Overs. afHoliLevned.26. *Paa vort Eget
Nat og Dag

|
Stirre vi med Velbehag. Grundtv.

SS.I.625. angivende legemlige ell. sjælelige for-

20 hold af den art, der findes hos, er ejendommelige

for mennesker: vore indvortes S&ndser. Holb.
Bars.III.6. den Elementariske Luft, hvorudi
vi leve og trekke vor Aande. Heitm.Physik.l6.
Vore Sygdomme og deres Aarsager. SNorden-

toft.(bogtitel.l904). ved personbetegnelser (jf.

bet. B.3-i) angivende at den nævnte person
hører hjemme i den talendes by ell. kreds,

forretning, hus osv., er det overhoved, den em-
bedsmand, under hvem de(n) talende hører,

30 ell. den haandværker, forretningsmand, der be-

nyttes af de(n) talende. *Byens Vel beroer
derpaa,

|
At vi vor Smed igien maae faae.

Wess.137. *Vor Jarl, som har saa mange
Ting i Hov' det,

|
Og som maa passe paa

os allesammen. Oe/iL///.5S. Stedse har jeg

glemt at spørge min Skriftefader, vores vær-
dige Stiftprovst Tetens til Raads i denne Sag.

Cit.l819.(Rosendal.DronningKarolineAmalie.

(1915).34). vores raske Capitain.Pilføii.

40 (1855).II.228. 1 Henhold til Deres Samtale . .

med vor Herr (o: repræsentant) A. R. be-

kræfter vi nedenstaaende at have solgt til

Dem ca. 200 Tons (tørv). Ugeskr.f Retsv.1943.
A.995.

II
efterstillet subst; nu kun i bønnen

(hvor Matth.6.9 fra 1524 til vor tid (1948)
har Vor Fader/- Fader vor (Katek.(1909).

§97: Vor Faderj, du som er i Himmelen I

Katek.§97.
||

(nu især dial.) foransat en
artikelbestemt attrib. forb. *Du vor den svage

50 Lovsang ynde. Rein.204. vor den bedste Ko.
Gravl.S.46. jf. Feilb. \\ Qi i forb. m. fore-

gaaende (demonstr.) pron. denne vores an-

0Tdnmg.Cit.l724.(KbhDipl.VIII.615). dette

vort Ordsprog. /S<feJ5. denne vor Indbildning.

Larsen. \\ til IV vi 2. Vort Billede (Fig.39) viser

en Del af et Planteskolebed. Men<20.Pi!.6i.

han (kom) ind i vor Butik (o: den butik, hvor

S. stod i lære) for at købe lidt Smavs. Skjoldb.

MM.I.129.
II

til IV vi 3, brugt af enkelt-

to person; se eksempler u. IV vi 3.2-3. vor gunst

(tilforn), se Gunst l.i. vore kære og tro under-

saatter, se Undersaat 1.2.
||

(talespr.) til

IV vi 4, i fortrolig (nedladende, venlig, ge-

mytlig) tiltale (i st. f. din, jeres. Deres/

i
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Holb.Masc.II.3(se u. lY. vi i), (læreren:)

Naa, saa, vi saae ikke, at vores Lærer gik

forbi os igaar nede i Munkegade . . Og der-

for lod vi være at hilse. BaMd.6r.4i. (lægen til

familien, han besøger:) Jeg synes vores gode
Humør er ude at rejse i Aften? Wied.TK.131.
Hvordan er vores befindende i dag? Mikkels.

Ordf.246. 3.2) Irugt (forholdsvis) trykstærkt,

i tilfælde, hvor der angives et tydeligt modsæt-

ningsforhold ell. foretages en sammenligning

;

spec. i sammenligninger ml. noget fremmed
ell. fortidigt og noget hjemligt ell. nutidigt, mand
maa sige om vores Sprog, hvad mand sige

vil (osv.).Holb.Vgs.I.3. en Art af Skalmeyer,

der lignede vore iianthoer.Biehl.DQ.III.241.

vore Gudesagn er stik mod Eders. PaiM.
TreD.192. mare silfs svarer omtrent til 36
kroner i vore ipenge.Dahlerup.Jyskelov.(1919).

103. Mig og Carla skal nok komme og gøre

vor Tnr.Anesen.JG.léS. Franske Forfattere

i vort og i forrige Aarhnnåreåe. Ruhorv.KS.
47. jf.: *Skyhimlen! det er vore Bjerge.

Rich.1.2. vore dage, se Dag 4.2 (og op lO.iJ.

vor tid, vore tider, se Tid 4.2, 20.2. under
vor(e) breddegrad(er), vor luft, se Bredde-
grad 1, Luft 3.4. vore (vores) folk, spec. om
stands- ell. racefæller, „for en fjorten Dage
siden kommer Een af vores Folk —" „Hvad
Satan . . der skulde Ingen see paa Dig, at

Du var en Jøde."— „Det er jeg hellerikke;

men naar jeg siger vores Folk saa mener jeg

vi Reisende og Frævliqv&ntere".Blich.(1920).

XXV111.136. åQx(er) noget særdeles rimeligt

i, at saadanne isolerede Smaakonventikler
som Adelige og Jøder helst gifte sig med
„voresses" Folk.Schand.UM.270. 3.3) (til IY.\i

2) om hvad der er nævnt, omtalt i den foregaa-

ende del af tale ell. skrift og derved er blevet

tilhøreren, læseren i nogen grad bekendt; især

som den talendes, forfatterens fortrolige om-
tale af genstanden, personen (spec. hovedper-

sonen), der behandles; ogs. (jf. bet. 3.5^ i al

olm. som fortrolig betegnelse for en ell. noget,

man har lært at kende ell. har truffet, set før.

*Jeg nyelig fundet har i Paarses Haand-
Journal,

|
At hånd (o: fogedens fuldmæg-

tig, Christen Stork) i Alderdom har bygget
Hospital.

I

Hvormed udtryckelig vor Chri-

sten gaf tilkiende,
|
At hånd af Gudsfrygt

kun, til ingen anden Ende,
|
Folk flaade

Huden ai. Holb.Paars.147. Vor Hængte med
sin lange Hals

]
Var Søvnen ei saa let tilfals.

Bagges.I.173. Een var der, som vi ikke
kjender,

|
Den Anden var vor Architect.

Winth.XI.218. Jeg skulde næsten tro, at

vor Vises første og sidste Vers egenlig slet

ikke høre denne Vise til. SvGrundtv.fDgF.
111.603). Vor Adelsmand gik i Seng og sov
godt. IsakDin.FF.41. vor helt (nu især til

IL Helt 3.2^; Dette kostede vores mandige
Helt meget Blod; thi hånd fik i Hovedet
og andensteds, ey mindre end syv Saar.

EPont.(KSelskSkr.lI.121). Sig hævned de
Holster ved Skanderborg,

|
Der faldt vor

Yie\t.Grundtv.PS. VI. 237. fulgt af gamle
Ane

I

Til Husets Gjæstekammer gik vor Helt.

PalM.AdamH.II.105. vor ven, veninde, se

I. Ven 2.2,Veninde 3.2. 3.4) i forb. m. sted- ell.

personnavn; især som (fortroligt, ofte af stolthed,

ømhed præget) udtr. for at stedet, personen til-

hører den talendes familie, bekendtskabskreds,

milieu, land ell. er ham velbekendt, staar hans
hjerte nær. De Omstændigheder, som vor

10 lærde og flittige Moller . . har optegnet om
(Johan Rists) Liv og Le\net.Reenb.I.215.
Vor Jesus, den deyligste Pode,

|
Blant

syndige Mennisker grode. Brors.lO. Saa var
vor Juel og Adeler,

| Og saa var han, vi

synge heri Rahb.Poet F.1. 185. Vort gamle
Danmark skal bestaae,

|
Saa længe Bøgen

speiler
|
Sin Top i Bølgen h\aa.Oehl.XX.247.

„til Ære for mig har han (o: Balthasar)

leiet en meget smuk Vogn .
." — „Det er

20 nok en af vor gode Balthasars sædvanlige
Vindbeutlerier."ift't&.Poe^.//.272. saa slemt
kan Vor Herre ikke mene det med vort
kære Horsens. Soph Clauss.(EFrandsen.SC.I.
42). „voer R-a-smus", som Sønnen gerne
blev ka\dt.Fleuron.K0.186(jf. Feilb.). Nu
har vores Viggo været paa Session. MLoreni-
zen.AL.30.

\\ (jf. bet. 3.2J trykstærkt, om ste-

det ell. personen i den skikkelse, fremtræden,

man sætter særlig pris paa, regner for den
30 ægte. i de dramaturgiske IBemærkninger finde

vi vor Oehlenschla.geT.Hjort.KritLiit.il.284.

II
til bet. 3.3. Efter Jons Død givtede vor

Snorre sig med Herdis. Snorre.Heimskringla,

v.Schøning. 1.(1777).ili. Den femte Dag vor
Mads var død,

|
Fordi han ingen Suppe nød.

Bastian. nr.5.4. spøg.: Vor Orpheus (o: en
musikant) en Kluck af Nectar Flasken fick.

Holb.Paars.317. 3.5) i særlige (faste) forb.

m. personbetegnelse; spec. (jf. bet. 3.4; dagl.

40 ell. (især) dial.) om person, der hører til

familien ell. husstanden ('Vor Frue, sige Tie-

nestefolk . . naar Konen er af Stand, eller

fører denne Titel. IfO. vor mand, vor kone
(o: husbond, madmoder). Feilb. vor søn og
vor datter . . om husets søn og datter siges

af tjenestefolkene, smst. jf. u. Fader 1, Moder
1.1, 4); forbindelserne bruges (dial.) ogs. i

tiltale (jf.AaHans.BUS.78 samt u. Fader 1,

Moder i), vor fa(de)r, se Fader 1, 4.2.

50 vor fader ell. fader vor, om gud, se Fader
4.1. vor frue, se P'rue 1.2. vor herre, se

Vorherre, vor mo(de)r,se Moder l.i, 4, 6.1.

vore (fælles) venner, se I.Ven 1 og 2.2.

vore røde venner, se IV rød 4.2. 3.6) (jf.

min 1.1 slutn.) m. fremhævende bet. ved maals-
angivelse. Vi (gik) om Morgenen tidlig for

strygende Vind ud i Kattegattet og vandt
vore 8 Miil i Vagten. PMøU.(1855).II.226.

4) i andre adjektiviske anvendelser. 4.1) som
60 præd. til subj. ell. obj. vi tilegne os selv, vi

kalde vort, hvad der i vort Fødeland finder

Sted, skeer eller er skeet, som fortiener at
roses (osv.).Engelst.Nat.28. jf.: (Antichri-

sten:) *fik vi ei til vores gjort
|
Alt det, som

29*
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Verden kalder stort? PalM. VII.306. \\ især

i forb. være, blive vor (vort, vore). Deres

Fæ og deres Gods og alt deres Kvæg, blive

de ikke vore (1931: Deres Hjorde og deres

Gods og alt deres Kvæg bliver jo dog vortj?

lMos.34.23. lader os slaae ham ihiel, at

Arven maa blive vores (1907: vor). Luc.20.14.

*En Fremtid Norden har, og den er vor.

Ploug.VY 11.42. *det Fædreland er vort!

Rich.VL.f3j. „Kan du nu se Marken, Karen i_o

Kirstine?" — Jens pegede med Pisken. —
„Det er vor helt over til Regnet." Lunde.F

.

47. om ferson spec: som hører til vor familie

ell. til vort parti, nu er Du vel ogsaa ganske

vores? Koronato denFrygtelige.(overs.l861). 46.

han er ikke vores, den uvorne Rækel (o: en
dreng), man har faaet ham i Pleje. C/^ri^n-

gelst.(BerlTid.Vil923.M.2.sp.3). 4.2) i sam-
menligningsled, en Art af store Brasen .

.

hvilke ey ere saa høj ryggede som vores. 20

Pflug.DP.401. Jeg veed nok, hvad Fruen vil

sige: Deres Familie er ældre, end som vores,

og at den U-lighed ey tillader at indgaae
saadan Alliance. Men, mon der ikke kunde
blive en fuldkommen Balance, naar vi ligner

vores Midler ved åeres? Holb.DR.II.3. hans
Vel er ligesaa vigtigt som \ort. Mynst.Betr.

11.148. *han ei selv kan gjøre for,
1
At den

(0: negerens hud) er ikke hvid, som vor!
Bastian, nr.1.2. 4.3) i tilfælde, hvor et lige 30

nævnt substantiv (substantivisk ord) er under-

forstaaet. Saadan Brug af Comparativus er

. . indført i somme Sprog, (men er) frem-
med og usædvanlig i vores. Høysg.S.21 3. Den
Tidsalder, som foregik vores, var frivol. Oylb.

(1849).IY19. i det 13de og 14de Århundrede
blomstrede den svenske Folkevise jævngod
med yor.R0rd.SL.il. Pas du bare dit eget
og bland dig ikke i \ores\CHans.BK.89. jf.

bet. 5.1 : Du har vel ikke set en hvidbroget 40

Kviekalv af vores? GGregersen.KS 191.

5) i substantivisk anv. 5.1) i flt. vore ell.

(dagl.) vores; dels (højtid.): vor familie,

vore paarørende ell. tilhængere. Vi bør tage os

af Yores. JBaden.Gram.113. et Under, som
ogsaa skal skee med os og Yore. Mynst.
Præd.I.207. Hils nu, med Børnene, Syster,
Brødre, Svoger og alle gode Venner og lad
mig det tieste mueligt høre hvordan Du og
vores have det i alle M.a,a.der.Grundtv.E.29. so

Nogle af Yore(Chr.VI: nogle af dem, som
vare med os; gik hen til Graven. Luc.24.24.
dels: personer af vor nation, stamme, race osv.

(mods. fremmede^. Han kunde neppe troe
det . . at der havde været saa god Fortroelig-
hed imellem Grønlænderne og os, saa vi har
soved hos dem, og de hos os; Allermest, at
een eneste Person af vores har turdet op-
holde sig iblant dem udi trende Maane-
der.Egede.GM.47. „Jeg tænkte," sagde hun 60
(0: en jødinde) neppe hørligt „at De var En
af Yores." Blich.(1920.XI.180. Jeg kan kun
sige dig, at lige saa henrykt, jeg vilde være
paa dine Vegne, hvis det (0: en jødindes for-

lovede) var en af vore, lige saa ondt gør

det mig, at jeg ikke nu kan være glad.

Nathans.IM.49. (dial.:) Nu saa hun dem
nærved. Folkene. Det var de af vore. Gravl.

J.126.
II

(nu især tQ) om folk i vor tjeneste

ell. vore soldater ell. personer, der repræsen-
terer vor nation ved en sportskamp med ud-
lændinge. *Da vores bag ved sig saae Fiin-

dernes Agt. Sort.HS.GI.'' *Med Fjendens Hu-
sarer

I
det myldred overalt,

|
tre af Vore

tog de,
I

den Fjerde han faldt. Rich.1.194.

Alle maatte . . ud at se , . hvor Fjenden
havde ligget, og hvor Vore havde kæmpet.
JPJac.1.105. Vore kunde ikke rigtig faa
Kuglen under Kontrol (i en fodboldlands-

kamp). BerlTid.^lil936.M.10.sp.l. 5.2) i intk.

vort ell. (dagl.) vores: hvad der tilhører

ell. vedkommer os; hvad vi ejer ell. hvad
der paahviler ell. tilkommer os af arbejde,

pligter, besværligheder olgn. Han tager sig

meget af Vores (d. e. det som hører os til).

JBaden.Gram.113. vi (lærer) at overgive os

og alt Vort i den himmelske Faders Haand.
Mynst.Betr.II.102. vi skulle giøre Vort (der-

til). /SÆB. *(flaget) har vajet for de Slæg-
ter,

I

hvorved vi og vort blev til. AxJuel.
HH.ll. vi have vores paa det tørre. D&H.
vi har jo allesammen vores olgn., (dagl.)

hver har sine besværligheder, bekymringer, „sit

at trækkes med". MKlitgaard.MS. 37. Leck
Fischer.A.192.

\\
(dial.) vort hus, hjem, vor

familie, (kammerpigen) lod sig halv forlyde,

som at samme Herre var alleene hid kom-
men for at alliere sig med vores (Dass's

afskrift (Holb.IV.698): vores \ms), og ægte
vores Yrfdi^en.Holb.DR.IV 5. Vis-vas, Grethe!
Elske? Det er noget Sludder, som de har
fyldt dig med deroppe i Præstegaarden; det

passer ikke for vort. Pon^.L.26. Esp. 392. især

i forb. til vort {ænyd. d. s.; omdannelse af

de(n) u. bet. 1 nævnte forb.; sml. til dit, mit,

jert osv. u. din I.2, min I.2, II. I 3.2 (og de

der nævnte tilfælde)) i vort hus, hjem; hos os;

i vor familie; ogs.: i vor egn, landsdel; ofte

i forb. som (gaa) ind til vort, ovre til

vort ell. (især) hjem(me) til vort. (jeg)

husker, at man til Vort var meget langt fra

at dele Tidens Ultrapatriotisme. Rahb.E.1.87.

Da kommer en Nat disse Buusbjergrøvere,

og bryde ind til Yort.Blich.(1920).XXIX.
100. hjemme til Vort, hvor vi To er fra.

CBernh.IV.210. „Hvor gaar Du hen?" „Jeg
gaar hjem til vort.'' Drachm.VT.il. Det er

ogsaa galt fat ovre til vort; Koen er død,

og Mor gaar og vrider Hænderne. ZakNiels.

K.68. her til vort (0: i Thy) holder vi

Helligdage til Kyndelmisse. BerlTid.'h 1925.

Sønd.3.sp.2. Esp.392. Feilb. LollO.

Vor-, i ssgr. I) (nu næppe br.) af I. Vor,

fx. vor-agtig (Viborg.(PhysBibl.IV124). Bibi

Læg.1811.56), -artet (d.s.; Viborg.(PhysBibl.

IV119). BiblLæg.V255), -byld (Amberg. MO.
11.1555), -givende (om saar: Viborg.HY.38),

-plet (plet i huden over en pusansamling.
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KSelskNyeSkr.1.60), -prik (prikformet pus-

ansamling. Viborg.(PhysBiU.XIX.444)), -sæt-

ning (dannelse af pus, suppuration. vAph.
Nath.VIII.337. Larsen.). 2) af III. vor, se

Vorherre.

Vorbasse, propr. se u. se 3.3.

vorde, v. ['vmrda] jf. præs. varder. Høysg.

AG.60. (dial. vore f'vure olgn.). Feilb. i

forh. som tvi vore. JRPaulU.SB.72. sa.Kan-
dest.E3.f jf. u. tvi 2. o(r)e, oue olgn. Ove
at blive, det over (er) ikke stort bedre

end &c. Naar Sæden over moåt. Junge. JH
Smidth.Ords.97. MDL.395. UnivBl.1.354.

396. FrGrundtv.LK.187. UfF. se ogs. Brøn-
dum-Nielsen.(Dyrerim.v)). præt. (1. br., jf.:

det lange og styge vordede bruges aldrig.

Høysg. S. 250. „ Imperfeet. fattes" . JBa den.

Gram.124) -ede (Bagges.1.274. TBruun.
lY 473. ¥ 258. HPB Barfod. Grundlovssange.

(1886).55. Grønh.LN.163. Brodersen.L.106.

jf. Wiwel.165. poet. v ord ed. Oehl.HD.20.
*ved de Kjæres Graad | Jeg vorded saa

blødhjertet. Ing. P. 400. Bagger. Christ. 142.

*Mit Øje vorded træt af Verdens Strid og
Smærte.ArthChrist.DT.lll); part. vorden
(hvortil hest. f. og flt.woxåjie fmin Fordring
af Rdlr. 2,640 paa den uvederhæftig vordne
Hr. N. T:^.JCMay.ForsøgiHandelslreve.(overs.

1782). 323. *Dine Kinders Blomster ere

vordne blegere. Hauch.SD.1.45. de ere vordne
Etatsraader, Justitsraader (osv).UKaarsh.
DT.97. OlafHans.DB.76. jf.: *Straal nu i

Stolen,
I

Gudvordne Ldiml Grundtv.PS.I

Y

408. *mod Vilddyrvordne Mænd
|
jeg sen-

der mine Vildmændvordne Viger. Gjel.KH.
190. (de danske forfatteres) Fortællinger var
ham (j: Bjørnson) intet mod den dansk-
fødte, men norskvordne Magdalene Thore-
sens. VilhAnd.(Tilsk.l933.I.19). se ogs. u.

II. kødvorden, II. menneskevordenj ell. f
vor d ene fnaar de udi Rasphuset til Ar-
beide ere vordene indsatte. Cit.l744.(Huberts.

Aarh.III.327)) ell. (nu 1. br.) vordet (DL.
2—11—11. Thaar.Tale.(1785).20. NMPet.I.
40. Kierk.VII.106. Rode.HB.53. jf. PNJørg.
ER.7); imp. (1. br.) vord (*YoTd, hvor Him-
lens Godhed byder,

|
Vord en Moder for

et FolkIT/iaar.^(S'.3Si. (spøg. efterligning af
kirk. spr.:) Gak hjem med og vord frugtbar
og mangfoldig med VeteTsen.Wied.Imellem
Slagene. (1914). 54. jf. JMJensen. Vendelbo-
mål.(1897-1902).189) ell. vorde ( Jesus ud-
rakte Haanden, rørte ved ham (o: den spe-

dalske), og sagde: jeg vil; vorde (1907: \Aiy)

reen\Malth.8.3. Gaae, kjære Hr. Professor,

gaae og vorde Medarbejder i Religions-Bla-
det. Tna^wncia in Mwo.Ci797j.2i. jf. EJessen.

Gram.123). vbs. Vorden (s. d.) ell. (især teol.,

filos., l.br.) -else (Kierk.IV202.285.VII.
59.72. Sibb.PK.III.262. Mart. Levnet. 1. 44.

jf. Kød-, Menneskevordelsej. (glda. worthæ,
wurthæ, ordhæ (Mand.79. Dyrerim. 77. 80.

81) (præt. worth, wørth ell. warte, worte^,
æda. worthæ, wurthæ (Harp.Kr.77. DGL.II.

454), warthæ (præs. ogs. wærthær, wær. Brøn-
dum-Nielsen.GG.I.195; præt. vforth (Fragm.
4.8), wurth (smst.2.4.8. DGL.II.24), warth
(Fragm.42. DGL.1.75.II.24 var.); part. wor-
thæt (Fragm. 4. AM.), worthæn (Fragm.
28. AM.), wurthæn (Harp.Kr.31.137)), run.
wærj)a, sv. varda, no. vorde, no. dial. verta,

oldn. ver6a, oeng. weor{)an, oht. werdan (nht.

werden^, got. wairj)an; besl. m. lat. vertere,

10 dreje, sanskr. vårtaté, vender sig, lever (m. h. t.

bet.-udvikling sml. eng. turn, dreje, blive (til));

jf. antvorde, genvordig, II. indvortes (og de
der nævnte ord), udvortes, viderværdig; sml.

blive
II

ordet synes (uden for bibelen og dial.)

næsten at være gaaet helt af brug i 18. aarh.:

sj. hos Holb. og vist kun i ungdomsskrifterne
(se APhS.XIII.224), Høysg. siger: „Vorder
er næsten gåaen af hrtg." (Høysg.AG.80) og

JSneed. foreslaar det genindført (ogs. til om-
20 skrivning af fremtid (vorde giøre, vorde læse),

fordi det er uden de bibetydninger, der ligger

i ville og skulle i tilsvarende anv., se JSneed.
1.212) og finder tilslutning hos JÉaden.Gram.
124; fra beg. af 19. aarh. er ordet i rigsspr.

som nu alm. i højtid, og arkais. spr. (se

Rubow.SP.289), jf.: fuldkommen forældet,

thi det bruges aldrig i Talesproget . . aldrig

i Skriftsprogets normale Stilart, men kun i

Pathos eller i Toesi.Levin.(Nord.Literatur-

30 Tidende.1846.343) ; i bet. 4 har ordet nu faaet

videre udbredelse og er alm. i bogspr. og højere

talespr.)

I) som udtr. for at noget opstaar ell. sker.

I.l) (jf. uvorden^ opstaa ved skabelse ell.

(jf. bet. 2) udvikling; blive til; skabes; ogs.:

være under udvikling, dannelse; ombe-
givenhed: finde sted; ske; dels foranstillet

subj., i sætn., der indledes m. der olgn.: Gud
sagde: der vorde Lys (Chr.VI: Gud sagde:

40 vorde lys; 1931: Gud sagde: „Der blive

Lys!"j; og der blev Lys. lMos.l.3(jf.:
Kunstneren begeistret Meislen hæved,

|

Genien sit Almagtsvorde bød. Staffeldt.D.I.

349. der skal foregaae et Fødselsmysterium,
en Skabelse, Noget skal udtale et: Vorde!
Goldschm.BlS.11.75). *der er vorden Hav-
blik i min Sjæl,

|
Hvor Fortids Drøm staaer

lig en sjunken Stsid.HCAnd.SS.XI.493. Ab-
strakt seet er Alt, og der vorder Intet.

50 Kierk.VII.165. dels i sætn. m. alm. ordstil-

ling (efterstillet subjektet): Hvad som var,

det Samme skal vorde, og hvad som er

skeet, det Samme skal sliee.Præd.1.9. *Før
Solen blev og Jorden

| Og Stjerners Hære,

I

Var Han, som ei er vorden | Og ei be-

gribes. Ørs<./Y65. *En længstforsvunden Tid
jeg kalder frem;

|
Vel er den svunden, ikke

meer den er; | Men den skal atter vorde
paa mit Bud.Heib.Poet.il.294. det syttende

60 Aarhundredes poetiske Literatur . . syntes
frembragt under Hensyn til Vedtægter og
Regler, ikke vorden og vokset. Brandes.VI.
12. (lykkemanden) var en stærk drømmer,
så' ting før de vordede, så' forud mænd
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drage deres påtænkte yeie.Grønb.LN.163.
Den nye Mennesketype er under Forbe-

redelse . . Den nye Adam er ved at vorde.

VilhAnd.BM.41. \\ (filos.) i den Hegelske

filosofi (jf. u. Vorden). Selv Forestillingen

indrømmer, at det som vorder, baade er og
ikke eT.Heib.Pros.I.129. selv i Logiken bru-

ger (den Hegelske filosofi) Udtryk og Ven-
dinger hentede fra Overgangens Timelighed:

derpaa, naar, som værende er det det, som lo

vordende er det det o. s. v. Kierk.IY157. 1 .2)

(jf. blive 4.5 og 6; nu kun dial.) om forhold:

komme til at foreligge ell. indtræde.
vorder der to Dage eller meere imellem, og
hånd da finder sin Tyv med Kosterne.

DL.6—17—13. Det kan være . . at jeg den
Gang har lovet mere end jeg kan holde,

thi da tænkte jeg ikke, at de Dage skulde

komme, som nu ere yordne. NMPet.IslFcerd.
III.217. det or (o: vorder, sker) ikke for 20

det tørste. OrdbS.(Møn). Feili. 1.3) (nu næppe
br.) i sætn. m. tingssubj. (ell. i subjektløse

sætn.) og m. hensobj. (ell. præp.-led m. ior),

der angiver den, for hvem noget sker, især

den, hvem noget (ondt ell. godt) bliver til

del, tildeles af skæbnen ell. forsynet; ofte

i subjektløse sætn. m. adv. ell. interj. i st. f.

subj. Ær din fader og moder; hvilket er

det første bud med forjættelse: Paa det dig

skal vorde vel (1819: at det maa gaae dig 30

\el).Ephes.6.2-3(Chr.VI). *Tidt vorder høie

Sjæle denne Naade,
|
At see i Dødens hur-

tige Moment,
|
Hvad de i Livet ei at see

iorm&aede.Heib.Poet.VIII.SS. *Det Hisset,

der engang os vorder. Hrs.Lyr.1. 7. ||
(m.

verbet i ønskemaade) i ønsker, forbandelser

olgn. (især i forb. m. visse interj.). Fy! min
Herre, og fy vorde mig selv, om jeg blev
en saadan Barbars Svigersøn. Tode./Z.372.
*Den længste og bedste (fred), her gives 40

kan,
I
Den vorde nu for dit Huus og dit

Lsind\Blich.(1920).XXIY124. tvi vorde dig,

se tvi 2. ve vorde en, se III. ve 1.

2) som udtr. for udvikling, forvandling, for-

andring, overgang til en ny form, skikkelse,

tilstand, egenskab osv.: blive (4). 2.1) (jf.

bet. 1; dial.) i forsk. obs. anv.; være i færd
med at forvandles, omskabes olgn.: En Mand
. . raabte af og til, som han sad: „Jeg o' er,

jeg o'er" og faldt saa hen i Krampetræk- 50

ninger. Danmarks Folkeminder. IV (1909). 60.

En Mand, som til Tider var Varulv, plejede,

naar han var ved at blive forvandlet, at

raabe: „Jeg oer (vorder), og jeg bliver; jeg
oer, og jeg bliver," og saa løb han sin

ye].Halleby.202.
||

give resultat; batte; blive

til noget (se u. blive 4.8j. Ded æ da nove
(0: noget) der ka „ove". UfF.(Møn). ||

(sj.,

jf. bet. 4:) give haab om at blive til noget. Du
(0: en person, der søger at komme frem i ver- 60
den) som ikke er noget, men kun vorder. Hostr.
DD.36. 2.2) m. substantivisk præd. Paa det I

skulle vorde Eders Faders Børn, som er i

Himlene, Mo«;».5.45. *vi skal seire,
|
Og

Jomsborg vorde skal det andet Leire. Oehl.IV
27.*Da vorde Engle vi som de,

|
vi som de,

|

Gud-Faders Ansigt vi skal see.0rundtv.S8.
1.348. *Min Tankes Tanke ene Du er vorden.
HCAnd.SS.XII.67. *Atter det Skilte

|
bøjer

sig sammen
; |

engang i Tiden
|
vorder det Et.

Ploug.1.3. *En Kampens Pris din (o: Sønder-
jyllands) Dejlighed er vorden;

|
en Bejler

kom fra Syd og en fra 1^orden. Lemb.D.107.
(han var) bestemt til at vorde en folke-

lig Herrens Stridsmand. Rørd.LB.120. se ogs.

Menneske sp.1328'^''^. det, som skal vorde
nælde, maa tidlig brænde, se I. Nælde 1.

II
m. overgang til bet.: bevirke; foraarsage.

*havde det (o: slaget) mig truffet,
|
Det

vorden (Oehl.ND.108: blevet^ var min Død.
Oehl.NO.(1845).79.

\\ (jf. bet. I.3; i forb. m.
personbetegnelse som hensobj. ell. i præp.-led

m. for, Nu jeg føler først,
|
Hvad du i

Livet kunde vorden mig. Oehl.V11.331. den
danske Stat skal . . vorde et let Bytte
for indenlandske Forrædere. Fædrel.l844.sp.

13850. 2.3) m. adjektivisk præd. Gud sagde
til dem: vorder (1931: Blivj frugtbare og
mangfoldige, og opfylder Jorden, i Mos.!.28,
Kongen bød Stavnsbaandet skal ophøre ,

.

at den frie Bonde kan vorde kiek og op-

lyst flittig og god. Thaar. (indskrift paa Fri-

hedsstøtteni Kbh.1792). (beboernes) Vaaninger
vorde mod Vesten alt slettere og slettere,

Blich.(1920).X.53. *Mon engang den Lykke
vil vorde min,

[
En elsket Viv at eie? Heib.

ND.189. *Du aner ingentide
|
De Taarer,

jeg har grædt! | En Moder, maa du vide,

I

Kan aldrig vorde træt.Winth.II.45. Hans
Arm skal vorde vissen (1871: skal visne

hen). Sach.11.17 (1931). vorde salig, se salig

1.1. vorde noget kvit, se III. kvit l.i. jf.

bet. S.i: Vor Fader, du som er i Himlene!
Helliget vorde dit l^&\n\ Matth.6.9(jf.

u. blive 4.2J, || i forb. m. hensobj. jeg vil

vorde (se bet. S.i) bedømt som den Borger,

der søgte at vorde mit Fædreland nyttig,

Engelst.Nat.xxix. Jeg følte, hvor umuligt det

vilde vorde mig at komme i Sympathie med
denne M.and.Oehl.Er.III.28. vorde en huld,

se III. huld 1. m. refl. hensobj.: først efter

at et Kunstværk er fremstaaet, vorder man
sig bevidst, at man hidtil savnede det.

Heib.Pros.IV184.
\\ f vorde død, (jf. u.

blive 4.2 slutn.) dø; blive dræbt. Fanger mand
Saar i Horeseng . . kommer hånd levendis

derfra, og vorder dog død af samme Saar.

DL.6—12—4. (om) Fæet er . , kaat, og

løber enten paa Steen, eller Stavre, og vorder

deraf lydt, eller dødt. smst.6—20—4. 2.4) m.
præp.-led ell. adv. som præd. jeg frygter for,

at jeg ikke saa snart igjen vorder i Stand
til at iortsætte. Ørst.BrJ.l 3. Der vil svinde

mangen fager Dag, før jeg igjen vorder vel

til Wode. Hauch.V271. \\ (jf. bet.l.z og 2.6;

i forb. m. til, i udtr. for at noget tilfalder,

tildeles ell. rammer en (i en vis skikkelse,

under en vis form), de maae vorde dem til
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Hustruer, som synes gode for deres Øine,

kun at de vorde dem til Hustruer, som ere

af deres Fædres Stammes Slægtskab (1931
afmg.).4Mos.36.6. *Heller ei var det (s:

sværdet) vorden Humble til stort Gavn;
|

Thi kastet fra Sadelbue . .
|
Han laae paa

Græsset i Vaande. Oe/ii.XXZ/.255. vorde til

skamme, se Skam 3.3.
||
(nu ikke i rigsspr.)

i særlige forb. m. adv. vorde inde om, se

II. inde 1.3. vorde med, (sml. dial. vorde
i bet.: forblive, vedblive (se Feilb.)) fortsat

følge, ledsage (en) olgn.; (nu:) være med.
Lofvet være Herren, som har hiulpet at

ofverstride dette Aar, hånd vorde fremdelis

med paa Reysen op til Dagenis Ende!
Klevenf.RJ.116. vorde tilbage, blive for-

sinket; være tilbage med (et arbejde), om en
mand . . vorder tilbage med sin høst. Cit.

ca.l750.(Vider.III.401). 2.5) (dial.) m. præd.
bestaaende af en tids- ell. aldersbestemmelse:

blive (4.5); ogs. m. præd., der angiver maal,
pris. Til Mikkelmysse over vor Dreng 7 Aar
gammel.MD L.395. det vorder vel mindst
et par kroner. jPet76. 2.6) (jf. u. bet. 2.4^

vorde til, forvandles, omdannes, udvikle sig

til. med min Stav gik jeg (o: Jakob) over
denne Jordan, og nu er jeg vorden (1931:
blevetj tU to Hære (1931: Leire).lMos.32.
10. *Jeg er til Mode, som om jeg i Bjer-

get
I
Var vorden selv til Steen. Hauch.SK.85.

HFEw.Fort.50 (se u. Hikkegraad;. *Velan,
hvis Eders (o: Skagboernes) Gren kan gro,

I
til Købstad vorde Sk&gen\LCNiels.R.22.

*Paa Ruden Regnens Nodetegn
|
til Melodier

vorå&T.Garff.OyldneGrene.(1934).57 . vorde til

intet, se u. II. intet 3. vorde til noget, (dial.)

blive til noget (se u. blive L%). Feilb. For
hundrede Aar siden var det paa Sjælland,
i alt Fald paa . . Hedebo- og Skovboegnen
(almindeligt) at sige „oer" i Stedet for

„bliver"; f. Eks. sagde man „det oer ikke
til noget" . . Det er . , hørt brugt af en
gammel Mand for tyve eller fem og tyve
Aar siden. Østsjæll.Folkeblad.Va 1927.2.sp.5.

3) brugt som hjælpeverbum (i forb. m. part.).

3.1) i forb. m. perf. part.: d. s. s. blive 4.7.

Egtebarn tager Arv efter Fader og Moder,
om det vorder levendis født og døbt. DL.
5—2—30. Om Sko- Klosters Rariteter længes
ieg meget at vorde underrettet. Langreiefc.

Breve.447. hist hvor Sjælens Tanke vorder
veiet.Hauch.SD.I.151. saa kunde Bevidst-
heden derom jo ikke have vordet udslettet
hos Yolket.NMPet.I.40. (forslagene) ville

vorde overgivne til Offentligheden. Le/im.

111.14. Bliv mægtig i Efrata, og dit Navn
vorde priset (1871: bliv navnkundig^ i Betle-
hem !Æu</i.4.ii^i93i>. 3.2) i forb. m. præs.
part.

II (jf. FalkT.Synt.163) udtrykkende frem-
tidighed af den ved part. udtrykte virksom,-

hed: komme til at. jf.: *Han som erkiendte
hvad er, hvad tilkommende vorder, og før

y&T. Bagges.NblD.59. næsten kun (jur., for-

æld.) i pantebreve, i forb. ejendes vorder:
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Alt, hvad jeg nu maatte eie, eller i Tiden
elendes vorder. CPHansen. Nyeste dansk Brev-
bog.(1801).304. Lassen.S0.816. JurFormular-
bog.^186.

II t i omskrivning for præs. aktiv.

da ere de strax pligtige at give sig i Skibet,

saa tilig som Skipperen dennem derom tU-

sigendis vorder. DL.4

—

1—3. hvis (o: hvilke)

ordres og befalinger, som vj hannem med-
delendis vorder. Cit.l705.(KbhDipl.VII.738).

4) part. vordende brugt som adj. {til bet.

1-2 ; sml. SV. blivande ; især CP) som er under
udvikling, dannelse; nu navnlig: som vil ud-
vikle sig til, en gang vil blive det ved subst.

angivne (er dette in spe, jf. i haabet u. Haab
2.1^; ogs. (nu 1. br.): som hører fremtiden til;

kommende; fremtidig. Munden som aabner
sig til et vordende Smiil. Molb.Athene.IY25.
Engle underlagde han ikke det vordende
(Chr.VI: tilkommende; 1907: kommende^

20 Jorderige. I?e6r.2.5. (de) henrykke vordende
Slægter ved deres evigunge Skiønhed. OeW.
(KbhFost.l829.15.sp.l) (jf. ogs. u. I. Slægt
B). fordi han selv bestandigt er i Vorden
ind efter, o: i Inderlighed, kan han aldrig

meddele sig ligefrem, da Bevægelsen her er

lige den modsatte. Den ligefremme Medde-
lelse fordrer Visheden, men Visheden er

umulig for den Yorden.de. Kierk.V11.56. De
vordende Lærere vare ikke udgaaede fra Mis-

30 sionssemmanet.StBille.Gal.il1.53. det ufødte
Barn eller Fosteret, den blot vordende Per-

son. Goos./.ii. en Del unge Folk, vordende
Digtere, Malere, Skuespillere og Arkitekter.

JPJac.II.76. Det var et stort velskabt Barn
. . bred i Næseroden, en vordende lille Tyr.

JVJens.K.95. Kjoler til vordende Mødre.
Pol."l»1952.19.sp.3.

II
(sj.) substantivisk det

vordende. Saa mange Aar ere stegne op
af det Vordendes dybe \æld. Mynst.Præd.

40 (1829).7. Hvorledes det Vordende er muligt
og tænkeligt i eller med det Værende. Cif.

1856.(MO.).
I. Vorden, en. ['v(ord(8)n] (især [Q)

vbs. til vorde 1-2: skabelse, tilblivelse ell. ud-
vikling, det philosophiske Eventyr om, hvor-
ledes Væren og Intet slog deres Deficit sam-
men, saa der kom Vorden ud af det. Kierk.

V.49. smst.V11.56 (se m. vorde 4^. Digterens

hele Arbejde gaar ud paa at tilintetgøre

50 ethvert Spor af Digtets virkelige Vorden
(Brandes. DD. 220: Genesis;. Brandes. II. 48.

Ingen Ting er godt eller ondt, alt er blot

Led i en evig Yarden. Roos.Nietzsche.(1937),

100. jf. I. Kød-, Legem-, I. Menneskevorden.

II (filos.) if. Hegels filosofi: den alt iboende

,,uro", der fører udviklingen videre fra trin

til trin (se nærmere Kierk.XV.765). Heib.

Fros.1.129 ff. II
i olm. spr. kun (især tO) i

forb. (være) i sin vorden, (være) under ud-

60 vikling, især: (være) paa et tidligt udviklings-

stadium, i sin første begyndelse, nu har jeg

optaget den Sætning i mit endnu i sin Vor-
den værende Moralsystem. /S'c/iond.i^.5<S. ved
Kvarterets Vestgrænse . . hvor Bebyggel-



463 vorden Vorherre 464

sen først er i sin Yorden. SundhedsKollForh.
1905.339. Denne Overgang var . . næppe
endnu i sin Vorden i Oldåansk. LJae.RH.
80. II. vorden, part. af vorde.

vordere, v. se vurdere.

vordes-los, adj. se vareløs.

I.Vordned, en. se I Vorned. ILvord-
ned, vordnet, adj. se II. vorned.

I. vore, V. se vorde.

II. vore, V. se vurde.

voren, perf. part. af være.

-voren, suffiks, se -vorn.

vores, voreses, pron. se III. vor.

vores-Ios, adj. se vareløs.

"Vorherre, subst. (ogs., især i let. 2:

enj. [vmr'h'gra] (ofte (skrevet) i to ord vor
herre, nu almindeligst i let. 1.2 ; i de øvrige

let. vekslende med Vorherre, men nu mindre
Ir. end denne form), flt. i (let. 2) -r (de gamle
hellenistiske dæmoner, provinsvorherrer, der 20

regerede i elementeme.Grønl.Sprogetsmusik.
(1943).26. se ogs. u. let. 2). {glda. worherræ,
wor herræ, om gud og Kristus, æda. wor
(war) hærræ, om Kristus (DGL.II.15. Køl-
stadlovg.I.113. Fragm.28.30.32), oldn. vårr

herra, ty. unser herr, jf. eng. our Lord osv.;

af III. vor 3 og I. Herre 5)
I) kristnes letegnelse for gud ell. hans søn,

Kristus (se ogs. let. B-å). I.l) („meest i Tale-

spr." Levin.) gud, gud fader, verdens- 30

skaleren (demiurgen); dels (mods. sønnen
og helligaanden) m. henllik paa treenigheds-

læren; dels (alm.) uden tanke paa denne mod-
sætning) om det if. den kristne lære højeste

væsen, der styrer verden, denne Dag er vor
Herre hellig; derfor værer ikke bekymrede,
thi Herrens Glæde, den er Eders StjTke.

Neh.8.10. hvad har ikke Fanden at bestille,

thi saadant kand dog aldrig komme af vor
Herre, hånd krøb over Naboens Planker .

.

og stal sin Lomme fuld af Æbler.Eoli.Bars.

11.12. *Vor Herre, han er en Konge stor,
|

Og troner i Uimmeuge.Grundtv.SS.III 106.

*Fra Jord til Himmel naaer dets (0: slottets)

Port;
I
Vor Herre selv det har bygget. 7n^.

RSE.VII.242. *Da om Vorherres Storhed
(PalM.AdamH.U.(1851).50: Guds Magt og
Storhedj hun fortalte,

|
Og om hans Skab-

ning paa den vide Jord. PalM.AdamH.1.50.

Den ene var en statelig, krumbøjet Olding 50

. . Det var YorheiTe.Pont.K.lO. Hvis Onkel

. . nu er i Saligheden, saa er det ikke for

hans gode Gerninger, men fordi han aldrig

har gaaet i Rette med YoThene. FrPoulsen.
VN.47. 1.2) (nu især kirk., teol., se nærmere
NatTid.V»1938.11.sp.5f. og smst.^''U1938.11.

sp.Sf. samt, om Irugen i trylleformler. Vid
SelskMedd.HF.VI,3.21) Kristus, guds søn.
vor Herre er oprunden af Jnda,.Helr.7.14.
*Julenat, da vor Herre blev iød.Grundtv. éo

SS.

I

II.20. det religieuse Udtryk: vor Herre,
istedenfor hvilket Een maaske for at tale
endnu religieusere . . vilde sige: vor Frelser.
Kierk.VI.435. Jeg troer paa Jesus Christus,

Guds eenbaarne Søn, vor Herre. Katek.§66.

ofteiforl. vor herre Jesus Kristus. Mænd,
som have vovet deres Liv for vor Herres
Jesu Christi Navn. ^pG.i5.26. *For Høsten
her og Høsten hist

|
Vor Gud ske Tak og

Ære,
I

Som ved vor Herre Jesus Krist
|
Vor

Fader vilde \ære\Grundtv.SS.III.447. jf.:

„Bændeljøden" . . trak paa Smilebaandet
naar Vorherre Kristus blev nævnet. Pon<.
UE.^28.

2) lille dl.; især om en til gud fader sva-

rende guddom (i andre religioner), ell. (oftest)

om person, der har andres skælne i sin

haand, m. h. t. magt, styrelse, dispositioner, vel-

gerninger ell. (især: kunstnerisk) skaberkraft

sammenlignes med gud fader; ogs. om meget
selvbevidst ell. hovmodig person. *Hvis . . Jeg
i Dit Øje kunde finde

|
Hvad Hjertet ønsker

dybest inde,
|
Og hvis jeg saa var lidt —

„Vorherre" —
|
Da skulde Luften om Dig

klinge,
|
Saa sødt, som Dine Harmonier.

Bødt.SamlD.312. * Kusken vendte Vognen.
|

Han var Hestens Vorherre.BMcM.i2D.il.
desuden stak der en Vorherre i ham som
i de fleste Læger. Branner.OL. 41. (hindu-
erne) dansede da hver Gang de havde bedt
til deres private Vorherre. Sært med alle

de Vorherrer. LisElkjær.Jeg tror ikke paa Jer!

(1939).9. ofte i forl. en lille vorherre,
smaa vorherrer. VBeck.LK.I.56(se u. III.

lille 4.2/ Vi er en Slags lille Vorherre, saa

længe vi arbeider, om end vi Alle tilsammen,
smaa og store Kunstnere, kun fusker ham
efter i Faget. Drachm.EO.344. Digtere opka-
stede sig til Dommere over Tilværelsen som
smaa Vorherrer. HBrix.AP. II. 374. Værten
Nick (i Saroyans „Livet er jo dejligt"), der

lever af disse forhutlede Eksistenser, er sam-
tidig lidt af en lille Vorherre for dera.Schy-

lerg.TeatretiKrig.(1949).87. spille vorher-
re, se spille sp.289^'.

\\
(jarg.) m. ord-

spil paa I. Herre 2.1. Far kaldtes altid „vor
Herre" . . jeg forsøgte en Dag at forklare en

af Folkene, at der kun fandtes een „Vor-
herre", og han boede i Himlen. „Det er

sandt nok , . men Hr. Kulmersen er „Vor-
herre" her paa Havreholm. Sww^/Drac/i-
mann. Erindringer. (1925). 18. Der kommer
Vorherre (0: vor huslond). UfF. om chefen

paa et kontor: OrdbS.(Klh.).

3) let. 1 (næsten kun: l.i^ i særlige forl.

og udtr. (se ogs. let. i); kun de (i rigsspr.) al-

mindeligste forb. er medtaget (se iøvrigt Krist.

Ordspr.388f.628f. Feilb.). 3.1) som sulj.,

olj. ell. hensolj.; i udtr. for at faa guds hjælp

ell. lykke, held til noget, medgang olgn.: det

var den Gang Vorherre, han hade lagt sin

Velsignelse i Byggeriet og Byggegrundene.
KLars.SF.69. „Vil kun Vorherre hjælpe os

til Norge," sagde Kaptajnen. Hertil blev nu
Kursen sat. BornhHaandvEr.51. jf. III. leve

6.1: vor Herre lever endnu! vi ville ikke

være harmslagne; det bæres mig for at vi

endda skal have l)iyerandre.Blich.(1920).
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XXVI.8. i udtr. for at overlade noget til guds
styrelse, lade verden gaa sin gang: Er det

(o: forlydende om krigsforieredelser) sandt,

da vil det give en stor Forandring i Spillet:

Men vor Herre kand giøre alting godt. Lange-
hek.Breve.86. man skal ikke selv kalde Fa-
rerne frem, vor Herre kan nok sende dem.
Kierk.VI.435. lad vorherre raade (han raa-

dede saa godt i fjor), se III. raade l.i. i

udtr. for at dø: Børn havde han og hans lo

Hustru ikke — Vorherre havde taget
dem som sm!ia,.Jørg.HI.7. LeckFischer.Ka.
24(se II. tage 1.4 slutn.). „Vorherre be-
vare min mund!" sagde kællingen, hun
havde faaet sagt alt, hvad hun vidste, se

V vide 2.2. vorherre hytter ell. sørger
(vel) for sine, se III. sin 6.3, sørge 3.1.

om fori. m. skabe, hl.a. (saa nøgen) som
vorherre har skabt (ell. gjort. Wied.TK.189)
ham, se I. skabe 3.3, nøgen 1.4.

||
(især dagl.) 20

i en række (især) spøg. udtr.; (jf. bet. I.2)

i forb. som da vorherre var en lille

dreng, (for) meget længe siden. Feilb. jeg

har ikke faaet en ordentlig Cigar eller en
Kop anstændig Kaffe, siden Vorherre var en
lille Dreng. JackLondon.Maanedalen.I.(overs.
1914).219. han ser ud, som han vilde
bede vorherre en regn af, se Regn l.i.

hvor har vorherre Dem ell. (nu vist kun)
hvor har vorherre haft Dem (saa længe)? 30

hvor er De, henh. hvor har De været (saa længe)?

Hvor har Vorherre dog haft Dem saa længe?
Nathans.F.244. „Goddag, Andres!" hviskede
han og lyste af Gensynsglæde. „Hvordan
har du det, og hvor har Vorherre dog haft
dig den lange Tid?" SophClauss.K.99. Pol.

*hl941.Sønd.7.sp.l. ældre eksempler: se u.

IV have 2.2. vorherre kender ham (jeg
kender ham ikke), han er mig helt ukendt.

Dine Venner . . vil jeg gjerne troe alt Godt 40

om — Vorherre kjender dem! — men de
er dog vel ikke lutter rene Engle. /ng.L5.
11.136. Krist.Ordspr.nr. 10302. jf.: „Moor
lille, jeg kiender hende icke." — „Saa kien-

der vor Herre mig da." Holb.Kandst.IY9.
vorherre trænger til Danmark. Birkedal.

(Fædrel.l863.90.sp.2). \\ i forb. w. vide (jf.

lignende udtr. u. Gud sp.293*^). 1. i udtr.

for bedyrelse: det ved vorherre ell. det skal

vorherre vide, egl.: det kalder jeg gud til 50

vidne paa; det er aldeles sikkert. *Jeg ikke
fik et Blund, det veed vor Herre! | For al

den Skumlen, som du læste der. Bagges. 1.177.
Nu veed Vorherre, at jeg i mit Hjerte hader
al Spioneren og alle krumme Yeie.Gylb.KV
70. det er noget Bavl det hele. — Ja, det skal

Vorherre vide. Lindskov Hans. NH. 201. han
skabede sig, det véd Yorhene. Fol.*l2l945.11.

sp.2. 2. i udtr. for, at man ikke ved ell. for-

staar noget: det ved vorherre ell. (oftest) eo

det maa vorherre vide. „hvor var det, vi

slap. Madame!" — „Det maa vor Herre
vilde." Holb.Bars.III.6. *hvorfor jeg er kold
det veed — det veed vor llene.Wess.42.

*En lille Vise, trykt i dette Aar,
|
Som

rynked hist og her en fornem Næse,
|
Vor

Herre veed hvorfor. Bagges.1.164. *Med eet

man Ordre faaer at gaae |
I Jylland op

itide
I

Bag Kongeaaen. Ja hvorfor?
|
Det

maa Vorherre vide. Holst.IYllS. Festskr.

Feilb.36. jf. (spøg.): Det maa vor Herre og
Borgemester vide. Holb.Kandst.V.3. Det (0:

baghuset) blev altid kaldt Havehuset. Med
hvilken Berettigelse ved alene Farmor og
Vorherre. For der var ikke andet Grønt i

Nærheden af det, end det Mos der groede
mellem 'Qrosienexie.Soya.FH.33. \\ i andre
talem. og ordspr., se u. I. Daare 2, I. Læge 1,

I. Mave 2.2, nederlig, I. Ost 2.3, Ryg 2.2,

skyldig 2.1, tegne 1. 3.2) styret af præp. gør
du nar af mig, gør du nar af vorherre osv.,

se Nar 1.2. stjæle dagen fra vorherre, se

stjæle 2. *reis med Gud, og kom
|
Tilbage

med Yorherre\ Holst.111.10. ordspr., se u.

Buløkse.
II

* udtr. for at dø ell. være død.

Nu er hun hos vor Herre. Jeg er gammel
og svag, og jeg har ingen Yen.Oehl.Vl.6.
hendes Død . . var hyllet i Mystik. En
Morgen fik jeg at vide, at Tante Laura om
Natten var rejst op til Yorherre.Soya.FH.
85.

II
i forb. som staa som en synder for

vorherre (se u. Synder 1), vi er alle syndere
for vorherre; herefter spøg. udtr. som vi er

alle jyder, narre, skræddere for vorherre, se

I. Jyde 1.2, Nar l.i. Skrædder 1.2. 3.3) i ud-
brud, eder. vorherre bevare mig, vor-
herre bevares, se bevare 6. Vorherre fri

Kjøbenhavns . . Fattigdirektør . . fra nogen-
sinde at maatte . . tage tiltakke med saadan
Kost ! Raketten. 1832. 295. vorherre være
med dig (ofte m. tilføjelser som: jeg kan
ikke;. Krist. Ordspr. 388 f. NatTid.*U1938.12.
sp.l.

II
i forb. m. præp.-led, brugt som (del)

af udraab, der udtrykker forskrækkelse, indig-

nation ell. indigneret afvisning; i spøg. udtr.

(dannet efter gud i himlen olgn.) som vorherre
i Køge, i skuret, i sin sky, til vejrs (bevare
mig) ! se I. Køge, V Skur 1, I. Sky I.2, Vejr

12.4.
II

vorherre død (0/ glda. wars herre

døth, vor herres (0: Jesu) død, brugt i eder,

jf.: Ey sweræ til w nyttelicheit vm wars
herre døth eller andre store eth3d.Fragm.173;

nu næsten kun dial., til dels m. afsvækkede

former, se Esp.393. Feilb., og sml. sv. dial.

vaserra do (de)) brugt i lign. anv. som II.

pinedød. Jeg troer Vorherredød, at du er

ia\oux.Gylb.VI.97. Du kommer ikke i Hul-

let, Per, det skal jeg, vor Herre død, nok
sørge ior.Skovrøy.EF.40. Ja, der er, Vor-

herre død, meget moderne, som en ærlig

gammel Molbo har svært ved at vænne
sig til. Rosenkrantz.DetkoldeHjerte.(1937).269.

se ogs. u. I. Død 6.1.

4) gen. Vorherres i særlige forb. (jf. guds
u. Gud 4:). 4.1) i al alm., om hvad der hører

gud til ell. stammer fra, angaar gud. Præsten
havde . . sagt: . . nu har hun Fred, min
Dreng, og nu er hun hos din Fader i Vor-

XXVII. Kentrykt '/n 1952 30
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herres llirameUStuck.1.194. vel maler Vor-

herres Mølle langsomt, men den maler til

Gengæld sikkert. Larsen -Ledet. LK. III. 130

.

med Vorherres hjælp, se u. Hjælp 1. i forb.

som ikke høre til Vorherres gode børn,
(dagl.) ikke være noget godt, fredsommeligt

ell. hæderligt menneske, den store Pengerige-

lighed i Byen . . har trukket en Række for-

skellige Mennesker dertil, og de hører ikke

alle til Vorherres bedste Børn. B.T.^V*1944.

5.sp.3. BerlTid.*''l7l951.M.3.sp.3. vorher-
res dag, se u. Dag 2.6. jf. bet. 4.2: hva' ka'

det nytte, at man har baade Sommerfrakke
og Ur paa Lommen, naar man ska' sitt' og

fimse inde i Byen en Vorherres Søndag.

AWinding.SD.17. 4.2) (jf. Gud 4.2^ om hvad

der hører til den frie ell. ufordærvede natur,

tilværelsens lyse sider olgn. denne Sal, hvor

jeg kan trække frisk Luft og see Vorherres

So\.Heib.Poet.VI1.252. »Langt sundere der

er i Vorherres fri Natur
|
end paa Kvisten

ved Lampens dvaske Lne.Schand.SD.5 (jf.

u. I. fri 1.2). Vorherres Vind holdt ikke op
med at hlssse.Galsch.H.llQ. Kokoret fra de
undslupne høres viden om — halvvilde flak-

ker de om under Vorherres Himmel. Fleuron.

K0.172. *Alle Vorherres Fugle
|
begyndte

at synge i l^&t.Hoffmann.SYlO. ravnene kan
lige saa godt have det som kragerne, de er

alle vor herres fugle, se I. Ravn 2.2. om pante-

legen lad Vorherres fugl ikke dø se Fugl 5.3.

4.3) (nu sj.) i forb. m. ell. som del af nedsæt,

personbetegnelser. Vor Herres dågtyve. ilfof/i.

J80(jf. u. Dagtyv slutn.). Vorherres gryn,

(jf. u. bet. 4.5 ; jarg.) om lille barn ell. lille,

ubetydelig person. Vorherres klokkefaar, se

Klokkefaar 2. Vorherres spadserestok, (især

soldat.) om en lang opløben soldat. MilitærTi-
dende.1895.438. 4.4) (næsten kun dial.) i be-

tegnelser for dyr; i betegnelser for en rød jord-

mide (fløjlsmide): Vorherres bloddraabe
(Fleuron.S.58), føl (Feilb.), hane (Skatte-

graveren. 1889. 11. 160), kok (Feilb.), lam
(JKamp. Da. Folkeminder. (1877). 215. Nord-
sjællF.I.143), ridehoppe (Feilb.); i beteg-

nelser for en laadden sommerfuglelarve: Vor-
herres faar (UfF.) ell. hund (Skattegrave-

ren.l889.II.160. Krist.BRL.471. FrGrundtv.
LK.162); i betegnelser for mariehøne (marie-

høns): Vorherres agerhøne (JKamp.Da.
Folkeminder.(1877).215. Flora ogFauna.1893/
94.35.124. jf. Agerhøne 2^, høne (se Høne S),

høns (Moth.J80. FrGrundtv.LK.160. Svendb
Amt. 1920. 26. se ogs. u. Høns å), (røde)
køer (se Ko 1.3^, -kylling(er) (Flora og
Fauna. 1894/ 95.30. Feilb.), putte (Skatte-

graveren.l886.1.80. LollO.). 4.5) (især dial.)

i betegnelser for planter (og plantedele). Vor-
herres ansigt, det sted paa rugkernen,
hvor kimroden ses. Aakj.VF.195. Feilb. UfF.
jf. TroelsL.'VIII.SO. Vorherres brød, om
engnellikerod, Geum rivale L. (JTusch.lOl.
306), rødkløver, Trifolium pratense L. (smst.
246) og engelskgræs, Armeria vulgaris Willd.

(smst.285). Vorherres faar, vellugtende gøge-

lilje, Platanthera bifolia Rchb. JTusch. 175.
f om olm. mælkeurt, Polygala vulgaris L.
Moth.J80. Vorherres finger (fingre), om
plettet gøgeurt, Orchis maculata L. (JTusch.
156. NordsjællF.I.134. AarbFrborg.1918.67),
lungeurt, Pulmonaria officinalis L. (JTusch.
330), gedeblad, Lonicera periclymenum L.
(smst.134. Feilb.IV.141. UfF.). vor herres

10 gryn, (jf. u. bet. 4.3^ alm. hyrdetaske, Cap-
sella bursa- pastoris [L.J Moench. JTusch.
289.'

jf. UfF. Vorherres haand, se Haand
8.2. Vorherres tulipan, se Tulipan 1. 4.6)

Vorherres tommelfinger, (kvinde-spr.)

om hver af de to hulninger, gruber i ryggen
over bækkenpartiet (if. sagnet stammende fra

guds haand ved uddrivelsen fra paradiset)

lændegrube; smilehul (2 slutn.).

-vorn, suffiks. f-|vår'n, ogs. -vmr'n] (jf.

20 -v6rén. Høysg.AG.27) ell. (lidt gldgs.) [-|vå^

r(9)n] (sml. Moths -vorn (fx. i dræbvorn
Moth.D99) og drengevaaren cv> Gaarden.
Bergstedt.TR.63). (tidligere ogs. (skrevet)

-voren (sj. -vaaren. se ovf. 1. 22) ell. (sjæld-

nere) -vorren (se u. lure-, narre-, sludre-,

slug-, sneglevorn^. — nu kun dial. -vurn,
-vur(r)en. se fx. u. flagre-, flane-, gække-,
knur-, kælling-, murre-, regn-, skarn-, slik-,

sludre-, tossevorn. — dial. -ur(e)n. uren

30 ell. voren. Moth.U68. FDyrlund.Uds.9. Esp.
375.498. Feilb. (Samsø). UnivBl.1.354. jf.u.

knurvornj. (ænyd. -vor(re)n, -vorden, -vurn,

-ur(e)n, -uret (se Rævebog. og DSt.1916.197f.
samt fx. u. krante-, purre-, regn-, skarn-,

skvalder-, sladder-, sludre-, trætte-, tummel-
vom^, SV. dial. -vuren, -vulen, -volen (næsten

kun m. adv., adj. og subst. som 1. led, se

Rietz.795f.; jf. fsv. (flt.) fulworne, fuld-

voksne), no. -voren (i ord som ill-, sein-,

40 små-, storvoren^, shetlandsk langvorden,
langagtig, langtrukken, vanvordin (-vurden),

vanskabt, sygelig; egl. perf. part. af vorde;

brugen som suffiks vistnok udgaaet fra (mer
ell. mindre faste) forb. m. adv. som: æda. sva
(w)urthæn (Lund.Ordb.156), saaledes frem-

kommen, saaledes beskaffen, sv. dial. så, bra

vuret (vuren, vulen), saaledes, godt beskaffen,

hur å då vulet må dej? hvordan staar det til

med dig, no. dial. han er ikkje so voren,

50 han er ikke saaledes (sindet), illa voren,

ussel, daarlig (jf. ildevorn^, d'er ikkje rett

voret, det er galt fat, færøisk hvessu er nii

vor8i8, hvad er der nu i vejen, illa vor5i8,

galt fat, oldn. vel orbit, velgjort, lykkeligt; jf.

uvorn
II

som selvstændigt adj. (kun som
præd.) bruges ordet i dial. m. bet. som: skik-

ket, tjenlig ell. oplagt til; beskaffen; sindet; i

stand til. se MDL.653.655. Feilb. (u. vorren/
Esp.498. jf.: Mads Toft (havde) begge sine

60 Sønner hjemme i god Behold . . De var ikke

vordne til at komme hjemmefra, hed det.

Staun.UD.33. han er nok ikke meget uren
til at staa op, naar han er kommet saa sent

i Seng. UfF.(Sjæll.) samt JVJens.HF.42(se
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u. uvorn^ || ordene m. -vom er i bet. 1-2

næsten kun og i bet. 3 for størstedelens vedk.

dial., jf. SprKult.III.14f.; kun faa af ordene

tilhører olm. rigsspr. (se u. bet. S), og suf-

fikset udnyttes i rigsspr. saa godt som ikke

til nydannelser)

1) (næsten kun dial.) i afl. af adj., m.
nogenlunde sa. bet. som -agtig, 2.1 -laden 2

;

se ild-, ilter-, lad-, løj-, prip-, skiden-, slap-,

stikken-, tvær-, vild -vom; endvidere kan
nævnes dial. gal-, krank-, søllevorn (Feilb.);

sml. ogs. lidt-, smaavorn; som eksempel paa
en tilfældig dannelse kan nævnes: med tyske

Penge, tyske Varer . . skyller tyske og tysk-

vorne Vendinger her OTp.Hovedst.^^lt 1913.3.

sp.l.

2) (næppe i rigsspr.) i afl. af subst.

2.1) ved betegnelser for levende væsner: som er

blevet ell. (især) som ligner, minder om ell.

opfører sig som det angivne væsen; -agtig

(2.3); ofte m. nedsæt, bet.: -agtig (2.2); se fx.

bårne-, fæ-, gaase-, gnier-, gække-, karle-,

keltring(e)-, klods-, klovn-, kælling-, mand-,
narre-, skarn-, stude-, tosse-vorn; jf. drenge-

(Bergstedt.TR.63. Feilb.), tølper-vorn (Aakj.

Breve.(udg.l944).59) samt: *Du (o: kong
Pentheus) er jo, herre, véd vi nok, en hastig

mand,
|
der bruser hidsig op, og lovlig konge-

vom. iVilføH.S,46. 2.2) ved betegnelser for ting

ell. forhold: som minder om, ligner, hører til,

bestaar af, er præget af det angivne; -agtig

(2.3); se knold-, knorte-, rim-, salpetervorn

;

jf. t vindvorn, blæsende (Moth.V198); i til-

fælde, der ogs. kan opfattes som hørende til

bet. 3 : purre-, regnvorn. 2.3) ved betegnelser

for ting ell. forhold: som har forkærlighed for,

er tilbøjelig til at anvende, hengive sig til det

nævnte; se latter-, løgne-, spilop-vorn; i til-

fælde, der kan høre til bet. 3: snavs-, stikkel-

vom,
3) (uden for faa tilfælde som dingle-, drille-,

knar-, pylre-, smøle-, vaklevom 1. br. i rigs-

spr.) i afl. af verber: som paa en uheldig,

overdreven maade har for vane, er tilbøjelig,

„slem" til at optræde, handle, te sig, reagere

som angivet; især om levende væsen(s adfærd),

fx. bulder-, dingle-, drille-, famle-, fjante-,

fjase-, flane-, flæbe-, fnise-, føle-, gante-,

grine-, græde-, kludder-, klynke-, knar-,

knur-, lege-, nusse-, nøle-, pibe-, pille-,

pjanke-, plage-, pylre-, pynte-, savle-, sjaske-,

sjokke-, sjuske-, sladder-, slik-, sludre-,

slug-, sløse-, smøle-, snakke-, snegle-, snøvle-,

sprælle-, stange-, stumle-, trætte-, tude-,

tummel-, vakle-, vrøvle-vom; ogs. om egen-
skab, tilbøjelighed ved ting ell. forhold, se fx.

blæse-, rokke-, rusk-, ryste-, slingre-, vakle-

vom; jf. bulter-, dingle-, flagrevom.
I. Vorned, en. [ivå(")rna&, 'vrnmaft] (nu

næppe br. Vornede. er han Vaarnede, da
miste sit Fæste. Forordn."/? i 739. En Tienere,

hvis Person vi eyer . . kaldes en født Tienere,
en Vornede, eller en kiøbt Slave. Mossin.
Term.384. — 1. br. Yordned. ;/. u, II. vorned

1 slutn.). p. (ofte ikke til at skelne fra flt.

af II. vorned i; -e (Moth.V246; jf. MO.)
ell. (sj.) -er (i bet.l: HiXbertz.Aktstykker til

BornholmsHist.(1852).533. Bornh.Samlinger.
XVI. (1925) .130). (glda. wor(d)neth, word-
nød, war(d)neth i bet. 2 samt i bet.: per-

son under ens omsorg, undergiven, fæstebonde,

m. m., æda. worthnæth, war(th)næth, fuld-

mægtig, tyende, borgen, kaution, sv. vård-

10 nad, omsorg, personer under ens omsorg (fa-
milie, hustru) (sa. ord er egl. sv. vålnad,

skytsaand, fylgje), fsv. varj)naj)er, omsorg,

ansvar, person(er), man har ansvar ell. om-
sorg for, jf. oldn. varnabr, varetægt, forsvar, per-

soner af ens husstand; egl.: varetægt, derefter:

person(er,) man har i sin varetægt (se iøvrigt

HistTidsskr.5R.VI.341ff.), til æda. warthæ,
vogte, passe paa, indestaa for, oldn. varSa,

eng. ward, ty. warten (se varte^, besl. m.
20 Varde; ;;/• H- vorned; i bet. 2 nu næsten for-

trængt af II. vorned 1) I) (foræld.) paa Born-
holm: indehaver af en fæstegaard under
staten; efter disse gaardes overgang til selv-

eje ogs. brugt om ejeren af en saadan gaard

f;//. Vomedgaardj. Forordn.^^hl739. samtlige

langet tilhørende bønder, som af selveiere

er 30 og af vårnede 12. Cit.l809.(Vider.III.

167). II
ogfs. som forkortelse for Vornedgaard.

2) (hist.) person, der var underkastet
30 vornedskab. Vorneden er pligtig til at an-

tage Huns, eller Gaard, som hans Husbond
hannem paa sit eget forrelegger. DL.3—14—1.

(husbonden) kunde efter eget Godtbefindende
sætte Vorneden fra en Gaard til en anden.
Nørreg.Privatr.1.366. naar Husbonden fri-

gav sin Yorned. HistTidsskr.5R.V1.428. den
stavnsbundne Vorned. VilhAnd.Litt.il.473.

jf. (billedl.): en Læge, som ikke er Fordoms
Vorned (o: en slave af fordom), maae have

40 anstillet Forsøg, for at see hvorvidt disse

to Britter have Ret.Tode.ST.II.58. I Almin-
delighed betragtes et Tyende som en Liv-
egen eller Yorned.Corsaren.*U1859.sp.ll.

II. vorned, adj. ['vå(-)rn9d, ivcomab]
(l.br. yordned, vordnet. lMos.l5.3(se u.

bet. 1). Holb.DH.IlI.18. Grundtv.PS.IX.346.
Kierk.IV163. Schiern.HS.I.lll). (af I. Vor-
ned, idet endelsen er opfattet som adj.-endelsen

-et; overgangen formidlet gennem bet. 1 (se

50 ndf. u. bet. 1) og ssgr. med I. Vorned som
Vornedbonde (jf. Dania.IlI.89); hist.)

I) i substantivisk anv.: d. s. s. I. Vorned 2.

de Vomedes Stand. Holb.DH.1.286. den vor-

nede (maatte) ikke uden sin Husbonds (Gods-
ejerens) Samtykke . . forlade det Gods, paa
hvilket han var iøåi.JurO.(1934).162. \\ i

tilfælde, hvor det ikke kan afgøres, om der

foreligger I. Vorned (Vornede) ell. II. vorned.

Vorned maa ej begive sig af sin Husbonds
60 Grund. Z)L.3

—

14—6. Præsterne maa ingen
Skudsmaal give nogen Vornede, som fra et

Stæd til et andet ville flytte, smst.3—14—2.

I usle Vornede I hvad Nytte eller Gavn,
|

Hvad Fordeel er for Jer,
|
at I paa eders

30*
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Stafn
I

Af sult og Armoed døer, nu kand
i med stor Ære

|
Opoffre eders JA\.Holb.

Paars.59. Endog Selvejere vare Vornede, da
de nemlig skulde bo paa deres Arvejord og
ikke maatte flytte til en Kiøhstad.MøllH.
VI.263. naar en Vorned var blevet Borger i

visse Købstæder eller havde boet der i visse

Aar upaatalt af Husbonden, ophørte dennes
EetSal^XXYéll. jf. bet. 2.i: Slegfredsøn

er Vorned til den Grund, som hans Moder
lovligen bevisis at have været paa den Tid

hånd blev [avlet. DL.3—14—5. billedl. ell. i

sammenligninger: Holb.Metam.36. han tog

endogså skolens disciple tilligemed den øv-

rige besætning og behandlede dem som sine

wkiånede. ADJørg.NK.119. En Skuespiller

er en Stavnsbunden, en Yoined. ORung.SM.
164. om træl, slave olgn.: Abram sagde: see,

mig haver du ingen Afkom givet, og see,

min Vordnede (1931: min Hustræl^ arver

m.i^.lMos.15.3. (mængden) har kjøbt ham
(o: et ungt menneske, der har succes) med
sit Bifald, og gjort ham til sin Vornede ved
at erklære ham for sin Yen. Ew. (1914).lY
176. Mennesket er dog ikke andet end Dø-
dens Vornede. Tullin.III.44.

2) som adj.: som er undergivet, hører
ind under vornedskabet. 2.1) som præd.
den overveiende Deel af Landbostanden
(var) fattig og vorned . . stavnsbunden til

IleTTegaardene.Goldschm.Hjl.1.32. || billedl,

især som udtr. for at være bundet til et sted.

Vordnet var som overvundet
|
Nu det hele

Adams-Kjøn,
|

Til sin Fødejord stavns-
bundet

I
Og med Død til Synde-Løn. Orundtv.

PS.IX.346. Det lykkedes aldrig Poul Møller
at „vriste sig løs af Naturens Moderfavn".
Han vedblev i denne Henseende at være
vorned, bunden af sin Hace.VilhAnd.PM.
1.249.

II
i forb. m. til; billedl. ell. i sammen-

ligninger: Mennesket . . skal betragte sig

som vordnet til et indskrænket Strøg paa
Jorden. HNClaus.N.6. den Jordklump, som
vi Adams Slægt ere vornede til her i vor jor-

diske Levetid. MHamm. Thorvaldsen. (1870)

.

69. 2.2) som attrib. vorned Sta.nd.vAph.(1759).
de Bønderkarle, som af vornede Forældre . .

vare fødte. Nørreg.Privatr.1.374. den vornede
Fssster.HistTidsskr.5R.VI.428. billedl: *Be-
tenk du ikkun er en vorned Skovens fange,

|

Den allerringeste blant Dyr, en krybend
Slange. Holb.Metam.54. En alvorlig og dyb,
i bedste Forstand vorned Bog, hvis For-
fatter trofast og ærlig er bleven der, hvor
han føler sig hiemme. Taarnet.1893/94.238.
Vorned-, i ssgr. (Tornede-, nu kun i

Vornede-gaard;. (især hist.) af I. Vorned 2
og (i ssg. Vornedgaardj 1. -bonde, en.
(ænyd. vornitzbonde) bonde, der er under-
givet vornedskabet; vorned (I). *Den arme
Vornedbondes Slaxerie. Bagges.IV 45. -fri-
hed, en. frihed for vornedpligL (efter kri-
gene 1658-1660) vandt Vornedfriheden Ter-
ræn hist og\ier.EHolm.DH.1660-1720.1. 149.

vornede-frihed. Forordn.*^/sl702. overskr.

-gaard, en. (til L Vorned 1) paa Bornholm:
administrativ benævnelse paa en del (sognevis

nummererede) gaarde, der tidligere var fæste-

gaarde under staten (mods. Selvejergaard
slutn.). Landets Bøndergaarde ere alle Selv-

eyergaarde, skjøndt de ikke alle kaldes saa-

ledes, men nogle føre Navn af Vornedgaarde.
PN Skovgaard. B. 183. Aarb Turist 1926. 94.

10 Vornede-: Cit.l791.(Vider.I.238). 12. vår-

nedegaard i Vester Marie so%n.Cit.l808.

(smst.III.162). Stedn.X.ix. -liiste, en. (sj.)

liste over vornede (L2); billedl: *Løs er jeg

\Tistet fra din (o: naturens) Moderfavn.
|

Slet af din Vornedliste flux mit Navn!
PMøll(1855).I.131. -lænke, en. (sj.)

billedl, om vornedskab. *Han, som Vorned-
lænken brød,

|
Var Frederik hin Milde. Wilst.

D.III.32. -pligt, en. den vornedes pligt til

20 at blive paa det gods, hvor han var født, og

overtage en gaard der. Nørreg.Privatr.1.369.

Landbo.IV 806. -ret, en. (ænyd. vornede
ret) en herremands ret m. h. t. vornedskabet.

Nørreg.Privatr.1.365. Bonde-Slaveriet, eller

den egentlige Vorned - Ret. ifai^/S^iT. 725.

\ornede-r et. Forordn.^^lil702.Indl. -ret-
tighed, en. d.s. Holb.DNB.33. Vorned-
rettigheden blev ophævet af Friderik den
Fierde, som ikke kunde taale Trældom i

30 Landet. MallSgH.655. MøllH.V1.265. Vor-
nederettighed i de Lande (o: landsdele),

som det hidindtil brugeligt været haver,

følger Husbonden med Grnnden.DL.3—14
—1. Forordn.^^lzl702.§2. -skab, et. m.h.l
forhold paa Sjælland, Lolland, Falster, Møn
og Bogø fra midten af 15. aarh. til 1702: den
tilstand, ordning, at den mandlige bondebe-

folkning paa godserne havde pligt til at ikke

uden husbondens (herremandens) tilladelse at

40 forlade fødestavnen og til der at modtage gaard

ell hus i fæste. JBaden.DaL. EHolm.DH.
1660-1720.1.148. PJJørg.RH.476. billedl:

Frygtsomheden holdt ham i Vornedskab.
CHans.BK.123. f -son, en. {ænyd. vornede-

søn, vornesøn) søn af en vorned. en hans
vorned søn. Holb.DNB. 33. -tvang, en.

d. s. s. -pligt. Vorne de- Tvan g. i^orord«.''V»

1702.§1.
I. "Vorp, et ell. en (VSO. KuskJens.Søm.

50 70). [vorJ, vår&] (ogs. Vurp. Fisker. SøO.
VSO. Scheller.MarO.). fil d. s. ell (sj.) -er

(VSO.). ifra ty., holl worp, til holl werpen,
kaste (nht. werpen osv., se værpej; sml Hæk-
bjælke) ^ hvert af de krumme tømmer-
stykker, der det ene over det andet ved tapper

er sat ind i agterstævnen ell. mellemstævnen

(de øverste olm. i eet stykke (hele vorp), de

nederste ofte bestaaende af to stykker (halve

vorp)j. Funch.MarO.1.79. SkibsbygnK.490.
II. Vorp, et. se Varp.
Vorp-, i ssgr. se Varpe-, vorpe, v.

se IL varpe.

-vorren, suffiks, se -vom.
vorses, pron. se IIL vor.
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Voi't, en, et. se II, Ore.

I. Vorte, en. [ivå(-)rda] flt. -r. (glda. d. s.

(Harp.Kr.263.276), ogs. ortæ (Brøndum-Niel-
sen.GO.1.258; jf. tilsvarende form i dial.:

Feilb. CReimer.NB.524. FrOrundtv.LK.86),
ædo. wartæ (Harp.Kr. 35.80.170. AM.), sv.

vårta, no. vorte (vorta), oldn. varta, oeng.

wearta (eng. wart^, mnt. warte, oht. warza
(nht. warzej; iesl. m. I. Urt og lat. verruca,

vorte, samt med Verne)

1) (jf. Enkevorte^ lille rundagtig for-

højning (godartet svulst) paa huden, der
skyldes forstørrelse og fortykkelse af huddele

(hudpapiller) olgn. (Verruca); ogs. om en hos

ældre mennesker forekommende form, der er

dækket af en fedtet masse (Verruca senilis).

*En Vorte kand ey Deilighed
|
Formindske

(o: hos en dydig kvinde). Reenb.1.79. Holb.

Skiemt.OSr (jf. sa.Hh.II.119). (han) skam-
mede . . sig ved . . at vise , . sit af Vorter

og Plastre bedækkede Ansigt. Mynst.Bispepr.

(1850).5. Vorter forekommer ofte hos Køer
paa Patterne og paa Yveret. De kan findes

i betydeligt Antal og kan undertiden faa

en betydelig Størrelse {Tarrer). LandbO.III.
778. VoreSygd.IV 465. Mormor staar og
puster. Hendes lille Vorte paa Næsetippen
gløder rødlilla. Grete Bendix. Lykkelige Barn-
dom.(1948).72. flade vorter, (især med.)
en svagt forhøjet form, der kan forekomme i

stor mængde hos unge mennesker (Verrucæ
planæ). KliniskOrdbog.^ (1945).556. \\ i sam-
menligninger. Ægget viser sig paa Ægstolen
først som en lille Yorte. Warm.Bot.532. Paa
de store geografiske Oversigtskort gjorde det
(o: landet) sig ikke mere gældende i Verdens-
ansigtet end en Vorte, en Art Udvækst paa
en Storm&gt. SMich. Dommeren. (1921). 5.

\\

i særlige udtr. (husraad) m. h. t. fjernelse

af vorter (se ogs. Feilb., F Ohrt. Danmarks
Trylleformler.I.(1917).278ff.lI.(1921).45 og

JKamp.DF.33.131.177). stryge vorter af:

Thiele. III. 104 (se m. III. stryge 13.i;. Pa-
num.627. jf.: Den bedste Gjerning, jeg veed,
han (d: degnen) øvede, var, da han laae

Liig; thi jeg fik en hæslig Vorte, som van-
zLrede min Pande, bort ved at stryge den
paa hans C&å&\Qx.Nordlyset.VII.(1828).353
(sml. Oehl.Er.IY.3) sætte, tælle vorter
af, bort, væk, se u. II. sætte 33.5, 35.1,

56.1, VII. tælle 6.1-2. snøre, tage vorter
af, se u. II. snøre 7.i, II. tage 23.1. Man
kan ogsaa stiltiende, naar Solen er gaaet
ned, gaa op paa Kirkegaarden og der vad-
ske sine Vorter bort i det Regnvand,
som er blevet staaende paa Liigstenene.

Thiele.III.105.

2) det fremspring paa brystet hos kvin-
der og hundyr, hvori mælkekirtlerne ud-
munder; bryst-, die-, mælke-, patte-
vorte (Papilla mammæ); patte (1.2); ogs. om
tilsvarende lidet udviklede dannelser hos mænd
og børn. Moth.V247. *Odysseus

|
Strammede

Strængen, og skiød, og traf ham i Brystet

ved Yovten. Bagges.Gieng.till.l5. man (bør)

eftersee Yveret, om det er sundt og forsynet

med tvende gode Yoiter.Abildg&Viborg.F.
71. *Den Lille Vorten fatter

|
Alt med sin

spæde Mnnd.Blich.(1920).XI.105. »Græder
Du for Vorten,

|
som brat tages fra Dig?

|

famler dine Fingre
|
mod Brystet det hvide ?

Drachm.VS.71. Moderens venstre Bryst
er blottet . . fordi Barnet lige har slup-

10 pen Yorten.Bierfreund.Rembrandt.(1900).192.

svøbe vorten, se III. svøbe 3.2. ofte maa
der længe tumles med Barnet, inden det

lærer at „tage Yoiten". Panum.161.
3) (fagl.) om forsk, (unormale ell. normale)

organiske dannelser, der i udseende kan
minde om vorter (1-2). 3.1) om forsk, syge-

lige, unormale dannelser hos levende væsener,

se Figen-, Kødvorte (2). 3.2) (især i ssgr.)

om forsk, normalt forekommende vorte-, knop-
20 lignende dannelser (udvækster) hos levende

væsener (bl. a. pupiller og karunkler). Smag
og Lugt entstaaer ved nogle nervagtige

Yorter.Suhm.II.lOO. (hyænens tunge) er be-

sat med hornagtige Yorter. BMøll.DyL.1.99.

jf. Føle-, Gang-, Hud-, Kød- (1), Nerve-,

Nyre-, Næb-, Perle-, Prik-, Smags-, Spinde-,

Suge- (I.2), Taare-, Tungevorte.
||

(vet.) om
hornvorte, kastanie (4). Viborg.HY.61. PW
Balle.R.lO. \\ om knogle-del, -udvækst (jf.

30 Randvortej; om vortefortsættelse: Saxtorph.

O.60. 3.3) om vortelignende dannelse paa
planter; om sygelig ell. unormal dannelse:

*(æblet) var frit for Vorte og for Plet. Tode.

1.330. jf. Navle-, Saftvorte, i flt. om plante-

sygdom (Graphiola phoenicis), der fremkalder

smaa visne pletter, besat m. vorteagtige frugt-

legemer, paa bladene af palmer. BerlHaveL.II.

202.
II
om normale dannelser. Persique (0: en

ferskenart) har oven til en liden Vorte.

40 Fleischer.HB.449. KGram&KJessen.Træerog
Buske. (1945). 23. sml. Harpiks- (Havebr
L.* 1.128), Kork vor te (Sall1.1128) paa
vortebirk, jf. ogs. Sugevorte 2. om de forhøj-

ninger, der er forsynet med en lille flade

(areol), hvorfra torne olgn. udspringer hos

kaktus (Mamillæ). Sal.'XIII.374. om frugt-

legeme hos laver: Tychsen.A.1.158.

4) om (del af) ting, der kan minde om
en vorte, udvækst, jeg (vandrede) sikkert.

50 . . ført af min Sporsans, som Vandet finder

sin Vej mellem Jordens Yorter. ErnDalgas.

DB.43. jf. Stenvorte. || især i forsk. fagl.

anv.; fx. om ankervorte: Hallager.223. Mil
TeknO.217. knop, tap i en navbøsning: Mil
TeknO. 190. C C Lundbye. Artillerie.(1849).29.

knop paa palringen i et gangspil: Funch.

MarO.11.103. om drue (4) paa kanon: D&H.
lille tap paa forladevaaben, 'hvorpaa fæng-
hætten anbragtes; piston. LedetraadiVaaben-

60 lære.(1855).16. om forhøjninger paa (vor-

te)jærn: Suenson.Jærnheton.^(1918).44. knop-
agtigt parti paa visse rør: DampLok.115.

\\

(dial.) den tap paa enden af laaret (3.2) paa
en le, der gaar ned i skaftet. Levin.(G.). Fr
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Grundtv.LK.247. StevnsBjev.II.38. (dial.) om
enden af kæpstokken: Feilb.

II. "Vorte, en, et. se II. Ore. III. vor-
te, V. se III. ore.

Vorte-, i ssgr. af I. Vorte, fx. (foruden

de ndf. medtagne; til I. Vorte 1 :) vorte-agtig,

-dannelse, -formet, -fuld, -lidelse, -lignende.

-balsam, en. [1.2] folkelig betegnelse for

salve til at smøre brystvorterne med. Folk
Lægem.I.69.III.118. -ben, et. (jf. u. I. i'o

Vorte 3.2 ; anat.) d. s. s. -del. Liitken.Dyr.^S.

II
hertil Vortebens -knude, d. s. s. Vorte-

knude 2. SundhedsKollForh.1901.n9. -bi-
der, en. [1.1] spec. (sv. vårtbitare, ty.

warzenbeisser, eng. wartbiter, jf. holl. warte-

biter om en guldsmed af familien Aeschnidæ;
smL -græshoppe ; zool. ell. dial.): græshoppen
Decticus verrucivorus (en saft, der siver ud af

dens mund, naar den bider, mentes at kunne
borttage vorter). J Pauli. Disputatio. (1763). zo

26.^ PNSkovgaard.B.72. Boas. Forstzool. 636.

-birk, en. (jf. Hænge-, Skovbirk^ ^ birke-

træet Betula verrucosa Ehrh. (hvis unge grene

er ru af vorter ( 1.3.3)j. Lange.Flora.* (1864)

.

707. HavebrL.*I.128. -blad, en. [1.3.3] ^
den sydafrikanske lilje Gasteria verrucosa

Duval (m. hvidplettede blade). JohLange.Pl.

(1949). 75. -brik, en. [1.2] (jf. -hætte;

fagl.) indretning, der paasættes vorten hos

diegivende for at beskytte den. Bibi Læg. X. 30

390. Panum.107. -del, en. [1.3.2] (jf. -ben,

-hjørne; anat.) tindingebenets bageste, kegle-

formede del (Pars mastoidea); tapdel. Sax-
torph.0.39. Panum.595. -dae, en. \. due af

slægten Alectroenas (med vorter (1.3.2) ved

næbroden). Sal.V.549. Uelerkind.DY.V11.232.
-fod, en. [1.3.2] (zool.) gangvorte. Liltken.

Dyr.^361. Bergs.MS.^L198. -forhojning:,
en. [1.3.2] (vet., sj.) d. s. s. -høj. Viborg&
Neerg.HB.39. -fortisætning, en. [1.3.2] 40

(jf. -fortsættelse; nu næppe br.) knoplig-

nende knogledel (bl. a. paa hestens bovblad

og taareben). Viborg&Neerg.HB.10.20. -fort-
sættelise, en. [1.3.2] (jf. -knop; anat.)

d. s. s. -knude 2. Panum.595. -græshop-
pe, en. (nu næppe br.) d. s. s. -bider. Funke.
(1801).L447. -baar, et. (enkelt) haar, der

vokser paa en vorte (1). Gersov.KL.lO. -hjor-
ne, et. [1.3.2] (nu næppe br.) d. s. s. -del.

Saxtorph.0.39. -hnl, et. [1.3.2] (nu næppe so

br.) Foramen mastoideum. Saxtorph.0.55.64.

Schumacher.Anat.105. -hytte, en. [1.2] (nu
næppe br.) d. s. s. -hætte. Frankel.Fruentim-
mer-Sygdommene.(overs.1842) .234. -hætte,
en. [1.2] (jf. -brik; med.) hætte, der paa-
sættes brystvorten hos diende kvinder for at

trække den frem, faa den til at udvikle sig;

ogs. om indretning til at patte igennem. Nye
Hygæa.VII. (1826). 377. Busch. Fødselsviden-
skaben.(overs.l838).88. -haj, en. [1.3.2] (jf. eo

-forhøjning; anat.) afrundet hvid forhøjning
i hestens hjerne (Corpus mammilare). HKrab-
be. HestensAnatomi. (1885). 141. -igle, en.

[1.3.2] (jf. Pigigle; zool.) iglen Pontobdella

muricata (der er stærkt vortet). Sal.IX.331.
-jærn, et. [1.4] (jf. -plade; fagl.) rundjærn,
der er udvalset med smaa forhøjninger spredt

over hele overfladen. Suenson.Jærnbeton.^(1918).

44. -kaktus, en. [1.3.8] Sf« kaktus af
slægten Mamillaria (med fremtrædende vorter).

Schleiden. Plantephysiologi. (overs. 1856). 19.

HavebrL.*II.1120. -knop, en. [1.3.2] (jf.

Pattehøj ; anat.) d. s. s. -knude 2. Sal.IX.47.

-knude, en. 1) (især dial.) garnknude, v.hj.

af hvilken man mente at kunne faa vorter (l.l)

væk (se nærmere Feilb.). JKamp.Da.Folke-
minder.(1877).312. 2) [1.3.2] (^^7. Vorte-bens-

knude, -fortsættelse, -knop, -tap 1 samt
Pattehøj; anat.) benknop paa tindingebenet

(der ligner en brystvorte). Processus mastoi-

deus. Viborg écNeerg.HB. 13. 27. VoreSygd.I.
75. -kopper, pi. [I.3.i] (nu især vet.)

d.s.s. Stenkopper. JCLange.B.115. LandbO.
111.778. -kreds, en. [1.2] (jf. -ring; nu
1. br.) den mørke kreds omkring brystvorten

(Areola). Amberg. Anat.(1840).II.504. -lav,
en. [1.3.3] Sf" lav af slægten Verrucaria (med
vortelignende sporehuse). Rostr.BP.80. Sal.

XI.584. -muskel, en. [1.3.2] (anat.) om
muskler paa hjertekamrenes inderside. Panum.
304. -mælk, en. [1.1] (jf. -urt 1 samt Fugle-,

Skademælk, Søstjerne 3, Tornekrans 2, Ulve-
mælk 1) 2( plante af slægten Euphorbia L.

(mælkesaften af mange arter har været brugt

som middel mod vorter); uden for bot. spr.

især om de som ukrudt paa dyrket jord alm.

arter E. helioscopia L. (skærmgrenet vorte-

mælk) og E. peplus L. (gaffelgrenet vorte-

mælk). J Tusch. 85. JohLange.Pl.(1949).75.
-plade, en. [1.4] (jf. -jærn^ staalplade,

der paa den ene side er forsynet m. smaa for-

højninger. Suenson.B.^117. -ring, en. [1.2]

Æ. s. s. -kreds. Moth.V248. SundhedsKollForh.
1897.143. -rod, en. [1.3.3] (jf. u. Kabbeleje,

Smørblomst^ ^ plante af slægten Ficaria Dill.

(af ranunkelfamilien) ; især om den i Dan-
mark alm. art F. verna Huds. (navnet skyldes

at den trævlede rod er besat med vortelignende

knolde). JTusch.88. -rod-ranunkel, en.

[1.3.3] ^ (foræld.) d. s. Rostr.Flora.'' (1860).

156.

-vortes, suffiks, se II. ind-, II. udvortes.

"Vorte-skjuler, en. [1.2] (jarg.) den
del af en todelt badedragt for kvinder, der

dækker brysterne (af form som en (smal)

brystholder). SologSundhed.1947.Nr.3.16. jf.:

vi vilde dog føle os ilde berørt om vi vid-

ste at vor Tid blev kaldt Vorteskjulertiden,

opkaldt efter den øverste Halvdel af vore

Kvinders Badedragt. PBergsøe.DetreVinduer.

(1945).27 samt: et smukt Kendingsnavn for

vore skamløst kødudstillende Badenymfer:
Vorteskjulersker. Solog Sundhed. 1946. Nr.2. 9.

sp.2. -slange, en. [1.3.2] (zool.) slangen

Achrocordus javanicus (m. vortelignende skæl).

Cuvier.Dyrhist.I.330. BøvP.II.598. -svejs-
ning, en. [1.4] (fagl.) svejsemetode (ved sam-

ling af to arbejdsstykker, hvoraf det ene lægges
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lidt ind over det andet), ved hvilken det ene

arbejdsstykke forsynes med optrykkede vorte-

lignende partier paa de steder, der skal svejses.

DanskStandard.Nr.315.(1941).2. -svin, et.

[1.3.2] (zool.) svin af slægten Phacochoerus

med vorteudvækster i hovedet, hvoraf et par
ved øjnene er særlig fremtrædende. Brehm.
Patted.757.758. *Vortesvin, med Ansigtskny-
ster,

I

Dolk i Munden, lig en T&nk.JVJens.
Aa.23. Ueherkind.DV.XIl.88. -syge, en. I)

[ 1.3.1 ] (jæg.) sygdom hos agerhøns og ring-

duer (fjerkrækopper), der ytrer sig ved knuder
paa hoved og fødder. Frem.DN.392. DJagtleks.

1393. 2) [1.3.3] (gart.) kartoffelbrok; knude-
skurv. Haven. 1913. 41. -som, en. [1.3.2]

(anat.) søm ml. vortedelen og nakke- samt
issebenet (Sutura mastoidea). Saxtorph.0.33.

Panum.294.
vortet, adj. ['vårWdai, Wmrdst] (no. d. s.,

jf. SI), vårtig, <!/. warzig; afl. af I. Vorte)
besat med ell. opfyldt af vorter. I) d) til I.

Vorte 1. vAph.(1764). en haaret og vortet

E.a^e.Jørg.LT.191. Hendes brunsorte Ansigt
var vortet og grynet som Tudsehud.JFJens.

IM.28. en lang, vortet Fyr. FrPoulsen.VY29.

2) (1. br.) til I. Vorte 2, i ssgr. m. num. som
1. led. (hoppens patter) ere tvevortede, naar
hver Patte har en fremstaaende liden Duppe.
Viborg.HY.93. 3) (fagl.) til I. Vorte 3

i|
til

I. Vorte 3.1-2. Forhovedet (hos tranen) er sort

og uldent, men Baghovedet nøgent, rødt og
\OTtet.Kielsen.NHM.302. (fisken) er hyllet i

en ækel, slap og vortet B.nd.ÉøvP.III.522. *en
vortet Tudse. Soya.MinhøjeHat.(1939).38.

\\

til I. Vorte 3.3. Hun . . tilstod,
|
At vortet

Æble dog kan smage goå.Tode.1.332. Aars-

skud glatte . . eller lidt Yorteåe. KGram&
KJessen.TræerogBuske.(1945).23. 4) O til

I. Vorte 4. en vorted eller boblet Overflade

(paa en stenart). NaturhistSS.il,1.113. vil

man kjøre . . ind paa den grønlige Slette,

saa findes den knoldet, vortet, ufremkom-
melig. (roWscAm.yT.23i. (de) hvide Skyer . .

var bulne og vortede som Blomk&aA.HKoch.
Drengen.(1935).78.

Vorte-tap, en. I) [1.3.2] (jf. -udvækst;
anat.) dels om afrundet tap paa hvirvel (Pro-
cessus mamillaris). S&B. Lieberkind.DVX.
42. dels (1. br.) d. s. s. -knude 2. Aarb.1934.
285. 2) [1.4] tap paa den yderste ende af
krumtaps arm; krumtappind. Sal.*XIV770.
-udvækst, en. spec. [1.3.2] (anat.) d.s.s.

-tap (1). HKrabbe.HestensAnatomi.(1885).27.
Larsen, -urt, en. (nu ikke i rigsspr.) S( navn
paa forsk, planter, hvis saft har været brugt

til fjernelse af vorter (1) ; især: l)d.s. s. -mælk.
JTusch. 85. 301. 2) solsikke, Helianthus an-
nuus L. vAph. Nath. VII. 432. 3) heliotrop,

Heliotropium (europæum) L. Moth.V248. 4)
svaleurt, Chelidonium majus L. JTusch.292*.
vos, pron. se IV vi.

vose, V. se III. vase.

Vosk, subst. (ogs. en), [vosg] uden flt.

{vistnok substantivisk anv. af jy. vosk, adj..

om kreatur: som ikke vil æde, utilpas, vel sa.

ord som jy. f vosk, om hud: aftaget i utide

(MDL.656), vorsk, om fordærvet hud, ogs.

om kød, fisk (Moth.V247), vaarsk (Rostgaard.

Lex.V5b), glda. vorsk (i forb. vorske leer

(o: læder). Skraaer.II.306; afskrift), sv. dial.

vårsk, om hud, ogs. om kreatur: mager, svag;

enten til I. Vaar (m. tanke paa kvægets svæk-
kede tilstand om foraaret) ell. til de u. Vaar-

10 byld behandlede ord; vet.) utriveligheds-
sygdom hos kvæg, som skyldes mangel paa
kobolt i jordbunden, denne Lidelse, som med
et gammelt himmerlandsk Ord passende kan
betegnes som Vosk {'^osk).A.T.V1948.Nr.l.
100. Kuml.1951.137f.
I.Vote, subst. se II. Ore. II. vote, se

III. ore.

votere, v. [vo'te^ra] -ede ell. (nu næppe
br.) -te (Wess.146. Birckner.Tr.2). vbs. -ing'

20 (s. d.). (ænyd. d. s. (som vbs., se u. Voteringj;

fra ty. votieren ell. fr. voter, jf. eng. vote; af
mlat. votare ell. dannet til lat. vovere, love

(perf. part. votus; jf. Votum og devoverej)

1) intr.: afgive sin stemme; stemme (Ill.l.a);

ofte i forb. m. for ell. (nu sj.) paa; om med-
lem af forsamling, der træffer afgørelse om
noget (nu spec. om medlem af en kollegial ret)

:

i et (skriftligt ell. mundtligt) indlæg fremstille

sit syn paa sagen og angive, hvilken afgørelse

30 man vil stemme for. hvad er jer Meening Hr.

Vert? lad os (o: medlemmerne af Collegium
Politicum) votere. Holb.Kandst.II.l. Du (o:

Richart Børstenbinder) voterer som en Bør-
stenbinder (o: uforstandigt), smst. Skaa-
ningerne . . voterede paa Biskop Eskild.

Schousbølle.Saxo.394. de øvrige Rettens (o:

generalkrigsrettens) Tilforordnede votere paa
Stedet fra neden af op ad, saaledes at enhver
Stemme mundtlig og i Korthed siger sin

40 Meening, som bliver Protocollen tilført.

Nørreg.Privatr.V.175. (han) havde . . deel-

taget i Kong Ludvig den Sextendes Proces,

og voteret paa Dødsdom. PAHeib.E.385. Fyr-
bøderne . . voterede for ham som med een

Stemme. JVJens.RF.163. femte Voterende
(o: i højesteret). Ugeskr.fRetsv.1940.B.120. m.
indholdsobj.: Gubberne (o: højesteretsdom-

merne) havde smilet lumsk og iskoldt vo-

teret: Landsover- samt Hof osv. bør ved
50 Magt at stande — Punktum ! Esm. 1. 184.

2) (nul.br.) trans.: bevirke, vedtage, gen-
nemføre ved stemmeflerhed, gennem af-
stemning. 2.1) i forb. m. adv. ell. præp.-led.

udi Religions og andre Sager, naar Sten-

derne ikke blive anseet som et Legeme, og
udi Contributions-Sager, naar ingen Stand
kand efter Ordsproget votere den anden een
Skilling af Pungen, da skal begge eller fleere

stridende Meeninger udtrykkelig indføres udi

60 Slutningen. Holb.Anh.54. Løgn og Usands
(kunde) ved de fleste Stemmer . . blive vo-

terte til at gielde for Fornuft og Sandhed.
Birckner.Tr.2. Ved De at S. nu sidder og
residerer oppe i Fyrstesuiten paa øverste
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Dæk? Jo, de voterede ham derop enstem-
migt. JFJews.ÆFJ62. 2.2) m. obj. alene: ved-

tage ell. gennemføre ved en afstemning; stemme

for; i forb. m. hensobj.: ved afstemning bevilge;

blive enige om at tildele, saa blev der endda,

jeg troer 16000 Rdl. tilbage (i et dødsbo),

som man voterede den efterlevende Enke.
LuisBramsen.0.50. (rigsdagen) voterede ham
en klækkelig 'Pension. Rappee.l858.322.sp.2.

den rigeligste Finantslov, nogen Regjering lo

nogensinde har faaet voteret fra Folke-

thingets Side. CBerg.fRigsdagst.F.1880-81.sp.
5945). De skulde . . „votere" alle Love .

.

men maatte ikke pille ved dem. Rubow.Na-
poleonIII.(1948).33. Votering, en. flt.

-er. {ænyd. d. s. (JMonrad.Selvbiografl.fudg.
1888).88)) det at votere (1); afstemning; især

om den mundtligt ell. skriftligt begrundede

stemmeafgivelse af medlemmerne af kollegiale

retter. Holb.Kh.333. Samme Dag var Kon- 20

gen i Høieste Ret oc hørte paa Voteringen.

Luxd.Dagb.I.17. (man drøftede) det overflø-

dige Danske Korns Opbrænding til Brænde-
viin . . Sagen var endnu ikke saa vidt af-

gjort, at man kunde skride til Votering.

PAHeib.R.I.13. efter Voteringen paa (nu:

omj nye Medlemmer (til Det skandinaviske

Selskab) holder Prof. S. et Foredrag. Fædrel.

1844.sp.l3943. Voteringer i Krigsretter. T;;e-

nesteregl.8. offentlig votering, se offentlig 1.2. 30

II
hertil bl. a. Votcrings-kasse (foræld., om

stemmekasse, -urne. HCALund.St. 1.181),

-protokol (jur., om en ved kollegiale retter

ført protokol, hvori medlemmernes vota ind-

føres. Nørreg.Privatr.Y201. Højesterets Vo-
teringsprotokoUer. UnivProgr. 1919. II. 138)

.

LVotiv, et ell. (sjældnere) en (FrPoul-
sen.DG.97). [vo'ti'v] flt. -er. (substantivering

af II. votiv; arkæol. ell. katolsk-kirk.) votiv-
gave. Votiver, kaldes hos Katholikerne Ga- 4o

ver, som man i Følge et Løfte giver til en
Kirke. JBaden.FrO. Transporten af de hellige

Votiver fra Templet til Skatkamret. i^rPowi-

sen.DG.86. de talrige Sølvvotiver, som
fromme Sjæle har ophængt til Tak for de-

res Helbredelse ved Helgenindens underfulde
Kilde. Bergs.HI. 201. II. votiv, adj. [vo-

'tiW] (fra lat. votivus, afl. af votum (se Vo-
tum); nu kun som l.led af ssgr.) skænket,
ofret i henhold til løfte. JBaden.FrO. 50

Meyer.* Votiv-, i ssgr. (arkæol. ell. katolsk-

kirk.) af II. votiv; især i betegnelser for hvad
en person til opfyldelse af et aflagt løfte, som
tak for en opnaaet lykke, overstaaet fare olgn.

har skænket (ofret) til guderne, en helgen,

kirke olgn.; især iflg. ssgr.: -baad, en. Det
berømteste fund af votivbåde fra norden . .

er guldbådene fra Nors i Thy.HHenningsen.
Kirkeskibe.(1950).57. -billede, et. Kirken
er behængt med Votivbilleder. VThist.RM. 60

150. -figur, en. Votiv- og Effigiefigurer

(af voks). 8al.XVIII.374. JohsBrøndst.DO.
11.226. -fnnd, et. Hvad der . . er hen-
lagt saaledes, at man for bestandig gav

Afkald paa det, som et Offer til Guder
eller til Afdøde, betegnes som Offer- eller

Votivfund. SophMM. VO. 380. Johs Brøndst.

DO. 11. 207. -gave, en. (jf. Viegave^. Et
lille, tarveligt Gudshus, hvis Indre imidlertid

Tomme for Tomme var dækket af kostbare
Yotivgayei. Jørg.RB.113. Sværdene er blevet

henlagt i et gammelt Kildeløb som Ofre

eller Votivgaver. J.Fangr.i2./.i3. -kirke,
en. takkekirke. Meyer.^ CHans.F.194. -ma-
leri, et. SSB. -meisse, en. om messer,

der holdes i særlige anledninger ell. til

bedste for enkelte personer (missæ votivæ).

FrNiels.KH.II.456. KathOrdb.43. -ment,
en. om romerske kejsermønter, prægede i

anledning af de fra kejser Augustus'es tid

hvert tiende aar, fra Diokletians tid hvert

femte aar afholdte bønner for kejserfamiliens

vel (med indskrifter som votis decennalibusj.

Sal.XVIII.418. -sag, en. i flt.: den Dynge
af Votivsager af Bronze og Ler, som opgra-

vedes under Heratemplet i Olympia. 5'op/i

Mim.V0.155. -iskib, et. JohsBrøndst.DO.
11.142. I Landkirchen på Femern hænger
der en kogge . . fra omkr. 1600 . . som skal

være et votivskib, skænket af en sømand.
HHenningsen. Kirkeskibe. (1950). 49. -sta-
tue, en. LSal.XII.523. -tavle, en. tavle,

som ophænges i et tempel ell. en kirke ved en
votivgave ell. et helgenbillede (m. omtale af

den modtagne velgerning); ogs. om mindetavle.

JBaden.Horatius.1.23. Muren (ved Madonna-
billedet) er behængt med Votivtavler, HCAnd.
DB.134. VilhAnd.Litt.il.206.

Votum, et. ['vo'tom] best. f. votum-
(in)et ['vo"|tom'8<] flt. vota ell. (sj.) voter
(JKHøst.Erindringer.(1835).64) ell. (nu kun
i udannet spr.) votum(in)er ['vo'itom'ar]

(Holb.Jean.II.3. sa.LSk.II.2). (fra lat. vo-

tum, løfte, ønske, egl. perf. part. n. sg. af

vovere, højtideligt love (jf. devoverej; især

emb. ell. polit.) d. s. s. I. Stemme 4.4; nu
oftest om skriftlig ell. mundtlig udtalelse, der

motiverer en voterende (I.2) persons stemme-

afgivelse, ell. i al alm. om persons indlæg i

en drøftelse, hvori han fremstiller sit syn paa
sagen, hvorledes han mener den bør afgøres

olgn.; ogs. om en ved afstemning i en forsam-

ling vedtaget erklæring, resolution (i ssgr. som
Dadels-, Mistillids-, Tillidsvotum^; tidligere

ogs. om persons ret til at afgøre ell. bestemme
noget. Votum . . kaldes, mening, stemme,
tykke.Moth.Conv.V144. Om jeg blev Asses-

sor udi en Ret med dig, vilde det gaa mig
som de habile Dommere, der faar en Dosmer
ved deres Side, nemlig at jeg altid havde
2 Yotdi.Holb.Jean.il. 3. at forskaffe Czaren
Votum og Sæde paa Rigs-Dagene i det Tydske
Uige. ExtrRel.^*lil722.4. Citaterne anvendes
ikke dokumentarisk som autotitære Vota.

HBrix.KB.28. I Facultetet kom jeg til i

enkelte Stykker at afgive et dissentierende

Y o tnm. Mart.Levnet.il.83. L., der foruden

at være min Rejsetjener tillige var mit
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Nødanker, hvor det drejede sig om Etikette-

spørgsmaal, blev opfordret til at afgive

sit Yotum.ArthChnst.KH.116. dissentierende

(se sp. 480*^), motiveret, simpelt votum
\

LSal.XII.523.
Vou, en. se I. Vav.
I. Vov, en. se IL Vaage.
II. Vov, en. [ymu] fit. -er ['vcou'er].

(tidligere skrevet Vau. — ogs. Vovvov.
[vmu'vOTu] flt. -er [vCDu'vcou'ar] se ndf.). lo

{suistantivering af VII. vov (vovvov); jf.

Vovhund, Vovse; barnespr.) hund. (harnet)

erklærede Pukkeloksen for en „Vov". EBrand.
Br.II.305. hun maatte altid være Vov, mens
de lo og skreg, og hun krøb . . paa alle

Fhe.Bang.L.llO. Feilb. jf.: dellevov. Hjortø.

DK.107 (seu.M.ja.v'kaLt). jj den lille Vovvov.
FDreier.FrF. 6. Naar en selvstændig Mand
pludselig „falder ned" i en dansk Provins-

by, gaar det ham ligesom den Hund, der 20

vover sig ind paa fremmede Vov-vov'ers
EnemsdrkeT. HKaarsb.M.262. jf. (spøg.): det

var Synd . . at lade en saa kyndig . . Æsthe-
tiker . . gaae i de parisiske vovvov'er
(o: gaa i hundene i Paris). Schack.(Perso-

nalhistT.1908.30).

III. Vov, et. [vO)u] (tidligere ogs. skrevet

Vau. — ogs. Vovvov, [vmu'vwu] se ndf.).

best. f. -et ['vcDu'ai] flt. d. s. (substantivering

af VII. vov (og undertiden vanskeligt at 30

skelne fra dette); især barnespr.) om hundens
gøen (især i dens enkelte ytring). *Langt
borte hørtes Hundens Vov

| Og Uglens
Klagesange. Winth.IY233. *Hvor tidt har
jeg da tysset

|
Gaardhundens stærke Vov.

smst.X.294. en Hund, der sad ude paa
Molen og gøede ad Maanen, blev saa for-

skrækket, at den tabte Vov'et og gik hjem.
Pol.^1 11 1925. Sønd. 3. sp. 4. (hundenes) glade

Spring og . . Vau weinl NPWiwel.JL.42. 40

Grønb.H.1.278. jf.: de gale Knegte tog imod
Kæmpen med et Vov-Vov paa Bolbider-

Nm. Grundtv.Saxo.il.46. Hundens Vauvau-
vau.CAThortsen.Metrik.L(1833).314.

IV. vov, adj. [v(Ou'] (enten en dannelse
til IV vove ell. et ord, der (m. evt. tilknytning

til IV wove) svarer til no. vak, vaagen, kvik,

livlig, aarvaagen (besl. m. VI. vaage; sml. II.

vakker, vaks og nt. waak, nht. wach, vaa-
gen); næsten kun dial.) om person: rask; 50

hurtig; dygtig; snarraadig; uforfærdet,
(ofte i supert.). Der er vel ikke bedre Fører
paa Sællandssiden? Nej, det bliver nok den
voyeste.Drachm.VT.429. Han var den bed-
ste

I
voveste Drot, saa vidt jeg har hit-

tet.OSchutte.B.130. Han er en vov Krabat.
OrdbS.(sjæll.). jf. vaagen sp.l96^^^: jeg
(vilde) jo ikke gjerne vove mig ned til den
lille Hendriksen. Nej. For han er nok lille,

men han er \o\.Goldschm.lll.l26. \\ om to

ting, forhold: fortrinlig; god. Bogen vil (i den
Grundtvig-Koldske personlighedsskole) let fø-

les som en snærende Lænke, og det levende
Ord er som det frie Udtryk for Enkeltperson-

ligheden og Øjeblikket det voveste Lære-
middel. VorUngdom.1926.241.

V. vov, adj. se VI. vaag.

VI. vov, præt. af væve.
VII. vov, interj. [vcou] (tidligere ogs.

(skrevet) vau.— ofte gentaget vov vov (vov).
se ndf.). (lydord; om lignende ord i andre
spr. se Schwentner.Die primåreninterjektionen.
(1924).28f. KNyrop.OL.n.l9f. Arkiv.XLVII.

22f.; sml. IV guf 1, vaf, vuf, væf samt Ve-
stervovvov) gengivelse af (især: større) hun-
des gøen; ofte i forb. sige vov. Hvåv er den
lyd, man hører, naar store hunde gøer.

NvHaven.0rth.181. *„Vov," siger den store

Hund,
I
„vogte jeg maa endnu en Stund."

Cit.1865. (JTSadolin. Slægten Sadolin. (1924).

125). Hunden siger: Vov, YowlVSO.VL219.
så var der to bitte små Hunde, de sad under
Bænken og sled i Lænken, men så sprang
de frem, og så sagde de: Vov, vov, vovl
Krist.BRL.682. \\ hertil bl. a. Vovvov-teori
(efter ty. bauwau-theorie ; sprogv.) betegnelse

for den forklaring af sprogets oprindelse, der

gaar ud fra lydefterligning, de lydmalende ord.

KNyrop.OL.II.4. Skautrup.(Alverdens Viden.

III.(1939).419).

I. Vove, en. ['vå'va] flt. -r. (ænyd. vaage,

voge, voffue, glda. wowe, vawe (i forb. for

wind och vfowe.Brandt.RD.I.308. smst.II.

308), fsv. vagha (i forb. for vind ok vagha^;
egl. sa. ord som II. Vaag; formen Vove vist-

nok paavirket af mnt. wage (sml. nht. woge^;
uden for forb. de vilde vover kun højtid.,

især poet.; ordet forekommer ikke i dial.)

om brænding, braadsø (jf. Vandvove}
ell. (nu kun) bølge (I.l) (i reglen uden
tanke paa barskhed, voldsomhed, farlighed);

ogs. i videre anv. (især i best. anv.) om
vandoverfladen ell. vandet i hav, sø, vandløb

ell. om vandomraade (hav osv.). Du kastede

mig (0: Jonas) i Dybet, midt i Havet, og
Strømmen omgav mig; alle dine Vover
(1931: Brændinger^ og dine Bølger gik over

mig. Jon.2.4. da jeg saae, at der vilde endnu
fleere Vover skylle mig over Hovedet, be-

sluttede jeg at holde mig fast ved et stykke

af Klippen. JBo&insow.7.72.*Maanen skinner

om Natten bleg,
|
De Vover saa sagtelig

tnlle. Storm.SD.142. *klart de runde Vover
|

I Sølverbækken gasie.Oehl.XIX.lOl. *Guds
Fred over Voven,

|
Hvor Snækkerne gaa.

Grundtv.PS.VI 62. *Dannevang, med grønne
Bred,

|
Ved den blanke Yovellng.RSE.

11.213. *Flyv, Fugl! flyv over Furresøens

YoYe\Winth.I.68. *Sorgomsuste Kongeaa,
|

atter skal din Vove gaa
|

glad igennem
Enge. Rode.Moderen.(1920).82. (poet. ell. (nu)

spøg.:) Skilt fra hende, mit Liv, mit Alt,

ved Sø og salten Vove, det er en frygtelig

Tanke ! VKorfitsen.F.llO. Frøken Louise drog
saa hjem over salten Yove.KLars.Udv.Skrif-
ter.I.(1921).321. de vilde vover, se Y.

vild 6.2.
II

i udtr. for at være paa usikker

grund, være i tilfældighedernes vold olgn. I den

XXVII. Eentrykt »/u 1952 31
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første Tid efter det med Kamilla havde han
holdt sig noget mere til Hjemmet, men nu
flød han atter paa Voverne; det andet blev

sgu for kedeligt, at sidde og se paa de to

alvorlige Gripomenusser hver Aften. Rønberg.

GK.177. især i forb. ude paa de vilde
vover, se Y vild 6.2. for vind og vove,
se I, Vind l.i

; jf. u. II. Vild. || billedl, om
hvad der minder om en bølge; noget bølge-

formet; bølge (I.2.1). Han gaar hen og kys-
ser hende paa Halsen og „de skilte Vover"
(0: barmen). JakSchmidt.SP.95. *disse blege

Klinter,
|

jeg i Rugens Vover hrøå.NJeppe-
sen.(Tilsk.l921.II.58). jf.: »Gardinets Silke-
vover skilles. JPJac./.34i.

II. Vove, subst. (en: Moth.V250. vAph.
Nath.VI.208. et: et farligt vove. UfF.(sjæll.)).

['vå'va] uden flt. (ænyd. voffue (Kalk.IY887;
ogs. m. best. art.: voffuen eller tåren.HSmith.
PestelentzisAarsage.(1557).A3^) , no. dial. vå-

ga, /.; fra mnt. wage, egl.: vægtskaal (se I.

Vaagj, uvished, vovestykke (disse bet. udvik-

let i forb. som in de wage setten, sætte

paa spil (egl.: lægge i vægtskaalen) , in wage
Stan, in der wage hangen, staa paa spil

(egl.: staa osv. i vægtskaalen)); jf. no. våg, n.,

vovespil, vistnok vbs. til IV vove; jf. Livs-

vove) usikker udgang, fare, risiko (for

ulykke, tab, skade), der er forbundet med
et foretagende, ell. det at sætte noget paa
spil, vove noget; tidligere ogs. i al alm.:

farlig, faretruende situation; (dial.) ogs.

om selve foretagendet: noget risikabelt;
vovestykke (UfF.). Vove, ell. voue, en,

Er fare, uviC udgang. Moth.V250. foruden
den Vove at sænke sig saa dybt ned i Ha-
vet . . staae (perlefiskerne) desuden Fare for

at opsluges af llajeTne.vAph.Nath.VI.208.
Eventyret var ikke uden \o\e.Rowel.Br.
242. jf.: o Jelling, Din Landevey (saa) den
Kongelige Ring (o: Frodes) lagt til Vove.
Suhm.I.122.

II
næsten kun i forb. i vove.

Danmark skulde sidde ubevæbnet, og lade
sine Hafne og Strømme aabne, og sine

Lande udi \o\e. Slange.ChrIV.811. *du . .

kommer her og byder mig
|

dit Liv i

Vove for n\ig.KMunk.C.72. det er bedre i

visse end i vove, se I. Visse, i faste forb.

(jf. ovf. 1.23): sætte ell. (nu sj.) staa,
være i vove, sætte, staa paa spil, staa, være

i fare. *det er ey Tiid at sove,
|
Det heele

store Land i Fare staar og vove. Holb.Paars.

139. *(en sømand) er med Liv og Gods i

Vove alle Tider. ChrFlensb.DM.il1. 7. hvor
lifligt er det at have en tro Veninde, naar
Ære, Rolighed, Fornøielse, Liv staae i Vove.
Suhm.(SkVid.X.14). *Hvad Urda mon love,

|

Skjønt alt er i Vove,
|
Det lykkes dog skal.

Grundtv.PS. VII.196. et saadant Skridt sæt-
ter vor hele Fremtids Lykke i\o\e. Oversk.
II.5. Penge spilledes der sjælden om, af den
gode Grund, at man sjælden havde nogen,
man paa den Maade kunde „sætte i Vove".
Halleby.174. jf.: udi andet simpelt Laan

skiller man sig alleene ved sine Penge til en
Tid; men her (o: ved bodmeri) sættes de paa
Spill og Yoye.Holb.NF.(1728).I.241. sette
sit lif . . i \OYe.Moth.V250. disse brave
Folk, som have sat Liv og Lemmer i Vove
for os. Winth.IX.221. Flere Gange satte han
sit Liv i Vove for at redde Heste og Køer
ud af de (brændende) Gaarde. Pol.^U1938.2.
sp.3. sætte trøjen i vove, se I. Trøje 2.2.

10 sætte ens velfærd i vove, se Velfærd 1.

II
om forb. for vild og vove se II. Vild.

III. Vove, en. se II. Vaage.
rV. vove, V. ['vå'va, især prov. ell.

dial. 'vOTua] (jf. Yove, ell. \one. Moth.'V249.
(imper.:) v6v.Høysg.AG.136. Den lange aa-

Lyd udtrykkes ved o -Tegnet i . . vove.
FPJDahl.RT.19). (f vaage. KomGrønneg.
11.81). -ede. vbs. (sj.) -ning (Prahl.ST.II.
37. GlSpil.21). (glda. waaghæ, wogæ, wowæ,

20 wawæ (Kalk. lY 851. Brøndum-Nielsen. GG.
11.154), SV. våga, no. våge, sen. oldn. våga,
voga; fra mnt. wagen, egl.: lægge paa vægten,

afl. af wage, vægt(skaal) (se II. Vove^; jf.

forvoven)

I) anvende noget (egl. som indsats i spil)

med fare for at miste det; indsætte;
sætte paa spil; ofte (jf. bet. 2) m. bibet. af
mod, dristighed. I.l) (jf. bet. 3.ij m. obj., der

betegner indsats i væddemaal, spil (ofte m.
30 overgang til bet. I.2); uden for de fagl. anv.

især m. h. t. værdi, beløb. „Jeg tør vedde
med ham om en Ducat, at hånd er ikke

capabel dertil." — „Jeg vover en Ducat
der imod.'' Holb.Er.Y 2. han (vilde) vove
hele sin Guldbørs mod den blotte Halv-
skilling. /ngf.jEF.Z/.S. han vovede en daler

(paa hesten) i totalisatoren (0: ved vædde-
løb)

j II
som fagl. betegnelse i forsk. spil.

Feilb. bl. a. i spillet brus: GlSpil.21f. (se u.

40 III. klappe 2.7). Feilb. (foræld.) i klinkspil:

Var en spiller ikke tilfreds med den Plads
i rækken, han havde opnået, kunde han
„vove" eller, som det senere kaldtes „gi";

dette vil sige, at han sjokkede én eller flere

gange foruden den reglementerede på den
betingelse, at de „skillinger", han brugte

(„vovede"), gik ind i spillet som hans indsats.

Dania.VII.129. 1.2) m. obj., der betegner liv,

lemmer, ejendele, værdier: udføre en handling,

50 transaktion med dem, bringe dem i anvendelse

i tilfælde, hvor der er fare, risiko for, at de

mistes ell. ødelægges; sætte paa spil; risi-

kere; i videre anv.: ikke skaane noget ell.

holde det tilbage fra anvendelse (trods fare for

forringelse, ødelæggelse). Vove alt for alt. Moth.
V250. Den Kiøbmand, som paa en rimelig

Formodning om stor Gevinst vover sin hele

Formue, har undertiden beriget sig.Sporon.

Mod.211. *Du Husmand, som ørker den
60 stridige Jord

|
og vover din Arm og din

Bringe. Skjoldb.SM.Fort. Hun vover selve

Dronningekronen, da Kongen nægter at op-

fylde hendes Bøn. OFriis.Litt.lOl. Vejen, der

fører ind gennem Heden er helt forhistorisk
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. . Jeg turde ikke vove min egen Bil. Lide-

gaard. AfAbraham-Sønnernes Saga. (1933). 89.

vove sin hals (tilsvarende udtr. i ænyd.
(Kalk.IV.851) og ty.; jf. Vovehals samt I.

Hals 2.2) VSO. (redaktøren) lader over for

Dem, som om han vover sin Hals ved at

trykke Deres Artikler \AndNx.MR.73. vove
livet: Mænd, som have vovet deres Liv for

vor Herres Jesu Christi 'N&yn. ApG.15.26.

Mænd, der havde vovet Livet i Frihedskamp, lo

Borehsen.HI.il. Vmgehjulet.^V3l952.103.sp.l.

jf.: *Den, som forhadte Liv kun vover,

intet vover. Wess.122. vove liv og blod,
se u. Blod 1.1. vove pelsen, skindet,
trøjen, det ene øje, se Pels 4.2, Skind 1.3,

L Trøje 2.2, Øje. vove det yderste, se

yderst.
||

(nu l.hr. i rigsspr.) i forb.m. paa
til angivelse af det risikable, farlige foretagende.

„ Henrich; beed Frue Bormesters komme ud,

at holde Styer paa dem (o: matroserne) . ." — 20

„. . kommer hun ud, saa maa skee de tar

hende med Vold .
." — „Ej I det er jo en

gammel Kone." — „Matrodser ere icke saa

delicate, jeg vovede icke min Kone paa
det sajame." Holb.Kandst.V.3. Han vovede
hele sin Formue paa dette Foretagende, ikfO.

(dial.) i videre anv., uden tanke paa risiko:

anvende, ofre penge paa. Esp.389.
\\ (jf. u.

bet. 1.8; delvis til bet. 2) i forb. m. vinde.
*Her (o: i krig) Alt maa voves, for at vinde 30

klt.Bredahl.V.95. I har knap noget at vove,

alt at vinde (0: ved et projekt).Elkjær.MH.
193. især i talem. hvo intet vover, in-
tet vinder. Mau.11786. Skuesp.VI.67. Gyr
Lemche.NA.265. Vogel-Jørg.BO.370. \\ (nu
næppe br.) m. h. t. person: udsætte for (livs)-

fare. Holb.Kandst.Y3(se ovf. 1.24). *Ha kan
jeg vove dig? — Og kan jeg negte

|
Den

Døende din Hielp? — Ha jeg fortvivler I

Ew.(1914).III.193. (jf. devovere 2) refl.: *p

sætte livet paa spil ell. ofre livet, han vovede
sig selv for at frelse sit Folk og indlægge
sig selv et evigt Nsivn.lMakk.6.44. syv Saar
. . vare ligesaa mange Beviis, at han havde
vovet sig. Wand.Mindesm.1.270. 1.3) uden
obj.: løbe, tage en risiko; udsætte sig for fare,

tab. da først siges der at voves, naar Til-

fældene ere usædvanlige. Vanskelighederne
store, og Fordelene uvisse. Sporon.Mod.229.
Selv at følge længer med, var ikke fornødent, 50

det var at vove uden Aa,rsag. HCAnd.SS.
111.227. Dersom Noget i Verden kan lære
et Menneske at vove, da er det Ethiken,
der lærer at vove Alt for Intet, deriblandt
ogsaa at forsage verdenshistorisk Smigrerie,

for at blive til Intet. Kierk.VII.122. \\ næsten
kun i forb. m. vinde. *Saa vil du ene vove,
ene vinåe. FrSchmidt.ND.271. især i talem.

som hvem der vover, han vinder ell.

hvem der ikke vover, vinder ikke. Matt.//, éo

575. Kun hvo som vover, vinåer.Heib.Poet.
VI.75. han maatte ud i Verden, der maatte
voves for at vindes. JHelms. G.87. *Man kun
vinder, naar man vover. „Fut."11.(1873).51.

dristig vovet, halvt er vundet, se dri-

stig 1.1.

2) have det øjeblikkelige mod, den øjeblikke-

lige dristighed til at gøre noget under forhold,

hvor man løber en risiko, tager en chance (jf.

turde 1); driste sig til; fatte mod til;

m. h. t. utilladelig, fræk handling: have fræk-
hed til; formaste sig til; m.h.t. frihed

(3.4): tillade sig; tage sig. 2.1) m. obj., der

betegner handling, foretagende ell. handlingens
udtryk, maal: driste sig til (at gøre, foretage

sig) noget. || m. subst. som obj. (han) holt

det icke raadeligt end da at vofve et Slag

med sin saa hitzige Fiende.Holb.Intr.I.lOO.

*Jeg voved selv et Kys. Bagges. Gom F.

(1807).1. 182. *vante Kaas han (o: søman-
den) vove tør

1
paa troløst EeiV. Haste.BD.

105. saa er hun skyldig ved at . . vove
Skridt, hvis Følger hun hverken drømmer
om eller kan heregne. Kierk.V1.405. vove en
Bøn.ilfO. (forlæggeren) har vovet et . . ret

stort O^l&g. EllenJørg.HH.70. vove Springet.

Bl&T. vove en dyst: Jeg skal ikke være
bange for at vove denne Dyst (o: en tve-

kamp). Schousb0lle.Saxo.68. *Gid saa I maa
sejre i hver en Dyst,

|
Vi end med eder skal

vQve.Grundtv.PS.Y11.200. (de) ugifte Ar-
bejdere . . vare ikke mere tilbøjelige til

at vove Forsøget (0: at gaa ned i en
undersøisk klokke) end deres Kamerater.
PHans.KK.264. PReumert.Masker og Menne-
sker.(1940).5. m. h. t. mening, udtalelse: driste

sig til at fremsætte. *mat, som krystet af den
klamme Snee,

|

(Jeg vover Ordet), staaer

Canovas Støtter
|
Mod Thorvaldsens. Oe/ii.

XIX.66. (jøderne) vover den Paastand, at

Muhammed har stjaalet sin Prædiken fra

deres hellige Bog.EBrand.M.9. Man tør vel

vove den kulturhistoriske Forklaring, at

(osv.). Billeskov J.H. 1. 121. f m.h.t. lykke,

chance: prøve; forsøge, vove den sidste
skanse, se IL Skanse 2. || med pron. ell.

substantiveret adj. som obj. (undertiden delvis

til bet. 1.3 slutn.). hvo har dog seet, at Nogen
vovede mod Ham det Usømmelige? Mr/ns^.

Mall.ll. Fra ældgammel Tid har Malere og
Poeter havt Frihed til at vove Alt. Bredahl.

IV.42. Strax at følge var for meget vovet,

det kunde synes jeg var paatrængende.
Kierk.1.294. i advarsler, trusler: førend Tan-
ken blev til lid, lød (en) mægtig Røst:

Vover det ikke! Under ingen Omstændig-
heder ville vi taale det\Rowel.Br.266. Maler
N. vil gaa ud for at se paa Folkelivet. „Det
vover Du ikke!" siger Fru N. „Hvorfor
ikke?" „Jeg forbyder dig at gaa udi"AWin-
ding.Vag.158. Hvad vover du? Siger du
Løgn til Dronning Kleopatra . .? KMunk.
El.26. vove det, spec. (ty. es wagen) f:
prøve kræfter (med); maale sig (med); kappes
(med). Da du løb med fodgængere, da gjorde

de dig trætte, og hvorledes vilde du vove
det (1871: kappes^ med hestene? Jer.i2.

5

(Chr.VI).
II

m. inf. som obj. *Halvhundred

31*
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Ducater jeg skienker den,
|
Som vover at

redde de arme Mænd. Oehl.XXIY257. *0m
Natten sortner — Yngling! vov at haabe!

Blich.(1920).V.180. *Han voved ei at røre
|

. , sin Mund ; |
Han voved blot at høre, —

j

At see han voved 'knn.Winth.X.SSB. Jeg

vover at paastaa, at (osv.).JacAnd.Er.I.161.

i advarsler, trusler: *Hvo vover at forstyrre

Kirkens Fred? Boye.PS.IY132. Han kunde
bare vove at røre ved Pengene, det var lo

ikke haj\s. ORung. VS.90. vov ikke at være
urolig. IJohans.J.202. \\ i forb. turde vove:
have det fornødne mod, den fornødne karakter-

styrke ell. beslutsomhed til at gøre noget dri-

stigt; ikke være bange for, ikke vige tilbage fra

at gøre, forsøge noget, de trælle torde vove

(1871: have vovet^ at fare ned over os

til kriig. Jud.l4.14(Chr.VI). jeg tør vove at

giøre Vers i Kapp med den beste . . Poet.

Holb.Usynl.II.6. Jeg tør vove at sige, at 20

Egnen her for Byen er vel saa fiskerig, som
for nogen anden Kant af Landet. Handels-

ogIndustrie-Tidende.1803.440. jeg (kunde) vel

ved min Hjemkomst turde vove at gifte mig.

Gylb.(1849).VlII.68. Han havde dog aldrig

ladet hende forstå, at han holdt af hende;

han turde ikke vove det. Hjortø.DK.74. i

advarsler, trusler: Hvor tør Du vove at skrive

med blaat Blæk? Din ugudelige Krabat!
FritzJurg.nr.75. i forkortede udtr. (uden obj.); 30

hvor tør du vove? *hvor tør Du vove!
]

Hører Du ikke, at Faer skal soyelRich.1.64.

Bort! herud! Hvor tør Han yove? NPWiivel.
JL.86.

II
(sj.) brugt som ytringsverbum. „Jeg

tror, det er forliste Søfolk," vovede Jung-
manden hviskende. OscJens.5'L.67. ||

(sj.) i

forb. m. adv., i tilfælde, hvor et bevægelses-

verbum er underforstaaet. (efter tordenvejret)

vovede han (salme)'Qogen op i dens støvede

Rede igen. ThøgLars.FB.93. 2.2) refl. ell. (sj., io

se sp. 4SS1«."."."; intr.
J|

i forb. m. adv. ell.

præp.-led, i udtr. for at driste sig til at gaa
et sted hen ell. give sig i lag med noget, du
skal faae skam paa din Nakke, dersom du
vover dig fortilig op (0: af barselsengen).

Holb.Bars.IL8. *Din (0: havets) Bølge kræ-

ver jeg saaledes avet,
|
At til min Fod den

aldrig vover sig. Oehl.XXIY135. *mit An-
sigt vover

I

sig dit Ansigt nær. Hoffmann.
BH.32. Han „stak" ofte, skulkede fordi han 50

ikke hade Mod til at vove sig inden for

Porten til det Helvede, Skolen dengang var.

AndNx.LK.149. vove sig i fare, kamp, strid,

i kast (OFriis.Ldtt.207)y lag med olgn.:

(kongen) lovede . . at ville give den, som
vilde vove sig i Kampen, (ringene). Schous-
bølle.Saxo.68. den Tyv, som . . vover sig i

Strid med dem, som gjøre ham Modstand.
ASØrsted.T.173. nogle (af fiskerne) vove sig

. . i Faire.LMWedel.WordingborgAmt.(1818). eo

14. vove sig til den yderste rand, se I. Rand
1.2. jf. vove sig yderligt u. yderlig, i forb.

vove sig ind (i ell. paa, til); ofte uegl,
som udtr. for dristigt at give sig i kast med

noget, gaa ind paa et emne olgn. *Hun tviler

ey at faae, hvad Gud i Ordet lover,
|
Og

derfor frisk sig ind i Kors og Modgang vover.
Brors.125. Forsigtighed forbød ham . . at

vove sig alt for dybt ind i Landet. Wand.
Mindesm.1.84. (derfor) vovede jeg mig ind
paa at løse denne vanskelige Opgave. Fisker.

SøO.Fort. Hjortø.(BerlTid."li»1915.Aft. 5. sp.

3; se u. ind 1.4:). vove sig ind i løvens hule,

se I. Løve 3. i forb. vove sig ud (sj. vove
ud. Kierk.XIY117.228. se ogs. ndf.), driste

sig til at gaa udenfor ell. ud til et sted; uegl.,

som udtr. for dristigt at kaste sig ud i fore-

tagender, spekulationer olgn., fremkomme med
noget olgn. de sigtede alle paa Printz Magnum,
og søgte hans Huus for at slaae ham ihiel,

hvilket ogsaa da havde skeet, hvis Erke-
Bispen af Lund efter Kongens Begiæring
ikke havde vovet sig ud mod de oprørske.

Holb.DH.I.209. han (havde) aldrig . . vovet
sig ud med en personlig Bekj endelse. Brandt.
CP.196. (de) lærte at vove sig ud på ha-

vet. Orønb.LA.17. Jeg passer et Par Gange
(i pokerspil), vover mig ud med tre af een
Slags og bliver sla&et. BMikkels.Jegvilgøre

alt for dig.(1945).99. vove sig ud paa glatis,

paa isen, se Glatis 2, Is 2.3. vove sig (saa,

for) langt ud: Saa langt har jeg aldrig

vovet ud, det er ikke Noget for mig; og for-

saavidt Nogen i Samtiden kunde synes at

ville vove saa langt ud, var jeg ikke util-

bøielig til at tage Polemik mod h&m.Kierk.
XII. 312. Vi kan rejse anklage mod ham
for gudsbespottelse, hvis han vover sig for

langt ud. Kirk.VS.113. vov dig ikke saa

langt ud paa dybet, at du ikke naar land
igen, se lang 3.2.

|| f m. refl,. hensobj. og

tings-obj. Nogle andre betydeligere Afvigel-

ser har (digteren) vovet sig ifølge sin indi-

viduelle Anskuelse. Heib.Pros.IY3. jf.: gid

Fanden vove sig saadan meere (0: at trættes

med en person), havde jeg ikke været saa

rask paa Beenene, saa havde hånd stukket

mig ihiel. Holb.llJ.Y 9. (jf. flg. gruppe) m.

inf. som obj.: Tyrkerne, som have anseet

saadan Moscoviens Tilvæxt, have ikke vo-

vet sig at bryde løs. Holb.Hh.11.143. Præke-
stolen Ingen at bestige

|
Sig vover. Heib.

Poet.VIII.15. i forb. m. turde: *han torde

sig ej vove
|
At høre selv en Sag. Kandskee

jeg dømmer galt,
|
Hånd tenckte, og saa

paa Bormesters Meening talt. Holb.Paars.313.

II
(nu især dial.) i forb. vove sig (sj. vove)

til (at gøre) noget. Jeg vilde for min part

vove mig til at gaae fra de 3 Hiorter lige til

Toldboden mutter alleene. Holb.llJ. 1. 4. jeg

(vil) vove mig til at give en kort Beskrivelse.

Suhm.II.131. de vovede sig til at tale højt.

Bang. VI.226. lad os ikke . . tvistes om, hvor-

ledes han (o: gud) kan være det (0: ,,livets

brød"), hvorledes gøre det, men lad os vove
til at opleve, at han gør det. OMøll.OK.157.
Bet sidste vovede hun sig til at spørge

Moderen oru. Elkjær.HF.65. Feilb. i forb.m.
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turde: Tør du vove dig til at viise een af

Guderne saaledes hoTt? Holb.UHH.Prol.3sc.
de . . torde (ikke) vove sig til at føre nogen
indbyrdes Krig. Schoushølle.Saxo.21 3.

\\
(nu

kun dial.) i forb. vove sig ved (at gøre)

noget, jeg (o: kusken) vover mig intet ved
at kiøre dem (o: de magre heste), og jeg gad
icke nent, at gi dem et Slag af Pisken, saa

ælendige som de er.KomGrønneg.I.lOO. Alt-

saa tænker jeg, at ikke nogen Prints skal lo

vove sig ved denne Fla.n.OeconT.III.41. Det
var kanske nok lidt forvovent; men . , jeg

vovede mig ved det. Korch.LL.86. Feilb. i

forb.m. turde: Nu at skrive Noget tør jeg

ikke vove mig ved, da jeg ved denne Tid

plejer at give mig selv Sommerferie. ^DJør^.
Br.21. Korch.Godtfolk.(1920).47. 2.3) intr., i

forb. m. paa (dannet efter forb. som forsøge,

indlade sig, prøve paa, jf. Sandfeld.S.'lSO)

driste sig til at gøre noget; gøre et forsøg med 20

noget; nu m. afsvækket bet.: indlade sig paa,

prøve (II.2.1) paa at gøre noget, som er andre
ubehageligt, er forbudt, upassende olgn. „Jeg
siger dette, min kiære Jomfru! hun bliver

ulykkelig med ham." — „Jeg vil vove paa
det samme. Tilmed har jeg giordt ham
Ægteskabs Løfte, som jeg ikke kand bryde."

Holb.Pern.n.4. jeg (skulde) dog neppe troe,

at Herr E. vil vove paa at maale sig med
mig. PAHeib.Sk.1.200. *Jomfru Bodil, hvis I 30

voved' paa det,
|

I kunde faae den bedste

Mand af mig.HCAnd. SS.XI. 521. Han vo-

vede paa . . at spise Smørrebrød med Kjød.
Goldschm.EJ.137 . i forb. m. turde: jeg turde

ikke engang vove paa at skrive saa meget
som disse Linier. PVJac.Breve.26. \\ nu vist

kun i advarsler, trusler (især i forb. m. kunnej;
*Lad saa Nogen

|
Herefter vove paa at true

Danmark !0e)^i./¥7i. Han kunde have vovet
paa at smile iortro\igt\ JMagnus. VA.165. Du 40

kan vove paa at røre ved Kristine én Gang
til ! Wied.K.50. Du kan bare vove paa at rode
dig ind i mine kx)liggenåer\PoulSør.BS.343.
i forb. m. turde: I tør vove paa at ville

obducere en saadan Mand . . Det er himmel-
raabende, og I fortjente —.Heib.Poet.I.195.

2.4) part. brugt som adj.
\\

part. vovende,
(1. br.) som ikke er bange for at vove, prøve

noget (nyt). Moth.V250. (Michelangelo) var
en vovende, prøvende Kunstner, der stadig 50

gjorde ¥orsøg.Brandes.XI.138.
\\

pari. vovet,
dristig (I.2); hasarderet, (han) spillede . . et

altfor vovet Spil, til ikke at skjelve for Vd-
f&idet. CBernh.IV14. Det vrimler i hans Bø-
ger af vovede Paastande, ubevislige Gis-

ninger. Brawdes. 77.227. indlade sig paa vo-
vede Spekulationer. Lwdv. han elsker dristige

Farvesammensætninger, særlig Vestene med
de brogede Mønstre er ret \ovede. Sieburg.

Robespierre.(overs.l936).62. især (om optræ- 60

den, paaklædning, udtalelse ell. om person
m.h.t. disse forhold): som er paa grænsen af
det moralsk tilladelige, det anstændige; næsten
frivol, saa behersket og korrekt . . og sam-

tidig saa udfordrende, saa vovet i sin . .

Dragts søgte Stiliuldhed. Pont.FL.312. (han)
fortsatte i en ledeløs, flakkende Tone, som
een, der siger en vovet Vittighed, men selv

bliver forlegen derved. JakKnu.LU.211. de
(forargedes ikke) i ringeste Maade over en .

.

vovet Historie. Rosenkrantz.H. 204. Afklæd-
ningsnumret var netop sidste Vovethed
paa københavnske Varietéscener. CHans.F.
208. (1. br.) om person: letfærdig; frivol. Du
bør ikke hæmmes af den Klods om Benet,
som en saa vovet Kone som jeg vilde være
Dig. Nans.JudithsÆgteskab.(1898).23. der var
nogle Stykker imellem (a: af pigerne), som
var meget vovede. AndNx.AH.171.

3) (dial. ell. (se bet. 3.4j vulg.) videre ud-
vikling af bet. 1.2. 3.1) indgaa væddemaal
om; vædde. En Julekvæld vovede . . nogle
Karle om, hvem af dem der turde ride til

Firhøven.SvGrundtv.DF.I.164. han vovvede
med Kromanden, a' han sku' faae alle hans
Heste te'ed og staa paa Bavbenene. MaglPet.
MF.Vil. Feilb. jeg har vovet 10 Kr. med
ham. UfF. 3.2) indestaa for, garantere
(rigtigheden af et udsagn, en mening). *0m I

(0: personer, der anraabes af en fange) saa-

leedes skriver, | Saa vover jeg, at ald min
Spot

I

Til ære endnu bliver.Cit.1747.(Holberg

Aarbog.1920.231). Jeg tør vove det Hoved
(0: et pibehoved), i hvor lidet det seer ud,
skal holde sine stive tre Qvarteer, naar man
stopper det rigtig i&st.PMøll.(1855).II.143.

jeg vover, at Ole bliver en Gut. AntNiels.
Bondeliv.III.(1869).28. det skal jeg vove!
Feilb.

II
{vel ved indflydelse fra indestaa,

love for olgn.; sj.) i forb. m. for. *Læs i mit
Hierte nu, see hvilket Fandens Stykke

|
Din

Lykke voxet har ved denne Leilighed,
| Og

jeg skal vove for du er ei længer vred. Wess.
38. Det skal jeg vove for: siges, skiøndt
sielden, i dagl. Tale, naar man troer at kunne
forsikkre noget med Vished. IfO. 3.3) egl.

(jf. bet. 1.1; i forb. m. (i)modj.- sætte, stille

op imod (i kamp, konkurrence); mene, at

noget staar maal med noget andet, ikke
staar tilbage for dette; holde for lige saa
god som. Dels stødte (hans lovprisning af

Grækenland) mig nu lidt paa Dannemarks
Vegne . . dels turde jeg i alle Henseender
godt vove Dannemark imod Grækenland.
Grundtv.BrS.53. jeg vover ham imod den
Anden.ilfO. „I skal ellers lægge Mærke til

hans Jærnsærk, som jeg selv har nittet

hver eneste Ring i." — „Ja, saa vover jeg

den min Tro, mod Sværd Adelringl" Gjel.

HS.IOO. i videre anv.: foretrække ell. holde

paa noget som det bedste; indestaa for god-
heden af noget; love (IV2.i). Jeg tør vove
ham, at hånd er god for at giøre det. Moth.^

V241. Disse Folk her i Byen er kun for

at æde og dricke. Nej! da vover (Holb.

GW.(1731).188c.: lover; jeg mit Fødeland
Westphalen, der . . disputeres om allehaande
Materier. Holb.GW.1.2. han er værd at see
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paa; ieg vover ham; han kan vippe alle de

unge Karle i Byen. BUch.(1920).IY11. *Hvor
Staalet gjør Kinden kold og bleeg, I Jeg
vover min' danske Drenge, smst. XXI11.25.

3.4) have tillid til; lide, stole paa. *Hvi
gjør I ham (o: Jesus) Uro?

|
Tør ikke ham

I vove,
I

Han ej sig vil forsove,
|
Hvor er

da eders TTO.Grundtv.SS.III.129. \\ især i

fori. m. paa. (sjælen) vover alt for meget
paa egne Kræfter. EPont.Men.1.275. jf. bet.

2.8: „I skal bede enten Tieneren eller Kud-
sken at sove hos jer, dog med de Vilkor,

at de giør jer ingen Skade." — „Ney! det tør

jeg ikke vove padi." Holi.Hex.II.5. nu kun
(vulg.) i fori. som det kan du (lige) vove
paa, det kan du være forvisset om. (vi) vil

lære Gartneri . . Og I kan lige vove paa, at

saa bygger vi vores Barndomshjem op igen.

Brodersen.L.222. Nu har jeg faaet fat i Nak-
ken paa ham, ka' De vove paa! sa.T.131.

V. vove, V. ['vOTua] (ogs. skrevet vovve.
— ogs. YOTYoye. Pol."U1946. 7 sp. 6.) -ede.

{afl. af VII. vov; barnespr.) om hund: gø.

*Jeg vil ogsaa lære dig . .
|
at mjave som

en Missekat
|
og vovve som en Hnnå. Bør-

nenes Juleroser. 1902. 15. *Hvad nytter det,

hundrede Men'sker vil sove, —
|
naar der

er een eeneste Hund, som vil vove. Hein.

Gruk.I.(1940).28.

Vove-, i ssgr. I ) af 1. Vove ; kun i (sj.,

poet.) ssgr. som *i barmens hede vovegang
et blomstervæld jeg øser. NMøll.E.72. Der
var ikke en krusning at se i havnen, ikke

en vovelyd at høre. sa.H.132. 2) (hvor in-

tet andet ndf. angives) af IV vove, -halis,
en. (nu ikke i rigsspr. Vor-. Holb.Ep.Y54.
Mall.SgH.294. Oehl.XV.62. — f Vog-, LTid.
1724.69.1726.481. Oehl.Digte.III.(1823).263.

t Vaag-. Holb.DH.1.785). {ænyd. vove-, vo-

g(e)-, vaghals (Kalk.IV.851), sv. våghals; fra

mnt. wagehals, ty. wag(e)hals (ældre ty. ogs.

wagenhals^, egl. imperativ - dannelse (wag(e)

(den) hals!), brugt som tilnavn, spottenavn, jf.

vove sin hals u. IV vove 1.2 ) person, der

sætter livet i vove, viser mod og dødsforagt ell.

lever et farefuldt liv (fx. som eventyrer); nu
især: dristig ell. (oftest) forvoven, dumdristig

person. Sir.8.18. (at sætte alt paa eet kort er)

en desperat Vovehalses Foretagende. Holb.

Ep.V*.23. haarde Voghalse og Banditer.

LTid.1726.481. Min Væbner, Svend Trøst .

.

er en rask Vovehals, men forresten en Ctah-

&eib.Ing.PO.I.40. Da lovede Kongen en god
Betaling til den Soldat, som frivillig gik paa
den Post (o: som ligvagt). Og . . der fandtes

en Del Vovehalse, som vilde fortjene den
gode Løn. SvGrundtv.FÆ.1.147. denne Ri-

mets Vovehals (o: Richardt). VilhAnd.Litt.
IV.75. Danmarks (riges) vovehals, hæd-
rende tilnavn til søhelten Peder Skram. Peder
Skram blev i sin Tid kaldt Danmarks Riges
Vovhals, ikke efter det Begreb vi nu om-
stunder giøre os om Ordet: Vovhals; men
for at tilkiendegive den Iver, hvormed han

i fire Kongers Tid havde vovet Liv og Blod
for Landet. Mall.SgH. 294. FrHamm.Adel.I.
92. BiogrL.'XXII.Wl. jf.: Admiral Peder
Skram, som kaldtes Vove-Hals for Danne-
mark. EPont.Atlas.

I

II.265. Danmarks vo-
vehals ell. vovehalsen, (jarg.) øgenavn
til ældre kbh. gadefigur med lange, tynde ben
ell. i al alm. om person med lange tynde ben
(som det er dumdristigt at gaa paa). Folkets

10 Nisse.1852.1481. Runde-Taarn.1855.387. Poul
Nørgaard. Da Christian var Husar. (1946). 50.

II (^i-) forvoven persons hals. *Ugjerne seer

jeg Pladsen . . |
Hvor Roat (o: en linedanser)

gik til Spiret og Vovehalsen knak. Heib.

Poet. VIII. 161.
II

hertil (1. br.) ssgr. som
Vovehals-flyyning (Riget.V, 1913. 1. sp. 2),
-TXioå(No\e\ia\%emod.Orundtv.Saxo.III.231),

-stykke (o: vovestykke. Ing.DM.118) samt

afl. Vovehalseri (VilhMøll.MT.134). -kon-
20 trakt, en. (jur., foræld.) d. s. s. Hasard-

kontrakt. Nørreg. Privatr.III.275.

vovelig, adj. f'vå'vali] adv. -t ell. d. s.

ell. (t) -en (vAph.(1759)). (no. vågelig, jf.

ty. -waglich', afl. af IV vove; jf. vovsom) I)

(1. br.) som kan voves. I.l) som man (roligt,

uden fare) kan vove; værd, forsvarlig at vove,

prøve, adskillige Forslag bleve giorte, men de
fleeste fundne umuelige at stille i Verk. Dog
paafandt Admiral B. et, som syntes meget

30 voveligt. LTid.i72S.556. I Beskuelsen (o: af

modne bær i nabohaven) laae ogsaa Fristel-

sen til at plukke dem, men det var ikke

\oye\igt\HCAnd.KS.I.16. 1.2) ^ om kort i

brus: af en saadan størrelse, at det er for-

svarligt at vove (IVl.i) paa det. Naar et

voveligt Kort spilles ud (i brus) uden at

der er sagt „Jeg vover —", da er det ikke

voyet.GlSpil.22. 2) især om foretagende: som
er forbundet med (livs)fare ell. risiko; farlig;

40 risikabel; tidligere ogs.: besværlig, vanskelig

(Moth.V250). et voueligt stykke. Moth.V256.
*Hun ænsed saa lidet den heel vovelige Fart

(o: en dristig jagt).Oehl.XXX.130. Naarsom-
helst der var noget Voveligt eller Farligt,

satte Otto Begges Liv ind for at føre det

igiennem.Goldschm.lv 262. den, som paa-

fører sine Fordringshavere betydeligt Tab
ved . . vovelige Foretagender, der ikke

staar i Forhold til hans ¥ormu.e. LovNr.126

50 ^'U1930.§300,2. et voveligt spil.HC^nd.
(1919). II. 369 (se L Spil 6,i slutn.). *Jeg
spilled et voveligt Spil (o: ved en intrige).

Bøgh.Va.77. 3) som har ell. vidner om vove-

mod, dristighed; dristig; forvoven (1). 3.1)

(sj. i rigsspr.) om person. Koloniens vove-

ligste Yangere.Pont.Isbj.49. NatTid.'U1942. ^
8.sp.3. BornhOS. 3.2) (nu 1. br., ofte m. over- ÉB
gang til ell. m. bibet. af bet. 2) om handling,

^^

værk olgn. der var ikke det skib på søen, som
60 skulde sejle voveligere end hans. NMøll.H.24.

II
om udførelse af værk, især om kunstnerisk

udformning ell. om udtalelse, paastand: dri-

stig; ogs.: dristig m. h. t. moral, anstændig-

hed; vovet (se u. IV vove 2.i). Petersborgs
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Anleggelse er en af de voveligste Ting som
Czaren nogensinde har foretaget. LTid.i725.

688. Hovedindgangen til Værelserne, igien-

nem en lysdunkel Kuppel, hvorind Lyset,

fra det vovelige Indsnit i Taarnets Hiørner

falder, er meget h.øitiåeUg.Weimdch.Stevns.*

(1798).47. (han) sluttede med et Fyrvær-
keri af smaa vittige lidt vovelige Teater-

historier. Cai;Kng'.J.-7(?S. Dette er en vovelig

stiick og I. Stykke 6.i ; sml. -værk) dristig

handling; (personligt) foretagende, der kræ-
ver vovemod og er forbundet med risiko. Han
har Dristighed til de største Vove-stykker.
Høysg.S.126. Vistnok var det et Vovestykke,
at ville . . klæde et saadant Værk i dansk
Dra.gt.Mall.SA.lé. Initiativet, det geniale

Vovestykke. Brandes.Berlin. (1885).444. He-
rakles's og Theseus's Vovestykker mod alle-

(o: dristig og usikker) Forklaring. ^Bnx. lo haande Udyr.JLangfe.BM.7/.23. -sætning,
Guldhornene.(l949) .56. huor wit jeg siufnes

uden wovelighed kand gaaes (o: i et skrift).

Cit.l721.(Falsteriana.l32). Situationens Vo-
velighed (o: en tete å tete paa en ung mands
værelse). Reumert.Skøn-Jomfru.(1908).88.

(P Vove-lyst, en. lyst, trang til at vove

noget; dristigt initiativ. Oehl.VII.239. Lad os

. . gøre hvad vi kan for at fremme Vove-
lysten, den personlige Evne til Nybegyndel-
ser, ogsaa hos os. Brandes.XI1.203. Han .

.

havde den Stærkes Yovelyst. EHenrichs.MF.
1.116. -lysten, adj. (1. br.) som ejer vove-

lyst. Bl&T. -mod, et. (jf. -lyst; især taj

(prisværdigt) mod til at vove noget, dristigt

indlade sig paa noget (nyt, uprøvet, usikkert,

risikabelt), i Ungdommen frisk, ildfuld, mod-
tagelig for Rørelser, fuld af Higen og Vove-
mod. RSchmidt. Overs, af Whitman: Demokrati-
ske Fre^nblik. (1874). 72. Se hvilket Vovemod,
de (o: nordmændene) har. Brandes. XII. 197.

det Vovemod at skildre Troens kausalitets-

brydende Paradoks, Opstandelsen.MiVewe«-
dam.RS.74. -modig, adj. (sj.) som har
vovemod; dristig; forvoven, (forlæggeren var)

paapasselig og yoyemodig. DagNyh.^'U1910.
l.sp.6. den vilde og vovemodige Bandit.

smst.'Vil933.7.sp.6.

voven, adj. se II. vaagen.
Vover, en. (afl. af IV vove Ij sj.) vove-

hals; eventyrer.

skab har givet
|
Saamangen Vover Guld, før

Luften tog ham Livet. Oehl.XV111.111.
Vove-spil, et. ijf. ty. wag(e)spiel samt

voveligt spil u. vovelig 2) egl.: hasardspil;

lykkespil (2); nu kun billedl.: risikabelt fore-

tagende; lykkespil (1); vovestykke. Moth.V250.
lad være Handel og Vandel ofte indbringer
store Profitter, saa er det dog et Vove-Spil,
som giver og tager. Holb.Samt.9. *Christian

en. (hos sprogrensere) hypotese. MCBruun.
JSR.94. Selmer.FO.II.282. D&H.
vovet, part. adj. se IV vove 2.4.

Vove-værk, et. (nu næppe br.) d. s. s.

-stykke, dette Kiøb (o: af soldater til for-

svar) var større Voveværk,
|
End Kamp

med Goliath. NordBrun.Jon.148.
Vov-hals, en. se Vovehals, -hund,

en. (ogs. Vovvov-.j. (til VII. vov; jf. II.

20 Vov; barnespr.) hund. (jeg) tudede ligesom
en anden lille Vovhund op mod Maanen.
VRiegels.FrøkenDikiAmerika.(1917).199. den
typiske danske Julefamilie, der . . samles om
Risengrød og Gaasesteg sammen med Vov-
hund og Missekat for at holde Jul. Ellekilde.

DH.104. ogs. (l.br.) Vov-vov-hund. jBer

Liisb.MT.11.143. en grinagtig Legetøjsæske
med Mænner og Koner, Hypheste og Vov-
xovhnnde.Aarbogf.Bogvenner.1918.195.

30 Vovle, en. se I. Vable.

vovne, V. se vaagne.

Vovse, en. ['vcousa] (sj. Vovser. Dag
Nyh.^lil925.2.sp.5). flt. -r. (diminutiv-afl.

af II. Vov (VII. vov); barnespr.) kælende be-

tegnelse for (lille) hund. Go' Vovse! Go'
lille Vovse! . . Rar lille Vov-Vov-Hund!Ber
Uisb.MT.II.143. de talrige Bøller blandt
Noy&erne.PoU''U1902.2.sp.6. *hun fældede
en Taare,

]
da hendes Vovse døde, den var

Batavia, hvor Kiøbmand- 4o Hvalp, da hun var ^dirn.JVibe.Rullesten.
'

(1918).12. II
hertil (I br.) Vovse-hund. Soya.

Smil saa! (1944).204.
vovsom, adj. ['vå*V(|)S(om('),iv(ou-] {sv.

vågsam, no. vågsam, -som; nu især dial.)

I) risikabel; farlig; vovelig (2). Det var et

virkelig vovsomt Foretagende, at begive sig

paa denne Vei under saadanne Omstændig-
heder. Bo^gres.D¥Z.25. At lægge slige stærke
Sager paa frisk forvredne Lede, er et vov-

den Fjerde,
|
Som Dreng han det Vovespil so somt Raad. Tode.SJ.I.12. det var saa en

lærte,
|
Han spilled' de Trumfer, som ikke

I

Modstanderen mægted' at stikke. jBh'cfe.

(1920).XXIII.30. *Jeg spiller Vovespil.

Ifald det røbes,
|
Hvem Kongen er, saa er

det galt for mig.Recke.DE.59. For ham . .

med hans daværende Fremtidsudsigter havde
det (været) noget af et Vovespil at knytte
Forbindelse med en Familje, som Rygtet . .

hyppigt havde haft travlt med. Pont. BH.

vovsom Sag i . . Mørke at gribe en fremmed
By &n.JPJac.I.36. (hun) vidste, at hun ..

maaske indlod sig paa noget vovsomt. /S<een-

berg.H.11.236. 2) om levende væsen ell. dets

sind, optræden: som ejer ell. vidner om vove-

mod, dristighed; dristig; forvoven. Moth.V250.
Hendes hulde Blik henriver

|
Selv den

kolde Grublers Aand,
|
Lokker og tilbage-

driver
I
Lige stærk hver vovsom Haand.

57. -spring, et. (1. br.) dristigt spring; vist eo Bagges.lYlO. *Mig derimod det vovsomme
kun billedl. Hastværk er gierne Lastværk,
og Vove-Spring er altid et halsbrækkende
Arbeide! Grundtv.Saxo.1.239. Socialdem.^"I lo

1950.11.sp.2. -stykke, et. (jf. ty. wag(e)-

Sind . .
I

Drev til en Dyst at prøve. Wilst.

Il.VII.v.152. Du er en vovsom Knøs! . .

Du brækker R3ilsen\HCAnd.(1919).IV229.
til Tider har (forfatteren) været særdeles vov-
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som med fra enkelte Sluttal at drage
højtspændte Konklusioner. MRubin.MB. 90.

Feilb. ://. Vovsomhed. Moth.V250. Hvilket
Monument (o: domkirken i Strasslurg) for

den menneskelige Styrke, Vovsomhed, og
Ufortrødenhed. JBagrgfes.L.//,332. Med Vikin-

gens Snarhed og Vovsomhed lander han paa
Siadllmd.AOlr.FA.98.
vovte, V. se II. vogte.

vovve, V. se V vove. Vovvov, en, i'o

et. se II.-III. Vov. vovvov, interj. se VII.

vov. vovvove, v. se Y. vove. Vovvov-
hnnd, en. se Vovhund.

I. "Vraa, en. [vrå'] (tidligere ogs. skrevet

Vro. Jernskæg.D.40(var.: Vraaj. jf. Feilb.).

fit. -er. {ænyd. vraa, glda. wro, æda. wra i

stednavne som Wra (ValdJord.(1926).49) og

Karls-, Lund(æ)wra (Stedn.Y235.592), sv.

vrå, no. ro (og vrå^, oldn. rå (ro, ro), meng.

wra, wro (nord-eng. dial. (w)ray ' ofl.); side- 20

form til glda. wrang, krum landtange, m. m.

(se Brøndum-Nielsen. GG. III. 168); jf. II.

vrang)

1) (i rigsspr. nu kun m. overgang til het.

2(2)) rum, der begrænses af to (oftest i

en ret ell. spids vinkel) sammenstødende
flader; hjørne (1.5); krog (1.4.2); næsten

kun om saadant rum i bygning, hus olgn.;

om særlige forb. (som (i) hver vraa, alle

vraaer, vinkler og vraaer ofl.) se u. bet. 2 beg. 30

*Beilerne foer til en Vraae af Salen tilbage.

Wilst.Od.XXII.v.270. Almuen . . nedlagde
Vaabnene . . hængende Sværd og Bue op i

Hyttens Vraa til bedre 'Lei\ighed.Allen.I.157.

De fleste Steder (paa Mors) er der to Senge
ved Nørrevæg og en i „Vraaen" sønder

i Stuen. RMejborg.Gamleda.Hjem.(1888).92.

II (jf. bet. 2.2 (og S)) om krog af fængsel,

fangehul olgn. (man) lagde (ærkebisp Jens
Grand) oven i Taarnet i en Vraa ved Taarn- 40

giemmerens Kammer. Holb.DH.1.364. Sange
. . for vore hiemkomne Brødre af engelsk

Fangenskab . . *I Fængslets Vraa, ja selv

i Lænker |
Ei Dansken glemmer Fædreland.

Oehl.XX.121. *Paa Gulvet (i en grotte) i en
fugtig Vraa

|
Krum paa sit Leie der han

(0: en lænket, døende slave) la,a.FalM.(1909).

1.214.

2) (jf. Krinkel-, Lønvraa; i rigsspr. o ell.

poet., højtid.) om (uanselig(t)) sted , loka- 50

litet, der ligger afsides, skjult, vanske-
ligt tilgængelig(t) olgn. (og derfor kan be-

nyttes som skjul, gemmested, uforstyrret ell.

sikkert opholdssted) ; afkrog; ofte i forb. som
(gennem-lede, -søge, ransage ell. lede, søge i)

hver (en) vraa ell. alle vraaer (0: over-

alt, alle vegne), ell. en afsides, dyb, en-
som, hemmelig, lønlig, skjult ell. dun-
kel, mørk, skummel vraa (de dybeste
osv. vraaer); om synonym-forb. m. ord som to

Ekke, Vinkel (2 slutn.), Vrinkel se disse

ord. 2.1) i al alm. lede i alle wriei. Moth.
V251. Fra Bønderne har jeg hver Time paa
Dagen Klagemaal . . saa her er kuns Lamen-

tation i hver Yr3ia,.Cit.l756.(CChrist.H.131).

Intet Suk og ingen Klage
|
Gaaer uhørt

fra lønligst YTa3i.Ing.RSE.VII.91. Rowel.Br.
592. i udtr. for at trække sig tilbage, und-
fly, knibe ud olgn.: krybe i VTk.Moth.V251.
*Saaledes gaaer en Christen ey i Vraa,

j

Men kæmpe m&a..Brors.l99. Else fik mange
Friere, og (den skinsyge lille dreng) gik bort
og skjulte sig i en eller anden Vraa som
en Kamn.JVJens.HF.83. 2.2) (jf.bet.l og
2.3 slutn.) om afsides osv. del af (op-
holds)rum; navnlig om krog i et værelse
olgn. ell. om (mindre) rum i en bygning.
*din Tiener, efter megen Føiten

|
Om Klæ-

derne . .
I
Dem endelig har fundet i en Vraa,

|

Som mindst af alle nogen tænkte paa: j

Hos nemlig Skrædderen. Bagges.Ep.334. *Vor
Hytte er lav, og saa vor Dør,

|
Kun Armod

er derinde . .
|

I Vugger og i Senge,
|
Vi

Puslinger har i hver en Vraa,
|
Som Blom-

ster groe i 'Enge. Grundtv.ChristelPræd.III.98.
flot skal det være (i byen), men Fattigdom
og Svineri er der i hver en Yraa.AndNx.
PE.II.113. sml. bet. 3: *Dankonning lader

Bud udgaae
|

Til Hexen hist i Hyttens
Yraa.0ehl.XXX.61. 2.3) om afsides osv.

sted, lokalitet i det fri, uden for huse,

bygninger, vi vare i en vraa (1871: Krog^
i haven. Sus.l3.38(Chr.VI). *En stor, en
gyselig Ørnekrop

|
Opdaged han da i

Træets Yraa.Oehl.XXIX.144. *I Skoven
kjendte jeg hver en Yraa.Hauch.MfB.362.
*I Dalens lønligste Vraa,

|
Hvor Uglen een-

som s,\dder. 'Winth.Haandt.28. \\ i stednavne

om gadestump, indhak i en husrække olgn.

(HMatthiess.Gader.58) ell. (oftest) om loka-

liteter som udmarker ell. strækninger , der

ligger skjult mellem højder olgn. Annal.1863.
255. JohsSteenstr.DS.107. DSt.1922.24. Stedn.

III.LXVI. smst.403. \\ om afsides del af en
større lokalitet som en landsdel, et rige, verden.

Kongen er vidende om dette (0: Paulus'

s

omvendelse paa vejen fra Jerusalem til Da-
maskus og følgerne deraf) . . thi dette er ikke

skeet i en Vraa (1948: Afkrog). ApG. 26.

26. Han var født i Røraas . . mellem Snee-
fieldene, en afsides øde Yraa. Oehl.Er.I.116.

Dominikanernes sorte Kutter (var) kendte i

hver Vraa af Danmark. DanmRigHist.11. 72.

II (jf. bet. 2.2) om afgrund, svælg (3, 6(1))

ell. fordybning, hul (gravet i jordsmonnet),

(natten) steg op fra det afmægtige Døds-
riges YTaaer.Visd.17.14. (dragen) giorde ..

en meget dyb Vraa ned i Jorden, ved det

den (under kampen) kastede sig omkring.
Schousbølle. Saxo. 151. Oehl.XXX.127. *Var
jeg en Skattegraver

|
Og kendte den skjulte

Vraa,
|
Hvor Guld og dyre Klenoder

|
I

blændende Dynger paa — | Saa tog jeg

min Spade og Hakke
|
Og grov i det sorte

Mn\d. Drachm.VIII.511. spec. (jf. Ormevraa)
om graven, det sidste hvilested: *Jeg stun-

der meer og meer | Til dend sted, hvor
Jeg en Vraa | Skal udi Guds Ager faa.
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Kingo.SS.IV.269. *du laa
|
Udi Dødsens

fæle Vraa,
|
Og stood op med Krafft og

Ære. smst.514. *se Kolumbus ..
|

træde
frem fra Dødens Vraa (o: idet man læser om
ham).Hoffmann.NatogDag.(1923).71. 2.4) i

lilledl. udtr. *Lad Utugt gaa af Mørkheds
Yx&a.Kingo.SS.IVlS. *Tak, o Herre, for

din Naade
|
Mod os . .

|
Tak for Alt, Du os

til Baade
|
Styrede i Nattens Yraal Lind-

berg. (Ny kristelig Samler. IX. (1863). 354). \\

navnlig i udtr. som hjertets ell. sjælens
vraa(er), om sindets, følelsernes skjulte af-

kroge, inderste dyb. Brors.217 (se u. ransage

1.1 slutn.). de skiulteste Vraaer af sine Med-
menneskers Hierter. Ew. (1914). lY 62. den
Ydmygelse, der ligger i at lægge sin Sjæls

de lønligst egne Vraaer aabne for en Andens
Øje.JP:iac.II.394.

3) (udviklet af bet. 2.2 og undertiden van-
skeligt at skelne fra denne; især poet., højtid.)

beskedent, uanseligt (fattigt, usselt) op-
holdssted, bo; tarvelig bolig; hytte. *Et
nok saa lille sikkert Tilflugtssted . .

|
Et

Hul, en Krog, en Vraae, som Hytten ved
et Led.Bagges.III.121. Min Fader, en halv
Bondedreng fra Hytterne i Crusendorf (byt-

tede ved at blive herskabstjener) Vraaen i

Landsbyen med Palaiet paa Amalienborg.
Oehl.Er.1.3. *Sol seer ind i Slot og Vraa,

|

Seer paa Drot og Tigger. Ing.RSE.VII.235.
Tyendesang. Kom frem af jert stinkende
Staldkammer-Bo,

|
se ud fra de hældende

YiSi&'T I Aakj.(Tyendebladet.V 10 1907.1.sp.l).

II. Traa, adj. se II. vrad.

LVraad, subst. (en: Moth.V251. MO}
MO.VSO. et: Rostgaard.Lex.V87b. Molb.HO.
i ssg. Svinevråd: Moth.S970). wk&å.Høysg.
AG. 137 (nævnt blandt „ti - brtigelige ord";
vistnok hertil). YraM. Nv Haven. Orth. 190.

(ogs. Vrad. SvAakj.(Nordisk Kultur.XXX.
(1936).238). jf.: Vraj ell. vrad ell. vrod.
Moth.V251). {ænyd. wraad, æda. wrath, oeng.

wræj), ^wræd, mase, got. wrij)us, mase, san-
sÅ,r. vråta- ; besl. m. II. vrad; foræld, (efter

DL.)) flok, drift (6.4) af 12 ell. flere svin.
Mindre end tolv Nød er ej Hiord: Tolv
Heste eller Hopper Stod: Tolv Svin Vraad.
DL.6—14—13. smst.6—14—11.

II. Vraad, subst. (ogs. Vrod, Vrød. Feilb.

se ogs.ndf.). (vbs. til vraade (1); sml. Vraad-
sel; dial.) det at rode (i noget); roden;
rod(eri). ingen (maa) have sine svin urin-
get, når de vil vrode skadelig yrod.Cit.
1747.(Vider.II.162). Feilb.

III. vraad, adj. se II. vrad.

vraade, v. ['vrå- 5a] (ogs. vrode. Cit.

1720 og 1747.(Vider.11.523.162). EPont.Atlas.
1.603. jf. Moth.V251. Feilb. Brenderup.§97
og u. bet. l.i. vrøde. MDL. 660. Aakj.PA.
29. Feilb. se ogs. u. bet. 1.1-2 og 2. vræde.
Skattegraveren. 1889.II. 84. Feilb. se ogs. u.

bet. 1.2. vrade. Feilb. se ogs. u. bet. l.ij. -ede
ell. -te (Kok.DFspr.1.131. Aakj.VB.74. sa.

SV 11.260. sml. Feilb.). vbs. jf. II. Vraad,

Vraadsel. (ænyd. vraade, vrode, vrøde; sa.

ord som III. braade og besl. m. III. rode
og oldn. Rati, navn til et bor, samt (vistnok)

2. led af Sandevrit (s. d.); visse af sidefor-

merne maa dog antages at være laant fra
ell. paavirket af former som nt. wroten (mnt.
(skrevet) wrotenj, sml. nordfrisisk wrote,
wråt

II jf. vraadse, Vraadsel, vraadske (se

u. vraadse^, vraadsle)

10 I) (nu kun dial. (navnlig vestdansk))

d. s. s. III. rode. I.l) d. s. s. III. rode 1.

Moth.V251.
II
om dyr(s legemsdele); spec. om

svin, der med trynen rager, pirrer op i jorden,

vælter den til siden, (ofte i forb. vraade i

nogetj. *Jeg saae med Lyst derpaa, hvordan
det (o: dyret, en loppe) kunde vrode,

|
Og

hvor det med mit Blod sig giorde brav
til goåe.Helt.Poet.91. at (svinene) ikke vrø-

der nogen mands jord om.Cit.l743.(Vider.

20 11.368). Suddere . . vraade i Grunden mel-
lem Ynglen og giør den Næringen smage-
\\gere.OecMag.I.179. Svinene vraade i San-
den efter Græsrødder. Viborg.(PhysBibl.III.

407). København . . skal forgaa ved Vand
. . der skal . . komme en So og vraade en
Aare op, saa Vandet vælder ixem.SagnKbh.
13. Hestemulerne vradede i Hakkelsen som
Hønsebuge, der roder sig et Leje i Jorden.

NJeppesen. ET. 141. || om person ell. red-

30 skab. Vråde (o: klø sig) i lumipen. Moth.
V251. Vråde i madden. smst.(jf. Feilb.). Det
foreste Plovs-Hoved (som) i stæden for at

skiære og pløye, graver og vraader Jorden.

OecMag.III.312. Vi (o: drenge, som legede

ved V-Vedsted i Sønderjylland) „reddede"
nogle kartofler, man stjæler aldrig sligt men
„vrader" ved nogle „stammer" og medtager,
hvad man Måex.Feilb.(SdjyAarb.l897.171).
UfF.(Fyn). jf.: *Lad Gierrighed kun grave,

|

40 Ja vraade efter Gnid. Stub.55. 1.2) d. s. s.

III. rode 2(2). (han) gaar og vrøder om ham
(o: en syg) nu og da og hjælper ham lidt

tilrette. Aakj.VB.191. her gaar a (o: jeg)

og vrøder og kommer da nok forsilde til

Kirke. sa.SVVIII.44. hurfor skal æ (o: jeg)

. . gaa der og vræde og slide. EBertels.MÉ.
51. Feilb.

2) (nu kun dial.) spise hurtigt, graa-
digt, forslugent; især i forb. vraade i

50 sig, ,,hugge i sig". Moth.V251. NvHaven.
Orth.190. FynskHjemstavn.1931.99. Folkene
. . fik alt hvad de kunde vrøde i sig.OrdbS.

(jy.). UfF.(Fyn).
3) (nu næppe br.) bore (igennem), vråde

et hinlnai. Moth.V251.
vraadiiie, v. (alm. skrevet yraa8(8)e.
— ogs. vrase olgn. Esp. 390. jf. Rietz.817

(skaansk)). -ede ell. -te (Feilb.). vbs. jf.

Vraadsel og ndf. 1.62. (afl. af vraade (til

60 dels maaske under indflydelse af fraadse,

sml. Feilb. u. frådse^; jf. vraadsle og da.

dial. vraads, vras(e) (l. sjuskehoved, person
der spiser uordentligt ell. graadigt; 2. sjuskeri,

skrab-, rodsammen (spec.: rivelse). Rietz.817

XXVII. Rentrykt »/u 1952 32
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(skaansk). UfF.), da. dial. vraadske, spise

graadigi, fraadse m. m. (LollO. UfF.); dial.)

rode (III.l) i noget; især m. h. t. madvarer,

foder: fortære paa en graadig, forslugen

ell. uordentlig maade (saaledes at en del

gaar tH spilde, vrages); fraadse (især i forb.

som vraadse i ell. med maden, vraadse
i sig/; ogs.: ødsle (Esp.390). Moth.V251.
Hvad har din næCe i, den boende lort at

vi&SiQe? Cit.l705.(Thott4°1524.359). Du (o:

en tjenestepige) har din gode Madammes
Spisekammer at vraase i.KbhAftenp.l784.
Nr.39.2.sp.l. (børnene) liig det umælende
Sviin vraase dette skadelige Tøi (o: umoden
frugt) i sig. Frank.SM.1805.914. Han vraa-

ser med Maden. Levin. (sjæll.). Feilb. UfF.
Vraadsel, en (jf. Feilb. og u. bet. 1) ell.

et (Moth.V251. MDL.656.660). (ogs. Vrød-
sel, Vrædsel, Vradsel olgn. MDL.660. Feilb.

jf. Rietz.817 (skaansk). se ogs. u. bet. 1). (ænyd.

i ssg. svin vraadsel; vbs. til vraade (og

vraadsej; jf. II. Vraad og vraadsle; dial.)

I) det at rode (op) i noget, ell. (især)

konkr., om jord olgn., der rodes op (navn-

lig af svin), ell. om de ved roden fremkomne
huller, ujævnheder; ogs. i al alm. om uorden,
roderi. Moth.V251. en fremmet Graver for-

lader den udtømte (tørve)GTav, ligesom et

Svin sin Vraadsel. OecMogi.F/. 367. Kornet
paa Marken ligger i een Vraassel (o: ned-

slaaet, nedtraadt).MDL.656. mange Steder i

Tingbøgerne nævnes (ca. 1720) „Vildsvinenes

Nrøås&V\AarbYejle.l914.127. Feilb. 2) uor-

dentlig, sjusket person; rodemikkel, -hoved.
MDL.660. Feilb. \\ i videre anv., om (som
kælenavn, gemytligt, spøg. skældsord til) per-

son; dels om stor, svær person (MDL.656),
dels om lille menneske, mandsling, barn (smst.

660. jf. Feilb.). vraadiske, v. se u. vraadse.

Traadisle, v. -ede ell. -te (jf. Feilb.). (ogs.

vrødsle, vrædsle, vradsle olgn. MDL.660.
Feilb.III.1093 a'^^). {af vraadse; jf. Vraad-
sel; dial.) d.s.s. vraade, vraadse. Ligge og
vraasle i en Seng. MDL.656. smst.660. det

er jo ene Kjæltringer, man skal gaa og
vraadsle imellem . . Herredsfogden er en
Kjæltring, og Fuldmægtigen og Prokurato-

rerne er Kiddltnnger.JakKnu.S.S. vraadsle

i sig (o: spise graadigt). Feilb. vrosle (o:

ødsle) med j^engene.UfF.(sjæll.).

Vraal, et ell. (nu ikke i rigsspr.)

en (Rostgaard.Lex.V87 c. Tode.IX.207; men
intk.: Tode.I.133). [vrå^J] Høysg.AG.34. p.
d. s. {ænyd. d. s., sv. vrål, no. dial. raal; af

vraale ; nu sj. (og da vel delvis efter no. og sv.)

i rigsspr., jf.: „høres nu ikke let i forfinet

Talebrug." MO. „foræld." Dcfe^.) I) (kraf-

tigt, lydeligt) brøl, skraal, vræl. I.l) om
lyd, der udstødes af dyr (spec: okse, tyr).

Biehl.DQ.I.lll. *Ulves Vraal i Ørknerne.
Haste.BD.127. *Eisten med har Tyren taget,

I

Af dens Vraal man hørte Braget. Oe/iZ,

XXXII. 200. jf.: *et hukkevraail. Holb.
Metam.90. 1.2) om lyd, der udstødes af men-

nesker. *Fra Vallen hørtes Vraal, som brød
|

Den tykke Skye.Ew.(1914).III.188. »Kyk-
lopen . . med et frygteligt Vraal paa Kyklo-
perne ]s.a.låte.Wilst.Od.IX.v.399. Ho og Hei
og andre vilde Vraal (under et bondegilde).

NPWiwel.JL.84. *I Frikvarteret lyder et

Vraal
|

fra Skolegaarden, over alt Maal.
JVJens.Paaskebadet.(1937).63. jf.: *Skal I

have Reger, Piger,
|
Skal I have ferske Aal,

10
I

Og sligt meere, ney, hun (o: en torve-

kone) siger:
|
Pyt! til saadant gade-vraal.

Sort. (SamlDanskeYers."- VII. 221). ||
(sml.

bet. 2) i videre anv., om ubehersket, overdreven

klage, jamren ell. kritik, agitation m. m. (visse

præsters) Pøbelophidsende Vraal imod Tæn-
kefrihed. lfC5mMn.F.ii2. (lægen) kom til

en Kone, som gjorde Barsel, og måtte så

høre alt det Vrål over en dødfødt Dreng.
Hjort.B.1.34. (smedesvenden) melder dig ind

20 i en af de nye Foreninger. Husker I Vraalet
fra disse , . Yoreninger? MartinAHans.JR.15.
2) overf., om (bragende, voldsom, dyb) lyd,

der ikke hidrører fra levende væsener. *vore
Cartouers det brummende Vraal

|
Skal

ryste de Pommerske Biærge. Sort.HS. Dl.''

*(hun) vaktes af . . fæle Bølgers Vraal, som ind

paa Klippen brød. PHFrim.SK.21. (mølle-)

Akslernes Vraal (orig. 98: Skrig). MartinA
Eans.JR.^(1950).89. vraale, v. [ivrå'la]

30 -ede ell. -te (Cit.l721.(Kall.399a.97r>).UfF.

jf.Moth.V254. Feilb.(u. vrælej samt Dichm.
Sprogl. 348 (angivet som præt. til vræle^j. vbs.

jf. Vraal. (ænyd. d. s., sv. vråla, no. dial.

(v)raala, nt. wralen, ;;'/• ^i^9- (f ^tt- dial.)

wrawl; maaske lydord ell. udvidet form af

oldn.vala, osv. (se vrælej; sml. raale; nu kun
dial., jf.: „foræld." Levin.) I) om levende

væsen: udstøde en ell. flere (dybe) kraftige

lyde; brøle; skraale; vræle. I.l) om dyr

40 (spec: okse, tyr). Helt.Poet.148. *Den foeret

Oxe, naar hånd lugter dryppe Blod,
|
Kand

vraale som en Knif udi hans Strube stod.

Lucopp.TB.Bl.r *en Tyr
|
Af Slag for Pan-

den YiSiSiier. Falst.210. UfF. 1.2) om person.

Holb.Skiemt.D7.r *Folket vraalede Hosi-

anna. TBruun. V. 107. *De (o: pariserne)

pluddre,
|
Skraale,

|
Vraale,

|
Alle de Tun-

ger som Møllehjul gaae.Heib.Poet.YII.213.
(berusede mænd) hujede og vraalede ude

50 paa Gaden. Gravl.N.88. \\ i sammenligning;
især (jf. bet. l.i^ i forb. som vraale som en
tyr. *Kong Phalaris forbød Perillum ey at

skrige
|
Og vraale, som en Tyr, der hånd

i Oxen \aa.Falst.Ovid.lll(sml. u. Kobber-
oksej. *Hand begyndte . . |

Som et tørstigt

Nøød at vraale
|
Efter Vand. Clitau.PT.73.

||

(jf. bet. 2) i videre (uegl.) anv.; dels i udtr.

for (kraftig, umelodisk) sang: Han synger!

Han vraaler af fuld B.a\s\ Oehl.PSkr.1.97.
60 Schand. Gamle Billeder. (1899). 237. dels om

(ubehersket, tudende) graad: Moth.^Y245. al-

ligevel tudede og vraalede den (o: trold-

ungen) baade Nat og I>ag.NPWiwel.NS.
188. Feilb. UfF. 2) (1. br.) overf., om ting.
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der giver en brølende osv. lyd fra sig. Slag-

larmens Basuner stod vraalende i hans
Nakke. AKohl.MP.III.324. Vraal-hals,
en. (jf. I. Hals 7 og Vrælehals ; dial.) skraal-,

skrighals. Moth.V255. Da det var Mode, at

man selv skulde opamme sine Børn . . saa

har jeg da . . ladet mig overtale til at op-

amme disse Vraalhalse selv.Rahi.Tilsk.1799.

435. II (jf. u. Vrælehals^ som navn paa kort-

spil. JSMøll.FH.II.283.
vraane, v. (ogs. vrane, raane/ -ede

ell. -te. {maaske iesl. (ell. identisk) m. da.

dial. vraane, surmule (UfF.; jf, vraanet,

sej (om træ; smst.)), og i saa fald egl.: glo

med forvredne træk, jf.: „vrane, kige (i

Vejret), især når Ansigtet derved fordrejes."

Kok.DFspr.I.418 \\ dial. (jy.)} glo; gabe
(II.1.3). Krist.Skjæmteviser.(1901).18. Da han
kom i Nærheden af Køerne, vraanede de
efter ham.Skjoldb.JJ.24. jf. Feilb. Anstaaer
det eders (o: degnenes) Kald i Oxe-Ards at

vrane,
|
At drive Plov og Mær, og bruge

Fyldevane (o: tit drikke sig fuld) ?HMikkels.
D.52. jf. Feilb. og ovf. 1. 15. De gik begge
ved Siden af Hestene. Ingen af dem brød
sig om at sidde og raane oppe paa Læs-
set i det kolde Yejr. JørgenNiels.D.82.

vraase, v. se vraadse.

Vraa-seng, en. (til I. Vraa 1; dial.)

lukket seng indrettet i et udskud; alkove.

Schade. Mors. (1811). 358. MDL. Hedebogen.

(1909).42. Feilb. -skab, et. (til I. Vraa 1;

jf. Hjørne-, Stolpeskab; især foræld.) skab

anbragt i et hjørne af stuen; især om gammel-
dags (bonde)møbel: lille skab anbragt (staa-

ende ell. hængende) i hjørnet ml. vindues-

bænken og husfaderens bænk for bordenden

og anvendt til at opbevare penge og doku-
menter, værdipapirer i. 1 Egge (o: ege-)

Vraaskab med 3de Rom \idi.Cit.l707.(Aarb

Præstø.1925.89). Commissions-Domi Justits-

sagenbetreffendeMordene iStøby.(1852).4. Sal.

III.1039.XVI.763. UfF.
vraas^e, v. se vraadse.

Vraa-stol, en. (til I. Vraa 1 ; foræld.)

stol bygget til at staa i en krog, et hjørne.

FortNut.lV.225. en Vraastol (Stol med halv-
rundt Armlæn og Sædets ene Hjørne fremad-
rettet). »Sfeens&ergf.DjB.SS^om sdjy. forhold).

I. Vrad, subst. se I. Vraad. II. vrad,
adj. (dial. ogs. m. former som vrag. Feilb.

vraj. Cit.l732.(NkS8°67f.269). jf. Moth.
V251. MDL. Feilb. vraa(d) (vraaj). SAFjel-
strup.Jordebrug.(1820-21).299. Krist.Ordspr.

197.595. Aakj.FB.47. jf. Moth.V251. MDL.
Feilb. — desuden m. forsk, (opr.) tostavelses-

former, se fx. Flemløse.28. Brenderup.§89.
Feilb.). {jf. no. dial. (v)ræda, parrelysten

(om so, hund, kat), oldn. ræ6a, adj., d. s.,

samt oldn. råSi, handyr, og da. dial. vrade,
være ornegal, ell.: bedække en so (NBlich.VP.
168. Feilb. Cit.l932.(Boers.VetF.313; vra-
ge^^, SV. dial. rå, beligge, no. dial. ræ(d)a, jf.

oidn. rå6a, d. s.; besl. m. I. Vraad; dial. ell.

landbr.) om so: parrelysten; ornegal; overf.

om kvinde: lysten efter mandfolk; mandgal
(Moth.V251. MDL.). Rostgaard.Lex.V87c.
D&H.

I. vrade, v. se vraade.

II. vrade, v. se u. II. vrad.

Vradsel, vradsle, se Vraadsel,

vraadsle.

I. Vrag, et. [vra'q] (tidligere og endnu
10 dial. m. kort vokal, jf. vrkg. Høysg.AG.34.138

samt PSchulz.DS.109. Kort.91. Feilb.). flt.

d. s. ell. t -e (Prahl.ST.I.209). (ænyd. d. s.,

glda. wragh, wrak og wrægh, wræk (DOL.
11.484 var.), æda. wrag, wraak (KbhDipl.
1.24.59), wrak og wræk (om skibsvrag ell.

om stort havdyr, der strander paa kysten,), sv.

no. vrak (fsv. og no. dial. ogs. rak, srnl. gl.-

gutnisk (haf)rek^, no. dial., oldn. rek, eng.

wrack og wreck, mnt. holl. wrak, hty. (fra

20 nt.) wrack; til vrage; i visse bet., spec. 4.3,

vist laant fra (paavirket af) mnt., hty.
\\ jf.

III. Brak, skibrig. Tangvrag og II. vrag,

Vrager)

1) det at drive, flyde, lade sig føre af
strømmen; drift (1.9); vist kun (;/'/. sv. fiska

på ell. ta i vrak og u. vrage 1, Vrager 1;

fisk., dial. (især bornh.)): handlingen at

udføre drivefiskeri, navnlig efter sild og

laks; ofte i forb. m. præp. i, især i udtr. som
30 ligge (BornhHaandvEr.142), tage (Esp.389.

jf. ndf.) ell. (hyppigst) gaa i vrag, begive

sig ud paa, henh. være ude paa denne form
for fiskeri, dette (silde)Fiskerie kaldes (paa
Bornholm) at vrage eller gaae i Vrag.ITan-
dels- og Industrie -Tidende. 1803. 362. Krøyer.
(NordAarsskriftf.Fiskeri.1887.96; sjæll). *Fi-

skeren vender fra „Vrag" derude
|
hjem til

Lejet med Sild i sin Skuåe.FBon.Hjem-
stavns-Billeder.(1892).Indl. jf.: Fiskerne ^^ogr^

40 paa Søen i Lakseyr a,g. Bornholms Avis.
''I,1898.2.sp.l. Sal.XVin.421. Sildevrag.
smst. Bornholms Tidende.*Vs 1931.3.sp.4.

2) (jf. Skibs-, Strandvrag^ hvad der dri-

ver ell. har drevet i beskadiget, sønder-
brudt tilstand for vind og strøm. 2.1)

(nu især jur., ,^) oftest koll.: gods (af no-

gen værdi), navnlig hidrørende fra et skibs

ladning ell. bestaaende af stykker af et skib,

der findes drivende paa havet, liggende
50 paa havbunden ell. opskyllet paa for-

stranden (jur. spec.: uden levende menne-
skers medfølge; sml. skibbrudet gods u. skib-

bruden 2); vraggods (1); vragstykke(r).
Finder een Skipper noget Vrag udj Søen
eller Havsbond, Anker, eller andet. DL.
4—4—5. *Hist en anden (hob hjemløse efter

et vulkansk udbrud)
\
Omflyder paa et Flod

af sammenbundne Yr&g. Bagges. ComF. 97.

han var ude ved Stranden at bjærge Vrag.

60 SvGrundtv.FÆ.II.51. Der skyllede bestan-
dig Vrag mod Klitterne. Myl Erich. S. 43.
JurO.(1934).162. jf.: Alt Vrag, der kunde
naas fra Dækket (af det oplagte skib), var
kappet og ført bort af Kvarterets Tyve.

32*
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ORung.VS.6. 2.2) fartøj, slcib(s-skrog),

der driver om paa søen i beskadiget,
hjælpeløs tilstand (med betydelig lækage,

uden master, (fungerende) ror olgn.; jf. Ha-
varist 1) ell. som er strandet paa skær,

kyst og saa beskadiget, at det maa anses
for ødelagt ell. for en rum tid uanven-
deligt, bygge Skibe, og udruste et gam-
melt Lybsk Vrag for at uroelige Søen.Holb.
DH.II.206. *Mastløse Vrag . , spotter kun lo

det svage ~RoQr.Zetlit2.NH.57. Vraget af et

stort Skib drev iland. Thiele.1.205. Skibet er

fuldstændigt Yiag. Scheller.MarO. se ogs. u.

synkefærdig 1. talem.: naar uvejret er ovre,

driver vragene paa land, se Uvejr 1.
|| (jf.

u. bet. 3.2 slutn.) i udtr. for at forvandles

til vrag. (hvis) Skib, eller Gods (jf. bet. 2.\),

bliver Vrag, og ingen levende Folk ere hos.

DL.4—4—4. *en Lynildsstraale . . knuste
Kongeskibet, og giorde det til Nrag.Oehl. 20

XXXII.146. Strandinger indtraf ofte . . og
kom et Skib paa Grund, blev det i Regelen
YTSig.BornhHaandvEr.72. se ogs. u. gaa II.2

slutn. slaa til (sj. i) vrag: Bølgerne, som
stadig skyller ind over det (0: et strandet

skib), slaar det i Yiag. PoUViol906.2.sp.5.
(fiskerne) fik deres Baade slaaet til Vrag.

smst."lil940.5.sp.2. || i sammenligning ell.

(jf. bet. S) billedl. *Jeg uden Anker, som et

Vrag fordrives maa. Falst.0vid.114. *Ulyk- 30

kens Dag
|
Finder dig svag,

|
Tumler dit

Sind, som et drivende Yrag.Boye.AD.1.62.
(Himmler) maatte gøre Forsøg paa at . .

styre det tyske Vrag ind i Fredshavnen,
inden det kæntrede. Bernadotte. Sidste Akt.

(overs.l945).96.
||

(nu næppe i rigsspr.) m.
(overgang til) bet.: stranding, (bjærgerne)

maa, saasnart de faae at vide at Vrag er

skeet, indfinde sig paa Strandings-Stedet.
Reskr."U1785.§8. Madv.E.39. Esp.432. jf.: w
*Hver lever Christelig (paa Anholt) og nærer
sig af Yrag.Holb.Paars.26.

3) overf. anv. af bet. 2 (især 2.2j. 3.1) (jf.

bet. 4.2-3^ om ting ell. forhold: hvad der er

beskadiget, knust, ødelagt som følge af

voldsomme begivenheder, ublid medfart osv.;

ogs. om hvad der er opslidt, vanrøgtet,
kassabelt efter (lang tids) brug. Huusvilde
Familier sadde (efter bombardementet paa
Kbh.) paa Vraget af deres reddede Effecter 50

og Menhler. Gylb.IY144. det af Hundene lev-

nede Vrag af Fugleskelettet i Affaldsdynger-
ne. Jap Steenstr. Menneskeslægtens Optræden i

Europa. I. (1862). 38. *(salme)Bogen brugte
man i Haandgemænget

|
. . derfor var den

sorte Bog et Vrag,
|
som om man læste

baade Nat og Bag. JVJens.VL.102. || ofte

m. h. t. befordringsmiddel. *En Barnevogn
mases fuldkommen til Vrag (i panikken).
KaiHolb.ZH.19. betale 30—40 Kr. for et eo

Vrag (0: om gi, udtjent cykel). PoUU1942.3.
sp.l. Sporet (ryddedes efter paakørselen) for
Vraget af Bilen. JernbaneT."U1942.7. sp.l.

II {ænyd. d. s.; nu sj.) om ruin, rest af øde-

lagt bygning, han blev (efter uvejret) funden
liggende ilde tilredt under Vraget af Stald-

bygningen. Kors ogStjærne. 1902. 55. sp. 2. jf.:

*Her laae et Mure-Wrag (o: en ruin).

PoulPed.DP.(1937).72.
\\ (jf. bet. S.2) f om

(afkræftet, afsjælet) legeme. *I tynde, magre,
tørre Giække . .

|
Hvor læt kan Svaghed

(0: sygdom) eder svække,
|
Ja Døden knuse

eders Yrag. Stub.84. hertil vistnok: *Jeg hørte
kun et Brag,

|
Og tive Slyngekast derfra flød

alt hans (0: en arbejder i en baad, som fossen

knuste mod fjældet) Yrag. Stoekf.(SkVid.XII.
35). II

(især poet.) m. h. t. følelser. *brudt
var min Tro, og min Tillid var Vrag.i^øse.

MD.88. *Tænk, alt hvad vi slæber med os

af Glæders,
|
af Længslers og Smerters Vrag.

Rimest.IA.9. 3.2) om udslidt, medtaget
levende væsen, vingeskudt er den (0: fug-
len) et Vrag

|
Og snart et Liig. Søtoft.Panth.

12. om hest: *Skal jeg vel agte deert en
Heste-gæk, et Krack?

|
Ney for et lidet

Vrag, Jeg siger ingen Tak. Sort.Poet.77. Dro-
skerne med de klaprende Hestevr ag. PoL
*l«1945.9.sp.4.

II
næsten kun om person,

der er legemligt ell. aandeligt nedbrudt, øde-

lagt; menneskevrag; ogs. (nu næppe br.)

nedsæt, ell. som skældsord om afskum olgn.

('„kaldes et skarns eller svagt menneske".
Moth.V252. jf. Falst.151. Høysg.AG.34. Esp.
389 f.). Kofoed-Hansen.L.402. Sørgeligt var
det at se . . Professor J. H. gaa om som et

Vrag efter en Hjernesygdom. Schand.O.II.
149. Gaardens Røgter, et tre Alen højt Vrag
af en Arbejdsmaskine. Pon^.i^L.2S4. Den,
som i lange Tider nyder for meget Alkohol
. . bliver jo efterhaanden et Yrag. OBloch.D.*
1.260. (jf. Skygge sp.1282**«-; l.br.:) Han
var ogsaa bleven et Vrag af sig selv.

JVJens.NH.225. KBokkenh.U.118. (sml. til-

svarende forb. u. bet. 2.2 :j *„For Livets Glæ-
der er vi (0: et tvillingpar) begge døde!"
—

I

„Og hvilken Storm har slaaet Jer til

Yrag?" Kaalund.F.93. (fangen) skulde slides

til Vrag ved . . endeløst Arbej de. 5tinteen.

MB.49.
4) i anv. svarende til vrage 2 (-3). 4.1)

handlingen at vrage (2), forsmaa, ringe-
agte, lade haant om noget. *0m sligt er

skreved næt i disse Sørge-Breve (o: Ovids),
|

Der bør, mens Verden staar, at være til og
leve;

|
Thi, blev end Fadet røørt, sad Svik-

ken dog saa fast, |
At ej en Dryp deraf for-

tjæner Vrag og Last. LThura.Poet.122. Stor-

ken tager uden Vrag den Første (0: af de

smaa børn, den skal hente), han seer. HCAnd.
(1919).1Y.394. i ordspr. som der sker ingen

vrag uden sag (jf. Sag 2), gud gør ej vrag
uden sag. Moth.V252. Grundtv.Da.Ordsprog.

(1845).nr.2944. \\ nu vist kun i forb. kaste
ell. (nu sjældnere) slaa vrag paa, (sml.

kaste, slaa foragt paa u. IL Foragt 1; i

rigsspr. især (3). \. m.h. t. ting ell. forhold.

de engelske og franske Digtere . . ere den

Skole, hvori den danske dramatiske For-
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fatter . . bør danne sig; uden at han der-

for bør slaae Vrag paa de tydske Skuespil.

PAHeib.II.v. *Er der nogen Eva fundet,
(

Som paa Æblet kasted Yrag? Winth.IY34.
Tro ikke . . jeg slaaer Vrag paa Alvor.

Recke.SpoletosBlomst.(1913).50. Den som el-

sker Hauch, kaster ikke Vrag paa hans
Uom3inGT.HBnx.DD.207. Feilb. LollO. tid-

ligere spec. (m. h. t. vareparti olgn.): kassere

(efter kritisk undersøgelse) : Moth.S456. Offi- lo

ciererne, som her vare i Kræmmernes Sted

. . sloog Vrag paa dette Soldater-Klæde,

og giorde . . Vanskelighed over Vanskelig-

hed. EPont.Men.III.515. Hvad Tømmer . .

der ikke var ganske overordenligt, blev

der slaaet Vrag T^ta&.Grundtv. Snorre. 1.289.

2. m.h.t. person (spec: vrage, forskyde som
kæreste, bejler, fremtidig ægtefælle). Det er jo

tids nok at kaste Vrag paa Borgerfolk, naar
du faaer en Rang.Holb.HAmb.il. 6. jeg vil 20

elske V., i hvor Reent jeg har slaaed Vrag
paa ham tiUoTn.KomGrønneg.II.SS. Der var
to meget smukke Døtre; men de vare saa

stolte, de kastede aldeles Vrag paa den unge,

fattige Stndent.Goldschm.11.242. 4.2) (vist

kundial.) fejl, brist, skade, som en (brugs)-

genstand faar under tilvirkningen ell. i brug.

det grove, stive Lærred (kunde) under Vrid-

ningen let . . briste i Traadene og derved
faa et Yra,g. Strange.MS.82. der er vrag i 30

fadet (9: fejl i brændingen af porcettænet).

LollO. der er gaaet vrag paa det (o: det er

gaaet i stykker). UfF. 4.3) (især fagl. (spec.

t) ell. i (dial.-farvet) talespr., jf.: „alm. i

Kbhvn., maaskee dog kun i de lavere Stæn-
der." Lewn.^ genstand (især handelsvare) be-

hæftet med fejl, skavanker; udskud (3.2);

vraggods (2). Moth.V252. HandelsO.(1807).

153. Marskandiserne have ikke andet kjø-

benhavnsk Porcellain end Yr&g. Levin, (en) 40

betydelig Del af Produktionen mislykkes
og maa sælges som „Vrag" (Udskudsost).
LandmB.II.494.

\\ (jf. Vrag-bræt osv.) om
frasorteret, sekunda ved (som, knudebrænde
olgn.) ell. tømmer m. m. MO.^ (u. Vragbræ-
der/ Vrag udgøres af Knuder og beska-
diget Brænde og bestaar altsaa mest af

knudet, splintret og beskadiget Ved over
10 cm. tykt, kløvet og opsat i rm. Land- og
Skovbrugsbladet.^^lnl911 .1 .sp.2. Træet . . kø- 50

bes som „god savfalden Vare, fri for Vrag".
Tømrerarb.297. VareL.'^L184. UfF.

II. vrag, adj. (ogs. yræg). {eng. f
wrack, (m)nt. holl. wra(c)k, jf. oldn. rækr;
af I. Vrag; sml. vrags; nu kun dial.) som
er vrag (1.4.3); udskuds-. Vræg . . Er det,

som duer intet. Moth.V253. 1744 (blev) en
Ladning paa 163 Tvlvter vrage Fyrrebræd-
der sejlet .. til Yedhæk. HistMKbh.3R.VI.

90.
II

i videre anv., i forb. en vrag tanke, 60

en mistanke, jeg har en vrag tanke til den
mand. UfF. (Falster), jf.: kødet har en vrag
tanke (o: er begyndt at blive fordærvet).
LollO. (sml. I. Tanke 9.2;.

III. vrag, adj. se IL vrad.

Vrag-, i ssgr. [ivra(*)q-] (dial. ell. for-

æld, (især i bet. I.2) ogs. Vrags-, se Vrag-
bræt, -gods, -menneske, -mærke 2, -ret (og
u. -tømmer 2), jf. (sj.): Vrags-næse (0: ikke

velformet næse). Anesen.J0.147). I) (navn-
lig) af I. Vrag (ell. IL vrag, vragsj^. I.l) til

I. Vrag 2 (ell. S.i); saaledes overalt ndf.,

hvor intet andet bemærkes; foruden de paa
alfabetisk plads opførte bl. a. Vrag-afmærk-
ning, -auktion (0: strandingsauktion) , -bjæl-

ke, -bund, -del (jf. -stumpe, -fyrskib (jf.

-mærke 1), -inspektør, -kommissionær, -lov

(jf. -ret), -lystønde (jf. -tønde^, -plyndrer,

-plyndring, -prik (jf. -mærke 1 og I. Prik 2),

-rest, -signal (jf. -mærke 1^, -væsen. I.2)

{mnt. wrak-; især fagl. ell. i (dial.-farvet)

talespr.) til I. Vrag 4.(2-) 3 (ell. II. vrag,

vrags^; navnlig i betegnelser for genstande,

varer, der kasseres ell. er af ringe kvalitet,

behæftet med skavanker (og derfor sælges bil-

ligt), bl. a., foruden de ndf. anførte. Vrag-
bog (jf. I. Bog 5 og Udskudsbog 2), -dæle

(jf. -bræt;, -fjæl (jf. -bræt;, -halm, -hør,

-kar, -rør (fx. til dræning), -ske, -skind,

-stod (jf. I. Stod beg.), -støbning, -tomat

(jf. -frugt;, -uld (jf. Skuduld;, -æble (jf.

-frugt;. 2) (navnlig) af vrage. 2.1) (jf.vr&ge-

1 og u. Vrager 1 ; fisk., især dial. (bornh.))

til vrage 1 (ell. I. Vrag 1); se Vrag-baad,
-laks, -sild 1; desuden kan nævnes Vrag-
garn, -tid, -vejr. 2.2) (jf. vrage- 2, Vrager-;
til vrage (2-) 3; se Vragbro (sml. vragsom;.
-baad, en. (ogs. Vrage-, PKoch.Dethvisker
fraHavet.(1944J.67). (til vrage 1 ell. I. Vrag
1 ; jf. u. Vrager 1 ; fisk., især dial. (bornh.))

baad, hvormed der drives vragfiskeri (1). Sal.

XVin.421. -bord, et. [1.4.3] (alm.:) vrag-,

udskudsbræt. Moth.V252. Fisker. Sø O. S&B.
(som no.). VSO. f -bro, en. (til vrage
3.2; vragerbro. Vragbroen (i Kbh.) med
sin Crahn, hvor Sild og andre deslige ind-

pakkede Vahre eftersees, vrages og ompak-
kes. ^Poni.^^ias.//.243. -brænde, et. (jf.

u. I. Vrag 4.3 slutn.; især forst.). NatTid.^'/i

1912.M.Till.l.sp.2. SarXXV 426. -bræt,
et. (jf. -bord, -planke 2, -stav, -træ 2, -tøm-
mer 2 samt I. Vrag 4.3 slutn. og Bonde-
brædder; udskudsbræt; ogs. (jf. -planke 1,

-stump, -stykke;.* bræt fra et vrag (1.2)

(Statstidende.'"'I i 1952.l.sp. 3). S&B. Bardenfi.

Søm.IL31. VSO.
II

især i flt. -bræd(d)er.
Moth.V252. Farum Er. 36. Vragbrædder.
Brædder, der ere Undermaals, beskadigede
i Kanterne, eller af ulige Dimensioner.
Harboe.MarO. Gnudtzm.Husb.117. Vrags-:
Molb.HO. -bunke, en. [1.4.3 slutn.] (jf.

-brænde; især forst.) rosbunke. Sal.III. 773.

UfF. -beje, en. (jf. -mærke 1, -tønde,

-vager; 4>- b<^j^ (L2.2), der markerer, hvor
et (for sejladsen farligt) vrag (L2.2) er sun-
ket. Scheller.MarO. Ugeskr.fRetsv.l946.A.106.

-domme, v. (sj.) erklære et skib for vrag,

ell.: dømme til at blive vrag, D&H. billedl.:
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din Barm var et Hav, og mit Hoved en

Snekke, |
vragdømt, forladt. Drachm.GG.93.

vrage, v. ['vra'qa] (nu kun dial. vræ-
ge. Moth.V253(ogs. vrage. smst. 252). Nysted.

Rhetor.3. MDL.658(jy.). Feilb.IIl.llOl. jf.

Kort.80 og u. bet. 2.4). -ede ell. (nu kun dial.)

-te (Esp. 390. Feilb. jf. Moth.V252). vhs.

(sj.) -else f'Collectivvragelse (o: forkastelse

under eet) af alle a,nåre.EJessen.RI.60) ell.

((i rigsspr.) især ta) -ning (i bet.l slutn.:

Rawert&Garlieb.Bornholm.(1819).260.PKoch.
DethviskerfraHavet.(1944).77. i bet. 2-3:

vAph.(1764). PUVil828. LovNr.l78^U1921.
§1. jf. Silde-, Ølvragning samt u. I. Vej-

ning 2), jf. Vrageri. (æda. wrakæ og wræ-
kæ (Brøndum-Nielsen.GG.1.196. Lund.Ordb.

167 f.), SV. vraka (i bet. 1) og vråka, no.

vrake (jf. no. dial. reka, ræka, raka), oldn.

reka, got. wrikan (og wrakjanj; til dels (se

spec. bet. 3.2) laant fra (paavirket af) mnt.

wra(c)ken (holl. wraken); besl. m. ty. råchen,

hævne, og sanskr. vråjati, gaar; sml. I. Vrag,

II. vrag, Vrager)

1) (dial.) bevæge sig (langsomt, lidt efter

lidt); drive. Esp.390. Feilb. || spec. {ænyd.
vrage (VASech.FR.lII.169), sv. vraka i sa.

bet.; jf. I. Vrag 1; fisk., dial. (især bornh.)):

drive vragfiskeri (1); „gaa i vrag". Thu-
rah.B.283. Rawert&Garlieb.Bornholm.(1819).
169. vrage efter Silå.BornhHaandvEr.143.
Riet2.820(skaansk).

2) (jf. bet.3{i); i alm. (rigs)spr. navnlig C)

ell. lidt højtid.) afvise; forkaste; forsmaa;
kassere; kaste vrag (I.4.i) paa; ogs.: lade
haant om, negligere, ell. dadle m. m. (se

bet. 2.4); ofte i forb. vrage en ell. noget
for en anden (noget andet) ^En Arving til

Embedet, en Kongeætling . . vrages for en
ukendt og udlændig 'M3Lnå.KMicnk.EI.9. se

ogs. u. bet. 2.3); (1. br.) m. inf. som obj.

fEn Dag vragede den (o: en slange) at

følge den vante Vej til sit B.ul.HRasmus-
sen.Overs.afindiske Æventyr.(1893).124. (han)
vragede ikke, selv i den kolde Aarstid, at

sidde ude og male i fri Luft.KaiFlor.Horn-
bæk.(1940).108). 2.1) i al alm. (ofte m. h. t.

noget abstr.). Dersom nogen befindis . . at

vrage den Mynt, som Kongen haver ladet

mynte. DL.5—3—39. Det er . . ikke ret, at

vrage alt det der er nyt; Men at undersøge
det, paa det allernøieste og see Syn for Sagn.

OeconT.V.44. *Musling, Østers, som ei Plad-

sen vrage,
|
Sætte sig . . |

Som et Skiæg om
(Midgaards) Ormens Hage. Oehl. XXIX. 117.

Først vrager man mine Raad, og siden tager

man dog tiltakke med dem. Heib.Poet.Y242.
*en Pigeflok,

|
Som ei Hjemmet vrager,

|

Som i Lidt har nok.PalM.VIII.159. Hvor
(jordbunden) er mere sumpig og paa Grund
deraf vrages af Bøgen, blive Birkene talrige.

CVaupell.8.36. Den Sten, som Bygnings-
mændene vragede (1819: forskøde; 1907: for-

kastede^, den er bleven til Hovedhjørnesten.
Matth.21.42 (Skat Rørd. og 1948). jf. bet. 3.1

(og skyde 2.2); Gud beder os for Market vi

(o: proprietærerne) giør . . Fanden er i Hol-
lænderen nu til at vrage Stude; hånd bliver

alt klogere og klogere. Holb.llJ.1.1 .
|| (jf. u.

bet.S.i) i forb. m. vælge. Ungdom og Uer-

farenhed vide ei at vælge; Stolthed og Kræ-
senhed vrage alting.Suhm.il.243. Vi maae
vrage for at vælge . . dræbe for at lade

\eye.Oehl.Robins.65. det (kan ikke) tillades

10 Disciple at vælge og vrage de forskjellige

Læregienst&nde.RasmNiels.Forelæsningerover
„Philos. Propædeutik." (1863). 76. al Udvæl-
gelse medfører Vragen, at vælge er ogsaa

at \ra.ge. Naturens Y1916. 234. 2.2) m. h. t.

føde(midler). (Karl XII) vragede alt hvad
som var lekkert, og fandt fast ikke Smag
uden i Vand og Brød. Holb. Ep. III. 174.

Oehl.HF.79(se tt. spække 3.i). En mæt Sjæl

vrager (Chr.VI: træder paa) Honningkage.
20 Ords.27.7. LollO. \\ om dyr. Man maae ikke

give (lammene) mere Høe ad gangen, end
de kunne æde op, thi ellers beholder de den
skadelige Vane, at vrage Foeret. OeconH.
(1784).11. 85. PWBalle.R.39. selv Svinene

. . vrage den (o: skrubben), naar den bydes
dem to Dage i Rad. Krøyer. II. 296. 2.3)

m. h. t. personer, (jeg) dadledes i offenlige

Blade . . vragedes hvert Øieblik paa Thea-
tret.Oehl.Er.IY74. *jeg vrages som en ru-

30 sten Klinge,
|

nu for sløv,
|
men en-

gang altfor ixYas. Ploug. 1.207. et Par ansete

Godsejere vragedes ved Folkethingsvalget.

KGBrøndst.E.33. Hun havde en Gang været
meget smuk og var heller ikke til at vrage

endnu. Madelung.EH.26. jf.: *naar tør Stø-

vet vrage Gud, og sige: |
Hold op! det er

mig nok! meer vil jeg ikk.e\Ew.(1914).III.

216.
II

spec. m. h. t. bejler, kæreste, (frem-

tidig) ægtefælle. Holb.DR.IVl. *Min Datter

40 sig har kaaret en høvisk Ungersvend . .
|

Da Gubben (o: Sigurd Ring) det erfared,

forbittret han fnøs:
|

Skal Sigurd Ring
nu vrages for en opløben Knøs? Oehl.Regn.

(1849).22. knibsk at vrage og vrage . . og

Ingen faae (o: til ægte). Kierk.VI.103. (kæ-

resten) havde da ikke behøvet at vrage

ham. Klitgaard.MS.131. jf.(landbr.): Handyr
(Hingste), som vrager visse Hundyr, føres

til Bedækning blændet med en tæt Læder-

so maske. LandbO.IY677. 2.4) (nu kun dial.)

m. (bi)bet.: dadle; kritisere; gaa i rette

med; anfægte (2(2)). Det (slegfred)'Barn,

som af Fader tinglyst vorder, maa ingen

vræge, at det jo holdis for Egtebarn.DL.
5—2—70. *Hvo haver satt Jer (o: satiri-

kerne) til, at I skal andre vrage?
|

I skal

alleeneste jer selv om Næsen tage. FrHorn.
PM.70. m. flg. præp.-led: Synes du (o: tem-

pelherrernes stormester) maaske, det er saa

60 overlegent at gaa og vræge ad det, du selv

lever af (o: religionen)? Bergstedt.J.49. vrage

og klage over noget o : gøre ophævelser over

noget. UfF.
3) underkaste (ensartede) genstande en



609 vrage Vrager 610

(nøje, kritisk) undersøgelse, bedømmelse,
træffe et valg ml. disse for at fraskille
det ubrugelige, slette, uønskede og ud-
vælge, udpege det tjenlige, g o de, ønske de.

3.1) i egl. bet. (især uden obj.). jeg (maatte)
til blomsterhandler og vrage og vrage. Endelig
fik jeg (en) buket sat sammen. J^fl^enrnnj/sen.

JL.120. især i flg. forb.: I. i forb. m. præp.,

især i ell. (i) mellem (dial. ogs. paa. LollO.

UfF.); ofte i udtr. for at udpille visse (lækre) lo

dele af en portion mad, føde (og levne det

øvrige) ell. (i videre anv.) om at fraadse ell.

være kræsen, denne Tilladelse (til at spise

kød) har Ærke-Fædrene i det gamle Testa-

mente betient sig meget . . sparsomt af. De
vragede ikke i mange Dyrs Kiød, som vi

giøre. Eilsch.Philhist.29. en ung Person . .

var bleven opfødt iblant Faare-Flokkene der

i Skovene. Samme . . aad Græs og Høe, ja

vidste endog at vrage i dette for at udsøge 20

det beste, ligesom et Faax. sa.PhilBrev.43.

Han er ingenlunde uartig der (0: ved spise-

bordet), men han vil lege med Spisetøjet, spise

med Fingrene, vrage i 'M.aden.Cit.l813.(Lin-

vald.Chr.VIII.il.174). Dyr med manglende
lugtesans vrager ikke mellem nærings-
midlerne. OHans.Pædagogik.II.(1920).248. se

ogs. ndf. 1.53. 2. i forb. veje og vrage
(sjældnere vrage og veje. Rimest.(Pol.*l\\1938.

12.sp.2)), vælge og vrage (sjældnere vrage 30

og vælge. D&H. EllenJørg.HH.182; jf. u.

bet. 2.1 slutn.). Befolkningen er vakt (0: re-

ligiøst), men den er endnu ikke moden til

at veje og vrage med fornøden kritisk

.. S&ns. ZakNiels.NT.^ [1881J.203. man (tør)

gaa ud fra, at Forretningsindehavere i nogen
Grad vejer og vrager ved Personaleansæt-
telser. Poi.Vio 2948. S. sp. 3. UfF. jf. bet. 3.2:

Jeg vil . . kjøbe (Brandes'es „Hovedstrøm-
ninger") til Dig, i Tillid til . . at Du læser 40

dem med stræng Kjitik . . Jeg smigrer mig
for Resten med at have opdraget Dig til

at veje, maale og yr&ge. Schand.AE.287.
Vælge kan igien og vrage

| Jordens
Slægter, alle Dage,

|
Vælge mellem Liv

og 'Død.Grundtv.SS.1.475. En (0: en bøddel)

slider intet paa sit Mundlæder . . med at

snakke Folk Varerne paa, de maa tage dem,
som de falder, og kan hverken vælge eller

\Ta.ge.JPJac.I.290. saasnart et sprog ejer 50

dobbeltformer, er muligheden for vælgen
og vragen bragt tilveie.Thorsen.Afh.il. 6.

Han har vælget og vraget mellem de for-

skellige Ordner og Titler, som han kunde
tænke sig Muligheden af at oipn&Si. DagNyh.
*h 1910.1.sp.l. jf. bet. 2.4: *Jeg ligner ikke
dem der velge, vrage, laste

|
Og skamme

sig ey ved det Gode bort at kaste,
|
Før

de det Bedre i&aie. Prahl.BJ.48. 3.2) (nu kun
(især emb.) m. h. t. færøske (norske, islandske, e'o

grønlandske) forhold) undersøge boniteten
af (et parti) handelsvarer (navnlig visse

fødemidler), kassere de slette og klassificere

de godkendte efter kvalitet. Nibe Indvaanere

skulde forbindes til at lade den Tiære vrage,

som de kiøbe til at tiære deres Fiskegarn
med. Stampe.nn62. hvorledes gaaer (det)

til at 01, som er vraget, kan engang være
godt og en anden gang usselt? Politievennen.

1798/99.332. alle Sild, som fra Aalborg ud-
føres (skal) herefter, forinden Afsendelsen
. . vj&ges. Reskr.Vs 1811. Naar Fisk, der skal

udføres, er vraget og vejet og ført ombord i

Skibet, udsteder Vragerformanden Vrager-
attest for Ladningen. Regulativ Nr. 541 '"Ut

1921.§12.
vrage-, i ssgr. (jf. Vrag- 2) af vrage;

(i rigsspr.) kun i faa tilfælde (og især i lej-

lighedsvise dannelser). I) (fisk., især dial.

(bornh.)) til vrage 1; fx. Vrage-baad (se u.

Vragbaad/, -tid (Søyn er der knapt om
i „Vragetiden" for den bornholmske Fi-

sker. Da.Fiskeritid.1924.302). 2) til vrage 3.

(en) kritisk Vrageevne.P^ans.ZZ.75.
|j

til vrage 3.2; fx. Vrage- institution, -maal
(o: redskab, hvormed en vrager (2.2) maaler
rumfanget af tønder, fade olgn. S&B. VSO.).
Vrager, en. ['vra-qar] ((f) Vragere.

*en Ølle-vragere. /Sor<.Poe^53^. flt.-e. (ænyd.
d. s. i bet. 1-2 (ogs. i ssg. humlevrager/, glda.

vraghere i bet. 1 (jf. u. Vragerpenge), sv. vra-
kare, vråkare, no. vraker ; af vrage ell. (delvis,

i bet. 2) fra mnt. wraker) I ) (fisk., især dial.

(bornh.)) fisker, der vrager (1), driver vragfiskeri

(1). Krøyer. (Nord. Aarsskriftf. Fiskeri. 1887.
143).FBdn.Hjemstavns-Billeder.(1892).21.80.

II
hertil 6Z. a. Vrager-baad f'^/. Vragbaad^,

(til) -brug, -tid (jf. u. vrage- 1). 2) til vrage
2 og (næsten kun) 3. 2.1) O i al alm., om per-

son, der forkaster, afviser noget ell. (især; jf.

vrage 3.1^ underkaster det en kritisk bedøm-
melse, (undertiden som overf. anv. af bet. 2.2,

jf. dennes slutn.). *Saa daarligt som det var,

et Æble at forkaste,
|
For liden Vortes

Skyld . .
I

Saa høiligen den Vrager er at

laste,
I

Som fordrer nogensteds Fuldkom-
menhed. To<ie./.332. Han er en kritisk og
vurderende Natur, en Vurderer, en Vælger
og navnlig en Vrager, for hvis skarpe Blik

ikke saa forfærdelig meget finder Naade.
OFog-Pet.RR.236. jf. Bogvrager: Hvor her-

ligt et Skrift end er, saa finder det Vragere,

hvis det ikke er (afvekslende i stilen). Holb.

Ep.11.142. iblant de nymodens Bogskrivere
ere nogen lærde Vragere, som slaaer . .

Krøller paa Næsen af den allerbeste Bog,
naar inte de selv . . har gjort den. PAHeib.
Sk.1.285. sml.: Madvrager .. den, som er

ond at kage til måde. Moth.M7. 2.2) (jf. Kør-
mester ; til vrage 3.2 ; emb., nu kun m. h. t.

færøske (norske, islandske, grønlandske) for-

hold) særlig beskikket person (skøns-, syns-

mand), der besigtiger visse varearter (ved ind-

ell. udførsel) for at konstatere, om de tilfreds-

stiller m. h. t. kvalitet og mængde (og kasse-

rer de slette, klassificerer de godkendte efter

kvalitet). Pl.">lil768.§l. Mulet for dem, som
handle med ufuldkommen renset Sæd efter



511 Vrager- Traglakis 512

skiønsomme Vrageres Kiendelse. JPPrahl.
AC.84. Al Klipfisk, som udføres fra Fær-
øerne (skal) af Vragere under Overvragerens
eller en Vragerkontrollørs Opsyn vurderes

.. efter Kwalitet. LovNr.7PV,1932.§l. sml
Feilb. jf. ssgr. som Fiske- (BerlTid.'Vi,1921.

AfU.sp.2), Silde-, Te-, Tran-, Vin-, Øl-

vrager (se disse ord) samt Stadsvrager
(PAHeib.R.I.303. KrakJ865.494). || ofte i

forb.m. Maaler (l.i) og (ell.) Vejer (I.I.2).

de i Kjøbstæderne beskikkede Veiere, Maa-
lere og Yr&gere.Cirk. ^^1*1794. Maaler og
Vrager i Aarhus. Jy Saml. 3R. 1.71. Bedste-

moders Manuskript. Udg. af Wied. (1897). 118.

overf.: et par Ord ville vi sige om (Heibergs)

Yttringer om det Nasjonale, da han af

mange ansees som ubedragelig Vejer, Måler
og Vrager i dette Anliggende. Hjort. KritLit.

11.237. Madvig (stiller) sig . . ligeoverfor

dette Æmne som Kritiker, som Tænkningens
„Vejer, Maaler og \rager". JLange. 1.388.

Ude fra ydede . . fremragende litterære

Navne Andersen den . . varme Anerkendelse,

som Litteraturens Vejere og Vragere i Kø-
benhavn trevent maalte Digteren ud. KLars.
HCA.96. Vrager-, i ssgr. af Vrager; dels

i bet. 1 (s. d.), dels (og især; saaledes overalt

ndf.; om da. forhold foræld.) til bet. 2.2 (jf.

vrage- 2); foruden de ndf. medtagne kan bl. a.

nævnes Vrager-attest, -bestilling, -formand,
-karl, -kontrolør, -løn (jf. -penge), -tjeneste.

-bod, en. bod (I.l.i), hvor vragning af varer

foretages. Vragningen ved Stadens Vrager-

bod. PL'o/eiSg^J.^^. Bli&T. uegl: »Vor poe-

tiske Vrager- og Yeiei:-Bod.Ing.EF.III.4.

t -bro, en. (ænyd. d. s.; jf. Vragbro) (om
forhold i Kbh.:) skibsbro, hvor varer førtes

hen for at vrages, „et indlukt sted i Køben-
hafn, hvor fiskvare Yra,ges." Moth.V253. PI.

'I»1766. Vrageri, et. (næsten kun ned-

sæt.) vbs. til vrage 2-3. Rahb.Nath.84. At
(skuespillet) blev dadlet af Mange . . hørte
med til Nutidens Vrageri af saameget
Sldønt.Oehl.Er.11.34. det eensidige kritiske

Vrageri af Nutidens Digtere. Hauch.(Hjort.
B.11.392). Vrager-mærke, et. (ænyd.
d. s.; jf. -stempel og Vragmærke 2) mærke,
stempel (af varierende form efter varens kva-

litet), som vrageren satte paa godkendte varers

emballage. Rostgaard.Lex.V88 c. KiøbmSyst.
1.212. Fisker.SøO. -penge, pi. (glda. vra-

geræ penninghe) penge, ydelse for vragning

af varer. Moth.V253. HandelsO.(1807).153.
Fisker.SøO. -(stempel, et. (jf. -mærkej.
Anordn.Vil782.§12. -stok, en. stok (2.4)

til maaling, justering af tønders osv. rum-
indhold. Fisker.SøO.
Vrag-fisk, en. I) \. kæmpeaborre,

Polyprion cernium, der har for vane at følge

efter drivende vrag og vraggods. Sal.I.lOl.
BøvP.III.517. 2) [I.4.3] (mnt. wrakvisch;

jf. -sild 2; især foræld.) udskuds- ell. (if.

D&H.) undermaalsfisk. Forordn.^y»1753.§l,
4. Fiskeritidende. 1884. 343, -fisker, en.

(jf. -søger, -fiskeri 2) person, der opfisker,

bjærger værdigenstande fra sunkne vrag. Pol.

"/t 1939.3.sp.2. SorøAmtstid.'M944.2.sp.5.
-fiskeri, et. I) [I.l] (fisk., især dial.

(bornh.)) drivefiskeri. Nord.Tidsskr.f. Fiskeri.

1875.41. BerlTid."/Bl878.3.sp.2. 2) (jf. -fi-

sker^. Financier søges til Vragfiskeri. Poi.*'/?

1945.10.sp.l. LEGrandjean.SkibbruddetsSaga.

(1947).62. -frugt, en. [1.4.3] (især gart., r)
10 frugt, der er uegnet ell. uhrugelig til spisebrug,

som bordfrugt olgn. (men kan anvendes som
madfrugt, til industriel fremstilling af marme-
lade, most m. m.). Haven.l926.29.sp.l. Berl

Konv.XXIY.98. -gods, et. (i bet. 2 ogs.

(foræld.) Vrags-. Rostgaard.Lex.V88b. Molb.
HO.), {ænyd. d. s., no. vrakgods, mnt. wrak-
gut) I) (jf. Drivgodsj gods (især dele af skib,

der er blevet vrag, ell. af ladning), som driver

(herreløst) i vandet ell. skylles op paa kysten;

20 ogs. om dele af et skib(s rejsning, ruf olgn.),

der befinder sig om bord i sønderslaaet til-

stand, en af Kongens Fogeder havde tildømt
ham den biergede Ladning som Vraggods.
Molb. DH. 1. 312. Mandskabet . . dukkede
efterhaanden frem af det sydende Salt-

vand og Vraggodset, som belemrede Dæk-
ket. Drachm.PV140. Fiskergarn uden Mærke
betragtes som Yraggods. Scheller.MarO. jf.

1. Stykke I.2: Enkeltvis i Søen bjærgede

30 Stykker Yraggods.LovNr.l03^'U1895.
§14. Bl&T. 2) [L4.(2-)3] (især T, nu 1. br.)

(handels)gods, -vare, der under tilvirkningen

ell. senere er blevet til vrag (L4.3); udskuds-
vare(r). Moth.V252. Den bedste Havre be-

holde Bornholmerne selv . . det er ikkun
Vraggodset som sælges. Rawert&Garlieb.Born-
holm.(1819).238. spec. m. h. t. porcelæn, ler-

tøj olgn : Det Mislykkede (ved porcelæns-

brændingen) (Vraggods) sælges for bedre

40 Kjøb, eller (slaas itu). Funke.(1801).111.331.
Bergs.GF.I.U. AarbVends.1951.141. 3) bet.

l(-2) i billedl. anv. ell. i sammenligning, jeg

(har) fulgt Litteraturens Gang . . Noget
godt, noget maadeligt, og endeel Vraggods
faldt der ior.Rahb.Tilsk.1796.356. Nu (o:

paa en auktion) spredtes et Hjem for alle

Vinde . . Palæet paa St. Annæ Plads — Vrag-
gods I iVa</ians.ikfP.376.

II
om person. Bar-

barer har I (0: grækerne) os (0: islændingene)

50 kaldet —
|
Hvad vilde I kalde Jer selv?

|

I er det synkende Vraggods
|

i Folke-Bøl-

gernes Elv.
|

Svæklinge burde I kaldes.

Drachm.HV134. dette Vraggods fra Borger-

skabets Kyster, som er drevet over til os

(0: socialisterne). Howalt.DB. 60. jf.u.bet.l:

han er overflødig, et stykke vraggods.
Raage.DagHrude. (1906). 169. AaseHans.Vr.
137. -kasse, en. [L4.(2-)3] (sj.) brokkasse.

Versaillestraktaten smed Tyskland i Vrag-

60 kassen. MNeiiendam. KM. 164. -kælder,
en. [L4.(2-)3] (især t) nedsæt, betegnelse for

(kælder)butik, der (hovedsagelig) fører vrag-

gods (2) fra porcelænsfabrikationen. OrdbS.

jf. Ravnen."'U1876.4. JSødring.E.25. -laks.
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en. [I.l] (jf. -sild 1; fisk., især dial. (bornh.))

laks fanget ved vragfiskeri (1). Sal.XVIII.421.
-menneslie, et. (næppe i rigsspr.) d. s. s.

I. Vrag 3.2. „et daarligt Menneske." UfF. jf.:

Den moderne . . literatur har nok af vrange
og vragsmenneskeskikkelser at opvise.

LCJensen. Mennesket ogMenneskelivet. (1906).

80. -mserke, et. I) (jf.-høie) 4> mærke
(II.6.2) udlagt for at markere et (sunket) vrag.

S&B. BerlKonv.XXin.424. 2) [1.4.3] (nu lo

næppe br.) vrager - mærke , -stempel. Nord-
mændene . . sætte paa de sletteste Tønder
(med sild) Vragmærke, bestaaende af hele

og halve Sirkler.AFJust. Naturhist.(1802).

373. Vrags-: Levin. (u.YraLgtegn). -plan-
ke, en. (jf. -brætj. I) planke hidrørende

fra et vrag (1.2). PThorsen.Fra Sydbornholm.
(1934). 32. Statstidende.''V2l952.1.sp.3. 2)

[1.4.3 slutn.] Udskudet (af brædder) eller

de simplere Varer benævnes Vragplanker 20

eller Vragbræder. Gnudtzm.Husb.^ (1888). 111.

VSO. -ret, en. (ogs. Vrags-. Barfod.DH.I.
252. SvAakj.VJ.216). (foræld.) ret til at bjærge

og tilegne sig herreløst vraggods (1) ; forstrands-,

strandret (1); ogs. om lov, retsbestemmelser

vedrørende denne ret. Nørreg.Privatr.II.41.

175. Adelen fik (i 1648) Vragret udenfor
dens Godsers Grund. Fridericia.A.26. HMat-
thiess.L.67.

vrags, adj. (dannet til I. Vrag (4.3); 30

sml. II. vrag, nt. wracksch og (m. h. t. dan-
nelsesmaaden) volds og (u.) vaks; dial. (jy.))
som er vraget, udskudt: kassabel; slet. den
Jord . . som frembringer Torne og Tid-

sel, (er) en Vrags Jord. Hebr. 6.8 (O Guldb.).

MHainm.S.11.42(„Almuesproget"), det var
nærmest de „vrags" (jyde)Fotter, de skævt-
formede og fejlbrændte, som blev afsat i

det fordringsløse Yest]yl\sind.MylErich.Den
jydskeEede.(1903).115. MDL. Feilb.

Vrags-, i ssgr. se Vrag-. Vrag-sild,
en. I) [I.l] (sv. dial. vraksiU; jf. -laks; fisk.,

især dial. (bornh.)) sild fanget ved vragfiskeri

(1). Esp.389. Sal.XVIII.421. 2) [1.4.3] (jf.

-fisk 2 og mnt. wrakherink ; nu sj.) ubrugelig,

slet sild. Amberg. -s-menneske, -mær-
ke, et. se Vrag -menneske, -mærke 2.

-som, adj. (til vrage 2(i); sj., nu næppe
br.) tilbøjelig til at vrage; kritisk; vanske-
lig (2 slutn.). den unge Dronning (ejede) 50

alle de Egenskaber, der kunde vinde endog
den raeest vragsomme Fyrstes Hierte.J^^n-

qelst.I.241. -s-ret, en. se -ret. -stav, en.

i
1.4.3 slutn.] (jf. -bræt osv.). Sal.XVIII.421.
-sten, en. [1.4.3] navnlig (mn<. wrakstein

;

især mur.): teglsten beskadiget ved for haard
brænding; ildsten (3). Cit.l809.(OrdbS.). Suen-
yon.B.III.335. -stamp, en. (jf. -gods 1,

-stykke; oftest i flt.) drivende ell. indstran-
det stump (træstykke) af vrag (1.2). opdrevne 60

Vragstumper. Ing. EF. 1. 42. Drachm. PT. 11.

(de skulde) søge at slippe i Land . . negle
paa Planker, andre paa Vragstumper (1907:
Stykker af Skibet). ApG.27. 44(1948). || i

videre (uegl., billedl.) anv. GSchutte.HH.216.
Nu (o: paa en auktion) spredtes et Hjem
for alle Vinde, Lystighed og Løjer . . slog

sammen over Vragstumperne. iVa^/^ans.MP.
316. — jf. Vrag sp. 503'''^: en Regn af

Vragstumper (fra en knust bil).JVJens.RF.
56. Paa Marken, hvor (flyve)'M.a,skmen faldt,

arbejdede to Mand, og den ene af dem blev
saaret af Vragstumper. PoZ.Vii793S. i. sp. 2.

— (jf. I. Vrag 3.2^ om person: en vanvit-
tig Vragstump af et ^ienneske. AlbDam.TS.
244. -stykke, et. (oftest i flt.) vragstump.
Dorph. Overs, af Niels Klim. (1841). 181. Baa-
den (kunde blive) knust af de omdrivende
Vragstykker, som satte haardt ind paa os.

Drachm.LK.106. Bjærgning af løst Gods,
Vrag eller Vragstykker, der inddrive paa
Forstrauden.LovNr.l03"'U1895.§4. \\ billedl.

ell. i sammenligning, brudte minder . . kom
drivende til ham som vragstykker over søen.

NMøll.H.4. Vragstykker af et Digter-
skib (0: om lyriske digte og dramatiske skit-

ser, udgivne som manuskript). Thiele.(bogtitel.

1848). jf.: Det er Vragstykker af et Digter-

skib, som driver rundt i (Drachmanns) seneste

Bøger. Rubow.(Tilsk. 1932. II. 264). -s-tem-
mer, et. se u. -tømmer 2. -seger, en.

(jf. -fisker^ person, der søger efter vrag (for

at opfiske værdigenstande derfra); ogs. om
skib til saadant brug. Bl&T. PoWil939.
3.sp.2. -træ, et. I) (jf. oldn. rek(a)tré; 1. br.)

træ(stykke) hidrørende fra et vrag (1.2).

Drachm.LK.107. 2) [1.4.3 slutn.] (jf. -bræt
osv.). Sal.XVIII.421. -tommer, et. I)

(stykke) tømmer hidrørende fra et vrag (1.2).

BornholmsAvis. '^*
1 6 1855. 3. sp. 2. Vragtømmer

fra Vesterhavets Kyst. KUldall. Den gamle
Landsby.(1944).5. 2) [1.4.3 slutn.] (jf. -bræt

osv.). Sal.XVin.421. jf. Sletvragstøm-
mer. Riim-ogProsa-Posen.(1834).64. -tøn-
de, en. (jf. -bøje osv. og Tønde é.i) 4^ Vrag
(i befærdede farvande) blive . . afmærkede
med Vragtønder, der her i Danmark ere

grønmalede Spidstønder mærkede „Vrag".

OpfB.HI.417. PoU''lil929.14.sp.4. -vager,
en. (jf. -tønde og Vager 3^ ^ KorsørAvis.
^''U1904.2.sp.3. „Svalens" Vrag blev afmær-
ket med en Vragvager med 2 grønne Flag.

Ugeskr.f Retsv.l946.A.106.

I. VraJ, subst. se I. Vraad.
II. vraj, adj. se II. vrad.

vrak, præt. af vrikke.

vralte, v. [WrvldQ] -ede. (sv. dial.

vralta, no. vralte, jf. sv. dial. vralter, m.,

vralta, /., barn der nylig har lært at gaa; i

da. først kendt fra Moth.; muligvis omdan-
nelse af I. valte ell. valtre, under indflydelse

af ord m. sa. ell. lign. bet. som f vrakle

(Moth.V254), da. dial. vragga (BornhOS.),
vrakke (UfF.; sdjy.), vråle (UfF.), vratte

(Moth.V258. PDFaber.VÆ.50. Rietz.817

(skaansk). LollO.), sml. ogs. vrample samtjy.
vraltre (Feilb.)

|{
især talespr.) I) bevæge

sig (langsomt og) besværligt, klodset, med

XXVII. R«ntrykt '»/la 1952 33
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en vaklende, rokkende, slingrende gang
som fede dyr med korte, langt fra hinanden
siddende hen (fx. gæs, ænder, svin, tudser),

idet kroppen gynger, vrikker til si-

derne i takt med skridtene (ofte i forh.

som komme vraltende ell. vralte af (sted),

om(kring), rundtj; ogs. om gang(art), i forh.

som (have) en vraltende gang. I.l) om dyr.

Slangerne løb, og de langsomme Padder
|

yr9liGå.Oehl.XXIX.230. et Fede-Svln, der To

knap kunde vralte dbhiQå.Grundtv.HV.1.574.

store fede, vraltende Edderkopper. i/(7J.nd.

(1919).III.370. de (saa pingvinerne) vralte

ned fra Aisa.tsen.OscJens.SL.68. (sj.) refl..:

(skrubtudsen) vraltede sig ned paa Køre-

hanen.MLorentzen.AL.20. 1.2) om personer.

Hånd kand neppe vralte af steå. Moth.S750.
Hiulbenede vraltede de (o: dværgene) hen til

Kilden, indtilbeens paa smaae Fødder. Oehl.

XXXIL58. den vraltende Gang, som er 20

ejendommelig for (disse) Patienter. Panum.
449. Naar jeg (o: en lille dreng) saa gik og
vraltede om, saa skete det jo ofte, at jeg

faldt og slog mig. SjællBond.161. 2) i videre

anv. (jf. ogs. Feilh. og: vralte (0: ødsle) med
Pengene. UfF.); især om rokkende, sling-

rende befordringsmidler, køretøjer olgn.: den
vraltende Karet . . var kjørt ind i Borge-

mesterens Ga.a,rd. Ing.EF.VIL147. den tunge
vraltende Masse (0: et tog) . . snoede sig ud 30

af Natten og blev til de tydelige Vogne.
Bang.SE.194. *En Færge vralter i Østersøen.

FrNygaard.(PoU'U1928.9.sp.5). \\
(l.br.) om

ytring, meddelelse olgn. *Øret fyldes
1
med

vraltende Viser.
|
Af Præster ledes

|
de luv-

slidte Toner.
|
Omkvædet tralles

|
af runkne

Koner. ThøgLars.ST.52. Dette var blot een

af de Nyheder, som . . vraltede ned igen-

nem Husrækkerne. MartinAHans.NO.40.

Trampet, adj. fogfs. vrampig. ArchivSø- to

væsen. IL 379. vrimpet. Harboe. MarO. 448).

{fra nt. wrampig, rynket, ogs.: vranten (sml.

vranten^, jf. mnt. wrampachtich , krum,
wrempich, fordrejet, og mnt. wrempen, wrim-
pen, skære ansigt, nt. wrompel, sammenfil-

trede traade, wriimpelig, krøllet, samt ænyd.
og da. dial. vrimpe, vride, vrænge (Kalk.IY
877. Feilb.), da. dial. vrimple ell. vrømple
(sammen), krølle (sammen) (Feilb. UfF.) og

vrample, vranten, VrimpUng, I. vrippe, vrip- 50

pen
II

sml. vederbugtet || skibsbygn., nu
næppe br.) om planke, tømmer: som er sk a ar et

linieret af vindskævt træ og derfor kaster
sig. ArchivSøvæsen.IIL228. Sletvragstøm-
mer, og vrampede Flanker. Riim- ogProsa-
Posen.(1834).64.

Trample, v. -ede. ijf. jy. vra(a)mpel,

vra(a)mpling, klodset menneske ell. dyr, og

muld-vrampel, -vrempel(s), -vrappel, muld-
varp (Feilb.II.620); antagelig udvidet form eo

af jy. vampe, vralte (Feilb.III.997), jf. jy.

vampel, tyk kvinde (smst.), vamper, fedt dyr
(smst.), paavirket af (besl.) ord som vralte,

da. dial. vrap(pe), tyk, vraltende person (Moth.

V258. Feilb.), vrappe, gaa besværligt (Moth.
V257. Feilb.), vrimp(l)e of,. (se vralte, vram-
pet, I. vrippe) || dial.) bevæge sig tungt, klod-

set, med møje; vralte, (han) rakte hjæl-

pende sin Gjæst Haanden, idet denne vramp-
lede ud af Fodposen, asthmatisk stønnende
og stiv i LeTnmerne.JakKnu.F.M. Feilb.

Trane, v. se vraane.

I. Vrang, en. se Vrange.

II. Trang, adj. [vren,'] ((arkais.) sj.)

gi. bøjningsform (egl. akk. mase. ent.) -en
(^*naar paa vrangen Vei I Maalet seer.

Tode.I.169). (ænyd. glda. vrang, vrong, æda.
wrang(ær), sv. vrang, no. vrang (no. dial.

ra(a)ng ofl.), oldn. rangr, jf. eng. (laant fra

nord.) wrong og mnt. glholl. wrang, wrank,
sur, bitter (egl.: som faar en til at skære an-
sigt); besl. m. I. Vraa, vringle; ;"/• Vrange,
Vrangel, vrangelig(en), vrænge)

1) skæv; krum; fordrejet; forvreden.
vorder der Lyde paa (0: ved hug), saa som
om Munden stander vrang og skev, eller

Øje, eller Næse. Z)L.6—7—7. Vrang Miene,

fordrejet Ansigtsmiene. Leth.(1800). jf.u.bet.

4: han (maa) tætne for Døren, der trods

sit svære Laasetøj, Bom og Krog slaar

sig yrang.Raage.Friluftsfærd. (1923). 184.
\\

i rigsspr. nu næsten kun (jf. Vrangbøg;
forst.) om træ (især bøg): som (if. arveanlæg)

antager en misdannet, forvreden form. En af

de vrange Bøge ved Haraldsted Sø.Opperm.
VrangeBøge.(1908).158. En vind- og salt-

bidt Vegetation af Buske og vrange Birke.

JVJens .Nordvejen.(l939).38.

2) (jf. Vrange og u. Inderside samt V ret

2.e) om den ene af en genstands to sider (spec.

m. h. t. tøjstoffer): som normalt vender
indad, bort fra beskueren; beregnet til at

vende indad, være skjult; ofte i forb. den
vrange side (jf. Vrangsidej og i forb. m.
II. vende (jf. vrangvendt^. Paa den vrange
Side (0: reversen {1.1)) af een af disse Me-
dailler . . seer mand det Guds Navn Je-

ho\a. LTid.1735.266. Derefter bestryger man
(tøjet) paa den vrange Side med hvid Hon-
ning. CFargr.Fari'e-Bogr.f2773j.26. vende den
vrange Side nd.MO.II.1506. Halssømmen
(paa særken) var smal, laa vrang ud og var
prydet med en Stikning. AarbLollF.1926.8.
Feilb. (u. vrang, vront/ jf.: *En Skare (0:

af oprørere) . . |
Med grimt sværtet Aasyn

I

Og med Kjortelen vrang. PMøll. (1855).
1.115. billedl.: Livet har vendt sin vrange
Side ud for dem (0: er gaaet dem imod).

„HørupsValgkreds"1902.(1892).135. \\ i udtr.

for at vende vrangsiden, den forkerte side ud
paa beklædningsgenstande ved paaklædningen.

føre sig vrangt i sine kidsder. Moth.V257.
Hoser drages rætte eller vrange . . paa.

Høysg.S.48. Han havde taget den højre Sok
vrang i^a&.AHenningsen.SA.71. ||

(nu næppe
i rigsspr.) substantivisk, vrangvendt, som
har det Vrange vendt ud.Esp.l95. (jf. u.

Vrange 2 og II. graa 3.3, II. laadden l.i
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slutn.; sj. i rigsspr.) talem.: Hånd vendte det

vrange åd (o: Uev.høs, vred).Moth.V255. jf.

Esp.195. II ^;7. Vrang-maske, -pind; haand-

arh.) om maske, pind (6) olgn.: strikket paa
en bestemt maade (se u. Vrangstrikningj,

hvorved der fremkommer vandrette bølgede stri-

ber (jf. kruset l.i beg.); om strikning: som
udføres paa denne maade. En vrang Ma-
ske. SAndresen.Strikkebog.(1845).5. En vrang
Tmå. JLambert.Nyeste Strikkebog.(overs.l847).
4. SyStrikkeB.227. som adv. ell. præd.: Tag
ind vrangt; det er, at strikke to Masker
vrangt sammen. SAndresen.Strikkebog.(1845).

6. Bagsiden strikkes vrang. SyStrikkeB.108.
ofte (paa overgangen til subst.) i forb. (strikke)

ret og vrang, om strikning, hvor vrang-

pinde ell. vrangmasker veksler (saa at der

dannes glatstrikning ell. forsk, mønstre): Sal.

XI.150. Man slaar 108 Masker løst op paa
tre Pinde . . og strikker seks Omgange to

Ret og to Yrang.Soya.FH.106. jf.: (den lille

drengs) Ben i Ret- og Vrangstrømperne.
MLorentzen.R.1.24 samt: (stolen væltede) og
hun gik bagover . . med de ret og vrangs
(o: strømper) lige i Yeiret. Bang. 1.233.

3) (især Ij), spec. hos sprogrensere) navnlig

om begreber (jf. PEMiilV42): som afviger fra

det sande, rigtige ell. gængse, normale; hyp-
pigt som et mere behersket ell. højtideligere,

vægtigere udtr. end: urigtig; falsk; for-

kert; gal. 3.1) som strider mod sand-
heden, virkeligheden, det faktiske, kor-
rekte; falsk (II.l(i)); urigtig (3); usand
(1). af (prokuratorer) be-eedigis: At de i

ingen dennem beviste (o: bevidste) vrange
og Uretfærdige Sager ville lade sig bruge.

DL.l—9—10. vrange Etymologier. PEMiill.
Isl.166. Hvad er Sandhed her, og hvad er

vrangt? HBrix.DD. 37.
\\ (jf.flg. gruppe) om

mening, opfattelse, ytring ell. fortolkning, ud-
lægning. Stænderne , . aflagde dette vrange,
men Kongen behagelige Vidnisbyrd. Ifoi6.

DH.1.131. (Lockes) vrange Mening om Sie-

lenes materielle Væsen. (Sm/iw. ¥59. de vran-

geste Fordomme. Heib.Pros.III.367. Du har
et . . vrangt Syn paa Vorherre og hans Ger-
ninger. Buchh.GT.121. Man skal helt over
til Jyllandsposten for at finde den virkelig

helt vrange Skildring af (Hørup). Arup.YH. 9.

II
(især teol.) om tro, (kirke)lære. Vrang og

falsk Guds Dyrkelse. Schousbølle.Saxo.9. jf.

I. Vrangtro: Superstitio .. en vrang Guds
Tieneste og Tr oe.Gram.Nucleus.l768. Rahb.
(CThaar.H.77). især (jf. Vrang -lærdom,
-lære^ i forb. vrang lære (ell. lærdom.
DL.2—17—22. Holb.Kh.220): *0 Gud be-

var dit Ord
I

Fra Pavens Løgn og Mord,
|

Fra ald dend vrange Lære. Kingo.SS.IV221.
Odins Tilbedere skulde føres til Roms Rige
for at aflegge deres vrange Lære. Suhm.Hist.
1.116. SophClauss.Foraarstaler.(1927).38.

\\

som adv.: vrangelig. Giver nogen Dommere
een Uretfærdig Dom (fordi) Sagen er han-
nem Vrangt foredragen. DL.l—5—3. Bøn-

derne kalde den (o: Aasekilde) vrangt Paa-
Kilåe.LHøyer.G.19. Fejler han, saa kommer
det deraf, at han ansaae det Falske for

Sandt, altsaa valgte ilde fordi han dømte
vrangt. SBloch. (SkandMuseum.1800.II,2.64).
*I vrangt fortolkede

|
Min dybe Ydmyg-

hed. Bo«/e.P*S.//.69. 3.2) som afviger fra
det normale, almindelige ell. tilbørlige,

passende, ønskelige; forkert (II.2-3); gal

10 (II. 4-5); uheldig (3.3); urimelig (2.2-3).

hendes Feyl havde . . deres Oprindelse af

en vrang Opdragelse. Biehl.MF.11.29. *Fla-

nens vrange Sæder . FGuldb.II.52. I alt dette

syndede Job ikke og tillagde ikke Gud no-

get Vrangt (Chr.VI: nogen uviished^.Joft.

1.22. Grundtvig . . fandt det vrangt, om
de (o: hans to sønner) skulde confirmeres

af en anden Præst end deres Fader.HSchwa-
nenfl.M.11.50. (jf. Yrang^ynder ; sj.:) vrange

20 (venstrevendte) og rette (høirevendte) Indi-

vider indenfor (visse) Flynderarter. NatTid.
^"1^1877.Aft.l.sp.5. II

(l.br.) om hvad der

(ved sin funktion, brug) medfører, forvolder

noget ulykkeligt, forkert, galt, er uheldbrin-

gende. *et Kongebarn
|

paa Næsseskovens
Tue (o: om prins Valdemar, der 1231 faldt

paa Røsnæs for et vaadeskud)
\
sank brat i

Dødens Garn
]

for Skyttens vrange Bue.
Rich.II.138. *vrange Aar

|
vorder ikke va-

30 rende. JVJens. C. 77. jf. Vrangstrube: *Paa
Verden har jeg mig forslugt (o: ligesom en

kvælerslange paa en okse) . . \
Paa Verdens-

oxen har jeg mig forslugt
| og faaet den i

Halsen — i den vrange. Kaalund.402.
\\ (jf.

Vej 3.2 og 5 og Vrangvej ; nu sj.) i forb.

vrang(e) vej(e) olgn., om afvej(e), vild(e)

vej(e). da jeg . . kom af Alfar-Veyen, mistede
jeg min gode Patron, og maatte saa gaae
allene med den anden Skielm igiennem de

40 vrange Veye, han havde ført mig ipaa.Overs.

af Holb Levned. 77. Tropperne .. vare blevne
førte ad en vrang Ye\.Appian.RomsBorger-
krige.(overs.l806).472. overf.: Vi gik ad idel

vrange og fordervelige veye (1871: ad Uret-

færdigheds og Fordærvelses Stier).Visd.5.

7

(Chr.VI). Kiettere . . som af andres Persva-
sioner . . ere bragte paa vrange Ye]e.Holb.

MTkr.75. *Lad dig ey finde
|
Paa Falsk-

heds vrange Sti.Brors.134. „O, Du Daare!"
50 raabte Præsten, „De, som ville vise Dig Ver-

dens Vej, fører dig moxen alle paa den
vrange og ufare Ye]." Rist.J.276 (arkais.). ||

som adv.: galt; uheldigt; tosset (2-3). *(hof-

narren) Kjæven strunk udpuster,
|
Og vrangt

som Drot sig teer. Ing.VSt.51. en stor Helle-

flynder, som (hunden) i sin Graadighed fik

vrangt i Halsen. Lynstraalen.l833.227. hvor
kunde det blive saa avet og føje sig saa
vrangt. Gravl.JB.104.

4) (l.br. i rigsspr., jf.: „Sieldent." F>SO.^

om levende væsen(s sind, natur): genstridig;
vrangvillig; tvær; umedgørlig; ogs.: i

slet lune; utidig (4); bister. *Du var nys
|

Saa seen og vrang til at gienkiænde mig.

33*
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Rahb.Tord.9. selv den vrangeste og mest
prosaiske Tilskuer lades (ikke) udenfor lllxi-

sionen.FruHeib.EtLiv.1.324. Overalt Fugle-

sang og Munterhed, Glæde over den ny-

skabte Dag; men Manden er vrang, han
gaber . . gyser og gaber igen, forbitret i

Sjælen af fæle Drømme. JVJens.TL.34. (han)

var da en sær vrang Stodder, der aldrig

kunde taale, at hun søgte Guds Ord.^ase
Hans.EK.29. MDL. om dyr: smst. *Da lagde i'o

den (o: en ko) sig, de ømme Ben
|
holdt det

ikke ud paa de haarde Sten . .
|
Og Trække-

ren stod med Rebet og hang.
|
Hvad skal

man sige, Koen var vrang. JFJens.J5.86.

jf. ndf.: skabte Okserne sig vrange kastede

han dem blot, med de bare Næver.sa.

C.60. II
slaa sig vrang, (maaske efter no.

(dial.) slaa seg rang (Aasen.700); jf. u. bet. 1

og III. slaa 27 slutn.) være opsætsig ell. gen-

stridig; gøre sig ud til bens; ,,sætte sig paa 20

bagbenene". EBrand. (Pol^'lio 1927. 12. sp. 1).

To gamle Præster havde hun (som enke)

fulgt til Graven, nu var det dog rimeligt,

at hun selv, naar hendes Tid kom, blev

fulgt af den tredie (0: i hans egenskab af

ægtefælle). Men denne tredie slog sig vi'ang

(0: vilde ikke ægte hende). HBrix.(DagNyh.
^Vitl934.Sønd.3.sp.3). Hos hende var det

altsaa Sindet, der kunde hitte paa at slaa

sig \Ta.ngt.AndNx.MJ.I.113. — i flt.: Ødaner 30

og Skaaninger slog sig vrange. Raage.8T.135.

ubøjet: naturligvis slog de Konservative sig

vrang. EBrand.(PoU^I 10 1930.14.sp.6).

Vrang-, i ssgr. ['vr'eri,-] af II. vrang,

navnlig i bet. 3; saaledes ogs., foruden de

ndf. medtagne, i adskillige (1. br. ell. mere

tilfældige, især af sprogrensere ell. -fornyere

yndede) ssgr. som: vrang-anlagt (om psy-

kopat), -bytte (0: forveksle), -dannelse (0:

vanskabning, misfoster), -færd (0: urigtig 40

adfærd), -kunst, -opfattelse (jf. -mening^,
-sansning, -skabt (0: vanskabt), -skikkelse

(o: karikatur (2.2 )j, -slutning (0: fejlslutning),

-synet (jf. -syn^, -tyde, -tydning, (sjælelig)

-udvikling, (et) -vid. ||
(haandarb.) til II.

vrang 2 slutn., (især) m. h. t. strikning; for-

uden de ndf. medtagne bl. a. Vrang-broderi,

-navn (jf. Navn 5), se fx. BerlHaandarb.

11. 263. III. 339. -billede, et. [II. 3] {sv.

vrångbild, no. vrangbil(le)de; jf. Vrængebil- 50

lede; nu mindre br.) urigtigt, forvrænget bil-

lede af noget; karikatur; især (jf. Karika-

tur 2.2) overf. et travesterende Vrangbilled.

PMøll.(1855).V31. HCAnd.ML.85. Solidari-

tetens Skyggeside og Broderskabets Vrang-
billede finder man i Beværtningslivet. J-X

Rosendal.SP.34. -bne, en. [II. 1] (fagl.) i

træskibsbyggeriet: (træ)bue bestaaende af ret

stift forbundne, men bevægelige led, hvormed
der tages maal af spanternes fagon, og hvor- eo

efter disse udskæres. Hvadhedder det? (1947).
450. -beg, en. (sj.) d.s.s. vrang (II.l) bøg,
HomoS.VD.116. -dom, en. [II.3] {glda.

d. s.; jf. oldn. rangdæmi og HDahl.SM.117.

127; l.br.) uretfærdig ell. forkert, urimelig dom.

jf. I. Dom 3.1: Paranoikerens Vrangdomme
(kan) føres tilbage til det Forhold, at hans
sygeligt „mistroiske" Ulystfølelse foranle-

diger en . . Forfalskning af selve det Mate-
riale, hvorpaa Dommene bygges op. VKuhr.
ÆsthetiskOpleven.(1927).122. sml. (nu sj.):

Vrang-dømmende. Moth. V256. Pamela.
III.615 og Yr&ngåømmeri. Sibb.Aa.I.607.

Vrange, en. ['vr^ria] (ogs. olm. Vrang
[\T-Bn,'] Rowel.Br.465. Drachm.DM.190. Stof-

fer med tærnet Yrmg. Kbh.^Viol903.3.sp.4.

EThoms.DL.97. LollO.). best.f. [ivrBii(9)n;

sj. ivrBrt'(8)n] flt. næppe br. {no. vrange (no.

dial. ronga, vrang-side, -strube), sv. dial.

vrånga; substantivisk anv. af II. vrang 2;

især (uden for fagl. ell. kvinde-spr.) i best.

f. ent.; formen Vrange (tidligst truffet Moth.
V257) er eneraadende i ordbøgerne (dog har

Bl&T. Vrangj || i ældre tid forkastes den
ubøjede form af sprogfolk: „kun bestemt".

i¥0.^ „usædv." „urigtigt." Levm. „Vel kun
med best. kendeord."ZaiÅ;./072, jf.: „meest
i best. Yorm."VSO.; vAph.(1759). vAph.
(1772).III og Molb.HO. har Vrangen som
opslagsform \\ formen Vrang er antagelig

dannet med støtte i Ret (111(2)) (ligesom

Rette (smst.) efter Vrange^
|| jf. Inderside)

den side, flade af noget, der er beregnet
til at vende indad, være skjult for en

iagttagers blik ell. oftest vender indad, er

skjult; vrangside; ofte i forb. m. Ret (se

videre III. Ret (2)) ell. m. vende, i udtr.

som vende vrangen ud (af ell. paa noget)

ell. udad, vrangen vender ud (ell. op),

vende noget paa vrangen ofl.

I) i egl. bet. I.l) m.h.t. stoffer, tøj. Sort.

Poet.82. derpaa stryger man (floret) paa
Vrangen med et varmt Strygejern. CFar^.
Farve-Bog.(1773).109. den lille Pige . . vendte
sin Strømpe paa Vrangen, fordi der var

Hul paa 'Retten.Dagbl.'V7l865.1.sp.5. Bord-
tæpperne var bøjet sammen med Vrangen
oipaå.Bang.S.140. (han) børstede hvert Klæd-
ningsstykke flere Gange paa Vrang og Ret.

ARNielsen.RyssensteensHisforie.(1933).28. ri

begge Stykker sammen, Vrang mod Vrang.
SyStrikkeB.104. 1.2) (ofte spøg.) m.h.t. andre

ting. han er . . opfyldt af sit Studium og
omgaaes mest med Snegle, Snoge . . Han
vænder Vrangen ud af Alt hvad der kom-
mer i hans Nærhed og sætter Mikroskopet
derover! Cit. 1860. (HCAnd. BC. II. 377). var

det Højvande, maatte man om paa Vrangen
af Huset, ud paa en Jernaltan med Jern-

trappe, og derfra gik man i Baaåene. KMich.
PQ.151. Jeg lagde mig om på maven for at

give det, vi (0: to veninder) kaldte vran-

gen, sin portion sol. AHenningsen.JL.175. jf.:

En meget søsyg passager stod og vendte vran-

gen ud på sig selv (0: kastede op) . . ved ned-

gangen til kahytterne. Vikingen.^! 3 1952. 12.

sp.2.
II

m. h. t. bladside; dels m, h. t. (ark,

lap) papir: han (smed) Gesandtens Visitkort



621 Vrangel Vranglære 522

ned i Visitkortskaalen, saa det kom til at ligge

paa Yrangen. ERode.JP.79. Bl&T. dels om
bladside (af afvigende farvej paa plantevækst:

Hindbærriset . . vendte den lyse Vrange ud af

Bladene.JPJac./.57. Stuck.S.16{se u. I.Sludlj.

2) (jf. Bagside slutn., I. Revers 1 slutn.,

Vrangside 2) overf. anv. af iet.l{i). *I hans
(o: Aristofanes's) Skiemtestykker . .

|
Saae

Hellas sine vidtberømte Mænd
|
Paa Vrangen

tidt, men ogsaa tidt i }iieTtet.Oehl.X.223.

*(je(j, en fængselslærer) kj ender mér end
Mangen

|
til Livet paa NxaxvgQn. Kaalund.

340. (historien) maatte kunne skrives fra

Vrangen, fra inden . . saaledes at den men-
neskelige Sjæls Udfoldelse til alle Sider og
Tilfredsstillelse derved ses som Historiens

virkelige lnåhold.VVed.M.25. Han vender
Vrangen ud paa sit Talent. Farverne knalder

derved . . og Mønsteret forvirres. EFrandsen.
SCI1.43. i udtr. som alt har sin vrange:

HCAnd.(1919).III.187. *Naar Du faaer No-
get kjært, da seer Du kun

|
Den smukke

Side; dog har Alt sin Yrange. Bagger.11.1 5.

II (jf. u. II. vrang 2; talespr.) i udtr. for at

vise sig bøs, bister, blive vred, opbragt; i forb.

som vende vrangen ud(ad). MO. VSO.
Esp.391. UfF. uegl.: Rom . . er en By, der

en Gang er forkælet af Solen og ikke taaler,

at Elementerne vender Vrangen ud. NatTid.
^'l„1920.Aft.l.sp.l.

Vrangel, en. (ogs.Yr&ngle). ftt.yTa.ng-

ler. (nt. wrangel, krumt haandsving (som
paa slibesten); afl. af II. vrang; jf. sdjy.

vronge olgn. i sa. bet. (MDL.658. Feilb. (u.

vrangej. UfF.), mnt. wrange, krumt træ-

stykke, og dial. (adj.) vrangel (Feilb.),

vranglet (Feilb. SvendbAmt.1923.269), kro-

get, krum
II
nu vist kun dial.} krum (især:

vinkelbøjet, krumtapformet) redskabs-
del; om vinkelbøjet jærnstykke, hvortil en
klokkestreng er befæstet: MDL. om (den bevæ-

gelige del af) drejekors: Pol.*^liol938.13.sp.4

(sdjy.).
II

især om krumtap. Cit.l764.(NkS
4°333.158; bornh.). Esp.391. Feilb. (soldet)

bevæges frem og tilbage formedelst . . en
yTang\e.ChMourier.Brød.(1821).90.
vrangelig(en), adv. {ænyd. vrange-

lig(en), -lige, glda. vrangeligh (jf. glda. subst.

vranglighetj, æda. wranglikæ, no. dial. rang-
lege (og adj. rangleg^, oldn. rangliga (og adj.

rangligrj; af II. vrang 3; nu sj.) paa en mod
sandheden, virkeligheden (ell. rimeligheden,
det tilbørlige) stridende maade; med urette;
urigtigt; falskelig, vrangelig: Reenb.I.
131 (se u. trygle 2.i). de gamle Verdslige
Vise (er) af deres Tilhængere . . blevne vran-
gelig udtydede. Eilsch. Phil Brev. 105. hvad
man . . vrangelig kalder Aandelighed.iV?/e-

rupRahb.lV.427. Bl&T. vrangeligen: DL.
1—26—1. alt hvad der tilforne var vrange-
ligen og ilde giort, hedde nu rigtigen og vel-

^ioTt.Slange.ChrIV1114. mine juridiske Dom-
mere . . have bedømt mine Hensigter vran-
geligen. PAUeib.(FruHeib.HG.204). MO.

Vrang-flynder, en. [II.3.2] (vist efter

no. vrangflyndre (no. dial. rang-, raange-
flundraj; zool.) dels om gruppen hvarre

(Rhombus) af flynderfiskene, der er venstre-

vendte (EPont.Atlas. 1.650. Fedders.H.148),
dels (og nu især) om enkelte individer af

flynderfisk, der vender modsat af, hvad der

er alm. for den paagældende art. JapSteen-
str. (Vid Selsk Oversigt. 1863. 149). Lieberkind.

10 DYV330. -forestilling, en. [II. 3. i]

(med.) (varig) forestilling (6.2), opfattelse, idé

af sygelig art, hvorved foreteelser opfattes paa
en forrykt, urimelig (fordrejet, overdreven osv.)

maade. Prichard.Om Sindssygdommene.(overs.
1842).72. Vrangforestillingerne have enten
en nedtrykkende (Ringhedsforestillinger, hy-
pokondre Forestillinger, Forfølgelsesforestil-

linger) eller opmuntrende Karakter (Stor-

hedsiorestillinger). Sal.XV 1119. || i videre

20 (uegl.) anv. der hersker . . visse Vrangfore-
stillinger angaaende god Miid.Riget.^^/tl912.

3.sp.2. den Vrangforestilling, at det skulde

være finere at sidde ved en Skrivepult og
passe en Telefon, end at bruge en Skrue-
nøgle. ForC7ng<iom.2939/40.253. -gang, en.

(jf. II. vrang 2 slutn.; haandarb., især dial.)

række vrangmasker paa noget strikket, ell.:

stolpegang. Levin. Kalk.IV871. UfF. \\ ogs.

(vist ved misforstaaelse): fejl i strikning.

30 Moth.V256. D&H. -hed, en. (ænyd. d. s.,

SV. vrånghet; nu sj. i rigsspr.) til II. vrang,

især i bet. 3. de Bekostninger, som formedelst
deres (o: vidnernes) Vranghed er forvoldet.

MR.1706.148. England (har) viist sin For-

fatnings indre Vranghed, naar den skal an-

sees for at være en folkelig Fristatsforfat-

mu%.Sibb.Grundlovsforhandlingerne.(1866).12.

D&H. II
i flt., m. overgang til konkr. bet.,

om urimelige, uretfærdige forhold, den Iver

40 hvormed han søgte at bekjæmpe Daarlighed

og Vrangheder. FolketsNisse.l851.sp.508.

Vrangle, en. se Vrangel.

Vrang -Iferdom, en. (jf. -lære og

vrang lærdom u. II. vrang 3.1 ; især teol.).

„den lærdom, som viger fra den rette kriste-

lige tro." Moth.V256. Disse Sandheder (ved-

rørende ægteskabets etik) var ved Aaret 1830
himmelraabende Vranglærdomme (Brandes.

RS.202: Sofismer). Brandes.V1.128. (der) vil

50 komme falske Lærere, som ville liste fordær-

velige Vranglærdomme (1819: Secter^ ind.

2Pet.2.1(1907). -lære, en. (jf. -lærdom,
-lærer, I. -tro osv. og vrang lære u. II. vrang

3.1; „hos Nyere." JfO.*^ falsk, vildfarende

lære, især (teol.) i trossager; kætteri (1); hete-

rodoksi. JBaden.DaL. (bønnen er) et Vidnes-

byrd mod den Vranglære, der . . er rede til

at indsnige sig i Kirken, hvorefter Ægte-
skabet næsten ansees som noget Vanhelligt.

60 Mynst.BIS.1.349. *Vranglærens Overvinder
(j: St. Dominicus),

\
Ben christne Troes nid-

kiære mdder.CKMolb.Dante.IIL98. I A.s

hjem tåltes kun bøger, der ikke indeholdt
vranglære. Det var bibelen og salmebogen.
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Mølbjerg.Oården.(1949).119. -lærer, en.

[II.3.1] (jt. -lære; især teol.). JBaden.DaL.
enkelte Vranglærere ere fremstaaede, som
forvendte Guds Sandhed til Løgn.Mynst.
Taler. (1840). II. 180. „Vranglæreren" Pela-

gius (henægtede) Smaabørns medfødte ^yn-
dighed.FrPoulsen.RK.196. -maske, en,

[II.2 slutn.] (haandarb.) maske, som er strik-

ket vrang. SAndresen.Strikkebog.(1845).12.

naar man strikker Vrangmasker, (ligger

garnet) over den venstre Find. EWest.Vej-
ledn.i Haandarbejde. (1889). 19. Sterm. Textil.

(1937).27. -mening, en. [II.3.i] (jf. I. -tro

osv.; 1. br.) urigtig, spec. (teol.) kættersk me-
ning. Moth.V256. der er . . i Artiklen adskil-

lige Vrangmeninger og Misforstaaelser.Danne-

brog.^Vil899.3.sp.2. -pind, en. [II.2 slutn.)

(haandarb.) pind (5) af vrangmasker. VortHj.

111,1.126. Berl Haandarb. III. 330. -side,
en. [II.2] (si;, dial. (v)rangsia olgn.) d. s. s.

Vrange. Moth.V256. I) (især fagl.) d. s. s.

Vrange 1; m.h. t. stoffer, tøj: dersom Nogen
i Polen vilde bære Kjolen paa Vrangsiden,

vilde Alle raabe: „Det er Mode". Schiern.HS.
1.164. Stoffer med mørk Vrangside. Foriff;/.

11,3.123. Ingen løse Traade paa Vrang-
siden. HaandarbF.1945.12. \\ m. h. t. andre
ting. da hun hævede Billedet i Veiret, opda-
gede hun paa Vrangsiden deraf (en) Ind-

skrift. Hauch.IY.229. en Stump Baghave, der

stødte op til Vrangsiden af et tilsvarende

Hus. Friis -Møll.Memoirer. (1942). 8. Vrang-
side. Om Brædder: Splintside, den Side af

Brædtet, som har ligget nærmest Barken
— modsat Retside. TeknLeks.1.602. 2) (jf.

Vrange 2 og u. Retside^ billedl. den, der vil

kjende vor Tid, han bør ogsaa . . see den
paa YTa,ngs\den.Haueh.CB.72. Ingen har
saaledes kunnet vende Vrangsiden ud af

Livets Former, som (Swift). Kofoed-Han-
sen.KA.1.105. Den forfærdelige Vrangside
af Krigen. SMick. Den evige Søvn. (1912). 173.

-sind, et. [II.(3.2-)4] O'/, -sindet; l.br.)

urimeligt ell. genstridigt, modvilligt sind. der
kan komme listende et gammelt vrangsind,

som skal . . vises vintervejen . . Derfor må
viljen ikke være sen i vendingen. FSadolin.
Sjælsrøgt.(1910).30. Fleuron.V8.168. -sin-
det, adj. [11.3.2,4] (nu s^'. -sindig. Am-
herg. jf. Leth. (1800)). {ænyd. vrangsindet;

1. br.) som tænker, opfatter noget paa en
urigtig maade, ell. (oftere:) kontrær, umed-
gørlig, særsindet. Moth.V256. M.s stolte

og vrangsindede Datter. HolmHansen.Enfri
Mand.n.(1877).180. la nu vær og hids

dig! . . Bliv ikke vrangsindet. FcerZøse.Jonna.
(1938).30. ;/. Vrangsindethed f'jeg (o: en
guldmager) (har) mødt . . megen Vrang-
sindethed og Uforstandighed. JPJac./.73S;
ell. (nu sj.) Vrangsindighed (Leth.(1800).
Amberg.). -skrivning, en. [II.3.2] (især
mods. Retskrivning; sj.) skrivemaade, der
(ved fejlagtighed ell. urimelighed, slethed) af-
viger fra den gængse ell. hævdvundne skrive-

brug, ortografi. MO. (et udvalg) af dansk
Lyrik, som er udgivet med den nye Vrang-
skrivning. Truslen modvort Skriftsprog. (1951).
31. -strikning, en. [II.2 slutn.] (haand-
arb.) strikning af vrangmasker. Til Vrang-
strikning skal Garnet ligge over venstre
Pind, og den højre Pind stikkes under
Garnet fra højre til venstre ind i Masken
paa venstre Pind, Garnet slaas om højre

10 Pind og trækkes med denne bagfra gennem
Masken. Sal.XVI.817. BerlHaandarb.il1.217.
-strube, en. [11.3.2] {ænyd. d. s. og vronge
strube, sv. vrångstrupe, no. vrangstrupe; i

folkeligt spr. (nu især dial.)) luftrør (2.i);

næsten kun (jf. u. II. vrang 3.2) i udtr. for,

at dele af spise- og drikkevarer (ell. (tohaks)-

røg) ved uheld glider ned i luftrøret, kommer
i „den gale hals" (se I. Hals 3.2J; alm. i forb.

som komme i vrangstruben ell. (nu of-

20 test) faa noget i vrangstruben, noget

(af mælken) kom i Vrangstruben, eller Luft-

røret . . hvorover Barnet strax døde.^dr.
"'U1762.5.sp.l. (han havde) faaet et temme-
lig betydeligt Qvantum Spiritus i den af

Lægmand saakaldte Vrangstrube. Bagger.I.

165. „Fik De Cigarrøgen i Vrangstruben?"
Schand.SB.168. Borries. P. 60. Esp. 391.

\\

overf. „(kejseren) vilde sluge hele Tydsk-
land." — „Han fik Nordalbingien i Vrang-

30 struben." Ing.VS.11.104. (mit litterære pro-

jekt) er bleven siddende i Vrangstruben.
Drachm.(Brandes.Br.II.191). yngre Inspek-

tører, der lige springer . . til den ret magt-
fuldkomne Stilling som „overordnet" ved
en Skole . . faar denne Værdighed i Vrang-
struben. Morgenbladet.^*! 9 1889.1. sp.7. Aehton
Friis.DØ.III.215. O -syn, et. [II.3] {jf. oldn.

rangs;^ni) forkert, bagvendt syn (5.3), ansku-

else, betragtning(s-maade). Hejmdal."1*1869.
40 l.sp.4. de Meningsløsheder og Vrangsyn,

hvoraf (bogen) vrimler. NatTid.^Vio 1877.Aft.
2.sp.3. forkrøblede Eksistenser, der har

faaet et Vrangsyn paa Tilværelsen. DTidsskr.

1901.178. I.-tro, en. [II.3.i] {ænyd. d.s.;

jf. -lære, -mening, II. -tro osv. samt vrang
tro u. II. vrang 3.1 ; l.br.) afvigende, forkert,

vildfarende tro (spec.: kætteri); ogs. (for-

æld.) om overtro (Moth.V257). PEMulVI.61.
HjælpeO. Fjender havde (Goethe) mange af

. , som bebrejdede ham hans Vrangtro; men
nu bøje alle sig for „den store Hednings"
. , Snille. AErslev. Fremmed Digtning. (1894).

66. Det er . . vistnok en udbredt vrangtro,

at tysk er et såre slangfattigt sprog. Bow.
(FestskrifttilLisJacobsen.(1952).46). IL -tro,
adj. [Il.é.i] (jf. I.-tro; sj.) d.s. s. -troende.

Der blev baaret Kæremaal mod en Mand
for at være Tilhænger af Luther, idet han
havde skrevet et vrangtro Digt. Legeb.II.153.

-troende, part. adj. [II. 3. i] {ænyd. d. s.;

jf. I-II. -tro og oldn. rangtriiaSr; nu 1. br.)

som har en afvigende, forkert, vildfarende tro

(spec: sekterisk; kættersk); ogs. (især for-

æld.): overtroisk, (navnlig i substantivisk anv.,
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om person), (præsten) kaldede dem (o: kal-

vinisterne) falske Lærere og Vrangtroende.
LTid.1747.261. Afguds-Dyrkere (eller) andre
Yr&ngtroende.MFBang.Taler overAftensangs-
Texterne. (1767). 521. AErslev. Fremmed Digt-

ning.(1894).94. Det var værre at have Over-
tro end ingen Tro, den ikketroende kunde
bedre vækkes af Ordet end den vrangtroende.

Graii.EP.161. -vej, en. [II.3.2] (jf. vrang
vej u. II. vrang 3.2; l.br.) vej (rute), der af- lo

viger fra den rette ell. normale; afvej olgn.

Moth.V257. G. var gaaet Vrangvejen gen-

nem Skoven, ad alle de smaa Stier, som
Dyrene havde tiaaåt. KMich.LL.291. (hun)
farer Vrangvejen ud (o: af restaurationen)

og jager op ad Køkkentrappen. sa.SSF.253.

^j7. Vildsporj overf.: *Gid den, som Gud gav
Kraft at tale vel,

|
sin svage Broder ei paa

Vrangvei lede ! FOuldb. (Rahb.Tilsk.1796. 3).

-vende, v. [-jvæn'a] [II.3] (jf. -vendt; 20

sj.) endevende; stille paa hovedet; uegl.:

Underhuusforsamlingen vrangvendte hele

Forholdet ved at betragte Ministrene, som
om de vare dens Medlemmer, da dog den
preussiske Grundlov udtrykkeligen lader

dem træde frem, ikke som Medlemmer af

Underhuset, men som Statsministre. jS'i&&.

Aa. 1.701. D&H. -vendt, part. adj. {no.

d. s.; jf. -vende; 1. br. i alm. rigsspr.) dels

(sml. II. vrang 2): som vrangen, den forkerte 30

side vender ud (ell. op) paa; dels (og især,

jf. II. vrang S): som er vendt (orienteret, ind-
stillet) paa en fra det rette, normale afvigende
maade; vendt paa hovedet; forkert, (især bil-

ledl.). Det Vrangvendte i al saakaldet Fri-

statsforfatning viser sig h.eT.Sibb.Aa.1.767.

den enfoldige Overtro paa Tysken (o: det

tyske sprog) hos den vildførte og vrang-
vendte Befolkning (o: i det ,,blandede di-

strikt" i Sønderjylland). SdjyAarb. 1893.71. 40

en pointeret sval Beherskethed, der blot var
en vrangvendt Form for Jiysteri. Raae.TT.
114. jf. Feilb.(u. vrontvendtj. -viis, adj.

[II.3] (glda. d. s., sv. vrångvis, no. vrangvis,
meng. wrangwis (eng. wrongous^; jf. -visdom;
nu sj.) uretfærdig; ubillig; uretviis; ogs.: ind-
bildt viis; selvklog; uklog. Moth.V257. vrang-
vise Mennesker . . havde ved deres onde
Stemplinger forhindret (at han blev konge).
Allen. 111,1.224. HjælpeO. Holm Hansen. En 50
fri Mand. I. (1877). 319. D&H. -vilje, en.

[II.4] (jf. -villighed; især (g) det at være
vrangvillig; vrangvillig indstilling, adfærd.
ASØrsted.Eunomia.I.(1815).438. (hun) kun-
de ikke nægte hende sin Anerkjendelse.
Hun ydede den ganske vist med Vrang-
villie, for hun havde hele Tiden ikke haft
meget tilovers for 'L\^Q.Ojel.M.76. Desværre
viste det sig ugørligt, paa Grund af en Lods-
ejers Vrangvilje, at faa Lejlighed til at under- eo
søge Kirkens Vestparti. VLorenz. (AarbFr-
borg.1939.II.52). -villig, adj. [II.4] hvil'i
ell. (nu mindre br.) -ivel'i] adv. d. s. ell. -t
ell. (t) -en (ASØrsted.Eunomia.I.(1815).439).

(ænyd. d. s.; jf. -vilje, -villighed, -vorn og
fravillig) især om levende væsen (person)

ell. indstilling, væsen, adfærd: som er blottet

for velvilje, imødekommenhed, elskværdighed;

som ikke ell. kun med modvilje, ulyst føjer

sig efter andre; uvillig (I. l.i); modvillig

(2); modstræbende; tvær (2.2). et vrangvilligt

(1871: ildesindet; Mk. St.tEsth. 13.4 (Chr.
VI). (husherrens) barske og mistænksomme
Byden, Folkenes trevne og vrangvillige Færd
ved deres GieTnmg.Rahb.Fort.II.379. sære
og vrangvillige som de (o: æslerne) var.

Halleby.46. UfF. || i videre anv. (han) faldt

hen i grublende Lediggang, fordi Arbejdet
var saa dræbende vrangvilligt. JPJac.II.187.
Hvis Vejret . . ikke stiller sig alt for vrang-
villigt, vil jeg tro, at vi . . vil have hele

Sæden bjærget først i September. PoZ."/«

1941.5.sp.2. -villig-hed, en. [II.4] (ænyd.
d. s.; jf. -vilje) den Vrangvillighed hvormed
han frembragte sin Tilstaaelse (mste mig),
at de (0: hans fejl) virkelig ydmygede ham
i hans egen InåhMning. Ew.(1914).IV179.
hans Vrangvillighed til at forklare sig. Rahb.
Tilsk.1796.723. JNHøst.LovogRet.(1837).92.
Et Drag af Utaalmodighed kom over hende
og viste, at hun var vant til at møde Vrang-
villighed af ham. Søiberg.LL.30. -visdom,
en. [II.3] (jf. -viis; sj.). kornpriserne i 1740
og 41 var . . usædvanlig høje (hvilket efter

den tids vrangvisdom fremkaldte udførsels-

forbud). FZ)?/r?Mn(i.TiV.3(?6. HjælpeO. Somme
skød Skylden paa Høvdingerne og mente,
det var deres Vrangvisdom og Gudløshed,
der voldte Bjrtiden.G Schiitte.B.l. -vorn,
adj. [II.4] (no. vrangvoren; nu iiæppe br.

(i rigsspr.)) vrangvillig; kontrær; genstridig.

Moth.V257. den eene (af døtrene) er ligesaa

vrangvorn, som hendes Papa. PameZa.///.
134. sml.Esp.391.

Vrankel, en. se u. Vrinkel.

vrante, v. -ede. vbs. ;?7- Vranteri. (no.

dial. (v)ranta; vist fra (m)nt. wranten; jf.

vranten osv.; nu sj.) give ondt af sig;
gnave (3); være gnaven, vranten. Moth.
V255. vAph.(1759). (børnene) er saa arrige

. . og vranter, og skranter, og skriger. i2a/i&.

Tilsk.1791.30. see hvor de (o: kammer-
pigerne) kan smidske, naar de vil have noget
. . men kommer man eengang i sit eget
Ærende, saa vripper og vranter de. Falsen.

Konstdommeren.(1802).113. Onkel vranter
. . over at Jorden indbringer for lidet.

JHfSmidthJ.Knud Sivertsens Dagbog. (1835).
75. FrHamm.Levn.1.55. vranten, adj.

[Wrvnd(d)n] (nu næppe br. yrantct. Rostgaard.

Lex.V89b. *En gammel vrantet M&nd.FrHorn.
SomnPoet.46. f vrantig. Graah.PT.1.19).
intk. og adv. -t ell. (nu sj. (i rigsspr.)) d. s.

(vAph.(1759). Junge.414). {sv. dial. vranten,
vrantig, no. vranten ; afl,. af vrante (ligesom

II. figen af fige, gnaven af gnave, slugen af
sluge^; formen vrantig fra nt. wrantig, jf.

nt. wranterig, wrantsch og nt. glholl. wrant.
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gnavent menneske, no. dial. vrant, d. s.; mu-
ligvis besl. m. vrampet, sml. (?) dial. vratten,

kroget (UfF.), f ell. dial. vrat(te)vorn, smaa-
vranten, opfarende (Moth.V255. UfF.) samt
I. vreden ; talespr.) om levende væsen, navn-
lig person: som (idelig) lægger utilfredshed,

vrangvilje, pirrelighed olgn. for dagen og der-

ved er vanskelig at omgaas, komme til rette

med; gnaven; knarvorn; fortrædelig

;

sur (IY3.2); ogs. om hertil svarende adfærd,

sindsstemning, ytring olgn. Prahl.BJ.4. (hun)
flyttede mig (o: sin syge mand) bestandig

af og i Seng paa sine Arme, da jeg vranten
og vanskelig ikke vilde lade mig passe af

nogen anden. Rahb.Fort.1. 74. som hun blev
ældre, blev hun ogsaa sygeligere og vrant-

neTe.Oehl.Øen.(1824).II.274. »Børneskrig og
vrantne Skjænd af AmWien. Schand.SD.73.

N. er saa vranten i Pengesager. OiesenLøM.
NH.11.67. se ogs. u. grætten og tvær 2.2 samt
FEMim.'97. om dyr: det første Spand .

.

et gammelt Øg og en træg Hest, begge lidt

vrantne til at begynde med, men efterhaan-

den mere medgørlige. Lauesen.RY32. Vran-
ten-hed, en. (især fa). vAph.(1759). Alder-

dommens tiltagende Vrantenhed under Aare-
nes besværlige Byrde. Basth.AandeligeTaler.

L(1779).298. (mange) udbade sig Timer af

hans (o: Goethes) kostbare Morgentid . .

hvad Under da, at han ofte var vranten,

og at denne Vrantenhed undertiden gik over
til Uartighed? Oe7iLProw./.i32. (en) gradvis

Forvandling af den lyse Stemning . . til

depressiv Vrantenhed. li Ostenfeld. Lundbye.
(1937). 151. -per, en. (jf. dial. vranteper
i sa. bet. (JHSmidth. Ords. 110); sj. (i rigs-

spr.)) d. s. s. Gnavenper. Skovrøy. EF. 133.

Vrante-pose, en. (til vrante og I. Pose
3.2; talespr., nu sj.) gnavpose (2). vAph.
(1772).III. (han var) en mut og indbildsk

YTante-Fose.Grundtv.Snorre.1.27. S&B. VSO.
-potte, en. (til vrante og I. Potte 4; nu sj.)

gnavpotte, binde sin Skjæbne (som hustru)

til en gammel Vrantepottes Luner. Oversk.
Com.y.25. sa.(TR.nr.73.16). Bl&T. Vran-
teri, et. flt. -er. (vbs. til vrante; nu sj.)

d. s. s. Gnaveri (slutn.). Bryd ikke din

Ægtefælle med dine Vranterier og Fortre-

deligheder. Basth. Viisdoms Lære. (1794). 238.

paa Skolen kom (læreren) slentrende som
det fæleste Billede paa Vranteri . . skjældte

os ud . . hug os Stilebøgerne i Hovedet.
JFibiger. Liv. 65. Bogen omKajMunk. (1946).
200. vrantet, adj. se vranten, vrante-
vorn, adj. (ogs. vrant-. vAph.(1759). jf.

ndf.). (sml. gnavvorn; nu sj.) tilbøjelig til

(idelig) at være vranten. Moth.V255. hertil:

Vrantevorenhed. Amberg. de kunne neppe
dæmpe deres opsydende Vrantvornhed.
Lodde.NT.314. vrantig, adj. se vranten.
Vranting, en. (ogs. Vrantning. HMik-
kels.D.5. TBruun. IV. 192. FrHolst.Revuen.
(1880).13). flt. -er. (af vrante (ell. vranten^;
nu næppe br.) vrantent, gnavent menneske.

PoulPed.DP.(1937).77. Kom Grønneg.11.162.
Agerbech.FA.1.31. vrant-vorn, adj. se

vrantevorn.

vrase, v. se vraadse.

Vrat(te), en, et. se Vræt.
vratte, v. se u. vralte.

Vravl, en, et. se Vrøvl, vravle, v. se

vrøvle.

vre, adj. se II. vred.

10 I. Vred, et, en. se Vrid.

II. vred, adj. [vreJ&; dagl. ogs. vre6']

(nu kun dial. vre (vrej). *De skal puttes i

et Hul (o: arrest),
|
Og om De bliver nok

saa vre'
|
Skal De sættes alle tre. Hostr.(Cor-

saren. "/* 1843. sp. 12). Rask. Fynske BS. 82.

FDyrlund.Uds.67. Kort.68.91. Feilb. LollGr.

24. jf. Thorsen.78) || intk. og adv. -t [vred];

flt. -e [ivre"8a]; undertiden bruges ubøjet form
som præd. knyttet til ord i intk. ell. flt., især

20 i faste forb. (spec. som præd. til personbeteg-

nelser af intk.): veiret var ham vred. MoiL
V259. *dem, som er os bitter, gram og vred.

Brors.125. de, der giør dem (o: sig) vred
udi Spill, taber gierne. Overs, afHolbLevned.60.
Medlemmet var . . vred (ikke: vredtj paa
Madvig.FolketsNisse.^^lil853.sp.7. barnet blev

mer og mer vred (sjældnere: vredt). Hjortø.

OS.27. hvis fjolset endelig 'vil spille vred,

saa lad ham det! I I bliver da ikke vred
30 (sjældnere: vredej paa mig for 'det?

j ||

(arkais.; undertiden vanskeligt at skelne fra

I. vredenj gi. bøjningsform (egl. akk. m. ent.)

vreden. *Han ligned vreden Jette. Oehl.

XXXI.161. *Vreden Tydsker fra Arildstid

I

I Sønder var Danmarks Pl&ge.Grundtv.

Dansk.1.49. *Med karrig Jord og vreden
Sø

I

han stred. ThøgLars.DF.38. (ænyd.
vree(d), glda. wredh(er), æda. wreth (Fragm.

2), SV. no. vred (no. dial. (v)rei(d), re), oldn.

40 reibr, oeng. wraj) (eng. wrothj, (m)nt. wre-

d(e) , wret , oht. reid(i) ; i aflydsforhold til

vride (sml. skaansk vrej, uretfærdig (Rietz.

818)), egl.: ,,med (af lidenskab, ophidselse)

fortrukne, fordrejede ansigtstræk"; jf. vred-

agtig, -laden og I. Vrede, II. vrede, vrede-

lig, vredes)
I) om levende væsen, især person (ell.

ytring, adfærd olgn.; se bet.1.2): som næ-
rer, er opfyldt, optændt af vrede (I);

50 opbragt (2); fortørnet; ofte i forb. blive
ell. være vred; om andre faste forb. se u.

bet. 1.1.

I.l) * al alm. til Cain og til hans Offer

saae (gud) ikke; da blev Cain meget vred,

og hans Ansigt falmede. iMos.4.5. de Vrede
(har) samme Kiendemærker (som de ra-

sende): Øinene ere gloende og gnistrende

(osv.). Basth.Moralske Tanker.(1808).158. en

af de rigtige Embedsmænd, en af dem, som
60 altid troede, de skulde være vrede, naar de

var i Funktion. Bang. 1.180. hendes eneste

Tanke var ikke at gøre ham vred. Søiberg.

KK. 11.82. — (jf. I. Vrede 1.2^ om over-

naturlige magter (gud, Satan, skæbnen): *Den



vred

gamle Fjende (o: djævelen) led
|
Er nu for

Alvor vred. SalniHj.263.1. *Lykken leer i

Dag, i Morgen er hun vred. BUch.(1920).
1^209. Gud som den vrede Dommer viger

for Kristus som ¥relseTen.OFrus.Litt.236. —
om dyr (i reglen foretrækkes betegnelser som
arrig, gal, olm, ond, uvanj; knase med ten-

derne, som et vildt svin, som er \réd. Moth.

E2. *Saa bister som den vrede Bjørn
|

Soldaten gaaer mod Fjenders Flok. Hostr. {o

S.lsc. det er lige godt ikke saa rart . . at

møde dem (o: stodhestene) i Flokke, naar de
er yxede. JHelms.0.74. den vrede Kvie. For
Stand.l938.324.sp.2. (bevæge sig) som en
vred løve i et bur, se I. Løve 3.

|| (jf. Hoved
6.4 heg.; nu sj. i rigsspr.) i forb. (som)
*Hun er

|
Lidt vred i tiovedet.Oehl.ND.

299. See, see, saa. Du er ordentlig vred i

Dit Rovedl Folkets Nisse. 1851. sp.222. vred
i hætten, kabudsen (1.2), kalotten (2), se 20

L Hætte 3 osv. || i modsætn.-forb. m. ord

som god, mild. *At du est mild, naar hånd
(0: din fjende) er vreed,

|
Det er en Christen

Kierlighed. Brors. 184. Grundtv.SS.I.108 (se

Vind sp.l629'^). Krist.Ordspr.389. enten nu
Degnen han bliver vred eller mild, saa skal

Du dog . . se, hvad det er — og jeg ind
over MsiTken. Magi Pet.F.1. 9. || i udtr. m.
forstærkende bet.; dels i sammenlignings-udtr.

som vred som en tyrk (S&B. VSO.; jf. 30

Tyrk 3.ij ell. (i rigsspr. nu næsten kun)
tysk(er) (se I. Tysk 1, Tysker 1.3j, jf.

Krist.Ordspr.389 og: *han er vred som en
Smed. Hostr.G.149 samt: Hånd er vred som
en mykke. Moth.V259(sml. Ulykke b.z); dels

(jf. skum-, smæk-, snyde-, tordenvred ofl.)

i forh. m. (præs. part. brugt som) forstær-

kende adv.: Han blev . . knusende vred.

Corsaren."l9l858.sp.3. flintrende, fnysende

(1), gnistrende ( 1.3.1 ), knitrende (2.i), ly- 40

nende (n.3.2), rystende (IY6.1), tindrende
(L3.3), tordnende (3.2) vred, se flintre (2)
osv.

II
i talem., ordspr. olgn., se fx. Moth.

T185.V259f. Mau. 11.580 ff. Krist.Ordspr.
389.629 samt u. Hølæs, VIL led l.i. i en
gi. remse: *er du vred,

|
saa er gaden bred

|

og rendestenen blød at ligge i olgn. Mau.
11830. Moth.V259. \\ i forb. m. præp. for ell.

(nu oftere) over til betegnelse af aarsagen
til vreden, den øverste for synagogen . . var 50
vred for, at (1819: vred, fordi; Jesus hel-

bredde om sabbaten.LMC.i3.i4('C'/ir.F/;. han
er vreed og fortørned for eller over det, jeg
fortørner ham med. Høysg.S.325. Ikke sandt
. . I er ikke mere vred paa mig for i Gaar?
Hauch.II.68. Skulde jeg (o: en ung pige)
blive vred for alle dem (0: de unge mænd),
jeg bliver narret (0: drillet) med, saa maatte
jeg gaae og gloe fra Morgen til Aften.
CBernh.IX.15. hvorfor er I vrede over det eo

(1871: er du vred for denne Sags Skyldj?
2Sam.l9.42(1931).

|| i udtr. til angivelse af
genstanden for vreden, den ell. det, som vreden
er rettet imod; dels (nu næppe br.) m. hensobj.:

vred 630

min Fader vil blive mig vreed for det. Zom
Orønneg.II.172. * Ingen seer paa Dig med
mørke Blikke,

|
Du er Barn, Dig er man

ikke vred. HCAnd.X.532. se ogs. ovf. sp. 528^^.

dels m. præp. (nu vist kun paa).- Jeg var
vred imod (1871: paa; mit Mk. Es.47.

6

(Chr.VI). Judæ stæder; over (1871: paa;
hvilke du (9: gud) haver været vied.Sach.
1.12(Chr.VI). (hun) var vreed paa sin

NahoeTske.Holb.Hex.L3. Fa'er og hele Fa-
milien er meget vred paa dig. Hrz.V209. Han
var langt mere vred og arrig paa sig selv

end paa de Kndre\ChKjerulf.(MH.III.139).
se sig vred paa en ell. noget, d.s.s. se sig

gal paa (se gal sp.602^''^). Kom Grønneg.

11.202. Han kan see sig vreed paa Folk.

IIøysg.S.54. Karl Johan havde set sig vred
paa Norges Konstitutionsdag den 17de Maj.
HSchwanenfl.HW.83.

\\
gøre sig vred,

d. s. s. gøre sig gal (se gal sp. 602 ^'^).

Ew.(1914).I.72(se u. I. Knep 3.3). du maa
skamme dig . . at du . . vil gjøre dig vred
over en uskyldig S]pøg. Gylb.(1849).V 81.

e. olm. se ogs. ovf. sp. 528^'. talem.: hvem
der gør sig vred for ingenting har to uma-
ger, se I. Umage 3.i.

1.2) om sindstilstand, udseende, mine(spil),

ytring olgn. ell. adfærd, handlemaade, der

røber, udtrykker, udspringer af vrede, vrede
Miner og Ord. Schousbølle.Saxo.190. *Almagts
vrede Straffedomme

|
Ei formildes ved vor

Bøn. Bagges.SV23. man kan sige om et vredt
Øie: at det „lyner". Bredahl.111.148. vrede
Breve og vrede Avisartikler. Soya.Hørespil-
afdelingen.(1939).9. \\ om sindsstemning, fø-

lelse. *Den vrede Ondskab gnistrer af hans
0ie.Oehl.XII.59. især (jf. u. vredelig 1; nu
kun (sj.) arkais.) i forb. vred hu: Hugger
. . nogen til een med vred Hue, at hånd
vil skade hannem.i)L.6—ii—5. Oehl.XXIV.
197 (se u. II. vende 6.3;. Drabet var sket i

vred Hu, og ikke forud overlagt. Molb.DH.
1.414. (han havde) set Hr. Søren af vred
Hu give sin Hustru et Øredask.HEFlindt.
Glimt.(1903).85. gode ord og gave milder

vred hu, se II. milde l.i.

2) CP overf.; især i udtr. for voldsomme,
strenge, barske, ublide naturforhold. Novem-
berregnen græder sin vrede Graad. JFJens.
Aa.57. Øen (0: Island) . . paa det aabne
Hav under den vrede Himmel. VilhAnd.
(PoVlil941.12.sp.5). Skomagerstøvler gyn-

gede — vredt skrigende — paa deres Jern-

arm. Soya.FH.259. jf. ovf. sp.528^\
II

spec.

om vand-løb, -masser, der fraader, er i oprør

(og truer de sejlende). * Elvens vrede Fos.

Boye.PS.IV.116. *Paa Søen, naar den skum-
mer vred,

I

Naar Undergang er ventet,
(

Er Han (o: sømanden) den rette Øvrighed.
FruHeib.SA.59. Redningsbøierne bleve slyn-

gede langt bort af de vrede Bølger. VKorfit-
sen.TO.II.46. Tidsskr. f.Redningsvæsen.l937.
74.sp.l.

III. vred, præt. af vride.
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vred-agtig, adj. {ænyd. d. s.; jf. -la-

den; nu l.br., jf.: „Omtrent obs."Lewn.)
dels: som if. sin sindsbeskaffenhed, af tem-

perament er opfarende, hidsig ell. knarvorn,

vranten, tilbøjelig til (ved ringe foranledning)

at blive vred; dels (sjældnere): som (i øje-

blikket) er noget (men ikke meget) vred;

ogs. om adfærd m.m. En vredagtig (1931:
Hidsig^ Mand opvækker Trætte. Ords.29.22.

*„God Nat igjen!" ham svarer kort
|
En i'o

but, vredagtig Stemme. Holst.LHbl.70. Mæn-
dene er langt værre (i ægteskabet end kvin-

derne). De bliver vredagtige og uomgænge-
lige for rene Smaatings Skyld. Schand.IF.
173. „Ja, ja," sagde M. fremdeles vredagtig

skønt mildere, „De maa have mig und-
skyldt, jeg er en aaben Natur, der siger

min Memng." JVJens.H.84.
||

(sj.) svarende

til II. vred 2. den lempeligt bevægede Sø
med Bølger, der vel bærer Skum paa Top- 20

pen, men dog ikke ser altfor vredagtige

\iå.SigMull.B.26. -agtig-lied, en. (ænyd.

d. s.; nu 1. br.) Holb.Heltind.il.378. *den
indre Kamp i Sindet,

|
For Lidenskaben, for

Vredagtigheden
|
At hemme, naar den vilde

bryde løs. Oehl.X.163. af Naturen har (Kin-
go) været en lidenskabelig Mand . . ikke

fri for Yreda,gtigheå.Rosenb.III.531. Univ
Progr.1944.II.86. m.h.t.dyr: (hestens) Vred-
agtighed. JørgfeniVteils.Z).203. -blegn, en, se 30

Vridblegn.

I. Vrede, en. ['vre'&a] uden flt. (jf.

VSO.). iæda. wrethæ (DGL.L66.Y132. Harp.
Kr.179.180. Købstadlovg.1.116), sv.no. Yxeåe
(no. dial. reide, vreiej, oldn. reibi, eng. wrath,

mnt. wrede; afl. af II. vred || ordet hører

især hjemme i skriftsproget og højere tale-

spr., jf. LollO.
II

sml. vredelig)

I) (jf. Galskab 1.3^ sinds-stemning,
-oprør, hvori man hensættes som følge 40

af uvenlige ell. usømmelige, onde, uret-

færdige handlinger, tilføjede krænkel-
ser olgn., og som fremkalder stærk uvilje,
gengældelses- , hævnlyst olgn. rettet mod
ulystfølelsens aarsag; forbitrelse; fortør-
nelse; harme (1.2); indignation \\ under-

tiden tilknyttes et præp.-led styret af (i) mod
ell. (sj.) paa til angivelse af den ell. det,

hvorimod følelsen er rettet, ell. over (især)

til angivelse af følelsens aarsag: Lad din 50

Vrede ikke optændes imod de Onde (1931
afvig.). Ps.37.1. jeg (o: Moses) vil opvække
eder til vrede (1819: Harmej over et ufor-

standigt to\k.Rom.l0.19(Chr.VI). (hendes)

Tilbageholdenhed, som jeg, med al min
Vrede paa den, maatte tilstaae, gjorde
hende endnu elskYærdigere.Gylb.1.191. skju-

ler dog ikke min Sjel en hemmelig Vrede
mod hende? Kierk.V1.300. Man var bange
for, at Folket deri (0: i et mirakel) skulde 60
se et Tegn paa Himlens Vrede over de Her-
skendes liderlige Levned. Isak Din. FF. 152.
en sort Fortvivlelse . . skød hans Vrede paa
Kvinden tilside. HSeverinsen.SM.212. I.l) i

al alm. Det er ingen Vrede, jeg lader see,

det er kun en YoYtxjdelse.Holb.Philos.il.3.

dydig Elskov frygtsom giør . .
|
Vi skielve

for den Elsktes Yrede. Bagges.Ungd.il.18.
Vreden, Gudinde! besyng, som greb Pe-
leiden Achilleus. Wilst.IU.l. HCAnd.SS.III.
269 (se u. Raseri 1). Jeg blev vred paa
min bror:

|

jeg nævned min vrede, og vreden
fik ende;

|

jeg blev vred på min fjende:
|

jeg nævned den ikke, og vreden blev stor.

NMøll.R.73. bitter (SalmHj.338.4. Esm.II.

158), blind (EChristians.Hj.311), fnysende
(2M.OS.11.8), heftig, retfærdig (se retfærdig

2), ædel (Kierk.VI.130) vrede; se ogs. u.

grum 1.3.
II

m. h. t. dyr. Dyrs natur, og
bæsters vrede (1871: mdsighed).Visd.7.20
(Chr.VI). forsone i Vrede bragte . . Heste.

PWBalle.RD.59. se ogs. u. bet. 2.2 slutn. og

II. kaste 7.4. 1.2) (jf. u. bet. 2.2) om saadan
følelse, der næres af de højere, styrende magter

som guddomme (ell. deres redskaber), skæb-

nen; spec. (relig.) om guds fortørnelse paa
menneskene (og den deraf følgende straf). m
det (er) fornødent, at være underdanig,

ikke allene for vredens (1819: Straffens;

1948: Vredens^ skyld, men ogsaa for sam-
vittighedens skyld. Rom.l 3.5 (Chr.VI). Nu
hilder Mulm og Nat min (0: den angrendes)

Foed,
I

Omkring mig buldrer Almagts Vrede.

Ew.(1914).III.256. Kierk.III.51. Guddoms-
magt har ene Kærligheden.

|
Derfor, derfor

er jeg Gud for Vreden,
|
naar I haaner Kær-

lighedens Bud. KMunk. DS. 40. Himlens
YTede.Stub.9. Gjel.HS.153. se ogs. sp.SSV-
og ndf. sp.533^'^ af Skiæbnens Vrede
har jeg lært Standhaftighed. Tro;d./.69. Bag-
ges.Ungd.II.51.

\\
gen. vredens (vredes) i

faste forb. m. subst.; flg. fremhæves: det Vre-
dens Aar 1803, hvori (Schack Staffeldt)

digtede.VilhAnd.AD.69. et vredens barn,
(efter Ephes.2.3) person, der (p. gr. af sin

slethed, syndighed) er hjemfalden til guds

straf. Da var jeg et vredens Barn og Guds
og hans Menigheds Yoxifilgex.Cit.ca.l810.

(JySaml.4R.Vll). Winth.HF.82. se ogs. u.

Barn 1.4. jf. Vredesdag: Gods hjælper ikke

paa Vredens (Chr.VI: grumhedsj Dag (o:

dommedag), men Retfærdighed redder fra

Bøden. Ords.11. 4. jf.Vogel-Jørg.BO.113. vre-
de(n)s ild, ^^Y. vredes lue nd/.j. jeg usle Orm
i Vredens Ild forgaar. PoulPed.DP.(1937).38.
se videre u. I. Ild 7.2 slutn. jf. u. Kar I.2:

Gud . . taalte med stor Langmodighed Vre-
dens Kar (1948 d. s.; 1907: Vredes-KarJ,
som vare dannede til Fordærvelse. 22om.9.22.

Frygten for at være . . et Vredens Kar, som
kngustinlæxex. Roos.JakobKnudsen.(1918).71

.

sm?. Vredesflamme og forb. vrede(n)s ild ovf.:

Hvo kand uden Graad vel skue
|
Skaden

af Guds Vredes "Lnel Sandfærdig Beretning
Om DenUlykkelige Ildebrand1728. (1728). [2].

Brors.SS.I.102. vredes ris, se II. Ris 6.

••3) (jf- II. vred 1.2; især (3) om denne fø-

lelses udtryk i miner (spec: blikket), ord,
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opførsel olgn. *i dit (o: Thors) skumle Øie

gnistrer Nreåe.Ew. (1914). 111.22. * Ørkens
Tiger flygter brat

j
For hans Øies Vrede.

Winth.l.S. Hun saa paa ham med Vrede i

Blikket. ErlKrist.DH.176.

2) bet. 1 i andre særlige anv.; flg. frem-

hæves: 2.1) i forb. m. verber. \\ som subj.

vreden bryder løs (FolketsNisse.^lil853.sp.4)

ell. frem, ud; vreden blusser (op) (Oehl. Digte.

(1803).205. 2Mos.32.19(1931)), bruser (op)

(D&H. jf. u. II. bruse 2 slutn.), flammer op

(jf. u. opblusse, opflamme 2.2), raser (Mynst.

Fræd.II.176); vreden gaar over (se gaa
32.7j. lægger sig (Hrz.X.12. Socialdem.'lit

1951.10. sp.4), sætter sig (Moth.V260. VSO.),
raser ud (jf.: Vreden havde udraset. Mt/nsi.

Præd.II.176). \\ som obj. *dem, som indtil

evig Tiid
|
Min Vrede skulde smage. Brors.

28. „kald Vrede ned over (1871: øs Vrede
paaj Israel!" Hvor kan jeg . . nedkalde
Vrede (1871: skal jeg vredes), naar Herren
ej \XGåe^\4Mos.23.7f.(1931). Derimod fik

(han senere) Kongens Vrede at iøXe.OFriis.

Ldtt.228. afvende (Schousbølle.Saxo.175. sml.

u. afvende 3.2J, betvinge (s. d.), dæmpe
(Salm.Hus.206. AOlr.DH.II.78. se ogs. dæm-
pe 4.4 og mild 2.s), mætte (nu næppe br.:

Moth.V260. Schousbølle.Saxo.471. se ogs. II.

mætte 2.3;, slukke (Brors.SS.I.104. jf. u.

I. slukke 3.2^, stille (se III. stille 4.5J, styre

(Kom Grønneg. III. 81), svale (Moth. 8 936.

D&H.), tilbageholde, tvinge (se III. tvinge

2.z), vende (se II. vende 6.3 (jf. l.i)) (ens,

sin) vrede; bide sin vrede i sig (VSO.);
udgyde, udøse, yde, ytre (sin) vrede (over,

paa en), se udgyde 2.2 (og Skaal 3.2^ osv.;

optænde ens (ell. sin; se optænde 2.2)

vrede: vAph. (1764). 476. især (jf. foreg,

gruppe) i pass.: Da blev Herrens Vrede
optændt (1931: blussede . . opj imod Mose.
2Mos.4.14. da optændtes hos mig saadan
Vrede, at (osv.).Holb.Usynl.III.3. jf. bet.

2.2: Kongen optændtes af Vrede og É.ævn-
lyst.Molb.DH.1.376. (op)vække (ens) vre-
de: En drukken Kvinde vækker (Chr.VI:
foraarsager; stor Yrede. Sir.26.9. WCarsten-
sen.Ombordogiland.(1878).17. På Vridsløse

har man tilladt disse livsvarigt fængslede . .

at dyrke musik og . . det har vakt vrede
. . blandt modstandsbevægelsens folk. Social-

dem.*liil951.13.sp.l. se ogs. u. opvække 3.2

slutn. 2.2) styret af præp. \\ styret af af (ell.

med; se ndf.). * Herrer vi havde af Him-
melens Vrede,

|
For Tyskerne reves om

T)anm.diTklOrundtv.PS.VI.234. især i forb.

af ^f med; se u. I. gnistre 2.2, jf. u. bet. 3

ndf.) vrede, i udtr. for tilstand ell. adfærd,
handling fremkaldt af vrede: *Af Løven
mangt et Brøl i Skoven høres kand,

|
Som

ej af Vrede er. Helt.Poet.148. Ebrer . . Siges

om en Orne, naar den af Vrede skærer
med Tænderne. VSO.I.663. Stemmen skar af

VTeåe.Søiberg.FLP.49. blaa (Holb.Paars.57),
bleg (PMøll.(1855).I.134. AaHermann.PH.

28), hvid (KMunk.EJ.123), rød (MH.Y127),
stum, syg (Holb.MTkr.538), ude af sig selv

(se ude 5.i) af vrede; blegne (Gylb.Novel.II.

72. KGBrøndst.B.235), blusse (Molb.DH.
1.408. MH.VI.45), dirre (PoU'/iil939.12.
sp.2), flamme, fnyse (Holb.DR.n.4. HMat-
thiess.KG.123), funkle (om øje), gnistre (se

I. gnistre 2.2^, koge (OBloch.D.^I.148), rase

(Suhm.(SkVid.XII.193)), ryste (Moth.R
10 160), skælve, stampe (i gulvet) osv. af vrede

(se III. stampe 2.i), ell. i forb. m. part. som
dirrende, fnysende, gnistrende osv. ell. op-

flammet, optændt, overvældet (se II. over-

vælde 2.3j osv. af vrede || styret af i. bringe

(Raketten.1833.134), komme i vrede (over

noget) (JBaden.DaL. D&H.); fare op (Fol-

kets Nisse.1851.sp.644. AarbKbhAmt. 1951.9)
ell. blusse op, flamme op (se II. flamme 3.3^

i vrede; spec. (jf. III. i I.3; i udtr. for, hvad
20 der udføres i en ophidset, opbragt sindsstem-

ning (paa en overilet maade): du (0: Job),

som sønderslider din Sjæl i din Vrede (1931:
i Yreåe). Job. 18. 4. at ville forbedre eller om-
vende Dem, som De i Deres første Vrede
vil sige. Hjort. KritLdt.1.111. uventet og i

Vrede forlod (han) Byen.EFrandsen.SC.I.
46. skilles i vrede, se II. skille 8.3. — (jf.

bet. 1.2j om gud(dom) osv.: straf mig ikke
i din Vrede. Ps. 6.2. *vi vide, at din Haand

|

30 Ei tugter os i Yreåe. SalmHus.65.1. i forb.

som det har vorherre (ell. fanden^
skabt i sin vrede, (nu især spøg.) om
noget uønsket, afskyet, forhadt: * Frihed er

et forbandet Ord,
|
Som Herren skabte

udi sin Vrede. PA Heib. (Lommebog f. Histo-

rieogSelskabelighed.(1796).124) . *der er Skab-
ninger hernede,

|
Som drive deres Ond-

skab skiult i Løn,
|
Som Herren skabte i sin

grumme Yxeåe.Oehl.XXIV.68. Vorherre har
40 skabt Talenterne i sin Yreåe. EChristians.

Hj.241. de biler har da fanden skabt i sin

vrede
j jf.: Udgivelsen af en Bog, som den

nærværende, (er) et af de Arbeider, Guderne
paalægge en Forfatter i deres Vrede. Huberts.

Aarh.l.ix.
||

(især O, nu 1. br.) styret af
til; knyttet til verber, i udtr. for en vredes

opstaaen: *Deraf optændes han til grusom
Harm og Yreåe. Kyhn.PE.20 (jf. u. optænde
2.1;. * Kierlighed i største smerte

|
Ey til

30 vrede blev OTprørt. Brors.SS. 1.105. *En Gede-
buk er stolt af Skjægget,

|
Og er til Vrede

let oj)ægget. Abc.10. opflamme (se opflamme
1.2;, opvække (Kyhn.PE.30. Holb.HP.III.

8) (en) til vrede; ægge en (op) til vrede:

Moth.E23. fortæl mig ogsaa,
|
Hvad dig

ægget har til Yreåe. Hrz.D.II.64. 2.3) (jf.

Kvindevrede; i ordspr. og talem. (se ogs. u.

Podagra samt fx. Moth.V261. Mau.II.580ff.
Vogel-Jørg.BO.20.296). den Sats (hos Te-

60 rents): „ira araantium amoris est integra-

tio." . . Disciplen havde oversat ligefrem

„De Elskendes Vrede er Kjerligheds
Fornyelse". Blich.(1920).XIX.48. jf. Vo-
gel-Jørq.BO.20 samt: Elskous vrede varer

34*
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ei \enge.Moth.V261. naar vreden er endt,

er (u)vennen skændt, se II. skænde l.i. i

rigsspr. især i talem. lad ikke solen gaa ned
over din vrede, se I. Sol 1.2 (og Moth.V261).

3) (jf. II. vred 2) CP overf.; især om ele-

menternes, naturforholdenes iarskhed, oprør,

rasen. Lad den, som er frelst af dem (o: fjen-

derne), fortæres i ilds vrede (1871: Ilds-

Yrede). Sir.36.8(Chr.VI). m.h.t. vind (og

vejr): *(Kristus) tvang Orkanens Vrede, lo

Boye.Psalmer.I.(1847).40. Efterhaanden som
Dagen gik med og Himlen mørknede til,

steg Værets Vrede. Woel.D.200. m. h. t. vand-

masser, hav i oprør: Ew.(1914)JII.150(se
Foster S). *vel skuer jeg Bølgerne fraade

med Yrede.FGuldb.II.ldS. *Svulm da i Vre-

de, grumme EaylBlich.(1920). VII.166.
II. vrede, v. ['vre"6a] -ede. (o?dn. reiSa,

oeng^. wræ5an; af II. vred; smi!. vredes; (nu)

sj., jf.: „udansk." Levin.) gøre vred; for- 20

tørne, *dæmp du (o: gud) i mit Bryst en-

hver utoilet Klage,
|
Hvert Suk, som God-

hed vrede k&n.Thaar.ES.éSO. *Den Blindes

(0: min, Ilødurs) Hylding, har den vredet

dig (o : Balder) ? Oehl.ND.200 (dadlet LEft.

1808.60; jf. Oehl.Svar.74). || i perf. part. anv.

som adj. Opgaven at udforske og formilde

de vredede Guder, der saa overvældende tug-

tede og geiV.AnnaliseNisPetersen.ModHæld.

(1948).10. 30

"Vrede-, i ssgr. af I. Vrede (1); næsten
kun dels i ssgr. m. subst. som sidsteled (alm.

bruges Vredes- (s. d.), spec. foran andre kon-

sonanter end s), eksempelvis: (den) Vrede-
sky, der vil sænke sig over Mandens Ansigt.

PoVl21941.11.sp.4. Hævn og Vredeudfol-
delse. ZBecA;er.fswis<."/i» 1934. 13. sp. 6). —
dels (især [jjj i ssgr. m. part. (især: præs.

part.) som efterled, fx. vrede-dirrende (fx.

om mand, stemme. Godt Humør. I.(1917). 86), 40

-funklende (øjne) (Høm.S.139. Bl&T.), -fyldt

(ansigt) (Søiberg.KK.II.46; jf. -fuldj, -gni-

strende (OldKH.343), -lysende (ansigt, øjne),

-mættet fhans vredemættede Haan. SvLa.
Litteratur.(1929).160), -vækkende (Freu-
chen. R. 146). -fnld, adj. {ænyd. d. s., jf.

fsv. vredh(i)sfulder samt harmfuld; nu sj.)

optændt, fuld af vrede. Moth.V261. Menne-
skets vredefulde Hievte. Lodde.NT.345.
Vredel, en. se u. I. Vrille. 50

vredelig, adj. (sj. vredlig, ThitJens.

VA.I.247). adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (Clitau.

PT.90. Thaar.ES.80. jf. Moth.V261). (ænyd.

d. s. og (adv.) vredelige, -ligen (HMogens.),
glda. (adv.) wredheligh(e) (Kalk.IY.874.

Brandt. RD. 1. 261. II. 139), oldn. rei5i-, rei-

6u(g)ligr (adv. -ligaj, mrit. (adv.) wredeliken,

wretlik(e)(n) ; til I. Vrede (og II. vredj; nu
sj.y I) som adj.: vred; opbragt. Gram.Nucleus.
660. om mine, ytring, sindelag osv.: Ridderen eo

giennemborede mig med et vredeligt Blik.

Oehl.Øen.(1824).II.298. „Ja," raabte han
med næsten vredelig Tordenstemme. sa.Er.
IV.151. jf. u. II. vred I.2: *frem han (0: Carl

Gustav) stævner med vredelig Ru. Oehl.

XXIV.IO. 2) som adv.: paa en vred, forbitret

maade; vredt; i vrede. *Hans Øie knittrende
|

Vredeligt kaster
|
Et Blik paa den Hulde.

Oehl.XXnnS. vi, som vidste os aldeles

uskyldige heri (0: i en egoistisk handlemaade)

,

svarede vredelig igien. Hauch.FH.124. sml.

II. vred 2: *Palmer,
|
som Vindenes Aande

|

saa vredelig rysto.Schand.SD.SO.
I. vreden, adj. ['vre-6(a)n] (dial. vri-

(d)en. Rask. Fynske BS. 69. Thorsen.188.
S0iberg.LL.75. LollO. UfF.). {jf. SV. dial.

vriden, oldn. reibinn; dels afl. af II. vred
(og undertiden vanskeligt at skelne fra dettes

biform vredenj, dels særlig anv. af part.

vreden til vride (anv. om ved; se u. vride

7.1, sml. fx. være tværs paa træet olgn. u.

I. Træ 2.3 og (u.) vranten
; jf. ogs. (?) vride

7.3J; nu næsten kun dial., jf.: „i dagl. Tale

og (dial.).'' MO.(u.Ynåe). „Talespr."i/ei;in.)

gnaven; vranten; sær; tvær (spec: som
karakteregenskab) ; vredladen. *Naar (Amor)
var vreden, mat og heed,

|
Men fik sin Tørst

kun slukket ned,
|
Paa nye man saae ham

smile. Wand. (Alm. Da. Bibliothek.Juni.1778.

117). *en Mand (skal)
\

Aldrig gøre sin

Kone imod,
|

Eller svare vrantent og vre-

åent. Bøgh.D. 1.254. En (0: jeg) har aldrig

hørt et vredent Ord af ham.KrJens.DF.
101. jf. PEMiXlV97.

II. vreden, adj. se II. vred.

III. vreden, part. (adj.). se vride (7).

vredes, v. ['vre-ftas] -edes ell. (sjæld-

nere) -tes (Trojel.I.107. EBrand.J.159) ell.

t vredes (Holb.JH.I.154); perf. part. (sj.)

-edes ell. t -et („er vrededV' Moth.V261);
imp. (næsten kun anv. i forb. m,. nægtelse)

vredes ^gak hid, vredes paa Israel (1871: øs

Vrede paa Israel). 4Mos.23.7(Chr.VI). Oehl.

III.163. *0, vredes ei, at med profane

Blikke
|

Jeg nærmer mig dit Hvilested!

Hrz.IX.301. Aron svarede: „Vredes ikke,

Herre" (1871: min Herres Vrede forhaste

s\g ikke).2Mos.32.22(1931)). (ænyd. (præs.)

d. s. (dels trans., m. person-obj., dels intr.

(ogs. i forb. vredes ved en ell. nogetj^,

glda. d.s. (2Mos.32.11 (GldaBib.). Brandt.

RD.I.196. Suso.92; præt. wred(d)es. Brandt.

RD.I.184. HellKv.12.31.80), fsv. vrc{)as, no.

vredes (no. dial. reidast, vreiastj, oldn. rei6-

ast, mnt. wre(i)den, jf. oeng. wraSian, osax.

wrebian og sv. vredgas; af II. vred; sml.

II. vrede; tU, især højtid.) blive vred, op-

bragt; fortørnes; harmes, (ofte i forb. m.
præp. over til angivelse af følelsens aarsag

ell. paa (sj. (i)mod. JakKnu.LF.23. over. se

ndf.) til angivelse af den ell. det, hvorimod

følelsen er rettet), hvorledes skal jeg vredes

(1931: nedkalde VredeJ, da Herren ikke

yredes? 4Mos.23. 8. Man bør ikke vredes paa
døde Ting. Basth.Moralske Tanker.(1808).162.

Baldur. *„Ofte — vredes ei! —
|
Det tykkes

mig, som var jeg mere hiemme her (o: paa
jorden)

\
. . end i Valhals Glands." — Frig-
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ga. *„0, Baldur! . . hvo kunde vel
|
Blandt

alle Guder vredes, vredes over dig?"Oe/iL

III.164. *han er grum af Sind og vredes

let. Hauch.SK.26. Hvorfor skal Gud vredes

over (1871: fortørnes for^ din Tale? Præd.

5.5(1931).

Vredes-, i ssgr. (især t3) af I. Vrede

(1) (jf. Vrede-^; foruden de ndf. behandlede

kan hl. a. nævnes Vredes-anfald, -brøl, -fny-

sen, -følelse, -grund, -lyd, -rus (jf. I. Rus 2),

-skrig, -taare, -tale, -torden (jf. Torden 2{2)),

-udbrud, -ytring; (sml. I. Vrede 1.3^ i be-

tegnelser for blik, minespil olgn., der afspejler,

røber vrede: Endnu kunde (den gi. rektors)

Vredesaare svulme og hans Stemme dirre,

naar han opdagede en SyndeT.Bobé.Livs-

dagenlang.(1947).42. Vredesfurerne mel-

lem Kongens Øine begyndte at udslettes.

Ing.VS.II.179. Vreden (ledsages) af stærke

Muskelsammentrækninger. Det er disse, der

fremkalde „Vredesrynkerne" i Panden.
CLange.S.36. Vredesrødme. S&B. En
Vredesrødme steg op i Madames Kinder.

Rønberg.DE.14. Vredesudtrykket i hans
Ansigt gav Plads for et Smil.Tolderl.H.55.

(l.br.) til I. Vrede 3: (bølgerne) slikkede med
^afmægtig Vredesfraade det sejgt mod-
Btaaende Sand. Schand. IF. 345. -blik, et.

(jf. u. -lyn^ blik, der udirykker, røber vrede.

[•Skjalv (drengene) ikke | For hvert mit
(Vredesblik? Boye. KS. 40. Schand. SB. 139.

•bseger , et. (su . vredesbågare ; jf. -skaal og

Bæger 1 slutn.; 1. br.) i udtr. som: denne Spas
|bragte hendes Vredesbæger til at skumme
iver. KSkytte.1.111. -dag^, en. (jf.forb. vre-

|dens dag u. I. Vrede 1.2 ; bibl.) dag, da her-

rens vrede ytrer sig. paa din (o: guds) Vredes-
|<lag (1871: Vredes Dag^ slog du ihjel. Beg^r.

12.21(1931). -dom, en. spec. (jf. I. Vrede
1.2; relig.) om guds (straffe)dom over menne-

l«A;ene. * Herrens grumme vredes -domme.
\Brors.SS.I.37. Luc.21.23(1948; 1907: Vre-
|de^. -flamme, en. (jf. I. Flamme 3.i ; nu
tj.) flamme fremkaldt, opstaaet af et væsens
horede; jf. I. Vrede 1.2: *Sodom og Gomorrha

|

Iblev . . ramt af Himlens Vredesflammer.
lCGandrup.Savonarola.(1877).35. || om flam-

ftnende vrede ell. ydre udtryk derfor. *Infer-

lalske Vredesflammer
|
Brændte fra hvert

et Blik (o: hos oprørerne). PMøll.(1855).I.
pis. Heib.Poet.VII.299. -kar, et. (jf. -skaal;

"].) se u. I.Vrede 1.2. -lyn, et. heftigt, plud-
Iseligt glimt, lyn (2.1 ) af vrede, der foer et Vre-
É deslyn over hendes smukke Træk; de buede
Øienbryn sittrede. Kofoed-Hansen.L.198. fra

den danske Regering udsendtes et af disse

Vredes-Lyn mod Chr. Pedersen, som efter-

haanden havde berøvet ham hans tidligere

Ejendomme (o: man konfiskerede en gaard,

fordi C. P. havde baaret avindskjold mod ri-

ffet). Brandt.CP.241. om lynblik, vredesblik:

*Thalia rynkede sit Bryn
|
Og sendte mig

et Yredcslyn.Winth.XI.ie. Holst.UH.lO.
\\

Jorden zittrer bort fra sit Sted . . for

(Jehovas) Vredeslynilds Dag (jf. -dag^.

Horreb.11.324. -ord, et. (fsv. vredhis ord,

jf. oldn. rei&yrSi) *Eders Naade overvælder
mig

I
Med YTedesord.Oehl.VIl .300. Boye.PS.

1.214. S&B. -skaal, en. (jf. -bæger, -kar;

bibl.). Guds syv Vredesskaale. Aab.lS.overskr.

(1948).

vredet, part. af vride.

vred-laden, adj. (nu næppe br. -la-

10 dende. Høm. Moral. 1. 31). (ænyd. vredla-

den(de); jf. -laden DO.XII.189"«-; især qa)

d.s.s. -agtig. PBruun.Overs.afDenChristelige
Seneca.(1741).61. *Nu skranter han

|
Bestan-

dig fort, vredladen, utilfreds med Mt.Oehl.
XII.320. (hun) syntes at være temmelig
vredladen af Natur. Hauch. MfB. 17. Vilde

jeg i Fængslet faa et barsk, ubehageligt,

vredladent , smaaligt Opsyn ? Frejlif Olsen.

MinFængselsdagbog.(1918).54.
\\ (jf. II. vred

20 1.2j om mine, adfærd, ytring osv. P. hørte

denne Berømmelse med et But, fremmed,
og Vredladen Ansigt. Dumetius.III.41. Vred-
laden Tunge gjør Gaven snr.Aarestr.SS.V
340. hans Øjne blev usikre og vredladne
igen.JesperEw.PF.150.

||
(sj.) svarende til

II. vred 2. *et vredladent Ray.0ehl.ND.17.
Fjorden var blæksort . . Somme Tider

skvættede den op i et vredladent Kast og
vendte det hvide ud af Øjnene. AGnudtzm.

30 (MH.I.33).
II

hertil (nu sj.) Vredladenhed.
(Kalk.IV.874). Dumetius.ni.65. See til, at

du ikke ved din Vredladenhed skal fornøie

dine Fiender. Basth.Moralske Tanker. (1808).
170. Hjort.KritUt.III.181. vredlig, adj.

se vredelig.

vredse, v. se vrisse.

vredt, vreen, part. af vride, vrej,
præt. af vride, vrejen, part. af vride.

Vrejle, en. ['vraib] flt. -r. {snarest sa.

40 ord som Brejle (se I. Brile
; jf. u. Glimj (mu-

ligvis overkorrekt form, idet vr- i visse jy.

egne (se Kort.91) er gaaet over til br-j; dial.

(ell. fagl.)) d. s. s. I. Brile. „Er en ketser".

Moth.V268. om ketcher anv. til fuglefangst

(ved tyr, under fuglenes træk): (de fugle),

der falder udenfor Muren (ved Hanstholm

fyr) bliver annekteret af (folk), som for Til-

fældet har medbragt „Vrejler" (Fiskenet paa
Stokke) til at fange Fuglene med. Ornithol

50 FT.IV68. JacPaludan.F.21.
Vrempling, en. se Vrimpling.

Vret(te), en, et. se Vræt.
Vrev(e)l, en, et. se Vrøvl, vrevle, v.

se vrøvle.

Vrid, et ell. f (jf. dog MDL. Feilb.) en

(se u. Mavevrid^. [vri6] ((nu) noget sjæld-

nere i rigsspr., jf.: „hos Ældre." AfO. (for-

men allr. forkastet Molb.HO.). „fordum."
D&H.) Vred. [vreb] vred. Høysg.AG. 34.138.

60 ;'/. JHSmidth.Ords.175. Flemløse.84. Feilb.

samt Afvred (Afvrid) og u. Bug-, Tarmvrid;
se ogs. ndf.). best.f. -det ['vriS'a^j ell. (mindre
br.) -et [ivriJ6a<] (jf. skrivemaaden Vridet.
Kidde. B .46. Haxell.Min far var en tyv.(1950).



639 Vrid Vri«l 640

5); flt. d. s. ell. f (j1- dog Feilb. u. halm-
vriderj -er (se u. let. 2.ij; hest. f. flt. -dene
['vrib'ana] ell. (mindre br.) -ene ['vriJftana]

(KSelskNyeSkr.1.569). (ænyd. vrid, vred og

vreed, wreeth (PSyv og Cit.l514.(FOhrt.

Danmarks Trylleformler. I. (1917). 188. 174)),
æda. writh (Harp.Kr.23.54.60 ofl.), sv. vred

(fsv. vri(i)dh, wredj, no. vri (no. dial. (v)rid,

re^, oldn. ri6, eng. dial. writh, nt. wriet,

wried, krat, indfiltret klynge af grene, garn-

nøgle m. m.; egl. vis. til vride)

1) (nu kun dial. (ell. i stednavne)) til

vride 1. I.l) handlingen at dreje, vende;
(Irat) drej (II); drejning; sving; især i

udtr. for at dreje, svinge med et køretøj olgn.

ell. for, at en vej har ell. faar et sving, en bøj-

ning. Et Sogn ønskede, at give Banelinien

et Sving til Højre, et andet ønskede at give

den et lille Vrid til Yenstre. CReimer.NB.
746. „Jeg væltede," sagde (kusken) „I ud-
kørslen, jeg fik for kort xnå." AnkerLars.
MM.39. UfF. *hans (o: kuskens) Hiul ved
et for hastig Vred,

|
Blev \dk.JFriis.l20.

Han giorde for hastigt et vred med Harven.
JHSmidth.Ords.175. 1.2) (jf. Afvred (Afvrid)

1) m. (mere) konkr. let.; næsten kun om
sving, krumning paa terrængenstand
(spec: vej, færdselsled). Drengen kom galt

afsted i det slemme Yriå.JHSmidth.Ords.
175. I Bugter og Vrid kæmper (elven) sig

frem mellem Fjælde og Lavastrømme, i^iett-

ron.STH.112. der, hvor (vognen) var væl-

tet, laa L. død, hvor Vejen gaar i Syd og
Nør fra Broen, men tæt oppe ved Vriddet.

RileAmt.1940.43. i letegnelser for (navne
paa) farvande: Langø Vrid. Det Vrid, som
Dybet giør vestenfor Langø. Den <iawsfceLods.

(1843).202. jf. Søkort Stedn.1.29. \\ Der er

saa mange Vred paa denne Yei. JHSmidth.
Ords.175. Rietz.818(skaansk). Feill.

2) (i rigsspr. især fagl. ell. tg) til vride

2 (-3). 2.1) i al alm. Vrid: Moth.V265. (teak-

træ) taaler ikke pludselige Stød og Vrid.

SkibsMask.l2. jf. vAph.(1772).llI. \\ ofte

konkr., om (ligesom) snoet, forvredet (parti

af) genstand, (tobaksrullerne) skal være saa
tynde og småle spundene som en maadelig
Tobaks-Pibestilke, uden ringeste Vred er

eller Bulk derudi. Laugs-Articler (Kvartudg.)
^^1^1750.Artikel 4. spec. om forvreden, knudret

del af trævækst (der vanskeliggør kløvning, be-

handling, nedsætter værdien som materiale):

Standardsortering: sundt træ . . mindre
vred og lidt ujævnt løbende årer tilladt.

Statstidende.^Viil950.2.sp.2. LollO. UfF. jf.:

dette forpinte Vrid i Grenene (paa frugt-

træer). Tandr. Det gamle Hus. (1914). 5 samt:
Hans Krop blev knortet og sejg som et

"SAgQyxQå.MartinAHans.NO.lB. 2.2) til vride

2.2, om (med kraft udført) (om)drejning
af bevægelig redskalsdel olgn.; spec. m.
henblik paa, at en nøgle drejes (rask, haardt)
om i laasen: *Jernstangen hørte jeg dem
trække,

|
Og Slaaens Hviin og Nøglens

Y rid. Winth.XI.147. (skruestikker) kan flyt-

tes omkring, (derfor kan) de ikke . . sættes
saa fast, at de ikke drejer sig for et selv

meget ringe Yrid. Haandv.253. (hun) drejede
nøglen om med et harmfuldt wiid. Hjortø.

TY83. straks tvang han, med et Vrid af

Roret, Skibet i Løbets støtte Midterbane.
CFMortens. EF.144. (jf. u. bet. 2.5) uegl:
Et Vrid til paa Skatteskruen. PoL«/i2 7926.

10 13.sp.5.
II (jf. Vrider l.i ogu. Omvrid; dial.)

konkr. Vred: Feilb. navnlig om dørvrid:

foran var Døren . . høj og gul, med blankt,

snoet Yrid.Kidde.AE.il.238. Så var han
ved sin Dør og snoede Vriddet om. sa.Loven.

(1908).26. Feilb. 2.3) (jf. Hænde- og (sml.

vride 2.4J Hjernevrid^ til vride 2.3; dels om
vridende bevægelse af ell. med legems-
del (ofte i forb. m. med (ell. af. Johs Wulff.
T.45)): I et krampagtigt Vrid rev han den

20 skrøbelige Dør o-p. Reinhard.FC.273. saa ka-
ster (fuglen) med et hastigt Vrid med Ho-
vedet et skævt Blik op mod Himlen —
nej, det var ingen HøglAchtonFriis.DØ.III.
19. jf.: *Mængden . . med Gysen (saa) Øine-

nes Vrid i gnistrende Blikke. Bagges.Danf.I.

409. P. gjorde et Par hastige Vred med
Kro]ppen. ErlKrist.St.54. jf. Tungevrid: Hans
(o: en ung bondekarls) Ord var uden Mening,
bare fuldt Pres i Halsen og sære Vrid med

30 Tungen. Kun naar han var . . uden Vidner,

hengav han sig til denne barbariske Fryd.
MartinAHans.NO.il. om forsk, grimasser;

(jf. Mundvrid:j der kom som et smerteligt

Vrid om Munden ved hvert Skudt.CFMor-
tens.KA.33. hun (sagde det) med sit lille

vred ved munden, men det var ikke uven-
ligt. Hjortø.TS.132. sml.: med et særegent
Næsevrid lod (han) Lorgnetten falde. iVa-

thans.MP.87 samt: en Markens Sanger (o:

40 en hyrdedreng) . . som under Ansigtsvrid
sætter Tonen op over alle Selvherskeres.

HansPovls.HF.41. — (jf. Led-, Lemmevrid;
nu især dial. ell. i folklore) om forvridning.

Vrid: JBaden.DaL. FOhrt.Danmarks Trylle-

formler. 1.(1917). 140. Signelsen om Kristi

Foles Fodvrid. sa.VridogBlod.(1922).15. At
sene (o: signe) for Yr ed.Cit.l785.(FOhrt.

DanmarksTrylleformler .I.(1917).134) . Cit. ca.

1860.(smst.II.(1921).21). Feill. — m. hen-

50 blik paa omvridning af en legemsdel paa et

andet væsen, (man) giver Halen (o: tor-

skens) et lille Y lid. Fiskeritidende.1884.344.

Kandidaten . . sagde, idet han for hvert

„salig" gav (missionærens) arme et lille,

kunstfærdigt vrid: „Salige ere de sagt-

modige, thi de skulle arve jorden (osv.)."

AnkerLars. VS.27. Hvorfor skal der . . Krea-

turer med (skibet)? Hver Gang hun saa

et Vrid i en Kohale, følte hun Lyst til at

60 myrde Manden, der gjorde det. KMich.W
11.10. Hovedet (paa et dyr, der skulde slacf^

tes) drejedes om med „et Vred", saa Horn-
spidserne og Næsen kom til at støtte mod
Gvd\et. AarbHollæk.1934.62. || dels m. (mere)
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konkr. bet. en spinkel Mand med . • Haaret
i et eneste stort Bølgevrid ud paa Øret.

Bergs. GF. 11.26. navnlig om snoning(er),

vinding(er) paa orme-, slangekrop olgn. ell.

(jf. Sneglevrid og u. Omvridj paa snegle-

hus: Ormen (ligger) i (snegleskallen) og lige-

saamange Vrid, Toppen undtagen, hvor
dens Hale slipper. KSelskNyeSkr.1.569. Om
en af (træstammerne) slyngede si^ en Slange i

vanvittige Vrid. OJohansen.Nyhygger. (1934).
93. jf.: Trosserne bugter sig i S lange vrid.
CFMortens.RW.237. 2.4) (dial.) til vride 2.5

;

vist kun (jf. Vindel 2, I. Vrille 1) konkr., om
hvad der snos sammen, samles (er samlet)

til et bundt olgn. en hel Klynge Hugorme
slynget ind i hinanden, „et Vrid Hugorme"
kaldes det meget betegnende paa Sjæl-

land. PoulLoremen.Jagt ogVildt.I. (1930).128.

navnlig om knippe, visk, favnfuld af hø,

halm olgn. (ofte i forh. som et vrid hø^;
Vrid: MDL. UfF. sml. Feilb. u. halmvrider.

(hun) falder ud i Møddingen med et stort

Vred Hø i Armen. SvOrundtv.FÆ.1.141.

Feilb. UfF. jf.: mere sønder efter (i Store-

bælt) var det Strand vred og Strandvred.
Gravl.0en.53 (note: Drivende Dynger af Tang
el. lign.J. 2.5) (jf. Aivred (Afvrid) 2; vist

kun i tilfældig anv.) til vride 2.6. (Carl Niel-

sen) skyer al Svulst og Sjælevrid.*S'e%-
mann.CarlNielsen.(1931).29. jf. bet. 2.2: Jeg
elsker dig. — Tomme, tomme Ord, som
ikke giver Glæde. Kun en Gysen. Et Vrid
paa hendes Trods. Brodersen.L.185.

3) (jf. u. Aalevrid og I. Slid l.i ; nu næppe
i rigsspr.) til vride 6, om ((indvortes) ri-

vende, slidende, vridende) fysisk smerte,
lidelse. Vrid om hiertet (o: kardialgi).

Moth.V265.
II

næsten kun (jf. Bug-, Mave-,
Tarmvrid (-vred)^ om underlivssmerter
som kneb i maven, kolik olgn.; især i

forb. som (faa, have) vrid i livet (se Liv
13.ij, maven (jf. I. Mave 2.4^ ell. tar-
mene. Vrid i stårtarmen (o: kolik). Moth.
V265. JBaden.DaL. MG. 8&B. (raad) For
vred i tarmene. Krist.JyA.Till.6.Afd.466. jf.

JHSmidth.Ords.175. uegl.: (skuespillets) Dan-
ske Titul foraarsager saadan Vrid i min
Mave, at jeg maa dricke Brende-Viin derpaa.
TIolb.Vgs.1.3. da ieg . . fornam det meget
Misk Mask, hånd (i sin katekismusforkla-
ring) havde blandet i Petri reene og usvige-
lige Melk for de unge . . gav det Vrid i

min Mafve. Cit.1732. (KirkehistSaml.6R.III.
590). Bagges.NK.189.
Vrid-, i ssgr. af Vrid ell. (hyppigst)

vride (1-2); jf. ogs. Vridbor og u. Vride-
bolt, -skammel samt Vrietorn. -blegn, en.

(ogs. -blegne. — Vred-. Gravl.S.84. Halle-
by.221. UfF. se ogs. ndf.; jf.: Vredblegne
(ell.) Yridhle^ne.vAph.(1764)). flt. -er ell. -e

(TroelsL.L.167. Ruff.Sundhedslexikon.[overs.

1884J.691). {ænyd. (flt.) wriidbleijne, vred-
blegner, (ent.) vredblene; jf. Blod-, Vrik-
blegn(e) samt da. dial. vridblase (UfF.),

vred-, vridblære (Esp.391. LollO.), vred-
vabel (UfF.) i sa. bet.; nu 1. br. i rigsspr.)

vædskefyldt blegn, blære, vable (ell. hudløs-

hed, ogs.: fortykkelse) i huden opstaaet ved,

at den har været udsat for (uvant) tryk, gnid-

ning; spec. om vabler i hænderne foraarsaget

af haardt og uvant arbejde med værktøj, red-

skaber (hvorved huden (ligesom) er vredet

om). Moth.V265. deres Hænder (var) haarde
10 af Yridhlegner.Rahb.Min.1787. 1. 215. alle-

rede den første Dag fik han Vridblegner
(orig.1.52: VablerJ i Hænderne (af at tærske).

AntNiels.FL.^(1866).45. (hænderne) bræn-
der . . af Vabler og „Vredblegner": Re-
sultatet af uvant Omgang med en Høtyv.
SorøAmtstid.^''ia944.3.sp.4. UfF. -bolt,
en. se Vridebolt. -bor, et ell. (nu vist kun
dial.) en (jf. Feilb. (samt ndf. 1. 54)).
[ivri5|bo'r]; i rigsspr. især gldgs. ['vri-]

20 (Feilb. OrdbS.(gl.-kbh.)) ell. ((nu) sj. i

rigsspr.) ['vre&-] (Bråndes.(OrdbS.). Bornh
OS.); om andre udtaleformer se ndf. (nu sj.

i rigsspr. Vri(d)t-. ['vrid-] vAph.Nath.VIII.
324 {et Vridtbore). Blich.(1920). XXVIII.
38. RegVliil820.§16. NordConv Lex. 1.665.

HMatthiess.Gader.61. jf.Bl&T. LollGr.§41b.

LollO. samt: Vridtboer eller Fritboer. Fi2
Friis.KA.72. — nu næsten kun dial. Fri(d)t-
[ifrid-]. Moth.F373. Forordn.^' Iil804. §12.

30 Oehl.XXIX.210. MR.1819.35. FDyrlund.Uds.
67(sjæll.). UnivBl.I.368(nordsjæll.). Feilb.I.

373.IV.160. jf. ovf. 1. 27 samt: „Fritbor . .

Bruges undertiden efter Udtalen i Steden
for Yridhor." VSO.II.287(aarl802). „fritbor

. . er vistnok endnu den alm. udtale." ZaZA;.

I.783(ca.l885). „En døende Tilværelse fører

nu de ældre Slægtleds Udtale af . . Vridbor
som . . Fritbor." Dahlerup. SprH. 109 (aar
1921). hvor man for en 40 Aar siden almin-

40 delig sagde . . Fri(d)bor, kender den yngre
Slægt kun Udtalen med Y.Jesp.(Tilsk.l902.

198); medens JBaden.DaL. Molb.HO. MG."-

MG. Holst.R. SvGrundtv. S&B. Saaby. ^-^

Lundb. opfører Vridbor som eneste form (ell.

henviser til denne fra Fritborj, angiver vAph.
som hovedform Vrikbor(e) (s. d.), men har

dog som sideform ell. i overs. Vrid- ((1772).
III) ell. Vri(d)tbor(e) ((1764). (1772).1.113.

538.11.631), og Saaby.*-* D&H. Vrid(t)bor

50 V. S. a. Fritbor (Saaby.'' kun: Vridtbor^
||

2. led ogs. (nu ikke i rigsspr.; sml. Feilb.I.

373) -bore. vAph.(1764). sa.(1772).III. sa.

Nath.VIII.324(men sa.(1772).1.113: -bor;.

— t (efter ty. bohrerj Fritborer, en. Tode.

IX.296). flt. d.s. ell. f -e (Yrithore. Blich.

(1920).XXVIII.38) ell. (ikke i rigsspr.) -er

(jf. Feilb.). {sv. vridborr (fretborr), no. vri-

bor; efter nt.irit{t)bo\)x , ty.irett-, frittbohrer;

1. led vistnok fra fr. foret i sa. bet., til lat.

60 forare, (gennem)hore (jf. II. borej; omdannet
i da. til Vridbor to. tilknytning til vride (2.2)

I)
sml. I. Vridt || især fagl.) lille haandbor

(brugt som for-, sømbor) med fast tvær-
haandtag og en som en trækskrue udformet
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spids, (uden for fagl. spr. ogs. om andre ved

haandkraft drevne bor, spec. svingbor). JBa-
den. DaL. Amberg. MR.1850.84tvl. Wagn.
Tekn.502. TeknLeks.I.602. \\ billedl. ell. i

sammenligning, (hendes blik) borede sig

igjennem mit Hjerte. Det var en ordentlig

¥nthoreY.Tode.IX.296. Et Lyn brød frem
som et hvidlysende Vridboer foran deres

Øine.Bang.L.52. (hun satte) et Sekund sine

Øjne paa ham — som Yriåhor. NisPet.SG. i'o

172. -bær, et. se Vriebær.

vride, v. ['vri-ba; dagl. 'vriba] ell. (i

rigsspr. især gldgs.) ['vri'a], jf. skriveformen

(gængs i 18. aarh., i 19.-20. aarh. ikke i

alm. skriftsprog) vrie (Aab.l0.9(Chr.VI).

Holb.Jean.II.6. Brors. 31.110 {co Svie, tie).

Tullin.I.253{co svie). JBaden.DaL. FrSneed.

1.450. Hauch. DV.1.61. HCAnd.(1919).III.
350. AntNiels.FL.il. 32. Skjoldb.G.129) og

Kort.91.110. Esp.§181. OrdbS.(kbh.). Univ 20

BU.394(nordsjæll.). Thorsen.91. LollGr.69.

Rask.FynskeBS.68. Flemløse.161. Feilb. samt

u. for-, ind-, om-, op-, udvride; Moth.V264
og vAph.(1759) har vrie som hovedform,

vride som sideform, men vAph.(1764) om-
vendt

II
præs. vrider ['vriJbar, dagl. 'vrid'ar]

ell. (i rigsspr. især gldgs.) [Ivri2(a)r] jf. vrider,

vrier (d. v. s. vri(d)erj. Høysg.AG.97 (sml.

Feilb.)
II

præt. vred [vre^b] (Høysg.AG.

97), dagl. ogs. [vreb'] (sj. skrevet vrej. Helt. 30

Poet. 109. AKristensen. Fynboer. (1901). 4. 37.

jf. Flemløse.161. Brenderup.§189. Feilb.) ell.

(nu ikke i rigsspr.) vriede (Egede.GM.123.
213. Suhm.(SkVid.Xn.l42). jf. Esp. §181
og sp. 550*); præt. flt. ogs. (foræld.) vrede
(skrevet vredde. Luc.6.1(Chr.VI; 1728:
vredejj

||
part. vredet ['vre-ba^] ell. (i rigs-

spr. nu især som adj. i fk., se bet. 1) vreden
f'vre'b(a)n] vreden. Høysg.AG.97. vredden.

sa.Anh.l9. ^At faa alle sine Ord forvræn- 40

gede . . vredne af Led og Lave. JPJac.II.149.
Tyveri af 20 Høns . . Hovederne vredne af

Hønsene . . og henkastet i Hønsehuset.
PolitiE.^V3l925.3. UnivBl.1.365 (nordsjæll).

Brenderup.§189. sml. u. forvride; efter være:
Moth.V264. vAph.(1764). Feilb.; (nu dial.)

efter have: Høysg.AG.97. vAph.(1772).III.

ThøgLars.FB.31. sml. (nu ikke i rigsspr.):

hånd har vréen sin idå.Moth.V264. jf. Univ
Bl.1.365 (nordsjæll.). Feilb.) ell. (dial.) vrej- 50

en olgn. (vAph.(1759). jf. Moth.V264.268.
Feilb. Flemløse.161 og (efter være) vAph.

(1764) samt: et vreied ska,iit.Rostgaard.

Lex.VOOb) ell. (nu ikke i rigsspr.) vredt
(ogs. vreet olgn.) (Pamela.I.420{yTeeåt).
sml. Moth.V264. Esp.§181. SjællBond.79.
Rietz.818(skaansk). Thorsen.91. LollO. Fr
Grundtv.LK.83. Feilb.) ell. (nu næppe br.)

vridet (Holb.Kh.91) ell. (nu hm dial.)

vriet (Riber.II.243. CReimer.NB.746. Korch, eo

LL.llO. UfF.(sjæll.). sml. vrien. vAph.
(1772).

I

II) ell. (nu kun dial.) vridt (Grundtv.
Snorre.II.6. Rask.FynskeBS.69(se sp.554^'').

S Bloch. Sprogl. 218 (men sa. Grammatik. I

.

(1808). 107 ogs. vredet;. Wied. Silh. 145.

KLars. Udv. Skrifter. I. (1921). 55 (men Ci. 93
afvig.). jf.Esp.§181. UnivBl.I.367.394. LollGr.

69. Feilb.). \\ vbs. (sj.) -else (Moth.V265)
ell. -ning (s. d.), jf. Vrid. (glda. æda. writhæ
(Kallc.IV.876. Harp.Kr.194), sv. vrida, no.

vri(de) (no. dial. vrie, ri(d)a), oldn. riba, eng.

writhe, oht. (-)ridan, jf. holl. wrijten og nt.

(Angel) wrien; besl. m. bl. a. Orm, IL Ril,

lY Rist, IL vred; jf. vrikke, II. vrille, vrin-

ske, vrisse. Vrist, vriste || undertiden (tauto-

logisk, forstærkende) i forb. m. ord af sa. ell.

lign. bet. som bøje (se bet. 2.3 beg., 2.6 beg.),

dreje, sno (se bet. 3.1 slutn.), vinde (se

III. vinde 2.3 og S.s) ell. vrikke (se bet. 2.2),

oftest (især talespr.) i forb. vride og (ell.

ellerj vende (1. br. vende og vride. Æøse.

MD.13), se (fiere steder u.) bet. I.1-2, 2.2,3,6,

3.1)

I) (i rigsspr. næsten kun m. overgang til

bet. 2 (-3); som udtr. for en (virkelig ell.

tænkt) ændring af placering ell. (bevægelses)-

retning (uden tanke paa anvendelse af vold,

overvindelse af modstand): dreje; vende.
I.l) trans, andre Sogne ønskede (banelinien)

vriet ilidt . . til en anden KsMt. CReimer.
NB.746. vride (ur)yiseTen. Feilb. jf.: vride

klokken 6 minutter frem. BornhOS. han
vrider og vender hver skilling, før han
nænner at give den ud 1

|| m. h. t. mølle.

Esp.390. han var ved at vride møllen af

Ymden.UfF.(fynsk). Feilb.
\\ (jf. II. vende

1.7 og 2.1 j m. h. t. beklædningsgenstand. Nu
vrier (ammen) sin hue lige, som barnet

hafde sat i n-OTåen.JacBircherod.R.22. vrid

(o: vend den anden side ud paa) Forklædet!

UfF. (fynsk) . vride kaaben efter vejret ell.

vinden, se Kaabe 1.
|| (jf. II. vende 2.4^

m. h. t. køretøj, træk-, ridedyr olgn. vrie vog-

nen. Moth.V264. Plovholderen maae selv

^'Tie Ploven til sig, naar den skal tage smal-

lere Furer, og fra sig, naar den skal tage

bredere FnreT.JPPrahl.AC.16. (rytteren)

fornam (at han var kommet til troldhøjen)

og vilde til at vride Øget. SvGrundtv.

DF.228. UfF. (Møn). Feilb. jf.: *(han)
Horse-skuden (0: vognen) styred,

|
I det

hånd Mærens Rumpe vreed
|
For Vinden

af sin Svøhe. Sort.PSkan.2. (hesten) lod . .

sig vrie og vende til hvilken Side man
vilde have åen.Schousbølle.Saxo.362. L2)

(jf. (bet. 3 og) dreje 2.2, II. vende B (spec:

11;; refi. (ell. (sj.) i pass.: Stuck.SD.96 (se

II. vilde 1.2)). II
om person (ogs. m. bet.:

flytte sig (af vejen), gøre plads). Kværnd.
ved Hjælp af (sengebaandet) at hæve og vride

sig i Sengen. CReimer.NB.147. Du maa . .

ikke staa og se saadan paa mig (o: naar jeg

vil til at fri) . . Du kan da sagtens vride Dig
en Bitte. Korch.Godtfolk.il. (1924).13. smst.

III. UfF.(fynsk). spec. (jf. u. II. vende ll.sj

i udtr. for at være uegnet, uduelig til et ar-

bejde, ell. raadvild (i forb. m. nægtelse, vist

kun i udtr. vride eller vende sigj; Jeg
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véd ei hv6rt (o: hvorhen) jeg skal vrie eller

vende vaig.Moth.VlSO. han (o: en skuespiller

udklædt som kvinde) veed ikke hvorledes

han skal enten vride eller vende sig i et

Fiskebeensskjort. PAHeib.Sk.III.279. Krist.

Ordspr.185. UfF. Feilb.
\\ (jf. u. let. S.aj

om ting; fx. (jf. II. vende II.4) om vinden:

Vinden vred sig. CReimer.NB.32. 1.3) (jf.

let. 8.1 leg., 8.4 leg. samt III. bøje 5, dreje

3.2 og II. vende C (spec. let. 11)) intr. LollO.

m. h. t. ændring af retning: vride med en
YOgn.Feill. vejen vrider til øster . . til højre.

smst. når du kommer til korsvejen, skal du
vride (dreje) til højre. Vort nord.modersmal.
IV(1948).130. BornhOS. \\ uegl. *Gange og
Trapper vrider som Aarer i et Køå.PlaCour.
UD.62.

2) (jf. let. 3, 7.1 og 8) udsætte for en sno-
ende, drejende levægelse (til siden ell. i

kreds) under anvendelse af en vis kraft,
hvorved genstandens modstand overvindes;

spec. m. h. t. hvad der er fastgjort, fastsid-

dende, fastholdes i den ene ende, og hvis frie

ende udsættes for paavirkningen, ell. m,. h. t.

(langagtigt) legeme, hvis frie ender drejes,

tvinges hver sin vej; ofte i forl. m. præd.

(fx. vride fri, løs, skæv (Moth.V268. se ogs.

u. let. 2.1, 2, 3), tør (se let. 2.^)) ell. adv. (se

spec. let. 8), præp.-led (fx. vride itu, i styk-

ker (se let. 2.2), vride af led (se let. 2.z),

til side(n) (Kronlorg. Historier.(1903). 7. se

ogs. u. let. 2.6 leg.); jf. u. let. 2.1 j ell. i forl.

som vride med ell. paa noget (se bet.2.2,3

og 6); undertiden ogs. (i forl. som vride lige

(sml. u. let. 1.1^, tilbage, i lave^ om paa-
virkning, hvorved noget, der har været udsat

for vridning, tvinges tillage til den tidligere

form.

2.1) i al alm. man holder (under fødsels-

akten) med den eene Haand paa Barnets
Fødder, og med den anden paa eene Siden
af Sædet, og saaledes sagtmodeligen baade
trækker og vrider Ba,Tnet.Buchw.JS.(1725).
74. jf. let. 8: Frugten lægges paa et af-

skaaret Stykke (papir), der lukkes sammen
om den og vrides til foroven med et en-

kelt GTeh.PoUV»1941.5.sp.5. m.h.t. (delaf)
plantevækst: det stolteste Træ kan vries, men
ikke knækkes.HCAnd.(1919).III.350. S&B.
talem.: vrid vidjen, mens den er grøn, se

grøn 2.
II

m. angivelse af den ved lehand-
lingen fremkomne form, tilstand, han greb om
hendes Haandled og vred hende i Knæ.
Elkjær.RK.92. han (tog) en bulet Kedel-
hat ned fra Væggen og vred den flad mel-
lem sine Hænder. sa.HA.165. Kæmpesø vred
Kutter skæv. Pol.*lwl948.6.sp.4. jf. let. 2.5:

*Det svære, skilte Haar
|
hun . . langsomt

i en Knude vrider. OlafHans. SL. 35. vride
i s^irzX. Feilb.111.1096 (u. vrejle^. || i præ.s.

part., om levægelse. Han havde grebet om
(den unge piges liv), og han mærkede . .

vridende M.oåstaiixÅ.Schand.SB.105. Vridende
Bevægelse paa Baglemmerne (0: hos heste).

Grunth.Besl.180. med skubbende og vridende

Bevægelser begravede han (konvolutten) i

Vestens Inåerlomme. CFMortens.RW.84.
\\

uegl.; især: give ell. antage en krum, skæv
ell. snoet (se sno l.i slutn. og 12j, spiralagtig

form. Bl&T. jf. let. 7.1 og skruevride: det

var et Mastetræ, en gammel Gran, ganske
lige men vredet flere Gange om sig selv i

Veddet. jyJens.C^S. Skibsskruen's . . blade

10 er vredet med tiltagende „stigning", hvor-

ved forstås den afstand, skruen skruer sig

frem ved een orQ.årG\mng.Vikingen.l949.Nr.

8A.28.sp.2.

2.2) m.h.t. levægelig redskals-, kon-
struktionsdel olgn. Hvad der skal vrides

gaaer tr&ngt.PEMilll.^L144. Vridbor . . lille

Haandbor, der til Dels vrides ned i Træet.

FagOSnedk.225. hanen ell. skruen er saa

stram, at den ikke lader sig vride
j
vride

20 tappen i tønden, se I. Tap 1. Der var nogen,

der holdt paa Haandtaget. Jeg vred og
vendte det og hev og sled i Døren, men
uden Resnlt&t. Duelund.N.l11. \\ i forl. m.
med ell. paa. Han vrikkede og vred med
(sværd)Fdsstet uden at rokke det i Skeden.

Elkjær.RK.89. (han) vred paa Haandtaget
paa en grønmalet Dør, stod i en lille Forstue.

AaseHans.Vr.92. (han) gav sig til at vride

med en Lyshane, der gik stiit. CFMortens.

30 RW.228.
II
m. angivelse af resultatet, han vred

Nøglen istykker, saa at Kammen blev sid-

dende i Laasen. Blich.(1920).X.83. han vred

haandtaget løs(t) I vride i baglaas, se Bag-
laas.

2.3) m. h. t. egen ell. (se sp. 548^*^) en

andens legemsdel; ofte i (uegl.) udtr. for

(ytring af) fortvivlelse, utilfredshed ell. ringe-

agt olgn. *Hand vrej sin sultne Bug ret som
en halv- død Aa.\. Helt. Poet.l09 (sml. Aale-

40 vrid^. vrie (0: rynke) næsen. Moth.V264.
(grønlændernes) Leeg bestod derudi, at de

syngede . . rystede med Hovedet, vriede og

bøjede Ryggen og Lemmerne hid og did.

Egede. GM. 123. jf. let. 8: (hun) lagde de

nøgne Arme ned i Rosernes milde, fugtige

Kølighed. Hun vred dem rundt i Roserne.

JPJac.1.7. Hun (0: en venusstatue) staar med
Ansigtet vredet laagud og bekigger med Vel-

behag sin (lagdel). CHans.F.236. en stor

50 Ballet, hvor firehundrede unge Piger vred
og vendte deres halvnøgne Kroppe. jBC/in-

stians.Hj.285. WesenlL.Ins.52. vride fing-

rene, spec. (nu næppe Ir.) som udtr. for sorg,

fortvivlelse (jf. flg.). Een vreed i Harm og

Sorg hans (0: sine) Fingre, saa det knak
(0: da Ifigenia skulde ofres). LThura.Poet.l 87.

Manden græd, og Vreed Sine fingre. 22asm

Winth.S.123. MG. jf. Hændervriden, hænder-
vridende: vride sine hænder, se Haand

60 sp. 556*"^ vride raund(en) olgn,, (især

talespr.) vrænge mund (se vrænge l.i^, for-

trække munden (spec.: som udtr. for util-

fredshed, vrede olgn.). *Jeg tvivler høilig

paa, en tydsk Comedie-Spiller . .
|
Saa kunde

XXVII. Rentrykt >•/„ 1952 35
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vrie Mund og giøre Ahene. FrHorn.PM.136.
Man kunde . . dog, under saadanne Pinsler,

vridt Munden og ømmet sig lidt. Grundtv.

Snorre.III.291. Jeg var lige ved at revne
af Galskab, men han blev ved: „Ja, det

kan inte hjælpe, Du vrier Mund.'' AntNiels.

FL.II.32. AarMarh.1951.144. m. præd.: Han
vred Munden skadv.JørgenNiels.D.Sl. sml.

u. bet. 2.6: *Paa mangen Vis . .
|
Sin Mund

kan vel Mennesken vride (o: kan tale for- lo

skellige sprog). Grundtv.PS.VIOS. (undertiden

paa overgang til bet. l.i) i forb. vride øj-

ne(ne). Skovfoged H. og en Politifuldmægtig

(kom) kørende ind i Gaarden og vred Øjnene
mod alle Kroge (for at finde brændsels-

tyvene). ZakNiels.K.^ (1893).47. Han er Epi-

leptiker . . og jeg kan altid af den Maade,
han vrider det venstre Øje paa, se, hvad
der er i Vejen med ha,m.JackLondon.Ved
Tasmans Skildpadder, (overs. 1919). 57. Folk 20

(begyndte) tit at trække paa Skuldrene,

vride Øjne og hviske om ham.KMKofoed.

Bornholmske Særlinge.(1934).123. \\ i forb. m.
præp. med ell. paa. Naar Krydset knæggis
eller bekommer Skade paa Heste da rokker
og vrier de siden meget med Bagredet. »S'ori.

Poet.l3. (jeg) vred paa Kroppen for at faa

Benene in.Wied.MB.1.74. (han) vred gna-

vent paa den tykke Underlæbe, da Indsam-
leren kom. HKaarsb.DT.20. selvfølgelig vred 30

Folk paa Skuldrene ad ham. KrJens.DF.38.
„Pyh — de (0: automobilerne) lugter!" fast-

slog Inge . . og vred paa sin lille Tryne.
AndNx.MJ.I.12. (han) kand vel sige, at

Smerte er ingen Smerte; men . . hans Vri-
den og Venden med Kroppen viser, at

han tilstrækkeligen føler den. Holb.MTkr.
274. jf. bet. 3.1 : (han) vred paa sig for at

ryste de glubske Rovdyr (0: myrer) af.

Tretow-Loof. Paa Jagt i Rumænien. (1904). 94. 40

II (jf. vrikke 1) forvride (1 slutn.); især

m.h.t. lem. Moth.V264(se ovf. sp.543**).

*Een slog sit Knæ, Een vred sin Arm.
Winth.II.126. En Dreng havde ved et Til-

fælde vredet det ene Ben eller brækket
noget i det. Halleby.184. UfF. jf.: I Ned-
springet (fra rec¥en) vred (gymnasten) en
Anelse forkert i kn\\en.PoV^U1940.11.sp.3.
i rigsspr. nu næsten kun i forb. vride af
led: Holb.HP.III.13(se u. II. Led l.i^. 50

jeg var bange at jeg havde vreedt min
Fod af leed, da jeg loed mig glide need.

Pamela.1.420. (jeg) slipper Dem ikke, selv

om De gjør det Samme ved mig, som den
Gamle af Dage gjorde ved Jacob (jf. IMos.
32.25), nemlig vrider mig Lænderne af Led.
Cit.l873.(Brandes.Br.II.415). træder lige

Spor med eders Fødder, for at ikke det
lamme skal vrides af Led (1819: drages mere
af Lavej, men snarere helbredes. JIe6r.72.i3 60

(1907). i signeformular: Imod Forvrid-
ning af et Ledemod signede man i Jylland
ved at sige: *„Jesus op ad Bierget red;

|

Der vred han sin Fod af Led (osv.)." Thiele.

III.124. — i billedl. udtr. (sml. ovf. sp. 543*');

især dels (spøg.) om bevægelse for at iagttage

noget, hvorved hovedet drejes meget til siden,

(omtrent) bagud: Naar han var alene, vred
(han) Hovedet af Led for at se sig paa Hyg-
gen. Bang.SE.105. sidde paa de forreste

rækker (i biografen), hvor man maatte
vride nakken af led for at følge med i (fil-

men). Gersov.KL.207. dels (jf. Led sp.496'\-

1. br.) i udtr. for ivrig, utøjlet tale: Alt dether,

de vrider Kæften a' Led paa, d' Herrer Re-
volutionsførere — det retfærdi'e Samfund,
Tusindaarsri'et . . det er kuns nye Amme-
stuehistorier. Brodersew.F.46.

II
m.h.t. le-

gemsdele hos et andet levende væsen, hvem
man øver overlast mod.PolitiE."lal925.3(se

sp.543*^). sml.: *Jesus ned af Bærget red,
|

hånds Foel (0: foles) Fod hånd \red.Cit.l785.

(FOhrt.Danmarks Trylleformler.I. (1917).134).
(især barnespr.:) han er slem til at vride
arme (0: tvinge modstanderens arme om paa
ryggen og dreje dem)

j jf. bet. 8: han (greb)

ud efter ham, holdt ham fast, og et Par
drøje Næveslag paa Armen, han vred til-

bage, fik Synderen til at angre. OThyreg.
B.20. hvorfor i Helvede vrider I Armene
rundt på mig? StDrewsen.K.46. (hun) smæk-
ker Lussinger og vrider Ørene rundt paa
'Een.BechNygaard.G0.lO3. vride hals(en)
(paa en), (nu:) vride halsen om (paa en)

(se bet. 8.4J. naar Hunde giør saadant hos
os, saa vrier vi Halsen paa dem. Holb.Mel.
1.3. *Til Julen blev han (0: gaasen) slagtet;

da fik hans Hals et Knæk.
|
Dengang de

vred den, skreg han sit allersidste: „Gæk!"
[JKrohn.]PetersJul.[1866].V.v.4.

2.4) i udtr. for at befri noget vaadt,
vædskefyldt (spec: vaadt (vaske)tøj) for
væden ved at dreje dets ender (flere gange)

modsat hinanden; i videre anv.: trykke vandet

af vasketøj ved at lade det gaa gennem en

vridemaskine, ell. knuge, kryste, presse væd-

sken af vaade genstande, masser som blød-

frugt (i saftvridepose) m. m. \\ med den vaade

genstand som obj. Dagen efter vrier og kry-

ster man Pungen (med farvestof) saa længe,

indtil Vandet kommer klart udaf den.

CVarg.Farve-Bog.(1773). 31. man trykker og
vrider de revne Qvæder igiennem et Klæde.
Syltebog.(1800).27. forleden hun skulde hjæl-

pe mig at vride Lagener, vred hun altid til

den samme Side som \eg.HCAnd.SS.III.121

.

Hun maatte staa med sine Fødder i et Bade-
kar, for en stor Svamp hævede hun og vred

ned over %ig.KLars.AH.60. (kaffe)-^o^en vri-

des så tør som overhovedet muligt. PoZ."/i

1951.12. sp.4. vride vasketøj gennem (Const.

Kogeb.324) ell. med ell. paa (VortHj.IV,3.

267) (en) vridemaskine.— (talespr.) i udtr. for,

at noget (især: en person ell. et klædnings-

stykke) er overmaade vaadt, aldeles gennem-
blødt: (han) var saa vaad (af sved), saa
man kunde vride ham.Hostr.SpT.II.il.
Hans hvide Benklæder var saa man kunde
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vride dem..ORung.S8.63. || rø. betegnelse for

den fjernede, udpressede vædske som obj.

(især i forb. m. aij. leg (o: en dreng, der er

faldet gennem isen) krøb (i ly) for at drage

mine Strømper af og vrie Vandet af dem.
Æreboe.l6. Man vrider Saften igiennem et

Klæde. Syltebog.(1800).42. (hun) vrider ima-
ginære Draaber af Gulvkluden. BechNygaard.
GØ.280. talem.: vride vand af staal, se Staal

1.4.
II

(talespr., spøg.) uegl.; dels (vist ogs. lo

(følt som hørende) til bet.2.B) i udtr. vride
hjernen, opbyde alle sine aandsevner; bryde

hjernen; spec: anspænde sin hukommelse.

hvad skulde man sige (til en skuespillerinde)?

Der var da nok at snakke om — men . .

ingen hjalp skønt jeg vred den lamme
Hierne. StDrewsen.K.54. han går og vrider

hjernen for at finde ekstra indtægter. *Soaa^
dem.^^U1951.7.sp.3. — dels i udtr. for at

„presse" de sidste draaber af en beholder (fia- 20

ske, kande), tømme den aldeles: Den sidste

Kage var spist og Kaffekanden vredet. PoL
^Vial935.Sønd.26.sp.4. Skal jeg lige vride

Tekanden endnu en Gsing? smst.'^'^UlOåS.lO.

sp.2. flasken er aldeles tom nu; du kan ikke

vride en draabe af den
j
sml.: Det var . .

fattige folk, men de vred lommerne, når der

skulle skaffes penge til (avisen). Socialdem.
»Iil952.7.sp.5.

2.5) (jf. u. bet. 2.1; især dial.) fremstille 30

ved vridning, idet et legeme snos, formes i

spiral, bugter olgn., ell. idet to ell. flere legemer

tvindes sammen til eet; ogs.: forme, danne
ved at afvride noget fra en helhed. Fædrel.

^Vit 1864.2.sp.2 (se u. Tollerist 2). dér vrider

man Kræmmerhuse deraf (0: af en gammel
almanak). ArthChrist.(StSprO.Nr.66.70). Paa
hver Broge (0: hørdusk) „vred" man „et

Hoved''. FrGrundtv.LK. 265. vride Lidser,

sno Kjolesnore. Ci2CTmer.iVJ5.457. Feilb. (jf. 40

Kringlevrider; jarg.:) (tryllekunstneren) var
oprindelig Bager . . men det passede ham
ikke at vride Kringler i Faderens Bageri.

Socialdem.^^liol947.7.sp.3.

2.6) i (andre) videre, billedl. anv.
\\

m. h. t. forhold, begreb ell. mening, fremstil-

ling olgn.: udlægge, fortolke ell. udtrykke,

forme paa en (bevidst) forvrænget, forvansket,

illoyal ell. forskruet maade, afvigende fra det

rette ell. rimelige, naturlige: fordreje (2 50

slutn.); manipulere (med). *En hver, som
lever saa, og som saaledes vrier

|
Og bøyer

Herrens Ord, som hånd vil have dem,
|

Er kun en Mameluk. Clitau.IR.14. (de) for-

stod ikke, at Grundlovens Tekst i den Grad
kunde vrides til Side ved Fortolkning.

Schand.O.II.25. (fru Heiberg) vred tingene
lidt (i sine memoirer), til sin egen glorie.

NMøll.(Tilsk.l934.II.445). vride og vende
Tallene, Kendsgerningerne. BiÆT. Lad ham eo

(0: en forf.) vride og vende gloserne. »Somi!-

dem.^*!iil951.7.sp.5. vride retten olgn.,

(nu næppe br.) bøje (IIL2.2) retten. Moth.
V264. *Lad ham kun til sin Profit . .

|
Vrie

skammeligen B,ddtten.Clitau.PT.55. sml. u.

trække 12. — i forb. m. paa: Han kommer,
navnlig ved at vride på en del af Sakses
forklarende bemærkninger, til det resultat,

at lovene ikke vedkommer Danmark. ^Oir,
DH.IL277. I en stiv Time vred og vriede

(anklageren) paa de stakkels Paragrafer.

Asfalten."hol897.1.sp.l. — spec. (l.br. i

rigsspr.) m. henblik paa med besvær, tøven

fremført tale ell. (navnlig) besværlig, ufuld-

kommen beherskelse af et sprog (som man
„brækker paa"), udtale af sproglyd, der arti-

kuleres (ligesom) paa en forvreden, kunstig

maade: Apollonides, som vreed paa den
boeotiske Dialect . . sagde, den (0: en tale)

foer med Tant. OWolff. Overs. afXenofonsMin-
desværk.(1800) .98. I (0: de slesvigske soldater)

har vel lært . . at vride paa w'et. VilhAnd.
FM.65. En, der har drøjt ved straks at sige

„Ja" til en Ting, som skal vride aa'et føst

(d: paa det først). CReimer.NB.627. \\ (1. br.

i rigsspr.) i forb. vride 'af sig, m.h.t.
ytring: fremføre paa en tvungen, besværlig,

kunstlet maade. (han) kan stundom, naar
han er svirende, vrie af sig de underligste

Ord. Skjoldb.G.129.
\\ (jf. bet. l(i); dial.) i

udtr. for at omstemme en, rokke ham fra

hans tidligere mening ell. standpunkt; bøje
(IIL2.1). vrie éns sind. Moth.V264. (arrestan-

ten vilde) stikke Ild paa M.s Gaard, da han,

som Vidnet har udtrykt sig, ikke var til at

„\ride'\Ugeskr.fRetsv.l886.833. *Du Herre
har i hænde

|
De store med de smaa,

|

Kandst vrie dem og vende
|
Som bækkens

vande ga,?ie.Brors.SS.I.162. \\ vride 'i sig,

(tilsvarende anv. i sv.dial.; srøL m. indvride

;

dial.) m. h. t. føde: proppe, stoppe i sig;

fortære (graadigt). vrie madden i sig. Moth.
V264. (mændene) vred Madhumpler i sig.

Elkjær.RK.195. Feilb. LollO. UfF.
3) refl. anv. af bet. 2 (undertiden paa

grænsen til bet. I.2J.

3.1) om bevægelse paa stedet, uden (tanke

paa) forandring af plads i rummet (jf. bet.

3.2 slutn.).
II
om ting. hans ellers saa rolige

og beherskede Træk vred sig i Sindsbevæ-
gelse. TFCars<ensew.Om&ordog'i7and.f'iS7Sj.240.

Dragernes Tværforbindelser er alle leddede,

for dt Klappen kan vride sig, naar Færgen
krænger i Lejet. DSB.Banebygn.(1937).175.
hans Tøj vred og vendte sig paa ham,
og hans Haar pegede mod alle Verdens-
hjørner, men Ea saa altid nydelig og net ud.

IBentzon.GH.27. spec. (fagl. ell. dial.) om
materialer (især træ): kaste (n.9.3), slaa
(III.28.2) sig. Mahognitræ . . er en smuk,
tætfibret Træsort; den skrumper ikke ind,

vrider eller kaster sig ikke. SkibsMask.

^

(1892).93. SkotøjsO.125. UfF. \\ om levende

væsen: bøje kroppen (og lemmerne) til

siden ell. krumme sig (spec: voldsomt,

krampagtigt, gentagne gange, (som) i fysisk

ell. sjælelig pine). *Jeg vreed mig paa det

kummerfulde Leye.Ew.(1914).I.142. *Smak-

86*
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ken i Søgang slingred op og ned . .
|
Enhver

med Sygdom stred,
|
Og fælt sig vred.

Heib.Poet.VII.350. Flere Steder laa Folk

(under hungersnøden) midt paa Gaden og

vred sig i de sidste Krampetrækninger.

Pont.K.15. vride sig i støvet, se Støv 3.2.

vride og vaande sig, se II. vaande 1.3.

*Hand (o: poeten) viider, vender sig,

giør hundrede GumsiceT.Holb.Paars.292. See

kun, hvor han vrider og vender sig af Angst.

NPWiwel.R.295. Fastgjort til Traadene, vri-

dende og vendende sig i alle Retninger,

svæver de (o: en art vaarfluelarver) tilsyne-

ladende frit i Vandmasserne. TT''esen5L./ns.

188. i udtr. (m. præd., præp.-led) for at fri-

gøre sig for et greb, slide sig løs: *Da han i

sin unge Disa
|
Kun en gusten Qvinde

fandt,
I

Sprang fra Leiet han forfærdet,
|

Vred sig af den Magres Arm. Oehl.XXIX.171.
Hun søgte . . at vride sig fra ham; men han
holdt fast. Pont.FL.124. Hun vred sig fri, og

J. opgav at kysse hende.LeckFischer.KM.175.

i sammenligning: Veer og Smerter skulle

betage dem, de skulle vride sig (Chr.VI:

blive bange; 1931: (de) vaander sigj som
den, der føder. Es. 13.8. se ogs. ndf. l.54f.

vride sig som en orm (se Orm l.s; jf. u.

Regnorm og Støv 3.2j ell. en aal: Moth.V264.
Jeg skal vride mig som Molboernes Aal.

Kierk.I.xi(jf.: Aalen (som de enfoldige mol-

boer vil drukne) glædede sig nu ved at

komme i sit eget Element, og spillede med
Halen . . Da den gamle Molbo saae dette

sagde han . .: Seer I, hvor haard Døden er

at gaae til, siden han vrier sig saa ynkelig.

Molbo-Fortællinger.[1781?].A3v). du (o: en

ung pige) vrider dig som en Aal mellem
mine Hænder, du er saa levende, saa glat,

saa nng.KMunk.EI.lll. se ogs. u. I. Aal 1.2.

— m. aarsagen til bevægelsen udtrykt ved

præp.-led; styret af af: vride sig af angst

(se ovf. I.IO), grin (Kronborg.Fideikommisset

Stjernaa.(1906).28), latter (se Latter 1.2^,

pine ((hvalpene) tumlede omkring paa Gul-

ved, og vriede sig som Orme af stor Pine.

Egede.GM.213), smerte ^midt under Slaget

. . kastede (han) sig paa Jorden og vred sig

af Smerte. Goldschm.NSM. 1.47. MH.VI.144).
(nu næppe br.) styret af for: *Som Barnet

ikke, før
|

I Moders Arm, vil tie,
|
Saaledes

Sielen bør
|
For Jesu Saar sig wr'ie. Brors.llO.

Den mindste Fugl er bange for sit Liv . .

Den mindste Madikke vrier sig for Døden.
Eilsch.PhilBrev.46. styret af i: Vrid dig og

vaand dig i Smerte (1931: som i Barnsnød;
Chr.VI: Liid dog saadan smertej, du Zions

'Dsitter.Mich.4.10. Proprietæren vred sig i

Latter. MH.1.84. Han rørte ved dem, der

vred sig i kT3i,mTpe.Kirk.VS.92. styret af

under: (smerten) Kommer . . og vi vri-

der os under den.Goldschm.(Borchsen.HI.79).
(han) vrider sig under S. s Paastand om, at

de har et vist fælles Grundtræk. Brandes.Z.
529. Den unge Kaj Munk fik de samme

farlige tanker, som . . de svenske angstens
digtere . . vred sig under. AlfHenriques.Kaj
Munk.(1945).14. — i billedl. udtr. i Breve
til Biskoppen vrider (han) sig i de høfligste

Bugtninger forat bevidne ham „sin dybeste
Ærbødighed". HSchwanenfl. M. II. 210. naar
han rejste sig (i folketinget), vred (o: vaan-

dede) J.A.Hansen sig; thi det var da sik-

kert, at et gammelt Saar blev revet op og

10 ubarmhjærtigt sonderet. ^fPFwi^.DjR.iS. spec.

dels: anstrenge sig paa en krampagtig, tvungen,

unaturlig maade (for at opnaa et vist resultat),

„te sig": Der var Dage . . hvor jeg vred mig
for at finde Udtryk med dobbelt Bund.
Brandes.X.79. hvorledes man vrier og ven-
der sig, kand man ikke faae Spaadommen
at passe sig.Holb.DH.il.67. I (studien) over

Mérimée vrider og vender Brandes sig for

at faa Begrebet Tragiker . . til at passe paa
20 den franske l^ovelleioriatter. Rubow.BB.246.

dels: være uvillig, utilbøjelig (til), stritte,

stræbe imod (at udføre noget, tage en beslut-

ning osv.); krympe ^11.3.3 slutn.), kvie
(II. 2), trykke (4.4), ømme sig. Gram. Breve.

183 (se u. III. kvæde 2.1 slutn.). Det nyt-

ter ikke, de unge vrider sig, de maa . . af-

tjene deres Værnepligt som tyske Soldater.

HPHanss.T.I.107. E. vred sig, men til sidst

kom det (o: tilstaaelsen).Pol.^^/tl940.3.sp.6.

30 (vendelboen) vrider og snoer sig, inden

han vil ud med Navnet paa hans Hjemstavn.
Blich.VP.98. Først afslog han reentud at

følge med, han turde ikke, han vidste ikke,

hvad han skulde sige, han kom vist galt

fra det, han vred og vendte sig.Etlar.SB.

388. Uagtet (han) vred og vendte sig, maatte
han tage Del i (maaltidet).Schand.SB.266.

KLars.Ci.93. i forb. m. ved, styrende en

inf., et pron. ell. (sjældnere) et vbs.: Moth.

40 V264. Stampe.IV.126. „vil du have Sagen
forligt, kommer du til at nøies med min
Dom." — „Velan . . det vrider jeg mig
heller slet ikke ved, thi . . da er Sagen i

gode B-dsnder." Gruniitv.Snorre.11.223. (hun)

vred sig lidt ved Svaret (o: ved at svare).

GyrLemche.T.I.196. hans Vriden og Ven-
den sig ved at tilstaa Sandheden. DÆfl^.

3.2) om (virkelig ell. forestillet) bevægelse

bort fra et sted; dels: trænge sig
,
,,bore sig"

50 (fremad) med bugtninger, slyngninger,
drejninger (af kroppen) (idet en betydelig

modstand, hindring overvindes); især i forb.

m. (i)gennem. Mogens vred sig gennem
Hoben. JPJac.II.296. Kornet stod dér saa

tæt, at en Orm knap kunde vride sig igen-

nem det. Skjoldb.SM.24. (skibet) vred sig

gennem Søen (o: under svært sejlpres). Knud
And.HH.216. jf. bet. 8.5: Blæsten .. vrider

sig unaturligt op ad Rusene. StDrewsen.K.63.

60 II
dels (ofte som uegl. anv. af foreg, gruppe)

om terrængenstande som veje, vandløb: for-

løbe i kraftige bugter, slyngninger;
bugte, sno sig stærkt. *I Lærketræers

stiklende Krat
|
Den grønne Sti sig vrider.
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Aarestr.SS.III.149. *I Byen de snævreste Gy-
der sig vride. ThøgLars.Søndengalm.(1926).
43. floden vrider sig i tusinde bugter og
slyngninger gennem det bjergfulde landskab I

4) (til bet. 2; nu ikke i rigsspr.) bear-

bejde ved at gnide, rive (IY4.1 0^3) ell.

(sjældnere) med slag. hans disciple plukkede
ax, og vredde (1819: gnede^ dem med hæn-
derne, og a,a,de. Luc.6.1(Chr.VI). vrie lær

(0: læder). Moth.V264. vrie farve, sms^ jf. io

Feilh. vride en noget i næsen, se Næse sp.

169**^

5) (især intr.) gøre ondt; volde smerte;
pine; plage. Moth.V264. (han) lagde (ikke)

Skjul paa sin vridende Længsel (efter hu-

struen). ThitJens.EH.18.
II

næsten kun (jf.

bet. 7.2 og Vrid 3; nu sj.) i udtr. for smerter,

kneb i maven, underlivet; især i forb. vride(n)
i maven, tag den liden bog, som er opladt

i Engelens haand . . tag, og æd den op ; og 20

den skal vrie (1819: smertej i din bug, men
i din mund skal den være sød som honning.

Aab.l0.9(Chr.VI). Det vrier i måuen. ilfo^/j.

V264. I Underbugen et Slags Vrien med
noget Ildebefindende, som om det Maaned-
lige vilde bryde irem.Caspari.Huus- ogReise-

læge.(overs.l828).44. MO. sml.: * Vidtløftig

Snak . .
I

I Siælens Mave . .
|
Skal ligge

meget tungt, og foraarsage Nxiåen. Bagges.

1.30. jf.bet.2.s: *Saa vrider Hunger alt 30

dit \JndeTUv.Zetlit2.NH.37.

6) {tilsvarende i sv. dial.; jf. bet. 3.i, 7.3

og dial. vende sig (UfF.), fr. (se) tourner,

gr. trépein i tilsvarende anv.; dial.) refl,. (ell.

i pass.: Moth.V266), om mad- ell. (navnlig)

drikkevarer som mælk, øl: blive (lidt) sur,
gæret, (en kende) fordærvet; kaste (11.10)

sig. Rostesurt . . kaldes når øllet vrier sig

i brygningen, så det faer en syrlig smag.
Moth.R125. Jeg tror sgu, det (0: øllet) har 40

vridt sig] Wied.Silh.l 45. Rask.FynskeBS.68.
FrGrundtv.LK.83. UfF.

7) part. vreden fvredet ofl.) brugt som adj.

(ell. adv., (især) i formen vredent). 7.1) (jf.

bet. 2-3) som har (ell. synes at have) været
genstand for vridning; (kraftigt, stærkt)

snoet (se sno 12J. et vreied skafft. Rostgaard.

Lex.V90b. den tykke, vredne Guldring, der
i Bronzealderen vandt sig om Krigerens
Haandled. SophMUll.N.79. Juletræslys, hvide, 50

vredne. PolitiE.Kosterbl."li,1924.4.sp.2. Dør-
ring af vredet Jern. DanniKirker.V658.
om skrueblad: Skruer med voxende Stigning
fra Rodsnit til Bladtip kaldes Skruer med
vredne Blade. SkibsMask.^(1892).143. Sal'
XXI.667. (sml. bet. 3.2 slutn.; 1. br.) om vej,

færdselsled olgn.: Dyb og sandet og vreden
strider (studevejen) sig endnu gennem den
høje Lyng yesternd.AchtonFriis.JL.I.132.

jf.: *ned og op ad vredne Trapper —
|
det 60

var Turen til AmaÅå. ThøgLars.Søndengalm.
(1926). 56. m. henblik paa (kunstnerisk) stil-

(art), penneføring (1) olgn.: den mægtige
Lysekrone i vreden Rokoko. ORung. VS.29.

Jeg kunde ikke lide at lære at skrive. Bog-
staverne blev saa vredne og kantede. J.ase

Hans. EK. 92. \\ (jf. tvevreden^ om træ-

(vækst). Stammen er . . deelt i et stort An-
tal smaa vredne Grene. vAph.Nath.VIII.296.
*det tykkeste Krat,

|
Hvor vredne Enebær

Tornene snoe. Aarestr.SS.Y227. et gammelt,
vredent Valmetræ. Brandes.V11.93. *Egens
vredne Lemmer. JFJens.^a. 52. (jf. u. bet.

3.1 beg.:) vrede(n)t træ, ved olgn., (forst.,

snedk.) d. s. s. rundgroet, snoet (se sno 12^
træ, ved. en Fiel (0: fjæl), naar den er som
vridt i Enderne. Rask.FynskeBS.69. Aarerne
i Træet løbe saa vredent. MO. Vredent Træ,
hvis Fibre sno sig spiralformigt eller i Bug-
ter; det er ikke saa stærkt som Træ med
lige Fibre og kaster siglet.Gnudtzm.Husb.115.

UfF. jf.: vreden Yækst.Tømrerarb.l9. hertil

r^;4>» foræld.:) Vredent Skib (0: slet søskib).

Fisker. SøO. || (jf. bet. 2.8 og led-, lemme-
vreden^ om (stilling indtaget af) levende

væsen ell. legemsdel. Under Parringen . . sid-

der Hannen . . i en mærkelig vreden Stil-

ling, halvt paa Siden af Hunnen. WesenbL.
Ins.121. i Middelalderen var Menneskeskik-
kelsen (i kunsten) for tynd og for stiv, i

Baroktiden blev den for tyk og for vreden.

Rubow.BB.71. jf. sp. 547*^^: Besværgelser

. . For vredne ben. *Jesus ned ad bjærget

red,
I

sin højre fod han for sig vred (osv.).

Skattegraveren. 1885.11.123. om ansigts-ud-

tryk, -træk: fordrejet, fortrukken, grimasseret.

Forpagteren saå med sit vredne Smil fra

den ene til den anden. IngvBond.Karreten
fraLønneskov.(1888).326. (han) vendte sig i

Løbet med vredne Træk. HansPovls.HF.21.

II (jf. bet. 2.5 (slutn.); især bag. ell. dial.)

om visse arter bagværk. Vredne Studenter . .

Et Stykke Butterdejg rulles ud . . Linsedejg

. . lægges paa. Skæres af i Stykker (der)

gives en dobbelt Omdrejning paa Midten.
NordiskBager-ogKonditor-Leksikon. I. (1948).

137. spec. (jf. Vridefitte^ i forsk. dial. benæv-

nelser paa klejner, se Feilb.III.1096.IV364.

II (jf. bet. 2.6; især (3) billedl.; navnlig ord

udtryksmaade, stilform: tvungen; forskruet;

unaturlig. Stilen er vreden, Sproget knudret.

Sporon.Breve.il.82. dem, der . . udtrykker
. . deres Viisdom saa skævt og stivt og vre-

dent. Grundtv. Dansk. 1. 427. Medens Michel-

angelo, hvor han støder os, bliver liden-

skabelig indtil det Vredne, er Thorvaldsen
ikke sjældent lidt mat. Brandes.MB. 8. (jf.

sp. 550^^; 1. br.:) Bønder, hvis vredne Dia-

lekt jeg ikke forstod. Jørg.RB.24. 7.2) (nu
næppe br.) svarende til bet. 5. der jeg havde
ædt den (0: bogen), blev min bug vreden
(1819: følede jeg Smerte i mit Liv). Aab.lO.

lO(Chr.VI). 7.3) (jf. rostevreden; nu kun
dial.) svarende til bet. 6. Moth.V268. Om
Melk, 01 og andre Vædsker, siger man, at

de ere vredne naar de begynde at kaste sig

eller snrne.vAph.Chym.il1.666. Fløden stod

gammel og vreden i en Yankke.Skjoldb.SM.
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38. MDL. Rietz.818 (yreet-, skaansk). Feilb.

(u. vredenj. vreden paa tappen, se I. Tap 1.

8) i særlige forb. m. adv.; kun de vigtigste

anv. er medtaget (se ogs. fx. vride 'i u. I.

Tap 1, vride 'til u. bet. 2.1 samt vride 'bag-

ud, 'rundt, 'tilbage u. bet. 2.3). 8.1) vride af

(jf, afvridej. || (jf. bet. 8.4 beg.; dial.) intr.,

til bet. 1.3, om person ell. vej: tage en ny
retning; bøje (III. 5), dreje af. Moth.V264.
VSO. 1.126. vejen vrider af til øster. Feilb.

UfF. II
til bet. 2; dels: fraskille, løsne ved at

vride. VSO.I.126. Automattyveri . . Hænge-
laasen er . . vredet af . . ved Hjælp af en

JeTnstång. PolitiE.^^I»1925.4. Kusken vred

en Skraa ai.CFMortens.RW.Sé. (hun) vrider

hovedet af (o: af spegesilden). ErlKrist.Ve.47.
— dels til bet. 2.4: Moth.V264. m. h. t. vaad,

vædskefyldt genstand, hvis væde fjernes ved

vriden: CVarg. Farve-Bog. (1773).34.68. (hun)

ligger . . paa Knæ og vrider Gulvkluden af. 20

BechNygaard.QØ.280 . vride en saftpose af
j

billedl.: Enhver fra Gaden kan dyppe sin

Klud i raaddent Vand og vride den af paa
Hovedet af en Hædersmand! FCAwd.^2929^.
Y.224. m. h. t. den udpressede væde: VSO.I.
126. Riv (æblerne) og vrid Saften af ved
Hjælp af en Saftvridepose. Poi."/« 2942. 6.

sp.5. Feilb. 8.2) vride bort; til bet.2.3: (han)

havde vredet sin Arm bort fra hendes Haand.
HSeverinsen.D.60. Han vred hendes Haand- 30

led hoTt.CarloAnd.TA.202. refl., til bet. 3;

uegl.: Det er en jammerlig Barnagtighed .

.

at høre en Forfatter ville vride sig bort

fra at have lært Noget af Andre. JPJac.
(Brandes. Br. III. 127). 8.3) (jf. indvridej

vride ind. Moth.V265. S&B. spec. refl., til

bet. 3(2): Karlene havde (bare) at staa ud
af Sengen og vride sig ind til Davrebordet.

Bregend.SmaaKommentarer.(1936).41. i rigs-

spr. især i tilfælde som: vejen vrider sig +0

ud og ind mellem moser og søer
j jf: Ordene

(0: paa papiret) vrider sig ud og ind, saa

jeg faktisk maa tænke mig til alt, hvad der

skal sta.a..MartinAHans.JR.156. se ogs. u.

II. vende 35.4. et tæt dække af slyngplanter,

der havde vredet sig ind i hinanden
j

uegl.: Sætningerne vrider sig ind i hinanden.

OThyreg.B.256. 8.4) (jf. omvridej vride om
(ell. (nu sj. i rigsspr.) omkring. Moth.V265.
JBaden. DaL. Hauch. DY 1.61 (se m. I. Hals 50

2.\). BornhOS.). || (jf. bet.8.1 beg.; dial.)

intr., til bet. 1.8, som udtr. for, at man ændrer

retning, følger en vejs, rutes bøjning. Rost-

gaard.Lex.V91b. (han) vred om tilhøjre fra

ChsLUsben. Gjel.OL.445. (han) vred om mod
Nordvest. G!5'cM«e.OZ.2 75. j| til bet. 2. Cyk-
len bar spor af en voldsom påkørsel, dy-
namolygtens reflektor var vredet halvt om.
Socialdem.V»1952.1.sp.6. (jf. vride 2.2) m.
h. t. bevægelig redskabsdel olgn.: Vrit . . et 60

slags b5r, at vrie om med hanåen. Moth.
V268. (hun) glemte at vrie Hanen om paa
Maskinen. JSneed.1.198. Man vrider om til

det elektriske Lys ude i Nøsset naar der

skal toåTes.JVJens.HH.121. jf. Esp.390.
vride nøglen om, se 1. Nøgle 1. — (jf.

bet. 2.3) m. h. t. legemsdel: Han vred Krop-
pen om mod Siden, som det var blevet
hans Yane. ZakNiels.SM.141. da (betjenten)

vilde tage fat i (den rasende hunds) Hals-

baand, lykkedes det Hunden at vride Ho-
vedet om og bide ham i Haanden.PoL*/ii
1947. 3.sp.5. m. h. t. grimasse: (han) vred
Munden om til et Smil. Elkjær.HF. 61. spec.

(jf. u. bet. 2.3 slutn.) m. h. t. en andens legems-

del, i udtr. for at tilføje vedk. vold, over-

last: (læreren) kneb (drengene) i Kinden eller

vred deres Øre om og trak i det. Herdal.

DenførsteVerden.(1936).67. han (greb) hende
med den venstre Haand i Armen og vred
denne om paa Hyggen. Pol.^^ltl940.10.sp.3.

jf.: Hyrdens svære Grabber . . saa ud til

at kunne vride en gal Tyr om ved Hornene.
Elkjær.HA.38. vride halsen ell. hovedet
om (paa en), (jf. u. vrikke 1) se I. Hals 2.i,

Hoved 3.1. — (sml. bet. 2.6j billedl.; m. h. t.

(andens) ytring, mening: fordreje; gengive ell.

udlægge forvrænget, forkert, saadan som du
kan vride Ordene om . . jeg har jo slet ikke

sagt det, du der lægger mig i Munden.
CFMortens.EF.197. BornhOS. 8.5) vride op

(jf. opvride;. Moth.V265.
\\ (jf. bet. 2.1-3;

dels: (forme og) anbringe oven paa noget,

øverst oppe med en vridende, snoende bevæ-

gelse: (haaret) var ufriseret, kun vredet op
paa Hovedet og fastgjort ovenpaa som med
en eneste Haandbevægelse.JFJens. 222^.24.

jf.: en Mund, som ved et Grin kan vrides

op til begge Øren. Ravnen.^Vi 1880. 6. sp.l.

dels (og især) i udtr. for at fjerne, frigøre

(navnlig: hæve, løfte) ell. aabne noget, vriste

det op ved at vride (paa) det: *(han) vred op
en Eg med lÅ,oå. DFU.nr.2.18. Jeg havde
nærmet mig Døren, men kunde ikke faa

Haandtaget vredet 0^. FrPoulsen.VN.61.
(hun) vilde vride Jerngrebet (o: en rævesaks)

0^. Elkjær.HA.116. i billedl. udtr.: Bispens

Hænder er ikke lette at vride op fra det,

de har faaet Klem om. smst.65.
\\ (jf. bet.

2.4 og op 1.2) presse (den meste) væde af et

vaadt legeme ((vaske)tøj, (gulv-, kar) klud,

svamp olgn.) ved at vride, knuge det; opvride

(3). Vrie det (o: bomuldsgarnet) . . op, og

lad det hænge 24 Timer. CVarg.Farve-Bog.
(1773).103. (hun) vred en Svamp op i

Vandfadet . . og vaskede Ansigtet. ifS'eve-

rinsen.SM.39. Feilb. 8.6) vride over, sønder-

bryde, brække itu ved at vride. Med øvet Me-
sterhaand fik V Staaltraaden (paa cham-
pagneflasken) vredet over. VKorfitsen.ES.5.

Vandledningen vrides over (i raseri). HHøi-
rup.Fangen.(1939).84. spøg.: (p.gr. af for

stærk fart) kjøre imod Bufferne med Kontra-

damp til, medens Fyrbøderen gjør sit Bed-

ste for at vride Bremseskruen over. Ram-
busch.L.124. 8.7) vride sammen (jf. sam-
menvride^, (energisk) sno, vikle sammen.
Moth.V265. Iført en . . kort Underkjole .

.
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med det balstyrige Haar vredet sammen i

en Knude og holdt af et Net, svævede
Dandserinden omkring (i sit telt). Winth.IX.
264. MO.fu. Vridebaand;. MDL.fu. Vrid;.

UfF. II (jf. sammen 6.2) i videre anv. cyklens

stel blev ved paakørslen vredet helt sam-
men I 8.8) vride ud (jf. udvrideJ; til bet.

2.1-3 og 6, især i forh. m. af. Moth.V265. S&B.
en uvan Toaarstyr, der er ved at vride de

røde Øjne ud af Rovedet. MartinAHans.TS

.

28. (vægteren, der vilde standse nogle tyve i

automobil) forsøgte at vride startnøglen ud.

Socialdem.^^lilOéO.é. sp.7. ofte uegl. (jf. u.

III. vinde 2.3J, især m. henblik paa, hvad

der afnødes, udpresses under overvindelse af

træghed, uvilje, modstand; (jf. ndf.) m. h. t.

materielt gode: saa spækket han er med
Penge, er han itte til at vride en Femøre
yd af. Kronborg. Historier.(1903).49. det (har)

voldt Englænderne de største Vanskelig-

heder at faa de aftalte Risleverancer vredet

ud af Siam. KrarupNiels.G0.46. m. h. t. (egen

ell. andens) ytring (meningstilkendegivelse, til-

staaelse): I Mellemakten vred den generte

Christian ud af sig, at for ham var jeg den
nydeligste i hele ledAxet.AHenningsen.LG.
50. „Jeg har det godt, jeg er ikke ked af

noget," vred Drengen ud af sig, modstræ-
bende. JørgreniVieis.D.62. en haardnakket be-

nægter, der ikke er til at vride en tilstaaelse

ud af I

(jf. ovf. 1. 13 ff.) til bet. 2.4, i udtr.

for at fjerne vædske ved vridning; dels m.
genstanden, der vrides, som obj.: vrid det (0:

vasketøjet) dygtig ud.FolketsNisse.^^l»1878.5.

sp.l. Badedragten vrider han ud og skyller

ved Ferskvandspumpen. Fr Poulsen. (Pol.^^U

1937.12.sp.3). dels m. vædsken, væden som
obj.: ved (vridemaskinens) Omdreining vri-

des Vandet ud. Manufact.(1872).230. Mos
de bløde Bær og vrid Saften ud af dem.
EllenCarlsen.Raasyltning.*(1934).41.

\\ (jf.

bet. S) refl.; i udtr. (m. afj for at frigøre

sig for et greb, en omslyngning: *(hun)
vred sig ud af hans Arme. Rørd.GD.173.
Sportsleks.II.635. uegl.: (hendes) Selskab
var mig yderst pinefuldt, og jeg vred mig
ud af hendes aandelige Rækkevidde, blot

det var mM\\gt.Soya.FE.87. — om forb. vride
sig ud og ind (ell. ind og ud^ se bet. 8.3.

Vride-, i ssgr. (ogs. Vrid-, s. d.). (især

fagl.) af vride 1-2. -baand, et. (sv. dial.

vreband, no. vriband, -bånd ; «o.) tynd kæp,
vidje, hvormed noget sammensnøres. *Du Birk!
af dig jeg tager,

|
Hvad selv mig tienligt

er . .
I

Til Vriidebaand mig rækker
|
Du dine

Greneskud. CFrim. AS. 144. -bolt, en. (jf.

-skammel 1 og vride 1; fagl., l.br.) vognbolt;

hovedbolt. Vrid-: Lærebogf.HærensKorporal-
skoler. Fæstningsartilleriet.* (1888).205. -b«!*

,

en. (jf. vride 2.4 og III. Bør; farv.) redskab, der

anbringes over kypen, og hvorpaa det farvede vri-

des. Dengl.By.1927.47. -fitte, en. (til I.

Fitte 2 ; i folkeligt, spøg. spr. (især dial.)) klejne.

Florian.(OrdbS.). Bom.S.II.70. LollO. UfF.

Vridel, en. se I. Vrille.

Vride-laas, en. (jf. vride 2.2; fagl.)

form for taskelaas (1), der fungerer ved, at

en vrider (l.i) olgn. vrides i forsk, stillinger.

PolitiE.KosterbVU1922.2.sp.2.
vridelig, adj, (til vride 2; sj.) som

kan vrides (drejes, snos). D&H. Bl&T.
Vride-maskine, en. (jf. vride 2.4^

maskine, hvormed noget (ligesom) vrides; vist

10 kun m. h. t. vaade genstande, hvorfra man
fjerner (det meste af) væden, nu navnlig om
(haandtrukken) maskine, hvormed vaadt va-

sketøj befries for den meste væde, idet det pas-

serer ml. to tætsiddende roterende valser.

Manufact.(1872) .229 . jeg vil vaske for Dem,
jeg vil trække Vridemaskinen ! SmcM.S'm.//.
138. se ogs. u. vride 2.4.

vriden, adj. se I. vreden.

Vride-nagle, en. (jf. vride 2.4; farv.)

20 træstok, der stikkes igennem et fed farvet garn

for dermed at vride det. Lundb. -navle: Den
gl.By.1927.44. -pose, en. (jf. vride 2.4^. se

Saftvridepose.

Vrider, en. (dial. Vrier(e) olgn. MDL.
657. Feilb. BornhOS. se ogs. u. bet. 1.2^,

flt. -e. ino. vrier; af vride (1-2)) I) (sml.

Omvrider^ om ting. I.l) (jf. vride (1 og) 2.2;

især fagl.) om simpel lukkeanordning
bestaaende af et bevægeligt legeme (en pind,

30 klods, tap olgn.), som fungerer ved at drejes

(et stykke) om sin akse; (jf. VridelaasJ paa
taskelaas (1): Værkt.74. OrdbS.

\\ (jf. Ser-

vantevrider) om forvrider, hvirvel (3.i),

hvormed vinduesrammer, døre, lemme m. m.
holdes lukkede, ell. (jf. Dørvrider; næsten
kun dial.) om dørhaandtag. S&B. For-

sætterammerne (paa et vindue) kunne i luk-

ket Stilling holdes til Posten ved Vridere,

der dreje sig om en Tap, som er fastgjort

40 til Fosten. Gnudt2m.Husb.229. Døren . . aab-

nedes paa den Maade, som det gjøres af

Smaabørn: Vrideren blev trukket ned ved
den lange Ende, og smækkede derefter

straks op igen. JakKnu.GS.110. TeknLeks.I.

602. Feilb. LollO. UfF. I.2) (vist især som
overf. anv. af bet. l.i ; i folkeligt spr.) om
legemsdele; dels f^'/.

Vrideskammel 2; næ-
sten kun i best.f.) om lænden, i udtr. som
være gal (ell. øm. OrdbS. se ogs. ndf.) i

50 vrideren ell. vriderne, have smerter, hold

over lænden olgn.; ogs. i videre anv., i udtr.

for at det er galt fat, staar ilde til. Tror Pre-

meerløjtnanten, vi faar Krig? Saa bli'r 'en

gruelig gal i Yrieren. Rist.FT.llO. Jo, gu'

løber han tungt (men) Knægten (har) lige

. . hat Gigtfeber, og saa er han lidt øm i Vrie-

ren. Kronborg. Hestehandlerhistorier.(1897). 31.

UfF. jf.: „„gal i vri'en (i alle vri'erne)"

baade om en Laas og om Menneske." Dyr-
60 lund.(UfF.). II

dels (vist kun i best. f.) om
mandslem, penis. Florian.(OrdbS.). Bom.
S.176. 2) (jf. Ben-, Kringlevriderj om le-

vende væsen; vist kun uegl. 2.1) (jf. vride

(2.6 og) 3.1 slutn.; dial.) tvær, vrangvillig.
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genstridig ell. kejtet person ell. dyr
(hest). MDL. 657. Feilb. 2.2) (jf. vride (2.6

og) 8.8; sj.) person, der hensynsløst af-
presser en noget (et materielt gode). Jeg
var blevet Proletarsagfører. Jeg var ikke

en Vrider og Udpresser, en Lovtrækker og
Fidusmager. TomSmidth.Hvor Oprør avles. II.

(1935).36.

Vride-skammel, en. (ogs. Vrid-.

Amberg. MilTeknO. PWBalle.K.Sf. PolitiE. lo

Kosterbl.^Vil925.2.sp.l. UfF.). (jf. vride 1

og da. dial. yridebro (LollO. UfF. (ogs. jy.)),

skaansk vrestol (Rietz.818) i sa. bet.; fagl.).

i) konstruktionsdel, skammel (2) paa et køre-

tøj, som medvirker ved, muliggør dets drej-

ning; især m. h. t. (arbejds)vogn: forreste

kæpstok, hvorpaa fadingens forende hviler, og

som kan drejes om en bolt (vride(skammel)-

bolten) paa broen (1.4.3); ogs. om andre dele

(som bro (1.4.3); sml. Skammel 2.2) af en io

saadan vogns drejemekanisme. PWBalle.K.Sf.
Landbo.UI.691. SjællBond.130. Feilb. LollO.

UfF. (ogs. jy.). \\
(jærnb.) dels d. s. s. Tøm-

merskammel (Sal.^XIII.26. OrdbS.), dels

(foræld.) om bogie, truck (Jernbane L. 50.

OrdbS.). 2) (jf. Vrider 1.2 beg.; dial, spøg.)

overf., om lænd(e-partiet). Jeg kom til at

platte om paa en haard Vej og fik saadan
et Smæk heromme i Vrideskamlen, at jeg

hverken kunde støtte eller staa det meste 30

af en tre Ugers Tid. JKattrup.Jærnhatten.
(1908).21. FrGrundtv.LK.251. Feilb. LollO.

vridet, part. af vride.

Vride-tag, et. (sj.) tag, greb, hvormed
noget vrides om. Egil . . greb (tyren) med
den ene Haand i Mulen og den anden i

Hornene og kastede med et Vridetag Dyret,

saa det vendte Benene i Vejret. JFJens.
(Isi Sagaer. 1.122). -torn, en. se Vrietorn.

"Vrid-ild, en. (sv. vrideld
;

;"/. vride 4; 40

foræld.) gnid-, nødild (2). Sal.VI.478. det
hellige hjul, hvormed vridilden tændes.
AOlr.(DSt.l918.15).

Vridning, en. flt. -er. {vbs. til vride

(2); smi. Vrid; først kendt fra ca.l800; især

CP ell. fagl.) Amberg. 11. 1124. GHMull.Wb.
I) som rent vbs.: det at vride, (med magt)
dreje noget; fig. anv. fremhæves: \\ (jf. vride

2.i) 1. (0, fys.) m. h. t. paavirkning af

materialer (spec.: af cylindrisk form). Tekn 50

MarO. Naar en Stang i sine to Endeflader
er paavirket af to lige store, modsat drejende
Kraftpar, hvis Planer staar vinkelret paa
Aksen, siges den at være paavirket til Nxiå-

T\\ng.TeknLeks.II.615. — hertil ssgr. som
Vridnings-fasthed, -forsøg, -kraft,
-moment (jf. Moment 4), -paavirkning,
(en) -prøve, -spænding, -styrke, -sving-
ning, -vinkel. 2. (fagl.) m. h. t. træ(vækst).

FagOSnedk. Vridning. En ved Svind som e'o

Følge af Udtørring fremkaldt Drejning, Sno-
ning hos Træ, som har haft en uregelmæs-
sig og snoet Yækst.TeknLeks.I.602.

|| (jf.
vride 2.3 og Mundvridning^ m. h. t. legemet

ell. legemsdele. Baadsmanden (paahørte dette)

med visse ildevarslende Vridninger i Ansig-
tet. WCarstensen. Ombord og iland. (1878) .232.
der gik en Vridning gjennem (den syges)

hentærede Legeme. Schand.TF. 1.182. (varie-

tésangerinden) begyndte at trippe Scenen
rundt med mange, smaa Hvin og yndefulde
Vridninger af sit Legeme. GyrLemche.FS.275.
om hændervriden: *Raab Ve over mig, I

Terner! hæv højt den grædende Røst,
|
med

Vridning af spæde Hænder. Gjel.Br.88. jf.

(uegl.): Vi venter . . adskillig politisk H æn-
dervridning over det afvigte Driftsaars

økonomiske Resultater. Jernbane T.^^/10 1938.

l.sp.4. — (nu sj. (i rigsspr.)) om forvrid-

ning (1) af led, lem; i ssgr. som Fod- (HCAnd.
BC.III.80), Ledvridning (s. d.).

|| (jf. vride

2.i) m. h. t. vaade klæder, vasketøj olgn.

Drachm.SS.59. Vridning af (vaske)Tøiet.

Gyldendals Sparebog.(1941).225. se ogs. u. 1.

Vrag 4.2. 2) (mere) konkr., om (del, vinding,

bugt af) noget vredet, snoet, (det) gav en større

Elasticitet at lade Vridningerne (paa hals-

ringene) løbe afvexlende i modsat Retning.
SophMUll.VO.350. kager (o: klejner), der

ved deres vridninger og takker minde om
metalsmykker. Thorsen.Afh.il.31. (Gudenaa)
fik . . sit Løb ud og ind paa sin Vej til Ran-
ders Fjord, ja (fordum) med endnu flere

Vridninger. HVClaus.DL.52.
vridse, v. se vrisse.

Vrid-skammel, en. se Vrideskammel.
Vrids-mejsel, en. (antagelig fejl for:)

ridsemejsel. Drachm.PV.22.
Vrid-stilling, en. (til vride 2.3;

gym.). Vridstilling. Overkroppen vredet om
Legemets Længdeakse, saa at Skulderlinien

og Hovedet er drejet omtrent å5°.Gymn.I.
124. Sportsleks.II.678.

I. Vridt, et ell. (sj.) en (Moth.^V252(men
Moth.V268 intk.). sml. Feilb. 1. 373). (ogs.

skrevet Vrit. — Frit. JBaden.Gram. 35. Rask.

Udv.11.341. Lewn.(„hyppigt . . især dog
vel (hos) Ældre"). VSO.VIII.432{„VdtaAt
Frit, næppe mere brugeligt"), jf. Moth.V268.
Grundtv.(OrdbS.; som jy.) samt Mt{te). Feilb.

1.373). flt. -e (Moth.F373.V268) ell. .-er

(Feilb.). (ænyd. frit, sv. dial. fritt, no. frett,

jf. da. dial. fritte, bore med vridbor (Moth.
F373. Feilb.1.374); fra nt. frit(t) (holl. iret),

se videre ?/. Vridbor; nu vist kun dial.) vrid-

bor. (han) lod med et Vridt bore Hul . .

i Vandgangen paa Fiendens Skihe. Grundtv.

Saxo. 1. 71. sa.SS.II.209(se u. IL Naver;,
med et Vridt borede (de) uendelig mange
Småhuller på Døren. Rask.Br. 1.400. sa.Fyn-

skeBS.69. i billedl. udtr.: *(jeg) med Kri-

tikens Vridt den (o: den gode smag) borer
|

I Sprogets Brædder Hul paa Rnl. Bagges.

Skudd.26.
II. vridt, part. af vride.

t Vrid-tarm, en. {til Vrid 3, maaske
efter ty. grimmdarm, tyktarm, til grimmen,
kolik olgn.) tyktarm; Colon. Ackermann.Op-
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blæselser. (overs. 1794). 4. Herholdt. (PhysBibl.

XIII.405).
Vridt-bor, et. se Vridbor.

Vrid-torn, en. se Vrietorn.

vrie, V. se vride.

Vrie-baer, et. (Trid-. S&B.). (sj.) ^
bær af vrietorn; korshær (1). De gemeneste
Korsbær eller Vriebær ædes af Kramsfuglene.
FFAkard. Naturkundskab. (1795). 189. jf. u.

Vrietorn.

vriede, præt. af vride.

I. vrien, adj. se I. vreden.

II. vrien, part. af vride.

Vrier(e), en. se Vrider.

vriet, part. af vride.

Vrie-torn, en. ['vri-(a)-] (sj. skrevet

Vride- (Pol.'V,1913.3.sp.5),YTi- (JHSmidth.
Haver.251) ell. Vridtorn (SvGrundtv.^(1872).

„Vrid- el. Vrietorn": Saaby.*''' Glahder.Ret-

skr.). — af andre mer ell. mindre nærstaaende

navne(former) kan an/øres Vaartorn (bornh.:

Cit.l755.(Thott4°1507.62). JTusch.197), Vej-
torn (Moth.Conv.K200. Amberg. Prisfor-

tegnelse fra AsgerM Jensens Planteskole. Holm-
strup.1928/29.28), Verntorn olgn. (Horne-
mann.OP:'223{Yeen-). SjællBond.l9(Yeren-;

denne plante?), jf. skaansk våre-, virron-,

verrentorn ofl. (JTusch.196.333) og ndf. 1.31),

Vigretorn (JTusch.197. Moth.Conv.K200.

jf. FolkLægem,.III.116; vel m. tilknytning til

det u. Veger nævnte Vigrejj. (ænyd. virntorn

(OrdbS.; aar 1580), sml. ænyd. (i sa. bet.)

vriebærstræ (ThBartholin.Cistamedica.(1662)

.

289), vriebærstorn (PKylling. Viridariumda-
nicum.(1688).141), sv. (dial.) vigel-, vågtorn

ofl., jf. oeng. weocanJ)orn (eng. waythornj
og ty. weg(e)dorn (ældre wech-, weh- ofl.; se

Grimm.Wb.XIII.3079), holl. wegedoorn; ri-

meligvis et gammelt fællesgerm. ord, som er

blevet genstand for forsk, omdannelser (om-
tydninger); formen Vrietorn, der ikke kendes

fra (ældre) folkelig overlevering, er muligvis

fejl for Virntorn olgn., maaske m. tilknyt-

ning til Vrid 3, vride 5, efter bærrenes virk-

ning, naar de spises (jf. u. Skytgultj || sml.

Galnebær 2, Hjortetorn, Vriebær) S? busk
ell. træ af familien Rhamnaceæ; næsten kun
om Rhamnus cathartica L., korsved (ogs.

kaldet tvebo vrietorn. Hornemann.OP.^
223. se ogs. u. tveboj; i forh. tvekønnet
vrietorn om tørstetræ, Eh. frangula L.

(CVaupell.S.62. Sal.XIV.1103). OFMull.Flo-
raFridrichsdalina.(1767).44. Vritornens sor-

te Bddr. JHSmidth.Haver.251. Rostr.Flora.I.^'

(1943).253.
jl

hertil bl. a. Vrietorn-bark,
-bær (jf. Vriebær; Vrietorns-: JPJac.II.
210. Vej torn-: Amberg.).
Vrik, et ell. (om dans; sj. i rigsspr.)

en (se sp. 562^*). [vreg] flt. d. s. ell. (om dans;
sj.) -ke (se sp. 562^^). (wo. (et) vrikk, eng.

wrick, forvridning olgn.; vbs. til vrikke; især
talespr.) (enkelt) vrikkende, rokkende be-

vægelse. Slæden frøs (tit) fast. Naar man
saa skulde afsted, lod man . . Hestene give

et „Vrik" (o: ryk) til Siden. FrGrundtv.LK.
120. navnlig til vrikke 3(i), om bevægelse med
(del af) legemet; dels (jf. vrikke sp. 564^"^)

i forb. (m. præp., især af ell. medj som:
(søkaptajnens) Vrik med de brede Skuldre.

Gjel.GL.454. (hesten) benyttede (kuskens)
Aandsfraværelse til med et behændigt Vrik
af Rumpen at snuppe den ene Tømstreng
og holde den kraftig fast med Haleroden.

10 Aakj.VB.225. Med smaa Vrik med Bag-
kroppen bevægede hun sig rapt fremad.
SvLa.HjG.132. (1. br.) om grimasser olgn.:

Der mimes med næsevrik og hovedryst.

ErlKrist.Ve.61. uegl.: med et Par fiot hen-

kastede Linjer og et tydeligt Skuldervrik
af Ubehag slutter (forf.) Beretningen. Bre-

gend.SmaaKommentarer.(1936).59. || dels (jf.

vrikke 3.4 slutn. og u. I. Knæk l.i ; ned-

sæt, ell. jarg., nu mindre br.) om (bevægelse i)

20 (tarvelig, uskøn) dans (vrikkedans). Bønne-
lycke.IU.18. *De violette Strømper

|

— du
Helt af nye Vrikke!

|
de hvirvler rundt

(i dansen). TomKrist.F. 52 {oo Blikke). Nu
skal vi ha' en Ynk.OlufBang.Byen.(1924).23.

II
hertil ssgr. som: Den Gamle kantede

sig ind med store Kro^vrik.ErlKrist.MM.
156. (han) studerede . . Skulderskælven og
Lændevrik (hos et dansende par).LBruun.
Ringen.(1927).41. *(den dansende bondes)

30 Sku\deiYTik.Aakj.(Tilsk.l908.4). Vrik-,
i ssgr. af (ell. m. tilknytning til) vrikke

(se især Vrikke-j. Vrik-aare, en. se

Vrikkeaare. f -blegn(e), en. (til vrikke

(1); vel omdannet af Vridblegn^ vridblegn.

vAph.(1764).720(se u. IV Træi;. -bor, et

(f en. vAph.(1764).II.332). (f -bore. sa.

(1759,1764)). (sw. vrickborr; a/ vrikke (1);

vel omdannet af Vridbor (Vritbor); nu kun
dial.) vridbor. UfF.(Fyn). -hul, et. se

40 Vrikkehul.

vrikke, v. ['vrega] -ede ell. (spøg.,

sj.) vrak (CHans.F.123). v&s. -ning (ibet.l:

jf. Ledvrikning; i bet. S: FrPoulsen.Oldtidens

Skæmt.(1948).59. spec. i bet. 5: KuskJens.
Søm.^(1907).220. Sportsleks.II.678), jf. Vrik.

{ænyd. d. s., sv. vricka (ældre vreckaj, no.

vrikke (no. dial. (v)rikkaj, meng. wricken,

nt. holl. wrikken (mnt. vorwricken, forstuve);

besl. m. vride og muligvis til dels en afl. heraf,

50 jf. no. dial. vreka og bet. 1 samt II. vrille
||

sml. vrikle)

A.
I) (ji- Vrik-blegn(e), -borj dreje, vride

noget (en legemsdel) saalcdes, at det tvinges

ud af sin normale plads, sit rette leje, lider

skade; jf. vride 2.3 slutn., 8.4: om jeg paa en

god Maade kunde vrikke Halsen om paa ham,
saa giorde jeg det. Holb.HP.II.8. \\ navnlig

(jf. Ledvrikning og bet. 3.3 ; nu vist kun i

60 dagl., skødesløst spr. (kvinde-spr.), if. S&B.
no.) m.h.t. led, lem: vride af lave; forvride.
een der har vrikket sit Beea.Holb.Paars.^
Fort.a."' Har man vrikket noget Led paa
sig, saa bør det først bringes i L&ve.Garboe.

XXVII. Rentrykt "/„ 1952 36
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EA.4. Jeg havde hængt Gardiner op . . og
vrikket min Ankel, da jeg traadte ned af

Stigen. TidensKvinder.^Vil930.26.

B. (især talespr.) som udtr. for (forsøg

paa) bevægelse (paa ell. bort fra stedet)

med smaa (uregelmæssige, stødvise) ryk
(skub, vridninger), rokken fra side til side
ell. frem og tilbage, op og ned olgn.

(ofte i forb. m. adv., præp.-led ell. (i bet. 2

og å) (obj.-)præd.); om udtr. for roning se

bet. 5.

2) (jf. III. rokke 1) trans. 2.1) i al alm.

vrikke en Pind, en Tap for at faae den ud.

MO.^ A.s Kniv . . var vrikket ind mellem
to Planker . . „Han har brugt den til Stige."

Elkjær.HA.66. (han) vrikkede Harven i Leje.

sa.MH.160. II (jf. bet. S.i slutn.) m.h.t.
legemsdel, (spædbarnet) begyndte at vrikke

Hovedet, ligesom det vilde slaa Tagten.

Holb.Bars.1.4. (barnet, der lærte at gaa) gik

med stive Ben og vrikkede Kroppen om
en lodret A.kse.VilhRasm.BU.69. bagfra

skyder en anden Slave paa med et ko-

misk Minespil, vrikkende det mægtige Bag-
]part\.FrPoulsen.OldtidensSkæmt.(1948).74.

\\

(1. br.) m. resultats-obj. Hullerne til Buskene
vrikkes med en Spade. 4ndres.7i[Hi/.27'<?. sml.:

Orme (til agn) vrikkede de i Haven. HKoch.
Drengen.(1935).67. 2.2) m. h. t. hvad der løs-

nes, frigøres (spec: ved at vristes ud af hæn-
derne paa en), (man) havde Møje ved at

vrikke Sværdet af hans (o: den faldnes)

}iasind.Holb.DH.II.899. (resolut) vrikkede
hun den tunge Jernstang fra Butiksdøren.

Schand.SB.79. så vrikkede jeg min hånd
fri (af hans) . ARenningsen.JL.59 . (han) vrik-

kede Øksen løs til et nyt Rug. Elkjær.HA.74.
han langede efter Flasken og vrikkede Prop-
pen OTp. MLorentzen. R. II. 8. \\ uegl. LTid.
1726.784. det (er) næsten ikke til at vrikke
en femøre ud af (bankerne). Socialdem.V« 1951.
16.sp.4. 2.3) (if. Levin sj.; nu alm.) m.h.t.
hvad der flyttes, bevæges til en ny plads; spec.

m. h. t. (tunge, uhandelige) genstande, der

kantes (2.2), skubbes skævt (fremad) fra side

til side olgn. De to (mænd) forsvandt i Spis-

kamret og kom lidt efter ud med en Tønde
Smør, som de vrikkede frem midt paa
Kjøklfengulvet.(?oMsc^m.H^l./.52. Med svage
Kræfter vrikkede vi Natbordet hen foran

Døren. Soya.FH.138. Instrumentet . . har
form som en lille mejsel, der vrikkes (skælves)

siksakagtigt fremad. NationalmusA.1951.58.

3) intr., om levende væsen (se bet. B.i-i)

ell. ting (se bet. B.5). 3.1) m. henblik paa be-

vægelse, som foregaar paa stedet (ell.,

m. overgang til bet. 3.4, som ledsagende om-
stændighed ved gang olgn.), og hvorved krop-
pen, en legemsdel føres fra side til side
osv.i smaa, hastigeryk. *Spurvene . .hoppe
mellem Halmen,

|
Og nippe Korn i Bondens

Lade,
|
Og vrikke, see iveiret og er' glade.

Hrz.D.1.95. naar hun gaar, vrikker hun.
KraghJac.PP.147.

\\ (jf. bet. 3.4^ om bevæ-

gelse hos en siddende (spec: som rokker paa j
en stol, der kun støtter paa de bageste ben). j|
Hans om Bordskik brød sig ikke,

| Blev
ved at rokke og at vrikke. 5asimn.nr.9.1.

(hun) sad lidt og vrikkede paa Stolen (o: af
fortvivlelse) \ hun vovede ikke at se paa
Sønnen. T^ied. LO. i47. uegl.: *Gid (paven)
kun ey for stærkt i Sædet vrikke maae!

|

Thi Stolen gammel er og ey at lide paa.

10 ChrFlensb.DM.I.144. || spec., især i forb. m.
med, i udtr. for at bevæge visse legemsdele,

(den dansende dreng) vrikkede med Skul-

drene, snoede sig som en Top paa Hælen.
Winth.VIII.255. han (var) saa træt og
søvnig, at han ikke kunde vrikke med en
lillefinger. 6rersow.Z)ij!.i9(?. vrikke med hof-

terne (S&B.), ørerne (jf. u. III. rokke l.\)
j

vrikke (o: virre) med hovedet. *Naar
man gav hannem 011 og Brændevin at

20 drikke,
|
Begyndte han deraf med Hovedet

at vrikke. -Fr^orn.PM.234. Flere af de gamle
Kjøbmænd, som tidligere havde vrikket
ærgerlig med Hovedet, naar de gik ham
forbi, kom nu ind i hans ^wtik.Ooldschm.
11.81. Lasse laa og vrikkede utaalmodigt
med B.OYQået.AndNx.PE.III.331. Feilb.

vrikke med rumpen (se 1. Rumpe 2.2;

jf. Rumpevrikkerj ell. (sjældnere) bagen
(om and: Blaum.0.63), bagdelen ((hofman-

30 den) kan gaae paa Tæerne, vrikke med
Bagdelen og tage sig en Priis af en Guld-
daase. Hrz.XIII.262. Kronborg.Fideikommis-
set Stjernaa.(1906).97), enden (S&B.LollO.),
gumpen (Rønberg.GK.lOO), halen (VSO. om.

fugl: Levin.; om hund: Feilb.), maasen (s. d.),

popoen (s. d.), røven (Feilb. LollO.), stjær-

ten (se Stjært l.i; om and), (sj.) m.h.t. gri-

masser olgn.: Han slog Øjnene op, vrikkede

med Vdia.åe\iuåGn.MartinAHans.JR.99. 3.2)

40 i udtr. for at ruske, rykke i, rokke ved en

(bevægelig) genstand (for at løsne, dreje den).

Nu tog (tandlægen) nogle Tag, vrikkede et Par
Gange frem og tilbage . . og atter et Ryk
med T&ngen. Kronborg.Samson.(1912).50.

\\

spec. (i forb. m. i, ved ell. (især) medj
m. h. t. redskaber som haandtag, (dele af) lukke-

anordninger olgn. Døren var lukket, men
hun vrikkede i den rustne Krampe, saa den
gik løs. HCAnd.(1919). II. 103. (hun) vrik-

so kede ved Laasen før hun fik den op. filia

Fibiger.] RettroendeEventyr.(1859).75. han be-

gyndte at vrikke ved Spunseproppen. (?odi

Humør. I.(1917). 65. Him staar og vrikker

med Porthaandtaget. TDitlevsen. BG. 15. se

ogs. u. vride 2.2. 3.3) i udtr. for (under gang,

ved (ned)spring) at træde forkert paa
foden, saaledes at den bøjes, vrides til

en af siderne; vist kun i forb. m. adv. (hun)
vrikker ned paa de meget høje Hæle, hun

60 staar lidt, støtter sig til ham og gnider

sin Ankel. KAabye.KA. 129. \\ især (jf. u.

bet.l) i forb. vrikke 'om (sjældnere 'over.

OrdbS.) (paa foden). Panum.^(1895).577.
(hun) vilde komme løbende paa sine høje
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Hæle, og maaske vrikke om af lutter Hurtig-

hed. Grete Bendix. Lykkelige Barndom. (1948).

149. 3.4) (jf. III. rokke 4J som ievægelses-

verium: gaa osv. med rokkende, (smaa-)
vraltende, vuggende (korte) skridt; ogs.

om gangart, maade at bevæge sig (fremad)

paa. Anti-Spectator.37. Naadig Fruen vrik-

kede ind ad een Dør og ud af en anden.

Blich.(1920).VII.22. Teaterfolkene . . vrik-

ker gennem Hovedgaden skogrende som lo

en Flok Kroi^åuer. GodtHumør.II.(1918).28.

(hans) vuggende eller vrikkende Gangart
. . fremkaldtes ved, at han altid gik med
sine . . Arme i Bukselommerne. For f/ngfdom.

1932/33.351. \\ om dyr (spec. fugle som
ænder). *Herr Andrik og hans Viv An-
drikke

I

mod Dammen vrikke. Rich.11.1.

Krager paa Landevejen . . vrikkende om-
kring efter hvad Hestene har efterladt.

JVJens.JL.89. Foraarshaver, hvor de glin- 20

sende, prikkede Stære ilfærdigt vrikker

rundt i Plæner og Bede. KnudPouls.BD.29.
II

ogs. (nedsæt, ell. jarg.) som udtr. for (uskøn,

tarvelig) dans (vrikkedans). HelgeKaarsb.
HM.13 (se u. storke 1). man (tager) hinan-

dens Koner i Favnen og vrikker rundt
med dem paa Gulvet. KMunk.DU.24. 3.5)

(jf. III. rokke S.2) om ting. *Tag Maal paa
Fod, men tag det vist:

|
Om Læsten sig ey

skikker;
|

Din Skoe ey passer med din 30

Vrist,
I

Men trykker eller vrikker. Eeewft.

11.304. tørre Knopblade dalede vrikkende
ned fra Bøgenes Grene. JPJac.1.161. || om
haandtag, dør olgn.: bevæge sig (hørligt) lidt

frem og tilbage, idet en kraft paavirker det.

en Pige (hørtes) polere Laase, og Dørgre-
benes Vrikken brød brutalt ind over Stil-

heden. JP Joe. //. 229. *Kroens Dør paa
Hængslet staar og vrikker. ChKjerulf.FE.240.
Det aabne Vindue vrikkede saa smaat. 40

Buchh.Su.1.26. \\ om møbel: rokke, vakle,

vippe (p. gr. af ulige lange ben, ujævnt gulv),

(de kom) for at laane en Bog eller to, naar
en Sofa vrikkede . . saa der skulde noget
stift til at (støtte den med).8ocialdem.'^U1946.
Sønd.8.sp.2.

II
om legemsdel. * Hannes Bag-

deel, der saa hurtig vrikker (i danseri).

PalM.V62. smst.V111.106. jf. bet. 3.3: Hyp-
pigst er Forstuvning af Foden, opstaaet ved
at denne „vrikker om'\Panum.243. 50

4) refl. 4.1) om levende væsen; især (jf. bet.

3.i) som bevægelsesverbum. *Flynderen vrik-

ked sig fremad dorsk. Drachm.DM. 75. da
de (huggede i stolpen), vrikkede en edder-
orm sig ud af st&mmen.Grønb.Nordiskemy-
ter.(1927).91. (man) vrikker sig over smaa
G!ir\ghrætter.BerlTid.^*hl950.Aft.5.sp.6.uegl.
(sj.): Man kan med de Mennesker, man
holder allermest af, vrikke sig saadan fast

i en Knude af Misforstaaelse, at man synes, eo

der intet Udkomme er mere. VilhAnd.AD.99.
4.2) om ting. Nu haar de (o : søfolkene paa en
strandet fregat) minsæl kappet det hele . .

De var val ræde for, te hun skulde staa og

vrikke sæ i Stykker. EBertels.D.133. kram-
pen havde i tidens løb vrikket sig løs

j

5) (spec. anv. af bet. 2 (-4:)) 4>- drive (en
robaad, pram olgn.) frem med en enkelt
aare (vrikkeaare), idet denne føres frem
og tilbage bag fartøjets agterende sam-
tidig med at den vrides, skrues en halv om-
gang, (kineserne ved) imod Strømmen søn-

derlig artig at roe og vricke.Pflug.DP.503.
(aaren) stak han agter ud, og gav sig til

at vr\kke.Blich.(1920).XXIX.3. KuskJens.
Søm.261.

II ofte m. nærmere bestemmelse, især

((refl.) obj. og) adv., præp.-led, i forb. som
vrikke en baad frem (Moth.V266 osv.) ell.

(refl.) vrikke sig frem (Scheller.MarO.). Læg
Aarerne ind! . . jeg skal vrikke i Land.
Blich.(1920).XV111.165. tidlig havde (jeg)

lært at vrikke en Baad og gøre Sejl fast.

Drachm.STL.249. en matros . . vrikkede en
hvid jolle langs å&mperen. NMøll.H.lOO.
Vrikke-, i ssgr. (ogs. Vrik-, se u. Vrik-

ke-aare, -hul og ndf. 1.30). af vrikke (B);

foruden de ndf. anførte kan spec. til vrikke

3.1 nævnes mere tilfældige (ell. talesproglige)

ssgr. (ofte som betegnelser for levende væsener)

som Vrikke-gump (hos gaas: NHoffmeyer.
EnVandring.(1925).97), -maas (om person:

D&H. som navn til gaas: Aarestr.SS.11.146.

jf. VilhAnd.SF.156), -rumpe (om person:

D&H.), -røv (om person: Moth.V266. Vrik-:

Cit.ca.l700.(GkS4°2407.395). Feilb.). -aare,
en. (Trik-. vAph.(1759). Fisker.SøO. Sports-

leks.II.678. jf. S&B.). (til vrikke b) 4>- aare,

hvormed et rofartøj vrikkes frem. Pont.F.
1.203. (i) Østen . . driver (man) en Baad,
selv store Skibe, frem med en Vrikkeaare
agter. JVJens.Afrika.(1949).18. -danis, en,

dans, der udføres med vrikkende bevægelser af
kroppen; dans med vrik; spec. (dans., foræld.)

om en 1912 fremkommen variation af onestep,

hvor man vrikkede med overkroppen ved hvert

dansetrin. AErslev. De stjaalne Børn. (1902).
74. svinge sig . . i en gemytlig Vrikkedans.
MH.VII. 98. CGVCarlsen. IjsrmoderneDans.
(1939).93. -gat, et. (til vrikke 6; mindre
br.) ^ vrikkehul. OrdbS. -hul, et. ^rik-.

jf. S&B.). (til vrikke 5; ;;/• -gat, -skaar^ ^
udskæring til vrikkeaaren i et rofartøjs spejl.

PolitiE.Kosterbl.^Vi 1924.3. 8portsleks.il.678.
-los, adj. (til vrikke 3.5; dagl.) som er

(sidder, staar) saa løs, at det kan vrikke(s);

rokkeløs; vrikkevorn. Esp.391. OrdbS. (kbh.).

-pumpe, en. om pumper (som nikke-,

vingepumper), der virker med vrikkende be-

vægelser (af stemplet). AageRasmussen.Skibs-
motorlære.(1909).43. -8kaar, et. (til vrik-

ke b) 4>- vrikkehul. OrdbS. -spade, en.

(jf. vrikke 2.1 slutn.; fagl.) spade, hvormed
der vrikkes (plante)huller. LandbO.III.809.
-vorn, adj. (jf. -løs; dagl.) som er tilbøje-

lig til at vrikke; rokkevorn. Larsen.' (1888).
en lille, meget sløv og vrikkevoren Kniv.
MLorentzen.R.1.120.

vrikle, v. ['vregla] -ede. isv. dial.

36*
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vrikkla, no. vrikle (no. dial. riklaj, holl.

wrikkelen, nt. wrickeln, jf. no. dial. (v)rigla,

nt. holl. wnggel{e)n, engf. wriggle ; af vrikke)

I) (nu næppe hr.) d. s. s. vrikke 1 (slutn.).

Holb.Skiemt.D8r (se II. vikle^. 2) (nu sj.)

d. s. s. vrikke 2-4 (især 3). Moth.V266. Man
lader Boldstikken ved en jevn Vriklen løbe

hen ad det (o: den legering), man vil have
et Stik a,i. Hinnerup.JUV.186. De (o: ormene)
vrikler og de borer for at komme op i Lyset, lo

Tandr.(BerlTid.Viil934.Sønd.6.sp.3).

I. Trille, en, ogs. et (et Vræl. UfF.).
(ogs. (skrevet) Vrilde ell. Vrile (MDL.657;
u. Vrid;. UfF. — yril(d). Moth.V263. jf.

Rietz.818(skaansk). — Vridel, Vredel (ell.,

efter udtalen, Vrejl, Vræl olgn.). i bet. 2:

FrGrundtv.LK.23. LollO. jf. JHSmidth.Ords.
176. FynskHjemstavn.1928.68. UfF.). flt. -r.

(sv. dial. vrele, vreel, vridil, vriel i bet. 1-2,

no. dial. ridel, kæp, hvormed et knippe stram- 20

mes sammen, m. m., reel, et par neg, oldn.

ri&ull, hob, skare, klynge, klase og (som sværd-

navn) riSill, ty. dial. (bajersk) (trag)ridil,

bære-, malkekrans; til II. vrille ell. (forsk.)

afl. af (roden i) vride (jf. II. Rilj, til dels

dog maaske ogs. laant fra (ell. paavirket af)

mnt. wredel, kæp, hvormed et knippe stram-

mes sammen, jf. nt. f wriddel, bærekrans, nt.

(slesvigsk) wrill (bet. 2) \\ sml. m. h. t. bet. 1

da. dial. vridding, tøje (MDL.657), I. Vrilte 30

og andre ensbetydende subst.-afl. af I. Vrille 1

som vrilken (Feilb.), vrilling (Moth.V263.
SjællBond.145), vrilring (Feilb. UfF.) ||

dial.) I) (jf. Vrid 2.4J noget sammenfiltret

ell. sammen-snoet, -rullet; rulle (I.3.i);

trille (II. 1.5); knippe; tot; ville (II). (ofte

i forb. som en vrille hø, tang, tobakj. *en
Vrille Høe.Lucopp.TB.Bé.r HofmanBang.
OdenseAmt.(1843).281. Hugormen ligger i

en Vrilde. ikTDL.^sms^. ogs. om malkekrans). 40

Feilb. jf.: fingertycke, sammen-drejede ha ar-
vriller (til kalfatring).JJuel.432.

\\ f kurre
. . kaldes en vrilde eller snærte på en trå.

Moth.K391. 2) (jf. Vrider l.i; træklods,

klampe, der drejes for en dør, lem olgn. for

at holde denne lukket; hvirvel (3.i). Feilb.

Kværnd. UfF. II. vrille, v. (ogs. (skre-

vet) vrilde). -ede. (no. dial. reela, oldn.

ri61a, nt. (Angel) wrillen, vride vasketøj; afl.

af vride; sml. opvrille og (ensbetydende) 50

dannelser som II. vrilte og da. dial. vrilke

('frilke. UfF. (Møn)), vrilne (UfF.), vrilre

(Feilb. UfF.) (noget sammen) samt vrejle,

vikle, sno i spiral (Feilb.); dial.) vikle;

filtre; sno; rulle; især i forb. som vrille

sammen ell. ind i hinanden olgn. Guldtrecke-
ren med sine besudlede Galoner, naar hånd
længe har tvettet . . dem, og de dog blifver

udygtige til hans Brug . . saa vriller hånd
dem sammen i et Nøgle, og kaster dem . . 60

i llåen. Sort.Tr.21. strittende Buske, Slaaen
og Brombær, Burrer og Tjørn, Hyben og
Tidsler vrildet og vringlet og vevlet ind og
ud i hmanAen. Rist.J.296. Feilb. UfF. bil-

ledl.: Lucopp.TB.A6r (se u. Knytteknudej.
I. Vrilte, en. (\Tilt. Rostgaard.Lex.V91 c).

flt.-T. (af I. Vrille (1); jf. II. vrilte; ikke i

rigsspr.) (hø-, halm)knippe olgn. *(hestens)

Hø-hecke-fad
|

Skal vrilte-proppes (fod-

note: En vrilte er et lidet Kniipipej.Sort.Poet.

77. II. vrilte, v. -ede. (af II. vrille; ikke

i rigsspr.) d. s. s. II. vrille. Et lille Snuptag
. . opstod tit . . ja selv Husbonderne kunde
. . forvildes til at vrilte Fingrene ind i hin-

andens lange Haar, saa de vanskeligt igen

kunde iTa,skil\es.AarbFrborg.l922.51(i om-
tale af forhold ca. 1790).

Vriml, I. Vrimle, en, et. se Vrim-
mel.

II. vrimle, v. ['vremb] -ede; imp.
(formen undgaas som regel ved omskrivning)
vriml ell. vrimmel (jf. EJessen.Gram.123)
ell. (nu næppe br.) vrimle, vhs. jf. Vrimmel.
iænyd. vremle, vrimle, vrømmele (ogs. i

bet.: larme), f sv. (17. aarh.) vrimla, no.

vrimle; laant fra nt. wrimmeln (fris. wrimele,

holl. wriemelenj ell. omdannelse af II. vimle)
I) d.s.s. I. myldre 1. (om forb. krimle og

vrimle se I. krimlej. I.l) (jf. bet. l.i) m.
subj., der betegner (den myldrende) mængde.
vorder frugtbare og mangfoldige, vrimler

paa Jorden (1931: Opfyld Jorden) og vor-

der mangfoldige derpaa.2ilfos.9.7. det skal

være Eder ureent iblandt den Vrimmel, som
vrimler (1931: Krybet, der kryberj paa Jor-

den: Væselen og Musen (osv.).3Mos.ll.29.

*alle disse glade Myriader (o: stjernerne),
|

Som vrimle fra Hans (0: guds) Hænder
Pol til Fo\.Bagges.IV28. *Fiske vrimled tæt
i Hvalens E]em. Blich.(1920).V13. *der
vrimler Vildt på Godset. Rørd.GD. 122.

\\

uegl., om forestillinger, tanker, begreber. En
Mand, i hvis Hovet vrimler saa mange For-

retninger, som Mjnrer i en Tue. Holb.Stu.L9.

Usandsynlighederne (0: i Hugos drama) og
de romantiske Urimeligheder vrimler. JBran-

des.y1.307.
II

(sj.) m. ent.-subj. (i koll. anv.).

Dette Insekt vrimler i stillestaaende Vande.
Cuvier.Dyrhist.il.95. (sj.) refl.: (vi) seer Vel-

signelse paa Velsignelse . . Qvæget at brøle

og at vrimle sig omkring os, og alting frugt-

bart. Pame?a.///.22. 1.2) upers.; ofte m. det
som subj. og i reglen m. angivelse af mæng-
dens art ved præp. af ell. med. i Engeland .

.

hvor det vrimler af Mennesker. OeconT./.J.

*Her (0: i Det norske Selskab) giælder intet

Stammetræe . .
|
Her vrimler ei med Stierne-

mænd,
I

Her sidder Ven hos Yen.Rahb.PoetF.
1.76. der vrimlede af Bibler baade paa Bor-

dene og paa Gulvet. RudBay.EP.III.4. Paa
Trapperne . . vrimlede af . . Muselmænd.
HCAnd.DB.426. intet kunde standse (forf.)

i hans Ungdom. Det vrimlede med Romaner
fra hans Ven.JMagnus.(BerlTid.'Vd936.Aft.
9.sp.3).

II
(sml. u. bet. 1.3 slutn. og l.i) f *

forb. m. fuld. det vrimler fuld af store

Herrer i stor Statz, saa at mand neppelig

kand trenge sig igiennem Gaderne. Pflug.DF.
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555. 1.3) m. subj.-skifte, om sted: d. s. s.

I. myldre 1.3. Brors.SS. 1.21 8. *Nu vrimle

Veyene, hvor før var tyst og øde.Rein.l7.

Parterret, Parkettet, alle Logerne vrimlede.

Bagges.DY X. 303. nu ttæsten kun m. præp.

af ell. (lidt sjældnere; sml. Høysg.S.104)
med: Floden skal vrimle med (1931: af)

Frøer. 2Mos.5.3. *Man heele Gader saae af

Mænd og Qvinder vrimle. Holb.Paars.317.

alle de Urimeligheder og Modsigelser, som
hendes Forklaring vrimler af. Stampe. VI.
230. Haven . . vrimler af Blomster. HCAnd.
Breve.1.45. de rige Munke- og Nonneklostre,

som Egnen vrimlede med. AchtonFriis.JL.
1.178.

II
(sml. u. bet. 1.2 slutn.) f * forb. m.

fuld. de (med skadeinsekter) befængte Suk-
ker-Rør, vrimle neden omkring ved Roden
fuldt med Mø\lLTid.l734.336. *(du, Tycho
Brahe) stirred

|
Paa den Solehær . .

|
Saae,

og svimled
|
Ved det Viisdoms Dyb, som

vrimled
|
Fuldt af Liv paa Almagts Bud.

Blich.(1920).VI.45. 1.4) (jf. I. myldre l.i)

part. vrimlende anv. som adj. en Døende
stiller sig for (o: forestiller sig) den fæle

Grav . . de vrimlende Orme. Hersl.Præd.82.

vrimlende Stæder og . . stille Hytter. Mynst.
Betr.11.337. (snestormen) havde fyldt Luf-

ten med stor, vrimlende Sne. Stuck. 1.28. jf.:

vrimlende Masser af Dødsstraffe. ^Jessen.

RI. 17.
II (jf. vrimmelfuld; især talespr.) anv.

som forstærkende adv. ved adj., som beteg-

ner fylde, mængde, (især i forb. vrimlende
fuldj. en Bibeloversættelse, der var vrim-
lende fuld af tyske Yendinger. Ludvigs.SS.
1.13. Henne paa Banegaarden var der vrim-
lende fuldt af Julereisende. Alba Schwartz.
SkilsmissensBørn.(1936).92.

2) bet. 1 anv. i forb. m. adv. (ell. præp.-

led): d. s. s. 1. myldre 2. Betlere vrimlede
os imøde overalt. Bagges.L.11. 61. Vel vrimle
. . nye Menneskeslægter frem, og tage de
forriges Plads. Mynst.Prædikener.(1853).63.
(passagererne) vrimler ned til Radiotele-

grafisten. TidensKvinder.''Viil929.10. billedl.:

En Sværm af mangehaande Billeder
|
Liig

Bølger vrimled paa mig ind. PMøll.(1855).
1.89.

II
(jarg.) m. subj. i ent. jeg myldrede

ned ad trappen og vrimlede hen til bageren.
Bom.S.44.

II
(sml. u. I. myldre 2 slutn.) \

trans, nu var han færdig med at vrimle
(o: haspe (ILl.s), lire (IV2)^ Bønner af sig.

OscJens.SL.13.

3) (dial.) svøbe, vikle (sammen ell. om
en genstand); især i forb. m. trykstærkt adv.

Moth.V263. Der var ingen Lagner paa Sen-
gene (hos de syge). Eller om der var, havde
Pigerne vrimlet dem ned i Fodenden. ZMic/i.
(Pol.Vtl926.Sønd.3.sp.4). UfF. refl.: (vaga-
bonderne) sjokker afsted med et Tæppe
rullet sammen over Skuldrene til at vrimle
sig ind i om 'batten. KMich.HV. 137.

\\

vrimle sammen. Moth.V263. jf.: Bylt . .

Kr en sammenvrimled .. pakke, srøsi.

Ii493. De, som til at hede ovnene med bru-

ger . . halm, at have det sammenvrimmelet
og .. uden bagerhuset \iggende.Cit.l711.

(Vider.III. 99).
vrimle -fuld, adj. se vrimmelfuld.

Vrimmel, en ell. (i rigsspr. nu 1. br., jf.:

„sield. og foræld. et."VSO.) et (3Mos.5.2
(Chr.VI). KomOrønneg.II.229. Ew.(1914).
III.134. Aarestr.SS.V310. 5Mos.l4.19(1871).

UfF.). [ivrem'(9)l] (sj. skrevet Vriml. Bag-
10 ges.PV.U. Bredahl!1.160. — f (en) Vrimle.

i bet.B: Moth.V263). best.f. vrim(me)len;
flt. (1. br.; if. Molb.HO. VSO. sj.) vrimle
(Oehl.Digte.(1803).79. Grundtv.SS.IV49. Ing.

RSE.VI.235) ell. (nu næppe br.) vrimler
(Blich.(1920).V178). {ænyd. d. s. og vrøm-
mel (ogs. i bet.: larm, tummel), no. vrimmel,
nt. wriimmel; vbs. til IL vrimle) I) d. s. s.

Mylder, L Stimmel
; (jf. Folkevrimmelj om

mennesker og dyr (m. henblik paa mennesker
20 undertiden noget nedsæt., om hob(en), stim-

mel (l.l)): der skal I finde et Vrimmel om
jer af Svogre og Svogersker. KomGrømieg.
11.229. *Blussende ved det Leer, som du
(o: sjælen) kryber i,

|
Væmmed ved Vrim-

iets frekke Fortrolighed,
|
Opsvinger du dig

.,
I

Høit .. mod Solen.Ew.(1914).III.260.
*De gamle Guders brogede Vrimmel

|
for-

svinder. Oehl.Digte.(1803).22. *hen de stimle

I

i store Vrimle,
|
og grave (o: efter skatte).

30 smst.79. *Du (o: lærken) . . vil intet Rov
i dine Brødres (o: fuglenes) Yrimmel.Rich.
1.184. *skilt fra Tante jeg blev i Vrimlen.
Bøgh.D.II.308. Græsset gemmer . . en Vrim-
mel af Slanger. jyjens.TL.d6.

|| (jf. Blom-
ster-, Stjernevrimmelj om planter og ting.

*Af Roser, Lilier man seer ævig varend
Vrimmel. Holb.Metam.36. *en Vriml af skiulte

Tanker. Bagges.PV. 14. *vor Skaber! hvor
boer Du blandt Verdnernes Vrimle? Zw^.

Ao R8E.VII.202. * disse Lokkers Vrimmel.
Aarestr.SS.II.(Not.)120. en Vrimmel Stjer-

ner og Kroner pryde FaQaden. Watt.PF.
243. Filippinernes ØvrimmeLNaturforskeren
Johs.Schmidt.(1947).154. 2) (vel spec. anv.

af bet. 1, jf. ænyd. v. vrimle i tilsvarende

brug (Kalk.IV874b^^); ikke i rigsspr.) i forb.

som vrimmel i bugen, bugvrid, kolik.
Colik eller, som den af Almuen kaldes.

Vrimmel i Bugen, (Bugvrid). Jens C/irJensen.

50 Et velindrettet Landbrug.(1842).256. Stockfleth.

S. 18. 3) (nu næppe br.) til IL vrimle 3: no-

get sammen-svøbt, -viklet; bylt, rulle olgn.

Moth.V263f. vrimmel-ag^tig:, adj. (tale-

spr., 1. br.) vrimlende, min Moder . . sagde,

det var . . skrækkeligt at være saa mange
Fruentimmer i et Hus. Moder var selv

kun 33 Aar, havde 3 voxne Steddøtre, en
Svigerdatter, os to yngste Smaapiger og to
unge Tjenestepiger, saa jeg forstaar godt,

60 hun følte det noget vrimmelagtigt. Cit.1911.

(Drachm.BF.105). Det er dog en vrimmel-
agtig Masse Trafik, der er her 1 1Bentzon.
0H.115. -fuld, adj. (sj. vrimle-. Boye.PS.
1.217). ^^y. vrimlende fuld u. IL vrimle 1.4;
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talespr., mindre Ir. i rigsspr.) især i forh.

være vrimmelfuld af, vrimle (ILI.3), myldre

(I.I.3) af. *Høsten . . kom; med Stubmarken
vrimmel-fuld af Raa og H&re.Drachm.DJ.
11.300. de Fejlskøn, af hvilke Landmands-
bankens Historie var yiimmelfuld. EBrand.
(Pol.^^liol927.12.sp.4). (skinken) var vrim-

melfuld af hvide Orme. KMich.TG.63. Feilb.

vriiiip(l)e, vrimpet, se u. vrampet.
.Trimpling, en. f'Vrempling. Moth.V 10

253). flt. -er. (vel til de u. vrampet anførte

ord; jf. Rympling; nu ikke i rigsspr.) lille

person ell. ting; dels om barn: pusling;
rolling, de smaa Vrimplinger ieg har været
Får M.KomGrønneg.II.415. \\ dels om lille,

forkrøblet træ. UfF.fsjæll.).

Tringel, en ell. et (MDL. HDahl.SM.
112). flt. vringler. (sv. dial. rwingel, hvirvel

i vandet efter aaretag, no. vring(e)l; i af-

lydsforhold til II. vrang; jf. ænyd. vringe, 20

vride, mnt. wringen, eng. wring samt vringle,

vringlet og Vrinkel; dial.) I) om kroget,
krum, skæv , vreden genstand (jf. Stedn.

V83); især om (knorte)kæp olgn.: A (o: jeg)

troer, det bedste var at tage en Vringel og
gaa op paa Thinggaarden og slaa denhér
Fuldmægtig ned.JakKnu.S.182. Feilb. 2) om
levende væsen; spec.: tvær, vrangvillig,
vanskelig (mands) per son. Iris. 1808. II.

187 (jy.). MDL. han var en Vringel til 30

daglig, en Gnier og en "^v^eri.Aakj.VB.ii.

Thuborg.HK.32. Feilb. om dyr: Denne her

Kvie er nu en sær Vringel, men Tømmer
er der jo i hende. Skjoldb.KH. 32. vringel-,
* ssgr. af Vringel ell. vringle. -hornet,
adj. (jf. t vrinkelhornet i sa. bet. (Moth.
V267); fagl. ell. dial.) med (stærkt) krumme,
snoede horn. Sal.XVIII.424. Selv den stri-

digste Rondt af en vringelhornet Ko var
skikkelig og medgørlig (i varmen). HUss. 40

IH.18. -tone, en. (fon.) hos Høysg. beteg-

nelse for „det dobbelte aandelag" (se dobbelt
sp. 815^^), udtale af stavelse m. lang vokal m.
stød. Circumflexus eller Vringel-tone. Hø«/sfir.

2Pr.5. -vorn, adj. (ogs. vringle-, se bet. 1).

{ænyd. d.s.; nu kun dial.) I) (for)vreden;

kroget; snoet. Moth.V266. han (begyndte) at

stige op ad den stejle, vringlevorne Sti.

Bregend.HH.1.13. et stakket, vringelvornt

Menneske (0: om en haltende person). Anesen. 50

JG.165. Esp.391. 2) overf., om levende væsen
ell. dets sindelag, natur; dels: vrangvillig, tvær

(Esp.391. Feilb.), dels: ustadig, lunefuld:

Moth.V266. huor vringelvorn Lycken er, det

er jeg self Exempel psiSi.Wing.Curt.471.

vringle, v. ['vreiib] -ede. vbs. jf.Yring'
leri. (sv. dial. vringla, no. vringle (no. dial.

ringla^, eng. f wringle, flamsk wringelen;
i aflydsforhold til II. vrang; jf. Vringel,

vringlet, vrinkle samt Stedn.IYSl og nt. eo

wrangeln; især dial.) I) sno, vikle, filtre
(sammen, ind i hinanden). Moth.V266. Rist.

J.296 (se u. II. vrillej. 2) have usikker(t)
støtte, fodfæste, vakle (1), true med at falde.

ell. bevæge sig (fremad) paa en usikker, ra-

vende, slingrende maade, med slag til siden
olgn., vakle (4). MDL. Byen . . havde set

(hende) gaa og vringle paa urimelig høje
Hæle i GsideTne.HansPovls.JP.27. den tunge
Bus vringlede og skumplede. Larsen-Lede^
LK.III.13. han (drak) mere, end han havde
godt af. Benene vringlede sært under ham.
EBertels.US.79. Feilb. UfF. sml. u. vrikke
3.3: (skøjteløberen) kommer galt fra et-

hvert Kunstløber-Trick. Han vringler over.

Thuborg.Brødre.(1923).156. 3) (jf. vringel-

vorn 2, vringlet 2) være vrangvillig, gnaven;
gøre vrøvl, naar Mads laa og sang Natten
hen, kunde Søren ingen Søvn faa. Søren
vringlede over denne \]oxden. AarbAarh.
1951.143. "Vringleri, et, (til (stammen i)

vringle; dial. ell. (jf.S&B.) no.) dels: (om-
svøbsfuldt) vaas, vrøvl, dels: lumskeri olgn.

(Feilb.). alt det, Du . . der siger, det er

Vringleri og \isva,s.Pram.II.432. vring-
let, adj. {no. d.s.; til Vringel ell. vringle;

jf. vrinklet; dial.) I) kroget; snoet (krum
ell. ind i hinanden); bugtet. Moth.V266.
(køernes) vringlede Klove.ACAndersen.Hus-
mandensDatter.(1906). 5. Det vringlede Sejl-

løb (i Nakskov fjord) kan i Tykning og Mørke
være slemt nok at hitte Rede i.AchtonFriis.

DØ.II.268. (gaardens) vringlede bindings-

værk. EriZnsi.Fe.i^. MDL. Feilb. om gang:
Hans Gang . . var lidt usikker, det vil sige:

vringlet ligesom store, knoklede Møllerhestes.

JakKnu.S.4. overf.: besværlig, indviklet olgn.

Var der en særlig vringlet Bestilling, som
Karlene kviede sig ved, tog K. sig den paa.

KrJens.Riget.(1916).57. et af disse vring-

lede Skuitsteder. HansPovls.HF.168. 2) om
levende væsen: tvær; gnaven; vrangvillig;
genstridig. MDL. Aakj.VF.102. (drengen)

var saa vringlet, at jeg ikke turde lade

Børnehaven beholde hsim.BerlTid."lil942.

Aft.lO.sp.4. Feilb. vringle-vorn, adj. se

vringelvorn 1. fe-J

Vrinkel, en. flt. vrinkler. (ænyd., sv.

dial. d. s., jf. eng. wrinkle, rynke m. m.; afl.

af en stamme, der foreligger i no. dial. (v)rin-

ka, fordærves, blive sur (m. h. t. bet.-udvik-

lingen sml. vride Q) og sv. dial. brinka, for-

vride (et lem), jf. eng. wrench (oeng. wren-
can^, ty. renken, til adj. oht. rank, fordrejet

(sml. Vrætj; muligvis dog (til dels) en ud-

videt form af Vinkel (under paavirkning af

ord som Krinkel, Krog, I. Vraa ell. (det

besl.) jy. dial. vra(a)nkel (se ndf.)); jf.

Vringel, vrinkle, vrinklet og vrinkelhornet

(se u. vringelhornetj || nu vist kun dial.)

d. s. s. Krinkel. *Ieg Kiget Nøye Ind, i

huer en Vro og Vrinchel (i domkirken;

oc Krog og 'Kxinch.e\).Jernskæg.D.40. Moth.

V267. vejen gik i vrinkler og vra(a)nkler.

Feilb. vrinkle, v. -ede. (jf. eng. wrinkle,

V., rynke m. m.; til (stammen i) Vrinkel; jf.

vrinklet, vringle; nu vist kun dial.) bevæge

sig ell. forløbe, strække sig i bugter, drejninger;
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krinkle. „Er at bøie af til en side." Moth.

V267.
II refl.: bugte, sno sig. Tranebærret

vrinkler sig i Tl]\i\s'poTene.NHedin.HH.41.

en af disse skyggeagtige Veje, der tankeløst

vrinkler sig mellem Lynghøje og røde Mose-
pytter. smst.194. Trinklet, adj. (jf. eng.

wrinkled, rynket m. m. (oeng. 3ewrinclod,

savtakket); af Vrinkel; jf. vringlet; dial.)

bugtet; snoet; forvreden; krinklet. et vrinklet

Aaløb. Vejrup.KM.150. lo

I. Vrinsk, en. [vren'sgf] flt. -e (jf.

Feilb. BornhOS.). (sv. dial. vrinsk, vrensk(e);

substantivering af III. vrinsk; næsten kun
dial.) d. s. s. Vrinsker, (han) bad ham om
at laane hans Vrinsk (dvs. Hingst) at ride

Tpeia,.SvGrundtv.DF.I.178. Her er vor gamle
Horsemoer. Jeg har . . lagt alle vore Bæster
til paa hende, med Undtagelse af Vrinsken
der. AntNiels.FL.L66. Esp.392. DF.I.52.
Feilb.111.1100. Flemløse.Ul. StevnsBjev.II. 20

93. UfF. jf.: den saakaldte Vrindskelod
(note: en Gaardmand afbenyttede den en

Tid gratis imod at holde Vrinsk (Hingst)j.

at. 1805. (RNielsen. Sejerø. (1923). 146). II.

Vrinsk, et. [vren'sgf] flt. d. s. {no. d. s.;

vbs. til vrinske; ikke optaget i MO. S&B.;
if. Levin, og VSO. sj.) I ) (enkelt) vrinskende

lyd, frembragt af hest (især: hingst); vrinsken.

et Vrinsk op mod dem Hingsten slog.

Rahb.Synt.282. Rich.I.236.II.37. (han) kald- 30

te: „Ceska! Ceska!" Hoppen svarede med
et langtrukkent Yiinsk. Rørd.H.244. (lydene)

fik Føllet til at sætte i smaa, iltre Vrinsk.

Fleuron.STH.9. (jf. bet. 2) i sammenligning:
Han hørte Moderen le, tørt og kort, som
et Yrmsk.Stuck.III.265. sml.: Grøn- og Sort-

spætten, Fuglene med Hestevrinsket.
Fleuron.HFR.36. 2) (jf. vrinske 2) overf.

*En Flok (demonstrerende teatergæster) for-

vandler Musers Hal,
|
Ved Trampen og ved 40

Vrinsk, snart til en Hestestald. Oe/iU.^r./TT

17(skrevet 1822). Fruen troede, han var snub-
let over Dørtrinet, og naaede at udstøde et

lille Vrinsk, som tilkendegav hendes Utaal-

modighed over (hans) Ubehændighed. Gyr
Lemche.BD.5. III. vrinsk, adj. [vren'sgf]

iænyd. d. s., sv. vrensk (sv. dial. ogs. vrin-

sk(en) olgn., fsv. vrensker), no. dial. (v)rinsk,

oeng. wrenisc, mnt. wren(e)sch (nt. wrinschj,
oht. reinisc ; til vrinske) I ) (især fagl. (landbr.) 50

ell. dial.) navnlig om hannen af visse (hus)-
pattedyr (næsten kun hest); dels (næsten kun
om hingst; sml. hestegal 1^.' parrelysten,
brunstig; dels: uskaaren (2); parrings-

I

^yQiiQ,' poet. ogs. undertiden: fyrig, vælig.

j
(ofte i forb. som vrinsk hestj. Holb.DH.
111.559. man tilloed ej de smaa vrindske
Plage at løbe paa Fællederne. OeconJowrn.

, 1758.419. *Vil Kongen Hofbud sende,
|
Da

I
paa din vrinske Hest . .

|
Du rider. Winth. 60

HF.325. (hestene) var vrinske og kunde finde
paa at ii])Sirke. Søiberg.HK.151. Feilb. LollO.

JJfF. II om væder. Feilb. Min Søn . . bliver
ikke blod af Sind . . Om hans Fader var

saa from som et Gimmerlam, vil min Unge
blive glubsk som en vrinsk Vædder. Jose/

Petersen.CæsarsVen.(1944).181. 2) (dial. ell.

foræld.) overf., om person; dels: uregerlig

,

vild, ustyrlig, uomgængelig. Moth.V262.
*hand kom men vrindsk og vild. Schandrup.
KP(jf. Kalk.), (fruen) er jo lidt vrinsk
for lidm.KMunk.E.SS. \\ dels: letfærdig
ell. gejl, erotisk opstemt. Moth.V262. Gram.
(KSelskSkr.V206). *Mod Landets Døttre
er hånd (0: bispen) vrindsk,

|
Helst har de

smukke Patter. Cit.l724.(Bruun.FR.II.233).

vrinske, v. ['vrensga] (tidligere (spec.

hos Oehl.) ogs. skrevet hvrin(d)ske (Oehl.

HK. (1828). 172. 178. sa. Fyensreisen. (1835).
232. RSchmidt.JH.14.22. Gjel.Br.253). -ede.

vbs. -en (s. d.), jf. II. Vrinsk, {ænyd. vrin-

ske, vren(d)ske, sv. vrenska(s), no. vrinske,

(m)nt. wrinschen, wrenschen; til grund lig-

ger et verbum ænyd. og da. dial. vrin(n)e,

vren(n)e olgn. (Kalk. IV 875. Moth.V262.
Rietz.818(skaansk). Esp.500. UfF.; bornh.

ogs. vrønne olgn.: Esp.392. AndNx.DM.II.
88), SV. dial. vrina, vrena, fsv. vrena samt
no. dial. (v)rina, vrene, jf. oeng. wræne, gejl

og oldn. (poet.) reini, osax. wrenio, hingst,

oht. reinno samt fsv. vren; besl. m. vride og

lat. ridere, le; grundbet.: „vride mund, skære

grimasser" (m. h. t. bet.-udviklingen jf. (u.)

grinej || sml. I. Vrinsk, III. vrinsk. Vrinsker)

1) til betegnelse af lyd, der udstødes af
heste (dyr af hesteslægten); i fag-spr. om
en skinger, hvinende, kraftig lyd (en

art skrig), spec. udstødt af en parrelysten

(fyrig, kaad) hingst; uden for fagl. spr. som
alm. („neutral") betegnelse for hestens lyd.

Holb.Paars.325 (se u. Hingst 1). *for Vognen
alt spændt de vælige Hopper

|
Vrinskede

høit. Bagges.Skudd.60. *Min Ganger kan jeg

styre, han vrinsker høit i Sky. Winth.D.245.
(Pjerrot) Snyder . . Næsen med en høj,

skrattende Lyd, der minder i den Grad om
en Hingst' Vrinsken, at en Hoppe, der netop
traver forbi . . henrykt vrinsker igen. Wied.
CM.69. Esp.392. Feilb. SjællBond.80. LollO.

II (jf. bet. 2 og u. Vrinsken^ om andre dyr.

Han (0: flodhesten) vrinsker som en Hest.

Reiser. IV. 251. vrinskende kameler. Po?."/*

1952.6.sp.6.
II

(sj.) m. indholds-obj.; jf.: Da
lød under dem (0: nogle vandrende paa det

tilfrosne Øresund) en Bragen, som det stær-

keste Kanonskud . . Dybets Helhest havde
vrinsket Død for dem deroT^ij^e.HCAnd.SS.

IV115. •¥»r%f>^i

2) (jf. II. Vrinsk 2) i sammenligning ell.

billedl., om lyd (af levende væsener), der

minder om ell. sammenlignes med et vrinsk

(II. 1); ofte om hvinende, skogrende latter. De
ere blevne som velfodrede ustyrlige Heste,

hver vrinsker ad (1931: gejle Hingste, de
vrinsker hver efterø sin Næstes Hustru. Jer.

5.8. Den Tugtede . . vrinskede imellem som
en Iiest.Tode.IX.209. det sagde hun nu for

at gjøre ham bange. Og alle Skriverne vrin-
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skede og sloge en Blæk-Klat paa Gulvet.

HCAnd.(1919).III.136. Der har (skuespil-

leren) gaaet og vrinsket efter Roller. Endelig

kommer jeg med en Rolle . . Saa bliver

Mennesket Gud døde mig fornærmet. Ofiew-

zon.ML.81. (de) stod og vrinskede (o: skog-

gerlo) og sprudede Spydigheder. ZrJens. 2)^.
87. Fru M. vrinskede af Foragt. ^aDons.
MV.107.

II fart. vrinskende hrugt som adj.

ell. adv. Hvem der en Gang har lært at

svinge en Veninde til denne gamle vrin-

skende Melodi vil aldrig finde sin Barndom
igen uden i åen. JVJens.HH.104. en kort,

let vrinskende Latter. Soya.LJ. 8. i videre

anv.: fnysende; ogs. brugt m. rent forstær-

kende bet., om høj grad af lidenskab olgn. Vi
hører allerede den vrinskende Forargelse

nærme sig. Pol.^^liol922.5.sp.3. en gammel
Tabatiére af drevet Guld . . Den vil gamle
I. . . blive vrinskende glad for. CarlGandrup.
FaldneEngleogandreSkuespil.(1923).78. ufor-

sonlig, bitter, vrinskende Lidenskab. JFJens.

(PoU'U1935.15.sp.2).
Vrinsken, en. flt. f -er (Jer. 13.27

(Chr.VI). se ogs. ndf.). (ænyd. d. s.; jf.

II. Vrinsk) vbs. til vrinske, for Lyden af

hans vældige Hestes Vrinsken (1728: hvi-

ners lyd; Chr.VI: vrinskeners \yå) ryster

det ganske La,nå. Jer.8.1 6. *Med Vrinsken
søgte Hesten

|
Til Engen . . i Trav. Winth.

HF.200. Esp.392. SjællBond.80. jf.: Heste-
Vrinsken. vAph.(1759). hendes Latter . .

lød ligesom É.estevnnsken.Hauch.Y117.
\\

om andre dyrs lyd; fx. m. h. t. zebra: BøvP.
11.345.

II (jf. vrinske 2) overf. Megen dobbel-
bundig Leg og Latter, undertrykt Vrinsken,

Tagfat og fingeret Brydekamp fandt Sted
mellem Kønnene, anden Tanke end El-

skov gaves ikke. JVJens.CT.215. LeckFischer.

Skyggenkommerførst.(1949).69. Vrinsker,
en. (^diai. Vrinskert. StevnsBjev.II.93. UfF.).
flt. -G. (/ns. wr(i)ensker; af vrinske (1) ell.

til III. vrinsk; jf. I. Vrinsk; poet. ell. (nu
næsten kun) dial.) vrinsk (III.l) hest; hingst
(1); ogs. (som mere tilfældig anv.) i al alm.,

om dyr (hest), der vrinsker (VilhAnd.Litt.il.

131), ell. som betegnelse for en fyrig, vælig

hest. Junge.327. *Modige Vrinskere fløj over

havslet Mark med den Stolte.JMHertz.Isr.
266. Ing.VSt.4. Gravl.N.18. FrGrundtv.LK.
106. Feilb. LollO. UfF.
vrip, adj. se vrippen. Vrip-, i ssgr.

(nu næppe br.) dels af vrip (jf. Vrippe-J,

i betegnelser for vrippen person, som Vrip-

kop, -skid (se u. I. Skid b), -skind, dels

(vel af II. vrippej i betegnelser for ustadig

person, som Vrip-stjært, -syl, se Moth.V267.
Rostgaard.Lex.V92b. I. vrippe, v. ['vreba]

-ede. (muligvis sideform til ænyd. vrimpe,
vride, mnt. wrempen, wrimpen (se u. vram-
pet^ ell. egl. sa. ord som II. vrippe (m. h. t.

bet.-udviklingen sml. u. prippen og III. rippe 1

slutn., vrisse^; især talespr. (jf. MO. Levin.),
mindre br. i rigsspr.) være vranten, vrip-

pen; vrisse (2); knurre (2). Saa snart han
kom til Lyset, blev han vranten;

| Han
vrippede den Gang han først blev svøbt.
Bagges.1.232. Brød hun sig virkelig ikke om
mig . . saa siger man Sligt lige ud . . men
man vripper ikke og slaaer bag ud. Kierk.
VI.259. * Herren, som er vranten og kræ-
sen,

I

vripper ad mig (o: kokkepigen) for

M.ajonnaisen.ThorLa.S.55. Selv dér, hvor
10 alt var udsøgt, som paa alle Rivierahotel-

lerne i Evropa, havde hun vrippet over
M.&åen.JVJens.LB.136. UfF. \\ som ytrings-

verbum, æde, det kan I begge to, vrippede
Maren. HuldaLiitk.L.I.151.

II. vrippe, V. ['vreba] -ede. {lignende

dannelse som III. rippe, III. vippe; sj. i

rigsspr.) som udtr. for at foretage smaa,
hastige, urolige bevægelser (især til si-

derne).
II

uden obj. (ofte i forb. m. med^.
20 (han) sad og vrippede med sin ene Fod.

EChristians.O.II.107. Damen vripper bare
med Næsen og siger, at hvis de bliver ved
at blande sig i hendes private Affærer, saa
vil hun meget hellere flytte hjemmefra.
BørgeMadsen.Komponisten.(1945).231. vride

sig af uro, vralte olgn.: Feilb. || m. obj.; dels

i forb. m. præp.-led olgn.: Moth.V267. hun
(gad) se det Væsen . . der kunde vrippe
hende af Flækken naar hun ikke vilde.

30 LisElkjær.JegtrorikkepaaJer!(1939).16. dels

refl.: flytte sig; billedl.: give efter; „give sig".

De har forlangt ni Øre mer i Timen . . men
Omforladelse — ikke engang i Drømme ku
Dir'tørerne faa det Indfald og vrippe sig

saa meget som en Toørel sa.F.246.

Vrippe-, i ssgr. (nu sj. i rigsspr.) af

1. vrippe (jf. Vrip-^, i betegnelser for vrippen
person, som Vrippe-hoved (UfF.), -pind
(Cit. 1836. (Personalhist T. 1949. 108)) , -trug

40 (Reumert. Skøn-Jomfru. (1908). 204; jf. Trug
4j. vrippen, adj. ['vreb(9)n] (ikke i rigs-

spr. yrip. Moth.V267. UfF.). (til L vrippe;

jf. dial. vrimpen i sa. bet. (Feilb. UfF.) og

prippen samt (m. h. t. bet.-nuance) PEMull.^
97; talespr.) som let bliver stødt, irriteret, arrig

(og derfor er vanskelig at omgaas, gøre tilpas);

(smaa)vranten; pirrelig; knarvorn; ogs.

om hertil svarende adfærd, ytring olgn. Oraah.
PT.II.188. (han) bliver vrippen, naar

50 jeg besøger nogen Anden end \iam. Bagges.

(NBøgh.Fra OehlenschlægersKreds. (1881).95).
*En Autor kan have saa vrippent et Sind,

|

Han slet ikke taaler, man rører hans Skind.

Blich.(1920).VI.126. Undertiden var hun
vrippen og sær som et uartigt Barn. HomoS.
OL.243. (de) syntes stadig lige fortørnede

paa mig. Jeg lod dem beholde deres sure

Miner og vripne Svar. MH.VI. 115. Feilb.

LollO. UfF. II
hertil: Vrippenhed. Amberg.

60 Blich.(1920).XIII.211. AGnudtzm.SR.83.
Vris, et. [vres; ogs. vris] flt. d. s. vbs.

til vrisse. I) (næsten kun dial.) til vrisse 1,

om (enkelt) ryst, kast osv. (m. legemsdel),

(han) trak paa Næsen og slog et lille Vris
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med Hovedet (o: over hendes snakken). Zak
Niels.OV156. 2) (talespr.) til vrisse 2, om
(enkelt) knurrende, snerrende osv. lyd.

„Gudbevares, hvor det ligner hende .
." ud-

brød Soffy med et lille, foragteligt Vriss.

GyrLemche.DT.15. Rørd.JH. 11.147 {co til-

freds), (han) gav kun et . . gnavent Vris

til Svar. GJørg. Frie Fugle. (1919). 11. smaa
Skænderier og arrige Vris, fordi hun (o: en
tjenestepige fra landet) ikke forstod, hvad lo

den ene eller anden mente, hun skulde.

CRude.Kravet.(1931).74.
vrisse, v. ['vresa; ogs. 'vrisa] (under-

tiden skrevet vridse (S&B. Kronborg.Histo-
rier.(1903).7) ell. (vist (især) ved falsk ety-

mologisk tilknytning (i bet. 2) til II. vred;

nu næppe br.) vredse: Wilst.D.111.71. Ing.

L.n.56.107. IUTid.l871/72.293.sp.3). -ede.

vbs. jf. Vris. {penyd. d. s. (bet. 1); sml. sv.

dial. vresa (bet. 1-2^; til roden i vride; 20

jf. vrissen)

1

)

(næsten kun dial. (østdansk; jf. Levin.))

foretage (en række) smaa, hurtige, rykvise ell.

(ligesom) vridende bevægelser; rokke; virre;
vrikke, (i reglen m. h. t. legemsdel og spec.

(jf. bet. 2) som udtr. for utaalmodighed, mis-
fornøjelse olgn.). „Er at bevæge rumpen
idelig." Moth.V 267. FrGrundtv.LK.66. jf.:

(hun) gjorde brat omkring og gik med vris-

sende Skjorter i Fart op ad Trapipen. Schand. 30

BS.58. sml. bet. 2:' „Din plattyske Bavian
. . jeg skal tærske Dig og mase Dig til Lobs-
kows .

." Han vrissede noget forfærdeligt,

men sa'e ikke et Muk. Drachm.SF.167. en
Hoben spydigt vrissende og vrængende An-
sigter. ^ans.M.i25.

II
især i forb. m. med,

til angivelse af den bevægede legemsdel. *Han
svared ikke — rev sig gnavent løs;

|
da

sprang hun (0: en dansende pige) op og vris-

sede med Nakken. Schand.UD.41. Hun vris- 40

sede med Kroppen, saa Kjolen svingede om
hende. Stuck.1.60. Hesten prustede, vris-
sede med Hovedet og rejste sig paa Bag-
benene. ZakNiels.K.^(1893).27. Pastoren rej-

ste sig igen og vrissede med Hovedet. Han
vilde ikke høre mere.Wied.S.lSS. LollO.
vrisse med bagen (Schand.W.45), enden
(Dania.IX.50; sydsjæll.) ell. (navnlig) rum-
pen: Hesten, Pigen vrisser med Rumpen.
Levin, (sjæll.). spec. om hund: logre. UfP. || 50

(1. br.) m. obj. (i forb. m. præp.-led, adv.).
(han) havde vrisset Hovedet dybere og
dybere ned i Frakkekraven: . . „hvad skal
jeg gribe til med det Asen?" ZakNiels.Maa-
gen.35. refl.: en Haand greb hendes Arm
(hun) vrissede sig løs. Schand.IF.336. efter

Aftenbønnen . . vrissede (hun) sig i Leje
og lukkede Øjnene. ZakNiels.Maagen.9.

2) (ikke i MO.; talespr.) give irritation,

misfornøjelse, utilfredshed, uvilje olgn. ud- 60
tryk i opførsel, miner (jf. bet. 1) ell. ytring;
vrante; gnave (3); (smaa)snerre; knurre
(2); ofte som ytringsverbum ell. i forb. som
vrisse ad (ogs. af. MKlitgaard. MS. 169.

KAabye.PT.87) ell. over (KnudPouls.Va.
20) en ell. noget, den næsvise Stuepige vris-

ser ad den, hun ei kan lide. PEMiilL^I.145.
Recensenter med daarlig Mave

|
Ad Dig-

ternes Skrifter vredse og gnave. Wilst.D.III.
71. den lille anmassende Fyr i Vuggen .

.

vrisser af lutter S0ynighed.TroelsL.BS.il.
313. (han) udstødte nogle vrissende Lyde
(0: af ærgrelse), mens J. . . lo. Skjoldb.SM.31.
„Vaas," vrissede (han) foragteligt. Linne-
mann.NF.217. UfF. \\

(til dels til bet. 1;
l.br.) i forb. vrisse 'af (sig), afvise med
vrissen. Jeg følte Angst og vilde holde i en
Flig af min Søsters Kjole, men hun vris-

sede mig al. UDahlerup.GT.41. Naar han
prøvede at lægge Armen om hende, vrissede
hun ham i Reglen af sig. Bers.G.269. en dame
(i Flensborg) havde vrisset ham af paa
dansk. Linnemann.NF.159.
vrissen, adj. [ivres(9)n; ogs. 'vris(8)n]

(jf. bornh. vrissen (vressen), om træ: forvredet,

krumgroet (Esp.391), falstersk vreset, d. s.

(et vreset stykke ogs. om gnavpotte. UfF.)
samt SV. vresig, krumgroet ell. tvær, gnaven;
til vrisse; talespr. (mindre br.) ell. dial.) som
vrisser (2); gnaven; tvær; vranten; vrip-
pen. PEMulUI.143. (han blev) mat, seig,

tvær, vrissen, og reiste surmulende bort.

Bogan.II.80. OlafHans.Tornerose.(1916).18.
(H. G.) Andersens Dagbøger . . viser ham
(ofte) i det vrisne og gnavne Hjørne. 4nder-
seniana.V,1.(1937).6. UfF.
Vrist, en. [vres<Z] flt. (ikke helt alm.

brugt, jf.: „bruges jvist '(i denne dial.) al-

drig i Tplm."Flemløse.l25) -e (Blich.(1920).

XVIII.57. Leop.LR.77. AchtonFriis.D0.il.
21. jf. Glahder.Retskr.) ell. (vist oftere) -er
(Tode.IX.135. Ing.Levnet.II.49. MO. SMich.
T.104. Saaby."--' Esp.§123. Feilb. Thorsen.
76. LollO.). (ænyd. d. s. (JTursøn.Vocabu-
larius.(1561).30. Kalk.V.1185; om mulig fore-

komst (i bet.: bøjning) i glda. (som sted-,

personnavn) se Stedn.IX.91, sml. Hellquist.

EtymO.* (1939). 1369), (f)sv. vrist, no. rist

(og vrist^, oldn. rist, alt i bet. 1, eng. wrist

i bet. 3 (dial. ogs. i. bet. 1 ; f om knæhas),
oldfris. (hånd-, fot)wrist, -wirst ofl., mnt.
glholl. wrist i bet. 1 og 3, ty. rist i bet. 1 og

3; afl. af vride, jf. glholl. wrighe, vrist (1),

mht. rihe, d. s., oht. riho,! knæhas; grundbet.:

„hvad der vrider noget om", ,,led" || sml.

vriste, -vristet. Viderist samt IV Rist) I) (jf.

Fodvrist^ hos mennesket: fodleddets øvre,
opadvendende del (og partiet deromkring)
ell. (i alm. spr. oftest) om hele fodryggens
hvælvede del (fra fodleddet ud imod tæerne),

oversiden af foden. Reenb.11.304. *(hen-
des) høie, runde Yriat. Oehl.11.84. (hun gik)

med store Træskoe, saa at den lille Vrist

blev ganske rød. HGAnd.(1919).II.176. *Hun
saae paa mig, som tog hun Maal

|
af Alt

fra Hals til Vristen ned. Drachm.GG.80. *(hun
sad) med alle Musklerj spændte

|
fra dem

i Vrist og Fod | til dem der sagte sitred
|
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i hendes Fingerspidser. iJørd.CrZ).35. Vrist-

støtstaaende . . Stilling, hvor den ene Fod
er anbragt mellem to Ribber, saa Vristen

eller i hvert Fald Rygsiden af Foden støt-

tes mod den øverste. Sportsleks.11.679. hun
traadte forkert og knækkede (ell. vrikkedej

'over i vristen
j jf. bet. 2: *Bonden gik rundt

i hans gode Sko j
med Demantspænder paa

Yristen. OlafHans.ND.26. billedl.: *Skum og
skyomhyllet,

|
med sin Vrist beskyllet,

| i'o

strækker Pileøen (o: Falster)
\
Taaen ud i

Søen.Holstein.SB.71. strække vristen (fx.

ved legemsøvelser, dans, gang ell. ved spark i

fodbold): Det paasees, at Drengene . . stræk-

ke Knæerne og Vristerne \e\.Oymn.(1828).
16. (danselærerinden) dansede for . . med
Brystet frem og strakt Yrist. Bang.UA.113.
Danselæreren (førte) hende selv akkurat som
en voksen Dame, og Jomfru T. knejsede

og strakte Yrist. Nathans.HD.1. 75. Sports- 20

leks.II.679. 2) det vristen (1) dækkende
parti af fodbeklædning (især fodtøj);

vriststykke. Skoledrengen . . kjendte strax

Støvlerne paa de høie Yiister. Ing.Levnet.II.

49. en gammel knækket Træsko, som Vri-

sten var gaaet &i. HCAnd.(1919).IY142.
Strik paa næste Pind Vristens Masker. »S«/

StrikkeB.255. 3) (jf. Haandvrist; sj. (i rigs-

spr.)) haandled. to sammenlagte blege

Hænder, fra hvis Vrister en Betjent løste 30

(haand)JeTiiet.ORung.Nov.II.4. sml. Feilb.

"Vrist-, i ssgr. (sj. i rigsspr. Vriste-, se u.

Vristrem; jf. Vristeknude (0: knude frem-

kaldt af træskos gnaven). UfF.). af Vrist (1);

foruden de ndf. anførte bl. a. Vrist-bøjning,

-maal, -strækning samt (gym., sport.) Vrist-

greb (i brydning), -spark (i fodbold), -støt-

staaende (se u. Vrist 1/ || (jf. Vrist 2;

især sko.) i betegnelser for dele af fodtøj

(fodbeklædning), der dækker ell. gaar hen 40

over vristen, se Vrist-rem, -stykke; desuden
bl. a. Vrist-lap, -læder.

vriste, v. ['vresda] -ede. (ænyd. vriste,

vreste, sv. dial. vristas, sno sig (jf. sv. dial.

vristna, vride, dreje sig, øgs.: blive sur), no.

vriste, oldn. reista, bøje, eng. wrest, oeng.

wræstan; besl. m. Vrist (og vridej) ved
træk og vriden (især under anvendelse af

haandkraft) tvinge noget i en vis (an-
given) retning; især m. h. t. hvad der fast- 50

holdes, sidder fast- ell. sammenklemt, og som
frigøres ell. oplukkes paa den angivne maade;
i videre anv. om besværlig, anstrengende frem-
dragen, udtagelse, løsneise, aabning olgn.

I) i aU alm., i forb. m. adv., præp.-led ell.

obj.-præd. I.l) (nu kun alm. i de u. bet. 2-4:

nævnte forb.) i forb. m. (retningsangivende)

adv. ell. præp.-led (jf. tilvriste^, (barberen)
bøier mit Hoved saaledes tilbage, at jeg . .

troede at min Nakke var vristet over paa 60

m\g.Lynstraalen.l833.461. (han) saa' Han-
sine tage en Naal af sit Haar og med Magt
vriste dens krumme Ende ind i Barnets
Mund (0: fordi barnet havde krampe). Pont.

FL.(1892). 122. jf. u. bet. 2 og udvriste:

(de indespærrede) befriedes først, da man
fik Vinduernes Jerngitter vristet uå.HMat-
thiess.KG.43. \\ billedl. Smeden mumlede
mellem Tænderne. „Har Du da slet ingen
Medlidenhed?" fik han endelig vristet frem.
Drachm.PY157. refl..: min Stolthed gaar i

Retning af at kunne vriste mig igjennem
med egne Kræfter. sa.(Brandes.Br.II.180).

1.2) i forb. m. obj.-præd. Hun vristede hans
Haand aaben. Herdal.DenførsteVerden.(1936).
140.

II
især i forb. vriste fri ell. løs. (han)

greb hendes Hænder . . Hun vristede sin

Hånd løs og slog ham af al Magt i Ansigtet.

Rørd.KK.169. Hun forsøgte at vriste hans
Hænder løse. Søiberg.KK.II.207. uegl: *høit

erklærer jeg mig selv for myndig,
|
Løs er

jeg vristet fra din (0: naturens) Moderfavn.
PMøll.(1855).I.131. refl.: Han vristede sig

løs i et Ryk. Han gik mod Døren, ud (0: af
kafeen).ORung.Nov.II.88. han greb fat i

hende, men det lykkedes hende at vriste

sig in. Pol.Vd943.12.sp.2. billedl: (Firenzes)

Plebejere har vristet sig fri af Patrizieraaget.

CHans.F.298. 1.3) (sj.) uden obj., i forb. m.
paa: søge at rokke, fjerne noget. *Hvor er

der tvistet
|
Om denne dyre Skat (o: troen),

\

Hvor har hånd vristet
|
Paa Troen Dag og

Nat,
I

Som mig har fristet,
|
Men selv er

bleven mat. Brors.276.

2) i forb. m. af (nu oftest i forb. ud af, 1. br.

op af olgn.) m. styrelse, der angiver hvad der

(omslutter og) fastholder noget, stedet hvor noget

sidder fast olgn. 2.1) i egl. bet. Han vrister

en stor Steen op af Gaden og kaster imellem
Mængden. Oehl.PSkr. 11.315. man vristede

hende ud af disse vaabenløse Arme. sa.

Oberon.50. Vi stod i Vand til op paa Livet

(0: efter et skibbrud); N. .. fik med en
Del Besvær vristet sit Ur op af den vaade
Vestelomme. Drachm.SS.55. han vristede

krampen ud af muren I

|| ofte i forb.

som vriste noget (ud) af haanden (ell.

hændernej paa en ell. vriste en noget
(ud) af haanden (ell. (ud) af hænderne,

CP af hændej. H. vilde vriste dend (0: kaar-

den) af hans Hænder. Dumetius.III.94. *(jeg)

vristed ham Dolken af skiælvende Haand.
Oehl.XXIV.103. Pigen holdt han (0: den
livløse svømmer, der har bjærget hende i land)

saa fast klamret, at hun maatte vristes

ham ud af Arm og YL&diTxå.HCAnd.(1919).

IV.98. (han) vristede Spydet ud af (1871:
rykkede Spydet af^ Haanden paa ham.
2Sam.23.21(1931). i billedl. udtr. (jf. bet.

2.2): *Det Tab jeg ved mit Tog i Ungern
maatte friste,

|
Jeg Skiebnen af sin Haand

med Velde vidste \riste.LTid.l729.284. *Af
Syndens Haand han Spiret xrister. Ing.RSE.
y11.72. de Folkeslag, som hist oppe (0: i de

nordpolare egne) vrister deres Føde af Na-
turens haarde 'Rdi.dia.å.NaturensV.1918.544.

Odin vil vriste mig Seiren af Hænderne.
Suhm.Hist.I.514. Vil I vriste mig Sejren af
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UænåelKMunk.DU.SS. || refl., i forb. som
vriste sig (ud) af ens arm(e) ell. favn.
Ew.(1914).III.178. *hun fældte Taarer, da
jeg reiste,

|
Jeg maatte vriste mig af hendes

ATin.Oehl.VL65. i billedl.udtr. (jf. let. 1.i):

Kun ved dumdristigt Opbud af Vilje og
Trods vristede (åen brystsyge Blicher) sig

selv ud af Dødens Kæher. KMunk.A.6. et

ungt Liv havde vristet sig ud af Dødens
Favn (o: ved sin livsvilje overvundet en haard lo

sygdom). MartinAHans.JR. 180. se ogs. u.

Fang 3.2. 2.2) (især 13) overf. *Vældig vrister

du min Aand
|
Ud af alle Frygtens Baand.

Boye.AD.17.21. *Qvæler Brølet,
|
Og vrister

Livet ud af deres ^trMherl Bredahl. VI.197.
endelig vristede han sit Blik ud af hendes.
TDitlevsen.BF.195. || m. h. t. ytring, der af-

presses en. De faar aldrig Tilstaaelsen vristet

ud af migl Drachm.F.1.533. (han) er ikke til

at vriste et Ord ud &f.Jørg.LT.82.
|| (jf. ovf. 20

sp. 580*^) m. h. t. materielt gode, som med
møje erhverves, udvindes (af en karrig, fattig

natur). *0 dette Guld (0: den reddede skib-

brudnes), som I (0: hans redningsmænd),
kun I har vristet

|
Af Havets gridske Svælg,

det er dog eåerslEw.(1914).II1.212. men-
nesket (har) stridt i aarhundreder, for at

vriste en smule afgrøde ud af bakkens
karrige sandjord. (?ersow.ZL.6.

3) i forb. m. fra (jf. fravriste^, der angiver 30

den ell. det, som noget løsrives fra. Moth.
V268. Man kunde neppe vriste det fra hin-

anden. IfO.' det lykkedes vogterne at vriste

det farlige vaaben fra den sindssyge
j || i

billedl. udtr. * (Franklin) vristed Sceptret
|

Fra Undertrykkerne, fra Himlen Lynet.
Ørst.IV145. han kunde ikke vriste Øinene
(0: blikket) fra Ligets Ansigt. Bang.F.6. den
store Hemmelighed, som ingen tidligere

havde vristet fra hende.Buchh.Su.il.241. 40

refl,.: jeg har hadet dig fra den Stund af,

da jeg tændte mit Smil imod dig, det Smil,
som ingen har kunnet vriste sig fra, og du
slog Øjnene ned. KMunk.EI.30.

4) i forb. m. op (jf. opvristej; tvinge

(spile, spærre) op, egl. ved træk og vri-

den (med hænderne). Moth.V268. især dels

m. h. t. lukke (som dør, vindue, laag osv.):

M. vristede Vinduet op. Duelund. N. 114.
(S-togspassageren) kunde (ikke) vriste Vogn- 50

døren op. VorStand.l940.16.sp.2. efter mange
anstrengelser fik jeg vristet laaget op paa
daasen

j
dels m. h. t. (egen ell. andens) legems-

del (navnlig mund, gab ell. lukket, knyttet

haand): *0p vristed Ormen sit uhyre Gab.
Oehl.XXXII.163. Bredahl.III.139. han vri-

stede Munden op paa (hesten). Lunde.F.58.
Feilb. billedl.: Sandheds giennemtrængende
Kraft saa got som vrister Øynene op paa
mange tusinde imod deres Villie. Æ^Pow^. eo

Men.III.591. Samvittigheden veed at vriste
Din Indesluttethed op. Kierk.V127.
Vriste-, i ssgr. se u. Vrist-.

-vristet, adj. [-|vresd9<] {no. dial. ri-

stad; af Vrist 1) i ssgr. som lav- (Høysg.
S.337), smal- ell. (navnlig) høj vristet
(Moth.H375. smaa, højvristede Fødder.
Reinhard.FC.44. han er for højvristet (til

at blive militær). Pol."U1942.Sønd.l0.sp.2),
om person ell. fod, hvis vrist har den ved
ssg.s førsteled angivne form.
Vrist-rem, en. fVriste-. PolitiE.Ko-

sterbVl,1923.1.sp.2). (jf. Vrist 1-2; rem,
der fra skoens bagkappe spændes hen over

vristen. Lærebog forMenigevedFodfolket.(1899).
94. D&H. -stykke, et. (jf. Vrist 1-2) det

stykke af fodbeklædningen, som dækker vri-

sten. MDL.542(paa strømpe). Damegalocher
. . høitVriststykke. PolitiE.Kosterbl.^Viil925.

l.sp.2. UfF.
Vrit, et. se L Vridt. Vrit-bor, et. se

Vridbor.

Vri-torn, en. se Vrietorn.

Vrivl, vrivle, se Vrøvl, vrøvle.

Vro, en. se I. Vraa.

I-II. Vrod, subst. se I-IL Vraad. vro-
de, V. se vraade.

Vryl, et (jf. dog Feilb.). (af vryle;

dial. (jy.)) mylder; sværm; vrimmel.
Grundtv. (Teol. Studier. Nr.8. (1946). 57). da
han var Barn, var denne Bøgeskov (paa
Als) et Vryl o: Opvæxten bestod af tæt
sammenpakkede Risbøge. CVaupell.S.262.
Det Vryl (Pont.DR.V107: den RedefuldJ af

underordnede Medarbejdere, der fyldte op
i Redaktionslokalerne.Pon<.Z)jB.^//.32i. (der)

opdages et Vryl af nye Dyreformer. iVo-

turensV.1914.8. Feilb. vryle, v. -ede (jf.

dog Feilb.). vbs. jf.Yryl. (af uvis oprindelse;

maaske omdannet af ord som I. gryle, kryle
(se u. Krylej, myle (1) efter II. vrille, II.

vrimle olgn.; dial. (jy.)) om noget (smaat),
der forekommer ell. (især) hvirvler (hurtigt,

forvirret) om ml. hinanden i store sværme:
myldre; sværme; vrimle. Grundtv. (Teol.
Studier. Nr.8. (1946). 57). Brændende Korn
fløj tilvejrs (under en gaardbrand), vry-
lende som lldMer. FrPoulsen.R.109. *Et
latterligt Lig, der hyler

|
ved Nervernes

Rest-Energi
|

— rundt i Europa vryler
|

Forraadnelsens Yngel deri. Børup.Nakjælen.
(1919).44. Feilb. || i forb. som det (ell.

skoven, salen osv.) vryler af ell. med
noget, de Satans Insecter, hvoraf det vry-
ler overalt (paa Guldkysten). Cit.l836. (WJ
Wulff.Da Guinea var dansk. (1917). 65). Går-
den vrylede af Folk

|
som lettede på Luen.

Rørd.GD.290. det vryler og vrimler med
.. Smsi&irøer. BerlTid.V7l951.Aft.8.sp.5. \\ i

forb. vrylende fuld, myldrende, vrimlende

fuld. JVJens.M.1.28. KnudAnd. Brænding.
(1927).13. der var vrylende fuldt af lus i

hendes jerngraa t\ai\%ex.B BudtzMuller.Thy-
boer.(1922).22.

vræde, v. se vraade. Vrædsel, en,

et. se Vraadsel. vrsedsle, v. se vraadsle.

vraeg, adj. se IL vrag. vræge, v. se

vrage.

37*
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I. Vræl, en, et. se I. Vrille.

II. Vræl, et. [yrmU] Høysg.AO.34. (ikke

i rigsspr. Vrøl. Bagges.1.41.81 {co Brøl).

jf. Moth.V255. — dial. Ræl olgn. Hofman
Bang.OdenseAmt.fl843).540. Brenderup.§77).

flt. d. s. (no. d. s. (no. dial. xø\); vis. til

vræle; ikke i MO.; jf. Vræleri, Vraal; i rigs-

spr. nu næsten kun nedsæt.") I) (i olm. rigs-

spr. kun i faa anv., fx. om]gris) til vræle 1.

Hunden gav et Vræl saa høit, at det i'o

forekom dem .. md,gQ\ø%t.Ralib.NF.1.158.

Skuddet flænger Morgenstilheden. Kragen
styrter med et Yvæl. KMunk.ND.55. Feilb.

2) til vræle 2. 2.1) i al alm. saa gav han sig

til . . med et . . (forfærdeligt Vræl at raa-

be om Rielp. Biehl.DQ.IY18. (krigsfolkenes)

høje, rene Stemmer gjennemtrængte (under
kampen) de tykmælede Bønders hæse, skrat-

tende YTæ\.Blich.(1920).XI.17. Et stort

Vræl gik gennem Salen. Der laa han med 20

brækket Ben. EmilRasm.P. 68. LollO. UfF. ||

(jf. bet. 2.2-3 og vræle 2.i slutn.) i videre anv.

alt Vrælet om Kultur og Civilisation. TMi
Jens.FS.276. Kommunisternes . . høje Vræl
mod vort Parti (0: socialdemokratiet). Jern-

baneT."ltl934.2.sp.2. Præste -Vrælets
udialektisk-sluddervorne Climax. Kierk.XII.
120. (især dial.) spec. i udtr. for taleevne,

talegaver: „brøl" (I.2 slutn.): stoppe Kæf-
ten paa mig, kan I ikke. Vrælet har jeg 30

endnu (0: til at holde folketaler). Howalt.DB.
102. hun kan rigtignok tage vrælet fra ham
(0: lukke munden paa ham, sætte ham til

vcegs).UfF. 2.2) til vræle J2.2, om graad, tu-

deri. (man) hører Skraal og Vræl (0: græde-

scener), naar man kommer^hiem. Sehand.IF.
260. Tandr.(HusogEjem.l913.3.sp.l). alt det

børnevræl gaar mig snart paa nerverne;
de tuder jo for ingen ting!

j
sml. Esp.501.

2.3) til vræle 2.3, om sang, skraal. oppe fra 40

Gildesbordet lød Skraal og Vræl, der skulde
være S&ng.HOAnd.(1919).III.20. SvGrundtv.
FÆ.II.110. se ogs. u. II.| stikke 12. 3) til

vræle 3. *alle fire Hiørne-Stormes Ytø\. Bag-
ges. 1. 81.

II
\især om lyd af (ting forsynet

med) fløjte, sirene olgn. ell. om blæseinstru-

ment. Skriget eller rettere Vrælet, jeg hørte

. . var et blot Jagtsignal, et Slags Basun-
stød, som tilkjendegav: at Jagten nu tog
sin; Begyndelse. Blich.(1920). XIII. 142. Vi 50

svarer med et Par kraftige Vræl i Bilhornet.

KrarupNiels.G0.43. et pludseligt sanseligt

Vræl fra S3i,xotonen.AaDons.S.88.

vræle, v. ['vræ'la] (ikke i rigsspr.

vrøle.| Buchw.(KSelsk Skr.II.410). KbhÅftenp.
1778. sp. 700. SvLM. B13. 276 (sydhallandsk).

jf. Moth. V 254. — dial. ræle olgn. Rask.
Fynske BS. 48. Kvcernd. Elkjær. Under Uvej-
ret.(1922).22. UfF. jf. Flemløse.57). præs.
-er [ivræ*br]; præt. -ede ell. (nu l.br. i eo

rigsspr.) -te (PMøll.(FCOls.PM.30). Fol-
kets Nisse. "/« 1854. sp. 7. VilhMøll. Overs, af
Dickens: Oliver Twist. (1898). 35. 42. MartinA
Hans.JR.41.^ Feilb. jf. Moth.V254. Larsen.);

part. -et ell. (nu~l. br. i rigsspr.) -t [vræUd]
(Raage.PalaisErotica.(1919).54. SophClauss.
RB.45). vbs. jf. II. Vræl, Vræleri. (ænyd.
vræle, vrøle (især om store dyrs lyd), no.

vræle, skrige (spec. (i dial.) om svin;

ogs. vTøla.); maaske lydord ell. udvidet form
(efter vrinske (og de dermed sammenhørende
ord), bræge, skræbe, skraale osv.) af et ord,

der foreligger i no. dial. væla, bræge, oldn.

væla, jamre, jf. no. dial. vaala, skraale, tude,

oldn. våla, jamre (sml. vraale^, besl. m. (afl.

af) I. Ve; i rigsspr. nu næsten kun nedsæt.)

frembringe en ell. en række høje, skri-
gende lyde.

1) om den af forsk, dyr (især pattedyr)

frembragte lyd. (i alm. rigsspr. kun i faa til-

fælde, fx. om gris). Moth.V254(om ko, tyr).

Buehw.(KSelskSkr.II.410; om kvæg). Hjor-

tene vræle stærkt i Brnnsttiden. Skovdyrkn.

(1865).25. UfF. (om faar). || om fugle.

Skattegraveren.l885. II. 192. Paafuglehannen
vrælede uden YdirseX. Poul Hansen. Fuglene
synger.(1943).13.

2) om person: udstøde en ell. flere høje,
uskønne, gennemtrængende lyde (af be-

gejstring olgn. ell. (især) angst, smerte, som
advarsel m. m.); hyle; skraale; skrige.

2.1) i al alm. Moth.V254. Oehl.SS.9. jeg

(red) frem, vrælte til dem (0: soldaterne),

at de Hallunker ikke kunde træffe. Cii.2549.

(Allen.BK.109). ZakNiels.K.33(se u. Vejr

11.3^. alle Ungerne vrælede jo Hurra igen,

da de kørte. MH.Y12. i sammenlignings-
udtr.: *(han) vræler, som om han var fra

Forstanden:
|
„Hej, vil Du ymk\'^Rich.I.64.

(hun) vræler som en skoldet Gris. Tandr.
(MH.VII.57). se ogs. u. Barnsnød.

|| (jf. bet.

2.2-3^ i videre anv. (organisten) gik foran

og vrælte i en Bsi3nn.PMøll.(FCOls.PM.30).
(ægtemanden til konen:) Herregud — Du
vræler paa, om jeg vil ta' Dig en Stol —
Du kan jo kalde paa Pigenl Folkets Nisse.

^U1879.6.sp.2. spec. i udtr. for at forkynde,

meddele noget ell. propagandere for noget, tale

dets sag paa en paagaaende, voldsom maade
olgn.; udbasunere; udskrige, den gode Mand
har samlet sig paa at vræle (sin mening)
ud, mindre paa at have den inde. Kierk.VII.
535. en Keiser der . . befaler 10.000 ordine-

rede Leie-Tjenere at vræle officielt til Gud.
sa.P.XI,2.65. de store Herrer . . gaar rundt
og vræler de Ord ud, som jeg (0: en arbejder)

helst saa gemte. Stuck.1.244. hvadenten Du
er Høire, Venstre eller Socialist, vil Du ved
Leilighed faae Lov at gaa i Procession og
vræle Dig hæs derfor. IstedMøller.HugoStel-

ling.(1893).39. 2.2) (navnlig om (smaa-)
børn:) græde (stærkt ell. arrigt, ubehersket);

tude. Ethisk og religieust bliver man .

.

Helt . . ved at tage Livet uendelig tungt,

dog vel at mærke ikke i Form af fruen-

timmeragtig halvtimes Yreelen. Kierk.VII.

225. Jeg husker . . min Forskrækkelse ved
at vaagne op alene i det mørke Værelse,
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hvorfra jeg nu skulde finde Vejen over
den uendelige Sal til Dagligstuen. Den sidste

Udvej var da at vræle, indtil man kom mig
til Hiælp. Luis Bramsen. 0. 5. Gjel.KH.223.
naar han vrælede, skulde han trøstes, og
hvis jeg tudede lidt, blev jeg hsbanet. Sønder-
gaard.H.12. Esp.501. LollO. UfF. || hertil

(og til T)et.2.s) ssgr. som Vræle-hals (s. d.),

-kor (af spædbørn: PoVltl940.10.sp.2), -un-
ge. 2.3) synge paa en skingrende, umelo-
disk maade. En Koral istemmes . . De to

Gamle vræle svært i meå.Rosenk.ES.I.142.
Den sidste Sirene (o: sangerinde) har vrælt
Tonerne fra sig. Raage.PalaisErotica.(1919).

54. Han begyndte at vræle en Døgnmelodi.
OleJuul.DerødeEnge.(1945).200.

3) om ting: give en skrigende, hylende
osv. lyd fra sig. (jf. u. Tarm 1.3; sj.:)

Tarmene vræler paa Næring. JFtfte./S'iaaen.

(1927).28.
II

især om (konstruktion forsynet

med) fløjte, sirene olgn. ell. om blæseinstru-

menter. Lokomotivet vrælede og spruttede.

Brodersen.L.5. Det er en Dampfløjte, der
vræler: Et Stød ad Gangen. PoL'%i943.i2.
sp.2.

Vræle-hals, en. (ogs. Vræl-. CLuth.
FA. 147. D&H. Feilb. jf. Moth.V55). (til

I. Hals 7; jf. Vraalhals og u. vræle 2.2

slutn.; talespr., nedsæt, ell. spøg.) skraal-,

skrighals; især til vræle 2.2 (navnlig om
grædende barn): har Du nu . . bestemt Dig
for og holde op med og tude. Din lille Vræle-
hals?! Er Du nu en go' Dreng igien? Magi
Pet.MF.YlIM. UfF. || (jf. u. Vraalhals;
dial.) som navn paa kortspil. Halleby.174.

Vræler, en. flt. -e. (1. br.) person, der

vræler (2). Gienlyd gientage, forstærke, for-

doble deres (o: hidsige menneskers) Vræl,
saa det . . synes som et almindeligt Sam-
raab, da det dog kun er den enkelte Vræler,
der saaledes har vidst at mangfoldiggiøre
sine SkraBÅ. Rahb.Tilsk.1800.54. tusind halse
(hos begejstrede sportstilskuere) står åbne for

en vrælen og hujen, som den enkelte vræler
slet ikke selv hører. Socialdem.^litl951. 7.sp.2.

Vræleri, et. (til vræle; talespr.) (ved-
holdende, idelig) vrælen, vræl (II); til vræle 2
(især 2-3): Vi ka' godt faa Besøg af Pansere
(o: i en obskur beværtning), uden a' I sel'

behøver og lokke dem herner med jeres

Vræleri. OBock.Pigen fra Nørrevold,f1922J. 24.
Det er uudholdeligt at høre paa det (o:

et spædbarns) Yiteleri. Bech Nygaard. T. 158.
Vræl-hals, en. se Vrælehals.
Vræng, et. [vrea'] fli- d. s. (no. dial.

reng, m., vrængning, vridning; sml. oldn.

iQgrengd, lovforvanskning; sj.) vbs. til vræn-
ge (1). „Er det, at mand gør en skéf mftnd."
Moth.V268. han krængede Munden skæv som
i et haanligt Yræng.CFMortens.SV63. Taare-
valsen (o: Thorvaldsen), sir M. med et
Vræng. C//ons.F.260. Vræng-, i ssgr. se

Vrænge-.

vrænge, r. ['vretia] -ede ell. (nu især

dial.) -te (Bastian, nr. 2.1. Wied. Silh. 119.
MartinAHans.JR.'(1950).113. LollGr.65. jf.

Moth.V268. UnivBl.I.389(nordsjæll.). Thor-
sen. 104. Feilb. samt u. forvrænge^, vbs.

(mindre br.) -ning (Larsen.*(1888). EBer-
tels.US.136. smL Forvrængning^, ;'/. Vræng,
{ænyd. d. s., sv. vrånga (fsv. vrængiaj, no.
vrenge (no. dial. (v)rengja^, oldn. rengja;

afl. af II. vrang; i aflydsforhold til eng.

10 wring, mnt. holl. wringen, oht. ringan, dreje,

sno (ty. ringen, brydes, kæmpe))
I) som udtr. for at gøre, trække skæv,

krum, vrang f'II.l (og B)), fortrække,
forvride, forvrænge (ell. være skæv, for-

drejet osv.); ofte i forb. som vrænge fmund,
næse osv.) ad (ell. af. Oehl.Er.III.31. Bran-
des.III.12. Rode.EM.89 (men smst. ogs. adj.
Frisch.PE.140) ell. efter en, noget. I.i) i egl.

bet.; næsten kun m. h. t. ansigtstræk ell. visse

20 dele af ansigtet (navnlig næsen ell. munden,
læberne): give et skævt, fortrukket, gri-

masserende (uskønt, frastødende) udse-
ende (ofte som udtr. for stærk sindsbevægelse,

smerte, fkeben m. m. ell. (spec.) for haan,
spot); fordreje; vride (2.3). Moth.V268.
Børn maa vel vogte sig for at skele, vrænge
eller „skiære Ansigter" for Løiers Skyld.
Thiele.111.129. saa vrængede og gloede
(troldungen) saa ledagtig, naar Nogen saae

30 paa den. NPWiwel.NS.188. Der gik en
Vrængen over hendes Ansigt, farlig, rasende,
Overlæben krængedes fra Tænderne paa den
ene Side, det ene Øje lukkedes. JørgenNiels.

DH.239. Freerik sagde ikke noget, han vræn-
gede ikke engang Ansigt. Soya.FH.178. jf.:

jeg væmmedes (ved artisterne). Saa dybt har
Mennesket fornedret sig, at det betaler for

at se nogen vrænge Legemet. HuldaLutk.
MennesketpaaLerfødder.(1943).35. j| m. nær-

40 mere bestemmelse (ved adv. ell. præp.-led);

især (jf. ndf.) m. h. t. mund. man (saa) alle

hans Undertænder, saadan var Munden,
skævt vrænget ned ad. Bang. SF. 22. hun
(saa), at hans (o: den dødes) Mund laa vræn-
get til den ene Side . . Et Hjerteslag. EC/in-
stians.Hj.313. (karlen) gav . . sig til at

græde, han vrængede Munden fra Tænderne
ligesom et Ba,rn.JVJens.HF.85. (hun) blev
altid Barn, naar hun græd . . hun vrængede

50 Trækkene af 'Led.AaDons.DU.9. uden obj.,

i (1. br.) forb. som vrænge med (AKoch
Schiøler.LF.108) ell. paa munden: „Æ haar
(o: jeg har) ingen Faaer (o: fa'r)," svarede
han (o: en tjenestedreng) med en mærkelig
Vrængning paa Munden. EBertels.US.136.

\\

{ænyd. hwo som vrenger mund, nese eller

øgen at nogen) i faste forb. vrænge mule
(ad, efter), (jf. I. Mule 2 ; dagl. ell. dial.)

d. s. s. vrænge mund (se ndf.). FrGrundtv.

60 LK.66. *de træge Folk, som vandrer
|

i den
lattermilde Stad,

|
vrænger Mule ad Buket-

ter
I
og ad mig, som er saa glad. TomKrist.

Verdslige Sange.(1927).19. LollO. UfF. — (jf.

ovf. 1. 39 ff. og 57 samt Mundvrængerj i forb.
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vrænge munden ell. (oftere, og næsten altid

i forb. TO. ad ell. efterø mund. (hyppigst som
udtr. for spot, haan, drilleri olgn.). L. vrenger
Munden og stiller sig gal an.Holb.Hex.Vl.
Wess.31(se u. II. bære 8.2 beg.). *Dit Folk
er nu blevet til Daarers Spot,

|
Efter os de

Mund tør wTænge.Grundtv.SS.IV355. *Til

Ole Stam han vender sig
|
Og Munden ad

ham yrænger. Ing.VSt.59. (drengene opirrede)

hinanden ved at vrænge Mund og række
Tunge. Schand.AE. 26. TomKrist.OA.33. —
vrænge næse (ad en ell. noget), især d.s.s.

rynke paa næsen (ad), gøre næse (ad) olgn.

(se Næse sp. 158"^); undertiden ogs. d. s. s.

gøre lang næse (ad), række næse (ad) (se

Næse sp. 158^*^). S&B. (karlen) vendte sig

om og vrængte Næse a' mig. Wied.Silh.
119. Feilb. vrænge næse ad maden. UfF. jf.

bet. 2: det er Moderens Skønhed, der gaar
forgrimmet igen hos Barnet. Den fuldendt
dejlige, romerske Næse er bleven (lidt) for

stor . . og Næsefløjene er lidt vrængede.
KLars.AH.67.

\\ (ofte i (præs.) part.) m.
subj.-skifte, om ansigt(s-del) olgn. over hvert
Vindue var der i Bjælken snittet et Ansigt
som VT3sngede.HCAnd.(1919).II.270. Nans.
M.125 (se u. vrisse 1). Hans Mundvig faldt,

saa den \T3dngeå.e.OlesenLøkk.NH.II.121.
„De kom ikke ind." — Peters røde An-
sigt vrængede. „Man er ikke lige velkom-
men alle Steder." sa.KB.296. en maske med
vrængende træk

j 1.2) (især som videre anv.

af bet. 1.1 og ofte uden skarp adskillelse fra

denne) som udtr. for at haane, spotte,
drille ved grimasser, fordrejning af an-
sigtstrækkene, gebærder, ytringer olgn. ell.

ved paa irriterende, saarende, latter-

liggørende, ondskabsfuldt overdrivende
maade at efterligne, efterabe, karikere
noget, navnlig en persons adfærd ell. ytrin-
ger (vaner, udseende, gestus, skavanker, tale-

brug osv.); ogs.: forvanske paa en karike-

rende maade; forvrænge (2) (ofte i forb. som
vrænge ad (ell. ai) ell. (i rigsspr. nu vist

især m. henblik paa efterabning, karikering)
efter (en, noget) ell. som vbs. Vrængen^.
Vrænge efter een, der stammer. Høysg.S.l 15.
at gjøre fornuftige Folk latterlige ved at

efterligne og overdrive alle deres personlige

Særheder . . Det kaldte man i min Barndom
at vrænge ad Folk. Ing.EM. 1.63. Prinses-
sen jog dem (0: bejlerne) fra sig

|

(Hjærtet
var saa koldt som Staal),

|
Lastede den enes

Holdning,
|
Vrænged ad den andens Maal.

JPJac.1.354. de ubevægelige Englændere,
hvis Sprog og Manerer er en evig Gjenstand
for (italienernes) Vrængen og S^ot. JLHeib.
It.9. at „vrænge efter" Folk, efterabe de-
res Færd eller Tsile.FrGrundtv.LK.68. UfF.
krænge og vrænge, se II. krænge 3.2. (jf.
ndf. sp. 588"^ som ytringsverbum (især i udtr.

for at citere, gentage (en del af) en andens
ytring, som man kritiserer, haaner, gør nar
af): „Hr. F. har naturligvis Ret ideelt ta-

get." — „Æh — ideelt!" vrængede den An-
den; „jeg blæser ad Jeres „ Ideelle". "*ScAawd.

TF.II.127. Saa vrængede med eet den lille

beskidte Dreng til hende : — Din gamle Svi-

bel, lad være og skabe å\g.BerlTid.^U1923.

M.2.sp.2. „Fornuft," vrængede K. „Siger

De til et Hus, der brænder, at det skal

komme til Fornuft?"' Kirk.D.178. || m. tings-

subj. (især uegl.). Denne spøgende Brug
10 vrænger maaske efter de stive højtide-

lige Orddannelser. Brøndum-Nielsen.PM.187

.

„Bremerholm"s Brandgavle og ubegribelige

Tomter gør sig pinligt bemærket — de
vrænger ad Fornemheden omkring den
gamle Holmensgade. Elling.Detgl.København.

(1947).96. radioapparatet er forkert ind-

stillet; det vrænger (0: gengiver lyden for-

vrænget), naar der kommer en høj tone
\

i præs. part.: Aristoteles pointerer Væsens-
20 forskellen mellem den idealiserende og den

vrængende Kunst. VortLand."lio 1904.1.sp.8.

jf.: Hvilket vrængende Misforhold mellem
en Beføiets Dom og denne Utilforladelighed

(i referatet af en samtale).Kierk.Bl.143.
\\

(jf. ovf. sp. 587"^; nu 1. br.) i forsk, trans,

anv. vrenge ens gerninger, ord. Moth.V268.
Pernille (slutter sit forslag til en ansøgning):

„Jeg forbliver stedse etc." — Jeronimus
vrænger efter hende de sidste Ord: „Jeg for-

30 bliver etc." Holb.HAmb. 1. 3. *(naturens) Ret
kan ej fortrænges,

|
og dens Lov ej vrænges.

Ploug.II.14. i ordspil m. bet. 2: Ewald havde
det for en Datidens . . Tragiker . . nødven-
dige Mod at skrive „Retten" til hvad Wessel
havde yrænget.VilhAnd.Litt. 11.412. *Han
skal bare lære et: at vrænge det, som er ret.

sa.SF.62. — i forb. m. adv.: „Penge." Hun
vrængede Ordet ud. KnudAnd.HH.50. vræn-
ge en ell. noget efter, danne, udføre som et

40 vrængebillede (af noget); eftervrænge; (spot-

tende) efterabe, da Fanden første Gang saae

Bibelen, vilde han vrænge en efter, der

skulde være ligesaadan, og saa opfandt han
Kortenspillet ! HCAnd. (1919). III. 21. VSO.

jf.: *Der fødes skal en Art foruden Kræfter,
|

En Slægt, som Intet kan og Intet vil.
|
Kun

Hines djærve Sang den vrænger efter,
|
Og

døver Folket med sit Liresipil. PMøll.(1855).
1.131. (jf. bet. 2:) vrænge noget om, for-

50 vrænge; forvanske; pervertere. Hvad er Mili-

tarisme andet end almindelig Værnepligt,

vrænget om til et Folk i Naahen? Hørup.
(Arup.VH.171). Folkemålet (i Svans) kal-

des . . Rabendånisch, hvor Udtrykket Rav-
jysk vrænges om, som om det var „Ravne-
jysk". G^ScM^e.-Sd^z/.Æ^ære./.^iSJl^.gg.

2) (jf. II. vrang 2 og ovf. 1.49; sj. i rigs-

spr. (i S&B. som no.)) vende vrangsiden,
den indvendige side ud paa; krænge{ll.S{i)) ;

60 ogs. (især i forb. m. adv.): (paa voldsom

maade, haardhændet) afkrænge, aftage (et

klædningsstykke). *„Træk Linned ned ad
Nakke (0: paa delinkventen),

|
Og ingen

Tyven sparl"
|
Profossen vrænger Linnet,

\
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Men Fyren vil ei gaae (o: løie spidsrod).

Wess.102. Hos en skomager vrænger (nis-

sen) ondskabsfuldt alt hans ioåtø].Feilb.

Nissens historie. (1918). 80. jeg (var) blevet

saa hed . . at jeg vrængede Overfrakken af

for at faa Luit.PoU''lsl929.9.sp.3. Alene
Lugten fra (spyttebakken) kunde næsten
vrænge Indvoldene ud af h&m.EBertels.

US.9. jf.: (han) vrængede (o: „flaaede")

Konvolutten o^.Bregend.HH.1.242.
Vrænge-, i ssgr. (ogs. Vræng-, se

Vrænge -billede, -spejl og u. -mund; jf.

Vræng-lader (Hjælpe O. Brandes.IV339) ell.

-mine (Hjortø. Afløsnings-Ordbog. (1933). 39)
o: grimasse(r)). af vrænge 1; foruden de

medtagne kan bl. a. nævnes (sjældnere, mere
tilfældige) ssgr. som Vrænge-ansigt, -fjæs,

-grin, -kunst (o: parodi. LTid.1736.87),
-lyst, -lysten, -navn (o: smæde-, øgenavn),

-skæmt, -vid. -billede, et. (ogs. olm.

Vræng-, Ing.EF.III.37. Kierk.FrygtogBæ-
ven.(1843).33. Brandes.IR.71. Skautrup.Bon-
desind.(1950).38. se ogs. ndf. og Selmer.FO.

11.335). {(ældre) sv. vrångbild, no. vrenge-

bil(le)de; fordanskning af ty. (1789) zerrbild;

7/. Vrangbillede) I) (nu sj.) d. s. s. Karika-
tur 1. Undertiden tog hun (0: en gæst i et

atelier) selv en Klump Ler og vilde danne
et Ansigt deraf, men det blev altid et skræk-
keligt Vrængebillede (2.udg.: Vrængbilledej.
lng.EF.^V.(1847).98. Paa (billedet) saaes det

hele Dampskib splittet ad og sprængt i

Luften . . Lignende Vrængbilleder bleve

ogsaa falbudne mellem Tilskuerne, fl^aitc/i.

EF.11. 168. 2) (jf. Parodi 2) overf. 2.1) (nu
l.br.) d. s. s. Karikatur 2.1. (bondens) hele

Udvortes var mig saa sælsomt, at jeg ikke
kunde betvinge min Nysgjerrighed efter at

kjende Noget til det der boede inden-
for dette Vrængebillede af et Ansigt. Blich.

(1920).XXIII.151. »Vrængbilledet af Adams
Æt (o: aberne). Winth.XI.233. Hauch (skrev)

„Slottet ved Rhinen" og . . skildrede et

Vrængbillede af en sand Digter, der gaaer
til Galehuset af Forfængelighed. HC^nd.
ML.188. dette Vrængebillede af et Menne-
ske (o: en idiot). NPWiwel.R.254. 2.2) (især

13) d. s. s. Karikatur 2.2. *hvert Konstværk
blev (i hulspejlet) et Vrængebilled,

|
Som

med djævelsk Lighed efterabed
|
Alle ædle

Former i Naturen,
|
For dem til Uhyrer

at ioTydindle.Ing.RSE.VI.169. (den ædleste

følelse kan) slaae om i sit Vrængebillede.
JFibiger.Liv. 142. Efter alle hine højtidelige

Skikkelser (i den da. guldalderlitteratur) føl-

ger en Række Vrængbilleder (Bråndes.E.24:
negative Billeder^. Heiberg (giver) et Bil-

lede af den kjøbenhavnske Spidsborger i

„En Sjæl efter Døden", og Paludan-Miiller
skriver .. „Adam Homo". Brandes. /Yi/.
Man kan gærne kalde dette Parlament, der
kun er det mangehovede Udtryk for en en-
kelt Mands Vilje, for et Vrængebillede af

Parlamentarisme. Østrup.T.148. -hoved, et.

(bygn., æstet.) hoved med vrængemaske, Hel-

singørSundt.1.212. -maal, et. (no. vrenge-

mål; hos sprogrensere; nu sj.) forvrænget

sprog (form); spec: jargon. Hjælpe O. Hver-
dagslivets Vrængemål {J&rgon).BTDahl.Da.
Sætningslære. (1884). 25. Brandes. 1. 207 (sa.

KP. 469: Jargonj. D&H. -maske, en.

maske, der vrænger; næsten kun (jf. -hoved;
bygn., æstet.) om udskaaret, udhugget ell. ma-

10 let maske (11.1,4) med vrængende, groteske

træk. (i barokkens ornamentik) dukker Vræn-
gemasker frem, knortede og bruskede, med
fremtrædende Bryn, tomme Øjenhuler og ga-

bende MMXiåQ. Stilart.232. plumpe Kridtstens-

figurer, (bl. a.) en Vrængemaske, som ræk-
ker Tunge. DanmKirker. VI. 551. -mund,
en. {ænyd. d. s.; 1. br.) vrængende, (uskønt)

fortrukken mund. (en skraatobaksdaase med)
et væmmeligt Fjæs med nedkrænget Vrænge-

20 mnnå. ZakNiels.Maagen.l3. D&H. jf. (uegl.):

(bogen) blev vrængmundet, ubegrundet
og jammerligt kntiseTet.RasmSør.ML.228.
-ord, et. (mindre br.) ord, hvormed der

vrænges ad ell. efter en(s talebrug); ogs.

om haans-, smædeord olgn. Brøndum-Niel-
sen. DD. 16. dette underlige vrængeord (a:

„øllebrødsbarmhjertighed") .Spectator.1945.419.

-spejl, et. (1. br.) spejl (som hul-, trold-

spejl olgn.), der gengiver genstandene i for-

30 vrænget, karikeret skikkelse. Bl&T. man (bør)

i Frankrig . . ikke nøjes med at se sin byrde-
fulde Nabo (0: Tyskland) i Hadets Vræng-
s p e jl. Brandes. VII.18. Jørg.Essays.(1906).126.

vrseng-mnndet, se u. Vrænge-mund,
Vræt, en ell. (jy.) et (Staun.UD.203.

jf. Feilb.). (ogs. Vrætte, Vret(te). — Vrat-
(te). Feilb. III. 1095. jf. Moth.V258. Rost-

gaard.Lex. V89 c.90b. JHSmidth.Ords.l 76 (fal-

stersk). MDL. samt ndf.). flt. d. s. (Junge.

40 jf. Feilb.) ell. -te (Moth.V258) ell. (oftest)

-ter (OrdbS.(Møn). jf. Feilb. se ogs. ndf.).

(ænyd. (flt.) vrætter (Kingo.SS.1.285), (ent.)

wra(a)tth (Kalk.IV.873), jf. ænyd. stednavne

(Samsø 1683) Lang Wrettr, Stachit (o: stak-

kede, korte) Wretter (men 1783: Vrat^
(Stedn.I.61.67), glda. (1474) (et) wratt
(WChristensen.Rep.il. 434), sv. dial. vrått,

aflang ager m. m., no. dial. rett, fladt jord-

stykke; maaske besl. m. mnt. wrechte, wruch-
50 te, gærde, indhegning, til roden i Vrinkel og

de der nævnte ord (sml. Stedn.I.xil. Hellquist.

EtymO.''(1939).1368) \\ m.h.t. formen Vrat
(næsten kun vestda. (jy.)) jf. Vatte (u.

Vætte^
II

dial. ell. i stednavne) betegnelse for

et (i en vis henseende, især ved afgrænsning

ell. behandling, karakteristisk) mindre styk-

ke af en ager, navnlig: liggende for enden

af ageren (som forpløjning), (som skel) ml.

to jordstykker (agerdele) ell. afsides, afgrænset,

60 afskaaret fra den øvrige ager; om en paa sær-

lig maade pløjet ager (,,ad-sig-om-ager" , henh.

„fra-sig-om-ager"), et saa stort jordstykke,

som man behandler ad gangen, i sa. bed (II),

ell. om ager i alm. Enhver skal drive . . sit



591 "Vræv(e)l Vr«vl 592

fæe ad de gammele veie og ei drive det over
andres jord, mens følger vratter og enderne,

til de kommer til deris iord. Cit.l763.(Vider.

III.322). En Flæde af 3 Vræt. Junge. Den
19de saate (o: (til)saaede) N. , . de 3de korte
vreter ved \eyeTL.FarumEr.67. En Vræt, en
Ager imellem to Rene.ForSandhed.il.166
(Lolland). MDL. Hist og her var et Vrat
af fældet (jxømimg.Staun.UD.203. DF.IV.

127 i. UfF.
VræT(e)l, Trævle, Vrævle-, i

ssgr. ofl., se Vrøvl, vrøvle osv.

"Vrad, vriade, se II. Vraad, vraade,

Vredsel, en, et. se Vraadsel. vredsle,
V. se vraadsle,

Vrel, vrele, se II. Vræl, vræle.

vreniie, v. se u. vrinske.

"Vrevl, et ell. en (Feilb. i let. l.i : s. d.;

alm. i bet. 1.2 (intk. dog vAph.(1759). MDL.):
Moth. V263. Rask. FynskeBS. 69. Aakj. SD.I.
62. UfF.fjy.). jf. Hønsevrøvl; i bet. 1.8:

s. d.; næppe i bet. 1,4; nu især dial. i bet. 2-4:

Hrz.XYIII.309. Oversk.L.121. Cit.1851.

(Grundtv.B.II.521). RasmHans.M.II.4; ikke

i rigsspr. i bet. B: Moth.V258. Rietz.818(\ra,-

vel; skaansk)). [vrpu'i] ((skrevet) Vrøvel.
ilfoffe.G54 (Gåsevrøvel). — nu næsten kun
dial., vulg. ell. gldgs., spøg. (ofte som en mere
affektbetonet ell. vrængende form; sml. Molb.
HO. MO. Levin. Gadeordb.^-' S&B. Dania.
III.60. VSO. DSt.1936.103; nu især i bet.

2 (-4) (s. d.), sj. i bet. 6 (s. d.); næppe i bet.

1.4; se ogs. u. bet. l.i og z) Vrævl [vtbu'J],

ogs. (skrevet) Vrævel (ChrBorup.PM.381
(co Dievel). Bagges.ComF.53{oo Dievel), jf.

Esp.390. Flemløse.44), Vrev(e)l olgn. (Moth.
V263. Rostgaard.Lex.V90b-c. vAph.(1759).
Molb.EO. Corsaren.^Vil859.sp.l3. [OLBang.J
Sange.(1862).141. jf. Esp.390 (forf.s tekst).

UnivBl.I.359(nordsjæll.). D&H.). — nu
næppe br. Vrivl. i bet. 1.3: vAph.(1764).
HHans.PD. 112.193.210. — nu kun dial.

Vravl. Feilb. i bet. 1.3: UfF. i bet. 6: Esp.
390. Rietz.818 (skaansk vravelj. jf. u. bet.

b.i). flt. (i rigsspr. vist kun i bet. 6 og (sj.)

i bet. l.i) d.s. ell. (dial.), -e' (i bet. 1.2: Moth.
Y263. Feilb. jf. Hønsevrøvle. Hedebogen.

(1909).34). (ænyd. vrøuel, vrevl i bet. I.1-2,

glda. wreéuel i bet. 2, sv. vrovel, no. vrøvl
(no. dial. ravl^, nt. (Flensborg-Angel) wrau-
(e)l, wråul i bet. I.2 og 4; vbs. til vrøvle)

I) hvad der er uordentligt, uregelmæssigt

sammen-viklet, -filtret, -rodet olgn.,

forekommer i forvirret mængde, vrim-
mel olgn. i.l) (nu vist kun (sj.) i tilfælde,

hvor der foreligger overgang til ell. ordspil

paa bet.2{-å)) i al alm. *En ganske lillebitte

Trevl,
I
Hvoraf en Taa af Baggehunden

|

Var som med Spindelvæv omvunden
|
Der

lignte metaphysisk Yidswl. Bagges.Y266. *Det
Venskab, som den sidste Trevl

|
Af Nordens

gamle Tvedragts Vrevl
|

Bortblæser. /OL
Bang.JSange.(1862).141.

jf. MO. S&B. i

forb. m. af : den Konst at indvikle den simple-

ste Sætning i et keedsommeligt Vrøvl af Ord.
Blich.(1920).III.52. Dr. R. prædikede . . En
Slags Homilie 0: en Vrøvl af løse pietisti-

ske T&nkeT.Mynst.Yis.II.lll.
\\ (jf. u. bet.

1.8j hele vrøvlet, hele pibetøjet (2.i); det

hele; rub og stub. FolketsNisse.^*lil879.2.sp.l.

han tog hele Vrøvlet og rejste hort. D&H.
1.2)] (jf. bet. 1.8] dial. (jy.)) rede til fugle

((egl.) lavet af sammenflettede straa, kviste

10 olgn.). Moth.V263. vAph.(1759). jf. lærke-
vrøvl. Feilb.11.500. især om rede for det
tamme fjerkræ (ænder, gæs, høns), bygget

(i det fri) af fuglene selv (OrdbS.; jy.)
ell. (oftest) indrettet til dem af mennesker:
Vrøvl: Dagen.^V»1814.3.sp.l (sdjy.). MDL.
NCNielsen.PaaRejseomkringimitHus.(1897).
133(sdjy.). (hun havde) samlet sammen af

Æg alt, hvad der var at finde, baade inde
i Vrøvlene og i de skjulte Reder. Bregend.

20 AS.119. (de) flikker gammelt Traadvæv
sammen til en Hønsegaard . . Af Margarine-
kasser laves der Vrøvl til Æggene. Lauesen.
I Morgen.(1930).67. Feilb. jf. ssgr. som Ande-
(MDL. Feilb.1.25), Gaase- (Moth.094. MDL.
Feilb.1.531), Hønsevrøvl (s. d.).

\\
(især

spøg.) i videre anv.; i ordspil paa bet. 2: se

Grundtv.DYIII.351. især dels (nu næppe br.)

om kontor: Moth.Y263. dels om leje for men-
nesker; om seng: smst. spec. om seng, natte-

30 leje, hvis sengeklæder er usle ell. i urede,

ligger hulter til bulter: Rask.FynskeBS.69.
Feilb. 1.3) (dial., jf.: „Jydsk . . Ogsaa under-
tiden i Talespr."Lefm.^ flok af (især: ens-

artede, smaa, vævre) væsener som (et kuld)

børn, fugle, der løber om i forvirret blanding;

vrimmel; stimmel; ogs. om den (det) her-

ved frembragte tummel, uro, virvar (vAph.
(1764). Liv, Vrivl og Tummel er her over-

alt (i Odense). HHans.PD.210). jeg (gik)

40 paa Børsen og saae her et Vrivl af Mennesker.
smst.112. en Høne forsamler sin Vrøvl
(Lindberg.^(1866): Yngel^ under Vingerne.

Luc.l3.34(Lindberg). Feilb. UfF. (jf. u. bet.

l.\) i forb. som hele vrøvlet, hele flokken:

Der gaaer det hele Vrævl. Lew'n. Det varede
længe inden Greven (0: en vagabond) kom
i Aar. Hele Vrøvlet (0: de sædvanlige vaga-

bonder) havde været her. Gravl.BB.118. UfF.

II
i tilfælde, der ikke kan skelnes fra bet.

50 1.2 (jf. MDL.). *Saa findes selv i Miltons

Helved-Vrævel
|

Tit een og anden ganske
yndig Dievel. Bagges.ComF.53. F(anden) og
æ trold de er af ét kuld, S(atan) og æ dowl
de er af én ytøvI. Krist.0rdspr.51. 1.4) (ud-

viklet af bet. l.i; især bag.) om smaakager
af forsk, form (ofte vredne, snoede som kring-

ler, i S-form osv.), der nydes til drikke som
kaffe, te. Vrøvl . . Slags Kaffe- eller Thee-

brød, som meest sælges pundeviis (dejgen)

60 deles i smaae Stykker og opslaaes i alle

Slags Figurer, saasom: Krandse, Esser,

Proptrækkere, Snegle m. m. SEHansen.Fiint
Kagebageri. (1862). 13. Drachm.D.llO. det

pudsige Bagværk, der (i Svendborg ca. 1880)
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paa Grund af sin Form som Krøller og Kruse-
duller blev kaldt „YiøvY\Jørg.Hr.Johansen.
(1932).15.

2) (jf. Pære-, Pølsevrøvl samt (m. h. t.

het.-udviklingen) I. Tøv 1; uden skarp ad-

skillelse fra bet.B-å; især talespr.) nonsens;
sludder (2); vaas; visvas. 2.1) i al alm.

GHMull.Wb. *Hvorfor mon Herodotos skrev

I

Sit Vrævl om Skyter og SarmaterPGrunafft;.

Idunna.(1811).85. I taler i Gaader .. Et lo

taust, men dog talende Svar? Det er jo

noget Yxø\\.Heib.Poet.XI.243. naar man'te
kan komme med andet end Vrævl, saa tier

man!TFied.Fæd.52. ypperlige artikler, der , .

skar gennem alt vrævl og overlegent satte

tingene på rette plads. BriicÆer.MtfKvs?;«;./.

(1925-26). 186 (jf. skære sp.12^'«-).
\\

(sml.

u. Sludder 1 slutn.; sj.) i udtr. for, at noget

mislykkes, gaar i vasken, hans Rejse blev til

det bare Vrøvl, o: blev til intet. D&H. 20

2.2)' (sml. u. het. A.i) i forb. m. ord af lign. bet.

Vrøvl og 'Nonsens. Kierk.VI1.495. Kjevleri

og Nrev\.Corsaren.**U1859.sp.l3. især (ofte

tU bet. 2.z) i forb. som vaas og vrøvl
(vrævl) (se Vaas^, ævl og vrævl (vrøvl)

(se M\\) ell. (i alm.spr. især) sludder og
vrøvl (vrævl) (sjældnere vrøvl (vrævl) og
sludder. FolketsNisse.'U1854.sp.6. Kronborg.
Ld'denløve.(1915).94). Sludder og Vrøvl!
Folkets Nisse.'litl853.sp. 3. Ja, Sludder og 30

Vrøvl har vi nok a,t. Kronborg.Hestehandler-
historier.(1897).32. se ogs. Sludder sp. 533'*ffi

2.3) (jf. u. bet. 2.2) vrøvl! (vrævl!) som
foragt, afvisende svar (udbrud). „Vrøvl det
Hele!" sagde det indeni Veirhanen. „Gaard-
hanen lægger aldrig Æg." HCAnd.(1919).
IV40. „Fruen var rigtig nok ikke med." —
Fru R. . ,: „Vrævl! hvem taler om mig?"
Hostr.KG.I.e. Wied.TK.112. Vrøvl, Dreng!
ErlKrist.DH.200. (1. br.:) „Jo, men . ." — 40

„Vrøvl med Bem."Haxell.Minfarvar en
tyv.(1950).6. 2.4) i (faste) forb. m. adj.

(part.), de lærte saa meget taabeligt Vrøvl
i Skolen alle de gamle Jøders gamle Konger.
Gjel.T.163. (det er) det bare (SéB. LollO.),

klare (BilleskovJ.E. 1.68), pure, pære (se

II. pære^, rene (og skære) (JVJens.FH.
104. Paastanden . . var det rene Vrøvl.
ARubow. Nationalbankens Historie 1818-78.
(1918).215) vrøvl (vrævl), ell.: noget dumt 50

(KnudAnd.HH.56), forbandet (JHelms.
0.129. CWendel. Skorstensfejeren. (1952). 10),
forfærdeligt, godt (Rode.Dg.l67), gru-
somt, infamt, rigtigt, rædsomt, sinds-
sygt (se sindssyg 2), slemt, værre osv.

vrøvl (vrævl).

3) (jf. bet. 2 ofif 4 ; talespr., nu mindre br.)

passiar (1); sludder (3); snakkeras.
Bagges.Fjp.199. Der var en behagelig Stem-
ning og gemytligt Vrøvl, som i en Familie- 60

kTeås.HCAnd.(1919).III.192. (han) ledede
Vrøvlen . . hen paa Armkræfter og deres
'Brug. Oversk.L.121.

4) (talespr., jf.: „Tpl&t." Levin.) det at en

person ell. en genstand, et forhold rummer
ell. medfører, volder besværligheder, ubehag,
fortrædelighed og (ell.) det at give luft for sin

utilfredshed i ord; bryderi(er); kludder;
kvalm (1.3); kvaler (3); mas (II); ofte m.
efterfølgende præp. med ell. i forb. som faa,
have vrøvl ('med, om ell. (sjældnere) af
(VSO.) nogetj, gøre vrøvl (over noget)
(se ndf.). 4.1) (jf. Familievrøvl 2) i udtr.

vedrørende menneskelig virksomhed, over en
Snees Gange maatte (den fulde passager)
stige af (vognen) og hente sin Hat. End-
skjønt dette Vrøvl just ei morede mig, saa
havde det dog sin naragtige Side. Riber.

(Egeria.I,l.(1804).236). deres Samtykke kan
undværes, naar vi vil tage Loven til Hjælp.
Men . . det juridiske Vrævl holde vi ikke af.

Ing.EF.^VII.(1850).138. „Det er et ræd-
somt Vrøvl med de Mennesker," sagde Stue-
katten til Kjøkkenkatten. „Nu er det igjen

i Stykker med Babette og B,udy."HCAnd.
(1919).IV.254. „de unge Herrer er nok saa
gode . . at flytte Stole." (Almindeligt Vrøvl
med at sætte Stole). Hostr.Gjenboerne.(1847).

94. *har man ej Vrøvl med Mand og Børn,
|

saa har man dog Vrøvl om Penge. C^S'tm.
Eventyr.(1900).9. \\ ofte i udtr. for (paa
urimelig maade) at kritisere, bebrejde, gøre

indsigelse ell. give ondt af sig, gøre ophæ-
velser, jeg kan fortælle dig, at jeg ingen
Vrøvl taaler. I to skal have hinanden, enten
I piber eller synger.Hostr.US.III.il. Jeg
kan ikke slaa et Smæld med Fingrene uden
at faa Yrø\l.KMich.LM.116. (jeg) gav ham
de 200 uden Vrøvl, skønt jeg var ked af

det. ERode.JPJ9. — (jf. bet. 2.1) i forb. m.
ord af lign. bet.: „Gamle Fich og jeg har
besluttet os til at flytte sammen" . . — „Og
giftes?" . . — „Ja, ellers blev der jo saa
meget Sludder og Vrøvl, at man ikke kunde
være i Huset." Mjff.77.45. Hun var . . ikke
bange for . . og „stikke mig en ud" . . naar
galt skal være, maa de da hellere det, end
lave alt det Vrøvl og Balade. smst.VII.30.

en Del Vrævl og Strid med hjemlige Besty-
relser. OZ/i2icard.7'a<il7od.fi922).255. — gøre
vrøvl, klage, protestere, gøre ophævelser; ofte

i forb. m. over ell. (nu næppe br.) af f'det

er . . ikke noget at gjøre Vrøvl af. Om han
nu ogsaa har slaaet lidt til Søren —.Hostr.

FG.7SC. CollO.). FolketsNisse.^'liol862.sp.5.

vil man gøre Vrøvl, maa man have noget be-

stemt at gøre Vrøvl over. Ellers gaar den
ikke.AndNx.PE.III.47. (der aabnedes) Ad-
gang for Soldaterne til at gøre Vrøvl, hvis

de var nti\iredse.Pol.''U1940.2.sp.l. 4.2) i

udtr. vedrørende ting(s funktion, tilstand).

Der var Vrøvl med Tømmerne. ^o&erfs.P*7-

grimsHytten.(overs.1940) .224. der var noget
vrøvl med en post i regnskabet, som ikke
stemte med bilaget

j jf.: (lidt) senere be-

gyndte Motorvrøvlet igen (0: motoren
satte atter ud).FlyvningHær.l95. \\ i udtr. for

sygelige tilstande (funktionsforstyrrelser) ell.

XXVII. Rentrykt '/, 1953 38
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smerter i legemsdele. B. laa paa Divanen med
daarligt Ben . . Han havde heller ikke de
sidste Maaneder kunnet passe S. s Ejendom,
fordi Benet gjorde Yrøvl. LeckFischer.A.142.

jeg har noget Vrøvl med mit Hjerte og
vaagner af og til om ISlatten. Duelund.N.92.

ogs. i ssgr. som Hjerte-, Mave- (Borries.

P.43), Tandvrøvl.
5) (jf. dannelser som I. Tøv 2 og I. Gnav

2.2, Gnub; især nedsæt.) som personbeteg-
nelse. *Saa gaaer med det skindsyge Vræ-
vel:

I

Han drukner . . sig selv i Mistroe.

ChrBorup.PM.381. især: 5.1) (dial.) person,

der har svært ved at klare sig, træffe en le-

slutning, faa arbejdet fra haanden olgn.;

stakkel; skravl; skrog. Vråufi (ell.) Vreufl

. . Er den, som har mange sind. Moth.V258.
Rostgaard.Lex.V90 c (en Vrevl). vråvl eller

kravl (lidet ham). Høysg.AG.33. MDL.657.
Esp.390. 5.2) (ikke i MO.; talespr.) person,
som (af vane ell. i øjeblikket) vrøvler (4-5),

fører lang og intetsigende ell. taabelig, menings-
løs tale; vrøvlebøtte; sludrehoved. Du er

et Vrøvl. HCAnd.Nye Eventyr. 1,1. (1844). 43.

(hun) var et hysterisk YxøyI. Brandes.V1.554.
(han) vendte sig halvt bort: „I er nogle
Vrøvl! I tænker alång.'' Drachm.F.I.132.
Den gamle Herre . . var lidt af et snakke-
saligt Yrøyl.Tilsk.l921.II.12. i forb. et
gammelt vrøvl: Bøgh.UF.I.ll. Oldinge,
hvis Ærværdighed kun er det gamle Vrøvls
Salvelse. J5randes./X.6. den som før kaldtes
og var pater familias, er degraderet til at
hedde „det gamle Vrøvl". BeWTid."/ui925.
Aft.9.sp.3. Feilb.

vravl-agtig, adj. (nu mindre br.)

næsten kun dels (til Vrøvl 2; jf. vrøvlsom^
om person ell. (oftest) ytring, tankeprodukt:
sludderagtig (2 beg.), vrøvlet, vrøvlevorn; dels

(til Vrøvl 4:) om forhold: præget af genvordig-
heder, kvalm, fortrædeligheder, (anmeldelsen
er) grumme vrøvlagtig, men meget smig-
rende. firz.Breve.32. Hvad der ellers vilde
koste aarlange, vrøvlagtige Forhandlinger,
kan afgjøres paa et Par Minuter inter po-
cula. [SHeegaard.J EtHandelshuus.(1871).107.
Siger man: Grønbech er Mystiker, vil han
omgaaende blive udlagt som en vrøvl-
agtig Tungetaler. O (reismar.lfikf.iii. || her-

til: Yrøvlagtighed.JLange.III.197. Vrøvl-
agtigheder havde han . . i sine Embedsfor-
holå.NBøgh.CW.II.160. den vittige Vrøvl-
agtighed, som fulde Folk har. OThyreg.B.69.
vrevle, v. ['vroula] (ogs. yrævle ['vreu-

la] (undertiden (skrevet) vrevle olgn. Moth.
V263. Frank.SM.1806.150. Ing.R.171. Vilh
And.HB.19); se sp. 596*^ og u. bet. A-B. —
nu næppe br. vrivle. vAph.(1764). se ogs. u.

bet. 1.1. — nu kun dial. vravle. i bet. S og
5: s.d.; i bet. i: jf. Esp.390. Rietz.817f.
(skaansk)). -ede. vbs. jf. Vrøvl, Vrøvleri.
(ænyd. vrøvle, vrefle i bet.l{i-2), 3 og 4(-5),
sv. vrovla (skaansk, hallandsk m. m., ogs.
vravla, bravla, bråvla (Rietz.51.817f.)), no.

vrøvle (dial. ogs. (v)ravlaj, jf. nt. (Flensborg-

Angel) wraueln i bet. 6; besl. m. eng. wrap,
(om)vikle, indhylle; grundbet.: dreje, sno

||

formen vrævle bruges nu (i bet. B (navnlig
bet. 4:-b), delvis ogs. i bet. l.i og a) i rigs-

spr. især som en vulg. ell. gldgs., spøg. (mere
affektbetonet ell. vrængende) form (jf. u. for-

vrøvle og sml. Molb.HO. MO.^ S&B.))
A. (jf. Vrøvl 1^ bringe i urede, filtre,

10 sno, blande sammen olgn.; ogs. som udtr.

for forvirret (kriblende, kravlende, planløs)

bevægelse.
I) (jf. bet. 2 og Vrøvl l.i ; talespr. (i bet.

1.3 spec. kvinde-spr.) ell. (især) dial.) som
udtr. for at spege(s), vikle(s), sno(s). 1.1)

samle, lægge noget i en forvirret, uor-
dentlig, uregelmæssig bunke, hob; især:

bringe genstande (som traade, garn olgn.) i

urede, spege dem ved at filtre, vikle,

20 rode dem sammen, i hinanden; ogs.: sno,
tvinde sammen, ind i hinanden; næsten

kun (jf. dog LollO.) i forb. rø. ind (sml. bet.

1.2j ell. (jf. sammenvrøvle) sammen. Moth.
V263. Fruentimmerne vrivler Tang sam-
men (til brug for tagtækning).LHBing.Lesøe.

(1802).61. (han) kastede vredt sine Kort
fra sig og vrøvlede dem sammen med mine.

AWinding.SD.91. Man kan høre en jysk

moder formane sin lille pige til at lægge sit

30 tøj pænt sammen og ikke vrøvle det sam-
men i en klurmp. Hjortø.SL.36. Rietz.818

(skaansk). UfF. refl.: Liner og Frakker og
Støvler og Ben havde . . vrøvlet sig ind i

hverandre (o: i kanen). Wied.MB.74.
||

(sml.

indvrøvle 2; delvis m. overgang til bet. B
(se spec. bet. i)) i billedl. udtr. Roman-Skri-
veren . . vrævler Erik Ylfing (Hedrik) saa-

ledes sammen med Bærsærkerne, at vi . .

har ondt nok ved at rede ham ud deraf.

40 Grundtv.Myth.608. (de to sproglærere havde)

begge Vanskelighed ved at tale (o: fransk),

naar de var ved deres fulde Fem, men deres

indbyrdes Hidsighed (o: under en kappe-

strid) vrævlede dem ind i et langt værre

Yi\drede.Brandes.Holberg.(1884).204. Jeg er

saa kjed af, hvis Du skal blive vrøvlet ind

i alt det . . Præsten sagde jo, at Du maaskee
vilde til at blande Dig i det (o: faderens

smaabedragerier) ogsaa.JakKnu.S.164. nu
50 skal min Traad vrøvles sammen med Vip-

mands (o: den kommende ægtefælles), lige til

jeg lukker mine Øine. Korch.LL.96. refl,.: ind-

vikle sig. *Nu han (o: en pigejæger) vrøvler

nok
I

sig ind i Garnet (o: ved sit kurmageri

til en gift kone). Folk staae alt paa Luur.

FGuldb.Overs. afPlautus.II.(1813).135. (jeg)

har vrøvlet mig ind i alvorlige Livsbetragt-

ninger og Fremtidsplaner. ffos^r.£/^./.4. 1.2)

(hastigt, uordentligt) sno, vikle, svøbe no-

get (i ture (1.2), lag) om noget andet; næ-

sten kun i forb. m.. ind (jf. indvrøvle (1) og

bet.l.i) ell. om(kring), til angivelse af hvad

der indsvøbes osv., henh. det hvormed der

svøbes, hun lover at gaa til Kirke med en
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Karklud vrevlet om Haaret. VilhAnd. HB.
19 (efter Kingo. SS. 1. 66: »Med Karr-Kluds
Vrefl om Lokkej. Thorsen.188. UfF. jf. D&H.
I en Fart fik jeg Smørrebrødet vrøvlet ind
i (papiret). AWinding.SD.l25. Hvad er dog
det, du putter med der? det er dog grusomt,
som det (o : en æske) skal vrøvles (o : pakkes)
ind. Korch.LL.157. 1.3) i forb. vrøvle op,
m. h. t. noget sammensnoet, -slynget: (ordne,

rede ud ved at) opløse, adskille; spec.

m. h. t. strikkede (ell. hæklede olgn.) sager

(ell. (sjældnere) det garn, hvoraf de er til-

virket): hylle (IV), trævle (II.l.i), ylde op.
Gadeordb.^ hun maatte vrøvle (CMøll.PF.^
(1885).355: vrævle^ det hele (o: et hækletøj)

op ig]en.CMøll.PF.355. Vrøvle (sædvanlig
vrevle) en Strømpe op.VSO. (hun) vrøvlede
kasserede strikkede Sager op for at faa

Stoppegarn. IBentzon.GH.75. FrGrundtv.LK.
253 (m. h. t. knude paa reb). LollO. UfF. jf.:

Fingrene har . . kløet i mange Aar efter at
strikke af nyt Garn, hvor var det efter-

haanden trist med det o p vrøvl ede. S'omZ-
dem.^liil947.12.sp.5. || i billedl. udtr. dette

Arbejde falder i to Afdelinger, en Afdeling,

hvor de strikkede deres politiske Strømper,
og en anden Afdeling, hvor de vrøvlede dem
op igen. Hørup. 1. 186. refl.: Han gaar saa
Skam og vrævler sig op (o: af ulykkelig

kærlighed), saa der ikke bliver en hel Trævl
tilbage af h&m.Hostr.KG.I.O. hendes Væsen
. . vrøvler og vikler sig op for vore Øjne.
Brandes.MG.193.

2) (jf. bet. 1 og Vrøvl 1.2 ; dial. (jy.)) om
fugl: samle til, bygge rede. Moth.V263.
Rostgaard.Lex.V90 c. Feilb.

3) (jf. Vrøvl 1.3; nu kun dial.) myldre,
vrimle, stime (II. 2) (i forvirring, virvar,

som en menneskemængde ell. vimse smaa-
væsener) ell. kravle, krybe (som slanger,

orme, tudser); ofte i forb. m. præp.-led ell.

adv., der angiver retning. Rostgaard.Lex.
F«9c (vravle). ChrBorup.PM.451.494(se u.

I. Sammenrøre, Kælderhul A). her vrim-
ler uden for mine Vinduer af handlende
Personer . . disse besynderlige . . Perso-
ners Vimsen og Yrævlen.ACHviid.Dagbog.I.
(1787).65. saa kom der saa mange Mennesker
vrøvlende som Sand i Knog.Krist.JyF.VlO.
(tudsen) vravlede ud af Uøien. Elkjær.HA.
57. Spektaklerne kom nærmere — Gyderne
kogte . . Mennesker vravlede. Hoved ved
Hoved. ErlKrist.MM. 108. MDL.(jy.). Feilb.

UfF.
II

ogs. om legemsdel, der foretager rok-

kende bevæ^gelser (til siderne) ell. (om haand)
borer sig ind et sted, gramser olgn. *(om mor-
genen) vraulet vel min fremmer Krop, men
Klumpen holt dog agter. Schandrup. L3.r
Han væmmedes dybt ved at mærke denne
vravlende Grab saa nær sit Legeme. ZrJens.
VedSommer ogJul.(1922) .24. en klam, slimet
Haand . . vravlede i hendes. Elkjær. Bønder,
Præster ogHerremænd.(1942).55.
B. (m. h. t. bet.-udviklingen sml. I. Tøv 1

og II. vaase; uden skarpt skel ml. bet. 4: og
5 (6); især talespr. (jf. dog bet. Q), sml.:

„plat." Levin, (i bet, 4)) svarende til Vrøvl
2-4.

4) (jf- Vrøvl 2) føre meningsløs, taabe-
lig ell. tom, indholdsløs, forvrøvlet tale;
vaase (II); sludre (2.i). Hvad Djevlen er

det, Du har vrævlet for min Caroline? (hun)
græder og vil hort.PAHeib.Sk.I.181. *Nys

10 var du Prinds, nu er du bleven Hest.
|
Jeg

gidder ikke hørt den Vrøvlen længer. Oehl.F.

(1816). 79. *Vrævl nu ei meer! . .
|
Gaae i

din Seng! du er heruset\Bredahl.VI.157. den
Verdens Undergang, Søren vrøvlede om.
Elkjær.MH.38. jf.: „Der er Mening i det
Altsammen, naar I bare vil vente, til I

kan forstaa'en," som Underkanoneren sagde,
naar han stundom vrøvlede i Excercitsen.

VKorfitsen.TO.1.5. \\ i særlige forb. m. adv.

20 ell. præp.-led; spec. dels i udtr. for at føre

vidtspunden, ,,endeløs" tale, fremstille noget

med stor vidtløftighed: vrøvle i en Evighed
frem og tilh^ge. Heib.Pros.X.22. han vrøv-
lede en lang og usandsynlig forklaring af

sig
j
vrøvle op ad stolper og ned ad

vægge olgn., se I. Stolpe 1.3. ævle og
vrævle, se ævle. — dels (især i forb. m.
sammen; ofte i ordspil m. bet. l.i; nu l.br.)

i udtr. for sammenblanding ell. forfuskning
30 af begreber ell. fremførelse af forvrøvlede

ytringer: FGuldb. Overs.afPlautus.il. (1813).
47. Lodbrog betyder . . ingenlunde, som
man har vrævlet sammen, et Par laadne
BuxeT.Grundtv.Dansk.I.210. den evindelige

Væven op og ned ad Stolperne . . vrøvlende
Alt mellem hverandre. Kierk.V1.314. de poli-

tiske Grundtvigianere . . har vrøvlet Grundt-
vig sammen til en Venstregrød. /^riVieZs.^Bi-

skop Fr.Nielsen.(1911).101).
40 5) (jf. Vrøvl 3j føre (vidtløftig) palaver,

snakkeras; passiare; sludre (2.2); snakke
(l.i). sært . . at I kan staae der og vrævle
saalænge om den Sag. Grundtv.Snorre.il.102.
Kjøbmand K. er inde hos ham, og vrøvler

med ham om den syge Rest. Heib.KH.23.
Du arbeider sent i Aften . . Bliv bare ved
. . Jeg vil blot sidde og vrøvle lidt . . Naar
man saadan kommer fra Selskab. Gjel.R.20.

der sad nogle rare gamle Stoddere og vrøv-

50 lede sig glade ved et Glas. Gravl.JB.22. jf.:

Skraalen og Vraulen udi Giestebuder og
Kroe-Ruse. Sylvius.Geom.94. \\ i særlige udtr.

for at fordrive ell. spilde tiden med snakkeras.

(de) maae nødvendig ind i hver Kroe som
de forefinder, for at vrævle en halv Time
bort. PAHeib.R.1. 161. jeg ha'de vrævlet Ti-

den væk, og . . Jernbanen (o: toget) var
gaaet fra mig.MaglPet.MF.il1.97. \\ i udtr.

for (ikke) at snakke over sig, (ikke) holde

60 tand for tunge, „har du hørt, hvad vi talte?"
— „Ja, Husbond!" . . — „Ud med dig i

Kjøkkenet, og vrøvl ikke et Ord om hvad
du har hørtl" Hrz.XV111. 12. Feilb. de holdt
alle ren mund undtagen den yngste, der

88*
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vrøvlede over sig I

|| (jf. fx. II. sladre 3,

sludre 2.8; l.br.) hilledl. *Kom ud, hvor
Kildens Plump

|
I Græsset gaaer og vrøvler.

Aarestr.D.50. nu dumper Obo og Fagot
vrøvlende og snorkende ind. SvendborgAvis.

^*U1921.5.sp.3.

6) (jf. Vrøvl 4; nu sj. i rigsspr.) gøre
ophævelser (paa en vranten ell. forvrøvlet

maade); i pass. m. reciprok het.: skændes,
trættes; ogs. (jf. Rostgaard.Lex.V90c. D&H. i'o

Feilb.): være sysselsat, „rode" (III.2.2),

brydes med noget (besværligt ell. trivielt).

Du (o: en husmoder) gik vel og vrøvlede med
Dine huuslige FoTietnmger.Gylb.NyeFortæl-
linger.I.(1835).16. (ægtefolkene) kom godt
ud af det . . skønt han godt kunde vrøvle

lidt over ingenting. Elkjær.NT.186. Jeg er

ikke kommet for at vrøvles med dig. sa.MH.
151.

Vrovle-, i ssgr. (undertiden Vrævle-. 20

Yrævlesjge.Grundtv.PS.VIII.437. se ogs. u.

Vrøvle-pose, -vornj af vrøvle (jf. dog Vrøvle-

æg^, næsten kun (navnlig talespr.) til vrøvle

B (især bet. 4J; saaledes ogs. en del sjældnere

ell. mere tilfældige ssgr. som Vrøvle-avis,

-blad, -gaade, -historie, -hjørne (se Hjørne
4:.2), -monolog (fx. i revy), -ord, -roman,
-sætning, -tale, -vise. -bette, en. (jf. -ho-

ved osv.) sludrebøtte. Der findes . . mange
Vrøvlebøtter iblandt Grundtvigianerne. C*7. 30

1867.(AarbVends.1950.291). (forf.) nyder en
vis frygtblandet Respekt som en af Skan-
dinaviens største Vrøvlebøtter og Taagehorn.
EkstrabU'ltl935.5.sp.l. -hoved, et. (jf.

-bøtte, -peter, -pose, -potte, -vad og Vrøvler,

Sludrehoved^ person, der (af vane ell. i øje-

blikket) vrøvler (4-6), vaaser; vrøvl (5.2). Tag
De Deres Tunge fangen, gode gamle Nxa\\Q-

howedlGylb.VI.127. Hostr.KG.I.ll. du er et

lille YTøvlehoåe.KAbell.E.49. Feilb. -linie, 40

en. (bogtr.-jarg.) linie i maskinsats, hvori

sætteren har lavet en trykfejl, og som han der-

efter udfylder med meningsløse typer; „idiot-

linie". Information.^^hl945.2.sp.4. Bom.S.II.
40. -peter, en. (jf. -hoved osv. og Sludre-

peter; 1. br.). Alt det vege og bløde og ud-
viskede i (hans) Karakter . . Han bliver

aldrig andet end en leddeløs, ideel Vrøvle-
peter. jBEnc^is. S". 233. -per: Dania.II.293.
D&H. -poise, en. (jf. Sludrepose; især dial.) 50

vrøvlehoved. D&H. Vrævle-: man (begyndte)

at udskrige (Sakse) for et Klokke-Faar og
for en Yrddvle-Fose. Grundtv.Saxo.I.XL. UfF.
-potte, en. (jf. Sludrepotte; nu sj. (i rigs-

spr.)) d. s. alle de gamle Vrøvlepotter, hvor-
iblandt jeg er saa fri at regne adskillige

af Akademiets høje Auktoriteter. Cit.1839.

(NBøgh.JAJerichau.(1884).114). Bergstedt.A.

236. Vrovler, en. (nu sj. i rigsspr.

Vrævler (Vrevler(e)). Rostgaard. Lex. V 90 c. 60

JBaden.DaL. Grundtv.Optr.il. 62. sa.HY.III.
230. — dial. Travlere olgn. Esp.390. Rietz.

818(skaansk)). (nu mindre br. i rigsspr.)
person, der (især: af vane, tilbøjelighed)

vrøvler (4-5); vrøvlehoved, (professorerne)

Wadskiær . . og MøUmann . . var allerede

da 2 gamle Vrøvlere. (?Mde.0.37. Vor nye
Rigsdagsmand . . er som Taler en stor Vrøv-
ler. Cit.l864.(AarbVends.1950.304). Brandes.
IV478. Feilb. i forb. Per Vrøvler: Per
Vrøvlers Yderst grundige Kommentar over
den uhyre Digter A. Oehlenschlågers sidste

genialske Sa.ng. Bagges. (bogtitel.1816). (læse-

ren til Peer Spillemand:) Nu skal Du ha'e
Tak for din Sludder, Peer YrøvleTlBlich.
(1920).XV219. Vrovleri, et. (nu sj. i

rigsspr. Vrævlerij. flt. -er. vbs. til vrøvle,

næsten kun (talespr., især nedsæt.) i bet. B.

(ofte uden skarpt skel ml. de forsk, bet., spec.

ml. bet.l og 2). I) (jf. vrøvle 4) d. s. s.

Vrøvl 2; ogs. (mere) konkr., om vrøvlagtig(t)

forhold ell. ytring. ChrBorup.PM.362. *I)en
^QxåQ (kritiker) gier (den slette digter) Sort
paa Hvidt

|
For, at hans Vrøvlerier ere

Sange. Bagges. Gieng. 44. * Det Vrøvleri af

Uforstand,
|
Et Par Pedanter kalde Ondt

og Godt. Aarestr. ED. 114. Stangerup. R. 108.

2) (jf- vrøvle 6; nu mindre br.) d. s. s.

Vrøvl 3; ogs. (mere) konkr., om ytringer.

*Her (o: i kroen) var et Vrævlerie
|
Af

Bachi Mortens Giæster. JJeppesen.Reisentil

Helicon.(1782).64. jf. bet. 1: F. var kendt
for sit ustandselige muntre Vrøvleri, Pou?
8ør.BS.510.\Z) (jf. vrøvle 6; nu l.br.) d.s.s.

Vrøvl 4; ogs. (mere) konkr., om forkludrede,

fortrædelige osv. forhold. Vejret har været
ret godt, og vi haveMkke havt mange Vræv-
lerier (paa rejsen). Heib.Ungd.37. Det er et

evindeligt Vrøvlerie med de Fruentimmer.
Bestandigt skal de vadske og pjadske sig.

Hrz.Lsp.187. *man som Fuglen i Luften
maa tumle sig fri,

|
for at glemme det dag-

lige Livs Yxø\\Qri.Hostr.VV88. det er en
daarlig Fornøjelse at kjøre til Færgegaarden.
Den gamle Dame faaer forresten vist Vrøv-
leri med den . . Folk paa Egnen ser skjævt
til det Privilegium. Tops.iV.6<?. vrovlet,
adj. [ivroulai] (af Vrøvl (2 (-3)) ell. vrøvle

(4 (-5));' jf. vrøvlsom; især dagl.) om person

ell. (sjældnere) tankeprodukt: vrøvlagtig;
vrøvlevorn; vaaset. de lange Vinternætters

. . vrøvlede Samtale med fulde Kammerater.
Jørg,RB.117. (den lille pige) var saa træt, at

hun blev vrøvlet. PoUU1941.16.sp.2. Feilb.

LollO. UfF. Vrovle-vad, subst. (dan-

net af Bagges. som spøg., fingeret stednavn

(og personnavn) af vrøvle B og I. Vad ; sj.)

sted, hvor der vrøvles, vaases. *Møller, Præst,

og Provst i Yrøvlev&d. Bagges.Danf.il.225.

*I (0: folk i Ravnekrog, 0: Kbh.) elske vel

endnu Jert Vrøvlevad,
|
Og Sladderhullet

mangler vel ej Gjæster? Raketten.1833.26. jf.

Vrøvlevads-Møller(en). Bagges. PV 79. 91.
||

ogs. som fingeret personnavn ell. personbeteg-

nelse, om vrøvlehoved. Professor Vrøvlevad.
smst.97. et tankeløst Vrøvlevad. Zierfc. F/7.
367. -vorn, adj. (nu sj. i rigsspr. vrævle-j.

(jf. vrøvlagtig, vrøvlet og sludrevorn 2; nu
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1. ir, i rigsspr.) til vrøvle 4 og (sjældnere) 5,

om person ell. ytring, tankeprodukt: tilbøjelig

til ell. præget, opfyldt af vrøvl, snak. Arnberg.

vrævlevurn Munke-Præk. Grundtv.HV.il.184.
Skjøndt meget vrøvlevorn var hans Tale

dog ikke helt meningsløs. CMøll. PF. 480.

hun er . . glad og vrøvlevoren. MLorenføen.
AL.41. Feilb. \\ hertil: Vrøvlevornhed. Arn-

berg. det (var) ikke mueligt at faae Bugt
med hans Vrøvlevorenhed, og ved hver lo

Syngeprøve gik . . *U til 1 Time hen med
Snak. Cit. 1826.(Hjort. B. 1. 466). Kierk. Vil.
432. Hykleri hos det ene Parti avler Vrøvle-

vornhed hos det Sindet. Brandes. XII. 268.

-æg, et. se Vrøvlæg. vrøvlsom, adj.

['vroul(|)S(om(')] (ogs. vrævl-^. (til (Yrøvl
2(-3) ell.) vrøvle 4(-5); jf. vrøvlagtig, snak-

som; sj.) vrøvlet, en tør og vrøvlsom Fræ-
dik.en.Mynst.Vis.1.5. T. prædikede . . for

langt og vrøvlsomt. smst.38. smst.215.11.53. 20

Vr^vl-æg, et. (ogs. Vrøvle-^, (til Vrøvl
1.2 ; dial.) d. s. s. Redeæg (slutn.). MDL.
(u. Vrøvl; jy.). Hjortø. SL. 36 (jy.). Feilb.

Jeg har altid Uheld med mig. Naar vi faar

Æg inde, faar jeg altid Vrøvle ægget,
FrPoulsen.MorsDreng.(1900).144.
V-St»d, -IStøtte, -Svejsning,

-Høm, se V- 4. V-Tegn, et. se V- 2 og 3.

V-Type, en. se V- 2.

Va ell. Vy, et, f en (JBadsn.FrO. 30

Meyer.^-* Holst.R.). [vy] (hyppigt m. fr.

skrivemaade Vue^. flt. -er ['vyJar] (su. no.

(en) vy; fra fr. vue, til voir, se, af lat.

videre (jf. Interview, Revu^; især (jf. dog
bet. 2) \(3 ell. i højere talespr.) I) (jf. Pro-
spekt 1.1 og 2.\) udsigt (1); udsyn (2).

JBaden.PrO. især dels (jf. bet. 3) d. s. s.

Udsigt 1.1: et højt beliggende Rum med
to Vinduer ud imod Floden og et malerisk
Vue over Bydelen paa den anden Bred. 40

ArthGhrist.KH.105. (fra stenhøjen i Bota-
nisk Have) har man et smukt Vue over
hele Haven. DanmHavebr.318. || dels d. s. s.

Udsigt 1.2. Danske Prospecter i Kaabber-
stykker . . nemlig alle de Kongelige Slotte
og de smukkeste Vuer og Steder i Kiøben-
h3iyn.Adr."lil762.sp.lO. Gottingens Dal er

. . rig paa romantiske og pittoreske Vuer.
POBrøndst.B.lOl. »glad Du (0: jærnbane-
passageren) nyder det skiftende Vue. Ohls- 50

son.S.7.
jf. Udsigt 1.3 slutn.: Hun vilde ha'

Vuer! sagde hun. Og hun lod de stolteste
Træer fælde, naar de stod hendes Planer i

yeien.Wied.Pæd.127. 2) ((nu) sj.) billedlig

gengivelse af et vu (1 slutn.), en udsigt (I.2);

prospekt (3.i); ogs. om prospektkort. Nu
have vi ogsaa faaet indenlandske Vuer paa
vort; Brevpapir, hele tre af Kjøbenhavn og
eet med Helsingør, Kronborg og Sundet.
HCAnd.Breve.1.274. smst.277. 3) billedl anv. io

af bet. 1 beg.: overblik (2 slutn.); udsyn
(3). (han forsøger) at naae de store almene
Vuer (0: i litteraturhistorien). Bråndes. Br.l.
193. Stemninger fra din Bryllupsrejse, hvor

nye Vuer har aabnet sig for Dig. EOhristians.

MM.6. (den talende) begyndte at tage nogle
Vuer ud over europæisk Storpolitik. Albrecht
Schmidt.lLivogKunst.(1937).122.
vubbe, V. se vuppe.
Vnbber, en. (jf. nt. wuppert samt Skov-

vubbe; lydefterlignende (efter parringsraabet) ;

nu næppe br.) \ hær fugl, Upupa epops.
Kjærbøll.122. SaVXll.98.

I. Vue, et. se Vu.
II. vue, V. se vurde.

I. Vuf, et. [vof] (ogs. Vof. Feilb.lll.

1076). (jf. ty. wuf, skrig (oht. wuoi); til

II. vuf ell. vuffe; 1. br. i rigsspr.) betegnelse

for hundens gøen; bjæf. pludselig fo'r Hun-
den tilbage med et Yui.KMunk.ND.65.
Feilb.lll.1076. II. vnf, interj. [vof] (sj.

hvuf. DagNyh.^Vil930.Sønd.9.sp.3. — ogs.

vof. Rich.l.Sllico Stof, Filosof). ThitJens.

Ørkenvandring.(1907).173 (se u. glafse^^. (sv.

diaLvuff; lydord; jf. I. Vuf, vuffe og IV guf

1, vaf, vif, VII. vov, væf) I) som efterlig-

ning af hundens gøen. Lænkehundens sindige

„Vuf, vuf, w\xlV'Lunde.F.21. „Wuf," lød det

pludselig nede under bænken. Dernede lå

(hunden). Mølbjerg. Gården. (1949). 39. sige
vuf: Rich. 1.311. DagNyh.^Vil930.Sønd.9.
sp.3. 2) (sj.) som gengivelse af anden lyd.

nu kan vi da prøve, om Sliren (0: en rytter-

pallask, der svinges i luften) dur til noget.

Vuf, vnnMartinAHans.JR.242. vaffe, v.

[ivofa] (ogs. voffe. jf. Feilb.111.1076). -ede
ell t -te (jf. Moth.V69). (sv. dial vuffa,

no. voffe; til II. vuf; jf. II. guffe 1, I. Vuf;
1. br. i rigsspr.) om hund: gø; sige vuf. Moth.
V69. ThøgLars.Dagene.(1905).20. (hunden)
vuffer i Søvne. KMunk.LGD.82. UfF.
\ Vaf-tang, en. (sandsynligvis mis-

forstaaelse af Hovtang (Hoftang) (jf. nt.

hooftang, tang til at holde hesteskojærnet med
under smedningen)) Drachm.PV.22.
Vag, et. [vog^] flt. d. s. (især poet.) vbs.

til IL vugge: (enkelt) vuggende bevægelse.

Vandene slumrer i vage Yngg. ThøgLars.
J.^(1904).44. *Yognen3 Vug i Yng.Rørd.JH.
11.274. hun er ung og frisk . . Hendes Bry-
ster vugger to smaa Vug for hvert Trin,

hun tager. Thuborg.NV128.
I. Vagge, en. ['voga] Høysg.AG.35.

flt. -r. (ænyd. vugge, vogge ofl., glda. wogge
(Dyrerim.62. Mand.202. Bønneb.1.263), sv.

vagga, no. vugge, vogge, oldn. vagga, sml.

osax. vaga; besl. m. III. veje; jf. IL vugge)

I) lille seng, bestaaende af en trækasse

ell. flettet kurv olgn., hvori det spæde barn
ligger, og som kan bringes i en rok-

kende ell. gyngende (oftest: sideværts) be-

vægelse V. hj. af gænger ell. en ophængning;
ogs. (og m. h. t. nuværende forhold nu næsten
kun) om faststaaende (evt. paa hjul, trisser

anbragt) seng til spæde.
I.l) i al olm. Holb.Bars.lI.l. Børnene bli-

ver vuggede her (0: i Småland), paa een
(særlig) maade . . Vuggen er som en flad
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skuffe, dend henger i 4. reeb . . ved disse

reeb holder Ammen med haanden, og gyn-
cker barnet op og neåer. JacBircherod.R.31.

Med venlige Øine himmelblaa,
|

I Vugger
og i Senge,

|
Vi Rollinger har i hver en

Yi&a.Grundtv.SS.I.éOl. *Moder klapper Bar-

nets Kind;
|
See hvor sødt det sover ind

|

. . I sin lille pene Vugge. HCAnd.SS.XIL
50. *Da høres fra Hytterne Vuggerne gaa

(jj. u. bet. 1.2 og gaa 4.2 beg.). Aakj.RS.17. i'o

JSMøll.MB.200. (jf. bet. 3.2) billedl, om hvad
der tjener til leje (for levende væsener, især

personer): *Min kære Herre Jesus Krist!
|

Gør dig en Vugge i mit Bryst. SalmHj.125.9.
Oehl. 1.263 (se u. III. visselulle^. *A1 Ver-

den, nok saa vid og lang,
|

Til Vugge var
jo dig (o: Jesus) for tra,ng.Grundtv.SS.

1.893. *Paa Leire stod der et gammelt
Skjold;

I
Det blev Holger Danskes Vugge.

Ing.RSE.VI.181. \\ som obj. for verber som 20

rokke (se u. III. rokke l.ij, røre (Wied.
A.214. LollO. jf. u. III. røre I.2 og ndf.

sp.604"^), træde (se u. III. træde 8), vug-
ge (se u. II. vugge 3.ij. || styret af præp.
—

(jf. Vugge-klæder slutn., -sang:J synge
for (sjældnere over. Elkjær.RK.203. ved.

Ing.RSE.VI.183.274. Vogel-Jørg.BO.542) ens

vugge. *Skal jeg da min Amme tysse,
|

Som har sunget for min Yngge? PalM.ND.
246. KBirkGrønb.SF.133. oftest uegl. (egl. 30

m. tanke paa overnaturlige magters spaadoms-
sange til den nyfødte), som udtr. for, at man
allr. ved fødslen synes at være forudbestemt

til en vis lod, skæbne: *Hvad sang for min
Vugge

I
De Norner i Løn?

|
Ak! spaades

kun Sukke
|
Den sildige Søn? Grundtv.PS.

Y84. *Det for min Vugge sunget var:
|
Du

meget Ondt skal Me.PalM.Y169. „let Ma-
tros" . . blev Jens . . aldrig, og dog var det

sunget for hans Vugge, at han skulde være 40

det. VKorfitsen.KF.30. især m. nægtelse: det
blev ell. var ikke sunget for hans
vugge olgn., hans skæbne, kaar blev ander-

ledes, end man kunde vente ved hans fødsel,

efter hans herkomst, (børnene af forfængelige

og ødsle forældre) maatte udsettes og under-
holdes af den almindelige Fattige-Casse.

Ak! det var ikke siunget for disse Børns
YuggelArgus.l771.Nr.29.3. *Det er ei siun-

get just for hver Mands Vugge,
|
At døe 50

paa slig en herlig Yus.Oehl.ND.390. Heib.

Pros. X. 21. ERode. Ogsaa i de andre Huse —

.

(1946).7. (jf. u. bet. 1.2:J ligge i vuggen.
(havmanden til Agnete:) *tænk paa det lille

(0: barn), som i Vuggen \ai3i.Cit.slutn.l8.

aarh.(DgF.II.52). *Frelseren selv var Barn
som vi:

|
Idag han laae i sin Yugge. Ing.

RSE. VII.232 (julesalme). *Mens i Vuggen
han laa svøbt,

|
Peder Vessel var han

døht.GRode.FU.76. Jørg.Liv.VI.75. — f aa 60

ell. give noget paa (sj. i. Reinhard.FC. 70)
vuggen olgn., (jf. Vugge -gave, -penge)
m. h. t. faddergaver olgn., som opr. blev lagt

paa barnets vugge, (fadderen:) her er min

Present paa Vuggen: Ske, Kniv og Gaffel.

CM0ll.BK.2i. (feerne) give den nyfødte
Olger Gaver paa Ynggen. Brandt. CP. 274.
selv kom de (0: naboer og venner) med en
Specie el. lign. til Barnet (ved barnedaab).
Man sagde, det fik „en Skilling paa Vuggen".
AarbSorø.1936.11. nu navnlig billedl., især
m. h. t. aandsgaver (2), evner: *At Skraal
mod Lænker

|
Den Ret forkrænker,

| Som
Gud paa Vuggen Monarken skiænker,

|
Er

soleklart. PAHeib.(Lommebog f.Historie og Sel-
skabelighed.(1796).124). *Den (lyre), hvor-
med Musers Chor

|
Paa Vuggen alt har hende

huldt hegSivet.Heib.Poet.VIII.320. Han (0:

maleren Marstrand) var blandt de faa, som
paa Vuggen fik

|
Et Smil af det luende Gude-

blik,
I

Et Indvielsens Kys paa sin Pande.
Drachm.1.321. give (noget) paa vuggen ogs.

(foræld.) om fadder: give en gave til barnets

amme ell. barnepige. TroelsL.VIII.80. EGad.
TT.20. — sidde ved vuggen, om den, der

passer et spædbarn. Jeg vilde med glæde male
Coffeen, puste under Kiedlen, ja sidde ved
Vuggen, dersom jeg var vis paa, at jeg var
(fader til barnet). Holb.Bars. 1. 6. Agnete hun
sad ved Vuggen og s&ng.Cit. slutn. 18. aarh.

(DgF.II.54). Sov mit Barn, jeg sidder ved
din Yvigge.HCAnd.SS.XI.525. \\ talem. og
ordspr. (se ogs. Moth.V270). (nu næppe br.:)

Morgengaven ligger i Vuggen (sigis om et

Ægtepars første B&rn). Nysted.Rhetor.45. (ef-

ter et digt af den amerikanske digter W. R.
Wallace (1819-81), motto for Husmoderens
Blad (1896-1911), se Vogel-Jørg.BO.^(1948).

95:) den haand, som rører vuggen,
styrer wer den. Strange.IP.11.270. (jf. bet.

1.2 beg.; m. ordspil ml. gøre 1.7 og 9.2; spøg.)

gøre sit bedste ell. hvad man kan lige-

som barnet i vuggen. I gjorde, hvad
I kunde jo

|

(Som Barnet udi Vuggen!).
FolketsNisse.''litl854.4. „Vi bør ikke sky
nogen Anstrengelse, for at det kan lykkes."
„Men gøre vort bedste som Barnet i Vuggen,"
sagde 5.MartinAHans.JR.^(1950).165. Krist.

Ordspr.l4. Feilb. se ogs. gøre sp.517.*^^

1.2) i udtr., der betegner (omstændigheder
ved) den første levetid, den spæde barn-

dom, ell. ens fødested, barndomshjem; i

udtr. for at være spæd: (sjællænderne gav)
hans Søn R., som endnu neppe var kommen
af Vuggen, Navn af Konge. Schousbølle.Saxo.

257. barnet i vuggen, (jf. bet. l.i slutn.)

om det nyfødte, spæde barn. Børn i Vugge,
stammer paa

|
Hvad selv Engle knap for-

st3ia,e\Grundtv.SS.I.351. Allerede Barnet i

Vuggen sukker og græder. 0Friis.Litt.171.

ikke skaane (ell. spare. jf. Fleischer.B.213)

barnet i vuggen, se I. skaane l.i. jf.:

(konen blev) dræbt (af de vilde), Manden bag
efter, saa og det uskyldige Barn i Vuggen.
OeconJourn.1758.286. ligge i vuggen, (jf.

u. bet. 1.1 j være ganske lille, spæd. den tid

lå du i vuggen endnu. Moth.V270. dersom
Chr. Pedersen ikke laa i Vuggen endnu
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(dengang), saa havde han kun for kort Tid

siden forladt åen.Brandt.CP.19. i forb. m.
fra: *Alt fra dengang i Vuggen jeg laa,

|

Fra jeg knapt var saa stor som saiSi. Rantzau.

D.Nr.34(jf. Vogel-Jørg.B0.179). Jim og jeg

var Venner alle Dage,
|

li' fra den Gang vi

i Vuggen laei.OlfJespersen.Oplevelser.(1930).

^2.
II (jf. u. II. vugge 3.1 slutn., Vugge-

gænge; især CO, højtid.) i udtr. for hvor (ell.

under hvilke forhold) man er født; (jf. u.

bet. 1.1 beg.) som subj. for gaa: vi (o: folkene

ved Vesterhavet) trænges baade af Sandet og
af Vandet — see hist ude hvor nu Skibene

gaae (o: hvor der nu er hav), der gik min
Yugge. Blich.(1920).XIX.200. man (ved) ikke

ret, hvor i Danmark hans Vugge gik. Brandt.

CP.7. Holstein.Æ.19. som subj. for staa:
Mynst.Betr.I.331. *Du skal mig føre til min
Faders Huus;

|
Thi hvor min Vugge stod,

der vil jeg døe. Hauch.SK.90. (hofjægermester-

indens) Vugge havde staaet paa en fjerde

Bagsal i Køhenhsivn. Wied.Fæd.127. || fra
vuggen af, (jf. u. Vuggeseng^ fra barnsben,

fødslen (af); fra ens tidligste barndom, hans
Frue Moder har fra hans Vugge af idelig

sagt ham for, at (osv.).Ew.(1914).II.71.

alt fra Vuggen af Hr. Præsten ta'er
|
Sin

Søn med Strenghed. PalM.AdamH.1. 42. \\ i

udtr., der betegner det enkelte menneskelivs

somt Liv er paa Landet; men Hav er Ræd-
selers Yngge.FGuldb.S.196. menneskehedens
vugge . . hvor gik første gang denne vugges
gænger? Alle spor vise hen imod øster.NMPet.
Afh.IY4. Broncealderens Kultur i Europa .

.

har sin Vugge i det indre Asien. Wors.SO.43.
Betlehem var Vuggen for David og hans Æt.
Brandes.XI.445. Hvor langt den enkelte end
kan have fjernet sig fra den brøstfældige

10 lutherske Kirke, den er dog nu en Gang vor
Aands Vugge og R&ng\e.Pont.D.94.

\\ (jf.

u. bet. 1.2) som subj. for staa. Bag græs-

klædte Høie der ligger en By (o: Uppsala),
\

Der Svearigets Vugge mon stande. Fa«c/t.

SD.1.322. I Frankrig . . stod den moderne
Literaturs Vugge. Bierfreund. Kulturbærere.

(1892).3. Hvad enten det nu er i Asien eller

i Evropa, vor Folkeraces Vugge har staaet,

saa er det i Evropa, den indoevropæiske . .

20 Kultur er naaet videst irem.GBang.EK.1.8.
3) om forsk, ting, der m. h. t. udseende,

anvendelse ell. bevægelse minder om en vugge

(1); især i flg. anv.: 3.1) (jf. bet. B.s) om
(dele af) redskaber, der sættes i en
vuggende bevægelse ved brugen

|| (fagl.)

d. s. s. Vuggestaal. Funke.(1801).III.397. Hag.
VI.314.

jl (jf. Vugger, Vuggetrykker; især

(kontor-)jarg.) (del af) blæksuger, som vug-

ges under aftrykningen. Pol.'ld918.3. Vugge
begyndelse og afslutning. *(mig spaaedes) Kun 30 (bruger) Magistratens Damer . . om den gyn
Sukke og Taare

i

Fra Vugge til Baare.

Grundtv.PS.V. 84. især i forb. m. Grav:
Man veed kun to Havne,

|
Bekiendte af

Navne,
|
Den eene vor Vugge, den anden

vor GrsM\ Stub.40. dejligst vi finde, ved
Vugge og Grav,

|
Den blommede Mark i det

bølgende \ldiW. Grundtv.PS.V.64. jf.: Mens
Graven kastes, Vuggen gynger. sa.SS.IV.362.

ofte i forb. fra vuggen til graven, hele

gende Blæksuger . . de hvide Klatpapirer

paa den kaldes derfor Vuggelagener. DagNyh.
"Ib1931.10.sp.5.

II
(slagt.) vuggende indret-

ning, som en vuggekniv er sat paa. OrdbS.
\\

om den bevægelige del i en vuggevaske-

maskine. OrdbS. 3.2) om hvad der danner
leje, underlag for noget. Ved de saakaldte
Vuggeaffutager er Kanonrøret lagt i en rør-

formet eller paa en trugformet Vugge, saa-

livet igennem. Stub.41 (se «. fra 2.ij. Fra 40 ledes at det kan glide frem og tilbage. Op/B.*
Vuggen til Graven styrer Mennesket hen
paa sit naturbestemte Øiemed. Mart.EthikA.
154. (digtet) giver en Række Typebilleder
af et Livsløb fra Vuggen til Graven. OFms.
Litt.171.

2) CP overf. 2.1) (nu 1. br.) om tidligt sta-

dium af noget; begyndelse; tilblivelse, den
sande Christelige Kirkes . . Skiebne fra dens
Vugge eller første Oprindelse. Lrid.i73i.4i9.

IV 523.
II (jf. Viservugge (u. Viser- 1);

zool.) om puppeleje. MøllH.V319.
\\ (jf. u.

I. Slæde 2.2 ; skibsbygn.) tømmerkonstruktion,

hvori et skib anbringes ved afløbningen; bære-

slæde. OpfB.*II.347. II
kurv(e-lignende ind-

retning), hvori optrukne vinflasker lægges i

skraa stilling. Hans TMunk.Vinbogen.(1941).
35. 3.3) om beholder (især (jf. bet. 3.1 j;

der sættes i en vuggende bevægelse under
Med festligste Jubel modtage | ved Din 50 brugen).

\\ {efter eng. cradle; fagl.) en med
(0: det nye aars) Vugge vi Dig. FGuldb.SS.
11.177. See, her er vor (0: de nygiftes) før-

ste, fortrolige Bo,
|
Vor Omfavnelses hellige

Yugge. Heib.Poet.X.309. \\ i forb. i vuggen.
Verden laae endnu i Vugge (0: var nyskabt).
Clitau.PT.37. Den Kunst at flyve er endnu,
for saa at tale, i Yuggen.Eilsch.Font.93.

( ,,Socialdemokraten") ødelægger, besmitter
saa at sige den ny Tid i Yuggen. HarNiels

sibund forsynet kasse, der anvendes ved ud-

vaskning af guld, og som sættes i rokkende
bevægelse. PJustesen. Enda.MandsHændelser.
(1863).20. OpfB.*I.499. 3.4) (foræld, ell. dial.)

d. s. s. Teglvugge. Teglene (paa et tag) havde
været de gammeldags svungne Vugger, der

greb ind over hinanden med Siderandene.

Raae.TT.34. 3.5) {tilsvarende benævnelser paa
flere andre spr.; barnespr.) om vuggelignende

SP.12. 2.2) især i gen. ell. (sjældnere) i forb. eo figur, der dannes (som nr. 1) i snore-legen
m. for: det (spec: det sted), hvorfra noget
udgaar, ell. hvoraf noget opstaar; udspring;
ophav; ofte m. henblik paa kultur, civilisa-

tion ell. en kunst, videnskab, færdighed. Træl-

„tage af" (se II. tage 23.1^; ogs. som (del af)

navn paa selve legen. Feilb.III.517 a**(fynsk).

DF.X.45f.
IL vugge, V. ['voga] -ede ell. (dial.)
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-te (Feilb. jf. Moth.V271). vis. (især tu elL

fagl.) -ning (MO. i let. l.i : JPJac.II.129
(med gyngestol), se ogs. ndf.; i bet. 3.1 : Leop
Meyer.S.260), jf. \ng. (ænyd. wugge, wogge,
SV. vagga, no. vugge, vogge (no. dial. ogs.

vagga^, sml. mht. wacken, vakle (jf. II.

vakke^; til oldn. vaga, bevæge kroppen frem
og tilbage, no. dial. vaga, staa usikkert, oht.

wagon, vakle, oeng. wagian, bevæge, svinge;

besl. m. III. veje; jf. I. Vugge)
I) bevæge sig op og ned ell. fra side

til side, frem og tilbage (især om lang-

som, duvende, regelmæssig, rytmisk bevægelse);

gynge (11.2).

I.l) intr. Hvide Parasoller vugger over ele-

gante Pariserhatte.Høm./5.232. uegl., billedl.:

*Død er Tove! . .
|
Stille er hendes Hjærte,

|

Men Kongens vugger vildt. JPJac.I.319. Re-
sultaterne af disse . . diskussioner har ikke
været store, kun hypoteser der vugger for

\eiret.Orønb.Hellas.I.(1942).7. (hendes) sind

vugger mellem skinsyge og kærlighed. sa.LA.
94.

II
om plante(del, -vækst), der bevæges af

vinden. * Rugens Vipper deiligt vugge
|
Som

Bølger for en Sommeryind. Søtoft.Panth.27.

paa Spiræabuskens lyse Løvbølge vuggede
den hvide Blomsterfraade op og ned i

evig Skiften. JPJac./.57. nogle unge . . Ka-
stanietræer . . vuggede uroligt i Aftenvinden.
JakKnu.QP.il 5. || om (bølgende bevægelse

af) vandoverflade (hav, sø). *Bølger smaae
|

. . vugge
I

Mod den klare Sommerdag. Oe/iL

PSkr.1.377. *ved det vuggende Nordhav
|

Ligger Din Moders L&nd. Hauch.SD.1.58.

Fjorden vuggede nu hastigt og uroligt. TAøgf

Lars.FB.88. se ogs. u. II. gynge 1. ogs. om
hvad der befinder sig paa havet, søen (skib,

søfugl, drivgods m. m.) og bevæges op og ned

af bølgerne: *Rask nu paa Land I
|
Skyder

de vuggende Skuder i S&nå\Oehl.XXX.123.
*i Bølgens Dyb skal det (o: Danmark)
dukke.

I

Hvor dejligst den danske Tunge
lød,

I

skal skrigende Søfugle vugge. OlafHans.
DB.15. Baaden vuggede af Sted paa det
grønne . . Vand. AoDons.MFi49.

||
gynge i

(ell. paa) en stol ell. i en hængekøje olgn.

Han sad og vuggede paa Stolen, ifO.*

Drachm.SB.33. Som Middel mod Søvnløshed
nævner Celsus . , Vugning i en Hængekøje.
JLHeib.S.33. G. vuggede i sin Gyngestol.

AKochSchiøler.LP.lOl. \\ om levende væsen
(især person) ell. legemsdel: gøre gyngende,
svajende bevægelser, (ofte i forb. m. i ell.

paaj. Hendes lokkede Hoved hvilte paa
hans Bryst og gyngedes langsomt op og
ned med hans svære Aandedræt. Hendes
egen, yppige Barm vuggede med i Tak-
ten. Pont.L.79. han raabte, saa hans tykke
Mave vuggede derved. JakKnu.OP.74. „Og
hvad har De saa brugt Pengene til?" Direk-
tøren stod og vuggede paa Rdaien.EErichs.
TM.90. han vuggede i Skuldrene. TomKrist.
Vi.llO. (hun) vuggede i Hofterne til L.s
Sa.ng.Bang.T.147. HSeverinsen.SM.154. ogs.

(jf. flg. gruppe): bevæge sig af sted, gaa med
en let svingen af legemet fra side til side.

S&B. en mand der vugger i sin gang. J.Oir.

DH.I.142. jeg ser en Dværgelefant vugge
frem paa sine Klumpfødder. (rodiZTitmør./.

(1917).27. Hendes Bevægelser var fuldendt
harmoniske, hun vuggede let paa de høje
Uddle.AaDons.DU.SS. (han) gik i vuggende
Sømandsgang hen over (dækket). Hilmar

\Q Wulff. SomVejretiApril. (1942). 153.
\\ (jf.

foreg, gruppe) i forb. m. adv. ell. præp.-led,

om køretøj, rytter m. m.: bevæge sig af sted

med stigende og dalende bevægelser, der følger

vejens ujævnhed, dyrets bevægelser olgn. lang-
somt vugged

I
en firspændt Fragtvogn i de

dybe ^-^or.JFibiger.(Diod.)Or.130. en Kara-
vane, hvor turbanklædte Arabere paa Top-
pen af deres Dromedarer langsomt vugger
ad Ægypten til. Jørg.JF. 1.131. i det fjerne

20 skimtede man en karavane af kameler, der

vuggede &isted.Kirk.VS.84.
\\

(især fagl.)

om (arbejdende) redskabsdel; spee. om vægt-

stang olgn.: bevæge sig, vippe ved drejning

om tap, leje. (en) Balance, som kan vugge
om Axen.MøllH.VI.272. I den vuggende
Dampmaskine (oscillerende D.) svinger Cy-
linderen om to Tsi^pe.SaVY487. Vægten er

saa fintmærkende, at Aandedrættet (hos den
paa vægten anbragte forsøgsperson) bringer

30 den i langsomme Vugninger. BerlTid.'^UWM.
Aft.9.sp.3. II

(især fagl. ell. poet.) om lyd,

navnlig toner, rytmer: stige og falde; bølge.

*Jeg elsker de grønne Lunde
|
Med Tonernes

vuggende Yald.JHelms.S.l. (sangen er) i sin

vuggende Rytme . . en typisk Tyrolermelodi.

StSprO.Nr.189.61.

1.2) refl. Ing.R8E.VI.283. den sig hur-

tigt op og ned vuggende Hage (i grov-

karden). Manufact.(1872).115. Den Luft, der
40 laa under Lindetræernes Kroner, havde vug-

get sig frem over den brune Hede og de
tørstige Marker. JPJac./.i. *Jeg kunde, se,

hvor Silken (o: silkekjolen) sig vuggede,
|

ret som Knopperne vugges paa Stilke. 22øse.

MD.35. billedl: *Sion . . |
Hvor sig i Pal-

mernes Toppe Velsignelsen vugger \ Orundtv.
SS.IV.332. »mangen Drøm

|
Har . . blidt sig

vugget
I
Paa dine Lokkers gyldne Strøm.

Holst.I.13.
II
om plante(del, -vækst), der be-

50 væges af vinden. *Den grønne Busk sig vug-
ger blidt i Yinden. Blich.(1920). XI1. 177.

Gjel.T.275. jf.: Skyggen af en Gren vuggede
sig op og ned. Wied.Silh.215. \\ om (bølgende

bevægelse af) vandoverflade (hav, sø). *Mod
de tause Strande

|
Søen vugger sig. Heib.

Poet.II.348. Havet vuggede sig til Ro efter

Stormen. EBertels.MH.146. ogs. om hvad der

befinder sig paa havet, søen (skib, søfugl,

drivgods m. m.) og bevæges op og ned af bøl-

60 gerne: Maager vuggede sig kaad paa Bøl-

gerne. Schand.TF.II.212. (baaden) laa .. og
vuggede sig for sit Anker. OseJens.SL.74.

\\

gøre gyngende, svajende bevægelser med lege-

met, (linedanseren) stod der med Balance-
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stokken . . i Hænderne, vuggede sig frem
og tilbage . . traadte rask ud paa Touget.
BUch.(1920).XIX.89. Han holdt Hænderne
med Sangbogen bag paa Ryggen og vuggede
sig paa Hælene, mens han sa>ng.Pont.SM.7.
Han stod ude paa Gulvet i en lidt skræ-
vende Stilling, med Hænderne i Bukselom-
merne, og vuggede sig i Knæene som en
Sømand paa et vuggende Dæk. sa.HK.103.

II
i forb. m. adv. eU. præp.-led, om køretøj i'o

m. m.: bevæge sig under stigende og dalende
bevægelser, der følger vejens ujævnhed olgn.

Kræmmernes Karavane
|

. . vugger sig

sindig og sen
|

gennem ØTknen.Sødb.GD.20.
Bilen har vugget sig gennem vældige Gran-
skove. Pol.'h 1922.2. sp. 3.

II (jf. sp.610*^;
især (3) i forb. m. præp. i ell. (nu næppe br.)

med: hengive sig til, lulle sig ind i behage-

lige (men uvirkelige) forestillinger olgn. *Gid
vi ei ved dette Bord

|
Vugge os med Drøm- 20

me,
I
Naar paa Harmoniens Flor

|
Vi Po-

calen tømme ! PAHeib.(Rahb.Tilsk.l797.272).
hvor kan De . . blive ved at vugge Dem i

de dumme Forestillinger (0: om arvelig ejen-

domsret til en gaardj? Baud.H.233. *Sindet
vugger sig i Solskrnsmelodier. Holstein.D.47,

2) (jf. bet. 3) bevæge noget (langsomt,
regelmæssigt) op og ned ell. fra side til

side, frem og tilbage; gynge (II.l).

2.1) m. obj. Grib vugger den (0: dolken) i 30

Haanden. Oe7ii.///.S<S. (hun) vuggede den
ene af sine Sko paa Spidsen af Foden.
JPJac.1.57. (den unge pige) vuggede over-
kroppen i takt til musikken. Hørlyk.GP.81.

jf. (m. resultats-obj.): Han vuggede Takten
med hele Kroip^^en. EBertels.MH.37. billedl.:

K. stod taus, vuggende (0: grublende over)

hans udtalte l!&nke.HCAnd.(1919).lV.47.

jf. ndf. 1.46: *I Rummet det vældige vugges
|

Vor Jord som paa Havet et Blad. JPJac. 40

1.309. \\m.h. t. (del af) plante. *Han (0: gud)
vugger Fuglenes Gxene.Ing.RSE.Vll.245.
*Som i en Vaarvind vugges

|
Det saftgrønne

?)\Y.Winth.X.263. *Palmerne .. vugge deres
Kroner ( i YoTdia,TS\måen.Kaalund.F.*(1881).
100.

II
om havet, bølgerne: bevæge noget (far-

tøj m. m.) op og ned. *I svage Dønninger,
omfavner, vugger, dysser

|
Min længsels-

fulde Siæl, som er af Vellyst matl Tullin.

8øf.7. *Han (0: en badende) tumler sig, som 50
den muntre Fisk,

|
Af Strømmen vugget

og baaret.OeRZZX.92. »Vug, o Vove, med
varsom Haand

| Baaden, hvori vi glider.

Drachm.RR.41 . Fugle, som plejer at vugges
paa oprørte Bølger fjernt fra Land. Pol.*lt

1941.7.sp.2.
II (jf. bet. 3.i; bevæge et barn

op og ned, frem og tilbage paa skødet ell.

armen (for at det skal falde til ro ell. i søvn).
•De (0: havmænd) vugged den (0: en pige)
ved lodne Favn. OeRZZZ.i^S. »Der kun eo
sad en fattig Kone,

|
Vugged Barnet i sit

^k\ød. Grundtv.S8.il1.106. hun vuggede ham
(0: en lille dreng) paa Armen. Duelund.N.148.

jf.: *I grumme Kløer mild vugger Løven
|

XXVII. Ilentrykt '/. 1968

vagge 610

Det lille Lam. CFrim.Poet. 59. (jf. IL lulle

1.2 slutn.) i forb. m. præp.-led m. i ell. (nu
l.br.) adv. ind (jf. indvugge^; faa til at

sove, ell. (især billedl.) bringe, hensætte en
i en tilstand af ro, tilfredshed ell. (spec; jf.

u. bet. 1.2 slutn.) bibringe en illusioner olgn.

*Dybt Munden han begraved i (jomfruens)
sneehvide Barm . .

|
Der vugged ham de

Bolstre saa listeligt ind.0ehl.XXX.114. *Nu,
da jeg veed, at du mig elsker, vugges

|
Min

Aand i paradisisk salig Ro, Heib.Poet.III.205.

Hver Dag havde hun en ny Løgn. Hun
vuggede paany Moderen i Sikkerhed. Kragh
Jac.PP.51. jf.: Grundtvig søgte at vugge sit

syge Sind tU Ro ved at nynne paa „Vugge-
Visen": „Sov sødt, Barnlille I " J?ønningf.

(Grundtv.Digte iJJdvalg.(1916).193). spec. i

forb. vugge en i søvn (ell. (poet.) slummer.
Bredahl.!1.174. PalM.1.93): Raketten har
vakt Bevidstheden hos Folket . . om en
bedre aandelig Frihed, end den en ussel

Smigertone i Bladene . . havde vugget det
i Søvn med. Raketten.l832.852. se videre u.

Søvn 2.1.
II

(især (g) om toner, musik: have
en behagelig, indsmigrende ell. dyssende virk-

ning paa en. (han) faldt i Søvn, saa lykkelig,

som han vuggedes i et Hav af Toner. Ing.
LB.I.109. *Da . . |

Modtoges jeg af liflig

Fuglesang,
|
Og Fløitetoner vuggede mit

Øre.PalM.VIII.14. *„Ur svenska hjertens

djup" gaar Klangen
|
med frie Stemmers

brede Pragt . .
|
jeg sejler, vugget af Mu-

siken,
|

til Stockholm hen. Sehand.SD.136.
2.2) i forb. m. præp. med. MO.^ en mild
Østenvind vuggede med Bygmarkens Sølv
og Rugens gulgrønne duvende Nakker.
JFibiger.(Diod.)MS.352. Doktoren havde
slængt sig i en Lænestol og vuggede løs

med den, saa den truede med at gaa bag-
over. EErichs.IKnibe.(1908).56. da de ..

vuggede lidt med det lukkede Bassin, kunde
de høre en skvulpende Lyd. Pol.**U1939. 3.

sp.5.
II

bevæge (del af) legemet fra side til side.

Hun vuggede med Overkroppen. ErlKrist.

DH.226. Hun bevægede Læberne som for at
væde dem, og Niels greb efter Glasset . . men
hun vuggede benægtende med Hovedet.
JPJac.II.254. Bang.UA.48.

3) (jf. bet. 2) foretage en ell. flere svin-
gende bevægelser fra side til side med
et redskab (især: der har buet under-
flade ell. gænger). 3.1) (jf. u. bet. 2.\)

rokke, gynge med et barns vugge. JacBireherod.

R.31(se u. L Vugge l.i beg.). *Du (0: mo-
deren) har ofte vugget mig,

|
Nu skal jeg

dig atter vngge.Oehl.1.263. Man maa ikke
vugge den tomme Vugge, thi da bliver

Barnet derefter vrantent og uregeerligt.

Thiele.111.85. pludselig rejser Fyren (0: en
fireaarig dreng) sig over Ende i Dynerne,
ser (forbitret) paa Degnen og siger: „Hvod-
den Satan i Helvede er det, du vugger?"
Wied.A.215. talem.: gaa hjem og vugge,
se IL hjem 2.4.

|| (jf. u. I. Vugge I.2; høj-

39
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tid., nu sj.) i pass. i fori. m. stedsangivelse,

som udtr. for, hvor man er født. CUtau.PT.64.
*den, som i Norden er vugget,

|
vil længes

til Norden igenl LCNiels.Va.U. 3.2) (jf. I.

Vugge 3.1 ; især fagl.) m. h. t. andre red-

skaber, apparater, flyt den (o: træstøderen)

i Fadet og vug den frem og tilbage. Ellen

Carlsen.Raasyltning.*(1934).14. han vuggede
i kaadhed baaden saa stærkt, at den kæn-
trede I

jf.: Han sad og vuggede hende i

Baaden. MO. \\ m. h. t. vuggestaal. Ursin.

FK.73. BibliotH.*I.483. \\ m. h. t. llæksuger.

hun (samlede) Brevene, idet hun vuggede
H.s gamle Trykker ned over Navnet. LecA;

Fischer.KM.190. \\ m. h. t. vuggekniv. skulde

der være . . Kødbollesuppe . . maatte der

„vugges" med 3—4 Hakkeknive./Sirangre.

MS.126.
Vugge-, i ssgr. af I. Vugge ell. II. vugge;

foruden de ndf. behandlede kan til I. Vugge 1

nævnes bl. a. Vugge-dyne, -lin (jf. -klæde^,

-snor (jf. -baandj, -tæppe og (især poet.,

(nu) sj.) ssgr. som Vugge-kvad (jf. -sangj,

-skænk (jf. -gave^ ell. (jf. -barn) Vugge-
dreng, -glut, -nor.

II
til II. vugge kan spec.

foruden de ndf. anførte nævnes ssgr. be-

tegnende (hvad der hører til) vuggende maskin-
dele som Vugge-aksel, -arm, -hammer, -led,

-leje, -sav, -skive, -vægtstang, -baand, et.

baand, der er bundet til en vugge, og hvori man
trækker for at bevæge den. Moth.V270. HMik-
kels.D.42. CReimer.NB.108. LollO. -barn,
et. {ænyd. d. s.; jf. ovf. 1. 24f.) barn, som
ligger i vuggen; spædt barn. *Kand vel den
Blinde viise Stie?

|
Kand Vugge-Barnet tale?

Reenb.11.98. Med et lille Vuggebarn i Armen
havde han og hans unge Hustru maattet
flygte fra deres E.]eva. KBirkGrønb.KD.8. nu
spec. om barn i vuggestue: Skoleinspektøren
oplyste, at Vuggestuen skulde have Plads
til 15 Vuggebørn, 16 Kravlebørn og 20 Gaa-
børn i Alderen 2V« Aa,T.FyensY^Vtl947.6.

sp.6. -gave, en. (jf. -penge samt Vugge
sp.603*'^^) egl.: faddergave, som lægges paa
barnets vugge; ogs.: faddergave, som lægges

paa barnets bryst i kirken (JSMøll.MB.398).
Sofus Christensen.EtFolkesagn.(1937).28. \\ nu
især (jf. Naturgave^ billedl., om medfødt
(især: lykkelig, god) evne, karakteregenskab;

ogs. om færdighed olgn., der erhverves som følge

af milieu (navnlig i forb. som faa i vugge-
gave^, denne infernalske . . Heftighed, som
de onde Aander har skjænket mig til Vugge-
gave. fi^awc/i.F//.336. Den yngre Søn havde
faaet Udflyttergaarden og i Vuggegave af

en eller anden skøn Fe i Tilgift et lyst Ho-
ved og et lyst Sind. Skovrøy.Fort.126. Dansk
og Tysk var Vuggegaver ved Christian V's
Hof. KFabricius.(DanmKonger.329). -gæn-
ge, en. (swL f -gengel, d. s. (Moth.V271))
gænge under en vugge. *Vuggegjængen gaaer
i Kamret raLsk.Søtoft.KH.S. (man havde)
ikke hørt Lyden af nogen Vuggegænge i det
unge Pars Huus (o: det var barnløst). CBernh.

XII.77. Rørd.DengamlePræstegård. (1916).9.

jf. u. I. Vugge 1.2: I Sorø- Ringsted Egnen
. . gik fordum Vuggegængerne for de Mænd,
der skulde gjøre de Danske til et histo-

risk Folk. HSchwanenfl.In.219. -jærn, et.

(fagl.) d. s. s. -staal. Hvadhedder det? (1947).

363. -kerne, en.
f^;/.

Gyngekerne
; foræld.)

smørkerne paa gænger, hvori smørret kernes

ved en vuggende bevægelse. CReimer.NB.149.

10 OpfB.UI,3.111. Odsherred.l930.11.sp.l. UfF.
-klæde, et. (sj.) klæde, der bredes over

vuggen (for at holde fluer borte). Amberg.

billedl.: * Under Søvnens Vuggeklæde
|
Trygt

det fromme Hjerte slaaer. HCAnd.SS.XI.71

.

-klæder, pi. (ænyd. d. s.; jf. I. Klæde
3.2) betegnelse for dyner, puder og lagener i

en vugge. Moth.V271. hun (o: et skibbrudent

barn) havde jo ikke Andet end de Vugge-
klæder, hun kom sejlende i.BUch.(1920).

20 XIX.200. VortHj.IV,3.252. Feilb. jf. Vugge
sp. 603^'«-: *0 Held da den . .

|
Som til sin

Grav beholder vel i Minde,
|
Hvad Fuglen

ved hans Vuggeklæder ssing.PMøll.(1855). _
1.97. -kniv, en. I) (nu 1. br. i rigsspr.)

d. s. s. Hakkekniv. Levin. S&B. paa Hakke-
brættet gaar Vuggekniven næsten uden
Ophør. Bregend.NaarJuler nær.(1927).84. 2)
(slagt.) apparat (kødhakkemaskine) til hak-

ning af kød, bestaaende af flere parallelt stil-

30 lede bueformede knive (hakkeknive), der er

forbundne ved enderne. Anordn.Nr.l64^lii

1902. (slagterlærlingen) blev sat til at hakke
,

Kød med den skarpe, trebladede Vuggekniv.
NicNeiiendam.VY36. \\ (fagl.) om lignende

indretning (med to blade), anvendt dels til

skæring af tobak (Dengl.By.1932-33.73), dels

i apotek (Hvadhedderdet?(1947).95). -kurv,
en. (jf. u. I. Kurv l.i, KurvevuggeJ kurv,

hvori et spædbarn kan bæres, transporteres.

40 AndNx.DM.Y73. PoUV, 1943.18. sp.2. -la-

gen, et. I) lagen til vugge. Moth.V271.
Folkets Nisse. 1851. sp. 585. Skjoldb.KH. 57.

Feilb. 2) (jarg.) trækpapir til en blæksuger,

vugge ('se Vugge sp.606^''^). DagNyh."U1931.
lO.sp.5. OrdbS. -penge, pi. (jf. -gave samt

Vugge sp.603*''^; foræld.) (penge)gave, som
fadderne efter daaben gav til barnet ell. dets

amme. Cit.ca.l720.(Werl.Holb.^ll8). Rahb.

Tilsk.1798.364. uegl: Til Elises Søster. (Ved

50 liden Dideriks Vugge) . . *Vennehilsen jeg

dig bær,
|
Det er dine Yuggeipenge. Grundtv.

(Nyerup.Frigge.(1813).220). -pnde, en. pude

i vugge. Moth.V271. Winth.VI.212. ORung.K.
49. billedl.: *Alle Blomsterbørn derude (o: i

et vinterlandskab)
|
Sove nu saa sødt og tæt,

|

Ei den hvide Vuggepude (o: sneen)
\
Tryk-

ker deres Aandedræt. Winth. 1.54. Drachm.
DM.92.
Vngger, en. [ivogar] flt. -e. til II. vug-

60 ge; spec. (l.br.): vuggende redskab(s-del) , især

(jf. u. I. Vugge 3.1, Vuggetrykker; (kontor-)

jarg.): vuggende blæksuger. Pol.^^l»1942.11.

sp.3.

Vugge -sang, en. (ænyd. d. s.; jf.
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-vise samt Vugge sp.603^^^) (dæmpet, be-

roligende) sang, som man synger for et barn

(mens det vugges) for at faa det til at sove.

Moder rokker Glutten lidt
|
Med sagte

Y\iggesiing.Blich.(1920).VII.158. *den lille

By,
I

Hvor det høres trindt, naar Barnet

græder
|
Og inddysses blidt ved Vuggesang.

Gricndtv.PS. VI.580. AaHermann.KrigensDig-
te.(1915).10. 'billedl: *Indlul dit Barn (o:

mig, en ung pige) nu med din Vuggesang,
| lo

0, gamle Bæk\Oehl.IL83. *Synge vil jeg

for Dig (o: en lille dreng), til Du sover . .
|

Du maaskee for mig, som ældre, synger,
j

Naar jeg skal til Ro den sidste Gang;
|
Ja,

naar Jorden paa min Kiste tynger,
|
Syng da

med den dybe Yiiggesangl HCAnd.SS.XII.
191. NMøll.R.66.

II
(sj.) om sang, der varsler

et barns senere skæbne. *Sex Feer stod ved
min (o: Holger Danskes) Vugge og sang . .

Sværdet, min Haand paa Ronceval svang,
|
20

Alt klirred i Skjoldmøens Vuggesang. /n^.

RSE.VI.183. -seng, en. (l.br.) d. s. s.

1. Vugge 1. *Du lille Purk udi din Vugge-
seng. Wtn</i./.i2. VKorfitsen.KF.298. jf. ti.

I. Vugge 1.2 : *(han var) en Døgenigt
|
og

Urostifter fra sin Vuggeseng. Drac^m.DJ./.
21. -skammel, en. (sj.) d. s. s. Gynge-
skammel. MLorentzen.R.I.lO. -spejl, et.

(jf. Vippespejl ; sj.) d. s. s. Gyngespejl.

Christmas. UT. 135. -staal, et. (jf. -jærn 30

samt u. I. Vugge 3.1 ; fagl.) instrument, hvis

bueformede æg er besat med tænder, og hvor-

med kobberpladen i sortkunst gøres ru. Ursin.

FK.73. BibliotH.' 1.483. -stol, en. (sj.)

d. s. s. Gyngestol 2. *Man gynger (i Ame-
rika) den hele udslagne Dag

|
I deilige

Vuggestole. Winth.IV44. -stue, en. spec.:

institution, hvor smaa børn kan anbringes,

mens moderen er fraværende fra hjemmet. Sal.

11.225. AndNx.DM.V73. -tryk, et. (efter 40

ty. wiegendruck, som overs, af Inkunabel, af

lat. incunabula, svøb, vugge, fødested, ophav;

bibliot.) d. s. s. Oldtryk. Sal.XIII.1116. Bib-

liotH.'I.135. -trykker, en. (jf. u. I. Vug-
ge 3.1, Vugger; især (kontor-)jarg.) vuggende

blæksuger. LeckFischer.KM.75.201. -vaske-
maskine, en. (jf. u. I. Vugge 3.1^ vaske-

maskine, i hvilken tøjet gnides mellem den
buede bund og en tilsvarende buet indretning,

der bevæges frem og tilbage. SorøAmtstid.^*h 50

1947.9. sp.2. -vise, en. (jf. -sang^. Moth.
V271. Thielo.M.67. Drachm.PV76. uegl.:

* Fugle Dig (o: barnet) fra høien Træ
|
En

Vuggevise siunge.PMøll.(1855).I.51. \\ bil-

ledl. ell. i sammenligning. Følgende . . Iagt-

tagelse (om koppeindpodning) fortiener at

bekiendtgiøres . . at vi ikke sover ind under
en eengang antagen Troes Vuggevise. Tode.

Valh.l7. disse tørre Ord: „Pligt" og „An-
svar" . . ere næsten som en Vuggevise, 60

hvorved alle urolige Tanker . . dysses i

Slummer. PalM.IL.III.345.
Vugt, en. fvogd] (fra nt. wucht, side-

form til Vægt; jj. vugte; fagl., (nu) sj.)

d. s. s. Vugtebom. Sal.XIV800(SaVXIX.765:
Vugtebomj. vugte, v. ['vogda] -ede. vbs.

-ning (MilTeknO. FæstningsartMat.(1914).

20). (fra nt. wuchten; til Vugt; jf. III.

veje 1; fagl.) hæve en tung byrde (fx.

kanon, nedrammet pæl) v. hj. af en paa et

underlag (en vugteklods olgn.) hvilende ulige-

armet vægtstang (vugtebom), idet man pres-

ser den lange vægtstangsarm nedad og saa-

ledes tvinger den paa den korte arm hvilende

byrde opad. MilTeknO.323. Pælene vugtes
OTp.Sal.XIVSOO. jf.: (en) tonstung, rødlig

Sandstensblok, som den gamle Børste ved
at bruge sin Riffel som Haandspig havde
vugtet op over Graven. AStevns.Legionærer.

(1925). 126. Tugte-bom, en. (fra nt.

wuchtboom; jf. Vugt; fagl.) svært stykke

tømmer, anbragt som. vægtstang over en tøm-

merbuk olgn., anvendt til vugtning. LandbO.
IV339. TeknLeks.I.602. -klods, en. (jf.

Vippeklods; fagl.) træklods, tømmerbuk, an-

vendt som underlag for vugtebommen. OrdbS.
Vugt-: MilTeknO.317. Larsen.

vuje, V. ['vuia] -ede. (jf. sv. voja sig, be-

klage sig med raab, sv. dial. våja sej, til interj.

voj (se Ideforss. De primåra interjektionerna.

I.(1928).220 f.); sj. (i rigsspr.)) skrige højt;

huje (1). Gildeskarlene de lige vujede og

skreg. Jtmg^e. han gav sig til at huje og
vuje, saa at alle Mennesker maatte vaagne
ved det. Schack.324.

vuk, interj. se II. vok.

Vul, en. se I. Vol.

vule, v. ['vuia] -ede. vbs. -ing (s. d.).

(fra holl. woelen, sa. ord som mnt. wolen,

oht. wuolen (nht. wiihlen, jf. Wiihler^, oeng.

welan; jf. omvule) 4> surre noget (spec:

vuling) om ell. til noget; vikle om. Roding.

VI.933. Harboe.MarO. Scheller.MarO.

Vulf(e), en. se Volf(e). vulfe, v. se

volfe. "Vulfer, en. se Volfer.

vulgær, adj. [vul'gæV] (tidligere m. fr.

skriftform (og udtale) vulgair(e). JBaden.
FrO. JNHøst. jf. Meyer. ^ — f vulgar. Moth.
Conv.V147. Sylvius.Oeom.b^). (ty. vulgår,

jf. eng. vulgar; fra fr. vulgaire, af lat. vul-

garis, til vulgus, den store mængde, folket)

1) almindelig; ordinær ('(l-)2 beg.); nu
især (lidt nedsæt., m. overgang til bet. 2): som
hører til, er karakteristisk for dagliglivet ell.

ganske almindelige mennesker, de brede lag;

som ikke hæver sig over gennemsnittet; banal,

triviel olgn. Moth.Conv.V147. Meyer. ^ den
vulgaire teglstensrøde Markvalmue. (r^'ei.T.

106. i Sammenligning med (den romanske
kirkearkitektur) blive Frederik IFs og Kri-

stian IV's Slotte noget vulgære og barokke.

.JLange. 1.21. i offenlige Foredrag og Dis-

kussioner kunde man høre II. lede efter

Ordene, d. v. s. vrage det vulgære for at

finde det prægnante Udtryk for sin Tanke.
VilhAnd.FM.234. f som anvendes i alm. reg-

ning olgn.; om alm. brøk (mods. decimalbrøk):

(begynderen bør) forstaa Termini . . giøre

89*
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Forskiel imellem den vulgare og decimale
Brøken. Sylvius.Geom.hy || om personer, de
Gjenvordigheder, der beredtes Hauch af

Kritikens vulgære (Brandes.I.415: menigej
Tios.Brandes.DD.81. Uden at tage Hensyn
til det Tankebillede, der ifølge Prologen alle

Vegne spejler sig i („Adam Homo"), tager

man fejl af dens Adresse og gør Digteren
til en vulgær M-oralist. Rubow.P.7. 2) (ned-

sæt.) som er præget af en lav tankegang, i'o

daarlig smag, mangel paa kultur, forfinelse

olgn.; simpel; tarvelig; plebejisk; pøbel-
agtig. JBaden.FrO. (et) Kneb af allertarve-

ligste, vulgaireste Sort. EJessen.RI.108. Næ-
sen (paa et møntbillede) er kort og giver An-
sigtet et vulgært Yiæg.FrPoulsen.(StSprO.
Nr.168.6). (Busch) forfattede , . paa bestil-

ling en vulgær satire over Jesuiterne. iJoos.

WilhelmBusch.(1949).52. || om person. Æv,
der er da ikke noget underligt i, at en garn- 20

mel Stodder dør . . — De er nu altid saa
wlgær.LeckFischer.KM.S. Storm Petersen

. . stillede i sine første Tegninger det borger-

lige Samfunds mest vulgære Udbyttertyper
. . frem til haanlig Beskuelse. Wilmann.Dansk
Kunst.(1934).174. Nej, hun kan ved Gud
ikke bære Orkideer 1 Hun er bare vulgær.
AaDons.DenguleBilledbog.(1943).74. 3) om
sprog(lag), udtryk: som hører til den lavere

stand; som er ligefremt og drøjt; udannet; 30

plat. (Rasmus Nielsen) forstaaer slet ikke
at bedømme, man kan, som det hedder i

den vulgaire Talebrug, „løbe med ham".
Brandes.(Rubow.GB.119). de herlig lange
Eder og Forbandelser, som vulgært Tysk
besidder. G^eLMi.r. Sandfeld.S.^204. Vul-
gær-, i ssgr. (især fagl.) til vulgær (1 og S);

foruden de ndf. medtagne bl. a. (især til vul-

gær 1): Vulgær-fllosof, -filosofi, -marxisme
og betegnelser for, hvad der er ell. hører 40

til folkesproget, modersmaalet: Vulgær-poesi
(mods. Latinpoesi. BilleskovJ.DD.1.59) samt
(især sprogv., delvis til vulgær Z) vulgær-ara-
bisk, -engelsk (KNyrop.Adjektivernes Køns-
bøjning.(1886). 49), -fransk

|| jf. vulgær 3:

Vulgær-form, -udtale, -latin, et ell. en.

(jf. -sprog 1 og vulgær 1 ; sprogv.) det latinske

folkesprog (mods. klassisk latin^^ som danner
grundlaget for de romanske sprog. KNyrop.
Adjektivernes Kønsbøjning.(1886).80. vulgær- 50

latinens testa „krukke" . . klassisk la-

tin havde i stedet „ca^^nt". Bom.S.II.lOO.
-sprog, et. (især sprogv.). I) (jf. vulgær 1^
nationalsprog; spec. d. s. s. -latin. Sal.XI.543.
Kirkelivet fremkaldte . . en omfattende Vers-
digtning paa Latin og efterhaanden ogsaa
paa „Vulgærsprogene", d. v. s. National-
sprogene. jBi7iesA;ovJ.Z)D.7.9. 2) (jf. Pøbel-
dialekt, -sprog^ sprog, som er vulgært (3).

Jesp.Fon.119. Den komiske Gamle i (Aristo- 60
fanes's) Skyerne, som taler Vulgærsprog.
VilhAnd.SF.209. Bom.S.15f.
Vuling, en. [ivu-leq,] flt. -er. (jf. sv.

vulning; fra holl. woeling; til vule) 4^ svær

kæde- ell. tovsurring, som tjener til at holde
bovsprydet ned mod skægget. Wigandt.D.204.
Funch.Mar 0. 11.149. Bardenfl. Søm. 1.77.

||

hertil Vulings-bøjle (0: jærnbøjle, hvorigen-

nem vulingen gaar. Bardenfl.Søm.1.77), -gat
(0: hul i skægget, hvorigennem vulingen gaar.

Funch.Mar0.1I.149), -hul (d. s. smst.I.l),

-klampe (0: støtteklampe for vulingen paa
bovsprydet. VSO.), -knæ (0: knæ, hvori yder-

krigen ender. KuskJens.Søm.69) , -kæde
(Bardenfl.Søm.1.77), -pude (0: pude, hvor-

paa vulingstovet glider. Funeh.MarO.I.l),
-sledske (0: forstærkning foran vulingshul.

Funeh.MarO.I.l) , -stamme (0: vulingen

mellem vulingsgattet og bovsprydet. smst.II.

49), -tOY (SøLex.(1808). Funch.MarO.II.
149).

Vulk, en. se Valk.

Talkan, en. [vul'ka^n] ^f Volkan.
(vAph.Nath.VIIL467.JBaden.Horatius.I.21.
Rahb.Fort.1.275. Birckner.Tr.180). (fra ty.

vulkan, fr. volcan (eng. f vulcan, nu sj.

volcan (alm.: volcanojj, af sen. lal. vulca-

nus, til lat. Vulcanus, Volcanus, ildens gud
(som havde sin smedje i bjerget Ætna; jf.

u. Smedje^; sml. Ildbjerg 1 og vulkanisere,

vulkansk)

1) (geol.) sted, især bjerg, hvorfra glødende
masser fra jordens indre vælter ud under ud-
brud; ildsprudende bjerg; ogs.: sted, hvor

der tidligere har været vulkansk virksomhed.

Moth.Conv.V148. Brunnich.M.120. *(maa-
nen) er en Lab5Tinth kun af Vulkaner. Hauch.
LDR.63. se ogs. u. Udbrud 2.i. brændende
(Funke.(1801).III.17) ell. (nu) virksom
(NordConvLex.Y.745. Uss.AlmOeol.32) vul-
kan, mods. (nu næppe br.) død (Funke.
(1801). III. 17), (l.br.) slukt (NordConv
Lex.V.744), udbrændt (Funke.(1801).III.
17. HCAnd.SS.IY.277. D&H.) ell. udslukt
(Uss.AlmOeol.35. SaVXXy.443) vulkan.
i sammenligning: Hauch.V1.152 (se u. ud-
brænde 1.2^. jf. bet. 2.2: Der var Udbrud
paa Udbrud (fra fængslet) — man levede
som paa en Ynl'kdirClBuntzen.MB.lO. Ellen

Reumert.ToFruer.(1925).120.

2) overf. 2.1) (jf. Vulkansjælj om (person,

som rummer) heftige lidenskaber (der kan
give sig voldsomme udtryk, udslag), den i hans
Indre sydende Vulkan kom til et virke-

ligt Udbrud. VThist.TYII.29. I Løbet af et

Øjeblik var Hans Majestæt forvandlet til

en ildsprudende Vulkan. Lundebeck.Josephine.

(overs.l944).170. Søsteren . , gemmer Vul-

kaner bag sit kedelige YdiG.OretheHeltberg.

EnHerrekomoggik.(1945).16. 2.2) (jf. Vul-

kangrund^ om ting og forhold, som er af

voldsom ell. farlig karakter; især: tilstand, som
er i høj grad usikker, risikabel. Udbruddet
af den rædsomme Volcan (0: den franske

revolution). Rahb.Fort.1.275. Har Du .. en

Skygge af Begreb om, hvilken Vulkan Du
vil grunde din Lykke paa (0: ved at eje

aktier)? PHans.KK.213. det (maa) ikke op-
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fattes som Letsindighed paa Randen af Vul-

kanen (o: over for truende krig). Pol"l»1944.
l.sp.2.

II (jf. u. let. 1) bygge, leve paa
en vulkan. Pavekirken (var) bygget paa
en Vulkan, der kunde bryde ud, hvad Øje-

blik det skulde wæTe.GBang.EK.1.254. Før
var han manufakturhandler Lundegaard med
sociale ambitioner, nu lever han (o: en he-

drager) paa y\ilVskneT.MKUtgaard.MS.75.
||

{efter fr., se Hellquist.EtymO.1149. Vogel- {o

Jørg.BO.66) danse paa en vulkan, op-

træde yderst letsindigt; lade haant om en stor

fare. det er en usalig Existents. Jeg dand-
ser paa en Yuikan.Kierk.P.IYSO. I ti Aar,

fra 1904 til 1914, dansede (verden) paa en
Yu\k&n.BerlTid.^V»1921.Aft.l.sp.l. \\ være
(ude) paa vulkaner olgn., (jarg.) være paa
solde-, sviretur. B.T.''Vzl9S2.19.sp.2. *Vi kur-

rer — og næbes — og kurrer igen,
|
og saa

gaar du ud paa Yvilkdiner. SigfrPed. SS. 45. 20

Mens vi (0: skuespillere) spillede, kom en
Bager ind. Han havde været ude paa Vul-

kaner, og da han saa mig i Kostyme, ud-
brød han: Du Fredsens !PoL"/i2945.8.sp.i.

Vnlkan-, i ssgr. til Vulkan (jf. dog
Vulkan-fiber, -oliej; foruden de ndf. medtagne
ssgr. kan anføres: Vulkan-aske, -egn, -krater,

-kæde, -støv, -udbrud, -bjerg, et. (jf. -kegle

samt u. vulkansk 1 ;
geol.) (kegleformet) Ijerg,

dannet af udbrudsprodukterne omkring et kra- 30

ter. Moth.Conv.V148. Uss.AlmGeol.29. -fi-

ber, en. (ty. d. s.; jf. Fiber 2 slutn., vulkani-
sere 2; fagl.) papagtigt kunstlæder, fremstillet

af sammenpressede papirlag, som er behandlet

med zinkklorid. Suenson.B.II.9. VareL.*II.30.

-grund, en. (jf. Vulkan 2.2; sj.). Det er

bevægede Tider . . Saavel Religioner som
Throner staae paa Vulkangrunde. /nj.LB.
111.59.

vnlkaniisere, v. [vulkani'seJra] -ede. 40

vbs. -ing (s. d.) ell. (sj. i alm. spr.) Vulka-
nisation (jf. Vulkanisationsbefordrer. Ke-
misk-tekniskHaandbog. (1938). 822). {ty. vul-

canisieren, fr. vulcaniser (i bet. 2), jf. eng.

vulcanize; til (gudenavnet) Vulkan) I) (nu
sj.) bringe i oprør, panik; ophidse. JBaden.
FrO. L'Hévéder . . talte mod „den absurde
Versailles-Traktat, der har vulkaniseret Eu-
ropa og næsten overalt skabt nye Alsace-
Lorraine". BeWTrd."/.i938.^/<.2i.sp.2. 2) (jf. 50

afvulkanisere^ fremkalde en ændring i et

materiales beskaffenhed ved behandling med
forsk, kemiske stoffer; især: underkaste kaut-
sjuk, gummi en behandling med svovl
m. m., hvorved det bliver mere elastisk og ikke
vandsugende (metoden opfundet ca. 1840 af
amerikaneren Goodyear^. Galoscherne . . \ul-

kaniseres.Op/B.'y/.395. vulkanisere et bil-

dæk
j 'ofte i forb. som vulkaniseret gummi,

kautsjuk: SLangkjer.Varekundskab.1.(1856). 60

82. Kemisk- teknisk Haandbog.(1938). 709.
\\

vulkaniseret fiber (TeknMarO.) ell. pa-
pir (PapirL.402), d.s.s. Vulkanflber. Vul-
kanisering, en. vbs. til vulkanisere

(2); m.h.t. kautsjuk, gummi: NordConvLex.
II. 33. Kemisk-tekniskEaandbog. (1938). 709.
konkr., om hvad der er vulkaniseret: paa
Slidbanen (af bildækket) en ca. 10 cm lang
Yn\kdm?,Qx'mg.PolitiE.KosterblMiil923.2.sp.l.

Hvide Lærreds Snøresko med riflet Gummi-
saal og Vulkanisering op paa Siden. Fore-
hus.l935.33.sp.l. \\ hertil Vulkaniserings-
anstalt, -apparat, -befordrer (0: stof, der

fremmer vulkaniseringen. VareL.^I.581), -fa-

brik, -fremskynder (d. s. s. -befordrer. Vare
L.*II.550), -kedel, -materiale, -middel,
-proces, -virksomhed, -værksted.
vnlkanisk, adj. se vulkansk.
Vulkaniser, en. [vulkani'søJ/-] flt. -er.

{ty. vulcanisor; fra fr. vulcaniseur; til vul-

kanisere) person, der vulkaniserer (2), Pol.

^Vil933.9.sp.2. Statstidende.Vid950.3.sp.3.

Vulkan-kegle, en. (geol.) kegleformet

vulkanbjerg. Uss.AlmGeol.33. -malle, en.

\ navn paa en i Andeshjergene forekommende
fisk (der antoges at blive udslynget ved vul-

kanske udbrud), Stygogenes cyclopum. Brehm.
Krybd.307. BøvP.III.164. -olie, en. (fagl.)

mørk, tykflydende smøreolie. NordConvLex.^
VI.409. VareL.*927. -sjæl, en. (?/. Vulkan
2.1 og Ildsjæl; sj.). (Marsk Stigs) sidste

Fjendtlighed mod hans Lehnsherre syntes

kun en magtløs Opblussen af en udbrændt,
udhulet Vulkansjæl. /ngr.Z£.//.23.
vulkansk, adj. [vul'kaJnsgf] (f vulka-

nisk. Brunnich.M.118. Ing.SR.180. GForchh.
DG.5. MO. (hertil: „Ordet hedder vulcansk".
Levin.). Mart.Levnet.il. 62. se ogs. ndf. —
t volkansk. Rothe. Nat. VI. 99. — f vol-
kanisk. JBaden.Horatius.I.20f.). {sv. vul-

kanisk, ty. vulkanisch; til Vulkan) I) som
staar i forbindelse med, er resultat af en
vulkans virksomhed. Volkaniske Øer.

JBaden.Horatius.I.21 (jf. Vulkanø^. De saa
kaldte Vulkaniske Bierge ansees som et eget

Slags Bierge. Da disse have samme Skik-
kelse, og ogsaa indeholde samme Materier

som de endnu ildsprudende Bierge, maa
de ansees at være fremkomne paa samme
Maade som hine. AWHauch.(1799). 738 (jf.

Vulkanbjerg^. Færøerne, hvor den vulkan-
ske Virksomhed . . for længst er ophørt.

Uss.Alm Geol. 31. undersøiske Banker . . af

vulkansk OipTmdelse.Steensby.Geogr.121. (jf.

u. bet. 2:) vulkansk udbrud, om det for-

hold, at en vulkan træder i virksomhed, ud-
slynger lava, aske osv.; eruption. AWHauch.^
(1794). 637. Uss.AlmGeol.27.

\\
(geol.) i be-

tegnelser for mineraler olgn., der hidrører fra

en vulkans virksomhed, vulkansk aske
(Kielsen.NB.418. se ogs. L Aske 2.2^, bom-
be (se 1. Bombe 2.2^, grus (Brunnich.M.
119. Uss.Alm Geol. 27), støv (smst.), tras
(AWHauch.(1799).740), tuf(sten) (s. d.).

2) overf. 2.1) om person(s sind, natur):
som rummer heftige, ubændige lidenskaber;

hvis følelser, stemninger giver sig voldsomme
udtryk, de blinde, vulcaniske Kræfter i Men-
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neskenaturen.7n^.T.25. Nietzsche . . var en

lignende vulkansk, æggende og formløs Na-
tur som Cdirlyle.JohsSteenstr.HN.32. han var
vulkansk længe før det egentlige Udbrud.
LCNiels.(Tilsk.l927.I.128).

j| (jf. het. 2.2)

om udtryk for, udslag af heftige lidenskaber,

(kræmmeren) bukkede dybt flere Gange . .

men paa hans Lavaansigt spillede vulcaniske

G\imt.Blich.(1920).XXVII. 97. jf. u. bet.l:

et vulkansk udbrud af gråd. Svedstrup. lo

EG.11.237. 2.2) om ting og forhold: som er

uberegnelige, usikre, faretruende ell. voldsomme,
eksplosive; som er underkastet ell. trues af

voldsomme ændringer, ,,bygger paa en vul-

kan", selv det Øieblik af hans (o: Jesu)

Liv, da det, menneskeligt, tog sig herligst

ud: man mærker dog let, at denne Herlig-

hed er mere vulkansk end betrygget, ikke

til at stole p&dL.Kierk.XII.157. Nutidens vul-

kanske Samfund med den evige Kæde af 20

økonomiske og politiske Rystelsex.GBang.

S.78. Trods det, at Brylluppet havde staaet

for ikkun fire Maaneder siden, var Forholdet
mellem (ægtefællerne) noget vulkansk. DJa-
cobson.KK.61. (Albertis) vulkanske Karriere.

ORung.K.245. jf. u. bet.l: det vulkanske
Udbrud i 1789 (o: den franske revolution).

Sieburg.Robespierre.(overs.1936).102.

Vulkan-o, en. (jf. u. vulkansk 1; geol.)

0, der er opstaaet ved vulkanske udbrud paa 30

havbunden. S&B. Steensby.Geogr.119.

I. Vulke, en. se Valk. II. valke, v.

se IIL og V. valke.

valme, v. se I. volme.

Valst, en. [vul'sd, vol'sd] flt. -er. {fra

ty. wulst (oht. wulsta^, til oht. wellan, rulle;

besl. m. SV. dial. volster, udstoppet kant paa
sofa olgn., nyisl. volstur, cylinder; jf. vulste,

vulstet) pølseformet, rundet fortykkelse
olgn. I) paa menneske ell. dyr: valk (3). 40

BøvP.III.372. Over Øjnene (paa et skelet)

var der stærkt fremtrædende Vulster.iVa-

turensY1922.200. jf.: højre Arm (0: paa en

figur) hænger dødt ned og har paa Under-
siden en Muskelvulst ved Albuleddet.
FrPoulsen.TGK.169. \\ om hævelse som følge

af sygdom, slag, slid olgn. Hævelsen oventil

(paa benet ender) ved en tydeligt fremstaa-

ende, bred Ynht.Stockfleth.S.43. de smer-
tende Vulster han havde paa Ryggen efter 50

Flodhesteskindssvøben. JVJens.AS.98. den
basedowske mand . . med en tyk vulst af

halsfedt flommende ud over den opknappede .

sk]ortekraye.Raae.(ArbejderensAlmanak.l949.
36.sp.2). 2) (jf. Pude 3; fagl.) om fortykket

(ombøjet, ophøjet) kant, parti paa materiale,

redskab olgn. (i talrige spec. anv., hvoraf kun
et faatal meddeles ndf.). MilTeknO.130. Sam-
lingen (af rør) kan ske med plastisk Ler . .

ofte lægges der en Vulst af Ler . . uden om 60

Forbindelsen for at forøge Tætheden. S'wen-

son.B.III.354. (krusene har) saavel foroven
som forneden . . plastisk formede Vulster.
Sal.^1.877. Kurvestole . . højryggede med

Vulst. PolitiE.KosterbUVi 1923. 3. sp.l. FagO
Snedk.

\\
fortykket parti i kanten af auto-

mobil- ell. cykeldæk, som fastholder dette ved
at passe ind i en rille i kanten af fælgene.

Pol.*l»1941.5.sp.l. jf.: Cyklering med Gummi-
fremspring (. . Vulstsystemet).0p/fi.'/,7.
51.

II
om sammenpressede, spirallagte baand

af rughalm olgn., hvoraf løb m. m. forfærdiges.

SprKult.IV49. KUldall.FK.67. \\ hertil bl.a.

vulst- agti^, -dæk (jf. ovf. l.2ff.), -fals,

-formet, -fælg (jf.ovf.l.2ff. PolitiE.Koster-

bl. ^*I » 1923.2.sp.2), -jærn (0: jærn m. vulst

i st. f. flange), -plade samt (arkæol.) -kruk-
ke, -ring (se JohsBrøndst.DO.II.194.242).

valste, V. ['vulsda, 'volsda] -ede. vbs.

-ning. (af Vulst; jf. vulstet) I) (med., nu
næppe br.) svulme op, danne vulst (1) olgn.;

jf.: (de) saakaldte falske Polyper, der egent-

lig kun bestaae i Opvulstning i Slim-

hinden. C/iir.fi845;./.297. 2) af Vulst 2; spec.

(0): rulle blikrande om, sammen til

vulster; dels som vbs. Vulstning: OpfB.^II.237.

dels i ssgr. som Vulste-maskine (TeknLeks.

1.602), -stav (0: staalvalse i vulstemaskine.

smst.). valstet, adj. ['vulsdai, 'volsdai]

(nu næppe br. vulstig). \sv. vulstig, ty. ge-

wulstet, wulstig; til Vulst (og vulstej; især

med.) om (del af) organ: fortykket, op-

svulmet (især som følge af sygelig tilstand).

Huden var tyk og \M\^tet.Chir.(1845).I.383.

SundhedsKollForh.1894.120. Negrenes vulste-

de Læher. JVJens.V0.163. vulstig: Busch.

Fødselsvidenskaben.(overs.l838).43. Praktiske

Iagttagelserom pathol.Anatomie.(1839) .7.

Valver-klods, en. se Volve(r)klods.

vams, adv. se vons.

I. Vand, en. se I. Vunde. II. vand,
adj. [von'] (fra ty. wund (sml. u. 1. Vundej
ell. af 1. Vunde; jf. vejdevund; poet. ell. hos

sprogfornyende forfattere, men (nu) sj.)

I) som er saaret ell. lider smerte. *Saa
sømmede hun med røden Guld,

|
Og naar

hendes Finger var vund,
|
Saa legte hun

med sin liden llund.CBernh.il1.101. skjøn

Hilda i Kæmpevisen, der sømmede sin Fin-

ger vund. smst.102. *Slangen er drevet ud
af Edens gård;

|
det vunde (eng. orig.:

wounded^ dyr må fly den lyse grund,
|
der

læger hjærtets skr.NMøll.E.86. billedl.: *Min
Sjæl var syg, min Tanke lagt i Dvale,

[
af

Sorg og Pine laa jeg vund og øm.ThorLa.
D.71. 2) som volder smerte; smertende.

hvilken Betydning vil hint vunde Sted

(0: Sønderjylland med delvis tysk befolkning)

faa for Danmarks Fremtid? EBrand.(Pol.
^Vil922.7.sp.3).

Vand-, i ssgr. (ogs. Vunde-, se u. Vund-
feber, -læge, -vand; jf. Vunde-^. (ænyd.

vund(en)-; efter ty. wund-) til 1. Vunde.

t -balisam, en. saarbalsam. Moth.V271.
KomGrønneg.III.84. f -balme, en. (ænyd.

d. s., om tobak) ^ bulmeurt, Hyoscyamus niger

L. (anv. som smertestillende middel). Moth.

T'272(-bulm). HaveD.(1762).205. f -drik.
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en. {ænyd. d. s.) drik som lægemiddel for

saar. Pl.(Kvartudg.)."lil735.§28.

I. Vunde, en. ['vona] (f Vund. Moth.

V271). flt. -r. (ænyd. (enU) vunde og flt.

vunder, vnder, glda. wndh og (som intk.)

wndhæ (Kalk.Y1132), flt. wunder (Michael.

91), wnder (vnner) og vndhæ, æda. (best. f.)

unden (AM.), oldn. und, eng. wound, ty.

wunde; til adj. oht., osax., oeng. wund, got.

wunds, saaret (jf. II. vundj, besl. m. got. i'o

winnan, føle smerte
\\ formen Vunde er laant

fra ell. paavirket af mnt. wunde) I) (i rigs-

spr. nu især arkais. ell. poet., jf. VSO. og:

„nu næsten reent forældet." MO.^ d. s. s.

I. Saar l.i. hvad er disse vunder (1871:

Saax) i dine hænder? Sach. 13.6 (Chr.VI).

Nogle Dage derefter døde (den overfaldne)

af sine Yunder. Æreioe.137. *I Kampens vilde

Vrimmel
|
Er Haabet om en Himmel

|
Det

bedste Skiold, selv naar din Vunde gaber. 20

Oehl.XX.90. *Slagen jeg ligger paa Fjeldets

Vej,
I

Ustandseligt Vunderne bløde. Z)rac/i«i.

D.12. Trællene skuttede sig, fik Vunderne
efter Tyremien lægt. JVJens.CT.181. Feilb.

(fra Angel), jf. Dødsvunde: *Det Saar, som
Sværdet slog, er Dødens Yunde. HCAnd.A.
80. (jf. bet. 2 og I. Saar 2.1^ billedl. ell. i

sammenligning: (jeg) saae Bjergets evigt

brændende Vunde (0: Vesuvs krater). HCAnd.
Breve. 1.298. Kjærligheden er ligesom en 30

Vunde, der altid holdes aahen. CBernh.X.75.

II
(relig.) om Jesu saar, lidelse. *Jesus! dine

dybe Vunder
1
Og din smertefulde Død . .

|

Trøster mig i al min 'Nød. SalmHj.209.1.
Forlad for Jesu Vunder

|
Vor Synd, o

milde Gud ! Vægtervers. Kl. 9. Grundtv. SS. I.

455. (de vakte) har henvist os . . til hans
(o: Jesu) Blod, Saar og Yunder. Cit.l821.

(HBegtr.DF.il. 32). Jørg.A.18. {tilsvarende i

ænyd. (Kalk. III. 498 a-^^V 1132)) som ed: w
*„Hvad staaer der saa?" — . . „Guds Vun-
der! Der! Læs selv.'' Recke.DE.85. {glda.

d. s.; katolsk- kirk.) i forb. (Jesu) fem
vunder. Jesu fem Vunder, fejres Fredag
efter III. Sønd. i F&sten. Schindler. Liturgi.

(1928).379. De hellige fem Vunders (quin-

que vulnerum) Alter (i Vor Frue Kirke i

Kbh.). Ramsing.Kbh.il.101. i trylleformula-

rer: FOhrt. Danmarks Trylleformler. I. (1917).
354.358.403.406. 2) (jf. I. Saar I.2; især 50

poet., højtid.) overf., som udtr. for sjælelig

lidelse, sorg. *Tænk, naar engang hver
Hjertesorg er slukket,

|
Hver Vunde lægt,

og stillet hvert et Savn. SalmHj.650.3. Rahb.
Fort. 1.123. Zuaverne . . har efterladt Vunder
i mange Kvindehjerter rundt om i Bjergene.

Brandes.XI.60. Lulls Ord havde revet op
i alle de gamle Yunder. Kidde.AE.11. 121.
Vunden, Elskov slog hans Hjerte.Bre-
dahl.Y212. Drachm.DO.26. 60

II. vande, præt. flt. af II. vidne, III-

IV vinde.

Vande-, i ssgr. til I. Vunde; især som
sideform til Vund- (s. d.) ell. (poet., arkais.)

i ssgr. som vunde-slagen (Drachm.VS.182),
-ve (Ing.VSt.240). -feber, -læge, en. se

Vund-feber, -læge.

vunden, part. af II. vidne, III-IV vinde.

Vunder, et. se III. Under. Vander-,
se Under- A.

t Vunde-saar, et. Friske Saar eller

Vundesaar kaldes de som skæres, hugges,
stikkes eller stødes. Apot.(1791).401.
vundet, part. af II. vidne, III-IV vinde.

Vunde-vand, et. se Vundvand.
Vund-feber, en. ^Vunde-. Amberg.

HCAnd. Breve. 1. 244. sa.BCÆ.II.87). (nu
næppe br., jf.: „Vaandefeber (0:) Vundfeber.
Hos Almuen, i al Fald den kjøbhvnske.
Nu vel sjeld." Lerin. „lidt gammeldags".
Borchsen.FF.il.99; se ogs. Dahlerup.SprH.
131 samt u. Saarfeber 1) saarfeber (1). Apot.

(1791). 175. Gylb.XII.45. PalM.IL.III.358.
-lilje, en. {ænyd. d. s.; nu sj.) 2( rund-
bladet vintergrøn (I.l), Pyrola rotundifolia L.

(hvis blade tidligere anvendtes i medicinen).

JTusch.189. FolkLægem.III.118. f -læge,
en. (Tunde-. LTid.174S.686.753. HWest.
St.Croix.(1793).280). badskær; saarlæge (1);
kirurg. Moth.V271. OecMag.VIII.64. Rahb.
Fort.1.46.

vundne, part. best. f. og flt. af III-IV
vinde.

Vund-salve, en. {ænyd. d. s.; nu kun
dial.) saarsalve; ogs. spec. d. s. s. Apostel-

salve (FolkLægem.III.118). HesteL.(1703).
C3.r MO. -urt, en. {ænyd. d. s.; foræld, ell.

dial.} lægeplante, hvoraf dele anvendes ved

saarbehandling. vAph. Nath.II. 149. VI. 322.

spec. 2( om alm. gyldenris, Solidago Virga
aurea L. (ofte i forb. gylden (gul) ell. ædel
vundurtj, læge-kulsukker, Symphytum offici-

nale L. (stor vundurt) ell. pyramideformet
læbeløs (I), Ajuga pyramidalis L. (uædel
vundurt) ofl. JTusch.11.152.230.239. vAph.
Nath.IV538.VIII.488. FolkLægem.III.118.
-vand, et. CVunde-. vAph.(1759)). (nu kun
foræld., arkais.) saarvand. vAph.Chym.1.501

.

Cit.l789.(SøkrigsA.^Cccc2r). Rist.LM.33.
vuns, adv. se vons.

vup, interj. \vob] {ty. wupp; jf. vuppe,
vups, vupti; især dial.) I) som gengivelse af

lyd: svup! (IT). Rask.FynskeBS.32. (lokomo-

tivet gik) i afsindig Galop i Kurven ind mod
Slagelse Station . . Vup ! sagde det under
Broen. Bønnelycke.L.27 . 2) betegnende en hur-

tig bevægelse: vips! (III.l). nu kommer In-

triguenl De er Pibehoved, jeg er det gode
Hoved. — Vup, er De væk\HCAnd.(1919).
IV349. Når man nu skal til at hoppe op fra

Fjælen og giver et lille Sæt, vup! så ruller

TriWen. Krist.BRL.267. Feilb. vupdi, interj.

se vupti, vuppe, v. f'voba] (ogs. vubbe. —
voppe. Moth.V56. se ogs. u. bet. 2). -ede ell.

(nu næppe br.) -te (jf. Moth.V56). {ty. wup-
pen; sideform til III. vippe; jf. II. svuppe,
vappe 1, vup, vups, vupti; dagl. ell. (især)

dial.) I) bevæge sig (elastisk) op og ned;
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gynge; vippe. Gulvet vupper.Lev*n/G.^.

Bæltet (o: Storebælt) vuppede op og ned.

HBjerregaard. Drømmevagaiond. (1940). 189.

en kompakt, ekstatisk vuppende Menneske-

klynge (paa dansegulvet). Pol.^*U1945.10.sp.5.

UfF. især om hlød hund (eng, mose): Levin.

(G.). UfF.(sjæll.). II
d.s.s. I. gibbe. Det var,

ligesom Inspektøren hoppede lidt i Gangen,

idet han sagde disse Ord, eller, som man
siger paa Jydsk: det vuppede i hsim.. JakKnu.
LU.216. 2) bevæge sig besværligt paa blød

bund, i sne olgn. (hvor fødderne synker i);

alke (II). Vognfærselen (forøger) Faren for

den der i Dyndet . . vopper frem en Stræk-

ning af 60 Sknåt. Politivennen.1800.1678.

voppe . . gaae i Dynd, Skarn, Snee, Sand.

ForSandhed.II.157 (lollandsk). Hestene gaar

og vubber i det (o: under pløjning i mose).

Kværnd. UfF. jf.: „Er at amiple." Moth.V56.

II
ogs. om hurtig bevægelse: svippe (II.3.i).

Sildene vuppede til Side for os (o: der rider

gennem vandet paa sæler).KMunk.HJ.138.
Tups, interj. [vobs] {ty. wupps; jf. III.

vips, vup, vuppe, vupti ; 1. br.) gengivende

hurtig bevægelse, handling, (sømanden:) inden

man kunde vende et Spil, vups var Brevet

i to (o: revet itu). TBruun.Pr.41. Karlene ..

trak Ladefogden . . ud paa Engen, hvor
Egestaven stod. Vups! Dér laa Ladefogden

ude paa den anden Side Egestaven. Zron-
borg&Co.Spøgelsehistorier.(1900).61. Jeg tog

resolut min Taske . . og vups hen til det

andet Billethul. PoLVioi527.25.sp.4. jf.: bare

De rykker ud med Portemonnæen — og det

lidt vups ! OBock. Pigen fra Nørrevold. [1922].

10. jf. u. vupti: en, to, tre, vups, saa

er Trine min Kone. Falsen.D. 67.
\\ (jf. u.

III. med 6.2, III. vips 2, vupti; sj.) i forb.

(lige) med det vups. saa skal jeg være der

lige med det \viips\OBock.PigenfraNørrevold.

[1922J.12. vnpti, interj. [hohdi] (ogs. skre-

vet vupdi. MH.II.103. RobLHans.EP.202.
Howalt.S.30). ifra ty. wuppdich (wuppti(c),

ogs. (som subst., om lapset person) wippdich),

nt. wuppdi; tU vuppe; jf. svupti, vup 2,

vups; dagl.) udtryk for hurtig bevægelse, hand-

ling: vips! (III). Vil Du sige mig, naar Du
nu skulde have Bryllup, vi maatte jo —
vupti, være glade Allesammen. Oversk.11.278.
*Vupti! da sprang Døren op

|
Og i susende

Galop . .
I

Skræderen med Saxen kom.
Bastian.nr.7.3. vupti. Piben hen i Krogen
og Pennen idit.Drachm.E0.184. (jeg) ga'

Dommeren en paa Snuden, saa han nyste

rødt. — Vupdi Bine, den var regulær nok
og lød paa Yo\d\Mn.II.103. Ka du faa

det Gøjemøj taet a Fjæset paame (o: paa
mig) — og det YniptUCHans.F.250. (jf. u.

11. en 1 samt vup^ i forb. som en to (tre)

vupti: naar Lunten tog paa at sprutte,

saa han (o: en kat) paa os . . og 1 — 2 —
vupti var han ude af Sk&kten.BerLiisb.MT.
11.167.

II (jf. u. III. med 6.2, III. vips 2,

vups^ i forb. (lige) med det vupti, saa vil

jeg be' Dem komme heraus mæ' det vupti!

Soya.FK.II.305. \\ som navn paa folkedans.

Folkedanse, heriblandt to gamle stedlige:

Lollands Kontra og Yupti.AarbLollF.1937.
110. især (jf. sp.623") i forb. Vupti, Gine:
Danseskolen. Musik til Lærebog i ældre Danse.

[1944J.35.
vorde éll. vyrde, v. ['vurda, 'vorda

éll. "vi/rda] (^ vure. Moth.V280. Sort.HS.

10 H3.r t vore. Moth.V279. f urte. smst.U67.

dial. ure. smst. Esp. 375. jf. ndf. 1. 18. —
dial. vue olgn. Moth.V279. Rask.FynskeBS.
69. MDL.(u. ynge). CReimer.NB.151. UfF.
(fynsk), dial. ue (ogs. (skrevet) uge, uve^.

Junge.411. MDL.627. UfF.(sjæll.). — f vør-
de. se u. vanvurdej. -ede ell. -te (jf. Moth.
U67.V280). vbs. (nu næppe br.) -ing ^Vur-
ding (o: d.s.s. Pryd 2). Moth.V280. Uring.

smst.U67. Cit.l755.(Vider.II.239)) ell. -uing
20 fVurning, Vorning, Urtning. Moth.U 67

.

V279f.). {glda. wurdhe, wordhe, wr(dh)e,

(w)yrdhe, wirdhe, æda. wyrthæ, wirthæ (og

vbs. wur^ning. DGL.I.lll var.), sv. vorda,

no. vøre (og yjråe), oldn. vir&a, mht. wirden,

mnt. werden, oeng. gawierj)an, weor})ian, got.

wafrJ)on; afl. af værd; ;'/• vanvurde, vurdere
værdes; udenfor dial. nu kun arkais., i for-

men vurde efterligning af folkevise-spr., for-

men vyrde rimeligvis fra no.) I) vurdere;
30 bedømme, vurde: Moth.V279. Han er paa

Vei nu for at vyrde Skaden, der er giort

paa (borgen). ThitJens.AB.232. jf.:
* (forst-

manden gik) i Ratskovs Graner
|
og vyr-

dede og målte
|
og tumlede med Planer:

|

Skovmosen skulde drænes. Rørd.GD. 186.
||

især (jf. vurdere 2(i)j; agte; skatte; sætte

pris paa. *„Vel hundred af Holger Danskes
Mænd

|
dem agter jeg ikke ved en Flue."

|

„Hør du Sverting, du sorte Dreng,
|
du

40 vurder dem ej saa ringe."DFU.I. nr. 5. 7.

Livet vurder jeg \idtlRecke.E.51. Frederik

Lykke, som han vyrde de saa høit. Thit

Jens.VA.I.281. Jomsvikingerne vyrder jeg

(o: en ung kvinde) ikke. De er fulde af Svig.

Raage.ST.46. smst.90. jf.: Han havde over-
vyrdet sin Modstandsevne. Rørd.(HøjskBl.
1900.sp.787). 2) TO. h. t. noget skadeligt, far-

ligt, truende: bryde sig om; ænse. (især i

forb. m. nægtelse), vurde olgn.: *saa lidet

50 vil jeg det vurde,
|

at jeg skal for hende
dø.DFU.I.nr.1.5. *i)e (o: de danske helte)

wurer ey Ilden, de skyer ey Yand.Sort.HS.
H3.^ *om end Døden truer, jeg kan det

lidet vmdel Gjfl.HS. 21. Junge.411. MDL.
627. Esp.375. CReimer.NB.151. UfF.
vurdere, v. [vur'de'ra, ogs. vor'de^ra]

et vordere. LTid.1731.430). -ede ell. f -te

(ChrFlensb.DM.I.74(i vers), jf. Moth.V279).

vbs. -ing (s. d.). (ænyd. (v)urdere, vordere,

60 glda. vurdere, no. vurdere ; omdannet af vurde

efter mnt. werdéren (jf. sv. vårderaj, afl. af

werde (se Værd^; jf. I. skattere, taksere,

værdsætte)
I) anslaa, ansætte noget til en vis
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værdi; danne sig et skøn om værdien,
størrelsen, kvaliteten osv. af noget; ofte

i forb. m. præp. til ell. (nu sj.) for (LHøyer.

G.104. PEdvFriis.S.331. Cit.l772.(CChrist.

H.XVl). sml. u. bet. 2.1j ell. f paa (Mall.SgH.

430) ell. (jf. u. bet. 2.i) i forb. som vurdere
højt ell. lavt: dersom den (o: præstegaards-

bygningen) højere skulle vorde vurderet.

DL.2—12—4. Vurdere for ringe. vAph.f1772).
III. MO. derfor vurderer vi (o: taksatorer) i'o

helst \awt.Søiberg.KK.II.169. jf.: Topazer
af Morland kunne ikke vurderes lige mod
(1931: maale sig medj den (o: visdom).

Job.28.19.
II
m. h. t. økonomisk værdi, (under

toldeftersynet) bliver alle vårene vurdeeret
icke effter indkiøbet udj Holland, men effter

dends gode tycke, som vurdeerer dem.
JJuel.362. Skaden (ved ildebranden) bliver

vurderet til meere end 10 Milioner. Borre6?/e.

TF.401. (han) gik grublende frem og tilbage 20

i sit Værksted og søgte endelig Fred ved i

Tankerne at vurdere alle de Genstande, som
det indeholdt (0: m. henblik paa salg). Bergs.

FM.125. (jf. taksere 1) m. h. t. skatteansæt-

telse: Jojakim . . vurderede landet til at

give samme sølv (1871: lignede en Skat paa
Landet;. 2Kg.23.35 (Chr. VI). Ejendomme,
der som fritagne for Ejendomsskyld til Sta-

ten ikke ere vurderede til Ejendomsskyld.
LovNr.8^'U1903.§23. || m. h. t. numerisk 30

værdi. Han vurderede dets (0: isbjergets)

Høide til omtr. 1000 Fod. BerlTid.*V7l892.

M.2.sp.4. vurdere afstanden til maalet
j

(sj.:) han (kunde) ikke modstaa Lysten til

paa det allerkraftigste at vurdere den
båckstromske Formue ned. Poul Sør.BS.378.

2) overf. 2.1) tillægge (nogen ell. noget)

en vis værdi, betydning; skatte (L2.i);

bedømme. Otto følte, her stod Manden i

større Anseelse, var anderledes vurderet, end 40

han . . havde kunnet tænke sig. HCAnd.SS.
III.53. Denne modbydelige Katzenjammer,
som man selv maa have kjendt for at kunne
vurdere den efter Fortjeneste. FrOp;/«*'-^^
44. hun havde vurderet Tingene for, hvad
de var. Nej, heller ikke vurderet dem, men
hun levede, som saa hun Tingene fra et

højt Sted. OlesenL0kk.NH.il1.50. (roearbej-

derne) vurderede mig til at kunne tjene
nogle kroner om dagen paa akkord. MKlit- 50

gaard.GM.12. vurdere chancerne, mulighe-
derne, risikoen (for noget)

i
(sml. u. bet. 1)

i forb. som vurdere højt ell. lavt (jf. IIL
lav 4.2^.- De, som . . ikke vordere et Skrift

høit for anden Aarsags Skyld, end for dets
Stil LTid.l731.430. Holbergs aldrig høit nok
vurderede Indflydelse paa Nationen. Hei7>.

Pros.X.171. en kendt og højt vurderet for-

fatter. /Specto<or.i95i. 255.
II

part. vurde-
rende anv. som adj., især m. bet.: som be- eo

dømmer kritisk. (Peter Nansen havde) et

skælmsk Udtryk i sine vaagne, vurderende
&\ne.I)Jacobson.KK.146. Paa Dansk er der
i de senere Aar udkommet flere vurderende

XXVII. K«ntrykt '/, 1953

Værker om Goethe. i2oos,Fi.25. 2.2) m. præg-
nant bet.: tillægge (nogen ell. noget) stor be-

tydning ell. værdi; sætte pris paa; skatte
(L2.2); højagte. Hofmanden .. vurderede
den verdensprøvede Louis Philippe og er-

klærede ham for den første af (den nye tids)

Regenter.HGAnd.SS.IV281. Der var maa-
ske enkelte Ting af ham (0: Oehlenschlåger),

hun (0: fru Hauch) vurderede, men det var
saare lidet. Brandes.II.213. Man vidste, at
(guden) ikke forstod at vurdere Lugt af

brændt K]ød. EJessen.RI.l.
Vurderer, en. flt. -e. (jf. Vurderings-

mand; især O, mindre br.). I) til vurdere 1.

vAph.(1759). Helligdommen (0: et krucifiks)

var ikke meget værd, den semitiske Vurderer
satte den til 46 Kopek. AStrøm.0.165. jf.

(mere tilfældige) ssgr. som Heste- (Bregend.
HH.II.138), Vinvurderer (vAph.(1764).

782). 2) til vurdere 2(i). Moralisten er her
en Kender og Vurderer af Sjæleliv, ikke en
rigoristisk Dommer. Rimest.Fra Stuckenberg til

Seedorf.II.(1923).14. se ogs. u. Vrager 2.1.

Vurdering, en. (ænyd. d. s. og vordering
(Cit.l688.(Vider.III.498))) vbs. til vurdere.

I) til vurdere 1: værdiansættelse; ogs. m.
(overgang til) konkr. anv., om vurderings-

sum ell. -forretning. Befinder Sagsøgeren sig

brøstholden med Løsøris Vurdering, da maa
hånd kræve andre Vurderingsmænd der-

paa til anden Vurdering. Z)L.2

—

24—32. din

Vurdering (1931: Vurderingssummen^ (skal)

være for en Mandsperson . . halvtredsinds-

tyve Sekel Søly.3Mos.27.3. Birkeskriveren
skal assistere Taxationsmændene med at

føre Pennen ved Vurderingen. Anordn. **/i

1792.§3. Guldsmeden havde endt sin Vur-
dering (af smykkerne). Bergs.GF.11.109. Al-

mindelig Vurdering til Ejendomsskyld finder

Sted pr. 1. Januar ld2LLovNr.352V,1922.
§1. maleriet blev solgt paa auktionen for

3000 kr., 600 kr. over vurderingen
i
2) (jf.

Selvvurdering^ til vurdere 2(i), *jeg beder
Dem forstaa —

|
til dette Brevs Vurde-

ring —
I

at ej for Tak det gjælde maa,
|

men kun for min Kvittering. Hostr.SD.II.18.

denne sikre, objektive Vurdering af Situa-

tionen. »Sc/iand.S'i^.SK?. (Nietzsche vil) om-
vurdere samtlige konventionelle Vurderinger,

og netop deri bestaar hans „Yisdom". Roos.

Nietzsche.(1937).39. Vurderings-, i ssgr.

især (navnlig Y, jur., emb.) til Vurdering 1;

foruden de ndf. medtagne kan anføres: Vur-
derings-beløb (jf. -sumj, -eftersyn, -erklæ-

ring, -folk (jf. -mand 1), -fortegnelse, -kom-
mission, -liste, -myndighed(er), -nævn, -op-

gørelse, -princip, -værdi. || O (især) til Vur-
dering 2 bl. a. Vurderings-evne, -grundlag

(jf. -mand 2 ndf.). -distrikt, et. en vur-

deringsmands virkeomraade; m. h. t. vurde-

ring m. henblik paa brandforsikring af land-

bygninger: LovNr.102^^1»1871.§20. spec. om
underafdeling af skyldkreds ell. (efter 1922
undt. i visse større købstæder) af vurderings-
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kreds: JurFormularbog.*737. se ogs. u. Skyld-

kreds, -formand, en. formand for vurde-

ringsraadet for en skyldkreds ell. (efter 1922,

undt. i visse større købstæder) en vurderings-

kreds. LovNr.l03^'U1903.§9. Nr.352V»1922.

§10. -forretning, en. retshandling, hvor-

ved de i et bo forekommende ejendele vurderes

af vurderingsmænd; taksationsforretning; ogs.

konkr.: fortegnelse over de vurderede ejendele.

Stampe.1.226. en Mand, som . . havde Af-

skrivning af Vurderingsforretninger for 8

Mark Stykket. Oversk. L. 224. se ogs. u. op-

tage 7.2. -kone, en. (jf. -mand 1; foræld.)

betegnelse for edsvorne koner, som i Kbh. be-

nyttedes ved vurderinger af varelagre ell. andre

genstande, som krævede særlig sagkundskab

;

taksatrice. Amberg. Anordn.Nr.96 "/? 1872.§5.

jf. (spøg.): „Der er trang Tid paa Elskere,

og naar jeg stiller mig til Auktion . . . Hvad
mener Du? —" — „Saa maa Du have en

Vurderingskone til at taksere Dig.'" Bøgh.

111.151. -kredit, en. underafdeling af en

skyldkreds, som forestaas af en vurderings-

formand. LovNr.352Vsl922.§10. -mand,
en. (gWa. vorderingsmand ; jf. -kone) I) (jf.

-mester og Taksator, Vurderer 1) mands-
person, der vurderer (værdien af) noget; især

om mand, som af myndighederne beskikkes

til at foretage vurdering af fast ejendom ell.

løsøre til brug for skifte, ansættelse af ejen-

doms- og grundskyld olgn.; ogs. om person,

der foretager vurdering for en forsikrings- ell.

laaneinstitution olgn. DL.l—24—32. From.
^"1*1802.§5. rolig som en Vurderingsmand
før Bortsalget ved en Anktion. Bang.Mi.256.
ForsikrL.56. 2) (jf. Vurderer 2) CJ person,

som foretager en bedømmelse af noget, (han
blev) beskikket til Vurderingsmand af Bei-

1ernes FoTtienesteT.Grundtv.Saxo.1.225. for-

vandle Læseren til en Betragter, en Be-
undrer, en Vurderingsmand. ZterA;.F//.3ii.

Materialet, dets Stofvirkning og Overflade-

behandling havde i (Utzon-Frank) en kyn-
dig Vurderingsmand. GNygaard.Fra en Kunst-
ners Værksted.(1940).37.sp.2. -mester, en.

(foræld.) haandværksmester, der foretog vur-

dering af bygninger for en brandforsikrings-

kasse. Pl.V>1733.§10. Bek.Nr.l47^Vsl885.
§19. -priis, en. pris, hvortil en vare er an-
slaaet ved vurdering; spec. (jf. -sum slutn.)

m. h. t. kunstgenstand olgn., der skal sælges

ved auktion. Ludv. Mange af de betydeligste

Arbejder (paa kunstauktionen) gik meget
over Vurderingsprisen. PoL*'/« 1935.9.sp.3. (i

annoncer:) Forretningsophør. Alt bortsælges
til vurderingspriser I I. \ -raad, en. (jf.

I. Raad 3.2; iron.) om litterær bedømmer,
vurderingsmand (2). Forfatteren (af et upaa-
agtet skrift) er . . i den lykkelige Stilling,

ikke qua Forfatter at skylde Nogen Noget,
jeg mener Recensenter, Anmeldere, Mel-
lemmænd , Vurderingsraader o. s. v. Kierk.
VII.vi. II. -raad, et. (jf. Skyldraad; raad
til vurdering m. henblik paa ejendoms- og

grundskyld, bestaaende af vurderingsformand

og to af kommunen valgte vurderingsmænd.
LovNr.l03^'lil903.§9. JurFormularbog.'707.

-Mum, en. sum, beløb, som noget vurderes til.

3Mos.27.23(Chr.VI. ogl931; 1871: Vurde-
rings SumJ. Lov"lal869.§12. Ejendommens
Værdi — „Vurderingssummen". Landi O./.

657. om vurderingspris paa auktionsgenstand:

S&B. Hvad hedder det? (1947).61. vurder-
10 lig, adj. [vur'deJrli; ogs. vor-] (ænyd. d.s.;

jf. uvurderlig; sj.) som kan vurderes. Moth.
V279. jeg forlanger ingen . . Overladelse af

vurdeerlig Eiendom; jeg beder om en . .

Gave af uvurdeerlig Værdi (o: Deres datter).

VThist.TY.il.493. jf. vurdere 2: (hustruen)

er kun skjøn i sin Mands Øine. I samme
Grad som denne Skjønhed bliver concretere

og concretere, i samme Grad bliver hun
mindre og mindre vurderlig for en almin-

20 delig Maalen og Vragen. ffierÅ;.F/.i35.

Vnrding, en. se u. vurde.

I. vnre, v. se vorde.

II. vure, V. se vurde.

-vuren, suffiks, se -vom.
vureslos, adj. se vareløs.

Vnrf , et (jf. dog u. bet. I.b). flt. d. s.

(fra ty. wurf; jf. Varp, I. Vorp, værfe) I)

kast. I.l) (dial.) i al alm. Feilb. 1.2) f ud-

kastning af projektil olgn. * (bliderne) ud-
30 kastede Steen saa store . .

|
Saa at bare

de traf . .
|
Man med et eneste Vurf ned-

dundrede hele Geleder (af soldater).TBruun.
V.55. Disse Vurf viser at den Morteer . . har

været den sletteste i Henseende til Kastets

Længde. KSelsk Nye Skr. 1. 334. 1.3) f kast,

slag i spil. Fanden . . har sit Spil med de

Terninger. Kan jeg giøre et ærligt Wurf!
KbhAftenp.l784.Nr.34&35.1.sp.2. Femten er

fuld Vurf (o: i keglespil) og gielde Treffer

40 og Feiler tredobbelt; Ti er dobbelt og Fem
enkelt Vurf; men Feilerne straffes som paa
fuld YmlSpillebog. (1786). 248. 2) (jf. ud-

kaste 4, udværfe 1) f murpuds. Pløyen.

E.250.
-vnrn, suffiks, se -vom.
Vurp, et, en. se I. Vorp.

-vnrren, suffiks, se -vorn.

Vnrst, en. [vursd, vorsd] (fra mnt.

worst (nt. vfns{t)), holl. -worst, <?/. wurst; egl.:

50 pølse) I) 4> pølseformet, paa midten noget

tykkere pude, der anbringes for at forhin-

dre skamfiling. SøLex.(1808). Tuxen.Søfart.

474. 2) i forb. Hans Wurst, se Hans 1.3.

Vurst-vogn, en. (sv. vurst(vagn); fra

ty. wurstwagen, egl.: køretøj med polstret for-

højning i længderetningen, hvorpaa man sad

overskrævs; foræld.) en slags charabanc, hvor

de kørende sad i vognens længderetning med
ryggen mod hinanden. Rahb.E.1.86. RichPet.

60 Minder fra Øresundskysten.(1891).120.

Vnrt, et. se Værft.

vntte, V. se II. vogte.

V-Vaaben, et. se V- 3.

"Vy, et. se Vu.
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Wiihler, en. [ivylar] (sj. skrevet Vyler.

S&B.). fit. -e. {fra ty. wiihler, til wiihlen,

agitere, egl.: rode; jf. vule; nu l.br.) person,

der driver (larmende, ophidsende) politisk agi-

tation, ell. som laver uro, sensation; rumle-
potte (3.2); rumler (2); opvigler, de værste
„Wiihlere" (o: om slesvigholstenere). Fædrel.

*l-il851.1.sp.2. den nye Skolelærer (er) en
politisk Wuhlerl Schand.SB.227. Han (o: en
redaktør) ser efter abonnenterne, ikke efter lo

ideerne. Han er i moderne sprog wiihleren,

sensationisten, bladnegeren. FBrandt.SK. 67.

vyrde, v. se vurde.

vys, interj. se VII. visse. I. Vysse,
en. se III. Visse. II. vysse, v. se V visse.

III. vysse, interj. se VII. visse.

I. Væ, en, et. se I. Ve. II. vae, adj. og

adv. se III, ve. III. vae, interj. se V ve.

væbne, v. ['væ'bnaj (jf.: (jeg) væbner
siges rættelig i stéden for væbener af våa- 20

ben, Høysg.AO.135. — m. h. t. en ældre ud-

tale med V jf.: bevæbne cv) nævne. i^'rJ^orn.

SomnPoet.120). (f vaabne. Moth.VS. ChrVs
KrigsArt.§21). -ede; imp. væbn ['væ'b(a)n]

ell. (nu næppe som skriftform) væben (jf.:

enten man i den 2den Person skriver væbn
eller væbne, saa heder det d6g vsében, nåar
man tUer. Høysg.AG.135. EJessen.Gram.123)
ell. (nu sj.) væbne (Rein.ND.35. Sander.
NEbb.91. Oehl.IV.46. jf. Høysg.AO.135. EJes- 30

sen.Gram.123). vhs. -ing (s. d.). (ænyd. webne,
wefne (Kalk-. IV 884), glda. webne (smst.),

æda. wæpne, sv. vapna, no. væpne, oldn.

væpna, mn<. wepenen, rø^<. wæfenen; jf.oldn.

våpna, oeng. wæpnian, mnt. wapenen, mht.
wafenen (n^t. waffnenj; til Vaaben || ordet

har i let. 2-3 og delvis (i faste fori.) i bet. 1

fortrængt bevæbne; jf. VSO.)
I) udruste med vaaben; give vaaben i

hænde; bevæbne (1). I.l) i al olm. Der 40

Abram hørte, at hans Broder var fangen,
da væbnede (1931: mønstrede^ han sine tre

hundrede og atten oplærte unge Karle.

lMos.14.14. (kongen lod) derpaa Krigsfolk
sammenkalde, der skulde være tilstede ved
en stor Forbryders Henrettelse. Ingen vid-

ste, hvo denne var, men man formodede,
det maatte være en mægtig Mand, siden
Kongen væbnede Krigsfolk i Forveien. Oehl.

XXXII.47. Mandskabet har ikke Sold, klæ- 50

der sig selv i bestemt Uniform, men væbnes
af Kongen. FThaarup.BornholmsAmt.(1810).
152. Fodfolket . . er væbnet med Gevær.
harebogf.HærensMenige.I.(1903) .1 . væbnet
til tænderne, se I. Tand 1.6. m.h.t. skib,

flaade, fæstning: udruste (med kanoner olgn.);

armere. Riget truedes nu med Krig og Farer
. . Hagen . . væbnede sin Flode. Mali.SgH.
464. Hjælpe O. D&H.

||
(sj.) obs., d. s. s.

IV ruste 2. (Oluf) kunde heller ingen Rede 60

gjøre for, at han ikke havde væbnet. iVCjRom.
Læsebog. 111. (1887). 134. \\ refl. (bønderne)
væbnede sig med Øxer og hvad andre
Vaaben, enhver l\Si\de.Mall.SgH.101. *Nu

Fødelandets Skjebne
|

Staaer tydelig paa
Spil.

I

Den, der sig ei vil væbne,
| Han

maa dog see til. PMøll.(1855).1.115. lader
Mænd iblaiidt Eder væbne fChr.Vl: bevæbne^
sig (1931: Udrust Mænd) til Strid. 4Mos.
31.3. De barrikaderede Døren, væbnede sig

og ventede. MartinAHans.JR.263. 1.2) part.

væbnet brugt som adj. Moth.V3. gyselige

Scener, hvor Borgere gaae væbnede mod
Borgere til Drab. Mall.KF.22. *Da kom den
væbnede Skare,

|
Udstyrtende fra Hallen.

Oehl.XXXI.299. man søgte at skaffe Lande-
freden anerkjendt og forhindre, at Stormæn-
dene droge om med store Flokke af væbnede
Svende. KrErsl.DM.25. alle vaabenføre skal

væbnet (1871: bevæbnedej drage over i

Spidsen for eders Brødre og hjælpe dem.
Jos.l.l4(1931). (især polit.) om handling,

aktion, der udføres, støttes med vaabenmagt.
Imidlertid gjorde Preusserne Alvor af de-

res væbnede Indblanding. ADJørg.(DanmRig
Hist. VI,1.413). væbnet Bistand. BiÆT. væb-
nede Trusler mod Y\n\&nd. Pol. ^Iiil939.2.sp.5.

(en overenskomst ml. USA., Australien og

New Zealand) som træder i funktion i til-

fælde af et væbnet angreb i Stillehavet mod
en af de tre signatarmagter. /n/orrøafion.^^/s

1951.5.sp.6. (jf. let-, svært-, tungtvæbnet^
m. nærmere bestemmelse v. hj. af adv.: med
faa Folk, slet væbnede, at forsvare hele

Landet i Krigstider, det er noget, ey enhver
gammel korporalsk Oberst forstaaer.PNSkov-
gaard.B.167. to fuldt væbnede Gardister.

Schand.IF.228.
\\ (jf.: „de Bevæbnede . . (er)

endnu . . det Almindeligste." VSO.) i sub-

stantivisk anv.: *I kan holde jer
|
Med nogle

Væbnede skiult i min Nærhed. Oehl.VII.269.
PMøll.(1855).I.118. de drog frem foran de
væbnede (1871: Bevæbnede). 2 Krøn. 20. 21

(1931). jl
i særlige forb. den væbnede arm,

(jf. ænyd. dy bewebnede arme (Chr.IVs
Breve.III.(udg.1878-80).281) samt u. harni-

sket; foræld.) en af Christian IV i 1616 ind-

stiftet ridderorden, hvis ordenstegn var en

harniskklædt arm med et draget sværd; ogs.

om tilsvarende symbol som del af elefant-

ordenens tegn, anvendt en kort tid under Chri-

stian IV Slange.ChrIV.767. Kong C 4« Orden
af den væbnede krm.Gram.(Werl.EnRidder-
Orden for Norge. (1859). 6). PBGrandjean. De
da.Ridderordener.(1903).92. væbnet fred,
neutralitet, se Fred 3.2, Neutralitet, med
væbnet haand, (æda.meth wæpnædh hånd;
især foræld.) med vaaben i haand; med vaaben-

magt. *Man maae med væbned Haand fra

Fienden Byttet tage. Holb.Mel.II.5. naar Ty-
verie skeer med Indbryden, Indstigen, og det

med væbnet Haand . , skal saadant Tyverie
straffes med Ga]gen.Nørreg.Privatr.IV251.
(han) indtog Staden med væbnet (Chr.VI:
bevæbnet^ ll&and. 2Makk.5.11. Denne Dom
stræbte Erik (af Pommern) at gennemføre
med væbnet Haand. »Sai,* 777,422. væbnet
magt, styrke, se Magt 7.i, I. Styrke 4.2.

40*
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2) især i forb. m. med: udstyre, forsyne
med noget, der bruges til, tjener et vist

formaal. 2.1) forsyne, udruste med red-

skab ell. andet hjælpemiddel til udførelse

af et arbejde. *Atropos (o: en af skæbnegud-
inderne) . .

I

Væbnet med Dødens Sax
(o: den saks, hvormed livstraaden overklippes).

PalM.AP.65. Fru von E. var — væbnet med
Handsker med afklippede Fingre — blevet

færdig med Lamperne. Bang.L.157. Han væb- lo

nede sig med et nyt Instrument, en Slags

Luth, der kun havde een Stræng.JFJens.
M.I.13. Han væbnede sig med Kompas, han
turde ikke fare \M.Oravl.EP.220. Væbnet
med denne Oplysning kan vi derefter gaa
over til (osv.).Frisch.(StSprO.Nr.202.14).

\\

m. h. t. dyr, i pass.: være udrustet (fra natu-

rens haand) med et til angreb ell. forsvar tje-

nende redskab. Kjæberne (o: hos gaard-aalen)

er væbnede med temmelig brede Tandkarder. 20

Krøyer.111.625. Gieddens Mund og Svælg er

væbnet med talrige Tænder. VSO.
|| (jf. be-

væbne 4, uvæbnet 2) m. h. t. øje: forøge dets

synskraft ved brug af briller, kikkert, mikro-

skop olgn. Naturgranskernes Øie, væbnet
med de skarpeste Forstørrelsesglas. Tode.Y
86. *Mit Syn er svækket af den megen
Læsning;

|
Men bi, nu har jeg væbnet alt

mit Blik (o: med en kikkert). Oehl.1.291. To
skarpe, kloge Øjne væbnet med Hornbriller. 30

Holstein.Ts.88. med væbnet øje: Bagges.

Danf.11.346. med væbnet Øje har (han) talt

60 Kirker i Synskredsen. Da.fierre^aorde./.

(1922).216. 2.2) give, fremkalde en styr-

kende, i vedk. situation værdifuld, nyttig
følelse, sindstilstand ell. holdning hos en.

*Du som dig understod med Trøst mig først

at vebne,
|
Da min Ulempe og Forandring

kom mig paa. Fa?s<.Ow'd.25. nu kun refl.:

Efterdi da Christus haver liidt for os i 40

Kiødet, væbner Eder og med det samme
Sinå.lPet.é.l. *Jeg med Philosophie mig
væbner, men disvær

| Den ey kand hielpe,

naar Melampe borte eT.Holb.Mel.II.2. Strax
væbner han sig med det stille Mod, med
hvilken han beskuede alle Faxer. Jacobi.Skr.

15. Han har væbnet sig med Latteren, som
er . . Humanitetens fredsommeligt glimtende
S\a3Td.JohsWulff.T.31. (han) havde væbnet
sig med sløv Trods.AaDons.MV122. væbne 50

sig med taalmod, taalmodighed: MO.^
Brandes.Br.I.308. PoUVxol940.7.sp.5.

3) opildne ell. forberede, ruste, sætte
i stand til at gøre modstand, kæmpe ell.

gennemføre noget. 3.1) (jf. bevæbne 2; nu
1. br.) især i forb. m. mod: faa til at gribe
til vaaben ell. forsvare sig; bringe i

harnisk; sætte op imod. *Amleth elskes

høit af alle Dannemænd,
| Og alle Danske

væbner du (0: Fengo) ei mod din Barm eo
(o: tør du ej udfordre ved at dræbe Amleth).
Oehl.XII.231. Herren skal ophøie Rezins
Modstandere over ham, og han vil væbne
hans Fjender (Chr.VI: skal . . sette hans

fiender tilsammen; 1931: ægger dets Fjender
oTp). Es.9.11. en afklippet Haarlok væbner .

.

to Familier imod Mna.nden. VilhAnd.Litt.il.

17.
II refl,.: (gøre sig rede til at) kæmpe ell.

forsvare sig; sætte sig op imod. *det er kun
en Skiæbne,

|
Mod hvilken du omsonst, og

jeg, mig vilde væbne. Wess.8 (jf. Holb.Paars.

13; se u. bevæbne 3^. Secter væbne sig

imod hinanden, Falsen.(SkandMuseum.l800.
11,1.136). Philosophien har . . ofte væbnet
sig mod denne Forfører. sa.(smst.ll9). jeg

maa bede at betænke, at jeg ikke hører til

Dem, som ere saa hurtige til at svare paa
litterære Fornærmelser. I et heelt Aar har
jeg nu taalt dem, inden jeg væbnede mig
imod dem. Heib. Pros. VI.109. 3.2) give styr-

ke, kraft til at udføre noget; styrke; op-
ildne. *Seraphine! stands at stride

|
Mod

Elskovs Magt, som væbner mig. Staffeldt.D.

11.131. Foruden et mislykket Forsvar inde-

holdt Hr. Larsens Flyveskrift et Angreb .

.

Indhugget var ulige bedre end Paraden; thi

en god Sag væbner Øje og Haand. Brandes.
XIII.ll. han . . væbner Kritiken mod sig

selv. PHans.H.28. 3.3) især i forb. m. til:

gøre klar, rede til at gøre modstand,
kæmpe ell. udføre noget ell. fremdrage,
fremkalde, „mobilisere" en ell. noget for

at bruge, udnytte det til et vist formaal. *Da
griber jeg min Harpe,

|
Da væbner jeg min

Muse,
I

Og Ord, der falde skarpe,
j
Til Stren-

gene skal hrnse. Hrz.D.II.lS. han væbner
Sprogets stærkeste Ord til Udmaling af den
skete Uret.OThyreg.B.43. \\ refl.: gøre sig

rede til; være besluttet paa. *Mon Gud har
reddet os (0: fra søen), at vi her skulle døe.

|

Nej det kand jeg ey troe, vi har en bedre

Skæbne,
|
Hvi skulde Himlen sig til vor For-

følgning væbne. floiJ.Paors.43. Alting Væb-
ner sig til min Ulycke (fr. orig.: Tout s'arme

contre moy^; Hvilcken side jeg vender mig
til, saa seer jeg Kag og GdÅge.KomGrønneg.
11.64.

"Væbner, en. ['væ'bnar] flt. -e. iglda.

wæbnær(e), wæpnæræ, sv. våpnare
; fra mnt.

wepener; til Vaaben) I) (jf. Riddersvend,
Skjolddrager 1, Svend 2.3; især arkais.)

d. s. s. Vaabendrager 1. Moth.V3. Gram.
(KSelskSkr.II.279). Væbnerne pudsede de-

res Herrers Vaaben. /n^.ZjB.//.5i. Hauch.
LDR.231. 2) (jf. Riddermandsmand; hist.)

adelsmand, herremand (af lavadelen), der ikke

har modtaget ridderslag (sml. Ridder l.i/

Holb.Ep.II.351. DanmRigHist.il. 203. Hist

Tidsskr.8R.IVTill.41-43. jf.bet.l: *den, som
. .

I

Opdroges ved et Hof, som Smaadreng
først,

I
Som Væbner siden, endelig som

Ridder. Oe;iLZ7/.7i. || /ier<t7 Væbner-klasse,
-len (Sal.XI.684), -mærke (Drachm.PHK.
140), -rang, -vagt (d. s. s. Vaabenvagt.
Bl&T.). 3) (sj.) d. s. s. Vaabendrager 2.

Wergelands Væbner (0: Andreas Munch)
endte — ved Digterens andet Ægteskab
med en dansk Adelsdame — som Junker
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paa Loll&nd.VUhAnd.N.49. sa.Utt.IY331.

4) (foræld.) d. s. s. Væbningsmand. PhRDam.
FI.89. 5) (efter het. 2) betegnelse for en grad

inden for Frivilligt Drengeforhund og spejder-

bevægelsen. Fører-Bladet.1919.101. CLembcke.
Spejderbogen.^ (1923).46. jf.:

*Væbner er vi

— du og jeg —
I

Væbner kan vel Rid-

der vorde. RBruhn.(ARostrup.VortForbunds
Eistorie.(1947).128).

Væbning, en. I ) (1. br.) som vbs. til

væbne 1: det at bevæbne en ell. bære vaaben,

gribe til vaaben. *Denne Bondehær,
|
Der

samler sig paa egen Haand, og smykker
|

Sig med den mægtige Danerkonges Navn .

.

I
Hans Navn den bruger som et Paaskud

kun,
I
At ikke Væbningen skal kaldes Oprør.

Oehl.XI.52. det vilde Liv og Skovens Udyr
gjorde Væbningen (o: det at bonden gik be-

væbnet) til Nødvendighed. FrHamm.Danmark
1375-1523.I.(1849).35. OlufNiels.SkadstHer-
red.(1862).23. jf. Almenvæbning: *Med al-

meen Væbning finder jeg det haster. Aarestr.

SS.IY98. 2) (1. br.) vaabenudrustning; be-

væbning (2). Moth.V3. et . . Landeværn med
vedbørlig . . Væbning, Munition, og øvrige

FoTsynms.Rahb.Tilsk.1807.695. en Ridder i

fuld Yæbning. JHLars.HA.I.211. for Resten
tænkte de kun paa deres Væbning. De havde
gode Vaaben, fersk og plump smeddede,
med Brugen alene for Øie.JVJens.CT.221.

3) (jf. Borger-, Folkevæbning; foræld.) væb-

net mandskab, der danner en ordnet helhed,

organisation, især som lokalt korps ell. milits.

Den frivillige Væbning i England plejer

hvert Aar ved Paasketid at afholde en
Række store Øvelser. DagbU'U1890.2.sp.3.
billedl.: Tjenestepigernes mangfoldige Skare
er virkelig den skjønneste Væbning, vi have
i Danmark. Kierk.1.380. Bornholms væb-
ning, det til Bornholms forsvar organiserede

militærkorps (oprettet 1867 i stedet for Born-
holms milits, ophævet 1922). Lov*/il867.§179.
JA Jørgensen. Bornholms Hist. II. (1901). 304.

Københavns væbning, militært korps, der

dels var et led af hæren, dels bistod politiet ved
uroligheder olgn., og som var dannet af det

forstærkningsmandskab, der havde fast bopæl
i Kbh. (oprettet 1870 i stedet for borgervæb-

ningen og livjægerkorpset, ophævet 1909). Lov
*'U1870. LovNr.38V*1913.§l. i best. anv.
spec. om hvert af disse korps ell. om borger-

væbningen: Hæren har kæmpet som brave
Mænd kæmper. Resterne ligger langs de ud-
strakte Befæstningsvolde, med Væbningen,
med de frivillige Kor^s.Drachm.F.II.296.
•Væbningen er gaaet i Hundene (o: ophævet).
„Fut".I.(1872).83. en Indretning i Kiøb-
stæderne, der vel ikke umiddelbart . . stod
i . . Forbindelse med den egenlige Væbning
(o: borgervæbningen), men dog i adskillige

Henseender havde samme Øiemed (o: vagtvæ-

senet). HistTidsskr.2R.I.228. Væbnings-,
i ssgr. af Væbning; fx. foruden de ndf. anf.,

af Væbning 3 : Væbnings-frakke (AndNx.PE.

11.210), -mandskab (D&H.). -uiagt, en.

I) (foræld.) i forb. vaabens og væbnings
magt, se Vaabensmagt. 2) (sj.) d. s. s.

Vaabenmagt 2. Væbnings-Magt maae under-
holdes til Lands og N&nås.Balle.Indb.56.
-mand, en. (jf. Væbner 4; foræld.) med-
lem af en væbning (3). PhRDam.FI.41.43.
Sceneriet (paa fælleden i Kbh.) var et helt

Stykke borgerlig Romantik. Geværerne stil-

10 let i Pyramider, Væbningsmændene hen-
strakt i Grddsset.ACMeyer.EnAgitators Erin-
dringer.[IJ.(1929).12. -ret, en. (jf. -magt 1;

foræld.). Jus armorum eller Væbnings Ret.

Holb.Anh.31. vaabens- og væbningsret,
se Vaabensret 2. -væsen, et. (l.br.) for-

svarsvæsen. FrHamm.Adel. lY 21. (den alm.

værnepligt) er det første Skridt til et folke-

ligt Væbningsvæsen. Lehm.III.240.
Væbs, en. se Hveps.

20 Væd, et ell. f en (Moth.V74). [væbO]
(ogs. skrevet Ved. — dial. Vædde, Vedde.
Moth.V74. Gram.Nucleus.1251. HMikkels.
D.7. Feilb. — dial. Vad. Esp.377). uden flt.

(ænyd. wedh, wedde, weddie, glda. wedh,
wædh, æda. wædh, sv. vad (i forb. slå vad^,

fsv. vaj), væj), no. (slaa) vad, vedd, oldn. ved,

oeng. wedd, oht. wetti (nht. wette^ osax.

weddi, mnt. wedde, got. wadi; besl. m. lat.

vas (gen. vadis^, kautionist, vadimonium,
30 kaution; egl. sa. ord som Gage ; jf. IV vædde)

I) (nu næsten kun dial.) det at vædde;
væddemaal; ogs. (jf. IV vædde 2): det at

indestaa, garantere for sandheden, rigtigheden

af noget; især i forb. m. verber, i udtr. for

at indgaa et væddemaal. (ofte m. præp. om,
styrende en betegnelse for, hvad væddemaalet
drejer sig om, ell. for indsatsen), det gelder

en veå.Moth.V74. gøre en ved. sms<. *Hvis
Sorterup ey viste det,

|
At Manden havde

40 skreved
|
Det self, da vilde jeg opsæt |

Et
Vedd, at det var bleved

| I en Discipels

Klacke-bog
|
Paa Argumenter riimed. /Sorf.

PSkan.31. Feilb. (u. 2. vædde^. som obj. for

slaa: HMikkels. D. 7. Feilb. (u. 2. vædde^.
som obj. for sætte: jeg setter vedde 100 dir

imod en skilling om hun ei er sin moders
datter. Moth.S130. Det vil jeg sætte et Ved å.

EHHagerup.105. Feilb. (u. 2. vædde). UfF.

II
især i gen. væds [væbs, gldgs. væs]; dels

50 styret af til; i forb. slaa til væds: *At
ingen gaaer mig over

| I Lyst, naar Lyk-
ken sover,

I

Derom slaaer jeg til Veds.

Stub.75. Skal vi slaae tilveds, Frue, at jeg

kommer før Tioctorenl Hrz.V. 134. De slog

til væds om en Pot (o: brændevin). C Ew.
Regel ellerUndtagelse.(1883).252. Jeg har baa-

ret mig ad mod min Læser . . som Her-
ren bærer sig ad mod Job . . Jeg har
slaaet til Væds med Satan om hans Sjæl.

60 KBlixen.Vinter-Eventyr.(1942).311. Thorsen.

87. Esp.377. FrGrundtv.LK.148. UfF. OrdbS.
(gl.-kbh.). sætte til væds: Moth.S147.
CReimer.NB.430. Korch.PalleJarmer.(1925).
10. UfF. dels brugt adverbielt: *skaffer mig
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saa hid de Væds opsatte Penge. PowiPed.
DP.(1937).90. især (vel ved sammenblanding

af slaa væd og slaa til vædsj i forb. slaa
væds. Jeg tør slaa Veds med hende go
Frøiken, at det første hun faaer, det blir

TvillmgeT.Holl.HP.L4. vi slog veds om een
stoor Summa Venge.JRPaulli.SB.él. Jeg
tør slaae Væds om, sagde Sancho, at Deres
Velbyrdighed troer, at jeg har havt noget
fore, som ikke var ngtig.Biehl.DQ.I.187.

2) t indsats i væddemaal. Gram.Nuc-
leus.1251.

3) egl.: væddemaal, som gælder en kappe-
strid: kun i præp.-forb.: om kap

|j f paa
væd. han arbeider paa væd (1871: kap-
pesj med guld-smeder. Visd.l5.9(Chr.VI).
Ao. 1673. loed Oberstaldmester Haksthusen
ride en Hest paa et Ved fra Kiøbenhafn til

Fridriksborg i en Time ringere nogle Minuter,

Hesten uskad. Sort.Poet.74.
||

(nu kun ar- 20

kais.) i forb. til (f i. Moth.K453) væds.
naar du vilt rende til Vedes med nogen, saa
gif Hesten dette FuUer. HesteL.(1703).C6.r

nogle fægtede, dandsede, og løbe til Væds.
Oehl.ER.43. *hans Kæmper . .

|
Tiden for-

slog ved at kaste tilveds med Spyd og med
Diskus. Wilst.Il.II.v.774. *Naar tilvæds man
trækker Krog,

|
Gavner godt det store

Skrog (0: langemand). Krossing.D.12. Josef

Petersen.Cæsars\Ven.(1944).223. 30

I. Vædde, en. se Væd.
II. Vædde, en. se V Vede.
III. Vædde, en. se I. Væde.
IV. vædde, v. ['væQa] (Høysg.Anh.20),

kbh. ell. dial.: ['væ'Sa] (ogs. skrevet vedde).
-ede ell. (dial.) vædte (jf. Moth.V73. Thor-
sen.106); pass. væddes ell. væds (se bet. 1

slutn.). (ænyd. wedde, weddes, glda. wædhæ,
wedde, sv. vådja, appellere, oldn. veSja,

vædde, appellere, oeng. weddian (eng. wed, 40

gifte (sig)), mnt. wedden, mht., nht. wetten,

got. gawadjon; afl. af Væd)
I) indgaa et væddemaal. Holb.NF.1.213.

Vedden er et substant. af jeg vedder, saa-

som: det gik paa vedden løs. NvHaven.Orth.
82. der er fem at vedde mod een, at han
(o: Mozart) er meent under Navnet Ozart.

Bagges.DV.XlI.lOl. „Du faaer Knubs af

Mutter, naar Du kommer hjem!" sagde
Englænderne . . „Jeg faaer Kys og ikke 50

Knubs!" sagde Bondemanden . . „Skal vi

vedde!" sagde de, „Guldmønt i Tøndeviisl"
HCAnd.(1919).lV.152. Halløj du Røde med
Kinahatten dér, har du væddet forkert?

Har du tabt meget? StDrewsen.Rødt eller sort.

(1905). 72. m. obj., der betegner indsatsen i

væddemaalet: Jeg tør vedde mit Hoved, at
der stikker Bedragerie derunder IPra/iZ.LY
491. „Er den store Hiertesorg over Manden
snart forsvunden." — „Den er lidet for- eo
mindsket." — „Og hvad vil De vedde, at
jeg kan giette, hvem der har fordrevet den."
Skuesp.VI.172. *Jeg vedder strax mit Liv
imod din Ring,

|
I Fald du vover det.Oehl.

IV.22. jeg vil vædde en Daler. SÆP. spille

i totalisator (jf. Væddemaal 1 slutn.): Væd-
løb.31. vædde ti mod een olgn. jeg vædder
1000 R. mod 1, at (osv.).POBrøndst.B.117.
jeg vil vædde hundrede mod een, at det vil

gaae godt. Balth Bang. S. 127. se ogs. u. II.

en 1.
II

i forb. m. om til angivelse af det,

hvorom væddemaalet drejer sig, ell. det beløb,

der sættes ind. *Danebod sig hiertlig glædde,
|

Der hun skaren saa,
|
Sagde, vi om højt

tør vædde,
|

Verket fort skal g&a.LKok.
(PSyv. Viser. (1695). 585) (jf. Grundtv. PS. IV
326). *det er jo Noget, som sig rører

|
. .

jeg om en Skilling vædder,
|
At det er Men-

nesker. Heib.Poet.1.39. Jeg væddede med ham
om, at han vilde glemme Brevet. VSO. i forb.

m. præp. paa, dels (nu 1. br., jf. bet. 2) til

angivelse af, hvad hver af de væddende hol-

der paa. han har væddet med mig paa det
Modsatte. Blich.(1920).XXIV43. Bl&T. dels

angivende den af flere konkurrerende, som
man holder paa (især i væddeløb), allesam-

men er de i Færd med at vædde paa os

(0: to, der spiser om kap); men her er næsten
ingen, der tror godt om mig. Odds staar som
otte til én i min Fjendes Favør. StDrewsen.
Rødt eller sort.(1905).75. (officererne) vædder
paa de brogede Jockeyer (paa væddeløbs-

banen). PoU^lil945.10.sp.4.
II

(dial.) i pass.,

dels dep.: vædde, dels m.^ reciprok bet.: vædde
med hinanden. Jeg vil vedde ell. veddes ell.

veds tusend daler imod en skilling. Moth.V73.
hånd tilbyder sig at veddes om 10000 pd.

imod den som vil taage (0: tage) imod
Væddemaalet. LTid.i727.572. MDL.663. skal

vi væddes om det. Feilb. Esp.393.

2) uden tanke paa virkeligt væddemaal: til-

byde en pafé paa; indestaa, svare for
sandheden, rigtigheden af noget; garantere;
love (III. 3.2). næsten kun i forb. jeg vædder
ell. (nu især) jeg vil ell. tør vædde. *Jeg
vedder dristelig,

|
At ingen Skialdre-pen skal

Brefve-binde mig. Sort.Poet.56. *jeg tør sic-

kert vedde,
|
At alting frelses skal. firoi!&.

Paars.28. Jeg vil vedde, at du er en af vore

nymodige Financiers. (S'w/im.Z.245. *Jeg væd-
der, vi er glemt af Hver og En,

|
saa „store"

som vi er nu. Drachm.DD. 79. dep.: Jeg vil

veds du svær dig om men. Moth.V73. i forb.

m. præp. paa ell. (dagl.) med ell. (sj.) om.
*Han vist os vil kjende.

|
Det vædder jeg

ipaa.Heib.Poet.VI.279. I ethvert Fald tør jeg

vædde om, at han . . er bleven et forulykket

Suh]ekt.HFEw.JF.I.369. Jeg tør vædde
med, at du ikke har kommet Sukker i (teen).

TomKrist.SE.37.
V. vædde, v. se II. væde.
Vædde-, i ssgr. (\æå-. se Vædfæ, -færd.

t Vede-. se u. Væddeløb, -løber, f Vedie-.

se u. Væddemaal. dial. Væddes-, Væds-. se

u. Væddemaal^. I) af Væd; dels af Væd 1,

se Væddemaal; dels {efter ty. ssgr. m. wett-,

mnt. ssgr. m. wedde-) af Væd 3; hvor intet

andet angives ndf., foreligger denne bet.; for-
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uden de ndf. medtagne kan anføres flg. (i reg-

len nu l.br.) ssgr.: Vædde-digtning, -drikken,

-dyst, -fart (DgF.II.50. Rist.FT.182), -fly-

ver (Pol.Vitl912.10.sp.3), -flyvning (LovHd.

1920.Å.1603), -køren, -pris (Rahb.SynU37),
-riden, -sanger (Trojel.II.79), -sport, -syn-

gen. 2) (1. br.J af IV vædde, fx.: Vædde-
lyst (ChrFlensh.DM.II.158. D&H.). -aissn-
rance, en. (forsikr.) d. s. s. Væddemaalsfor-
sikring. Lassen.SO.490. ForsikrL.149. -for- i'o

sikring;, en. (ty. wettversicherung
; for-

sikr.) d. s. s. Væddemaalsforsikring. JurO.
(1934). 162. -færd, en, et. se Vædfærd.

t -handel, en. d. s. s. Vindhandel. Kiøhm
Syst.II.120(se «. Vindhandelj. -kamp, en.

(jf. -leg, -maal 3, -stridj konkurrence, der af-

holdes inden for en sportsgren olgn. (i re-

gelen om en ell. flere præmier). Grækernes
største Høitideligheder (bestod) i alle Slags

Veddekampe, hvorved de bleve opmuntrede 20

og dygtige til Kugsdyder.JSneed.il1. 339.
Dersom og Nogen mødes i Veddekamp
(Chr.VI: strider^, bliver han dog ikke kro-

net, dersom han ikke kæmper lovmæssigen.
2Tim.2.5. Ved Væddeløb og al anden Vædde-
kamp (Hestevæddeløb, Cykelløb, Kapsej-
lads o. s. V.) tilstedes Spil ved saakaldet

Totalisator . . kun imod Erlæggelse af en
Afgift til St&tskassen. LovNr.73^Vil895.§ 1

.

-kerer, en. person, der deltager i vædde- 30

kørsel. En gammel, grum Ritus, at den
sejrrige Væddekører har Lov til at dræbe
den heseirede. Fr Poulsen. KGK. 70. Vædde-
kører (bruges) om dem, der fører et Auto-
mobil i et Yæddeløh.VoreHerrer.Vi 1920.29.

-kørsel, en. (jf. -\øh) det at køre om kap
(paa en bane); kapkørsel; ogs. (jf. -\øh) om
kørsel i stærk fart. Amberg.589. Vognene
jage forbi hinanden, som til en Vædde-
kiørsel.HCAnd.SS.III.33. Vædløb.76. Ny- 40

strøm.OF.II.162. billedl: Hauch.HS.19. hun
deltog ikke i nogen Væddekørsel om Op-
tagelse i Sehkahet. Bang. Teatret.(1892). 28.

-leg, en. (især foræld.) d. s. s. -kamp.
Xenophons Sokratiske Merkværdigheder. (overs.

1792). 177. Kong Archelaos , . indretter

Væddelege efter hellensk Mønster. Østrup.
(Verdenshist.1.389). billedl: Gunlavgs (fod)
sprang af Led, saa han faldt med. Kanske,
mælte Tord, det ej gaar dig bedre i din 50

anden Væddeleg. I hvad for en? siger Gun-
lavg. I din Handel med Rafn, sagde Tord,
om han ellers faar Helga hin væne til Vinter.

Grundtv.PS. 1.562. -l»b, et. ff Vede-. LTid.
1741.506). {ænyd. weddelob, wedieløb, mnt.
weddelop) det at løbe om kap; kapløb; spec:
idrætsøvelse , sportskonkurrence i løb; ogs.

(dagl.) uden tanke paa konkurrence, om stærk,

forceret løben ell. kørsel, ridt osv. Moth.V74.
*Dog fire Danske-Miil i flyve-rend at maale

| eo

Paa fire Qvarters Tiid, det kand jeg ikke
taale.

|
Vel læser jeg at En det Ridt har

redet før
|
Mens jeg det Vedde-løb ey efter-

abe tør. Sort.Poet.74. Der gaves de, der

kunde løbe de hurtigste Heste forbi. De for-

nemmeste Mænd og selv Kongerne vare
undertiden de, som heri indlagde sig den
største Roes . . Kong Harald Gille . . vandt
ogsaa Prisen i et offentlig Veddeløb i Norge.
Engelst.L.7. Naar det hurtige Løb øves om-
kap eller som Veddeløb, da ere Drengene
opstillede ved Siden af men i passende Af-
stand fra hinanden. Gymn.(1828).28. nu foer

(lokomotivet) afsted . . Almindelig Væddeløb
bag efter Toget (0: af vinkende personer).

Corsaren.*liil858.sp.3. de saakaldte Fragt-

mænd . . der kjørte mellem Kjøbenhavn og
Byerne nordpaa, medtog Passagerer . , Men
en Snegl kunde godt have holdt Væddeløb
med denne Art Befordring. Davids.KK.^I.19.

IdrætsB.II.615. \\ nu især (jf. -kørsel, -ridtj

om konkurrence i hurtighed ml. heste, der rides

ell. køres; hestevæddeløb; ogs. (jf. Cykelvædde-
løb^ om hastighedskonkurrence, hvortil der

benyttes et vist befordringsmiddel, de Romer-
skes Veddeløb med Heste og Yogne. LTid.
1725.770. et anderledes stort Væddeløb, end
man nu seer enten paa Nørre-Fælled eller

selv ved Epsom. Grundtv.BrS.340. Cyclehb.

50. Vædløb.77. Vore Herrer.Vi 1920.29 (se u.

-kørerj. || løbe (ogs. rende. Høysg.S.51.
e.br.) væddeløb. Om en Hest skal løbe

\edde-Løh.HesteL.(1703).C5.^ Stundum løb

man Væddeløb baade i Sæk og uden Sæk
(jf. Sækkevæddeløb^. PJensen.Snesere. (1883).
459. galpende hunde løber væddeløb med
(bilens) forhjul. JSrZZm<. Fe. i5. Han sagde
til Forpagterens Kusk: — Saa kjør' vi

Væddeløb, Lars. Schand.BS. 8. ride væd-
deløb: Moth.R84. VSO.YRI13. jf. Vædde-
løbsridning. Vædløb.78. Sal. XVIII. 431.

\\

billedl., om kappestrid for at komme først, være
den førende. Væddeløbet i det Lave. Bagges.
Ep.l75. Ingen (var) mindre begjærlig efter

at være Førstemand paa Pletten i et Vædde-
løb om Theorier eller Opdagelser end (CJ)
Thomsen. Johs Steenstr. HD. 240. Væddeløbet
mod Havet, Kapløbet mod Havet . . kal-

des den Operationsperiode, der indtraadte i

Efteraaret 1914 efter Marneslaget.SaUXXY
463. -laber, en. (f Vede-. Junge.38). (ænyd.
vedeløber i bet. 1) I ) person, der løber vædde-
løb; ogs.: person, der kan løbe hurtigt. Moth.
V74. hine olympiske Vedeløbere og Brydere.
Junge.38. Da Pigen løb, gav han sig til at

løbe efter hende. Men hans Tyngde mindede
ham om, at hans Tid som Væddeløber var
for\)i.Schand.IF.349. billedl.: der er en højere,

ædlere . . Frihed (end handelsfriheden) — i

Aartusinder de politiske Væddeløberes Meta
(0: maal), indhentet stundom — men om-
k]øri.Blich.(1920).XXV1.160. \\ om cykle-

rytter. Cyclehb.50. 2) d. s. s. Væddeløbshest.
VareL.(1807).I.470. Stalden var . . med Rum
til D3Tene som i England til de store

Yæddeiøhere. Bang.L.308. LandbO.II.634. 3)
om væddeløbsautomobil ell. -cykel; uegl. om
hurtiggaaende skib, bil. VKorfitsen.TO.il.
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78. JVJens.(Hjemmet^Viil934.53.spJ). 4) 2(

især i best. /.; navn paa stue-, væksthusplanter

af slægten Chlorophytum Ker. (især arterne

C. comosum og G. elatum), der skyder lange

stængler, hvorpaa der fremkommer nye planter

m. luftrødder, der igen forlænger sig med ud-

løbere. JNRisum.Stueplanter.(1925).56. Berl

HaveL.I.159.
Vseddelebs-, i ssgr. af Væddeløb, fx.

(foruden de ndf. medtagne): Væddeløbs-auto- lo

mobil, -beslag (til heste), -bil, -cykel, -cyk-

list, -dag, -dommer, -idræt, -idrætsmand,

-kamp, -kikkert, -kørsel, -lotteri, -plads,

-pris, -race (o: en hesterace), -regel, -regle-

ment, -rytter, -sadel, -sko (til heste), -spil

(o: totalisatorspil), -sport, -styr (o: paa cy-

kel), -sæson, -tosset, -træning (af hest), -vogn
(o: automobil), -bane, en. bane, indrettet

til væddeløb, især hestevæddeløb. Raketten.1832.

643. Vædløb.77. Jean havde . . faaet Smag 20

for at spille paa Væddeløbsbanerne. i2tge<.

Vd913.6.sp.5. jf.: *efter Vane
|
Sin Vædde-

løbs-Bane
I
Har Sleipner paa Havet endnu.

Grundtv.PS.VI1. 4. O/. Løbebane 3; l.br.)

overf.: Det var i Højreflertallets sidste Dage,
at Koch startede paa den politiske Vædde-
løbsbane. fiWMZ//.Z)i2. 226. Han hvirvlede

ikke saa lidt Støv op paa sin akademiske
Væddeløbsbane. Heller. Yussuf Khans Gifter-

maal.(overs.1945) .7 . -bold, en. (gym.) form 30

for boldspil, hvori deltagerne opstilles i kreds,

og bolden kastes fra haand til haand, medens
en løber kredsen rundt. Gymn.II.33. -fart,
en. stærk fart. vi (ser) Vognene . . komme
ansættende i Væddeløbsfart. 'Watt.PF.201.

I fuld Væddeløbsfart slynger Fuldblodshe-

sten . . sit Legeme frem. Vædløb.25. -hest,
en. (engelsk) hesterace, der er særlig egnet

til væddeløb; fuldblodshest. Raff.(1784).462.
Landbo.lY.808. billedl.: jeg kender Bogtryk- 40

kerne og ved, at Skildpadderne er Vædde-
løbsheste mod åQm. Kidde.(GadsMag.1923.
258). -hoTed, et. (jarg.). De fleste travere

er født med „væddeløbshoved". De vil selv

løbe oxakdi^.Socialdem.*ltl951.6.sp.4. -stald,
en. stald til væddeløbsheste; ogs. (jf. Ride-

stald, L Stald 1 slutn.) som fællesbetegnelse

for de væddeløbsheste, en person ejer. Aftenp.
'*l»1913.Till.3.sp.4. (hans) store Væddeløbs-
stald. PoL"/i 2942. 5. sp. 3. -sæde, et. (jf. 50

I. Sæde 4.1 slutn.; rid.) rytterens stilling i

sadelen ved væddeløb. Vædløb.82. Sportsleks.

11.561. -ur, et. (fagl.) stopur, anvendt ved

(heste)væddeløb. Vædløb.67. jf.: den ungarske
Minister . . havde et Væddeløbsur, hvormed
han tog Tiden for hver af Talerne. Øs^rwp.
Er.232.

Tæddemaal, et. ['væbaimå^Z] ^f Ve-
die-. Pflug.DP.841. dial. Væds-, Veds-.
Moth.V74. UfP. dial. Væddes-, jf. MDL. eo

663. Feilb.(u. væddemål;;, flt. d. s. ell. f -e
(LTid.1736.518. HHans.PD.47). (ænyd. d. s.;

af Væd og IL Maal 6)
I) aftale ml. to personer (som opstiller

modstridende paastande) om, at den, hvis paa-
stand viser sig at være rigtig, skal have noget

aftalt (et beløb, en ting osv.) af den anden;
paré. Holb.NF.1.213. Blich.(1920).X.90. at

gaa om Natten ind i Kirken for et Vedde-
maals Skyld, det skal være meget farligt.

Thiele.111.178. saa laae han paa den øverste

Hylde i Dampbadet . . Den opvartende Karl
gav . . et høit Skrig ved at see det paaklædte
Menneske derinde. Volonteuren havde imid-

lertid saamegen Fatning, at han hviskede

til ham: „Det er et Veddemaal (0: det drejer

sig om et væddemaal)\"HCAnd.(1919).1.177.
Lassen.SO.5S0. i forb. m. præp. paa: LTid.
1733.150. Det er paa et Veddemaal gjort.

Høysg.S.118. Forleden gik han oven over
Fløjknappen paa Væddemaal. OseJens,/iV.6.

II
i særlige forb. m. verber, betegnende af-

tale om væddemaal. gøre (Holb.DH.II1.321.
vAph.(1764).773. se ogs. gøre 4.6;, holde
(S&B.), t opsætte (Schousbølle.Saxo.253),

(dial.) slaa (Holb.DH.II.498. Feilb.), (dial.)

sætte (vAph.(1759).382. Engelst.L.8. Feilb.

UfF.) (et) væddemaal. — nu i rigsspr.

især i forb. indgaa (et) væddemaal: Blich.

(1920).XX.29. indgaa Væddemaal med (Ghr.

VI: set et pant imod; min Herre . . saa vil

jeg give dig to tusinde Heste. 2Z(7.iS.23.

VilhAnd.Litt.IV737. tabe et væddemaal:
vAph.(1759).470. Da Taarnuhret slog Eet
begyndte Junkeren at ansee sit Væddemaal
for halv i&U.Blich.(1920).X.92. MO. VSO.
vinde et væddemaal: Holb.Heltind.I.213.

JBaden.DaL.765. (han) vandt det indgaaede
Yssddemaal. Søller.OE.II.270.

\\
(organiseret)

form for spil, hvorved man forud for et vædde-

løb, en sportskonkurrence gør en indsats paa
den formodede vinder, saaledes at der, ifald

formodningen viser sig at have været rigtig,

tilfalder vedk. en gevinst. Goos.Il.llO. Sports-

leks.II.680. Dobbeltvæddemaal (0: spil i

hestevæddeløb, hvor gevinst tilfalder den, der

i forvejen har udpeget vinderne i to bestemte

løb). Berl Tid.^V> 1951.M.14. sp.3.

2) (nu sj.) indsatsen i et væddemaal
(1). *jeg dristelig til Vedde-maal vil sætte,

|

Ey . . et Kid, et Drikke-staab . .
|
Men jeg

paa Cavalliersk en Ære-skenck opbyder,
|

Som uden vanske eT.Sort.Poet.56. *Forfærdet;

Morian, forfærdet Herren blev,
|

Betalte

Veddemaal, og gik ei glade hoTt.Wess.193.

Kan nu det unge Par samles (0: i fangeleg)

. . taber Dette (0: modpartiet) det udsatte

Væddemaal. Blich.(1920).XX.66.

3) (nu kun dial.) d. s. s. Væddekamp.
Pflug.DP.841. De berømte græske Ridderspil

eller Væddemaal bleve fornemmelig holdte i

Olymipia.. JBaden.Horatius.1.4. De havde lege-

stue i fastelavn. Da brugtes der mange kun-
ster. De holdt væddemål og delte dem i 2

partier. Det ene parti skulde løbe et bagreb
om en jærntyvstage imens det andet parti

skulde løbe et vist stykke xei.Krist.JyA.

1V.57.
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Tæddemaals-forsikring:, en. (jf.

Vædde-assurance, -forsikring; forsikr.) forsik-

ring, der i virkeligheden er et væddemaal, en

spekulation, idet den er afhængig af skader,

personers liv, i hvilke forsikringstageren ikke

har nogen direkte økonomisk interesse. Anders
Hansen.Livsforsikringsvirksomhed.(1945).6.

I. Vædder, en. ['væbar] ({\) Væddere.
Biehl.(Skuesp.IV395)). flt. -e. (l.hr.) per-

son, der indgaar væddemaal, ell. (især) som lo

er ivrig efter væddemaal. vAph.(1759).533,

(han er) en artig Spiller, god Jæger, stor

Væddere, Lærd, og givende sig ud derfor.

Biehl (Skuesp.IY.395). den Klike, der lever

af at vædde. De professionelle Væddere. Da^
Nyh.^'ld927.18.sp.2.

II. Vædder, en. se Væder.
væddere, v. se vædre.

vædde -rende, v. (jf. dial. vædd(e)-
rend (Esp.383); nu kun dial.} løbe om kap; 20

ogs.: holde væddeløb. Vædderenden med He-
ste og Yo^e.JBaden.Horatius.1.4. i pass.

m. reciprok bet.: skal vi vædderendes. UfF.
-ridt, et. (jf. -løb ; nu 1. br.) væddeløb, som
rides paa hest; kapridt. ChrFlensb.DM.il.
158. *Byd ham kappes, byd ham stride

I

og et Vædderidt at ride. Thor La. S. 12.

Vædløb.76. billedl: *Søen den blanke
|
bre-

der sig stort og vidt!
|

Bølger med flag-

rende Manke
|
rider et Vædderidt. 5^c^and. 30

SD.84. -roning, en. (nu sj.) kaproning.

Blich.(1920).XXVII.169. S<&B. -isang, en.

(jf. -strid ; nu 1. br.) konkurrence mellem san-

gere, lad os synge en Veddesang, thi og-

saa mig ere Muserne heya&gne.Birch.II.lS.

Undskyld, Hr. Baron, maa vi laane Deres
Gæst et Øjeblik til Væddesang i Højen-
loftssalen.Drac/im. r.i63. i videre anv.: til

fremtidige Fester ville I da vistnok ind-

byde vore Brødre paa Fjeldene, hidkalde 40

deres og vores Skjalde til Væddesang. BWc/i.

(1920).XXIII.169. om fugles sang: (Philo-

mele) indlod sig i en Vedde-Sang med de
øvrige Fugle. Ew.(1914).1.65. -sejlads, en.

(nu sj.) kapsejlads. S&B. -sejling, en.

(jf. Kapsejling; sj.) d.s. MO. -skydning,
en. (nu sj.) kapskydning. Blich.(1920).XVI.
103. Rappee.l860.131.sp.l. DagNyh.^VtWU.
Till.4.sp.l. -spil, et. (jf. glda. wedenspel,
væddemaal; til Væd ell. IV vædde) 1) (for- 50

æld.) spil, der har karakter af et væddemaal;
spil, hvori deltagerne holder paa ell. spiller

paa bestemte talkombinationer ell. numre, som,
naar de udtrækkes, giver gevinst. PUIi(il774.
Lov"litl850.§5. 2) (1. br.) kappestrid. *Alt,

hvad Mund og Haand fik Ævne til,
|
Sprin-

ger ud om Kap i Yæddesi^il.Grundtv.PS.
VI1.19. MO. billedl: Rahb.Skuesp.III.98.
-strid, en. d. s. s. -kamp. Om Stephans-
taarnet i Wien er et lignende Sagn (0: som eo

om Vor Frue kirke), hvorlunde Mester Pil-

gram, efter en Veddestrid med sin Lære-
dreng, foranledigede, at denne styrtede ned
fra Taarnet. Thiele.I.184. Povlsen . . indlod

sig paa en rasende Kapkjørsel med en Slag-

ter, saa at denne i Farten tabte Søløve-

skindshuen af Hovedet . . og saaledes maatte
opgive den ædle Ygsddestrid.Schand.F.ldO.

II (jf. -sang samt Sanger-kamp, -krig^ om
konkurrence mellem digtere ell. sangere ell.

mellem kunstnere, opfindere, videnskabsmænd
osv., især ved en bestemt lejlighed, om en be-

stemt opgave. LTid.1734.384. Engellænderne
har for nogen Tiid opfordret alle Poeter i

Europa til en Vedde-Striid. sms^i736.2S7.
Sangerkampen paa Wartburg . . en Kamp,
lig de gamle græske Poeters Veddestrid ved de
store folkelige Fester. HCAnd.SS.VI.70. uegl:
siig til alle Engle-Kor,

|
Hvis Sang livsaligst

klinger,
|
At du med dem i Væddestrid

|
Vil

prise Gud til evig Tid.Grundtv.SS.III.2.

Spurvene . . tænkte . . ikke paa at indlade

sig i nogen musikalsk Væddestrid med mig.

Hauch.VII.429.
\\

personers, nationers riva-

liseren, forsøg paa at overgaa hinanden. Kraf-
tigt ville vi vedblive at deeltage i den hæder-
lige Væddestrid, hvori hvert oplyst Folk
stræber at hæve sig selv til stedse høiere

Udviklingstrin. Ørs^F//.52. Der var ingen
lidenskabelig Væddestrid (Brandes.DD.113:
Concurrence^ om Embeder. Brandes. 7.540.
-svømning, en. (nu sj.) kapsvømning. Pe-
nia.1808.287. Blich.(1920).XXVII.147. MO.

I. Væde, en. ['væ'Sa] (sj. (vel som gen-

givelse af udtale med kort vokal, jf. APhS.
V1.105) skrevet Vædde. Sibb.II.182). uden

flt. {æda. wætæ (Harp.Kr.7.8 ofl.), sv. våta,

no. væte, væta, oldn. væta, jf. oeng. wæta;
til IIL vaad; jf. II. væde, I. Vædske)

1) "f
egenskaben at være vaad; fugtighed

(1). et Menneske (kunde) ligesaa lidet . .

roses for Dyd, som Vandet for Væde og
Ilden for Fi.eede.Holb.MTkr.376. jf. bet. 2.2:

Aarenes Væde og Tørre, Veirligets Forandrin-
ger, og ulige Saisons af Varme og Kuld.
OecMag.1.42.

2) fugtighed (2) ell. vædske. 2.1) i al

olm. Moth.V6. (de) hælder med store Suppe-
skeer . . lidt af Væden (0: smeltet jærn) op i

SmaahuUer for at bringe det til Laboratoriet

til Prøve. Brandes.XI.292. Selv om et skaaret

Glas kan klinkes sammen, og endog holde

Væde, bliver det aldrig saa godt som et helt.

KMich.VV.III.18. Da Truget var randfyldt

. . jog (han) Hoved og Overkrop ned under
lukt Laag og dukkede op som et nyt og
bedre Menneske. Den iskolde Væde rislede

ned over h&m. Elkjær.RK.130. om vædske i

grønsager, kød osv., der er skyllet ell. kogt i

vand, ell. om vandet med den fra grønsager,

kød osv. udkogte saft, fugtighed: FrkJ.Kogeb.
93. Spinaten trykkes nu for Væde med
Hænderne og kommes i Gryden. ERode.JM.
11.

II
daabens væde, (poet.) daabsvand.

Tak for Daabens hellig Væde (cv) Glæde).
Kingo. SS. IV. 516. CPram Gad. Skolen,Kirken
ogKirkegaarden.(1837).20. 2.2) om luftens
fugtighed, nedbør, især i form af regn

XXVII. Eentrykt •/, 1953 41
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(m. særlig tanke paa dens fugtiggørende virk-

ning og dens betydning for jorden, plante-

væksten), det falder i væde. o: bliver ved
at Tegne. Moth.W259. tvende halvnøgne, af

Kulde og Væde næsten forkomne, Børn. Rahi.

Fort. II.418. Den Sky . . vil sikkert give

Væde. F/SO. Gud give dig af Himmelens
Væde (1871: Bug). lMos.27.28(1931). Selv

stod vi nøgne i den varme Regn og takkede
Allah for Væden. Th Dinesen.Syrenbusken.

(1951).26. vejr og væde, se Vejr 7.i. i ord-

spr.: aprils væde er bondens glæde, se April,

langfredags væde vil komme fattige folks

børn til at græde, se Langfredag, se ogs. u.

Kvindeklammer, Kvindevrede og I. Trætte
2,4.

II (jf. u. I. Vædske 1) om den fra ned-

bør stammende fugtighed i jorden, som be-

tinger planternes vækst. Der er endnu megen
Væde (Foraarsvæde) i Jorden. MO.II.1448.
hvor Væden slipper, får Strået korte Vip-

per. Blaum.Sk.83. noget (korn) faldt paa
Klippen; og da det voksede op, visnede det,

fordi det ikke havde Væde (1819: Væd-
ske).Luc.8.6(1907). Feilb. jf.: Jorden ta-

ber den saa gavnlige Vintervæde (Væden
den har i sig om Foraaret fra Vinteren

af) og . . viåtøTres.Giersing.Landoeconomien.

I.(1825).545. LandmB.I.460. \\ fugtighed fra

nedbør, der ligger paa, dækker noget, giver

vaadt føre (jf. Nedenvædej. Fodfolket gik i

Dynd og Væde til Knæes.Molb.DK.119.
*Jeg skulde nære mig af Dug paa Marken,

|

Og slikke Væden af de kolde Stene. J?aMc/i.

DY.I.70. *(træer) med Kronernes buklede
Rygge

I

mørke af Ruskregnens Væde.5'<ttcfc.

S.18. Det havde skylregnet i næsten 8 Dage
. . alle Skovveje drev af Væde. WesenbL.Ins.
42. 2.3) om vand i hav, sø, flod, kilde
osv. (nu især (jf. u. bet. 2.2J brugt, naar
vandet er af betydning for jorden, plante-

væksten). *I)a forsvandt han (o: (billedet

af) Freir) i [Bølgernes Kreds, hvis iiskolde

Væde
I

Fugted din (o: Gerdas) Purpurmund.
Oehl.XXIX.236. *En Krukke med Bjerg-

kildens Væde (cvD Sæde).Aarestr.SS.III.242.

En Flod kan skære sig saa dybt ned i Jord-

bunden, at den unddrager Egnen sin vel-

gørende Yæåe.CKoch.GF.43. billedl.: *Det
næste, jeg mindes,

|
Det var ingen Drøm;

|

Thi i mig end findes
|
Den levende Strøm,

j

Som læsker og kvæger
|
Med Væde fuld sød.

Grundtv.PS.Y174. 2.4) (især poet.) om drik,
navnlig vin. *Her har du alt, hvad der kan
Hiertet glæde,

|
Her bringer jeg . .

|
denne

høist fortræffelige Væde (o: vin).Oehl.Digtn.I.

39. *Suttung giemte nu Miøden i Field . .
|

Da fik Odin Lyst til at smage den kost-

bare Yæde. Oehl.XXIX.209. *drak du dig

vanvid af vildende væde (cvd adde). NMøll.
Agam.79. Det var ikke så sikkert . . at hans
vid vilde have fået sin fulde udvikling, hvis
det ikke havde drukket væde af flasken.

Grønb.SV.143. jf.: Du skal ikke tøve med at
give mig af din Lades Fylde og din Viin-

perses Væde (1931: S&U).2Mos.22.29. *Dem
smager ei den gode Mad,

|
Ei Druens fri-

ske Væde (cv) græde). Winth.1.9. 2.5) (i mere
tilfældig anv.) om forsk, legemsvædsker; om
taarer, spyt olgn.: *0 du hvis Øye stolt ey
kiender anden Væde,

|
End den, som Latter,

Søvn og Tunca (o: tonkabønner, brugt til par-

fumering af snustobak) efterlod! —
|
Svøm

nu, og drukn' i Gra&d.Ew.(1914).III.119.

10 „Hest!" raabte Purken „Hest!" og prustede

saa Væden stod ham om Hagen. AndNx.
DM.IV138. jf.: *atter maa din (o: Nannas)
Balder græde . .

|
Som om Skylden selv med

blodig Fod,
|
Angerpersende dets Perle-

Væde,
I

Paa hans Øies aabne Muskel stod.
|

Atter — derfor maa han giøre Bod —
|

Atter har han drømt et Glimt af Glæde.
Bagges.DY111.207. \\

(sj.) om blod. Den
Sol, der nu gik ned, er . . den sidste, jeg

20 faaer at see . . da snart al den Væde, der

var i mig, er strømmet ud her paa Græsset.

PMøll.(1855).II.50.
II. væde, V. ['væ'&a] (sj. (vel som gen-

givelse af udtale m. kort vokal) skrevet vædde.
Dumetius.III.94). præt. -ede éll. (dial.) -te

(jf. Feilb. Thorsen. 106. Esp. 501); part. -et

ell. (nu kun dial.) -t (CFrim.AS.159. Feilb.

Thorsen.106. Esp.501. jf. u. taarevædetj. vbs.

(l.br.) -ning (LTid.1728.629. VortHj.11,3.

30 185), jf. Vædelse, (æda. wætæ (Harp.Kr.

139), SV. våta, oldn. væta, oeng. wætan (eng.

wetj; afl. af III. vaad; jf. I. Væde, forvæde)

A. trans.: gøre vaad ell. fugtig.

I) i al alm. om levende væsen (jf. bet. 3

og 4:). den Plantning vædes om Sommeren
med en vis af Korn Kalk-Vand og nogen
slet Brændeviin og Salpeter giorte liqueur.

LTid.1728.630. *Med Himmel-Dug og Regn
fuld tit

I

Vil Gud sin Ager væde (cv) Glæde).

40 Grundtv.SS.I.602. *jeg Hjulet maa træde,
|

Jeg Hørren maa snoe, jeg maa Guldtraaden
wæde. Hauch.SK.64. De stænked hendes
Pande,

|
De væded hendes Mund. Winth.HF.

246. *Du (o: fluen) søber, som Kattene,

Levning af Fad,
|
Hvori de Skjæget mon

\ædelPMøll.(1855).I.19. At væde en Svamp,
et Tørklæde (ved at dyppe dem i Vaadt).

MO.II. 1448. den næsten nøgne Kvinde
(o: paa et maleri) . . laa ved Skovbækken,

50 hvori hun vædede Spidsen af sine Fød-
der. Schand.TF. 1.205. *hos dig, min muntre
Skjæbneflod (o: min barndoms bæk),

|

jeg

væded glad min Barnefod. ^oA;^(S'^.//. 99.

Slagteren væder Kødet for at det skal veje

bedre til. VVed.BB.386. Brun i Smør 2 hele

Løg og 500 g Ris, væd med en Smule Bouil-

lon. ERode.JM.28. Feilb. væde en finger,

fugte en finger med spyt. Christus vædede
sin Finger med Spyt, og rørde ved hans

60 Tunge. Basth.AaT.41. han væder Fingeren

og klæber Konvolutten t\l. Scherfig.Fu.202.
væde læberne, (jf. u. bet.S) se Læbe 1.2.

ordspr. katten vil vel have fisken, men ej

væde kloen, se Kat 2.3.
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2) om vædske (se ogs. bet. i) \\ i al alm.

Til Gethsemane Jeg gaar,
|
Og vil see hvor

Jesus ryster,
|
Samle mig en trøste Taar

|

Aff hans Blodig Angist-sved,
|
Som til min

Rætfærdighed
|
Jorden vilde for mig væde.

Kingo.SS.IV.283. (det er) sikrere og vissere,

naar main kand saae Foraars Sæden sildig

om Aftenen, lade den ligge Natten over at

vædes og bedugges, og saa harve den ned
om Morgen tilig, førend Duggen aftørres, i'o

OecMag.1.51. Netop fordi de (o: springhaler)

aldrig kan vædes af Vandet og er lette som
Fnug, er de tillige udsatte for at blive førte

med af Sommervinden. WesenbL.Ins.2. Væ-
det Areal . . den Del af et Fartøjs Over-

flade, der er i Berøring med Vandet. fSpor^s-

leks.II.680. jf. u. III. vædske 2: hans tæn-
der vædes, se I. Tand 1.7. billedl.: Ansigtet

vædes af Strålerne (o: maanens). StDrewsen.

K.213.
II
om regn, dug olgn. lad ham vædes 20

med Himmelens Dag. Dan.4.15. Du vædes
vil til Marv og Been (0: af regnen). Oehl.

11.50. Faareskindet vædedes af Duggen,
BilleskovJ.DD.l.14. \\ om vand fra hav, sø

olgn. (kong Knud den store) satt sig ved
Hafbreden, hvorpaa han talede til Havet
saaledes: Hav! jeg byder dig, at du kom-
mer mig ikke nær, og væder mit Legeme.
Holb.DH.1.148. skjøn er den Dal som Fos-

sens Bølge væder. Blich.(1920).III.137. hiin 30

By, hvis Mure Savio (o: en flod) væder.
CKMolb.Dante.1.170. Langsomt . . gled

Bølgerne ind mod Land,
|

. . og væded den
hvide Strand. J.s^erDam. Flammende Mørke

.

(1945).82.

3) (især spøg.) i udtr. for at slukke sin
tørst, drikke (især: drikke stærke drikke), at

væde sin mund. Moth.V6. Pontoppidan havde
i en lang Nattesamtale, vædet af megen Pj ol-

ter, forsøgt at forsvare sine ændrede Kunst- 40

Tpn11d1per.J0rg.Liv.il.18.
II

især (jf. fugte 1

slutn., II. skylle 3.2, III. smøre 3.2 slutn.)

i faste forh. væde ganen ell. (1. br.) hal-
sen (HMatthiess.H.145). saadan en stakkels

Flaske Viin . . som Herr von Thundern
Trunk drikker i to Drik for at væde sin

Ga.ne. Ew.(1914).IV266. begyndte han først

at sætte Munden til Spanden, saa nøjedes
han ikke med blot at væde G&nen. Drachm.
VD.119. eftersom Ganerne blev vædet, lø- 50

stes Tungeheiåndene. Elkjær.RK.86. (foræld.:)

hent mig hurtig et Kruus Viin,
|

at jeg

kan væde Geisten, og saa tale snildt!

Dorph.Overs.afAristofanes:Ridderne.(1857).8.
væde gurgeletten, læberne, se Gurge-
lette 2, Læbe 1.2.

4) om (udgydelse af) visse legems-
vædsker. 4.1) (jf. taarevædet^ i udtr. for

at græde \\ om taarer: gøre ansigtet vaadt,

øjnene vaade. (især i forb. væde kinderne^, eo
jeg saae hellige Glædestaare væde de blege

Kinder. Basth.Tale.(1782). 37. Da monne
bittre Taarer Øiet væde- (cnd Glæde). Oehl.

XXIV 133. Min Taare den flød,
|
Den væ-

ded mine Kinder. Heib.Poet.VII.53. en strid

Taarestrøm vædede hendes Ansigt. Søiberg.

KK.I.47. i pass. ell. (sj.) refl,.: Du skifter

Træk, dit Øie jo sig væder. Bagges.Danf.1.333.
Vover Du ved Tant at glædes,

|
Medens

tusind Øine vædes? Hauch.SD.II.4. En af de
tvske Matroser løb til Ambulancen med An-
sigtet vædet af Taa^rer. PoUViil939.1.sp.4.

jf.: Hans Øine vædes med Faderfryd. OeM.
XXX.104. i udtr. for at handle, især betragte

noget under graad: vor Graad skal væde,
|

Graven, Asken af vor Glæde. Ew.(1914).lII.
107. Lad Armods Graad

|
Vor mindste

Bid ei væde (00 græde). Evangelisk-kristelig

Psalmebog. (1798). 288. \\ om person: gøre

noget vaadt af taarer; ogs. i udtr. for at ligge,

sidde osv. og græde et sted. Ach, Madame, det

er jo slet intet at væde Tørklæder ior.Holb.

Bars.II.12. skal jeg her da væde
|
Min

Gang med Øyne-Vand,
|
Min Jesu Trøst og

Glæde
|
Det alt forsøde k&nd. Brors.128. jeg

væder min Seng (Chr.VI: jeg kommer min
seng til at svømme^ den ganske Nat. Ps.6.7,

t i forb. væde (sine) øjne: Moth.V6. han
(o: fogeden) Øjne raaatte væde,

|
Da han

sin Hustru saae og Daatter saadan græde.

Holb.Paars.98. Falst.0vid.61. Storm.FF.140.
i forb. væde med graad ((synderinden)

vædede mine (0: Jesu) Fødder med Graad
(1907: Teidirer). Luc. 7.44. han vædede sit

Leie med sin Greiaid.Mynst.Betr.1.366) ell.

(især) væde med taarer. Hører, I som
græde,

|
Og med Taarer væde

|
Jesu Hvile-

Sted,
I

Bort med Graad og Kl&ge. Brors.42.

Med hvor kostbare Taarer vilde du ikke

væde mine Kinder, naar du saae, at min
Kjærlighed, min Troeskab var steget i lige

Grad med dit Y3inheld.Ew.(1914).IV288.
hun (kyssede) sagte hans blonde Lokker, og
vædede dem med sine Tsieirer.Gylb.Novel.il.

99. BilleskovJ.H.1.122.
\\

(sj.) i udtr. for at

bringe en til at græde. Den kaade Sladder-

tunge
I

Den har saa mangt et Øie vædt
(c\3 \et).CFrim.AS.159. 4.2) i udtr. for at

svede. Sveeden alt den runkne Pande væ-
der. Tode.1.187. faste Boliger med frugtbare

Marke (maatte) binde Mennesket til den Egn,
hvilken hans Sved havde vædet. PEMull.
(SkandMuseum.l800.I,2.83). 4.3) (højtid.) i

udtr. for blodsudgydelse. \\ om blod. End sees

paa Rosenborg Klædet,
|
Som kongeligt Blod

haver vædet.Blich.(1920).XXIII.32. billedl,

i udtr. for at en sag koster blodsudgydelse. Fri-

hedens hellige Træ maatte vædes med Blod,

for at trives. Rahb. Fort. 1. 338. deres Land
skal blive vædet af (Chr.VI: drukkent af;

1931: svælger i^ Blod. Es.34.7. \\ om person.

Laertes hafde self brugt den (0: kaarden) i

sin ungdom med største Berømmelse, og
væddet dend i mange berømmelige Obristers

Blod. Dumetius.III.94. Jeg . . trak min
Kiortel af,

| Og væded den i Blodet. Oe^L
ND.393. billedl.: de (maatte) væde Kysten
af et fremmet . . Land med deres Blod.

41*
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Bagges.L.11.63. VSO.
||

(sj.) om vadben.

Lad komme Sværd, og mig med blodig

Salve \?£)&&. Falst.Ovid.67.

B. intr.

5) t afgive vædske; vædske (III. 2).

(han har) optænkt adsMlige Maader, ved
hvilke det fornemmelig kommer derpaa an,

at mand rygter Sæden, naar den ey Væder,
og medens dend endnu er Vaad.Lrid.i725,
629. om saar: Tode.NH.211. et Slags væ- i'o

dende Saar. sa.ST.179911800.7.

Væde-, i ssgr. (især iS) af I. Væde; af

mere tilfældige dannelser kan anføres: væde-
drukken (Rørd.Va.l7), -graa (Aase Hans.
DG.87), -mættet (MylErich.S.142. NJeppe-
sen.GS.9), -rig (Hønsegaarden.l897.4.sp.l.
DagNyh."U1911.1.sp.2), -sort (Eidde.AE.
11.174. Jørg.Liv.1.26.), -stænk (Breum.FS.
69), -vejr (Schovelin.DetForenedeDampskibs
Selskab.(1906).36). -blank, adj. blank af 20

væde (især: regn, dug), den vædeblanke
Gade, hvor Regnen plaskede neå.JPJac.I.
226. hendes spinkle Krop rystedes af Hul-
ken . . Hun vendte sit furede, vædeblanke
Ansigt mod hsim. Nis Pet. SG. 110. -glin-
fsende, adj. d. s. de vædeglinsende Stam-
mer. JPJac.1.115. FrSkousbo.(Nat ogMorgen.
1913.3.sp.2).

Vædelse, en. ['væ'Salsa] (glda. vædels,

wætels (Suso.67.118); afl. af II. væde; især 30

dial.; jf. Drikkelse, Ædelse) I) noget fly-
dende, vædske, der tjener til føde ell. (især)

til at drikke, (han) bad om en Taar Yæ-
delse.Blich.(1920).XXVIII.38. *Saa lod da
Jens Fisker Toggeret staa

|
og søgte sin

Vædelse udenfor Aa.
|
Han sov som en Orne

og drak som en SdLa,.Aakj.RS.102. Den halve

Nat sad disse Folk og spillede Kort, slog i

Bordene og krævede ind baade Ædelse og
Yædelse. Pont.D.201. MDL. Feilb. KulsvierB. 40

105. jf.: jeg har ei fåedt en vædelse drip i

dag.Moth.V6. sml. Dyppelse 2: (man skal)

røre videre og langsomt spæde mere Vædelse
i (0: sovs).PoVl*.1941.Till.l2.sp.4. talem.

(sj.): Vædelse maa der til, sa'e Kællingen,
hun slikked sig om Nd3seTi.Pont.F.II.169.

2) fugtighed; regn; væde (2.2). Feilb. JJfF.

Væder, en. ['væS'ar, l.br. 'væ^bar, 'væ-
bar] (ogs. skrevet Vædder éll. (tidligere)

Ved(d)er: Holb.NF.1.150. sa.DH.1.474. jf. 50

NvHaven.Orth.184. — dial. Vær. UnivBl.I.
362. Thorsen.44. Esp.266. SjællBond.82. jf.

Feilb. Kort.112. LollO. Vejer, Væjer. Kbh
Aftenp.l784.Nr.54.4.sp.l (jy.). FDyrlund.Uds.
24. Flemløse.15.74. FrGrundtv.LK.61. Bren-
derup.§77. LollGr.7.29. jf. Feilb. Kort.112.
LollO. — dial. Xsdåeie. NvHaven.Orth.184.
nu i sammentrukken form: Være. Moth.V272.
MaglPet.& Kronborg. Læs og fortæl. (1899). 8.

UfF. jf. NvHaven.Orth.184. Kort.112). best. f. eo
væd(e)ren

; flt. vædre ['væb'ra, 1. br. 'væbra]
(EPont. Atlas. I. 600. F Thaarup. Bornholms
Amt. (1810). 29. Olufs. Landoecon. 440. EJes-
sen.Oram.108. Saaby.' Landb O.* 1.304.306)

ell. vædere ['væb'ara, 1. br. 'væ'bara, 'væ-
bara] (Mich.6.7 (Chr.VI; 1931: vædrej. Holb.
Hh.II.547. Funke.(1801).1.20. Forordn.'V*
1813.§1. MO. Holst.R. MøllH.11.7. BiogrLex.
1.344 (BiogrL.^1.527: Vædre;. Mikkels.Sprogl.

56. LandmB.II.300. Sal* VII.643. LandbO.*
1.303. AaHans.S.48. jf. VSO. i bet. 2.i : Sorø
Amtstid.^»lsl944.8.sp.2. i bet.A.2: Hauch.JF.
115. Jahn.NK.341. Sal.II.76. Rønberg.GK.
43). (ænyd. wædher, wæir, weier (flt. wædhre,
wedhrer, wæire, wexe), glda. wedher (IMos.
22.13 (GldaBib.)), weier (fit. wædhre, weier,

best. f. wedrenæ (smst.30.35), wedemæ (2Mos.
25.5 (GldaBib.)), æda. wæther f'wæthær tal-

ugh. Harp.Kr.l44. wærthers Ixmgæ.AM. som
tilnavn: (Petrum dictum) Wæthær. KrErsl.
T.60. jf. smst.63), sv. vådur, no. veder, ver,

oldn. vebr, oeng. weder (eng. wetherj, oht.

widar (nht. widder^, osax. wethar, got. wij)-

rus, lam; egl.: aargammelt dyr (jf. Gim-
merlam^, hesl. m. gr. etos, aar (jf. II. Fjorj,

lat. vetus, gammel (jf. Veteran, I. Veterinær),

sanskr. vatså-, kalv, kreatur, aargammelt dyr,

gr. étalon, aargammelt husdyr; jf. vædre)
1) hannen hos faaret (sml. I. Bedej.

lMos.31.38. *En Flok af kaade Lam (leger),
|

Rundt om sin Væder, som forgieves bræger,
j

At den skal følge ]x&m.Ew.(1914).II.23. *En
Vædder ligger paa hver Side

|
Et halvt Aars

Tid, det maae I \\åe.Abe.l5 (jf. Boers.VetF.
297). Lader man Gimmerlammene som halv-
aarige komme til Vædderen, bringe de Lam,
naar de ere Aar gSirale.Abildg.&Viborg.F.30.

*Mens Væderen laa og tyggede Hø,
|
den

(0: en gris) vilde sig paa hans Næse klø.

Kaalund.214. LandbO.11. 7. Mads væder, se

Mads 2. væderen støder, vædrene stødes, se

II. støde 1.1. gildet (vAph.(1759). Forordn.
'V»1813.§4), skaaren (se IV skære 16.4^ væ-
der* talem. (sj.): naar Vædderen bli'er nik-

ket, bli'er han Degn I Wied.Kna. 316. jf. u.

Ko 2.1 : Strivrede Bukser . . aa saa Vadmels-
trøje. Det glor til hinanden som en Vædder
til en rødmalet Ladeport. Mff.7.7 5.

||
(bibl.)

som offerdyr hos jøderne, en Vædder , . var
indviklet i Busken ved sine Horn; og Abra-
ham gik og tog Vædderen, og offrede den
til Brænd-Offer i sin Søns Sted. lMos.22.13.
2Krøn.29.22. jf.: Derpaa førte han Brænd-
offervæderen (1871: Brændofferets Væd-
der; tTem.3Mos.8.18(1931). Præsten skal

skaffe ham Soning ved Skyldoffervæde-
ren (1871: Skvldofferets YæååeT).smst.5.16

(1931). den Soningsvæder (1871: Forli-

gelsens Vædder;, ved hvilken der skaffes

ham Somng.4Mos.5.8(1931).
2) overf., om andre dyr. 2.1) (fagl.) for-

kortet for Yæderkanm. Politi E.Kosterbl.^'l

9

1924.3. sp.2. SorøAmtstid.^Vd944.8.sp.2. 2.2)

(zool.) bille af bukkenes slægt, Clytus arietis.

Brehm.Krybd.514. LSal.XI.736.

3) (især dial.) overf., om mandlig person.
KMunk.DU.80. om dreng: Feilb. om løjer-

lig fyr: MRasmussen.VendsHerredsFolkemaal.
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(1948). 261. især (jf. Buk 2.i, I. Tyr S.ij;

udsvævende, liderlig (ældre) mandsperson;

skørtejæger; horebuk. Jens Buk: „Tak, du
er en flink Pige, bitte Else, hvad hæ." (vil

gribe om hende, men hun smutter fra ham)
— Else (rapt): „Saadan en gammel Yæå-
deil" Skjoldb.ML.63. talem.: det er de gamle

Væddere, der har de stive Horn (Talem. om
gamle Mandfolk, der er slemme efter Piger).

4) om ting og forhold. 4.1) om billede af

en væder.
\\

(herald.) om vaabenmærke. Aarb.

1914.188. Den nederste Halvdel af Hoved-
skjoldets 3. Felt (i rigsvaabenet) ændres saa-

ledes, at den nu deles i 2 Felter, visende

henholdsvis Færøernes Vædder og Grønlands

BiøTn.Bek.Nr.376V,1948. \\
(astr.) i best.f.:

dels navn paa et stjernebillede (Aries); dels

(jf. Væderpunkt^; det derefter opkaldte him-
meltegn (første tegn i dyrekredsen), hvori solen 20

gaar ind 21. marts. Moth.V272. Bugge.Astr.5.

Lad Foraarsjevndøgn vise dig Vædderen,

Tyren og Gieåehukken.Oehl.Øen.(1824).IV
18. Heegaard.Astron.9.199.200. Vædderens
Tegn eller Foraars-Jevndøgns-Punctet. HetJ.

Pros.IX.265. Om saaledes En, der er født

i Begyndelsen af Vædderens Tegn, giver sig

i Krigerstanden, da vil Intet lykkes for ham.
JPJac.1.141. 4.2) (<?/. widder, sen.oldn.webr,

efter lat. aries; jf. Mur-, Stormvæder samt 30

I. Buk 3.1, Rendebuk 1, Stormbuk; ;^, for-

æld.) murbrækker; ogs. spec: den bjælke,

hvormed stødene foretoges. Jahn.NK.353. Ing.

VSt.78. *Mod Borgens Porte, mod Taarnets

Steen
|
Den Vædder forsøgte sit Pandebeen.

Winth.IY156. Rønberg.GK.43. || d. s. s. Sø-

væder. Ing.EM.III.215. 4.3) (jf. Snabel 3.1,

I. Spore 3.4^ ^, ^ en forstærket, som re-

gel under vandet fremspringende del af
krigsskibs stævn, anvendt til stævnangreb; 40

ogs.: væderskib (Scheller.MarO.). OpfB.^II.

328. Bardenfl. Søm. 1.16. i sammenligning:

Pelle følte Tilliden Mand og Mand imellem,

ved den Villighed hvormed de fulgte ham . .

Han var som Skibets Vædder, hele Styrken

stødte fremad i ham.AndNx.PE. 111.205.

4.4) (efter fr. bélier hydraulique; jf. Vand-
væder) i forb. hydraulisk væder, stød-

hævert. NordConvLex.Y425. OpfB.^111.192.

4.5) (dial.) det træstykke, der er slæmmet 50

ind i bagakslen, gaar frem mod forvognen og

(v. hj. af en krampe og bolte) fastholder lang-

vognen. MDL.654. DF.X.Slf. i sa. bet. Bag-
(smst.82.XVI.69), Vognvæder (JPPrahl.AC.
70. BornhHaandvEr.183. DF.X.82). 4.6)

(dial.) en stang med tværstykker, hvorpaa
der løb hjul, og som spændtes efter en vogn,

naar hjulene førtes til marked. Feilb. 4.7)

(dial.) lille opstanderpibe. JBanke.LassPaj-
sens Oile. (1928). 5. M Rasmussen. Vends Her- eo

reds Folkemaal.(1948). 261. 4.8) (især dial.)

i navne paa forsk, lege; bære vand til

V æderen, hoppe ud paa eet ben og hente

pinden (i pindspil). SaVXXlY.485. UfF.

løfte en bunden væder, ^;>7. u. I. Lam l.i^

løfte en person, der sidder med korslagte ben

og fatter med hver haand om den modsatte fods

tæer. Krist.BRL.629. SaUXXY464. rejse
den arme væder, se IL rejse 4.2.

Væder-, i ssgr. (1[ Vædre-. Vædre-kød.
Reenb. 1.149. LThura. Poet. 329. se ogs. u.

Væder-horn, -skindj. af Væder, især i bet. 1;

foruden de ndf. medtagne kan anføres flg.: til

Væder 1: Væder-brændoffer (Es.l.ll(1931)),

-fedt (lSam.l5.22(1931)), -kød (ovf.1.6);

4>, ^ til Væder 4.8: Væder-angreb, -bov,

-kamp, -stød. -anisigt, et. (jf. u. -hoved 1

;

1. br.) ansigt, der minder om, sammenlignes
med en væders. Kofoed-Hansen.KA.1.293.
Kirk.D.61. -gal, adj. (jf. oksen 1 slutn.;

dial.) om faar: brunstig. MDL. Feilb. UfF.
-gud, en. (jf. -horn 2; arkæol.) gud, der

afbildes med væderhoved. Tilsk.l934.II.220.

-horn, et. ('f Vædre-. LTid.1723.386.
PAHeib.Sk.in.391). flt. d. s. ell. t -e (Jos.

6.6(Chr.Vl). Holb.DH.II.648. Slange. Chr
1Y.187). (oldn. vebrarhorn) I) en væders

horn. Moth.Y273. MO. YSO. i sammenlig-

ning, især om hvad der er krummet, snoet.

vAph.Nath.YII.446. *din Bisp,
|
Den hor-

nede Mand i Purpurkaaben der, hvis Stav
sig krummer som et Vædderhorn. Oe/iLZ/.S2.

en bred Mund havde han . . og et Par Øren,

der stod ud til Siderne, som to Vædderhorn.
SvGrundtv.FÆ.lI.215. en Smøge, der var

lige saa kroget og knortet som et Væder-
horn. J7Jens. /ilf. 220.

II
(bibl.) en væders

horn anvendt som blæsehorn. syv præster

(skal) bære de syv trompeter af væder-horne

(1871: Basuner; 1931: VæderhornJ, for Her-

rens ark. Jos.6.6 (Chr.YI). Naar Væderhornet

(1871: Basunenj lyder, skal de stige op paa
Bierget. 2Mos.l9.13(1931). 2) (jf.-gud) bil-

ledlig fremstilling af en væders horn; dels om
horn som en væders paa andre dyr ell. paa
gudebillede. (Alexander Magnus) foregav sig

at være en Søn af Jupiter Ammon, som
gemeenligen forestilledes med tvende Væder-
horn. Holb.JH.I.619. to Slanger med Vædder-
horn og Fiskehale. HBrix.Guldhornene.(1949).

107. dels (herald.) om skjoldmærke. Holb.DH.
II. 548. PBGrandjean. Heraldik. (1919). 130.

183. 3) (jæg.) abnormt gevir, der vokser i en

bue nedad og opad. DJagtleks.1393. 4) f4>i

J«J, sj.) d. s. s. I. Væder 4.3. S&B. Larsen.

-hornet, adj. (jf. -horn 2; sj.). en vældig

lang, vædderhornet SUnge.HBrix.Guldhor-

nene.(1949).106. -hoved, et. I) en væders

hoved. vAph.(1764).763. jf. -ansigt: Total-

indtrykket (0: af et portræt) var af et sort

YdSidåeThoyeå.Schand.IF.181. 2) om afbild-

ning, den oftere forekommende Slange med
Vædderhoved (0: paa Gundestrupkarret). Soph
Mull.YO.573. HBrix.Guldhornene.(1949).107.

især (herald.) om skjoldmærke. PBGrandjean.
Heraldik. (1919). 130. 3) ("ijj, foræld.) den

forreste, jærnbeslagne del af bjælken i en væder

(4.2). Jahn.NK.370. Muurbrækkeren med
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sit hornede Væderhoved af haarden Staal.

BUch.(1920).XXVII.4. -kanin, en. (jf.

Væder 2.1^ navn paa en kaninrace med ned-

hængende ører. LandmB. 11.348. Lieberkind.

DV X. 343. -lam, et. (æda. wæthærlamb
(Harp. Kr. 187), oldn. vebrarlamb) lam af

hankøn (mods. Gimmerlam^, to Vædderlam
. . og et aargammelt Gimmerlam. 3Mos.
14.10. *Et Væderlam i næste Torn

|
Blev

hængende ved krumme Horn. Orundtv. SS.
11.48. LandbO.II.7. Feilb. AariFrborg.1918.

50. i sammenligning: Der er tit hos unge
Mennesker ligesom hos unge Vædderlam en
forrykt Tilbøjelighed til at st&nge. Hørup.
1.190. -punkt, et. [4.i] (astr.) d. s. s.

Foraarspunkt. Sal.VI.822. -skib, et. [4.3]

4>, >X< krigsskib med væderstævn. V Korfit-

sen.TO.1.78. OpfB.Hl.328. Scheller.MarO.
-iskind, et. (\ Vædre-, se ndf.). (ænyd.
wædhreskind, wæyr(e)skind) skind af en
væder, rødlødede Vædderskind (Chr.Vl:
vædre-skindj og Grævlingeskind. 2ikfos.25.5.

MO. Levin. jf. det gyldne skind u. II. gyl-

den 1: det gyldne Vædderskind . . blev hen-
ført til Mythernes og Fablernes Verden. /n^.

EF.X111.131. gen. væderskinds brugt som
adj. ell. l.led af ssgr.: (den) brandgule Silke-

væderskinds Bedstefaderstoel. Blich. (1920).
X. 65. væderskindsbukser. Feilb. -ispring,
et. (gym.) bukkespring (2) fra siden. Legeb.

1. a.23. -istavn, en [4.3] (sj.) d. s. s. -stævn.

VSO. D&H. -stævn, en. [4.3] 4^ forstævn

med en fremspringende spids (væder) under

vandoverfladen. OpfB.^11.328. Scheller.MarO.

vsede-tnng, adj. (især poet.) tung af
væde. Hendes lange Slør hang vædetungt
ned (o: p'. gr. af regnvejret) .Ojel.R.40. (hun)
løftede paa de vædetunge Roser. iVJeppesen.
P.40. om tid: med megen væde, regn. væde-
tunge '^setter. Hoffmann.BH.16. lange, triste,

vædetunge Maaneder.B.T."/? i922.7.sp.i.

Væd-fse, et. ^ænyd. -weåiæ, oldn.veMé;
af Væd; nu kun arkais.) (indsats i) vædde-
maal. Leth.(1800).200. (han havde) tabt be-

tydelige Summer til ham i Spil og Vædfæ.
NPWiwel.R.117. -færd, en ell. et. (ogs.

skrevet Vædde-.^. (til Væd 1 ell. IV vædde;
dial. (sjæll.)) væddemaal. Han satte Livet til

ved et Væddefærd og saa tabte han endda
otte halle Bayere, —

• foruden som Livet.

MaglPet.MF.il.18. Undertiden morede man
sig med Væddemaal, YeåiæTd.Halleby.144.
Kapløb . . foretoges alle paa „Vedfærd".
JSMøll.FH.11.34. holde (MaglPet.MF.il.
24) ell. slaa (Gravl. Kongerejsen. (1924). 9)
vædfærd om noget, tage et vædfærd
om noget (UfF.). ogs. om indsats i vædde-
maal ell. konkurrence: Der var ogsaa Vædde-
løb mellem Karlene. De satte et Vedfær
(det, de væddede om, i dette Tilfælde Bol-
ler) paa, hvem der hurtigst kunne løbe et
bestemt Stjkke.AarbHolbæk.1931.81.
vædre, v. ['væ&ra; ogs. 'væ-Sra] (sj.

skrevet væddere. BerlTid.^Vd905.Aft.2.sp.2).

-ede. vbs. -ing (Tidsskr.f.Søvæsen.1885.351.
Tilsk.1924.1.218. FemlangeAar.20). (afl. af
Væder 4.3) I) ^ lade forstævnen af et

skib (egl. med væderstævn) løbe mod et

andet skib for at bore det i sænk ell. mod en
hindring for at forcere den; ogs. om skib: ved
et uheld ramme et andet skib med sin forstævn.

Tidsskr.f.Søvæsen.1885.349. de 74 Skibe, der
bleve væddrede (o: af et væderskib).Dagbl."'U

10 1894.2.sp.3. (en undervandsbaad blev) vædret
af (en torpedojager) hvorefter Undervands-
baaden s&nk. NatTid.^*li»1927.M.l.sp.4. En
Tankdamper vædrer en Passagerbaad og
74 Mennesker årnkner. Pol.*Vsl929.1. jf.: i

havneindløbet, hvor (skibet) med sin med
jernplader beslaaede stævn stødvis vædrede
isen og langsomt arbejdede sig ud af havnen.
ESchmiegelow.Spredte erindringer.(1947).46. i

billedl. udtr.: VilhAnd.SF.177. 2) om hand-
20 Ung, bevægelse, der minder om den u.

bet. 1 nævnte. Stortorsken (løb) paany Ga-
bet ind over Smaatorsken — og denne Gang
fik den Held til at vædre den bagfra. Fleuron,

VS. 78. Så! nu prøver de på at vædre sten-

muren med sengesiderne — det er håbløst,

men de prøver alligevel.HSKarlsen.Med an-
sigtet mod muren. (1952). 20. især i flg. anv.:

2.1) om køretøj: køre (med forenden) ind i

modgaaende trafikmiddel ell. andet, der er i

30 i'e;en. (lokomotivføreren) var kørt tilbage, og
frem igen, for at vædre Snemasserne. JSønne-

lycke.Lt. 245. Bilende Indbrudstyve vædrer
en modgaaende Bil. Pol.^*U1930.1.sp.5. Lo-
komotiverne vædrede hinanden (ved et tog-

sammenstød), smst.^^Itl940.1.sp. 4. jf.: Motor-
omnibusserne . . vædrer sig en Vej gennem
Væxå%len.ORung.D.167 . 2.2) (sj ) i forb. m.
adv. ind: støde ell. (intr.) trænge ind.

Lee slog i Luften med Hovedet, som om
40 han vædrede (o: headede) en Bold ind i

Maalet. JFJens.F.i7. den Dommedagstorden
af Vand der vædrede ind i Skibet (o: ved

forliset). sa.RF.196.

Vædre-, i ssgr. se Væder-.

I. Vædske, en. ['væsga] Høysg.AG.122.
(ogs. skrevet Væske^. flt. -r. {glda. wætske,

weske (flt.: Suso.39), sv. våtska, sen. oldn.

væzka; afl. af III. vaad; jf. I. Væde, III.

vædske, vædsket) stof, som ved normal
50 temperatur har flydende form; flydende

legeme; fluidum (som det forekommer i

naturen, i organismer ell. er fremstillet kun-

stigt); som fys. betegnelse (mods. fast og luft-

formigt legeme) først alm. i 19. aarh.

I) i al alm. Moth.VG. (det smeltede salt)

viser saaledes (o: ved sin vægt), hvad Vædske
det trækker til sig.OecMag.1.44. vAph.Chym.
1.7. Den væsentligste Forskjæl mellem et

draabeflydende Legem, en Vædske (corpus

60 liqvidum) og et luftagtigt flydende, en Luft

(corpus aeriforme, aer) bestaaer deri, at hint

besidder . . ringe Grad af Sammentrykke-
lighed. Ørsi.iVa<wri.*/.i66. En vandagtig, olie-

agtig, fed, tynd, tyk Vædske. MO. Vædsker
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staa lige højt i kommunicerende Rør. OpfB}
VI.295. *Jeg lider ikke Fusel, Smørsyre og

andre stikkende Vædsker. J V Jens. Di. 56.

Christ.Kemi.523. billedl.: Det (o: gudsfrygt)

skal være en Lægedom for djn Navle, og

en Vædske (1931: Lindring^ for dine Been,

f:
Ords.3.8. II

om drik. *Troer I ei, hans (o: Tar-
''''

tuffes) Andagt lædsker
|
Sig, naar den blir

tør og heed?
|
Jo! jo! de profane Vædsker

|

Glide ganske artig neå.Skuesp.X.15. *Ved
Middagsbordet blandt slukkende Vædsker

|

jeg tænker tit, mens jeg Vinkortet æsker,
j

at Kvinden er en Likør, som læsker. /SopA

Clauss.fNordiske Digteres Nytaarsgave.1919.6).

„ jf.: ligesom en Svamp træcker all Vedske i

i sig, saa giør og jeg; thi jeg gaaer uroest

aldrig til Sengs uden med en halv Snees

Bouteillers BsiglsiSt. Holb.Tyb.I.l. \\ (jf. Saft

1.3, L Væde 2.2 ; nu 1. br.) om den fra ned-

bør ell. vanding stammende fugtighed i jorden,

som betinger planternes vækst. Noget (korn)

faldt paa en Klippe; og der det voxte op,

visnede det, fordi det ikke havde Vædske
(1907: Yæåe).Liue.8.6. disse Grene (hensæt-

tes) paa et fugtigt Sted . . forsynes ogsaa

undertiden med en liden Vædske. OecMa^.
11.184. vi gik ud i Marken . . alting mangler
Vædske . . og denne Tørke seer man af

Aviserne at være almindelig. HHans.PD.58.
Giersing. Landoeconomien. I. (1825). 546.550.

jf.: den Deel af Ageren, som var Vinter-

pløyet, gav bedre og renere Havre, end
den anden Deel, hvilket kommer af Vin-
ter Vædsken, der ikke saa snart forgaaer

i den første, som i den sidste (o: den
foraarspløjede).OecMag.I.48. billedl.: *Hand
vilde det arme fortørrede Mod

|
Forfriske

og ledske
|
Med Himmelske Vædske

|
Af

Paradiis-FIood. Brors.57.

2) (jf. Nære-, Næringsvædske^ om saft
(l.i) i planter, naar Vædsken (1907 afvig.)

er kommen i (figentræets) Grene, og Bladene
skyde ud, da vide I, at Sommeren er nær.

Matth.24.32. alting paa dig er forduncklet,

forvisned og affalden som et afhugged Blom-
ster, der ingen Vædske meer haver at holde
sin naturlige Skiønhed ved liige.Holb.Ul.1.8.

Tagkieppene blive ikke saa langvarig stærke,

som hugges om Sommeren da Vædske er

deri, som de der hugges om Efterhøsten.

JPPrahl.AC.92. (enhver plantedel) findes . .

at bestaae af lukkede Blærer, fyldte med
Vædske eller fastere Stofier. Eschricht.Læren
omIAvet.(1850).30. Celler i levende Planter

indeholde Yæåske.Warm.Bot.l4. jf. u. Saft
1.1 : Vedske . . der kommer af Kiernen (o:

i kokosnødder). Pflug. DP. 490. Druens klare

Vædske (Druesaft). 750.
3) (jf. Saft 1.2) betegnelse for visse i men-

neskers og dyrs organisme forekommende
flydende stoffer, som afsondres af (indre)

organer; ogs. om forsk, slimlignende sub-

stanser i legemet. Der raaa visselig være en
Hob geskæftige Vædsker i Herrens Mave,

hvilke maa have den Natur, at de begynder
at fermentere, saa snart han seer et stykke
'Pa,^iT.Holb.Stu.I.2. der findes mangfoldige
Slags Vædsker i det menneskelige Legeme.
Tullin.III.240. Man troer at et Faar har
mere Vædske hos sig end andre Dyr, og heraf

kommer, det at Faar i længere Tiid kand
leve uden Vand end andre Dyr, hvis Natur
er mere tør. OecMag.I.121. de fiineste Nerver

10 . . ere indviklede i . . mange olieagtige Væd-
sker. iEw;.('i5>i4;./Tr267'. Vædskerne i Øiet.

AWHauch.(1799).335. *det (var) Synd, at

dette gode Sværd
|

. . skulde smittes
|
Af

denne dine Aarers blege \3dåske.Oehl.Y185.
*(en) ulden Klud,

|
I Purpursnekkens røde

Vædske dyppet. Breda/ii.F/.235. AKrogh.Fy-
siol.18.36.42. Drægtighed viser sig igen-

nem en harpikslignende Vædske fra Yverets
Tsittei.Slagterbogen.(1942).41.

|| (jf. Humor,
20 Temperament; foræld.) m. henblik paa den

betydning for befindendet, der i ældre læge-

videnskab tillagdes legemets vædsker; spec. om
kardinalsafterne (blod, slim, gul galde og sort

galde), som if. Galenos's kere var bestemmende

for menneskets fysiske og mentale tilstand

(sundhedstilstand og temperament ell. humør)
ved deres indbyrdes forhold (blanding). Var
det kun saaledes beskaffet, at min Ma-
dame var stundum bedrøvet, stundum glad,

30 saa kunde Mand tilskrive Blodet og Væ-
skerne s&SiådLnt.Holb.Vgs.I.2. (de) 4. Tempe-
ramenter have sin Oprindelse af ovenmeldte
Kulde, Varme, Fugtighed og Tørhed, hvilke

man . . kaldte de 4. Humores o : Vædsker,
Heraf har vi det Franske Ord Humeur og
den Danske Talemaade eller Ordsprog: Det
kommer af Vædskerne. Twiim.///. 240. Er
Føden sund og Forretningerne af det Slags,

som befordre Legemets Bevægelse og Blodets

40 ordentlige Omløb, maa Vædskerne nødven-
dig blive sunde og Temperamentet lykkeligt,

som frembringes ved deres Blanding, smst.

244. Ved Mangel af Brug blive . . vore Væd-
sker tykke. Tode.ST. 1.143. disse Legemer,
som føde i deres Vædsker saa mange syn-

dige Drifter. Basth.AaT.166. Arbeidsfolk have
bedre Vædsker, end andre. Apot.(1791).136.

JWiberg.Galen.(1910).56.187. fule (Suhm.
11.82), slette (Apot.(1791).137) ell. oftest

50 onde vædsker, uheldig ell. sygdomsvoldende

tilstand (blanding) af legemets vædsker. *Man
brænder udaf Dyd, er dog kun hidsig Blood,

|

Kun onde Vædsker er til saadan Mand-
dom Rood.Holb.Paars.230. sa.Vgs.1.2. Apot.

(1791).30. disse Børn ere gjerne . . tilsmud-

sede og bedækkede med Utøi; tilmed ere

de som oftest fnattede; men det siger For-

ældrene er sundt, da det driver de onde
Vædsker ud af Kroppen. AEMeinert.Naturen

60 og Menneskelivet. 1.(1854). 142. OBloch.D.^I.

33. billedl.: At opløse de onde Vædsker skulde

være Dannelsens Formaal, ikke en leksikal

Dressur. JVJens.RF.122.
|| (jf. Mundvædske,

L Væde 2.5 ; 8j.) om spyt, fraade. (han) ry-
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stede ned gennem Kroppen . . der stod hvid
Væske i hans Mnnåwige.AndNx.PE.I.llS.

jf,: hans Prosa . . spyer sine Væsker over

mig og mine Skriitei. Brandes.XI11.409.
||

(jf. Taarevædske, I. Væde 2.5 ; 1. Ir.) om taa-

rer. Moth.V7. *hun græd, naar slagtis skulle

Koe,
I

Naar klippes skulde Faar, man Heste
skulle skoe . .

|
Saa Fogden sagde tit . .

|

Jeg fatter ey hvor ald den Vedske kommer
b&.Holb.Paars.l07 (jf.Heii.PoeUX.397). \\ lo

om materie olgn. sygelige Ansamlinger af

Yddåske.Vædløb.27. Vædske i Saar.FS'O.
II. Vsedske, en. se I. Væske.
III. vsedske, v. ['væsga] (ogs. skrevet

væske^. -ede. {penyd. wedske, wætske, glda.

wætske, sv. våtska sig, våtskas, no. væske;

afl. af I. Vædske
; jf. II. væde)

1) trans.: gøre vaad; væde. Hånd skal

fare ned, som regn paa det afhugne græs;

som draaber, der vædske (1871: væde^ 20

]oråen. Ps.72.6 (Chr.VI). Denne Grød maa
være blodet op ved en Saftes Beblandelse,

som vædsker Munden. LTid.1736.495. I Ac-
tion lader han (0: overarkelimesteren) sig

besynderlig være magtpaaliggende, at alting

skeer i behørig Orden: . . At Dækkene og
Gangene fra Krud-Kisterne bestandig blive

\æåskede.SøkrigsA.(1752).§391. alt det, som
. . er undergiven Corruption og Forraadnelse

. . har de foranførte Reqvisita til at feede 30

Jorden, og føde Sæden, samt vædske Ageren.

OecMag.1.45. uden obj.: *(poplerne) over
vædskende Vande

|
Ryste det raslende Blad.

Grundtv.PS.111.97. nu kun (jf. u. bet. 2) dial.

i pass. vædske s, blive vaad. jorden vedskes.

Moth.V7. UfF.
2) (jf. II. væde b) give vædske fra sig.

Moth.V7. (der) hvælvede sig smudsige Porte
i Bræranden, hvorfra der udsprang kolde
Floder med hvidt uigennemsigtigt Vand. 40

Bræen vædskede altid og frøs igen ved sin

egen Kulde.JVJens.Br.78. sml. u. bet.l: Rav-
nene saa pludselig Jorden vædske. Der kom
Tø i Hæyes^ovene. Fleuron.HFR.49. (jf. u.

IL løbe 11.1, III. rinde 3.2) om legemsdel.

Stine . . tørrede sin Næse, der vædskede
endnu mere i Yaxmen. HUss.IH.153. (jf. tæn-
derne løber i vand, vædes u. II. løbe ll.i,

I. Tand 1.7 ; sj.:) Du faar vore Tænder til

at vædske, Alkibiades!Drac/im.vi.i37. || især 50

(jf. u. flyde 3.2, II. væde 5 slutn.) om saarede

ell. betændte partier, legemsdele, såret vedsker.

Moth.V7. PWBalle.R.91. min Hud er spruk-
ken og vædsker (Chr.VI afvig.). Job.7.5. om
øjne: Moth.V7. *dine Øine, saa funklende
før, skal rødnes og vædske. Wilst.Od.XIII.v.
399. *Tyk, skaldet, gammel og med sure

Øjne,
I

der væsked som en overmoden
Blomme. Drachm.lOOlN.82. billedl.: *giftig

vædsker rigets gamle sår,
|
fra den gang ret- 60

tens arm blev brudt og la.mmet.NMøll.R.51.
part. vædskende som adj. vædskende Smaa-
blærer {Nahler).NaturensV.1922.259. billedl:
Med dem alle gik det tilbage, hos dem alle

var der et eller andet Sted en svampet
Plet, en bitter Erfaring, et vædskende Nag.
Esm.I.13. i forb. vædskende byld ell.

(især) saar. *haardt var der stridt . .
|

væskende Saar
|

og røde Pletter nedad
Vaabenkjolen. Dracftm. [7Z).263. I det sidste

Aar har han gaaet med et vædskende Saar
paa venstre Fod, som ikke har villet læges.

Ugeskr.fRetsv.l947.A.651. billedl: *det indre
|

jævnt væskende, betændte Tvedragts Saar.

Drachm.DS.27. *en vædskende
|
forbandet

Byld af Løgn. KMunk.H.27.
||

(sj.) m. per-

son-subj. en Skovdværg, der vædsker gif-

tigt overalt af Ælde. JVJens.SS.57. (jf. II.

fraade 2.1, II. skumme 1.3j billedl: M. be-

høvede kun at se sig om for at vædske
af Indignation. VBergstrøm.HN.186.

Vædslce-, i ssgr. af I. Vædske. foruden
de ndf. medtagne kan anføres: vædske-agtig,
-ansamling, -beholder, -blanding, -blære,

-del, -draabe, -flaad, -form, -formet, -formig,

-fyldt, -hinde, -kølet, -køling, -lignende,

-maal, -maaler, -masse, -modstand, -mængde,
-niveau, -overflade, -samling, -skilning (f
d. s, s. -udskillelse. vAph.B0.172), -skyende,
-spænding, -spændt, -sugende, -søjle (jf.

I. Søjle 2.i), -tryk, -udskillelse, -udtrædning
samt t betegnelser for kar (8.1-2): -fang (vAph.
Nath.VII.463.VIII.162), -gang (smst.), -kar

(JBaden.DaL. Leth.(1800)), -rør (HZetlitz.

Huus-ogBonde-Raad.(1789).44). -fald, adj.

(ænyd. d.s.; jf. -rig; nu l.br.) som inde-

holder megen vædske. Marven i hans Been
var vædskefuld (1931: S3iitig). Job. 21. 24.

Denne Urin af Blodet, er den væskefuldeste
Part af det som findes vandagtig i Blodet.

LTid.1735.360. den Planet Mars, som er

hidsig og brændende, betyder Varme, og
Venus, som er vædskefuld, en tempereret
Yædske.Clitau.PT.167. spec. (jf. u. I. Væd-
ske 1; om jord: OecMag.1.44. JPPrahl.AC.37.
-kompais, et. (jf. Spiritus-, Spritkompas;

fagl.) kompas, hvis kop er fyldt med en blan-

ding af spiritus og vand, hvori kompasrosen
flyder (mods. Tørkompasj. Scheller.MarO.

OpfB.*II.362. -motor, en. motor, der

drives ved olie olgn. Scheller.MarO. Skibs

Mask.143. -rig, adj. (ænyd. d.s.; jf. -fuld;

især fagl.) som indeholder megen vædske.

Moth.V7. MO. især (jf. I. Vædske 3) om dy-

risk organisme: Abildg. Heste- og Qvæg -Læge.*

(1790).17. Grunth.Besl.35.

t vædsket, adj. (til I. Vædske^ især

om jord: som indeholder megen vædske; vaad;

vædskefuld. Moth.V7. Træer, som bevoxe
med megen Mos . . er Tegn at staae paa
en vædsket og kold Grund. OeconJourn.
1757. 205. Giersing.Landoeconomien.I.(1825).

518.547.

Vsedis-maal, et. se Væddemaal.
vsef, interj. [væf] (ogs. yæ\). (jf. vaf,

vif, VII. vov, II. vuf ; l.br.) gengivelse af en

lille hunds gøen. en lille Stuehund røg

imod ham med sit klingre „Væv — væv —
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vsdyV'Lunde.F.21. i Morgen tidlig . . tager

en anden kær lille Hund fat. „Væf! Væf!
Væfl" siger åen.DagNyh.^*lil930.Sønd.9.sp.3.

(hunden) skreg væf og sprang frem. Fleuron.

STH.99. (hunden) sprang rundt om Hesten
og snappede efter Tøjlen. Væv, vævvæv!
smst.210. som substantiv: da det Væf havde
lydt, vimsede den lavbenede, lille Dyrehund
sejrsstolt tilbage til Gaarden. smst.18.

I. Væg, en. [væ^^] væg. Høysg.AG.136.

Vég. sa.Anh.20. (jf. Feilb. samt APhS.VI.
118). best.f. -gen ['væ'gan] flt. -ge ['væ'ga]

(tidligere undertiden skrevet Væge (Vege).
HesteL.(1703).Bly FGuldb.S.128) ell (dial.)

-ger (Holb.Bars.I.l(sa.Bars.(1731).I.l: Veg-
ge;. LTid.1726.87. Thorsen.73. jf. Feilb.).

(æda. wæg (Harp. Kr. 194. Fragm.42), sv.

vågg, oldn. veggr, got. waddjus; besl. m.
Vidie, I. Væger (jf. u. Vognskudj; grundbet.

er fletværk, og ordet betegner opr. en af flet-

værk og lerklining dannet væg; jf. I. Mur)
I) betegnelse for de lodrette (bærende)

elementer i et hus, som adskiller dette fra

rummet udenfor ell. dets rum indbyrdes; nu
i rigsspr. især om murenes sideflader og

oftest om de indadvendende flader (se

bet. 1.2-3; grænsen mellem betydningerne er

dog, især i faste forb., ikke altid skarp).

I.l) om denne bygningsdel i al alm., ell.

brugt uden tanke paa een bestemt af dennes

sideflader; spec. (i modsætn. til I. Mur; jf.

Jord-, Kline-, Lervæge om konstruktion af

klinet ell. stampet ler (som i ældre bindings-

værksbygninger), jord, græstørv olgn. ell. (jf.

Blok-, Brædde-, Bul-, Stav-, Stolpevæg^ om
trækonstruktion; ogs. (jf. Teltvæg^ om siderne

i et telt (Pol.V,1942.7.sp.3). Breden af Væg-
gen, som Sidekamrene havde udadtil (1931:
Tilbygningens Ydermur^, var fem Alen. Es.

44.9. En muredt \cg.Moth.V77. Naar en
paa denne Maade opsat eller opklinet Væg
er nogle Dage tørret, saa skal Sprækkerne
. . igien lukkes med ikke alt for blødt Leer.

Og naar den saaledes er giordt færdig . . saa
staaer den fast som en Muur, ja i visse

Maader ia.steTe.OecMag.IY 334. *I Dalens
Skjød en Hytte laae,

|
Ved Bredden af en

Kilde;
| Dens Væg var Leer, dens Tag

var Straa,
|
Dens Hægn var Roser vilde.

Thaar.PB.50(jf. Oehl.Er.I.201. Winth.SS.51).
*Væggen (o: en kirkes) var baade muggen
og grøn,

I

Den havde saa dyb en Revne.
Oehl.XXlV.157. *Hist, hvor Veien slaaer en
Bugt,

I
Ligger der et Huois saa smukt.

|

Væggene lidt skjæve stsme.HCAnd.SS.XII.
50. De høje Kældervægge (o: i Borreby slot)

. . er byggede af store Kvadersten . . De
øvrige Vægge er opførte af Teglsten. Eikfe^-

borg.Oamleda.Hjem.(1888).6. *Der laa paa
Toften en gammel Gaard

|
med vinde Vægge

og side 'ra.ge.Aakj.RS.71. Saa intim er For-
bindelsen mellem disse to Bygninger, at det
gamle Pakhus' vestlige Mur tillige dan-
ner Vejerbodens østlige Yæg.HermAndersen.

Kbh.sToldbod.(1915).180. Hele Væggen ind-

befattet Stolper og Løsholter blev hvidtet
(o: paa Sjælland) . . De lerklinede Vægge
var meget udsatte for Udvaskning og Fot-
yitniig.Steensberg.DB.94. jf. Langvæg: det
Tempel, som I>orolf Mostrarskegg bygde paa
Island, havde Dørre paa begge dets lange
Negge.Suhm.0.332. vinde vægge, se III.

vinde 1.2. i sammenligning: Hvorlænge stor-

10 me I imod en Mand, alle tilsammen for at
myrde ham, der er som en Væg, der hælder
(1931: en hældende Væg^, som en Muur, der
har faaet Stød? Ps.62. 4. *Hun taug . .

|
Jeg

fjerned mig med høfligt Buk,
|
Stum som

en Y?eg.Winth.X1.17. det er som at tale
til en Væg, o: det er haabløst.DÆF. jf.:

*Jeg gider ei
|

Til Væggen tale, sielden og-

saa kun med Mænd. Oe7ii.Z//.240. i udtr. for

virkelig ell. tænkt rystelse af murene, stærk

20 genlyd fra dem olgn.: * Drikke og sjunge
|

Mens vi ere unge,
| Saa Lofter og Vægge

skal runge. Blich. (1920). lY 210. Væggene
skulde have rystet af det Bifaldsraab, de
Unge havde opløftet. Cit.1882.(Bråndes.Br.
111.348). hermed slog han op den vældige
Latter, der fik Væggene til at ryste. Poni.
Isbj.73.

II (jf. Over-, Undervæg; især dial.) i

forb. de øverste ell. nederste (underste)
vægge, de dele af en bindingsværksvæg, tavl

30 (1.2.8), der begrænses af stolperne, og som
er oven for ell. neden for løsholtet. det varede
ej længe, inden To af de nederste Vægge
efter hurtigt gjentagne Stød styrtede ind i

K&mmeTet.Blich.II.340. (hytten) havde kli-

nede Lervægge, undtagen i vaade Vintre, ti

da faldt de underste Vægge ud i Regnen,
og i deres Sted blev der lagt en Møgbunke
uden for fra Jorden og op til Løsholtet.

Bøgh.UF.n.73. FrOrundtv.LK.19. \\ i sær-

40 lige forb., talem. olgn. løbe, rende (AndNx.
PE. 111.91), støde hovedet ell. panden
mod væggen, se II. løbe 16.i, II. støde 1.2,

II. Pande 2.1. snakke op ad (ai. Argus.1770.
Nr.2.1), t op paa (Høysg.lPr.ll) væggene
f'væggcn. Orundtv.PS.IY277) olgn., snakke,
vrøvle op og ned ad (af) væggene olgn.

(FrSneed.1.503. Bagges.Danf. 1.330) ell. (nu
vist kun) tale, vrøvle, snakke op ad stol-

per og ned ad vægge ell. op ad vægge
50 og ned ad stolper (se 1. Stolpe 1.3^, føre

vidtløftig og unyttig snak. enhver snacker op
ad Yeggene.KomGrønneg.II.205. Hundrede
Gange raisonnerer man lige op ad Væggen,
naar man vil dømme om det indre Legemes
Bygning og Forretninger. Tode.ZD.259. *saa

skjændte hun saa smaat,
|
Det var for mig

en Præd'ken opad Vægge,
|
Jeg er jo hendes

egen Kjæledægge. HGAnd.(1919).I.172.
1.2) om ell. m. særlig tanke paa ydersiden

60 (ydermuren, -væggen). Naar (valnøddetræer)

skulle udplantes, udsøger man et Sted ved
Vegge eller høye Mure, hvor de kunde staae

bedekkede og frie for Norden-Vind. ffai;eZ).

(1762). 157. *Vindruranker fletted et Net, saa

XXVII. Eentrykt •/« 1953 42
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Væggene ski\iltes.HaiM;h.SD.I.128. *Langs
hen med Væggene paa Byens Gade

|
Jeg

som en Hønsetyv mig listed' om. PMøll.
(1855).1.44. *hvidt skinner Gaardens Væg
fra Syld til Ilem.Aakj.RS.129. (jf. Solvæg
samt u. I. Mur 1 ; især gart.) m. h. t. espalier-

plantning. En temmelig slem Hindring træf-

fer man ofte paa, naar man skal plante ved
Væg, nemlig fremspringende Stene af Bund-
grunden. H Gram. Frugtavl. (1898). 26. Hvis
man planter et Espaliertræ op mod en

Væg . . maa Træet ikke tilbindes, før der

er hengaaet 4-6 Uger efter Plantningen. Dal-

skov.Denlille Have.(1941). 60. jf.: Espalier-
vægge. E Gram. Frugtavl. (1898). 24. Nogle
Sorter (o: af espaliertræer) passe for Syd-
væg. smst.24.

II
i udtr. for vandladning op

ad en væg; spec. (nu næppe br.) i omskriv-

ninger for mandsperson, den som pisser paa
væggen (1871: nogen af Mandkjøn^-i^Saw.
25.22 (Chr.VI). *hver den Sjæl, som bærer
Skjæg,

I
Som rider skrævs og staaer til Væg

(o: hver eneste mandsperson). Winth.IIl.276.

II (jf. u. I. Mur 1^ i udtr. for eksekution ved

skydning, (han Uev) stillet op ad en Væg
til Skydning af . . Røverhøvdinger. Socialdem.

'^Iiil940.2.sp.6.
II

i betegnelser for lege. fra

væg til væg, leg, hvor to hold, som staar i

hver sin ende af en gaard ell. legeplads, søger

at komme over til den modsatte ende uden at

blive taget af fangeren. Gymn.II.14. Pol.'U

1941.9.sp.4. spille nærmest(e), næst til

væg(s) ell. spille nærmest væg, se nær-
mest 1.1, IV næst 1.1.

II
i kalenderrim:

marts ell. Tor med sit brede (ell. langej

skæg lokker børn ud til ell. under væg
olgn., se III. Tor samt Mau.1.25. DF.VII.48f.

jf.: Pér (St. Peder o: 22. Februar) staar ude
ved Væggen, og lokker Børnene ud med sit

lange Skjæg. MaM.S932.
||

paa vid ^vide.

vAph.(1764). Biehl.DQ.I.153) væg ell. f vide
vægge (Moth.YUå. FoulFed.DP.(1937).66)
ell. (dial.) høj væg (Feilb.), {ænyd. paa
vide væg, no. paa vidande vegg; jf. dial.

paa vindevæg (Feilb.) samt u. Gab 2.3,

II. Gavl og II. Vid; nu 1. br.) om dør: vidt

aaben; helt aaben. Saa snart kommer hånd
ikke, at jo Døren lukkes op for ham paa
hvid Yeg.KomGrønneg.III.71. hans Kone
kommer stormende derind, ladende Døren
paa viid Væg. Blich.(1920).XXIV.50. *Døren

|

Fløj op paa viden N^g\VThist.B.9. jf.: *Den
store Dør med Raslen sprang til Vægs
(Grundtv.Optr.1.14: mod Væg^.

|
Og ind i

Salen tren en mægtig Kæmipe. Grundtv.PS.II.
218. (han for) ud af Stuen, hvis Dør han
lod paa vid Væg, ud i Gaarden.EI7ss.M£.
11.157. stille en Kanonport paa Yæg.Schel-
ler.MarO. især i forb. som slaa døren olgn.

(op) paa vid væg (sj. paa vddg.Moth.S456.
457. NPWiwel.NS.36). PoulPed.DP.(1937).
66. MLorentzen.AL.26. uegh: Pjerrot gjorde
lang Hals og slog Munden paa viid Væg.
CBernh.V1.167. i hilledl. udtr.: den frie Virk-

somheds Døre og Porte . , kunde (ikke)

slaas op paa vid Væg med det samme.
ErikMøll.(GadsMag.l947.117). staa paa vid
væg. Moth. V145. Meidell.FraBrydningstiden.

(1884).64.

1.3) om ell. m. særlig tanke paa inder-
siden; i best. f. ofte uden tanke paa een be-

stemt af siderne i et rum, en stue ell. om fla-

dernes samlede areal; ofte m. henblik paa fla-

10 dens udsmykning ell. anvendelse til ophæng-
ning af billeder, brugsgenstande olgn. Mester
Erich maatte strax af Veggen, og skille

Trætten. Holb.Jep. 1. 3. *Rundtom
|
Hænge

paa Væggen Familiens Billeder alle. Riber.

11.128. *Men Livet over Døden seired;
|
Jeg,

som blot Kalk og Vægge saae,
|
Min anden

Fødselsfest har feiret,
|
Kan atter mellem

Blomster g&&e.PMøll.(1855).I.47. *hvi stod

som en lænkebunden Fange
|
Han her da

20 klinet fast til Væggens Mum? PalM.(1909).
11.368. Hallens Vægge er dragne med Tæp-
Tper.Drachm.M.31 (jf. Vægdræt^. *Den Spille-

mand snapped Fiolen fra Væg. sa.RR.51.

da Moderen begyndte at famle i Mørket
efter hendes Haandled, sprang hun op med
et Skrig — og stod i samme Nu som kli-

stret op til Væggen, med Armene spilet ud
og vilde Øjne. Pont.SM. ^22. Fugtigheden ,.

drev ned over Væggene, smst.92. jf. bet. 2.1

:

30 Jeg har . . skrevet en heroisk nordisk Tra-

gødie endnu . . for at udfylde et Hul paa
Væggen i mit dramatisk-historiske Billed-

gallerie. Oei'!L£;r./Tr268. tone loftet med ell.

efter væggene, i væggens farve, se II. tone

3.1. drikke saa længe man kan se en flue

paa væggen, ærgre sig over en flue paa væg-
gen, se I. Flue 1.2. kalket væg (jf. ndf.

1. 54), spec. (bibl.) billedl. om person. ApG.
23.3 (se kalke sp.llll**). nøgne vægge, se

40 u. nøgen 3.3 samt u. bet. 1.5. væggene har
øren, se Øie. || om væg, mod hvilken en sengs

langside er anbragt, ell. om tilsvarende væg i en

alkove: jeg (o: en sengeliggende) vendte mig,

liig en Døende, om til Yæggen. Blich.(1920).

XIII.149. de lukkede Senge . . er anbragte
i murede Alkover i Væggen eller i et Rum,
der ved Panelværk er skilt fra den øvrige

Stue . . Ind til Væggen er der gjærne en
flettet Maatte af Straa for at skjærme Seng-

so klæderne mod Fugtighed. Feilb.BL.^I.(1889).

56. fra væg og til stok, imellem væg og
stok, se Stok 3.4. || i sammenligning: bleg
(Winth.VI.236. ErlKrist.DH.95) ell. hvid
som en væg ell. en kalket væg (se II.

kalke 1), kridhvid i ansigtet (af sindsbevæ-

gelse). *Saa hvid som en Væg, sagde Lands-
herren nu:

I
Hvad er det? alle Guder 1 jeg

gyseT.Grundtv.SS.il.120. Bergs.BR.lOl. hvid

som Væggen satte (han) sig med et Bums
60 paa Bænken. ErlKrist.NS.81. jf.: *Hun bleg-

ned som den hvide Yæg.Oehl.XXX.137.
||

gnide (Feilb.), klæde (VS O. (u. Vægge-
prydelse^j, pryde (D&H.), pynte (smst.

BI&T.1109), tørre (Feilb.

I

II.937), varme
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(smst.1013) vægge, (jf. Væg-blomst, -pryd

2, -prydelse 2, Væggetøj 2; jarg.) sidde over

paa ial (paa bænkene langs væggene); være

bænkevarmer, panelhøne. || i udtr. som saa
fedtet, snavset olgn., at hvis man kla-
skede ham (det) op ad ell. slog ham (det)

op til en væg, vilde han (det) blive
hængende, (dagl., delvis vulg. ell. dial.) som
udtr. for at nogen (noget) er meget snavset

ell. fedtet, (fangerne) vare saa væmmelig
snavsede , at havde man slaaet dem op
til en Væg, vare de blevne hængende. Cii.

1864.(ChrBredsdorff.PaaFeltfod.(1889).238).

FrPoulsen.VN.19 (se u. II. sætte 49.i). hun
var saa beskidt eller saa fedtet, at man
kunde kline hende til en Yæg.CReimer.NB.
113. (kokken) var saa beskidt og saa fedtet,

saa han vilde hænge fast som en Sugelap,

dersom man klaskede ham op ad en Væg.
OscJens.SL.il. j| i udtr. for plads, placering

i stuen, (jeg) kom herind for at træffe Dem
og snakke lidt med Dem saadan mellem
Væg og Dør, som man siger. Pont.FL.75.
sidde mellem skaal og væg, se Skaal l.i.

især i foræld, udtr. for at være ell. bringe i en

farlig stilling, i knibe: sætte ell. være (se

I. Kniv 2) (i)mellem kniv og væg. VSO.
VI.46. jf.: (der er) endnu een Betragtning,

som byder mig, ikke ubuden at stikke min
Finger imellem Kniv og Væg, mellem Dør
og Karm, mellem Hammer og Ambolt, denne
nemlig: mon ikke Riigdom alligevel er det

reelleste af alle jordiske Goder? Blich.(1920).
X1V.41. Hånd sidder mellem skab og veg.
Moth.V78.

II
om væggen som det sted, hvor

meddelelse, billede, indskrift osv. opsættes

(opslaas) til beskuelse, læsning, jeg (o: en
landsbypige, der er kommet til København)
skal slaaes op paa en Væg først — mit Navn
at sige — og der skal jeg hænge i 8 Dage,
og saa bliver jeg taget ned, og saa er jeg i

Se\aka,het.Rahb.Tilsk.l791.26. man kom ind
i Klubben, efter som man var — som det

kaldtes — gammel paa Væggen, smst.1794.

619. skriften paa væggen, (efter-Dan.5.5)

betegnelse for et daarligt varsel ell. noget ma-
nende. Vogel-Jørg.BO.392. Uden socialdemo-
kratiernes støtte er der fare for, at (atlant-)

pagten vil skifte karakter . . De borgerlige

partier har nu magten og dermed ansvaret.

Forhaabentlig ser de skriften paa væggen.
Information.^''U1952.2.sp.l. male djæve-
len, fanden, den onde paa væggen, se

Djævel 1, Fanden 1.3, ond 5.2. jf.: *Hold
inde med det Pylrepræk

| og kald ej Herren
ved paa Væg

|
hans Fjende fejgt at male.

KMunk.SD.32. læse op ad væggene,
(foræld.) betegnelse for den indbyrdes under-
visning, hvor børnene læste i kor efter store

tavler paa væggen. Villads Christensen.Køben-
havnl840-57.(1912).252. \\ højt til loftet
og vidt til væggene. 2 Vær. s Lejl. for

Enlig, højt til Loftet, vidt til Væggene. Poi.

*lil940.15.sp.4. billedl., om høj himmel og

vid udsigt, der var, som man siger, høit til

Loftet, og vidt til Væggene (o: i en have).

Rahb.Tilsk.1792.514. Krist.Ordspr.192. Her
(o: paa den jyske hede) var højt til Loftet
og vidt til Ydsggene.IAdegaard.AfAbraham-
SønnernesSaga.(1933).8. se ogs. u. II. høj l.i.

II
(maaske delvis til bet. 1.2) sætte ell. (min-

dre br.) køre (HFRørd.(KirkehistSaml.5R.
III.8). Borregaard.VL.III.139. VorUngdom.

10 1925.65. Søndergaard.ÆT.222) en til vægs
ell. (nu næppe br.) sætte en til en væg
(Tode.IX.63). 1. i brydning presse en op imod
væg; overvinde en i kamp; tage magten fra en.

jeg havde lært den ædle Konst at brydes . .

Jeg rokkede ikke mere end en Klippe, og
med fordoblet Kraft tog og satte ham til

en Væg, at han sad der saa fast, som en
Glente naglet til en Fort.Tode.IX.63. Vi
lovede os selv, at hvis vi en anden Gang

20 fik Ram til et Par Stormagter, vilde vi

sætte dem ordentlig til Yægs.Hørup.1.227.
MRasmussen. VendsHerreds Folkemaal.(l948).
261. jf.: *Mod Væg han (o: Thor) hende
(o: kvinden) stemmer (o: i brydning). Oehl.

XXIX. 77. 2. faa overhaand over, faa bugt

med en modstander i diskussion, gøre ham
(skak)mat. Dagbl.^'lio 1865.1. sp.l. (rigsdags-

kandidater) sættes til Vægs med Spørgsmaal,
som Alverdens Vismænd ikke kunde besvare.

30 Bogan.II.48. Man havde en vis Agtelse for

Vogn, der kunde sætte Hvermand til Vægs
med sin Kundskab. JFJens.ffF.i45. JacPa-
ludan.UR.356.

1.4) om mur, væg som noget skillende
ell. afspærrende (fra omverdenen) ell. (i flt.)

som ramme om hjemmet.
\\ (jf. Mellem-

(1), Skillevæg^ ojh mur (væg) inde i huset

ml. to rum ell. ml. to lejligheder, de satte deres

Dørtærskel ved min Dørtærskel, og deres

40 Dørstolper ved mine Dørstolper, og der (var)

kun . . en Væg (1931: Mm) imellem mig og
imellem dem. Ez.43.8. Det (o: at høre en sam-
tale) kunde jeg ikke undgaae! Væggen er

meget tynd imellem mit Kammer og Salen.

'

Heib.Poet.VIl.302. naboerne banker med
kosteskafte i væggen for at faa ro. Gersov.

KL.73. spansk væg, se spansk 4. bo væg
om væg olgn., (jf. lign. udtr. u. IV om 4.2}

bo i værelser, der ligger ved siden af hinanden.

50 *Du aander Væg om Væg med hende. Rahb.
Nath.ll. Herinde paa „A" (9: en sygehusafde-

ling) hørte man Frøken B. tydeligst, for det

var Væg om Vasg. Bang.L.20. i videre anv.:

vore nysnævnte tydske Naboer, der boede
Væg om Væg med os.Rahb.E.II.57. naar
vor nabos væg brænder, maa hver ræd-
des sin egen, se Nabo 1.

|| (jf. u. I. Mur
1.1^ i udtr., der betegner indelukkethed, afspær-
ring, afsondrethed. Holb.Didr.1.2 (se u. 1. Mur

60 l.i). Den Ungkarl, som ved Maaltidet bryder
Been efter Marv, skal komme til at bryde
Muur og Vægge efter Qvindfolk. T/jie?e.///.

40. *0 væg, o væg, o grumme tykke væg,
|

som holdt ham (o: skoleeleven) blandt de små!

42*
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Eostr.SD.I.189. *saa springer jeg uden for

Mur og for Væg,
|
hvor Marken har Klumper,

og Mosen har Klæg. Skjoldb.US.I.l. (jf.

I. Mur 2.2 slutn.) hilledl.: *Ja, styrter, alle

Vægge,
I

Som skiller Christne Siå\Grundtv.

SSJ.657. (der) havde rejst sig en Væg af

Hensyn mellem ham og de unge Damer.
Rist.S.44. Et Øjeblik efter staar der en Væg
af ophidsede Stokpatrioter omkring naig.

CHans.F.366. jf. u. I. Rude 2: Hun havde ip

i sin Smerte slaaet Væggene ud til Evig-

heden for at faa Luit. Jørgen Niels.FL. 62.

(Kaj Munks) Aabenmundethed i det sek-

suelle Kapitel godtgjorde, at han ikke

var Mester i Antydningens Kunst. Kunde
en Præst med Anstændighedsfølelse saa-

dan slaa Væggen til Sovekammeret ind?
MNeiiendam.KM.lO. || i flt. om hjemmets
rammer (jf. u. let. l.'s). i dette Hus, mellem
disse Vægge — føle (vi) os . . som Led i 20

den samme .. Bevægelse. Poni./Silf.^i48. En
af de sidste store Samlere, der ikke taalte

trykte Bøger indenfor sine Vægge, var Her-
tug Frederigo da Montefeltro. jBi&iio<f?.*/.S7<?.

inden vægge, {penyd. d.s.; jf. indenvægs
samt inden døre u. I. Dør 3.3) ind(e) i huset;

under tag; i sit hjem; ogs.: i et værelse, kam-
mer. Clitau.PT.lO. (gaarden) trænger haardt
til at faae Folk inden Yægge.NPWiwel.JL.
181. *Naar Vezirens Søn er kommen . .

|
30

Inden Brudekamrets Vægge . ,
|
Tag da

Sengen. Oehl.1.163. mit Liv her inden egne

Vægge. EGad.Det forløsendeOrd.(1900).18. jf.

ndf. 1. 43ff. : (der) sees meest paa at have det

ret hyggeligt varmt inden Yægge.PMøll.
(1855).11.79. *(jeg) Forøger Ilden, og før

ret jeg veed det,
|
Jeg sidder rigtigt inden

varme Yægge. Erz.D.1.36. det var et Her-
rens Vejr, med Storm og Regn og kulsort

Mørke gjennem Gaderne. Inden lune Vægge 40

sad den Gyllingske Familiekreds hyggeligt

sammen omkring den store Lampe i Daglig-

stuen. Pon<./Silf.^6i. sidde godt (HCAnd.
(1919).1.62.III.237), lunt (se III. lun 3.i;,

f tørt (vAph.(1764)), varm ^varmt. Bag-
ges.Y198. EWolle.EtParKomedier. (1851).68.
VSO.VI.201. D&H.II.541) eZLf være varm
(Moth.V78. Hørn.Moral.1.118) inden væg-
ge (sj. væg. Bagges. V. 198), (ænyd. hånd er

varm inden vegge
; jf. u. I. Dør 3.3 ; nu 50

næppe ir.) have det varmt og godt i sin bo-

lig; især hilledl.: sidde godt i det økonomisk;
være velstaaende. Moth.V66. vAph.(1764).
Skam skulle vi faae, om vi ikke nu kunne
staae os, saa huldne og varme inden Væg-
gene, som vi nu sidde. RasmSør.ML.204.
have noget inden væggene, (1. Ir.) have
forraad, Uvsfornødenheder ell. penge, formue.
en saadan „Fiskeuge" (bringer) en klækkelig
Skilling til mangen fattig Fiskerfamilie, som eo
kan have lidt nok inden Væggene at gaa
Vinteren i Møde med.NatTid.Viil885.M.2.
sp.4.

1.5) spec. anv. af let. I.4, i forb. fire vægge.

om de (parvis modstaaende) fire vægge, der

begrænser en stue, om (rammen om) hjemmet.
*fire Væge jeg (0: en mus) vel ønsker til Ly
for insit.FGuldb.S.128. Som Bisp fik Pon-
toppidan Lejlighed til at vise, at hans Inter-

esse for Modersmaalet ikke var begrænset
til Studerekamrets fire Vægge, men ogsaa
lod sig omsætte i praktisk Virksomhed til

Menigmands Ga,yn.CSPet.Litt.876. jf. ndf.

1. 31: Det var et stort, koldt Rum med et

bart Gulv og fire nøgne Y ægge. Pont.SM.^
13.

II
i forl. bag (Oehl.XVII.291), imellem

(Moih.V78. Prahl.LV396. Blich.(1920).VII.

34. Drachm.UB.38), inden for (Rahb.Tilsk.

1796.14. OFriis.Litt.222) ell. (nu især) in-
den fire vægge, i et rum, en stue, inden-

dørs ell. i hjemmet, i privatlivet. Min fulde

faste Meening er at holde hende smugt ind-

sluttet inden fire Yegge.KomGr0nneg.il.161.
*I en Vraa paa Lur jeg sad,

|
Fængslet inden

fire Yægge. Grundtv.PS.V533. det skal være
en stor Hemmelighed, ikke blot inden fire

Vægge og inden lukte Dørre, men under
fire Øine. sa.BrS.20. Inden sine fire Vægge
vilde han gjøre hvad ham lystede; men for

Verdens Øine skulde han nok følge Skik
og Brug. Hrz.XIII.26. altid sidde inden fire

Vægge (0: hjemme). S&B. jf.: Forstanden
fødes saa at sige i os selv, og . . kan udvikkle
sig inden fire Yegge.Ew.(1914).IV88. *Bag
fire nøgne Vægge sidder

|
Min Hustru

med det spæde lSoeT.Oehl.XVII.291. end
ikke her hjemme mellem de fire nøgne
Vægge kunde han nogensinde holde sine

Tanker fængslede ved Bogen. Pont.Isbj.45.

(de) teede sig, som om de havde været
indenfor fire tause Vægge og ikke stod

omgivne af en gabende B.oh.Watt.PF.16.
saadan har jeg selv tænkt saalænge — inden

fire, tavse Yægge. FIsraelsen. Ragna. (1900).

128.

2) videre anv. af bet. 1; især om hvad der
minder om en væg (1), oftest: hvad der

afgrænser, danner siderne i noget. 2.1) (jf.

sp. 660'^) hvad der fylder ell. dækker en væg
i en stue, et rum. den topografiske Navne-
samling . . optager en hel Væg af sorte Ar-

kivæsker. GunnarKnudsen. Stednavneudvalget.

(1935). 18. især om de paa en (udsHllings-

ell. museums)væg ophængte billeder. Der kø-

bes ikke hele Vægge mere (paa kunstudstil-

lingen). Socialdem.'''l»1945.6.sp.4. (tegneren)

Ernst Hansen, hvis væg er værd at fordybe

sig i.PoUV*1952.8.sp.l. jf.: Dr. S. (har) por-

trætteret de danske Teaterkritikere, en hel

Musæumsvæg af FoTtvætter.Tilsk.l937.I.

412. 2.2) om hver af siderne i et større rum,

fx. i hule, gravkammer, underjordisk gang

olgn.; ogs. 4> om skibsside (Fisker.Sø 0.147.

Scheller.MarO. se ogs. u. II. stikke 2.3^ ell.

skot. *inderst paa den sorte Væg, imellem

Røg og Dampe
|
Der brænder i sit mørke

Hul den underfulde Lampe. Oehl.1.107. *ned

i det mørke Hul, hvor Ormen boer |
og
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Mosevandet siver gjennem Væggen. Hos<r.

SpT.1.8. Loftet (i jættestuen) dannes af to,

men Væggene af ni store stene. NRasmSø-

kilde.B.6. Den øverste Del af en Stoll kaldes

Loft eller Tag, den nederste Del kaldes Saale

eller Bund og Siderne Vægge. Op/B.*///.«2.
en uhyre Grotte, hvis Loft og Vægge næsten
gik i eet med Mørket. MartinAHans.JR.273.
2.3) om forhold i naturen. || side af stejl

skrænt, sJcraaning. Sandbakkens græsgroede lo

Væg. Ohlsson.S.35. Tørveskrænternes lodrette

\ddgge.WesenbL.Ins.l70. især (jf. Fjæld-,

Klippe-, Stenvægj om stejl bjergside, et Sted,

hvor Fieldet ganske brat vendte en nøgen,
skraa Væg ud imod 'Ehfen.0ehl.XXX.21.
Langs med de steile Vægge | Paa Fjeld-

stien smal
I

. . red de Begge. Winth.Haandt.
(1840).52. * Ørnen har bygget sin rede

|
på

højfjældets knejsende yæg.NMøll.R.31.
||

om side, udkant af en høj bevoksning, gamle 20

Granskove . . dannede vældige grønne
Vægge langs Veien. Schack. (Personalhist T.

1908.17). til begge Sider af Stien staar

Komet som to gule Yadgge.Jørg.Isblomster.

(1926).30. jf.: *Det er Løvfalds-Tid . . |
Fra

spettet Skovvæg flagrer Bladet. jBo?/e.P/S'.

11.123.
II

(lodret) side af vand-, sky-, støv-

masse olgn. i det lille Kammer . . stod
der en smal, skarp Væg af gylden Sol, der

faldt ind gjennem en Aabning mellem Skod- 30

derne. Baud.KK.59. tykke Skybanker .

.

kom væltende ned over Bjærgryggene, en
tæt Væg fra Himmel til Jord. ThDinesen.
Syrenbusken.(1951).122. det hvide Sommer-
sollys . . dannede som en regnbuespUlende
S tøvvæg langt ind i Stuen. Pont.SM.^69.

(dial.) solbakke (L2). Rostgaard.Lex.V35c.
Krist.JyF.IV.365. sa.Ordspr.505. Feilb. 2.4)

hvad der danner siderne i en ting, gen-

stand, ell. hvad der afgrænser hulrummet i 40

ell. danner skillerum i beholder olgn., danner
hver af de lodrette ell. stejle sider af stabel

olgn. Eallager.76. *Afgnavet har Tidens
gridske Tand

|
dens (0: en sarkofags) nøgne

Yægge. Ploug.1.281. Kobberkjedler med dob-
belte Yægge. Manufact.(1872).270. endnu har
ingen sikkert tydet disse Horns (o: guld-

hornenes) røde Yægge. JohsBrøndst.VK.14.
Tørv i store Stakke paa 3Vi m Højde og
med dobbelte Yægge. Lovtid.1946.812. jf.: 50

Et feget Slags Sættegarn (0: fiskegarn) er

Grime- eller Posegarnet. Det er sammensat
af to eller tre Gar n vægge. Frem.Z)iV.532.

jj

a om sidestykke, vange i affutager olgn. (jf.

Lavet-, Rapertvæg/ MilTeknO.323. Morter-
stole . . bestaaende i det væsentlige af 2

meget lave trekantede Yægge. Sal.*1.217.
\\

J8J metallet, som omgiver sjælen i et skyde-

vaaben. MilTeknO. Funch.MarO.II.149.
\\

(guldsm.) indfatning om ædelsten i smykke, eo

Hinnerup. Juv. 406. SophMull.VO.598. 2.5)

om del af organ ell. organisme.
\\ (jf. Bug-,

Kranie-, Mave-, Næse-, Svælg-, Underlivs-,
Vomvæg; især anat.) hvad der omgiver ell.

danner skillerwn i (hulheden i) et organ.

Mine Indvolde! mine Indvolde! jeg maa
lide Smerte, o mit Hjertes Yægge\Jer.4.19.
Anat. (1840).ll. 492. 493. 498. OBloch.D.U.36.
AKrogh.Fysiol. 16.28.48. spec. (jf. Horn-,
Hov-, Side- 2, Taavæg; vet.) om hornbeklæd-
ningen paa hestens hove. CViborg.Beslaglæren.

(1837).98. PWBalle.R.16. hul (se II. hul i;

ell. løs væg, (vet.) adskillelse (revne, spalte,

kløft) mellem hornvæggens traadede og bladede

lag. Orunth.Besl.117.149. Husdyrsygdomme.
(1941).424.

II
(bot.) hinde, der omgiver frø-

gemmet; ogs. om tværskillevæggene i en led-

frugt (falske vægge) (Warm.Bot.611). Drejer.

BotTerm.lOl. Warm.Bot.613.
\\

(biol.) tynd
hinde, der begrænser en celle (især plante-

celle). Warm.Bot.ll. SaVlV.681.684.

3) iænyd. d.s.; jf. Yæggerum; dial.) fag
i lade; ogs. spec: fag af gavl (FrOrundtv.
LK.22). Feilb. Aarb Præstø.1925. 79. Laden
var paa fire Yægge. UfF. (sjæll.). især (jf. u.

Fag 1.1, Gulv 2, I. Spænde 2) som rummaal:
saa meget (korn, hø olgn.), som kan rummes
i et fag. Cit.l707.(AarbPræstø.l925.91). En
Væg Rug &c. (utorsken) hvad som rummes
i et Fag af en Lade heelt op og over. Junge.
ieg fik 6 Væge og Toe spende (hø).FarumEr.
20. UfF.(sjæll.). jf.: Naar Valdbyerne op-

kiøber Høe eller Halm . . da kiøbe de al-

mindelig i Vægge- eller St&kkevn s. Valby.

1.9 samt Stængeyæg.VSO.VIII.30(sjæll.).
II. Væg, en. se I. Væge.
III. Væg, en. se I. Vægge.
IV. væg, adj. se III. veg.

Væg-, i ssgr. ['væ'g-] af I. Væ^, især

(hvor intet andet angives) % bet. 1 || sideform
Vægge-; dels (nu l.br.) vekslende w. Væg-,

fx.: Vægge-boremaskine (Sal.III.358), -de-

koration (JOBurman Becker, (bogtitel. 1863).
ABDrachm.RK.37), -indskrift (VSO.), -kna-

g(e) (Amberg. VSO.), -ler (Moth.V78.
Blich.(1920).XXII.18. VSO.), -maler (S&B.
VSO.), -pudsning (Larsen.), -smører (nedsæt.,

om maler. Schand.VV.40. Larsen. VSO.),
-stads (om vægbilleder. Wied.Da.72); se ogs.

ndf. u. de medtagne ssgr.; dels som (næsten)

eneraadende form i visse ord, hvorom se

Vægge-.
II

foruden de ndf. medtagne ssgr. kan
anføres flg.: Væg-behandling, -bræt (især i

fit.: -brædder^, -dekoration, -farve, -flise,

-forskalling, -fyld (jf. Fyld l.s), -fylding (jf.

II. Fylding 2.0), -glas, -glug, -indskrift, -kalk,

-klining, -luge, -maler, -niche, -pap, -plade

(jf. Pladevægj, -puds, -pult, -sprække, -tøm-
mer; endvidere er udeladt specielle {0) be-

tegnelser for (dele af) redskaber, apparater,

der er fastgjort paa ell. ved en væg, som
Væg-boremaskine (se ovf. 1.38), -fatning (Tekn
Leks.I.603. jf. Fatning 3 slutn.), -høvle-

maskine (Thaulow.M.1.122) , -konsol (PSchrø-
der.Maskinlære.l.(1914).86. jf. u. Konsol 1),
-kran (Sal. X. 994. IngBygn.l947.53.sp.2),
-lampeholder (TeknLeks.1.604) , -leje (PSchrø-
der.Maskinlære.I.(1914).86), -roset (d.s. s.
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Roset 1.3. PoVV7l938.6.sp.2). -apparat,
et. (jf. -telefon (apparat)^ telefonapparat, der

hænger paa en væg (mods. Bordapparat^.
OpfB.nMS. TelefB.1951.9. -arm, en. (jf.

I. Arm 3.6 ; fagl.) fx. om bevægelig stang, der

bærer en tandlæges instrumentbord: SaUXXV
465. om lampet: FlensbA.'V>1904.Till.l.sp.4.

Bl&T. -avis, en. avis beregnet for skole,

forening olgn., som opslaas paa væggen. Social-

dem.^V,1946.12.sp.3. VorUngdom.1946147. lo

191. -beklædning, en. (Yægge-. VSO.).
det at beklæde en væg med noget ell. (næsten

kun; især fagl.) konkr., om tapet, panel, fli-

ser olgn., der dækker (en del af) en væg. Lar-

sen. Elling. PP. 9. -betræk, et. ("Vægge-.
H CAnd. SS. Y 21. RMejborg. Gamle da. Hjem.
(1888).33. VSO.). (nu sj.) vægtapet. D&E.
-billede, et. I) (mal.) d. s. s. -maleri 2.

Larsen. Malerfaget.[1935J.370. 2) billede (skil-

deri, maleri osv.), der hænger paa en væg ell. 20

er beregnet til at hænge paa væggen. Schand.
TF.1.205. jf.: som Vægbilled opruller (Hei-
berg) Livets og Dødens det store Terrænkort.

TroelsL.BS.n.l94. -blad, et. spec. [I.2.5]

(anat.) i best.f.: navn paa den del af den
serøse hinde, der beklæder indsiden af krop-

væggen modsvarende organets overflade. Sal.

VIII. 944. -blomst, en. (jf. u. I. Væg 1.3;

jarg.) dame, der sidder over paa et bal; bænke-
varmer; panelrose. TidensKvinder.''liol926.12. 30

sp.2. Socialdem.^Vil949.Sønd.2.sp.2. -bold,
en. ("Vægge-. Halleby.148. JSMøll.FH.II.
58). (sport.) d. s. s. Murbold. FrKnu.LB.35.
-bænk, en. (løs ell. fast) bænk langs med
en væg. Breum.HH.124. KUldall.Den gamle
Landsby.(1944).28. -dræt, en ell. et CVæg-
ge-. Barfod.DH.II.131). (foræld.) d. s. s. Dræt
3.1. AErslev.Ørneklippen.II.(1907) .16. -der,
en. (1. br.) dør i væggen; især: panel-, tapet-

dør. Mademoiselle trykkede paa en Knap 40

eller et Haandtag. En Vægdør sprang op.

Schand.IF.179. Drachm.M.32.
I. Væge, en. ['væ^qa] foræld, og dial.

f'vaia] olgn. (jf. HDahl.AM.95. Thorsen.Afh.

11.85. Dengl.By.1942.60. Thorsen.21. Univ
Bl.1.370 samt skrivemaaden Veje. Penia.1810.

252. jf. Lampeveier.M-B.i826. 45. i bet. 6:

OrdbS.(kbh.; spøg., foræld.). UfF.(sjæll.). jf.

skrivemaaden Veje. Ravnen.^*lil879.7.sp.l.
OBock.Pigen fra Nørrevold.f1922]. 31 og Vege 50

cvD Eie. Cit.l842.(Gadeordb.^). Væge cvd Stege.

Cit.l864.(smst.)). ("f Væg. Væg ell. Væge.
vAph.(1764). — dial. Vege (Vø(j)e). Moth.
V295. JCLars.ES.140. Ringsholt. Norden-
fjords fra.(1921).13. Flemløse.6.9. Brenderup.
§34. jf. Feilb. Kort.64 samt u. Lysevægej.

flt.-T. (cenj/d. wæge, wege, sv. veke, no. veik;

fra mnt. weke, weike, jf. oht. wiocha (nht.

wieche^, oeng. weoce (eng. vnck); besl. m.
Vikkel; jf. Vægle)

I) (jf. L Tande, Vægle 1) snoet ell. vævet
garn (af bomuld olgn.; tidligere ogs. strim-
mel af siv, jf. Sivvæge^ i lys ell. lampe,
som ved at opsuge fedtstof, olie olgn. kan for-

brænde med en lysende flamme; (dial.) ogs.

om løbepraas, tællepraas (JCLars.ES.140.
Aakj.VF.19. Feilb. jf. Tællevæge^. LTid.
1725.615. Tællelys med Bomulds Veger og
grønne Hoveder.^dr."/ii762.sp.i3. *Sygelig

kun paa „det hellige Sted"
|
Glimted en

Lampe med døende Yæge.Grundtv.SS.1.412.

Lamper med smalle og flade Væger. ilfi?.

1834.214. snoede og flettede Væger. Op/B.^
VI. 271. Feilb. Esp.140. Stevns Bjev. 80. 81.

jf.: Fyret (paa Omø var) forsynet med fast

Linseapparat med 3 Vægers- Brænder. »Sorø

Amtstid.^'^U1944.6.sp.3. \\ i billedl. udtr. og i

sammenligninger: *Elskovsstjernen har en
evig Væge,

|
Som Storm ei slukker eller

Tiden ender,
|
Den lyser som en Skov af

tændte Ege. Søtoft. Borgens Bruud. (1825). 51.

*En kjærlig Haand, der har til Sjælens
Lampe

|
Den milde Olie gydt og Vægen iy\m-

åGi.'Winth.X.20. gyde ny Olie paa Vittig-

hedens osende Y3dge.PHans.KK.l8O. Vogne
og Heste . . Hær og Kriger . . segned og
rejste sig ikke, sluktes, gik ud som en Væge
(1871: en Taanåe). Es.43.17 (1931). jf. bet. 6:

*min Ven, som var Doktor, om just ikke

Læge,
I

han satte i Lampen en dobbelt
Væge;

|
paa Frue-Plads stod han og løfted

sin Lygte,
|
ved Skinnet af den han et Men-

neske søgte. Drachm.UD.ix.
|| (jf. Lampe-

væge 2; jarg.) om hvad der har form som
ell. sammenlignes med vægen i en lampe. Ma-
leren M. Z. med den nyeste Skægmode, den
saakaldte Yæge.DagNyh.'^''li 1929.3. sp.6. om
slips: PoV^U1950.8.sp.4.

2) om tot, prop til udfyldning, udstopning.

2.1) {ænyd. d. s.) f prop af charpi ell.

bomuld, hvormed man udfylder et aabent saar

ell. en af legemets hulheder; tampon; væle.

Moth.V76. Aaskow.MH.150. jf.: (i pande-

hulen) indbragdes en Bomuldsvæge, hvor-

med Huulheden udstoppedes, og som hængte
løs ned igjennem lSæsen.Chir.(1845).I.277.

2.2) om tot, visk (af værk) til tætning.

Rørene samles ved Blystøbninger, idet der

først indbankes en Væge af Værk i Fugen.

Afløb.27.

3) d. s. s. Slik-, Smørevæge. S&B.
Landbo. IV 287. PSchrøder. Maskinlære.* I.

(1922).93.

4) tot af uld olgn. Når ulden (paa faa-

rene) var sammenfiltret i tjavser, så „hængte
de jo sådan i \mger." StevnsBjev.108. spec.

dels C;//. Uldvæge samt L Top 10.3, L Tøje;

1. br.): uld, bomuld, som før spindingen er

formet til en (pølseformet) trille. Manufact.

(1872).21. dels (jf. IL Lunte I.2; fagl): det

i kardemaskine ell. strækværk formede baand

af uld, bomuld med nogenlunde parallelle ta-

ver. OpfB.*III.328. Hannover.Tekstil.II.178.

5) (jf- Vægekul^ midterstreng gen-
nem det positive kul i buelampe, som er

af en anden og bedre ledende sammensætning
end det øvrige kul. JBBruun.ElektriskBelys-
ning.(1896).166. SaWII.26.
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6) (vel egl. Mlledl. (spøg.) anv, af det sp.

668^*^ nævnte udtr.; jf. Dobbeltvæge, II. væge

;

jarg.) i forb. dobbelt ('dobbel. Rist.FT.371)
væge, dobbelt kvantum af en stærk,
spirituøs drik (især kognak, whisky, rom,
akvavit), brugt ved fremstilling af en blan-

dingsdrik. 2 Glas Rom-Punsch med dobbelt
Væge i. Uglen.*lal855.5.sp.l. Jeg trænger til

noget at drikke. Bring mig en Toddy med
dobbelt Væge, hører DulARecke.EnOldgesell. i'o

(1860).41. „En halv Historie med dobbelt
Væge," hvorved som bekjendt menes et

halvt Glas gammel Romtoddy af den fine.

Flyveposten.*l»1861.2.sp.2. Saa lige en bitte

sort. — Kristian skænkede Kaffe, Jens be-

tragtede Dunken. — Dobbelt Væge, Jens,

og saa en klar til Mands. ErlKrist. S. 89.

En Whisky-Soda, med dobbelt Væge. Jesper

Ew.AP.243. jf.: „jeg har . . drukket mig et

Glas Punsch hver evige eneste Aften. Det 20

er den eneste Sprit, som kommer paa min
Væge" . . „Bare du ikke bruger dobbel Væge
og faar en paa Lampen." Rist.FT.371 samt:

hvis man ikke foretrak en Væge, evt. en
dobbelt Væge i en Sort eller en halv Kaffe.

PoU*U 1933.7. sp.4. || overf., om dobbelt ell.

særlig stærk styrke, grad olgn. *Hvad siger vel

en enkelt Fest,
|
Som Andre har i Eie —

|

Geburtsdag — Fastelavn er bedst,
|
Thi den

har dobbelt Vege. Vise.l842.(Gadeordb.^). Det 30

blev et Fanetog med dobbelt Yæge.AndNx.
PE.111.351. jf. dobbelt konfekt (u. Konfekt
3.2^; Komparativerne med dobbelt Væge
(0: formerne ,,ydermere", „nærmere"). Thor-

sen.Afh.lII.143.

II. væge, V. ['væ*q,8] -ede. (dannet til

I. Væge 6 ell. -væget; sj.) blande stort

kvantum rom, kognak olgn. i toddy. Drik-

ken (0: toddy) var tilstrækkelig „væget" . .

en Toddy, der ikke var tre Gange saa stærk 40

som den andre Dødelige pleie at drikke . .

vilde skade hans Mave. Gjel.M.458. Han greb
Romflasken for at væge Blandingen (0: tod-

dyen). smst.460.

III. væge, V. se II. vege.

"Væge-, i ssgr. af I. Væge
; foruden de

ndf. medtagne ssgr. kan anføres fig., der be-

tegner (del af) redskaber, der anvendes ved
fremstilling af væger ell. lys: Væge -bræt,
-bænk (Funke.(1801).1.642), -hul (AABock. 50

Hjemmestøbning af Lys. (1917). 6) , -klinge

,

-kniv, -naal (AABock.Hjemmestøbning af Lys.

(1917).6), -stang ofl., se især Amberg og VSO.
til I, Væge 3: Væge-smørekop, -smøring.

-garn, et. (jf. -traad; fagl.) betegnelse for en
slags garn, der bl. a. bruges til fremstilling af
væger. Amberg. Chir.(1845).1.50. TeknMarO.
-kul, et. kul med væge (1.5) i buelampe.
Holst.Elektr.1.286. EHolstein-Rathlou.S.1.427.
Vægel, en. se Vægle.

C3 Vægel-sind, et. ['væ'Oqal-] {dan-
net til vægelsindet, -sindig; ;/.: „Nyere
Form". VSO.) det at være vægelsindet; usta-
digt, omskifteligt sind. *Med dit Vægelsind

du kun trætter mig omsonst. Frank.AE. 34.

Var mit Vægelsind
| Som paa dit Tag Veir-

hanens, Olaf! neppe fik
|
Til Dreiningen af

dig det den fornødne Yiå.Oehl.XlI.314. som
saa ofte hos Holberg finder vi her en Dob-
belthed, et Vægelsind eller Tvesind. ThAMull.
(Skuepl.26).

II (1. br.) om (især: personifi-

ceret) forholds omskiftelighed, ustadighed. *Det
Tab, vor Tillid leed, ved Hiines (0: de fore-

gaaende maaneders) Vægelsind,
|
Vi ventet

just ved May os skulde rendes ind. ChrFlensb.
DM. III. 35. -sindet, adj. [ivæ-(')q(8)l-]

(sa. ord som hvegelsindet; jf. -sind, -sindig;

nu især m, jf.: „Ordet begynder noget at

tabe sig." Lew'n.) som har et skiftende, vak-
lende, ustadigt sind; især: som har lyst snart

til et, snart til noget andet; som har vanskeligt

ved at bestemme sig; tvivlraadig; vankelmodig.
Den Vægelsindede. Holb. (komedietitel. 1722)

.

saa vegelsindet (Paulus Eliæ) var, saa lærd
Mand var han ogsaa. PEdvFriis.S.362. Mand-
folkene ere vægelsindede ; hvor let kunde han
ikke faae en anden Kjerlighed i Hovedet.
PAHeib.Sk.II.107. Den Vægelsindede paa
Graahede. Goldschm.(bogtitel.l867). hjemløse
liberale og vægelsindede middelklassevælgere.
Information."liol951.1.sp.l. Esp.499.

\\
(l.br.)

om (især: personificerede) ting og forhold.

Hans Tinding sees ved mangen Laurbær-
qvist

I
Tæt overskygget; vægelsindet Seir,

|

Kun ham bestandig, svæver over ham.
Abrah.(SkVid.VII.24). vægelsindet stem-
me, falsk sangstemme. Musik L.(1801).58.

||

hertil Vægelsindethed. S&B. VSO. PKriX-
ger.FransklitterærKritik.(1936).79. -sindig,
adj. [ivæ-(')q(8)l-] (^ veil-. LTid.1747.195).
(sa. ord som ældre hvegelsindig (jf. Hvegel-
sindighed. KomGrønneg.III.119); om 1. led

se u. hvegelsindet; nu 1. br.) d. s. •det er

Manier i disse kolde Lande,
|
At dømme

Piger til (0: regne piger for) en vegelsindig

Bande. Prahl.BJ.48. hun er ogsaa, sandt at

sige, altfor vægelsindig for mig. Hauch.II.88.
vægelsindigt I paa børneviis

|
. . sønder-

bryder . .
|

Det Legetøj, som I tilforn

har elsket. sa.Z)¥/.i47. CFWandel.Danmark
og Barbareskerne. (1919). 116. -sindighed,
en. ofte udtalt: [væqel'sen'di|heJ8] (jf. -sind;

nu 1. br.) det at være vægelsindet. Lucretiæ
Vegelsindighed. Holb. Ep. II. 117. Formedelst
hans Vægelsindighed kaldes hånd og Paulus
Wendekaabe. LTid. 1738. 35. SkandLitt Skr.

1812.345.
II
om forholds ustadighed, omskifte-

lighed. Et For-Aar, dette Hig i Vægelsindig-
hed,

I

Vel ingen Levende sig at erindre veed?
ChrFlensb.DM.III.27. (vi) udlede Alt af

hendes (0: lykkens) Vægelsindighed. Grwndto.
Myth.217.

II
(sj.) tilstand, situation, hvor man

er vægelsindet, tvivlraadig. Midlertiid jeg var
i denne Vegelsindighed, hørde jeg strax en
forfærdelig og meere end Menniskelig Røst.
Dumetius .111.84.
Væge-pibe, en. (foræld.) pibe i en

lampe, hvori vægen sidder. VSO.
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I. Væger, en. ['væ'qar] ff Vejer, jf.

Bielkeveier. Moth.B56). flt. -e. (fra holl. we-
ger; afi. af glholl. weech, weeg (jf. holl. weeg-
luis, væggelus), osax. weg, væg, oldfris. wach,
oeng. wag, der er besl. m. I. Væg; jf. u. Vogn-
skud) ^ letegnelse for svære klædnings-
planker i et skib (især i ssgr. Bjælke-,

Dæks-, Kiming(s)-, Sittersvægerj. Sø Lex.

(1808). Funch.MarO.II.31. Tuxen.Søfart.475.

II (jf. Toftevæger^ stykke træ (liste) over skot

ell. opstaaende støtter (oplængere). MilTéknO.
Funch.MarO.il.149. \\ fteriii Væger-gang (jf.

Gang 8.2j. Larsen.

II. Væger, en. se Veger.

t vægerlig, adj. f'veigerlig. ExtrRel.

'Il 1722. Cit.l723.(Yider. 111.216)). {vel fra

nt. (jf. mnt. wegerlik^ ell. efter nht. weiger-
lich; til vægre; jf. uvægerlig) som vægrer sig

ved noget; som er modvillig, utilbøjelig til

noget, (især i forb. som findes, vise sig
vægerlig^. som vi ingen Specialfortegnelse

have paa den gamle Studiiskat, saa formodes
at Eders Velærværdighed hos Hr. Biscop
Anchersens Amanuensis deraf bekommer
een Udskrift, og at hånd derudi ikke skal

viise sig \egerl\g.Holb.(Holberg-Blandinger.

1.(1939).23). Skulde nogen Barnefader der-

udi (o: i at betale alimentationsbidrag) findes

vægerlig, skal Øvrigheden forhielpe Mode-
ren . . til at nyde det, af hans Løn eller

anden Indkomst, som han saaledes er for-

bunden at betale. Stampe.IY191. *han (lod)

ved Sendebud til Kiøbenhavn forsøge,
|
Om

for Kong Christian den vilde give sig?
|

Skiønt Greven vidste før, den var ey væger-
lig. OZdZJJ.Z.i 72.

Væge-sales, en. (1. br.) lampe-, lyse-

saks, (en) romersk Sølvlampe . . forsynet
med Vægesaks, Slukker og Kradsenaal.
Bergstrøm.KD.88. -siv, et. (jf. Lampevæge
3; dial.) Sf lysesiv, Juncus effusus L. Viborg.

Pl.(1793).69. OrdbS.(bornh.). ogs. om kogle-

aks, Sdrpus L. Hannover. Tekstil.1.143.

-væget, adj. [-^wæ-qdt] (afl. af 1. Væge)
hvis væge er som af 1. led angivet; spec.

(især jarg.) til I. Væge 6 m,. num. som
1. led: som har et vist antal væger (L6). Der
står en trevæget til dig (o: en jærnbane-
mand) fra en rejsende, sagde buffisten. So-
cialdem.^^lil952.7.sp.5. især i ssg. dobbelt-
væget (s. d.).

Væge-ten, en. (jf. LVæge 1 sp.668^;
dial.) stativ til at rulle en praas op om, med
et saksformigt, fjedrende gab til at fæste den i.

JPJac.1.271. Feilb. -traad, en. d. s. s.

-garn. Rambusch.L.35. -vogter, en. [L4]
vippevægtstang, der bringer strækværket

til standsning, naar vægen brister. Hannover.
TekstiUI.206.
væg-fast, adj. I) som er fastgjort ell.

fastbygget til en væg. 14 fritstaaende . . samt
4 vægfaste Piller . . dele Kirkens Indre i

3 Skibe. Trap.^/.755. Viborg Domkirkes væg-
faste Udsmykning (o: Skovgaards malerier).

Tilsk.l926.II.390. især om bohave som senge
og bænke. Siden fik man vægfaste Senge og
noget bedre Sengeklæder. Engelst. Qvindekj.
55. Bohavet (o: i en hedebostue) bestod af

faa Stykker. De vægfaste Bænke, de to

Boiåe. BOls.DFM.7.
\\ (jf. L Væg 2.5; med.)

om blodprop. TJgeskr.f.Læger. 1949. 240. sp.l.

2) (sj.) som har faste, solide vægge. De store

Stengrave er rejst som et Hjem for det Liv,

10 der hørte Døden til. Derfor har de Hjem-
mets Præg — vægfaste, som de staar, om-
sluttende baade Kammer og Gang. Yla Cour.
DH.I.27. -felt, et. felt af væg (forsynet

med ell. beregnet til kunstnerisk udsmykning).
JLange. 1. 91. Kbh.^'U1913.3.sp.3. -flade,
en. fVægge-. Fiskeritidende. 1889. 185. Sal.

XYIII.95 (SaVXXlV. 601: Væg-jj. r) den
flade, som en væg (ell. flere vægge) dan-
ner, (bygningen) bar knækket mørktglaseret

20 Tegltag, havde hvide Vægflader. S'cTiand.S'B.

15.
Il

især om den indvendige flade. PHans.

KK.185. Elling.PP.9. 2) (jf. u. LVæg 2.5;

vet.) den forreste flade paa hestens hovben.
GruntJi.Besl.18. -fod, en. (fagl.) det neder-

ste af en væg (l.i). Hag.*VIII.540. Aarb.
1930.108.

I. Vægge ell. Vegge, en. [ivæ(')g8]

(undertiden skrevet Vække. — Væg. DSt.
1918.71. jf. S&B. Larsen, skrevet Veg. vAph.

30 (1764)). flt.-T (Rask.FynskeBS.69. HjælpeO.
YSO. Flemløse.130. FrOrundtv.LK.45. 271.

LollO.(u. Vække;. StevnsBjev.II.87. jf. Feilb.

111.1022) ell. d. s. (SjællBond.120.154. Aarb
Frborg.1918.17. UfF.). (ænyd. wegge i bet.

1-2 (flt. wegge(r);, glda. wægge (jf. (?) æda.
tilnavn Halfwegge. DGP.II.402f.), sv. vig-

g(e) (fsv. vigge, væggej, no. vegg, oldn.

veggr, oeng. wecg (eng. wedge^, oht. wecki,

weggi (nht. weck(e), kileformet brød), mnt.
40 wegge, wigge, holl. wig f'wegge, kileformet

brød)) I) (jf. Jærnvægge; dial.) kile af jærn
ell. (sjældnere) andet materiale, anvendt ved
kløvning af brænde, sten olgn. Moth.Y78.
Rask.FynskeBS.69. UnivBl.1.379. Feilb.IIl.

1022. Brenderup.§40. UfF. jf.: ingen Steen-
øxe, Flintevegge eller noget Tegn til For-
brænding var her (o: i en gravhøj) at spore.

J Paludan. Møen. I. (1822). 64. Trævægge.
Rask. FynskeBS. 69. UfF. (fynsk), i videre

50 anv.: *Hvor Brynjer med Vegge,
|
med Odd

og med Egge,
|
Man flakde som Vedd.

Orundtv.Saxo.il.193. \\ om kile i plov. Feilb.

(u. 1. veggej. UfF. jf.: et Hul, Skjærehullet

kaldet, hvori Skjæret ved sin Tap, Lægen
kaldet, fastgjøres med en Jernkile, Duppen
eller Skjærevæggen kaldet. Oiersing.Land-
oeconomien.l. (1825). 416. \\ talem.: drive
(paa), slaa paa den vægge (de vægger),

der vil gaa (bedst), (glda. man driffwer

60 gernæ then wægge ther gaa wil (PLaale.nr.

850)) bruge de midler, der fører til maalet.

Man maa slaa paa alle de Vægger, der gaa
vil. Rask.FynskeBS.69. vil han slet ikke lære

at stikke Fingeren i Jorden og smage, hvad
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Landskab han er kommet til, kan vi som
gode Kristne drive paa den Vægge, vi tro,

der vil gaa bedst: vi kan . . gøre en Vise

og synge om ha,m. RasmHans.M.II.9. UfF.
(fynsk), jf.: *Den vægge, som i træ vil

gaae
|
Hånd drivis, og hånd mindis,

|
Thi

mand forgievis bancker paa
|
Dend trub og

trudten findis (o: den, som findes besværlig

og uvillig). Sort.(SamlDanskeVers.^II.115).

2) som betegnelse for bagværk. 2.1) (efter

mn<. wegge; jf. Hedevig; foræld.) lille hvede-
brød af langagtig form og tilspidset i

enderne (der spistes hvidetirsdag). TroelsL.Y
31. HHjorth-Nielsen.Kbh's.Bagerlaug. (1933).

12f. jf. Fastelavnsvække. MDL.661. 2.2)

(jf. u. 1. Kile 2 samt u. Hedevig; dial.) en

tyk skive brød; humpel. UfF.
II. Vægge, en. ['væga] flt. -r. (dannet

til (ell. forkortelse af) Væggelus; vulg.) især

i flt., betegnelse for væggelus. Væggelusene
er særlig sejglivede. Jeg har set Skibe, som
i Maaneder har ligget paa Havets Bund,
blive hævet, og straks var Væggerne der

igen. BMikkels.TF.80. han led en Del af

Væggetøj om Natten . . han havde kløet

sig, hvor Væggerne hed. Freuchen. (Pol.'U
1947.Sønd.ll.sp.2).

III. vægge, V. se III. vække.
Vægge-, i ssgr. ['væ'ga-] i de i talespr.

alm. ssgr. (Vægge-dyr, -lus, -tøj): ['væg9-]; af

I. Væg; om tilfælde hvor Vægge- er en nu min-
dre br. sideform til Væg- se u. Væg-, -dyr,
et. (især dagl., jf.: „Væggeluus . . Kaldes
. . nu i daglig Tale (ogsaa) euphemistisk
Væggedyr."7(S0.^ d. s. s. -lus. DagNyh.^^/a
1913.Till.2.sp.4. TeknLeks.1.603. -lav, en
ell. et. rVæg-. Funke.(1801).II.565. VareL.

(1807).II.147. Sal.XI.582.584). (ænyd. wæg-
lag, SV. vågglav; jf. -mos) S? navn paa en
lavart, som vokser paa mure, sten olgn.,

Xanthoria parietina [L.J. Rostr.BP.88. Sal.'^

XXY508. -lavet, en. (jf. u. I. Væg 2.i) ;ji

d. s. s. Vangelavet. MilConv.IV.536.537. Mil
TeknO. -lus, en. (ænyd. d. s., oldn. vegg-
jaMs, jf. ty. wandlaus, holl. weegluis; sml.

Senge-, Vægge-tæge ; ordet har været undgaaet,

jf. II. Vægge, Vægge-dyr, -tingest, -tøj, -utøj

samt u. IV rød 3.2 slutn. og ndf. 1. 51) insekt,

som bor i vægsprækker olgn., og som suger blod

af mennesker, Acanthia lectularia. de (med
Gunst at melde) saa kaldede Vegge-Luus.
LTid. 1733. 106. EPont.Atlas.1.682. Lieber-

kind. DV. 11.195. tre ting gør ondt i bon-
dens hus: ond kvinde, røg og væggelus, se

I. Røg 3.1.
II

(dial.) bænkebider. EPont.Atlas.
I.700(jy.). Feilb. UfF. \\

(vulg.) som ned-
sæt, personbetegnelse. EkstraM.^^lil946.7.sp.5.

OrdbS. -lai^-blomst, en. S( d. s. s. Pige-

øje 2. KøstersStaudebog.(1917).38. JohLange.
Pl.(1949).75. -Inis-art, en. S? navn paa
forsk, planter, brugt til at fordrive ell. dræbe
væggetøj. Moth.V78. vAph.(1764). nu spec.

om sølvlys, Cimicifuga. JBaden.DaL. Joh
Lange.Pl.(1949).75.
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Vægger, en. se Veger.

Vsegge-ram, et. (ænyd., glda. d.s.;

jf. Bjælke-, Spænderum; dial.) d.s. s. I. Væg
3. (han) bygde . . en Længde af 10 Vegge-
rum til Lade. LHøyer.G.80. AarbPræstø.1925.
79. AarbLollF.1927.Hjemst.53. AarbKbhAmt.
1928.314.

II (jf. 1. Væg 3 slutn.) som rummaal.
med Gaarden fulgte det indavlede Korn, der

skulde være et halvt Væggerum Rug og
10 12 Tdr. aftærsket Rug, 17 Væggerum Byg

og 3 Væggerum Havre, foruden 8 Spænder
Hø og 6 Spænder ny 'Rughalm. HistMKbh.
3R.II.272. UfF.(sjæll.). jf.: de havde seet

et heelt Vægge-Rum fuldt af bare Valnød-
der. 6rrMni<i;./S'norre.///.2W. -smed, en. (no.

veggjesmid, st;. våggsmed, <?/. wandschmied;

jf. Træorm; nu kun dial.) navn paa boglus;

især om den bankende boglus, Atropus; ogs.:

borebille; dødningeur. Brunnich.Entomologia.

20 (1764).83. vAph.Nath.VIII.323. Raff.(1784).
206. Funke.(1801).1.509. VSO.(bornh.).

\\

faarekylling. UfF. -stænder, en. se u.

I. Stænder 1. -sæt, en. (nu næppe br.)

den yderste stensætning i de gamle mileovne,

OPihl.Teglverk.(1802).94.

-vægget, adj. [-|Væ(J)gaf] (afl. af I. Væg^
i fagl. ssgr. m. adj. som 1. led: hvis væg(ge)

er af den angivne art, se skraa-, smal-, tyk-,

tyndvægget; m. num. olgn. soml. led: som
30 har et vist antal vægge, fx. dobbeltvægget:

de her i Danmark for Feltskytset indførte

„dobbeltvæggede Granater". Op/J5.'7//.220.
dobbeltvæggede Flasker med Luft mellem
Væggene.NaturensV.1915.288.

Vægge-tavle, en. se Vægtavle, f -tin-
gest, en. d. s. s. -lus. EPont.Atlas. 1. 682.

OFMull.Svampe.27. -tæge, en. (nu 1. br.)

d. s. Krøyer.Er.149. Bergs.MS.11. 348. Trap.*

III. 524. -t«j, et. flt. (i bet. 1.2) d.s. I)

40 (sml. u. I. Tøj 6.2 ; jf.: „Talespr.s Euphemisme
for Væggeluus."Lewn.; sml. -utøj^ om vægge-

lus. I.l) i koll. anv. MR.1832.85. der var
Væggetøj, og Du kan bande paa, at jeg

blev bidt. Drachm.STL.253. Væggelusene eller

Yæggetøiet.VoreSygd.I.440. de har baade
lopper og væggetøj

j jf. (spøg.): (hun har)

lavet mig en egen Mixtur . . og saa tager

jeg det, skjøndt det smager som stødt

„Yæggetøy\HCAnd.BC.I.275. 1.2) (l.br.)

50 om det enkelte insekt. Hvor jeg skrev „Ved
Vejen?" Paa et Køkkenbord i Wien. Der
var saa mange Væggetøj. Bangr. ^/ii Tid.
1911112.236.sp.3). Væggetøjet eller Senge-

tægen. if*'re>n.I>iV^.746. den snavsede Celle ..

er oversmurt med brune Piamaser efter

kvaste Ydd%geiø\.Fallada.B.261. 2) (jf. u.

I. Væg 1.3; jarg.) bænkevarmer. A propos
om Bal, saa vilde du gerne have at vide,

hvad „Væggetøj" er . . det (er) de ærede
60 Damer, der sidder over (o: de sidder paa

Bænken ved Væggen); man siger ogsaa, at

de danser med Leutnant Bænke — meget
vittigtl Pont.D.180. -at«j, et. (nu næppe
br.) d.s. s. -tøj 1.1. Adr.*l,1815.5.sp.2. Cit.
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1827.(Brøndum-Nielsen.PM.235). -vaand,
en. (sj. (skrevet) Væg-. Johs Olsen. Fra Syd-

sjælland.(1913).12). (glda. (flt.) weckewender
(Yider.IV.39); dial., foræld.) især i flt. -væn-

der, -vender: de kæppe, der vandret flettes

ind ml. støjlerne (I.l) ell. hælene (II.3) i en

væg, der skal lerklines; vaand (1.2.5). Forordn.

^Vil733.§19. Olufs.NyOec.I.102. Rask.Fyn-
skeBS.69. MDL. FrGrundtv.LK.269. Sjæll

Bond. 22.

Væg-hylde, en. hylde til at hænge
paa væggen. Rørd.KK.184. FagOSnedk. -ka-
lender, en. (1. Ir. Vægge-. KLars.GV.12).
kalender, trykt ell. opklæbet paa begge sider

af et stykke karton, til ophængning paa en væg.

JVJens.IM.104. Haandgern.368. -karse,
en. (1. br.) Sf* bærkarse, Tropæolum majus L.

OrdbS. -klap, en. (1. br.) klap (I.l.i) til

at lukke op for aabning i væg (fx. mellem
køkken og serveringslokale). Wied.MB.II.70.
73. -klokke, en. (jf. -ur; dial.) klokke

(2.2), der hænger paa væggen, man lyttede

til den gamle Vægklokkes langsomme Dik-

ken.ThøgLars.T.46. EBertels.MH.51. -kort,
et. (nu l.br. Yægge-. S&B. VSO. D&H.
GSchutte. Sdjy.Ætlære. I. (1951). 13). (især

skol.) større (sammenrulleligt) landkort ind-

rettet til ophængning paa en væg. Haandgern.
450. UnivProgr.l945.II.161. -lampe, en.

(sj. Vægge-. JakKnu.GF.195). lampe, der

er ophængt ell. fastgjort paa væggen, en Bag-
gang, hvorfra der gik en smal og stejl

Trappe op til Etagen ovenover. Øverst

oppe hang en Væglampe og osede. Pont.SM.
176. HFB.1936.284. -langis, adv. (yægge-.
BornhOS.). (dial.) langs væggen. Kvinderne
sad væglangs og årheided.Søiberg.Folket ved

Havet.(1908).137. -lav, en, et. se Væggelav.
Vægle, en. (skrevet Vegle, Vejle, Væj-

le. — ogs. Vægel (Væjel). Sjæll Bond.59.

UfF.). flt. -r. (ænyd. vægle, weile (Kalk.IV
904); vel afl. af I. Væge ; jf. no. vigl, rulle af

kardet uld, skaansk vigla, bundt ubraget hør;

sml. I. Væle; dial.) I) d.s.s. I. Væge 1. 2de

Lys vare bortsmeltede, uden at Veglen een-

gang var bleven smhTændt.LTid. 1734. 559.

For Sandhed. 11.157 (Lolland). Univ Bl. 1. 370.

LollO. 2) d. s. s. I. Væge 2.i. De nyere Haand-
læger betiene sig nu ikke meere af Veyler

ved deres Forbindelser. LTid.i7di.266. For
Sandhed.ll.157 (Lolland). 3) prop af stiv-

net materie i en byld. UfF. (Falster).

Væg-liste, en. (fagl.) liste af træ ell.

stuk, anbragt, hvor en væg- og loftflade mødes,

ell. anvendt til inddeling af vægflade. FagO
Snedk. TeknLeks.L604. -lakkeise, en.

(dial., foræld.) bulvæg mellem de opretstaa-

ende stolper i bulhus, som kan tages ud og

sættes ind igen og saaledes tjene som ind-

kørsel. RMejborg. Gamle da.Hjem. (1888). 114.

AarbTurist.1930.195. -lærred, et. (fagl.)

lærred, brugt til beklædning af vægge. Schand.
TF.I.236. D&H. -las, adj. spec. (fagl.) om
(del af) organ (nu især: celle): som er uden

vægge (1.2.5). Blodaarerne (hos bløddyrene er)

ofte . . erstattede af vægløse Blodhuler, der
optage Rummet mellem Indvoldene. LM<A;en.

Dyr.^294. De enkleste, vægløse Organismer.
Warm.Bot.l. -maatte, en. ^ægge-. se

ndf.).(jf.\æg sp.660*'; foræld.) flettet maatte af

straa paa væggen i lukket seng. * Hvoriedes
hånd engang sig maatte Skiorteblotte

| Og
siden legge sig ved Sengens Vegge-Motte.

10 PoulPed.DP.(1937).88. *jeg (o: en person,

som sover til middag) (ser) indenfor Væg-
maattens Flæt

|
en glidende Tøs i en Bom-

uldssærk. Thøg Lars. (ChrNBrodersen. Thøger
Larsen. L (1942). 194). -maleri, et. (nu
næppe br. Vægge-. OpfB.^n.24. jf. VSO.).
I ) det at udføre malerier paa vægge. Sal.XVIII.
432. VSO. 2) (jf. -billede samt Monumental-
maleri^ et paa en væg udført maleri (mods.
Staffelimaleri^; ogs.: et til ophængning paa

20 en væg bestemt maleri (D&H.). Hauch.MfU.
301. Karton til dekorativt Vægmaleri i

Fresko. EHannover. SvK.60.
vsegne, v. se II. vegne.

Væg-panel, et. (l.br. Vægge-. VSO.).
panel paa (den nederste del af) en væg. den
rummelige Stue . . hvor Vægpanelerne i de

forgyldte Listerammer afvexlende dannedes
af Spejlglas og hvidt lakeret Træ. Schand.
UM.20. FagOSnedk. -papir, et. (fagl.)

30 papir ell. tapet (2) til beklædning af vægge.

hvor de stormønstrede Gardiner dog passede

udmærket til Vægpapirets Blomster! ZoA;

Niels.Maagen.97. AndNx.PE.III.241. D&H.
-pille, en. (nu næppe br. Yægge-, vAph,

(1764). VSO.). I) (jf. -søjle; bygn.) pille,

der kun springer halvt frem fra vægfladen;

pilaster. LTid.1741.698. Tyve corinthiske

Vægpiller af Marmor . . smykke denne Sal

og bære et Gallerie, Molb.Reise.1.334. En .

.

40 gammel Altertavle hænger paa en Væg-
pille foran Jomfruchoret. Tmp.V. 756. Schand.

UM.143. 2) (sj.) pille, der støtter en væg;

stræbe-, støttepille. VSO. D&H. -plads, en.

(1. br. Vægge-. VortHj.IV, 2.158). plads ved

ell. paa væg til møbler, billeder. PEBenzon.
B.7. Vingehjulet.l950l51.86.sp.l. -plaster,
et. se Vegplaster, -pryd, en. (1. br. Yægge-.
S&B. VSO. jf. D&H.). I) tjj hvad der pryder

et værelses vægge; især om billeder, malerier.

50 DagNyh.^*U1900.2.sp.5. Elling.H.46. 2) (jf.

u. I. Væg 1.3 samt Bænke-pryde, -pryder;

jarg.). være Væggepryd (o: sidde over paa bal).

S&B. D&H. -prydelse, en. (1. br. Væg-
ge-. VSO.). I) d.s.s. -pryd 1. Bergstrøm.

KD.98. JSthyr.DanskGrafik.(1943).58. 2) (jf.

-pryd 2; jarg.) om dame, der sidder over paa
bal; bænkevarmer. VSO.
vægre, v. ['væ(')c[r8] (dial. vejre. Moth.

V91. Pflug.DP.286. Holb.lntr.L38.357. sa.

60 DH.U.457. Cit.l723.(Vider.III.214). Univ
Bl.1.369. Thorsen.115. f veigre. Moth.V91.

Sort. PSkan. 4. Holb.Paars.344. sa.Hex.V.2.

Slange.ChrIV.254. Wess.(PoetSaml.I.lOO). —
ved sammenblanding med IV værge: værgre.
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'Wied.Da.200. se i øvrigt u. IV værge 2.3

slutn.). -ede ell f -te (jf. Moth.V91). vis.

(sj.) -else (smst. VSO.J ell. -ing (s. d.).

{ænyd. wegre, weire, weigre, wedre, glda.

weyer og wedre (Mand.29), sv. vågra (fsv.

veghra^; jra mnt. wegeren, weigeren, hty.

weigern, oht. weigaron, afl. af et adj,: glholl.

we(i)ger, modstræbende, trodsig, oht. weigar,

dumdristig, besl. m. lY veje; jf. uvægerlig,

uvægret, vægerlig) nægte, afslaa, mod-
sætte sig at yde noget ell. gøre noget.

1) t t alm. trans. anv. I.l) m. obj. alene.

Spanien . . vegrede sit Samtykke. Slange.

ChrlV. 1088. Han vægrede Udleveringen af

Papirerne. MO. || m. flg. inf. som obj. hvor
længe vegrer du, at (1871: vægrer du dig

ved atj ydmyge dig for mit ansigt? 2ilfos.

10.3 (Chr.VI). Denne Haardhed foraarsagede

. . at de ofte veigrede at lade sig indrullere

til Soldater, naar Staden blev indviklet udi

Kriig. Holb.Herod.47. Staden Hildesheim paa-
stod sin Frihed, og vegrede at indtage Kay-
serlig Besætning. Slange.ChrlY1117. 1.2) i

forb. m. hensobj. ell. (sj.) i forb. vægre noget
til en (Holb.Herod.102), nægte ell. forholde

en noget. Og skal ingen Præst under tilbørlig

Straf saadan Bevis dem vegre, eller og den
dennem over een half Dag forholde. DL.
3—19—10. Herren skal give naade og ære,

hånd skal intet got vegre dem (1871: in-

tet Godt negter han demj, som vandre i

fuldkommenhed. Ps.S4.12^C/ir.F/^. han haa-
bede, at Keiseren ikke veigrede en stor Mo-
narchs Gesanter Auåience. Holb. Hh. 1. 5 01.
•Naturen har ham vegret det, som pry-
der

I

Vd\OTtes.FrHorn.PM.133.
2) refl.: nægte at gøre noget, som man

opfordres til; stille sig afvisende, mod-
villig over for noget; være utilbøjelig til noget,

•Hvilken Synder kan sig vægre,
|
Naar han

hører i Guds Ord
|
Genlyd af de gyldne

Bægre,
|
Som udtømmes ved Guds Bord!

SalmHus.940.7. jeg laante, mafoj . . 10 Rix-
daler af min Skræder . . Hånd vegrede sig

vel i begyndelsen, og trækkede paa Axelen.
Holb.Bars.III.2. Kofoed-Hansen.KA.1.92.

\\

især i forb. m. præp., angivende, hvad man
er utilbøjelig til: vægre sig for (Holb.Intr.

1.16. BlochSuhr.ÆS.III.308. VSO.), i (DL.
4—6—9. Slange.ChrIV.254) ell. (nu kun) ved
noget, du haver en horeqvindes pande, du
vegrer dig ved, at skamme dig (1871: du
vil ikke skamme dig). Jer.3.3 (Chr.VI). Holb.

Ep.III.389. *da Kongen byder ham
|
Ar-

ving til sit Land at være . .
|
Vægrer han

sig ved den ÆTe.Oehl.XII.276. Han havde
.. længe vægret sig ved dette Skridt. Pon<.
Sk.l71. Jeg vægrer mig virkelig ved at tro

. . at De finder dette at være en passende
Anvendelse af Tiden. sa. Isbj. 15. om dyr:
•Oxen, ifald, uvant med sit Aag, den væg-
rer sig ved det,

|
Pidskes. Heib.Poet.VIIl.63.

Heste (kan forledes) til at vægre sig for at

trække. PWBalle.K.68. (l.br.) om ting, for-

hold: *mørke Vraae,
|
Til hvilken Lampens

Skin sig vægrer ved at ndt,a.e.Rein.384. *Min
Læbe vægrer sig ved Oxdet.Heib.Poet.IV.331.

Vædsken i Retorten . . vægrede sig ved at
blive til Guld. TroelsL.SN.34.

\\ f uden præp.
ved inf. de vegrede sig at (1871: ved at^
annamme tugt; de forhærdede deres ansigt
mere end en klippe, de vegrede sig at (1871:
ved at^ vende om.. Jer.5.3 (Chr.VI). jeg veg-

10 rede mig forgangen Dag at laane ham nogle
Yenge. Holb.Vgs.IV6. om ting, forhold: *Mit
Indre vægrer sig at kjendes ved

|
Din Idræt.

Hrz.GB.95.

3) t pa'rt- vægrende, brugt som adj.; dels

om person: som vægrer sig. (mange mener)
at det er en Ministers Pligt heller at ned-
legge sit Embede end at paraphere en u-ret-

færdig Anordning: Men Erfarenhed lærer,

hvad Virkning deraf flyder; den vejgrende
20 Person kommer i Unaade, og Tingen bliver

expederet ved en ånden. Holb.Ep.IV421. dels

om holdning, udtalelse: afvisende. Vegrende
.. Svar.vAph.(1764).

Vægring, en. (ikke i rigsspr. Vejring.
Moth.V91. t Veigring. smst. Holb. DH. II.

238. se ogs. u. Vægringsfald/ fit. -er (VSO.
Saaby.''), (ænyd. weiring; jf. Skatte-, Spise-

vægring) I) (sj.) vbs. til vægre 1. den i

Nægtelsen liggende Vægring af Bistand til

30 at komme til Tingen. (toos.//.42(?. 2) vbs. til

vægre 2. Den verdslige Øvrighed maa ud-
rødde Kiettere, hvis den veigrer sig ved
saadant, falder den i Kirkens Band, og,

hvis den siden fremturer udi saadan Veig-
ring, underkaster den sig yderste Y&re.Holb.
Kh.700. *(han) nødte mig, uagtet al min
Vægring,

|
At drage med ham hid. Rahb.

Kiøbm.66. *Dog vil jeg uden Vægring lyde
Kongens Bud.Oehl.XXXI.186. Tilbudet blev

40 modtaget, af den Tykke med uskrømtet
Glæde, aJF den Magre derimod først efter

en længere Yægring. Drachm.KK.57. i Til-

fælde af Vægring
f'^/. Vægringstilfælde^.Ludv.

i forb. m. præp. for ell. (nu kun) ved: hans
Vægring for at ægte (hende). Blich.(1920).
XXVIII.26. Der er . . sand og dyb . . Filo-

sofi i Wallensteins Vægring ved at betragte

sig som Forbryder. Bråndes.B.502. sml. vægre
sp. 677**: gadernes haardnakkede vægring ved

50 at løbe ligeud (i London). Ringsted.Enhavei
London.(1949).141. jf.: de indklagede med-
lemmer af klubberne (findes) at være an-

svarlige for den stedfundne arbejdsvæg-
ring. J.r5e^deren. 1952.48. sp. 2 samt Spise-

vægring.
II

om dyr; især (rid.): det, at

en hest standser ell. vender foran en forhin-

dring. Sportsleks.II.636. 3) (vel ved sammen-
blanding med værge, jf. IV vægre 2.b) f
modstand; forsvar. Han (o: en sindssyg mor-

60 der) mødte endnu to Jøder, som han an-
greb, men som efter en kort Vægring dog
undflyede ham. Nye Hygæa. VI. (1825). 339.

t Vægrings -fald, et. i forb. i væg-
ringsfald, i tilfælde af vægring, mand vil
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binde dem til denne Formular, eller i Veig-

rings Fald udslutte dem fra at Betiene

Geistlige Bestillinger. LTiÆ. 7724. 22. Suhm.
Hist. 1.76. -tilfælde, et. (1. Ir.) d. s.

I Vægringstilfælde. S&B. VSO. Saaby.'

Væg- skab, et. (nu 1. hr. Vægge-.
Moth.V78. BKch.(1920).XXVIII.28. EChri-
stians.Hj.1. Rist.FT.15. Stuck.1.144. jf. VSO.).

I) lukket rum i væggen, der anvendes som
skab; indmuret, indbygget skab. Moth.V78.
(en) Samling af Haandskrifter giemmes i

Vægskabe. Molb.Reise.1. 119. PoVli 1949. 12.

sp.4. Feilb. 2) (især foræld.) lille skab, der

er ophængt paa væggen; hængeskab. TroelsL.^

11.275. en Flaskerække øverst paa et gult

Væggeskab (o: i en krostue). Stuck.I.144.

-sofa, en. fVægge-. EChristians.0.1.227).

(1. br.) soja, hvis ryg staar opad en væg. Nans.
JD.29. -spejl, et. (nu 1. br. Vægge-. Etlar.

SB.120. S&B. Larsen.), (stort) spejl, der dæk-
ker en del af en væg. en prægtig Lysekrone
udbredte sit Skin, der kastedes tilbage fra

de høje Vægspejle. i/aMc/i.F//.6. SonjaHau-
berg.SyvAarforLea.(1944).232. -spærfag,
et. (bygn.) spærfag, bind (5.2), hvis yderste

stænger tillige danner lodrette vægstolper. Tøm-
rerarb.258. TeknLeks.I.604. -staver, en.

(ogs. Vægge-, se ndf.). (dial., foræld.) d. s. s.

I. Staver 2. Vendrene, eller de om Vægge-
Stavrene bøyede unge Træer eller Kieppe.
OecMag.IV.333. Da kong Knud lå i bøn . .

blev en vægstaver i koret ved slag udefra

bragt til at tørne ned. ADJørg.II.259. Feilb.

(u. væggestav^. UfF. I. -sten, en. (\æg-
ge-. Moth.V78. i bet.2 (nu l.br.): Aarb.1870.

183). i) (dial., foræld.) sten, som ikke er

(helt) brændt, og som anvendes til indvendige

vægge. Moth.V78. BornhHaandvEr.83. 2) (ar-

kæol.) hver af de kampestene, som danner en
stensat oldtidsgravs vægge (1.2.2). Aarb.1870.

183. JohsBrøndst.DO.I.251. II. -sten, en.

se Vegsten. -stikke, en. (bag.) opret-

staaende metalramme forsynet med et antal

vandrette pinde, hvorpaa plader med brød ell.

kager kan anbringes. TelefB. 1944. sp. 4715.

-stillet, adj. part. (bot.) om frøstol: som
sidder paa inuersiden af frugtknudens (ell.

frugtens) væg (1.2.5). Drejer. BotTerm. 102.

Warm.Bot.566. -stok, en. (tøm.) stok (3.1 ),

tømmerstok i trævæg. Tømrerarb.430. -stol-
pe, en. (især fagl.) lodret stolpe i ydervæg.
TeknLeks.I.604. spec., dels i hus med træ-

vægge: dæmpet Lys af Faklerne, der er

stukne i Ringe paa Vægstolperne; Skjolde,
Økser og Sværd er ophængte paa Stolperne
(o: i Harald Haarfagers hal). Drachm.M.31.
Gyldendals Sparebog. (1941). 46. dels i sule-

bygning: RMejborg.Gamleda.Hjem.(1888).96.
Frilandsmus.40. -sejle, en. (sj.) d. s. s.

-pille. Kofoed- Hansen. L. 371. -som, en.
[L2.5] (bot.) fremspringende linie paa frugt
ell. frugtknude, dannet ved sammenvoksning
af to til hinanden stødende frugtblade. Drejer.
BoiTerm.lOO. Warm.Frøpl.231.

I. Vægt, en. [vægd] Høysg.AG.13.46.

ftVigt. Bie.Fabler.(1765).60). flt. -e (Le-

vin, (kbh.). Mikkels. Sprogl. 161. Saaby.^ jf.

SvGrundtv. EJessen. Gram. 112. VSO.) ell.

(uden for bet. 5 (s. d.) nu kun dial.) -er

(Holst.R. UfF. jf. Feilb. i bet.2: Winth.ED.
12. i bet. ^•. Ørst.Naturensalm.Love.(1809).

83. PWBalle.R.32. Kierk.VI.205. i bet.l.i:

MR. 1832.90. Kierk.II.6. i bet. 1.2: s. d.)

10 ell. tidligere muligvis d. s. (jf. LTid.1735.43
(u. bet.Q) og Ords. 20.23 (Chr.VI); se u. bet.

1.2). {ænyd. wegt, wect, wæct, glda. wæcht
(Fragm.89), wekt (Glda Krøn. 120) , wict

(Mand.81. KbhDipl.l.167 . 1Mos.43.21 (Glda
Bib.)), æda. wæct (AM.), sv. vikt, no. vekt,

vikt, glno. velrt; fra mnt. wecht, wicht(e);

jf. oeng. wiht, gewihte (eng. weight^, mht.

gewihte (nht. gewicht^ samt lat. vectis, løfte-

stang; afl. af IIL veje; besl. m. I. Vaag,

20 L Vage; jf. Vugt, vægte, vægtig || den gi.

nord. form af ordet foreligger i æda. wæt
(Harp. Kr.30.34), oldn. vætt, glno. vett samt
maaske i dial. væt (Rask. Fynske BS. 80.

Feilb.); jf. overvættes)

I) hvad et legeme vejer; størrelsen af det

tryk, som et legeme udøver paa et underlag,

udtrykt i vægtenheder. I.l) i al alm. (konge-

kronen) havde en Vægt af et Centner Guld.

2Sam.l2.30. hver reisende kand føre 60 ©ds

30 tynge med sig for samme penge; hvad hånd
over dend vegt med sig fører, betalis sær-

deelis.JJuel.il. Man tager ligesaameget Suk-
ker i Vægt som Joråbær. Syltebog.(1800).54.

To ensartede Legemer, som have lige stort

cubisk Indhold, have . . lige Yægt.Ørst. Na-
turens alm.Love.(1809).112. et Blyelod af 2

Lods Vægt. FThaarup.BornholmsAmt.(1810).
55. Legemet vejes nedsænket i Vand. Det vil

derved vise sig, at det har tabt i Vægt.
40 Landb0.1V.813. Kemikerne . . satte Vægten

af et Brintatom lig med 1 — brugte altsaa

Brintatomet som Vægtlod — og bestemte
alle Molekulers Vægte i Forhold hertil.

NaturensV.1919.28. jf.: de (0: samvittigheder)

falder noget lette udi Yægten.Holb.Pants.L2.

il (fy^-)- Absolut Vægt kaldes Legemets
Tryltning imod det, som understøtter sam-
me, uden Hensyn paa dets Størrelse. Specifik

Vægt eller Tyngde betyder Sammenligningen
50 af to Legemers absolute Vægt under lige sam-

me Størvelse. AWHauch.(1799).71f. HCLund.
Samler.L(1803).279 (se u. ejendommelig 2).

ejendommelig, specifik vægt, se ejen-

dommelig 2 slutn., specifik (jf. Egenvægt 1^.

sand vægt, et legemes vægt i et lufttomt rum,
upaavirket af luftens opdrift. Sal.XV111.433.

jf.: Den skønneste kendte Vægt i Haanden
er en Kvindes Bryster, sand Vægt. JFJens.
RF.lOl.

jl
vægt og skrot, se III. Skrot 4.

60 1.2) i særlige forb., om vægtberegning ved salg

ell. udmaaling af noget efter tyngde, bl. a. i

udtr. for, at en beregning ell. vurdering er

bestemt af, hvad tingen vejer, ell. i udtr. for,

hvorledes det afvejede svarer til det angivne
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ell. paabudte. Hånd nøies ei med vegten, vil

altid have noget til. Moth.V87. Og befindes

da, at samme (o: værdien af korn) mindre
sikkert kan fastsættes ved Maal, end ved
Vægt, eller Maal og Vægt tillige. Forordn.

^^liol791. Det er jo Dem (o: hotellets koge-

jomfru) . . der skal passe paa, at Vægten
er der (o: at varerne vejer det, de if. regningen

skal). ErlKrist.DH.166. || efter præp. efter

(t ved), din Mad, som du skal æde, skal

være efter Vægt, tyve Sekel til hver Dag.
Ez.4.10. for hver 50 Copeker maa (en uden-

landsk kølmand) betale 1 Specie Rixdaler

ved vegt, alle saa vigtige, at 14 vejer 1

Rysszisk pund. JJMei.364. Bogstaver . . sæl-

ges efter Vægten Centnerviis.^dr.*'/4 i 762. i.

sp.l. Tørv må kun udbydes til salg efter

vægt.Statstidende.^Vtl952.2.sp.2-3. jf.: *„Jeg
(o: en haandværksmester) skal varme Ham
Ørerne, næsvise Knægt!" —

|
„Jeg (o: en

kræmmer) skal betale Dig efter din Vægt."
Drachm.DD.168. levere (Forordn.'Viol791.

§1) ell. sælge efter (f ved. Pflug.DP.616)
vægt. han merkede, sine poetiske Skrif-

ter alleene at blive solte efter Vægten og
at bruges til KTæmerhuse.Holh.MTkr.SéS.
Manufact.(1872).95. YareL.Ul.552. (bibl.:)

Hvad du flyer ud, skal være efter Tal og
Y ægt. Sir.42.9. Visd.11.22. || m. attrib. adj.

den slette vægt (o: undervægt) på flæsket.

Cit.l800.(FStuckenberg.F.11.130). give for let

Vægt. (SÆB. give rigelig, knap, falsk Vægt.
V80. jf. foreg, gruppe: alle Urtekræmmerne
sælger gode Vare efter rigtig Yægt.PAHeib.
Sk.llI.189. sml. u. Vægtskaal 2 slutn.: „Kri-
gens Ret" . . bestaar i, at Sejrherren ska-

ber falsk Vægt ved at kaste Sværdet paa
Vægtskaalen med et „Ve de Overvundne!"
MRubin.MB.186. god vægt, (jf. Godvægt^
rigelig vægt. Apothekeren . . opmuntrede
mig ikke sjelden til at give god Vægt.
PalM.lL.I1.414. Ludv. (bibl.:) Enhver Vur-
dering skal ske efter hellig Vægt (1871:
efter Helligdommens Sekel^, tyve Gera paa
en Seke\.3Mos. 27.25 (1931) (jf. KirkeLeks.

111.333). stiv vægt, se stiv 4.6. (jf.

Brutto-, Grøn-, Kød-, Levende-, Netto-,

Raa-, Slagte-, Tara-, Tom-, Tørvægt^ i udtr.

for, at en bestemt tilstand af det vejede lægges

til grund for vægtberegningen: Hvor Va-
rerne handles efter saltet Vægt . . er Svind-
procenterne ved Omregning fra fersk til

saltet Vægt følgende (osv.).Bek.Nr.237*U
1942.bilag.2. den eventuelt saakaldte „luft-

tørrede Vægt"|^a/ hygroskopiske varer). Hage.*
11.238. jf. bet. 1.3: levende, slagtet vægt,
se II. levende 1.2, slagte 1. (salg, sælge) i

løs vægt, i kvanta, der bestemmes ved ud-
vejningen (i modsætn. til: i pakker, embal-
leret^. Havregryn . . løs Vægt. Maksimal-
priserog-avancer.8H.(1943).29. jf.: En Bog
solgtes i „løs Vægt" d. v. s. man kunde
købe eet Blad ad Gangen. Tilsk.1928.1.426.

II
i særlige verbalforb.; dels i udtr. for at

noget vejer noget angivet, vejer saa meget, som
det skal olgn. have vægten (en vis vægt).
Denne Mynt har ikke sin fulde Vægt.MO.
det har ikke den rette Yægt.S&B. Min
Broder

|
Blev landsforviist, fordi han af sin

Pung
I

Udgav en Mynt, som ikke havde
Yægten. Recke.KL.13. (jf.u.bet.l.s) i forb.

holde vægten, sin vægt ell. (nu 1. br.)

vægt. (han) lod veie saavel Kiødet, som
10 Brødet. Men som han fornam, at hverken

det eene eller det andet holdt sin Vægt, blev
han . . iortørned.Holb.Hh.1.434. udskyde de
Penge, som ej holde Yægt.vAph.(1759). MO.
Feilb. jf.: ethvert Brød . . skal holde i Vægt
6V2 Vunå.MR.1810.519. (billedl.:) Ing.EF.
I11.4(se u. I. Maal i.i). holde vægt med
ell. mod, (nu næppe br.) uegl.: kunne maale
sig med; holde maal med. *De prætendere
for sin Pen en høi Respect,

|
Mod hvilken

20 blanken Sverd skal ei kan holde Vægt.
Tychon.Vers.141. *Jeg for Princesser har
største Respect,

|
Men med en Cron-Printz

de ey holde Yægt. Wadsk.150. Det Indtryk,

som Sandheden havde giort i hans Siæl, var
saa stærk, at det ved sin egen Kraft holdt
endnu Vægten imod det hemmelige Had til

Skriften. OGmW6.OF.69. jf.: den ene Muelig-

hed . . holdt den anden Vægten, og intet

gav \]ds,\ag.Ruge.FT.305. f (jf. ftg. gruppe):
30 Hvor lang bliver nu Diameter af det halve

Astrolabio at det kand staae lige Vægt med
det heele? Geom.(1704).100. (nu kun dial.) i

forb. staa (sin) vægt. Moth.S711. det ståer

ikke vegt.Moth.V87. MO. Feilb. dels i udtr.

for, at en handlende udvejer mindre, end der

betales for, giver undervægt; især i forb. som
knibe, snyde paa vægten, dersom (spæk-
høkerne) brugte Samvittigheden, kneb de ey
saa meget paa Vægten som de giøre, saa at

40 den Fattige ofte feyler nogle Lod i Væg-
ten. Den forhexedeSideFlesk.f1771 J.9. Bageren
kniber lidt paa Yægten. FolketsNisse.^''lBl853.

sp.l6. (han) kunde se, hvordan Urtekræm-
meren hjalp paa Balancen med Fingrene.

„Han snyder paa Vægten, fordi det er til

de Fattige," tænkte hån.AndNx.PE.lII.79.
giver en købmand for lidt på vægten, tjener

han mexe.Socialdem.^*U1949.7.sp.4. 1.3) om
levende væsens, især persons legemsvægt. Duf-

50 tende Bad! . .
|
Vandet formindsker vor

Yægt.Drachm.DD.56. Panum.427. jf.bet.2:

Han nynnede lidt og flyttede Vægten fra

den ene Fod til den &nåen. Branner.OL.84.

han vejer 120^ nøgen vægt
j jf.: Der er

ikke een (0: af spandets slædehunde) under
hundrede Punds nøgen Yægt. KnudAnd.HH.
147. (jf. u. bet. 1.2:) hun har holdt sin vægt
trods sygdommen

\
ham (o: en kæmpe)

lovede de hans egen vægt i guld, om han
60 vilde tage kampen op.AOlr.DH.I1.71. (han)

havde snart været sin egen Vægt værd i

Guld (0: som fange). Elkjær.RK.210. \\ i udtr.

for vægtforøgelse ell. vægttab; især i forb. som
tabe i vægt, tage af, tage paa, tage
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til (JPJac.(Brandes.Br.II.332)), tiltage i

vægt ell. (nu l.br.) vægten, (l.br.) vinde
i vægt. Svinet aad . . daglig 4 Pd. Byg eller

*/b Fjerdingkar. Det vandt i Vægt i denne
Tid 1 Lpd. Flesk. Handels- og Industrie-Ti-

dende.1803.400. Jeg vandt seks Pund i Vægt
i den Tid. Ohlsson.S.181. Hun (o: et spæd-
harn) har ikke tabt i Vægt i den første

Uge . . Hun tog ikke af i Vægten i den før-

ste Uge. VilhRasm.BD.8. Patienterne . . skal lo

tage paa i wasgt.HNorlev.L.Sé.
|| (jf. Fjeder-

(1), Flue-, Let- (2), Mellem-, Sværvægt 2;

sport.) i udtr. for vægtklasse. Begge Boksere
vejede 66,9 kg. Det vil altsaa sige, at de

var klart i Yægt.B.T.*U1934.17.sp.l. gøre
vægt(en), om bokser, bryder: ikke veje mere
end tilladt for vedk. vægtklasse; ogs. om
(galop)hest: bære den efter reglerne tilladte

vægt. hvad betyder en Sejr for en god Bok-
ser, naar han ved, at han har vundet over 20

en Mand, der kan gøre Vægt, men han selv

vejer 1 kg for meget. Boksning.August.1938.
10. Spectator.1946.379.

2) det at hvile med en vis kraft paa, udøve
et tryk mod et underlag; det at tynge, være
tung, veje til; tyngde; ogs. (jf.bet.G): hvad
der tynger og derved volder besvær, smerte;

byrde. 2.1) i eglbet. *Vel bredere blev Svæl-
get,

I
Meer voldsom Bølgens Vægt,

|
Jeg

kjæmpede dog moåigt.Winth.HF.91. *Hun 30

har et yndigt Aasyn
|
Og Kister, som har

Vægt. smst.136. den øverste (valse) h\'iler

med sin hele Vægt paa den nederste. ManM-
fact.(1872).236. ofte styret af præp. under:
Naar den Elskende i Havsnød er nærved
at synke under Vægten af den Elskede, han
vil fTelse.Kierk.VIII.320. alle (heste) syn-
ker sammen under Vægten af den jyske

BondekaTl.OFriis.rjitt.126. Sneens vægt ..

har tynget træerne så stærkt, at de i stort 40

tal er knækket under vægten. (SociaWew.Va
1951.1.sp.5.

II
i sammenligning. *Ned sank

hans Blik paa Pigen,
|
Forundret og koldt,

|

Hun segned fast i Knæer,
|
Som paa en

Vægt hun hax.Winth.HF.SS. hun saa' ud,
som der . . laa en Vægt paa hende, der
tvang hende ned i pinlige Grublerier. Schand.
TF.1.61. Alt seer . . for det stakkels Frankrig
saa mørkt og skrækkeligt ud, at man føler

som en Vægt paa Brystet, naar man tænker so

paa det. Brandes.Br.1.149. 2.2) G) billedl.: det

at noget tynger en; (fornemmelse, følelse af)
fysisk ell. aandeligt tryk. Mange blive

deraf ganske beklemt, føle en Vægt og Tryk-
ning under RieTtet.Tode.ST.II.7. et uop-
retteligt Tab . . hvis Vægt var dobbelt tung
for en Mand i Deres A\deT.PAHeib.Sk.I.91.
Straffen falder nu og med tidobbelt Vægt
over mit syndige B.owed.Blich.(1920).XIY
185. *Kast Byrden bort I Kast Vægten af eo
din Si3sUPalM.U.300. ofte om alderens tryk:

Ew.(1914).III.86(se u. Tyngsel 2). *Aare-
nes iVægt mod Jorden bøier min Isse!
FGuldb.1.25. *Den Hvile, der du smager,

j

Gør ung trods Alders Yægt. Brandt.(SalmHj.
12.1). *hver og een skal tynges

| i Muld af

Tidens Yægt.ThøgLars.Dagene.(1905).48.
\\

styret af præp. under. *bøiet under Syndens,
Sorgens Yægt.PalM.AdamH.I.184. Det var
under Vægten af stærke Indtryk . . at jeg

i mit Mansardeværelse i „Hotel de France"
skrev et Digt „Versailles". »Sc/iand.O.//.226.

segne ell. synke (se synke S.2) under
vægten af noget. Engelst.Phil.91 (se m. segne

2.1^. Der blev budt hendes svage Legeme,
selv hendes stærke Sjæl, mere end de

kunde døje. Hun segnede under Vægten.
Schand.0.11.367. Da Werlauff omsider seg-

nede under Vægten af Dagenes Mængde,
manglede han kun en Maaned i at fylde

halvfemsindstyve Aar. Johs Steenstr.HD.122.

3) den kraft, styrke, fynd, hvormed
noget fremføres, fremtræder, virker, ell.

den betydning, vigtighed, der tillæg-

ges noget, ell. (m. prægnant bet.) stor kraft,
betydning osv. (af denne art). 3.1) (jf.

Tankevægt; især o) i al alm. Et Skuespils

Vægt og Gyldighed grunder sig derfor ikke

paa lærde Journalisters Critiqver, men paa
Tilskuernes Applausu. Holb.Ep.III.32. Aristi-

des . . havde en mægtig Indflydelse paa Fol-

kets og Raadets Beslutninger. Samme Vegt
ønskede Themistocles aig.OOuldb.VH.il.450.
en solid sund Mand . . med en Tilfredshedens

Vægt over hele sin 'PeTson.AaDons.(Pol.''l»

1942.Sønd.23.sp.3). først og sidst var (Knud
den Store) mægtig — ved sin Personligheds

Yægt.VlaCour.(DanmKonger.45). som Be-

viis siger det ikke stort, men naar det kom-
mer til alt det Øvrige, faaer det Vægt.
Heib.Poet.V55. Til Gengæld faar Midtpartiet

fornøden Vægt nedadtil ved den fransk-

elegante Portikus, der bærer Balkonen.

Elling.PP.18. Naar mindst */» af samtlige

Kreditorer efter Tal og Vægt har tiltraadt

AkkoTdioTslaget. HandelsTekn.464. || i sær-

lige forb. m. præp. af vægt: Mænd med
Navne af en vis Yægt.JPJac.II.78. en Brøde
af lignende Vægt som Mened. FrPoulsen.DO.
16. Det ydre Levnedsløb har ingen Sensa-

tioner, kun det indre er af Vægt og Fylde.

EFrandsen.se. 11.250. jf. bet. 3.2: Ligesom
vi foragte og efterlade adskillige Videnska-

ber, som hos de Gamle have været i Priis,

saa have de Gamle ogsaa anseet visse Vi-

denskaber ringe, som vi holde for at være

af stor Yægt. Holb.Ep.IIL4. med vægt
(delvis til bet. 3.3j; *Han kan snakke med
Pigerne med Fynd og med Yægt. Winth.VI.

218. *„Her mangler Noget," sagde hun med
Yægt. Bødt.39. „Det eneste jeg bryder mig
om er et kort eventyr med en splintrende

ny" . . Jeg stirrede drømmende frem for mig
og sagde med vægt: „Jeg er levemand."

AHenningsen.JL.59. \\ i særlige verbalforb.

give noget vægt ell. (nu l.br.) give vægt
til noget ell. (nu næppe br.) lægge vægt
paa dl. til, give styrke, fynd; gøre betyd-
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ningsfuld. Jeg holder for, at Autors Navn
og Anseelse haver givet største Vegt til dette

Skrift, og troer, at det neppe var bleven

saa admireret, hvis (osv.). Holb.Ep.II.51. Nu
vil jeg begive mig til at examinere andre
Ting, som give end større Oplysning her-

udi, og som legge end større Vegt til denne
min Thesis. sa.MTkr.lOO. Disse bevægende
Grunde give de borgerlige Straffe den rette

Yægt.JSneed.I.185. Deres Opførsel under
hele Rædselsperioden synes virkelig at lægge
Vægt paa denne Beskyldning. Bhcft.fi920^.

XI.28. (sangen) lød . . i Chorus, som Gods-
eierens dybe Bas gav Vægt til. Gjel. T. 75.

Vi maa ha Sogneraadet øverst paa Adres-

sen . . det vil gi den en vis Yægt.AndNx.
MR.342. have vægt: De fremmede Trop-
per vare rolige, fordi de troede Landets
egne bevæbnede stærkere end de vare; og
skede nogen Uorden, havde de Forestillin-

ger, som bleve giorte derimod, altid Vægt.
Mall.SgH.133. Han havde Vægt til at af-

vende Vold, og brugte den ikke. FGuldb.
SS.I.298. De er den indsigtsfuldeste i vor
Kreds. Deres Stemme har Yægt.Hrs.VII.
191. I mange tilfælde har ejestedordet en
særlig vægt: Hun gjorde sin lykke — be-

tyder mere end: hun gjorde lykke. Hjortø.

SL.97. tabe, vinde i vægt: Man ynder at

veje sine Ord saa længe, til de tabe i Vægt.
HSchuanenfl.A.14. Havde Drachmann holdt
sig til Ulfs Historie, vilde Bogen (o: „For-
skrevet") have vundet baade i Vægt og i

Knaphed. £C/insiians.LH. 7. jf.: hvis man
bier, indtil eens Ven beder, taber Gaven
meget af sin Yægt. Holb.MTkr.585. 3.2) som.

udtr. for at hovedarbejdet ell. -interessen ligger

paa et vist punkt (jf. Hovedvægt^, ell. at

man tillægger noget (stor) betydning, frem-
hæver det særligt. I Fædrelandshistorien ar-

bejdede de alle, men saaledes at Vægten
flyttes fra den politiske Historie til Kultur-
historien. yi7ft4nd.Z/t<<.//. 324. der ligger
vægt paa, det er af betydning, vigtighed;

især i nægtende og spørgende sætninger som
udtr. for, at noget er uden betydning, ligegyldigt

olgn. Der ligger ikke megen Vægt paa, hvad
en Mand som Candidatus magisterii Thomas
Fris siger om politiske S&ger. Schand.TF.II .

361. Løber hun, du elsked,
|
med en frem-

med Knægt,
I

derpaa ligger ikke
|
mellem

Mandfolk Yddgt.Stuck.II.164. hvad Vægt
ligger der paa ham? Han er jo kun en
Leddedukke og Paradefigur i Hænderne
paa G.Pont.DR.111.170. Lad dem skrive

hvad de vil. — Der ligger jo ingen vægt
paa det. Branner.Søskende.(1952). 75. lægge
(nu næppe br. ligge. JJPaludan. Er.41) vægt
paa, tillægge betydning, vigtighed ell. vise

særlig interesse, omhu. *Læg ikke Vægt paa
hvad en hæftig Elsker

|
I sin Fortviv-

lelse kan sige. Heib.Poet.III.430. i et frit

Land maa der lægges særlig Vægt paa
Ungdommens Opdragelse. Goldschm. 11.299.

Hvem lægger paa Fabler og Præstepræk
Vægt? Drachm.DD.120. HilmarWulff.Forjæt-
telsensDag.(1949).16. tillægge, tilmaale
(se tilmaalej en vis vægt. der er en Egen-
skab . . som selv de forstandigste Damer ere

tilbøjelige til at tillægge for megen Vægt.
Det er den saakaldte personlige Elskværdig-
hed. fi^osir.F(r.33 se. Jeg hørte ham med Sorg
omtale, hvor ringe Vægt der her i Tinget

10 blev tillagt hans Betragtmnger. Hørup.1.74.
3.3) eftertryk paa, fremhævelse af en
del af ytring v. hj. af trykstyrke, stem-
meføring osv.; ogs. om trykaccent (paa
ord(del)) (jf. Tonevægt^. (han) siger med
betydende Vægt paa ethvert Ord. Rahb.Tilsk.
1799.245. den foregaaende Selvlyd fik mere
Vægt, da den forlængedes. Rask.NSO.207.
Ved en svagere og kortere Udtale af Voca-
1erne kan et heelt Ord saaledes tabe sin

20 Vægt, at man ej længere betragter det som
et Ord for sig selv, men som et Anhang
til et SiTidet. Bredsdorff.Afh.l5. han tvang sig

til at tale langsomt, lidt surt, med Vægt paa
alle Ordene. SophClauss.K.99.

\\
(metr.) det

at en stavelse er fremhævet i forhold til andre,

enten ved længde (i antikke versemaal) ell. tryk

(i moderne versemaal). CAThortsen.Metrik.
I.(1833).22. Recke.Da.Verskunst.I.(1881).53.

jf.: kan man Stavelserne tælle
| Og maale

30 dem og veie deres Vægt
|
Og see, at Versets

Fodmaal er correct.Hr2.D.III.162. En Spot-
ter gav mig med Lærdom at ane,

]
at Væg-

ten paa Ordet var Ekba-tåne.
|
Den trau-

rige Tosse, han ved ej da,
|
at Hjertet det

elsker 'Ekhå.t&na..SophClauss.DendanskeSom-
mer.(1921).209. jf.bet.2.2: Ingen Besindig-

heds Vægte
I

bærer dit Prosadigt paa.Tow
Krist.DigteiDøgnet.(1940).72.

4) (jf. Apoteker-, Juvel-, Karat-, Let-

40 (1), Me(iicin(al)-, Mønt-, Prober-, Stenvægt^
vægtenhed; ogs.: vægtsystem. 100 pund
Preutzisk vegt. JJuél.34. En Talent var en
Slags Vægt paa 60 Vund. Schousbølle.Saxo.71

.

Vi har jo smaae Vægter, nemlig Lod og

Q vintiner. Denforhexede Side Flesk. [1 771J. 21

.

Efter Forordning af 2den Mai 1768 skulle

Hertugdømmene bruge Lybeks Vægt og
Hamborgs Alenmaal. Aagaard.TL.98. Indfø-

relsen af den nye \ægt.ResoVI»1839. Den
50 mindste hebraiske Vægt var en Gera. Levin-

sen.Real-Concordants.(1854).367. disse Væg-
tes Vægtfylde, smst. I det 13. og 14. Aarh.
omtales af og til to Vægte i Danmark som
den „større" og „mindre" (pondus major og
minor). NordiskKultur.XXX.(1936).180. især

i forb. m. Maal, se I. Maal 3.1. hollandsk.
Kølns, kølnsk, Viborg vægt, se hol-

landsk 3, Køln, kølnsk 1, Viborg, let, svær
vægt, se III. let l.i, II. svær l.i.

60 5) (fagl.) saa meget af en vare, som af-
vejes under eet; et vist kvantum af en vare;

vægt del. Landskaberne (opbringer) Aarligen
179426. Vegter Salt, hver Vegt til 24 pund
beregnet. Pflug.DP.434. (toldsatserne er) ud-
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førte efter Varernes Art og Beskaffenhed,

klasseviis, i runde Vægter, pr. CoUi eller

pr. Stk. CFHolm.SundtoldensHist.(1855).27.
2 Dele concentreret Svovlsyre, som man for-

tynder med samme Vægt Y&nd.Manufact.
(1872).234. (han) flyr ham 6 Vægter (oldn.

orig.: vættir) Mad og et Hundred i Vadmel.
VilhAnd.(IslSagaer.111.245). Varerne sælges

i Vægte paa 1 eller 2 Vnnd. D&H. den Vægt
ren Alkohol, der findes i en vis Vægt Spiritus.

Hage.^1106. sjjec. (foræld.) om smørmaal: en

vegt smør o: 30 mark smør. Moth.V87. Nor-
diskKuUur.XXX.(1936).190. Det gode Smør
kom fra Bøndergaardene, i Dritler paa 8

Pund, det kaldtes en Vægt Smør. AFang.
ScUørgensbjerg.(1937).143. UfF.

6) (jf. Bly-, Død-, Dør-, Haand- (2), Kon-
tra-, Mod-, Spinde-, Sæk-, Tenvægt^ et le-

geme, som har en vis vægt (1) ell. er

tungt, vejer (forholdsvis) meget; nu især

om genstand (lod olgn.) af særlig form,

anvendt med det formaal at tynge noget
(ned). LTid.1724.639. Over denne Tridse

gaaer en Snor, som bærer to lige Vægte.

Ørst.Naturens alm.Love. (1809).113. smst.167.

Nogle Garvere betynge dem (o: huderne)

med Vægter for at give dem et got Udseende.
JFBergs.G.281. naar En gaaer hen til en

stor Vægt, og ved Synet af den fortvivler

over sin egen Kraft, men dog løfter paa
den, og see, det lykkes: da bliver han .

.

g\a.d.Kierk.VIII.323. Man seer de største

Vægter baarne paa Skuldrene af de ulykke-

lige Sorte; jo sværere Bjrden er, desto flere

Slaver maae der til, men bæres skal den.

StBille.Gal.III.492. Man kunde . . sænke
(hørren) ned i en Vandgrav og lægge Vægt
paa, for at den ikke skulde flyde oven paa
Yajiået. Halleiy.82. om urlod: (forf.) melder
først om, de til saadanne Uhrer (o: stue-

ure) tienlige Vægt og Mogvægt (vel fejl

for: modvægt). LTid.1735.431. Hallager.260.

Vægtene . . i et bornholmsk Stueur, Z)<fc//.

SaVXXIV.309.
|| (jf. Synkevægt; fisk.) lod

(II.2.2) (bly, sten) i vod ell. snøre. MDL.673.
(landdragningsvoddene) vare da meget svæ-
rere og dybere end Snurrevaaddene og havde
Vægten (Stenene) hængende i Stropper paa
6 å, 6 Tommers Længde ved Nedertellen.

Drechsel.SaUvfisk.l2. Wolfh.MarO.488. || (jf.

Taa-, Tillægsvægt; rid.) den samlede hyrde,

som en hest skal bære under væddeløb; ogs.

(jf. Vægtstang 4): d. s. s. død vægt (se u.

II. død S). Raketten. 1832.555. Idræts B. II.

824. Grunth.Besl.90.
|| (jf. Haandvægt 2,

Vægtstang 3; gym., sport.) genstand, brugt

ved vægtløftning ell. vægtkastkonkurrencer. et

Par stærke Maskinarbejdere . . som for pri-

vat Fornøjelses Skyld tumlede med tunge
Vægte ude i en R&ve.ACMeyer.EnAgitators
Erindringer.[I].(1929).108. Sportsleks.II.680.
681.

II (jf. Dødvægt I.2) 4, 3 Timers Prøve
med alle Vægte (fuld Last) om Bord. Schel-
ler.MarO. død vægt, se II. død 3.

7) hvad der bruges til at veje med. 7.1)

(jf. Bismer-, Decimal-, Fjeder- (2), Skaal-,

Stangvægt^ apparat, hvormed et legemes

vægt (1) bestemmes, i sin simpleste form be-

staaende af en vægtstang med en vægtskaal op-

hængt i hver ende (den ene skaal til det, der

skal vejes, den anden til lodder, der svarer til

vægtenheder) ell. med vægtskaal i den ene ende

og et forskydeligt lod i den anden; ogs. (fagl.)

10 om instrumenter til maaling af vægtfylde,

lufttryk, elektriske kræfter olgn., i ssgr. som
Dreje-, Flyde-, Luft-, Sno-, Strømvægt. Jeg
saae en Vægt, hvis Tunge længe balancerede

snart til en, snart til en anden Side. Argus.
1771.Nr.48.3. De allerempfindtligste Vægter
af dette Slags forfærdiger man i Frankrige,

hvor man har nogle som angive en Tusinde-

deel af et Gran. HCLund.Samler.il. (1804).20.
en ligearmet Vægt . . en uligearmet Vægt.

20 Paulsen.1.97. TelefB.1952.sp.ll261. jf. Pris-

udregningsvægt: prisudregnende Vægte. Op/
B.*III.478. veje med, paa en vægt, se III.

veje 3.1. falsk (MøllH.V1.270. Ords.20.23

(1931)), fin, grov vægt, se fin 4.2, II. grov

4.3. romersk vægt, se romersk 2. || i billedl.

udtr. og symbolsk anv. PAHeib.US.123 (se u.

Balance 2). *Jeg maaler, kan hændes, med
anden Vægt, end

|
Du, og med andre Lodder!

Drachm.M.5. Principalens Skinsyge var en

30 altfor følsom Vægt, der vejede hvert lille

Srail SMich. S.44. Holstein. SB.56(se u. III.

veje 4.3^. (jf. u. Vægtskaal 2) som symbol,

hvormed skæbnen ell. retfærdigheden er ud-

styret: *Sank Skjebnens Vægt, og Sorger

mig omspændte,
|
Du flux mig Trøstens

Bæger h&er. FGuldb.1.303. *Greb Alfader sin

gyldene Vægt og holdt den i Veiret,
|
Lagde

paa Vægten dernæst to dødbestemmende
Lodder,

|
En for Achaiernes Kæmper, og

40 en for de modige Troer. Wilst.Il.viii.v.69.

to udskårne kvindefigurer (paa altertavlen),

troen med korset og retfærdigheden med
sværd og \ægt. DanmKirker.VIII.184. \\ (jf.

Høvægt) i best. anv. i navne paa vejerboder:

fine, grove vægt, se fin 4.2, II. grov 4.3.

om kontor paa traverbanen: TravsportensAar-

bog.1944.195. 7.2) (jf. u. Bly- (1), Skydevægt;
nu l.br.) om vægtlod. Her vare . . adskillige

smaa Vægter, nogle falske og nogle rette.

50 I en Vægtskaal laae contrabande. J^r^MS.

1771.Nr.48.3. Disse Maal og Vegter, som
skal være paa Raadstuerne, formener man.
Stæderne selv bør bekoste. Prom.**/« 2786.

naar Justeerkammeret har modtaget be-

meldte Sæt af Vægte, rettes siden alle

de justerede Vægte derefter. ResoU"!»1839.
LJBøttiger.Æbeltoft.(1893).223. \\

(bibl.) om
de jødiske vægtlodder ell. vægtsten (jf. Kirke

Leks.III.332). Du skal ikke have tvende

60 Slags Vægt (1931: Vægtlodderj i din Pose,

en stor og en \\derv. 5Mos.25.1 3. To Slags

Vægt (Chr.VI: Adskillige vægt; 1931: To
Slags Lodder^ er en Vederstyggelighed for

Herren. Ords.20.23.
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8) (astr.) i hest. j., dels navn paa et stjerne-

billede (Libra); dels: det derefter opkaldte

himmeltegn (syvende tegn i dyrekredsen),

hvor solen gaar ind den 23. september. Moth.
V87. PSøeborg.SC.5. Saa viser sig Væg-
ten, som et passende Billed paa Efteraars-

jevndøgnet. Oehl.Øen.(1824).IY19. Eeegaard.
Astron.198.

9) m. (overgang til) abstrakt bet.: det at

veje; vejning, jf. Ind-, Udvægt samt Punde-

(1), Smaavægt; spec: det at veje noget op

II
(nu kun i ssg. Ligevægt; jf. Jævnvægt)

efter præp. i i udtr. for at være i balance.

i lige vægt, se Y. lige 2.3. (uegl.:) Den Vægt,
den Stadighed, som hans Siæl holt sig udi.

JLodberg. Manderup Due. (1711). 132.
\\

(nu
næppe br.) løftning af noget v. hj. af løfte-

stang. Giersing. Landoeconomien. I. (1S25). 34
(se u. III. veje 1).

II. Vægt, en. se I. Vagt.
Vægt-, i ssgr. af I. Vægt (jf. Veje- 1,

Vejer-); af ikke med,tagne ssgr. Jean anføres

flg. (især til bet.l): Vægt-angivelse, -bereg-

ning, -besparelse, -difference, -forandring,

-fordeling, -forhold, -formindskelse, -forrin-

gelse, -forskel, -forøgelse, -grænse, -mængde,
-nota, -overskud, -redskab, -stigning, -stør-

relse, -svind, -svingning, -tab, -tillæg (se

u. TiUæg 3.2); til bet. 4: Vægt -benævnelse
(VSO.), -navn (Kirke Leks. III. 332), -sy-

stem; (fagl.) til bet. 6, fx.: vægt -belastet

(Lokomotiv T. 1939.147. sp.l. DaEngTeknO.),
-belastning (TeknMarO. IngBygn.1939.184.
sp.2); til bet.l.i: Vægt-fabrik(ant), -mager,
-stativ, -stillads, -tunge.

Væg -tabel, en. spec. (jf. -tavle 3;

skol., foræld.): tabel med bogstaver, stavelser,

anbragt paa væggen til brug ved indbyrdes
undervisning. BornhHaandvEr.5.
Vægt-afgift, en. spec. (emb.): afgift

paa motorkøretøjer, hvis størrelse bestemmes

af disses vægt. Bek.Nr.ll3'U1933. -alder,
en. (fagl.) den alder, der gennemsnitlig svarer

til en vis vægt (især hos børn). Sportsleks.

11.681.

Væg-tapet, et, (jf. -betræk, -lærred,

-papir, -tæppe) især: vævet tapet, gobelin olgn.

ophængt paa væg. SaUIX.842. OFriis.Litt.30.

Vægt-arm, en. vægtstangsarm; ogs.:

vægtstang (2). S&B. den korte Vægtarm
(o: i brovægt). DSB.Banebygn.94. National-
musA.1931.54. (han) pressede Vægtarmen
(o: paa dampmaskines sikkerhedsventil) ned
med hele sit Legemes Tyngde. Pol."lil935.
Sønd.24.sp.3.

Væg-tavl, et ell. en (i bet. 2: UfF.
(Møn)). rVægge-. Feilb.BL.H.(1889).28).
I) (l.br.) d.s.s. III. Tavl 2.2. Oven over
det høje Panel i en af Salene var Væggene
. . malede som Tavlemur med stiliserede

Løver i NægtH.v\ernQ. AFJelstrup. Borreby.

(1909). 14. 2) (dial.) d.s.s. III. Tavl 2.3.

Væg Tavlene, baade de øverste imellem
Remmerne og Løsholtene, og de derunder
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ned til Grundsteenene ere Meestedeelen kli-

nede Leer-Yægge. NBlich.VP.132. Vægtav-
leme var opførte af Raasten. Bornh.Samlin-
ger.X.(1916).99. Grønb.SY17. -tavle, en.

(nu næppe br. Vægge-, se u. bet. 2). I) (især

skol.) større (sort) tavle (af træ), som hænger
paa ell. er fastgjort til væggen, og hvorpaa der

skrives med kridt. S&B. Folkeskolen.1929.855.

2) en paa væg ophængt ell. opslaaet tavle, der

10 illustrerer ell. oplyser noget; især: en paa pap
opklæbet afbildning af dyr, planter olgn., be-

regnet til ophængning i skolestue, museum osv.

de i Kirkerne hængende Væggetavler med
Fortegnelser over forulykkede Fiskerlav.

Fiskeritidende.1886.41 7. BiogrL.m.66.
Vægt-balance, en. (nu næppe br.)

skaalvægt. NordConvLex.Y.697. MøllH.VI.272.
-bar, adj. (1. br.) som kan vejes; vejelig.

Sponneck.T.II.82. -barometer, et. (fagl.)

20 selvregistrerende barometer, der ikke blot maa-
ler den kviksølvsøjle, som atmosfæren holder

ligevægt med, men ogsaa vægten af søjlen, saa
at man intet hensyn behøver at tage til tem-

peraturen. Karl Schmidt. Experimentalfysiken.

II.(1879).377. Sal.II.607. -beistemmelse,
en. ^Vægts-, i bet. 2: Wiwel.86). I) fastsæt-

telse ell. beregning af en tings vægt. Resol.

^''I»1839. Vægtbestemmelse . . Af enhver
Frøiprøve. TfP. 1902.227. jf. u. I. Vægt 6:

30 Løb for . . Gentlemen- Ryttere; uden Vægt-
bestemmelse. BerZTtd.Vs 2533. 3. sp.i. 2) (jf.

Maalsbestemmelse
;
gram.) om (absolut) be-

stemmelse (til et andet ord ell. led), der

betegner vægt. Mikkels. Sprogl. 278. sa.Ordf.

98. -bjælke, en. {ænyd. d. s.; nu 1. br.)

d. s. s. -stang 2.2. Moth.V88. KiøbmSyst.II.
66. NordConvLex.WI.1084. DSB.Banebygn.
90. -bog, en. (fagl.) bog, hvori vægten af
noget indføres, (i hvilehjemmet) føres over

40 alle Gæsterne (o: kvinder paa rekreation) en
Vægtbog. Dannebrog. "/« 1907. 2. sp. 8. Vægt-
bogen. Den i Vægten fremlagte Protokol,

hvori de deltagende Kuske eller Ryttere ind-

skriver sig for de paagældende Heste og der-

med overtager Ansvaret for Anmeldelsens og
Kvalifikationens Rigtighed. TravsportensAar-

bog.1944.195. maal- og vægtbog, se Maal-
bog. t -bom, en. (jf. -stang 1) tung stang

anvendt til at støde med; i sammenligning:

50 Aarsgrisen, hvis Trynebrusk . . allerede har
Vægtboms Kraft til at omvelte Jorden.

Rothe.Landvæsens System.I.(1784).128. -bro,
en. (fagl.) vejeplade, der dækker gruben i en
brovægt. DSB.Banebygn.90. TeknLeks.II.87.

-bærer, en. (rid.) ridehest, der er egnet

til at bære en tung rytter. PoU*liil946.8.sp.5.

-del, en. (jf, II. Vægt 6; især fagl.) afvejet

del, kvantum af noget. MO. Paulsen. 1.95.

samme Vægtdele Margarine, Sukker og Mel.

60 Bagning. 20. -dækken, et. [1.6] (rid.)

dækken med bly i særlige lommer, som spæn-
des fast under sadelen paa væddeløbshest.

Pol.Vii 1942.6.sp.2. Sportsleks.II.681.

vægte, v. ['vægda] -ede. (afl. af I. Vægt;

XXVII. Rentrykt •/« 1063 44
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sml. III. veje) I) bevæge noget (op ell. ned),

holde noget (nede) ved en vægt (1.6), ved at

udøve et tryk; veje (III.l). || vægte ned,
(sj.) tynge ned, holde nede ved sin vægt ell.

V. hj. af vægte (6). Han vaskede (liget) selv

og syede det ind; han hentede en Sæk Kul
til at vægte det ned (o: i havet). TomSmidth.
HvorOprøravles.II.(1935).25. || vægte op
(ell. i vejret^, (dial.) løfte v. hj. af en vægt-

stang. Feilb. UfF.(Fyn). 2) (jf. u. III. veje lo

3.1; dial.) løfte paa en ting og derved

skønne om dens vægt. De rørte ærbødigt

ved Guldet og vægtede det i Haanden, de

raabte og skreg i Munden paa hinanden:
— Hvor har du det ha.? EMikkels.JD.197.
især i forb. vægte paa noget. ChartoUet

(var) blevet saa mærkelig let at vægte paa.

MylErich.S.89. Det (o: en stok) er en tung
Svend . . Prøv engang at vægte paa den!

Thuborg. Mads Sivkjær. (1940). 61. Feilb. 3) 20

(rid.) i part. vægtet, om væddeløbshest: for-

synet med en vis vægt (1.6). (galophesten) er

saa højt vægtet, at det vist kan knibe

(o: at vinde).PoUViol937.8.sp.3. For lavt

vægtet Hest diskvalificeret. J«/ZiP. "/s 2552.5.

sp.2.

Væg-telefon, en. d. s. s. -apparat.

Bl&T. -telefonapparat, et. d. s. Sal.^

XXIII.171.
Vægt-enhed, en. (fagl.) vedtagen en- 30

hed, V. hj. af hvilken en tings vægt bestemmes

og angives. Levin. Paulsen.1.95. Hage.'1.621.

Vægter, en. ['vægdar] (nu kun dial.

Vægtere. RasmWinth.S.105. Ew.(1914).I.
147.268. Esp.§125,2). flt. -e. (glda. wæcter(e),

wecter(e) (KbhDipl.I.178. Rimkr. Brandt.

RD.1.133.320. 4Mos.3.32(GldaBib.)), sv.våk-

tare, no. vekter; fra mnt. wechter, jf. ty.

wåchter (mht. wåhter, wahter, oht. wahtari),

til mnt. wacht osv. (se I. Vagt^ || af anden 40

oprindelse er 2. led af Let- (se u. Letvægt 2),

Mellem-, Sværvægter: afl. af -vægt i Let-

vægt osv.)

I) person, der udfører militær vagt-

tjeneste (i lejr, ved militære anlæg osv.) ell.

staar vagt ved port, indgang olgn. (jf.

Portvægterj. I.l) (nu næppe br.) vagtpost;

skildvagt. Gideon (kom) til det yderste af

leyren, i den middelste vagtes begyndelse,

de havde ikkun nyligen opsat vægterne 50

(1871: Yagten). Dom.7.19 (Chr.VI). hånd ud-

skikkede vægtere (1871: Forposter^ trindt

omkring \eyTen.lMakk.l2.27 (Chr.VI). (Heim-
dal er) Gudernes Vægter, og sidder ved
Himmelens Ende, at agte Broen for Berg
Hiser. Suhm.O.206. Aristophanes : *„Det er

lystigt nok at staae
|
Ved Elysium som

Yægter." Heib.Poet.X.201. 1.2) under den
tyske besættelse af Danmark 1940-45: person
(dansker), som gjorde vagttjeneste ved ma- 60

rinedepoter olgn.; kun i ell. som forkortelse

af fig. ssgr.: (han) henvendte sig (i) Maj
Maaned 1943 paa det tyske Arbejdsanvis-
ningskontor (i Kbh.), hvor han blev an-

taget som saakaldt Ci\i\\ægter. Ugeskr.f
Retsv. 1947.A. 106. Marinevægter. iOOOOrd
fra Hitler-Krigen. (1945) . 46. Ugeskr. f Retsv.

1947.A.105.

2) om personer, der er indehavere af
forsk, civile stillinger , og hvis opgave
det er at føre opsyn, holde vagt, udkig olgn.

2.1) (foræld.) person, der holder udkig fra en
borg og melder fremmedes (spec.: fjenders)

komme; borgvægter. *Kommer Nogen, si-

den Taarnets
|
Vægter saa i Hornet tuder?

Heib.Poet.IV.lOl . *Den Vægter raaber høit

da Skibet kommer:
|
Nu bringer Børen os

den danske Sommer! fi^rs.iSvD.^^. *Alene gik

den Jomfru bort,
|
saa ingen Mand det saa,

|

alene paa den høje Mur,
|
hvor Vægte-

ren han monne ga.BL.Krist.JyF.XI.224. 2.2)

(foræld.) hver af de personer, som i byerne

havde stade i kirketaarne for at holde udkig
efter ildebrande olgn., og som tillige udraabte
klokkeslættene til oplysning for natvægterne;

taarnvægter. Forordn.^Vil761.VI.§l,2. Væg-
teren paa Nicolai Taa,rn. Heib.Poet.1.314. Paa
Kirketaarne, hvor der er en Vægter, som
udraaber Nattens Tider, er der altid en
Side, fra hvilken han ikke vover at raabe.

Thiele.III.195. smst.I.231. Kierk.VI.333. 2.3)

(jf. Dag-, Gade-, Natvægter^ medlem af et

korps, der i Kbh. (indtil 1863) og for-

skellige provinsbyer patrouillerede i ga-
derne og overvaagede gadeordenen, fore-

tog anholdelser olgn.; navnlig (jf. Natvægter^
om saadan person, der patrouillerede om nat-

ten, og som passede gadebelysningen, udraabte

klokkeslættene og sang vægterversene; endvidere

om person, der udfører privat vagttjeneste

(jf. Privatvægter^ , har nattevagt, fx. paa
slot, i et vist bykvarter osv., ell. som paa
landet havde med brandvæsenet at gøre, ell.

(m. h. t. moderne forhold især) om funk-
tionær, nattevagt ved et vagtselskab (Krak.1863.

347. CA Clemmensen.Vægter -Bogen. (1926). 1.

llOff.) ell. om person, der er ansat i en in-

stitution til at afpatrouillere dens omraade
om natten ^Stillingen som vægter ved rigs-

hospitalet. Statstidende, "/s 1949.1. sp. 1). de

Folk, som maa vaage, naar andre sover, og
ved deris stemmers Basuner giver Nattens
Timer tilkiænde, som mand gemeenlig kal-

der Vægter (Holb.Bars.(1731).II.8: Vægterej.
Holb.Bars.il. 8. sa.Vgs.IV. 8(se u. Vægter-
pibe/ Politibetjentene og Vægterne, som paa
Markedsdagene have betydeligt Arbejde. /S'A;r.

^V»1822. Nylig raabte Vægteren, at Klok-
ken var ti, og at Vinden var Sydvest. »SiW.

II.1. Vægteren raaber nede paa Veien; thi

her (0: paa Glorup) er endnu ikke Nat-
vægteren afska,iiet. HCAnd.Breve.11.572. Ja
Mads, han var en fortræffelig Mand

|
til

Løjer og til Sjov, |
han flyttede Skilter og

raabte Brand
|
om Natten, mens Vægterne

sov. Hostr.Int.l8. *Den Vægter standser i sit

Vers,
I

Brand han brøler og gjør Commers
. .

I

„Hei Vægter! Hvor skal Slaget staae?"
|
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„Oppe paa Hjørnet af Aabenraa." J.i2ecA;e.

112. Sogneforstanderskabet er bemjmdiget
til . . at ansætte en Vægter for hele Byen
(a: under brandvæsenet). Lov^ltl861.§22. Fra
Taarnets Vægtergang forkynder de (o: taarn-

vægterne) Timeslaget med det sædvanlige

Vægterraab: „Hov Vægter, Klokken er sla-

gen o. s. V.", som omtales allerede under Be-

lejringen 1668-60. HPS Stein.Vægteren.(1898).

20. CReimer.NB.99. CAClemmensen.Vægter-

Bogen.(1926).13ff.l04f. Feilb. i sammen-
ligning: Kierk.VI.198. „Har Du sovet godt
i Nat?" — „Jeg, sovet? — Naa — Jo
Tak, jeg har sovet som en Vægter." Bøgr/j./.

205. talem.: præsten, degnen, vægteren og
himden tjener føden med munden, se Mund
4.4.

II
(hibl.) m. h. t. forhold i Jødeland.

dersom Herren ikke bevarer Staden, da
vaager Vægteren forgjeves. Ps. 227. i. Min
Sjæl længes efter Herren mere end Vægtere
efter Morgenen. Ps. 130. 6 (jf. Salm Hj. 467. 3.

FrHamm.TB.67). Der raaber En til mig
fra Seir: Vægter, hvordan skrider Natten?
. . Vægteren siger: der kommer Morgen,
men ogsaa 'Na.t.Es.21.11 (jf. SalmHj.597.1).

2.4) (nu 1. Ir.) fangevogter. FrSneed. 1.451.
to Munderinger til Arresthusets Vægtere.
ResoU''Itl823. Du regnede jo med, at (fange-

vogteren) vilde komme og forpurre dette

(o: et selvmordsforsøg) . . Men sæt nu Væg-
teren denne Gang havde svigtet din Tillid!

CHans.BK.16. 2.5) (fagl.) i ell. som forkor-

telse af ssgr., om person, der har opsyn med
ell. pasningen af noget ved 1. led angivet.

langs ad Linien savnedes . . Boliger for Væg-
terne. 1. Drifts - Beretning ang. den Sjæll. Jern-

hane.(1848).3. jf. ssgr. som Bro-, Klit-, Kran-
ke-, Lampe-, Plads-, Sluse-, Torve-, Tran-
vægter.

3) overf.anv. af bet. 2: den, der ell. hvad
der vaager over, beskytter nogen ell. noget;

vogter. 3.1) (nu næppe br.) i al alm., om
person, den nærmeste Slægt blev . . sat til

Vægter over en Kones Kydskhed. (Sc%<<e.

1R.V.193. store Frederik (o: arveprinsen),

vort Nordens Yægterl Ew. (1914). III. 92.

(der) er intet andet Raad, end at enhver
Vaabenfør Mand vorder Dørvogter (o: for

landet) . . Vil Manden sove, hans voxne
Sønner sove, og sætte Tjenestekarlen til

Vægter: da kan det hænde, at Tyve og
Røvere bryde md.Blich.(1920).XXIII.112.
Nationens Ret og Ære ere udsatte for den
største Fare, saalænge deres Vægtere ikke
tages blandt Nationens ægtefødte Søn-
mr.Da.Folkeblad.^*lil844.Till.in.sp.l. Zions
vægter olgn., menighedens beskytter. Væg-
terne paa Zions volde (o: præsterne). Brors.

SS.I.80. Saa stor Aarvaagenhed, vor Zions
synlig Vægter (o: Chr. IV) \

Lod see for

Troens S&g.OldKH.I.394. 3.2) (bibl, relig.)

om gud, (skyts) engel ell. profet. Dig, evig

Gud, skee Ære
|

I høje Himmelchor,
|
Som

Vægter vilde være |
For os, paa Jorden boer!

Vægtervers.Kl.4. Jeg saae i mit Hoveds Syner
paa mit Leie, og see, en Vægter, det er en
Hellig, foer ned fra Himmelen. Z)an.4.i3.

Herrens Ord (kom) til mig saaledes: du
Menneske-Søn! jeg haver sat dig til en
Vægter for Israels Huus, og du skal høre
Ord af min Mund og advare dem paa mine
Vegne. £2.3.27. de høie jDyder, og de sa-

lige Vægtere som svæve omkring hende. £ti;.

10 (1914).II.81. Vi os befale Gud i Vold,
|

Naar vi vore Øjne lukke,
|
Gud, vær vor

Vægter, Mur og Skjold!
|
Da skal vore Fjen-

der bukke. Grundtv.SS.IV.368. 3.3) (nu sj.) om
dyr. Hjordens troe Vægtere (0: hundene), lod

sig af og til endnu høre paa Lands-Byerne,
indtil de omsider ta,\ig.Ew.(1914).V35. især

(poet.) om fugl: Hvor blev den Lerke af

. .
I
Den muntre Vægter, som fra Luftens

Top herunder | Opvækked Skabningen til

20 Andagt med sin Sang. Tullin. 1.207. Rød-
kammet Vægter (0: hanen) go\.Oehl.I.202.

*du Maage paa Sallinglands Kyst . .
|
du

Vejlernes Vægter, hvad vogter du paa?
Aakj. Muld og Malm.(1909).117. 3.4) om ting

ell. forhold. Aandelige og Verdslige Love,
ere baade Tugtemestere og Vægtere i Meenig-
heden (0: samfundet). PJuul. OB. a2.f Med-
lidenhed er daarlig Vægter,

|
Hvor Hjerte-

tyven Amor er paa Spil. PalM. D. 72. jf. Ew.
30 (1914). 1. 147.

II
næsten kun {ty. wåchter;

fagl., foræld.) om smal glasstrimmel, der

var anbragt i glasbrændeovn med enderne

hvilende paa to klodser, og hvis synken paa
midten var tegn til, at baalet i ovnen skulde

tages ud. Den gi.By.1932-33.102.

4) (vel til bet. 2.3 ; nu næppe i rigsspr.)

som nedsæt, personbetegnelse. „I det

nyere kbhvnske Talespr. fig. et søvnigt,

villieløs Mske." Levin, „stor, langsom, quasi-

40 højtidelig Verson." UfF.(Fyn). jf.: (en dreng)

paa 11 å 12 Aar . . en slem uopdragen
Hvalp, ret en Y ægterknolå. RudBay.EP.
1.153.

Vægter-, i ssgr. af Vægter, især (for-

æld.) af Vægter 2.3; foruden de ndf. med-
tagne kan anføres (se ogs. u. Vægter å):

Vægter-bolig, -kammer (0: paa gaard. NRasm
Søkilde.B.47), -klokke (CVBertel.Aarhuus
Dom-Kirke.l,2.(1809).62), -kommers (Hostr.

50 Int. 52), -kompagni (Adr.^Vil762.sp.4. Re-
skr.*litl800.§6) , -korps, -løn, -patrouille

(se u. Patrouille 2), -runde, -sjov (AAbra-
hams. Minder. III. (1896). 7), -tjeneste, -væ-
sen; endvidere betegnelser for vægternes udstyr:

Vægter-hue, -kabuds, -kappe, -kittel, -kjole

(Oversk.L.54. MO.), -klæder (Holb.llJ.V9.
Reskr.*litl795), -lygte, -mundering (Holb.

11J.V9. VSO.), -skilt, -uniform, -flejte,
en. d.s.s. -pibe. Instr.**ltl784.§8. Thorsøe.

60 EM. 8. -gang, en. (ænyd. d. s. (i bet.l))

I) f;/. Trompetergang; bygn.) forsvarsindret-

ning paa borge og befæstede herregaarde i

form af en gang bag ell. paa murkronen med
skydeskaar. Moth. V18. et rundt . . Vagt-

44*
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taarn . . med en Vægtergang foroven mel-

lem de skandseformede Tinåer. Ing.KE.1.187.
TroelsL.'III.Slff. Da. Slotte og Herregaarde. 1.

(1943). 636.
II
om lign. indretning som rent

arkitektonisk udstyr. Beckett.(Kbh.sRaadhus.

(1908). 35). 2) 07. Gang 7.4, Taarngangj
omgang (7.i) omkring kirketaarn, hvorfra

taarnvægteren holdt udkig. EPont.Atlas.il.
120. Thiele.1.231. Traf.''1.234. 3) 4> lukket

galleri, der løb uden om chefskahyttens vin-

duer i agterspejlet paa ældre linieskibe. SøLex.

(1808). Bardenfl.Søm.I.12. -horn, et. horn
til en (gaard) vægter at blæse i. VidSelsk
Oversigt. 1928129.203. billedl.: Poenitentzis

Vægter-Horn. HPØrsbierg.(bogtitel.l692). (I)

gaar og forkætrer hverandre paa Basis af

Halvfjerdsernes Litteraturmode. Hvorlænge
vil I overlevede Daarer til Tonerne af

Edv. Brandes's lille Vægterhorn strides om
Rangen. Soph Clauss. (EFrandsen. SC. 1. 101).

-lins, et. skilderhus, hvor vægteren kunde
opholde sig mellem sine runder; ogs. om en

gaardvægters bolig (VSO.). S&B. AarbSorø.
1939.93. -inspektor, en. en dertil be-

skikket person, som havde opsyn med en
hys vægterkorps. Reskr.^''U1728. Cirh^'VilSSO.

-kasse, en. kasse, hvori vægterpenge ell.

vægterskat indgik. Reskr.*^liil783. Resol.^^lz

1846. -lojtnant, en. en af politiets em-
bedsmænd, som havde opsyn med en bys

vægterkorps. Instr.'Vitl801.§2. Cirk.^Vil850.

-mand, en. (ænyd. d. s. (i bet.: vogter);

spøg.) vægter, vise. ca.l830. (Davids.KK.270).
HPS Stein.Vægteren.(1898).32. -penge, pi.

afgift, som svaredes til vægterkassen, og som
opkrævedes af vægterne (afløst af vægterskat).

Moth.VU. Pl.'*U1784.§3. Blich.(1920).VI.

104. -pibe, en. (jf. -fløjtej fløjte, hvormed
en vægter tilkaldte assistance ell. signaliserede

ildebrand. To Vægtere kommer ind med
Morgen-Stierner, og træcker dem samptlig
paa Raad-Huset, blæser i Vægter-Piberne
iørst.Holb.Vgs.IV8. Reskr.Vi»1795. Davids.

KK.268. -post, en. en vægters post ell. di-

strikt. Pl.'Vitl784. lng.EF.V.44. billedl.:

*Med stivnet Skin paa Vægterpost . . |
hæn-

ger deroppe i Himlens Frost
| den haar-

de, døde Maaine.Thøg Lars.Dagene. (1905). 8.

-raab, et. natvægterens udraaben af klokke-

slæt; ogs.: raab, hvormed vægterne meldte

brand (VSO.). Moth.V18. Den der endog
blot omgikkes en stor Plan, for ham var
vist Vægterraabet et sørgeligt Memento, og
Søvnens Mindelse elendigere end Dødens
Komme. Kierk.V11.421. -rost, en. egl.: en
vægters røst; billedl., dels (jf. Vægter 3.2;

poet.) røst, hvorved man vækkes. *den aar-

vaagne Fugl, til Morgensange fød,
|

(Vel-

komne Vægter-Røst!) ham (o: bonden) op
fra Hvilen hød.Bull.(SkVid.IX.152). dels

(1. br.): kraftig røst (som en vægters). Man-
den var stokdøv. Selv Onkels Vægterrøst
kunde ikke raabe ham op. Pont. D. 139.
-sang, en. (ænyd. d. s. (BiblDan.II.679);

(jf. -vers, -vise) sang, hvoraf vægteren sang
et vers ved hvert timeslag om natten; ogs.:

afsyngelsen af disse vers. EPont.Atlas.il.16.
Han lagde Mærke til Vægtersangen om
Frelserens Føåsehtime.Ing.EF.V66. CSPet.
Litt.951. uegl.: *Muezzinen slynger dér fra

Tinden
|

sin Vægtersang hver Aften ned
paa Gaden. Drachm.DD. 48. \\ i best.f. be-

tegnelse for en melodi, komponeret af Laub
10 og Lange-Muller, som Kbh.s raadhusur spil-

ler klokken 6 og klokken 12. FrNygaard.
KK.14. JVJens.(GyldendalsJulebog.l951.51).

-skat, en. (jf. -pengej afgift, hvoraf udgif-
terne til vægternes løn, mundering og pen-
sion udrededes (i Kbh. ved Lov "/2 1861. § 1

inddraget i grundskatten). Anordn.^^U1812.
§11. Collegial-Tidende.1838.18. -specie, en.

(mønt.) benævnelse paa en mønt præget af

Chr. V (med hentydning til afbildningen af

20 kongen med scepter og til omskriften). Letterst.

tidskr.1938.106. f -stang, en. d. s. s. -stav.

ChrBorup.PM.296. 363. f -stav, en. (jf.

I. Stav l.z) om vægters morgenstjerne. Moth.
V18. -stige, en. (jf. I. Stige I.2) stige

(til lygternes betjening), hvorpaa vægterne

transporterede berusede personer til raadhuset.

Werl. (Hist Tidsskr. 4R.Y. 359). Davids. KK.
460. VSO. -stjerne, en. morgenstjerne

(brugt af vægtere). Rappee.l859.190.sp.l.
30 -vers, et. hvert af de vers, som vægteren

sang ved nattens timeslag; især i flt. om vægter-

sangen. Moth.VlS. Vægter-Vers, som siunges

ved Natte-Tiider af Vægterne udi Kiøben-
havn. bogtitélml.1770 ogl808. *ved Lygterne
med Gas

|
Vægter-Vers sig selv ophæve.

Grundtv. PS. VI. 142. H CAnd. (1919). V 238.

HBrix.AP.IV257ff. -vin, en. (foræld.) be-

tegnelse for meget ringe ell. fordærvet vin.

KbhAftenp. 1779. 116. Storm. D. (1832). 172.

40 MO. HPS Stein.Vægteren.(1898).34. -vise,
en. (1. br.) d. s. s. -sang 1. Holst.R. Davids.

KK.266.
vægt-fnid, adj. I) (nu sj.) som har

en stor vægt; ogs.: som virker ved sin store

vægt. Rytteren (understøtter) Hesten . . ved
lettere eller vægtfuldere Sidden i Sadelen.

PWBalle.RD.56. han asede af Sted med
hendes vægtfulde Pakke. Woldiderich.T.36.

jf. bet. 3.2: Tillad at mit lette Luftskib (0:

50 spøg. om Ørsteds digt ,,Luftskibet") lander

hos Dem, som saa ofte har sendt mig vægt-
fulde Ladninger af grundige Sprogværker.
Ørst.(Hjort.B.II.464). 2) (nu næppe br.)

d. s. s. -fyldig 1. 0rst.NaturUI.48O. Jo større

Vægt den Masse har, der kan gaae ind

i samme Rum desto vægtfuldere er den.

Hinnerup.Juv.l7. Viinaand er mindre vægt-
fuld end \ånd. Brændeviinsbr.l. MO. 3) (jf.

-fyldig 2) d.s.s. vægtig 3. 3.1) (l.br.) d.s.s.

60 vægtig 3.1. Jo mere Valdemar Atterdag blev

funden for let, des mere maatte „Ridderen
fra Nørreris" befindes gedigen og vægtfuld.

HSchwanenfl.In.338. glatragede, vægtfulde

Ansigter. Rørd.HS.25. 3.2) o d. s. s. vægtig



697 Vægtfylde vægtig 698

3.2. da han sikkerlig ikke . . vilde opgivet

en aarlig Indtægt af 600 Rigsdaler, naar
han ikke . . havde høist vægtfulde Grunde
dertilRahb.E.IY249. vægtfulde Advarsler.

AS0rsted.Eunomia.il.(1817).XV. man skulde

. . troe, at der existerede (en) Pluralitet

af vægtfulde liberale Stemmer. fl^r2..ST.333.

det virkeligt Poetiske og Vægtfulde i (Inge-

manns) Digtninger. PHans. H. 6. National-

teatrets Fest-Suite af vægtfulde Klassiker-

opførelser. »S'c%&ergr.Tea<reHZn^.('i949j.2i.
II

om tale, ord olgn. *Ofte ned fra Himlen
dale

I

Muser i et yndigt Chor,
|
Smykkende

hans Sanger-Tale
|
Med et vægt- og klang-

fuldt OTd.Hrz.D.II.226. her blev Tonen
langsom og vægtfuld: Taleren dvælede med
Velbehag paa P&rticipierne.Sehand.TF.I.Sé.

jf. II. Vægt 3.2: Det ord, på hvilket der

lægges en større vægt . . sættes således foran

de mindre vægtfulde. Lwnd.OO.^Ji. PJernd.
OmOplæsning.(1897).26 (se u. -løs), -fylde,
en. flt. -r ^det samme Stof kan have tem-
melig forskjellige Vægtfylder. ilføn£r.F/.276.

Christians.Fys.548). {dannet af Ørst.) I) (jf.

Egenvægt 1, ejendommelig, specifik vægt
(u. ejendommelig 2 slutn., specifik^, Tung-
hed 1 slutn.. Tæthed l.i

; fys.) forholdet

imellem et legemes vægt og dets rumfang an-

givet ved massen i gram af 1 kuhikcenti-

meter (absolut vægtfylde), ell. bestemt ved

sammenligning med et ligesaa stort rumfang
af et andet legeme (ved faste og flydende le-

gemer oftest vand) (relativ vægtfylde). Vi
kunne . , her nærmere bestemme Begrebet
om Vægtfylde, som vi allerede have berørt

og brugt i det Foregaaende. Et Legem siges

at være desto mere vægtfuldt, at have
en desto større Vægtfylde (Pondus specifi-

cum, specifisk Vægt, eiendommelig Vægt)
jo mere den Mængde deraf, der fylder et

givet Rum, \eieT.0rst.NaturUI.188. Chlor-

kieselæret . . har efter Forsøg, som . . Koster
har foretaget, en Vægtfylde = 1,6 gang
Vandets, sa. (Vid Selsk Oversigt.1824125.16).

Wilkens.Tr. 95. MKnudsen.Fysik. (1923). 31.

(spøg.) i videre anv.: Der var Mænd, som
var længere. Men ingen med den Vægtfylde.
En Fjedervogn krængede som en Jolle, naar
han steg op i den. MartinAHans.TS.16.

\\

hertil Væjjtfylde-bestemmelse, -foraudring,
-grænse, -tabel. 2) CP overf.: gehalt (1.3);

lødighed (I.2); vægt (I.3.i); vigtighed; valør.

Noveller, der . . afgav et saa glædeligt Vid-
nesbyrd om Tilværelsens poetiske Vægtfylde.
Kierk.XIII.56. Et Genie vurderes reent
æsthetisk efter hvad dets Indhold, dets

Vægtfylde befindes at være. smst.XI.98. om-
vendt bebrejdede (man) ham (0: Paludan-
Muller) en Vægtfylde af Tanken, der næsten
sprængte den poetiske Vorm. Brandes.11.151.
I Virkeligheden udmærke alle Velschows
Skrifter sig ved en ejendommelig Vægtfylde.
JohsSteenstr.HD.301. Af alle Følelser har
Moderfølelsen den højeste Vægtfylde ! ^nd

Nx.MD.126. -fyldig, adj. I) (jf. -fuld 2;

fagl.) som har en vis vægtfylde (1). Ørst.

(Forhandlingar vid det af Skand. Naturforskare

hållna mbte. (1840).118). Karl Schmidt.Fysik.
(1876).54. Den stærke Opvarmning af Luften
gør denne mindre vægtfyldig. Frerø.Z)iV.i63.

(spøg.) i videre anv.: vægtfyldige røde Uld-
klokker. Fr Poulsen. Muntre Historier. (1930).
44. 2) (jf. -fylde 2) UJ overf. Stemningen . .

10 er for tung og vægtfyldig til at Ordet kan
bære den. Kierk. 1.60. Et saa vægtfyldigt

Sprog (som Oehlenschlågers) kendtes ei før.

VVed.G.85. Bogsamlere . . ere tilbøjelige til

at overse Betydningen af den mindre vægt-
fyldige og levedygtige Literatm.Aarbogf.Bog-
venner. 1917. 18. den ikke ret store, men
aandeligt vægtfyldige Kreds af Studenter.

UnivProgr.1946.145. -gaffel, en. (jf. -gæn-
ge, -spaltej togrenet metalstykJce, hvori vægt-

20 stangen paa en skaalvægt er anbragt, og mel-

lem hvis grene tungen bevæger sig. Amberg.
VSO. -godm, et. (jf. Dødvægt I.2; Y d. s. s.

svært gods (se II. svær l.ij. BerlTid.'U1880.

Aft.TilU.sp.3. Hage.^997. -godtgereltse,
en. (jf. Udslag 2.2 slutn.) d. s. s. Godvægt,
Overvægt (I.2). Ludv. ForrO.240. -grube,
en. (fagl.) grube, hvori en brovægt er for-

sænket. DSB.Banebygn.90. -gænge, en.

(nu 1. br.) d. s. s. -gaffel. vAph.(1764). VSO.
30 -lijselp, en. (rid.) hjælp, som rytteren yder

hesten ved sin holdning (vægtfordeling) til

farten fremad ell. til vending. IdrætsB.II.807.

Sportsleks.II.681. -hais, et. (ænyd. vecthus
(PAdler. Efterretninger ang.Ribe.VIII. (1842).

12); fagl.) hus, hvor vejning finder sted; vejer-

bod. Vingehjulet.l950l51.74.sp.2.

vægtig, adj. ['vægdi] (ænj/d. wectig; fra

mn<. wechtich; til I. Vægt; ji/. vigtig)

1) som har en vis (nærmere angivet ell.

40 fastsat) vægt (II. 1). i.l) (jf. ligevægtig 1^ i

al alm. Moth.V88. Paa en falsk Vægtskaal
holde to lige vægtige Legemer ikke hinanden
i Ligevægt. VSO. i forb. m. angivelse af væg-

ten: tvende Steene hver 4 Untzer vegtig,

LTid.1724.562. En Gulddaase vægtig 13 Lod
og en halv Ort.Adr.^V»1762.sp.l6. Funke.

(1801).11.346. II
nu næsten kun i ssgr. som

fuld-, let-, over-, undervægtig, jf. ogs.: Høj-
vægtig Rug køhes. SorøAmtstid.*li 1945.7.

50 sp.l. 1.2) (jf. vigtig 1.1 ; undertiden m. over-

gang til bet. 2) om ædelt metal; ogs. spec.

(foræld.) om mønt. i forrige tiider, da Cope-
kerne i Rysland vare vegtige og fuldkomne.
JJuel.366. (de nye skillinger) vare myntede
vægtigere (orig.: vigtigere^, end at 2 Dan-
ske Skilling kunde agtes lige ved een Lybsk.
Holb.DH. 11.516: den mindre vægtige jyd-

ske Mynt. VidSelskSkr.Hist.6R.V45.

2) (jf. II. Vægt 2.\) som har en stor vægt
60 (i forhold til sit omfang); som vejer til; som

hviler tungt paa noget ell. er tungt at løfte

olgn. *i et Kammer
| Tre Ellepiger

|
En

Klædning væver,
|
Saa rig og prægtig,

|
Af

Guld saa vdagtig.0ehl.XXIV17. *Af Guld en
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vægtig Kjæde hun tager af sin Arm. Hauch.
LDR.162. *Haaret, vægtigt som en lille

Manke. Bødt.134. En vægtig Haand faldt ned
over Drengens Nakke. Pmc/im.yT.29i. Me-
kanisk Værksted med god Drejebænk og
øvrige Værktøjer for vægtigt Gods. BerZTid.

*lil926.M.ll sp.5.
II
om redskab olgn. *Oxerne

trak langsomt den vægtige Vlov.Holst.D.II.

27. En god, vægtig Hanamer. Scherfig.Fu.l98.

II
m. særligt henblik paa indholdsmængde.

*Sin Haand han løfter høit i Vær,
|

I den
en vægtig Pung med Guld:

|
„Halvhundred

Ducater jeg skienker den,
|
Som vover at

redde de arme Mænd." Oehl.XXIY257. den
(o: sækken) er vægtig; næstendels tungere,

end den var (forleden). Lunde.F.29. m.h.t.
sæd: helst søges den Slags Sæd, som er voxen
udi leeragtig Jord; thi den Sæd . . er væg-
tigere og større, end den Sæd, som er voxen
i muldagtig SandioTd.JPPrahl.AC.Sl. væg-
tig 'H.diVie.MøllH.II.274. \\ om person, (han)

steg ned ad Talerstolen, hvis improviserede

Trætrappe knagede under hans vægtige

KoT^us.Schand.F.252. *Over de sjælandske

Sletter gaar
|
en ædel Kvinde . .

|
Og hvor

hun træder staar Marken grønnest,
|
af alle

Vækster nejer hun skønnest . .
|
det er Hve-

dens ranke, vægtige Mø\JVJens.Aa.34.
3) overf. anv. af bet. 2: som har vægt

(1.3), virker stærkt, betydningsfuldt.
3.1) (1. br.) om person: som i kraft af evner,

stilling olgn. spiller en stor rolle, nyder an-

seelse olgn. En vægtig Mand i Staten. MO.*
(var det højere bourgeoisi) Landets Blomst?
Nu, der var måske andre Krese, mere navn-
kundige, med vægtigere Personligheder. iJørd.

KK.182. vægtige navne . . står over (o: som
forfattere af) hidxagene. VorUngdom.1948.255.
3.2) (jf. indholds-, tankevægtigj om forhold.

Holb.Ep:IY269. *0 gylden Øyeblik! hvor
skiønt, hvor \ægtigt\Ew.(1914).II.200. *Be-
fæst ved vægtige Løfter deres Trosk&h. Boye.
PS.II.33. *saa vægtige og mange (er) mine
Msingler. Lemb.Shak.Y94. Brevene . . ere væg-
tige og stærke (1819: svare og stærke; 1948:
myndige og strenge^, men hans legemlige

Nærværelse er sva,g.2Cor.l0.10(1907). som
adv.: Hvad raser du? — Hvad ligger dig

saa vægtigt paa Riertet? Ew.(1914).1.293.
om litterært arbejde: (Kiellands romaner) har
løst den Opgave at være vægtige uden at

være txmge. Brandes.XVII1.159. Digteren og
Daarskaben fra 1916 og Midsommer fra 1917,

to vægtige Yærker. EFrandsen.SC.il.187.
\\

om meninger, grunde olgn. En anden, i mine
Tanker, ligesaa vægtig Betragtning er denne,

Ew.(1914).II.100. der kan anføres gode og
vægtige Grunde fra begge Sider.HNClaus.

FY205.sp.2. trods Politiets yderligere væg-
tige Bevismateriale fastholdt (den sigtede)

sin Benægte\se.BerlTid.^Vitl951.M.4.sp.l.
\\

om tale, ord olgn. min Ret til at tale et væg-
tigt Ord med om hvad der nu skal være
Lov og Ret i Danmark. /ni/.PO.//.i27. *hun

qvad med vægtig Stemme,
|
Saa det gjen-

lød høit i Nord. Heib.Poet.IX.160. Inspek-
teur R. . . talte vægtigt, som den, der er

vant til at staa for Styret i en aandelig

Bedriit. Bang.SG.52.
V«egtig-lied, en. I) til vægtig 1. Moth.

V88. bemeldte Luft . . tragter med sin

Elementariske Vegtighed at hviile paa Jor-

dens Centro. Heitm.Physik.20. \\ nu kun (for-

10 æld.) til vægtig 1.2. Een-Skillinger befales

. . udmøntede 14-lødige og med en kun
lidet aftagende Yægtighed.WScharling.Pen-
genes synkendeVærdi.(1869).40. 2) (l.br.) til

vægtig 2. hun hørte hans tunge Trin uden
for Huset . . Hans Gang var sindig, som
intet kunde rokke ham fra hans Bane, de
svært beklampede Sko forøgede hans Skridts

Yægtighed.AaDons.DU.104. 3) CP til væg-
tig 3(2). en archæistisk Skrivemaade (kunde)

20 ogsaa have en vis Vægtighed for Øiet. Hjort.

B.11.18. trods Ubehjælpsomheden har (over-

sættelsen) bevaret noget af Latinens Vægtig-
hed i SprogrytmGn.OFriis.Litt.162.

Vægt-liasse, en. (nu 1. br.) kasse til op-

bevaring af vægtlodderne. VSO. D&H. -kast,
et. (sport.) idræt, bestaaende i kast med vægte

(L6). AWKreigsman.Kast.[1919].10. Sports-

leks.II.681. -klasse, en. (jf. LVægt I.3

slutn.; sport.) hver af de klasser, som udøvere

30 af boksning, brydning m. m. inddeles i efter

deres vægt. ARNielsen&Hiibscher.Bryderbogen.

(1907). 11. Sportsleks.II.681. i videre anv.:

Han var en høj og svær, behændig Mand,
meget over min Vægtklasse. J7Jens.LS.27.
Min Kone har ansat en vis Vægtklasse for

mig, og overskrides den, er det Skilsmisse-

grund.HPJacobsen.MysterietAnderson.{1940).
155. m. henblik paa aandeligt format: Grundt-
vig er i en Vægtklasse for sig, snarere en

40 Klode end et Menneske. KMunk.A.7. -krog,
en. (jf. BismerkrogJ krog paa bismer ell.

fjedervægt til anbringelse af det, der skal vejes.

Skjoldb.KH.130. FrkJ.Sylteb.30. -let, adj.

(sj.) som har ringe vægt. den vægtlette Akku-
mulator. 7i'MMnA;.iVZ).2S. -lod, et. (ænyd.

d.s.) I) d.s.s. IL Lod 2. KiøbmSyst.II.67.

Schand.TF.1.78. Vægtlodder skal omjuste-

res hvert 4. 3ir.LovNr.65^Vil950.§7. \\ om
fast bismerlod ell. skydelod. DSB.Banebygn.94.

50 NordiskKultur.XXX.(1936).167. \\ (jf. -sten

samt L Vægt 7.2 slutn.; bibl.) m. h. t. jødiske

forhold, alle Vægtlodder i. Posen (Chr.VI:
punde-stene i posen; 1931: Posens LodderJ
er hans (o: herrens) Yærk.Ords.16.11. en

Pose, hvori der er Falskheds Vægtlodder
(Chr.VI: falsk vægt; 1931: falske Lodderj.

Mich.6.11. 2) (nu næppe br.) d.s.s. IL Lod
2.2. Vægt-Lod, hvormed noget trækkes til,

op eller ned. vAph.(1759). Vægt-Lod .. til

60 et Uhr . . til et Bradspid. smst. 3) (jf.

II. Lod 2.3; sj.) om haandvægt (2). Drachm.

BK.120. 4) (fagl.) om kontravægt. Stations-

forvalteren . . havde . . ladet alle sine Spor-

skifter forsyne med Numre, malede paa
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Vægtloddet. Ramhusch.JE. 123. Bl&T. Hvad
hedder det? (1947).443. -læggen ell. -læg-
ning, en. ^CP, 1. Ir.) det at lægge vægt paa
noget (se u. I. Vægt 3.2/ den hele nye
Fremdragning og større Vægtlægning af det
Troende .. i Lutherdommen. TJasm^ør.ML.
230. den nye grundtvigske Vægtlægning
paa Sakrament - Ordene. sms<. 247. Med sin

stadige Vægtlæggen paa Lægfolkets Akti-
vitet maa (J. Oskar Andersen) se med af- lo

gjort Uvilje paa Barthianismen. jfføjsA; BL
1946.250.sf.2. (forf.) er bange for, at de
ydre Tryk paa Kirken, som gør den til

Martyr, vil give den en indre Sammen-
svejsning, der fører til for stærk Vægtlæg-
ning paa Præsteembede, Episkopat og Sa-
kramenter. BerlTid.^'U1952.Aft.6.sp.6. -1«£-
ter, en. (sport.) person, som udøver vægt-

løftning. ACMeyer.ldr. 1,4.6. Sportsleks.II.

683. Han tog Maal af hende som en Vægt- 20

løfter af sine K\ig\eT.MartinAHans.N0.94.
-løftning, en. (sport.) idræt, hestaaende i

løftning af vægte (L6). ACMeyer.ldr. 1, 4.2.

Lærebog i 'Vægtløitnmg.WHagemeister.(bog-
titel.(1926). O -leis, adj. som er ell. (især)

synes, tænkes at være uden vægt ell. tyngdef-

ogs.: som er meget let, kun vejer lidt. hvis
Materien udsendes fra Soelen som vægtløs
. . maae den dog have et Middel at for-

plante sig igiennem.Rothe.Nat.il1.40. Drøm 30

om vægtløs S\æven.JPJac.II.139. (forlaget)

udgiver ogsaa fremmede Nationers Poesi
paa Originalsprogene . . trykt paa vægtløst
„India paper". Friis-Møll.(PoU*l»1926.11.sp.

3). \\ om ord, tale. de Vers var dårligt skrev-
ne — tilfældige og vægtløse Ord, den Slags
man er vant til fra Aviserne. Rørd.DBU.165.
Ketty svarede . . let, kvindelig vægtløst.
J0rgenNiels.DH.59. jf. LVægt 3.3: vi gaaer
omtrent ligelig op paa alle de vægtfulde 4o

Stavelser og ned paa alle vægtløse. PJernd.
Om Oplæsning.(1897).26. -maal, et. (l.br.)

en vis mængde, bestemt ved dens vægt; ogs.:

vægtenhed. MO.^ i Kjøbenhavn var nu fast-

sat, at denne fremmede Malm (0: sølv blan-
det med kobber) ikke maatte gaae ud over et

vist Vægtmaal, naar Sølvvaren skulde gjælde
for ægte god Sølvvsire.Sibb.Aa.1.263. Hirsch-
sprungsHaandværk- og Industribog.(1933). 832.
billedl.: et eller andet politisk, moralsk eller 50
oeconomisk Alen- Vægt- eller Skieppe-Maal.
Molb.BlS.I.209. -mark, en. (jf. -penning;
hist.) mark (0.2), der har sin fulde sølvværdi.

For en Mark (et Pund) Penge kunde man
• . ikke mere kjøbe en Mark (et Pund) Sølv,
og saaledes opkom der efterhaanden en be-
tydelig Forskjel imellem Pengemarken og
Vægtmarken. WScharling. Pengenes synkende
Værdi.(1869).3. f -mester, en. d. s. s. Vejer-
mester. vAph.(1764). -naal, en. (nu næppe to
br.) i flt.: (billige) naale, der sælges efter vægt.
Larsen, -penning, en. (jf. -mark; hist.).

Vægtpenningen var V»4o af Marken. VidSelsk
Skr.Hist.6R.V148. -perle, en. (l.br.) perle

af den mindre slags, som sælges efter vægt
(mods. Styk-, TalpeTle).Amberg. VSO. -prø-
ve, en. (l.br.) I) prøve, som foretages for

at bestemme vægten af noget. MO. han var
i Færd med at veje nogle Poser Sukker
af, og hver Pose, der havde gjennemgaaet
Vægtprøven, satte han vredt og haardt ned
paa Disken. Schand.TF.1.78. 2) prøve, der

foretages med en vægt for at konstatere, om
den vejer rigtigt. MO. VSO. -punkt, et.

(sj.) d.s.s. Tyngdepunkt 2. Hexaemeron er,

skønt uafsluttet, et fuldbjnrdet Værk, hvis
Vægtpunkt ligger i Centrum af de centrale
Partier.HBrix.AP.IV.40.
Vægts-bestemmelse, en. se Vægt-

bestemmelse.
Vægt- seddel, en. (jf. Vejer-, Veje-

seddel; især fagl.) attest m. angivelse af væg-
ten af det vejede. VSO. Bek.Nr.4*lil935.
Bek.Nr.l34^V,1941.§2.
Vægtskaal, en. (nu ikke i rigsspr.

-skaale. Moth.V88. Hørn.Moral.I.13. Oecon
T. 11.90 jf. Feilb.). flt. -e (LTid. 1727. 143.
AWHauch.(1799).103. Tops.US.II.271. Dan.
5.27. NordiskKultur.XXX.(1936).162) ell.

(sjældnere) -er (Cramer.(1762).60. Ords.16.11.

VVed.H.116). {penyd. wectskaal, -skåle; jf.

Skaal 2.3, Vejeskaal) betegnelse for (del af)
vægtredskab; ofte i forb. veje med, paa ell.

i en vægtskaal, se IIL veje 3.1.

1) i ,egl. bet. I.l) om hver af de to behol-
dere (den ene til det, der skal vejes, den anden
til vægtlodder), der er ophængt i armene
paa en (skaal)vægt; ogs. om tilsvarende

beholder paa bismer og andre former af vægte
til det, der skal vejes, en Bilance af 2de Vægt-
ska,aleT. Cramer.(1762).60. Ved den kortere
Arm (0: bismerens) hænges Vægtskaalen eller

B3rrden ved den længere Modvægten. Conu
Lex. XIX. 277. Nordisk Kultur. XXX. (1936).
162. 1.2) (nu 1. br.) i ent. ell. flt., d. s. s.

Skaalvægt 1. LTid.1726.350. AWHauch.
(1799).102. Mon man kan være reen med
Ugudeligheds Vægtskaale (Chr.VI: veye-
skaaler; 1931: Gudløsheds Yægt)? Mich.6.11.
Skaalvægten, Balancevægten eller, som den
i Reglen kaldes: Yægtskaalen.MøllH.VI.
270. TeknMarO. i sammenligning: Hvad
Venskab angaaer, da er det en Vægtskaal:
Tag den eene Skaal bort, saa ophører det.

To Skaaler blive tilbage; men ingen Vægt-
skaal. Bagges. L.11.109.

2) i billedl. udtr. *Den strenge Lov, den
kjender ei vor Smerte,

|
Endskjøndt dens

Vægtskaal veier Liv og Død. Hauch.SD.I.152.
tynge (se IL tynge 1.8/ veje tungt, veje
til (se III. veje 2.4^ i vægtskaalen. || som
symbol paa (guddommelig styrelse af) skæb-
nen. Stundom havde hun (a: Nemesis) et

Ror, som Menneskenes Styrerinde, og i sin

Vægtskaal veiede hun (0: gudinden) deres
Værd. PEMUll. (SkandMuseum.l800.II,2.99).
Guders og Menneskers Fader,

|
Holdende

Skjæbnens Vægtskaal,
|
Skuende Skaa-
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len synke, |
Vinker som Lyn i Natten.

Pal M. (1909). 1. 114 (jf. smst. 513). Kampen
var paa sit Høidepunkt, hvor et Gran i

Skjæbnens Vægtskaal giver eller frariver

Seieren. Kofoed-Hansen. KA. II. 102. || som
symbol paa retfærdigheden. Justitia med
Sverd og Vegtskaalene.Lrid.2727J43. Fal-

ske Lodder i Fru Justitias Vægtskaal (o: om
domfældelser præget af personlige synspunk-
ter). BerlTid.^Vio 1951.M. 3. sp.5. i forb. ret- lo

færds, retfærdighed(en)s vægtskaal(e).
det egner en Konge, med fast Haand at holde

Retfærdighedens Vægtskaale. Mynst.FrVI.22.
Hauch.PF.I.40(se u. I. Tunge Q.i). da Næ-
ven holdt Retfærds Vægtskaal, kun Mag-
ten var 'Ret.HCAnd.(1919).IY378. jf. Troels

L.^V.117.
II

i udtr. for balance ell. (især)

manglende balance. *I Veyeskaal om Lyder
laae,

|
Jeg torde nesten sige,

|
At Vægten

skulde stille staae,
|
Vægtskaalen (Holb. 20

Skiemt.F8^: BilancenJ[ blive lige. sa.MpS.249.
faldt . . Østersøen i Habsburgs Hænder,
vilde Europas politiske Vægtskaal ikke læn-

gere komme til at staae lige. Fridericia.DPH.
32. (slaget ved Borodino) der, uden at være
nogen sejr over Napoleon, dog fik de ver-

denshistoriske vægtskåle til at bevæge sig.

NAJensen. Ventetider.(1926).220. især i forb.

m. verber, som betegner vægtstangens drejning

om hvilepunktet ell. skaalenes stigende ell. 30

synkende bevægelse; i forb. som vægtskaalen
hælder, stiger, svinger, (han) fandt Vægt-
skaalen at hælde til Fordeel for Naturens raae

Sønner.Falsen.(SkandMuseum.l800.11 ,1 .114).

*Hans Lykkes Vægtskaal stiger nn.Ing.DM.
92. Slægt efter Slægt tager Kampen mod Na-
bolandet i Arv, og op og ned svinger Vægt-
ska&lerne. VVed.H.116. Den 28. i samme
Maaned hælder Vægtskaalen til Tvivlens

Siåe.Rubow.BB.llS. i forb. m. synke: Vægt- 40

skaalen skal synke til Ewalds Fordeel.

NyerupRahb.V1.63. den mindre Iver . . for-

aarsagede, at Vægtskaalen, der længe havde
balanceret imellem mig og mine Rivaler,

pludselig sank til min Side. Chievitz.FG.141.
Bitterheden mod Samfundet forsødedes , .

Dydernes Vægtskaal sank dybt ned. Schand.
TF.II.269. *Vægtskaalen vipper, naar
den Ene stiger

|
Den anden synke maae.He-

germL.EleonC.67. Unionens vippende Vægt- 50

sk3ial.Allen.I.19. en hemmelig Frygt for, at

det aldrig vilde blive til Noget, dersom han
fik Tid til at lade den (0: beslutningen) ba-

lancere paa sin Reflexions evig vippende
Yægtskaeil. Schand.FrProv.197 . \\ i udtr. for,

at noget sammenlignes, maales med, afvejes

mod noget andet, jeg legger deres Patrocinium
i den eene Vægtskaale, og min egen Velfærts
Søgning i den anden. Høm. Moral.I.13. noget,
der kan lægges i den anden Vægtskaal, og eo

veie op mod det Onde, vi giøxe.Rahb.Fort.
1.53.

Il i udtr. for at gøre sin indflydelse gæl-
dende til fordel for en af to parter ell. for en
sag; i forb. som kaste, lægge noget i (f paa)

vægtskaalen. legge sin Stemme paa Vægt-
Sk&dilen.Holb.Ep.IV.312. Frankrig var i Be-
greb med at kaste sin Styrke i Vægtskaalen
til Fordel for Sverig.Fridericia.DPH.SOS.
Lorenzo Magnifico . . lagde hele sin Myn-
dighed i Vægtskaalen overfor Pave Inno-
cents VIII. MDrachmannBentzon.Michelagni-
olo.(1908).78. kaste, lægge (se IL Lod 2.i;

et lod i vægtskaalen. Han følte sig . . som
en Mand af virkelig Betydning, kaldet til at

kaste diverse afgj ørende Lodder i diverse

af Fædrelandets Vægtskaale. Top. C/5'.//.272.

Vogel-Jørg.BO.576. kaste sit sværd i

vægtskaalen, (sigtende til, at den galliske

sejrherre Brennus kastede sit sværd i vægt-

skaalen for at veje det guld op, romerne skulde

udlevere; se Vogel-Jørg.B0.321). MRubin.
MB.186(se u. I. Vægt 1.2^. være tungen
paa vægtskaalen, se u. I. Tunge 6.1.

||

(jf. Guldvægt 3) i forb. som lægge i ell.

veje paa vægtskaal, underkaste en prø-

velse, vurdering. Den for et elskende Hjerte

saa ydmygende . , Tanke at blive veiet

paa Guldets Vægtskaal. Gylb. Novel. II. 194.

Kun Forfængelighed ere Menneskens Børn
. . lægges de i Vægtskaalen, stige de til-

yeirs.Ps. 62.10. alt overleveret skal vejes

paa Reflexionens Yægtskaal. JLHeib.Religion
ogMoral.(1911).54. lægge ell. veje (ens ell.

sine) ord paa vægtskaal (jf. lignende udtr.

i ænyd. samt u. III. veje 4.4 og u. Vejeskaal

2; efter Sir. 21.27; 28.29). *hvem lægger vel

Ord saa paa Vægtskaal? i2ii!>er.//.52. Docto-
ren er en Haarkløver, der lægger hvert Ord,

man siger, paa Yægtskaalen. Hr2.V40. Molb.
Ordspr.362.

Vægt-smed, en. (fagl.) haandværker,

der foretager prøvevejning og eftersyn af (mere

komplicerede) vægte. DSB.OrdreK.27. -spal-
te, en. (nu næppe br.) d. s. s. -gaffel. Amberg.

VSO. -staaende, part. adj. (jf. -stilling;

gym.). Hvadhedder det? (1947).316.
Vægtstang, en. flt. -stænger ell. f

-stau?e (JBaden. Horatius. 1.317. Ørst. Na-
turens olm. Love. (1809). 165). (penyd.d.s. (i

bet. 1))

1) stang, der anbringes saaledes over et

understøttelsespunkt, at dens kortere stykke

(arm) gaar ind under en tung genstand, der

kan vippes, løftes, ved at man trykker ned paa
stangens anden (længere) arm; løftestang.

Moth.V88. Trær, som . . i deres svære Kas-
ser ved Vægtstænger hæves paa Hiul, og
saaledes flyttes ud i Haven. Molb. Reise. I.

338. OpfB.UII.52. FagOSnedk.

2) (jf. Vægt-arm^ langagtigt legeme, der

kan dreje sig om en akse, og som paavir-
kes af kræfter, der søger at dreje det i

modsatte retninger. 2.1) (jf. Vinkelvægt-

stang; fys.) i al olm. AWHauch.(1799).98.
Paulsen.I.80. matematisk vægtstang, en

vægtstang, der tænkes som en linie uden vægt.

AWHauch.(1799).98. LandbO.IV813. mods.

fysisk (AWHauch. (1799). 98), legemlig
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(Ørst. Naturens olm. Love. (1809). 161) vægt-
stang. 2.2) (jf. Vægt-bjælke samt Stang 2.i3,

Stangvægt) den stang i skaal-, Usmervægt,

paa hvis ene ende tyngden af det, der skal

vejes, og paa hvis anden tyngden af mod-
vægten (vægtlodder olgn.) virker. Moth.S746.

AWHauch.(1799).102. Skaalvægten . . er en

toarmet, ligearmet, materiel Vægtstang, Ba-

lance. MøJ?i?.F/.27(?. Bismervægt .. Kugle-

lod hængende i en Krog paa Vægtstangen, lo

Politi E.KosterU.'lii 1924. 3. sp.l. Ligearmede

vægte med skålen oven over vægtstængerne
{åiskvsigtc).Cirk.Nr.47^lsl950.BilagII,2.

\\

(jf. Vægtskaal 2) i iilledl. udtr. saalænge

endnu ligesom Vægtstangen hælder til den

ene — Fornuftighedens Side, er Mennesket

ogsaa endnu istand tU at raade sig selv.

Mynst.BlS.il.151. *En Vægtstang blinker i

min (o: Nemesis''s) Haand . . til den
|
Befæste

tvende Skaaler sig, naar en
|
Mod Himlen 20

stiger, synker en til Orcus (0: underverdenen).

Hauch.DYI.207. 2.3) (jf. Regulator-, Ventil-

vægtstang^ som del af forskellige meka-
nismer, maskiner. OpfB.^II.339. S&B. Schel-

ler.MarO. Bl&T. 2.4) (foræld.) d. s. s. Vippe-

bom 1. Paa denne Bro (0: den tyske hrygge

i Bergen) stode Vægtstænger, hvis lange

Arme forsynede med Reb strakte sig ud
over Vandet; Tønder og svære Sække bleve

befæstede til Rebene og saaledes halede 30

paa Land. Hauch.II.10.

3) (jf. IT. Vægt 6 slutn.; sport.) stang
med skiveformede vægte paa enderne,
brugt til vægtløftning. WHagemeister.Vægt-

løftning.[1926J.22.

4) (jf. II. Vægt 6 slutn.; rid.) vægt paa
væddeløbshest i form af blystænger, der an-

bringes i lommer paa sadelen. IdrætsB.II.

810.

5) {efter fr. balancier; zool.) f d. s. s. Sving- 40

kolle. Cuvier.Dyrhist.il.279.
Vægtstangs-, i ssgr. af Vægtstang,

isasr i bet. 2, fx.: Vægtstangs-arm, -forbin-

delse, -mekanisme, -presse (presse (I.l), hvor

trykket udøves v. hj. af en enarmet vægtstang.

Sal.XlV.614), -princip, -system, -tilholder

(MCaspersen.En Opdagers Erindringer. (1933).
107. jf. Tilholder 2 slutn.).

Vægt-sten, en. I) (jf. II. Vægt 7.2;

bibl.) om vægtlodder, som bares i en pung so

til kontrol af pengestykkers vægt. Rette Vægt-
skaaler, rette Vægt-Stene (1931: Lodder, der

holder Vægt^, ret Epha og ret Hin skulle

I have. SMo-s. 79.36. KirkeLeks.III.332. 2)

(jf. -ur; t iod (II.2.2), vægt (IT.6) i ur, be-

staaende af en sten. LHøyer.0.29. 3) (1. br.)

sten, der ligger paa papirer olgn. for at holde

dem paa plads. IngvBond.UR.I.lOO. -stil-
ling, en. (jf. -staaende; gym.) stilling med
kroppen og det ene ben i vandret stilling, det 60

andet ben, som man staar paa, bøjet. Sports-

leks.II.683. -svag, adj. (fys., sj.) af ringe

vægtfylde. 0rst.VIII.47. -svang, adj. (hos

Ørst.) d. s. 0rst.IV148.IX.26. -termo-

meter, et. (fagl.) redskab til bestemmelse

af temperatur ved hjælp af en vædskemasses
vægt. NordConvLex.*VL1085. SaVXXV469.
-told, en. (fagl.) told, der beregnes med et

bestemt beløb pr. kg, stk., rumfang olgn. Hage.*
188. ØkonO.138. -ton, en. 4>. d. s. s. I. Ton
2 (mods. Registerton; . Scheller.MarO. Sind-
balle.Søret.(1936-38).42. -or, et. (jf. -sten 2;
ur., foræld.) ur, som drives ved vægte (1.6).

Hallager.260. D&H.
Væg-tæppe, et. (nu sj. Vægge-. Moth.

V78. MO. S&B. VVed.BB.160. VSO.).
(ænyd. veggeteppe

; jf. -tapet) vævet ell. bro-

deret tæppe, der ophænges til pryd paa en
væg. Lyden . . dæmpedes (ikke) af Væg-
tæpper eller mange Møbler. HFEw.LidenKir-
sten.(1896).41. BerlHaandarb.III.339. -ur,
et. (nu sj. YæggQ: Kunstudstill.'(1879).34.

KLars.OV102. se ogs. u. Isenbod;, (jf. -klokke;

ur, der hænger paa væggen (mods. Standur;.
NordConvLex.V.645. Det store Væguhr havde
intet Slagværk. Dag Nyh.'*U 1910. Till. 2. sp.4.

Mølbjerg.Oården.(1949).9. -vaand, en. se

Væggevaand. -veksler, en. (telef.) veksler

(2) paa telefoncentral, anbragt paa væggen.

TelegrTelef.145.161.

væj, adj. se III. veg.

Væjel, en. se Vægle.

Væjer, en. se Væder.
Væj (e)r-navn, et. se Vedemavn.
Væj le, en. se Vægle.

væk, adv. [væg] {ænyd. d. s. (i talem.

vek og borte det er eet. Bording.L292. jf.

Moth.B325); ligesom no. vekk fra ty. weg,
mht. wec, mnt. wech, forkortet af mht. enwec,
mnt. enwech, af en-, afsvækket form af præp.
in, i, og wec(h), vej (se Vej;; lign. forb.

(m. tilsvarende anv.) er oldn. å veg, oeng.

onweg (eng. away;,* sml. udviklingen ved II.

bort
II

i dial. (se Esp. 394. HansJørgen-
sen.Alsiskformlære.(1950).45. jf. Feilb.) og i

barnespr. ('Min Kniv er blevet vække. Kbh.s
Kommuneskole.1939.596) samt i no. (vekke)

findes ved siden heraf en tostavelsesform paa
-e til betegnelse af væren, forbliven (se bet. 2),

svarende til forholdene ved en række andre

stedsadv. find: inde; op: oppe; bort: borte

osv.), enten dannet herefter ell. laant fra nt.

wege, borte, svarende til mnt. wege, af en-

wege (af en- og wege, dativ sg. af wech;
i lign. anv. \\ væk er i modsætn. til II.

bort, II. borte et udpræget talesprogsord, i

mange tilfælde (især tidligere, jf. Levin, og

VSO.) m. et præg af plathed, hvorfor ordet

undgaas i højere talespr. og i skriftsproget;

ordet findes ikke hos Moth. (uden for den ovf.

1. 34 nævnte forb.), ej heller hos Holb. ell. i

biblerne; sml. ogs. IL hen, henne)

A. angivende bevægelse ell. foran-
dring: bort.

I) angivende bevægelse ell. fjernelse fra
et sted, bort (II.l); ofte i forb. m. maades-
verberne maatte, skulle, ville og (sjæld-

nere) burde alene (jf. III. maatte 5.8, III.

XXVU. Rentrykt •/. 1053 46
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skulle 9.1^ i tilfælde, hvor et bevægelses-

verbum kan tænkes udeladt. I.l) t al alm.

min Digter-Geist og droeg
|
Med (træk-

fuglene) wek sin \ey.Sort.HS.B4^(se ogs. u.

Vej 4.i). *Den Bager græd Guds jammer-
lig,

I
Da man ham førte \æk.Wess.l38.

Munken med sin Pengesæk
|
Sig listed over

Elben væk
|

Til Rom. PMøll.f1855). 1.84.

*Saa jog hun ham (o: en hund) væk med
Nag og Nid,

|
Og aad saa selv hans Mad, lo

Winth.IY100. *Storken, den kloge Fugl,
|

Forlængst var draget yæk.smst.VII.éO. Niels

holdt væk og drev ned i Læ ind i Stuen.

Drachm.III.211. De (o: myredronningerne)
vilde væk, men Vagten holdt paa dem.
CEw.Æ.VI.64. jeg skyndte mig wæk.Kirk.
VS.175. ofte i mer ell. mindre faste forb. m.
verber, fx. m. intr. ell. refl. bevægelsesverber:

gaa (40.1), løbe (11.43), pille (IV3.i), rende
(iy4), sidde (II.9), snige (2) sig, svirpe (3), 20

sætte (II.66.2), tage (II.48.2) væk; i forb. m.
alm. trans, verber, fx.: køre (II.27.1), slaa

(IIL63.1), snappe (II.I.2), snuppe (l.i og 2),

sætte (II.56.1), tage (II.48.2) væk; i forb. m.
trans. ell. normalt intr, verber, der betegner:

ved gebærder, blik olgn. faa til at fjerne sig,

fx.: kyse (II.3.4), se (l.i), skræmme (II.I.3),

vifte (II.4.2), vinke (FemlangeAar.232) , vise

(11.29) en væk. || ud af en plads (beskæfti-

gelse) ell. stilling, leveforhold, deltagelse i 30

noget, hun (0: en husbestyrerinde) vilde ha'

været væk til Maj, og nu skal hun rejse til

November. KLars. UR.195. ErlKrist.DH.126.
Han vilde bare væk fra dem (0: faderen og

en gammel pige). Han vilde væk fra sin yd-
mygende Stilling (0: afhængighed i hjemmet).
Tejn. Der skal være Oprør. (1943). 68. såfremt
det viser sig, at befalingsmanden har chi-

kaneret sine undermænd, bør han væk.
Information.^'^ltl952.2.sp.2. (jf. u. bet. 3.i; 40

barnespr.) i udtr. for at gaa ud af legen, blive

fri ved tælling olgn.: gak ud væk fri. 7i ns<.

BRL.180. æk kjæk Møllersæk, gå du væk.
smst.187. 1.2) om noget, der er unyttigt, værdi-

løst, ell. som man ikke har brug for i øjeblikket,

ell. om noget, der spærrer, hindrer, generer;

til siden; af vejen. „Skynd Dig lidt, Du
dovne Morgenvind, og fej de stygge Taager
bort!" Morgenvinden strøg hen over Engen
og blæste Taagen \ddk.CEw.Æ.I.22. Rimene 50

burde . . væk, ligesaa Billeder og Talefigurer

(if. La Motte).NMøll.VLitt.III.135. plathe-

derne bør Y3dk. Information."lil952.1 .sp.l . i

forb. som kaste (11.34), lægge (11.48), smide
(V2.6) væk. 1.3) betegnende tab ell. forsvin-
den (fra den rette ell. alm. plads, ell. saaledes

at man ikke kan finde det), (geværet) var
stjaalet vask. Kriminalf.293. Hertha greb
smilende Nøglet og puttede det væk.SvLa.
HjO.87. *Annas nye Fingerbøl det trilled eo

ogsaa Yæk.Aakj.RS.23. at gemme sig væk,
når der skal tages et nap (0: paa et skib).

Bom.S.II.159.
II

i udtr. for at dø ell. dræbe,
se gaa (40.i), kradse (II.2.4) væk. (jf. ovf.

sp. 706*^^) efter maadesverbum. *Sig nærmer
Tiden, da jeg maa væk (<>o Træk),

|
Jeg hører

Vinterens Stemme. Blich.)1920).XX.221. naar
man nu alligevel skal væk, saa kan man jo

da lige godt gøre sin Pligt (0: afgive sin
stemme) foiinden. Pont.Sk.l55. Jægeren af-

lægger sine Besøg til alle de Steder i god
Vind, hvor han ved om en Buk, der helst

skulde \ask. Da.Jagttidende.l950.45.sp.l . 1.4)

i udtr. for at noget gaar ud af ens besiddelse,

varetægt, raadighed. \\ skylde (penge) væk,
se I. skylde 2.i. tuske noget væk, se I.

tuske 2.2.
II

i udtr. for, at en vare sælges

hurtigt, udsælges, rive væk, se IV rive 3.3.

II
især i udtr. for ødslen m. penge, saa øder han

maaske sine Penge væk, naar han tjener nogle.

KLars.KÆ.46. klatte (II.6.2), sløse (II.l.i),

solde (III), spekulere (2), spille (III.ll.12)

sine penge olgn. væk. 1.5) uden tanke paa
egentlig bevægelse ell. fjernelse. Fru H. vil

ikke væk fra 'Emnet. BechNygaard.GØ.266.
Jeg prøvede at slå det væk (alm.: hen) i

sp0g.AHenningsen.JL.94.
II
om (ændret) ret-

ning for synet, udstrækning (jf. bet. I.7J. Hun
saa yæk.AaDons.MY84. vende væk, se II.

vende 24. 1.6) uden verbum, som en slags

interj. *Længe leve Sang og Latter!
|
Væk

alt hvad der kaldes Basinål Skuesp.X.16.
*Væk! Adelspak! væk dog! du stinker.

Bagges.Ungd.il. 101. „Duer ikke!" sagde
Kongedatteren (til frieren). „YækV'HCAnd.
(1919). III. 133. Væk! og lad mig komme
til. NPWiwel.R.295. *Væk herfra, I Borger-
stude ! /Zecfce. FJ. 44. hænderne væk!

j || i

forb. m. præp. med. Vek med det Afskum!
Høysg.S.211. *0p lystig! flet os et Silke-

garn!
I

Væk med Forstand!
|
Kom ly-

stig i Hangen, Du gamle Barn!
|
Med den

lystige M&nd.PMøll.(1855).I.24. *For Fri-

hed
I

er denne Skaal udbragt!
|
Væk med

de Baand, som Aanden trykker. Hostr.SpT.
I.l. Væk med ham (0: en taler)\ — Vi vil

ikke høre ham . . Det er jo en Socialist! —
Ned med hdim\Pont.Sk.246. *Bær den lange

Baad af Skuret!
|
Væk med Hat og Vest

samt Uret!
| . . stævn mod Sundet. JFJens.

Di.* 75. (en) Bevægelse „Væk med Poten"
. . skulde samle alle dem, der er enige om,
at man i Influenza-Tider ikke skal give hin-

anden 'Ra.dinåen.NatTid.^^liil950.7.sp.3. væk
med fingrene (Levin.), grabberne (Elkjær.

RK.74), snablen (se Snabel 2)\ 1.7) m. an-

givelse af afstandens størrelse. Den haarde
Sø satte imidlertid Baaden ca. 25 Meter væk
fra det Sted, hvor T. var gaaet ned. Fre-

derikshavnsAvis.^°litl947.3.sp.5. især i forb.

langt væk. Eeib.Poet.yi.245 (se u. IV rende

4^. (han kunde) faa (hornet) til at give

Lyd langt væk gennem taaget Luft. EBertels.

MH.34. Kødet . . stank langt væk.PoZ."/i«

1941.7.sp.3. jf. u. bet. 1.1 (og IV bande 2.2;.-

i gamle Dage .. bandede du Torskene

langt 'vgsk.Pol.^/il942.10.sp.6. Socialdem.

^V10 1949.2. sp.6.
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2) til betegnelse af, at noget ofhører at
være til ell. tilintetgøres; bort (II. 2).

2.1) ved trans, verber. Skove (agtes) nu om-
stunder . . ey til andet end at hugge væk.
Argus.l771.Nr.22.3. kun Fyret ragede op
som en Obelisk i en Ørken, der er for-

svundet ved en Vandflod, en Ørken, hvis
Pyramider ere skyllede veiik.Drachm.LK.63.
se ogs. radere (l.i), skrælle (III. 4), skyde
(34), skære (IV 33), snitte (III.2.2), svide lo

(11.10), tørre (III.3.2), vaske (1.8.8) væk.
2.2) ved intr. verber. Forbindelsen med Gud
og Hvilen i et Forsyn er visnet væk. Beri
Tid.Vil952.M.7.sp.l. gaa (40.2), smuldre
(2), sive (II.i), svinde (II.2.2) væk. især i

udtr. for, at noget forsvinder ell. svinder ind
ved kogning, varmepaavirkning olgn.: koge
(1.2.2), stege (V2), tø (II.l.i) væk. || i forb.

m. intr. verber, der ved at forbindes med væk
bliver i stand til at tilknytte obj., saa forb. 20

faar bet.: faa til at svinde ved den ved verbet

angivne virksomhed. „Syng væk!" — „Ja,
gid jeg kunde synge alt Det væk, hvoraf
man har iormegetl" Bredahl.II.172. Plaka-
terne paa Plankeværket er blæst og regnet
væk. PoU^lt 1940.7.sp.4. sove noget væk,
se sove 3.2. i udtr. for, at man faar tiden til

at gaa med noget, især noget unyttigt, lige-

gyldigt. *Hvad er Regensen? — „En Knejpe,
hvor

I

man svirer væk baade Dag og Af- 30

ten."
I

Saa lyder Høkerens Visdomsord,
|

Imens han selv stikker tæt paa Saften.
Ploug.1.28. drive, fjase, smøle (4), snakke
(3.2), sove (3.2), vrøvle (6) tiden væk.

JB. angivende væren paa et sted ell, i en
tilstand; borte, (ofte i stilling som præd.
efter være og blive^.

3) angivende fraværelse, afstand fra
et sted; borte (II.I). 3.1) ikke mere til

stede ell. paa sin sædvanlige plads; 40
borte (II.l.i). en af Staldkarlene (kom) lø-

bende, og fortalte, at Jesabel (o: en hoppe)
var væk.Blich.(1920).X.94. *Men hvor er

Mikkel? han er væk,
|
over Grøitenl Rich.

1.51. Stuckenbergs (tog) en lille Udenlands-
rejse . . De blev væk i tre Uger. JAndersen.
Stuckenberg.I.(1944).196. saa ensom hun sad
nu, da Pigebørnene var væk (0: gifte ell. ude
at tjene). JesperEw.DegrønneAar.(1945).166.
væk er ell. var han, som udtr. for, at en io
pludselig ell. for bestandig er blevet borte, en
Nat blev (hun) reent henne og de kunde
hverken finde hende oppe eller nede. Og de
ledte, og de spurgte dem for baade hist og
her: men væk var hun og væk blev hun.
Blich.(1920).XXIII.140. „Det er Historien
om Valdemar Daae og hans Døttre. Fortæl
den bedre I Andre! om I kunne det!" sagde
Vinden og vendte sig. Væk var Åen.HCAnd.
(1919).

I

II.364. Benet (0: edderkoppens) blev 60
siddende i Blæren (0: paa en blærerod). I en
Fart blev det trukket helt ind, og Klappen
lukkede sig, og væk var ået.CEw.Æ.V11.32.
i forb. m. interj.: (være) pist, vips væk,

se pist 2, III. vips 1.
|| (jf. u. ude I.2) i

udtr. for, at en person en kort tid er borte

fra sit hjem, især for at passe sit arbejde,

besørge ærinder olgn. Manden var jo væk det
meste af Bagen. Lauesen.RV43. jeg (o: en
kvinde) kan ikke være væk fra hjemmet
og børnene. Zirfc. 75". 79,

|j (jf. u. ude 2.i^ i

udtr. for, at en person (midlertidig) efter reg-

lerne er gaaet ud af en leg, et spil, er blevet

„fri" ved tælling, ell. er i „marken", (i tælle-

remse:) væk er du. Krist.BRL.188. Naar en
Spiller mister sit Gærde, har vi den meget
betegnende Vending, at han er „væk".
Kricket.1934.55.sp.l. du er væk, du trådte

på stregen (0: i „hoppe paradis" )\ OrdbS.
3.2) (jf. u. fra 1.4, ude 5.1^ overf., om fra-
værelse af tænkeevne, rolig dømmekraft,
bevidsthed; aandsfraværende; sanseløs;
bevidstløs. || hensunken i tanker; faldet i

staver; aandsfraværende. Hjortø.ST.41. Der
opstaar store Lufthuller i Bevidstheden.
„Han er nok langt væk," siger m&n. HBrix.
HK.130.

II fra sans og sarrding; ude af sig

selv. Vi var afgjort fulde begge to. Jeg dog
i en særlig pinlig Grad. Rundt gik det fra

den ene Kafé til den anden. Til sidst var
jeg fuldstændig væk. BørgeMadsen.Jeg er sa-

lig.(1933).12. især: ude af sig selv af be-

gejstring, optagethed, fortabt, jeg var reent
væk af l{enrykkelse.Cit.l841.(HCAnd.BCÆ.
1.169). du kan stole paa, han er væk, naar
bare han ser Ungen — for en Dreng saa
sød, du .PRMøll.ES.7. I over en Time
havde denne Mand været ganske væk i en
Skakopgave. J-zSirøm-0.205. spec. m. h. t. for-

elskelse: betaget; fortryllet. Naar de (3: fruen-
timmerne) seer en kjøn Uniform og et smukt
Skjæg . . saa er det dem ikke muligt at
staae imod — de er væk paa Øjeblikket.
Hostr.S.5sc. Er hun ikke mageløs I De er

nok ordentlig væk.EBrand.UB.lll. *Hist to
Forliebte Arm i Arm,

|
Han er saa væk,

hun er saa varm. PoU"!« 1907. 3. især i forb.

m. præp. i: da han forlod Selskabet, — ja

saa var han væk, — væk i Frøkenen. HCAnd.
(1919).IY44. Han er aldeles væk i sin Kone.
Drachm.lJB.129. Damerne var helt „væk"
i (skuespilleren). Pol.^^lii 1925. 7. sp. 6. \\ om
sygelig tilstand; dels: uden bevidsthed; be-

svimet. UfF. dels om den, der ikke kan faa
vejret p. gr. af stærk hoste olgn.: (han) var
ved at blive væk i Hoste. ErlKrist.MM.195.

jf.: Det var i Nat, som om jeg skulde
dræbes —

|
Mit Veir blev væk.Aarestr.SS.

11.198.
II

indsovet; i søvn. Wren.Ørkenens
Kurér.(overs.l928).8. sove kunde Mennesket
jo ogsaa altid. Ikke saa snart havde hun
lagt sig, før hun var væk.AaDons.S.16.
3.3) om noget, der er forsvundet ell. gaaet
tabt, saa man ikke besidder det mere, ikke
kan finde det igen olgn., ell. om noget, man har
givet fra sig, solgt, brugt olgn. o vee,

den (0: bogen) var væk af Skahet.Cit.1828.
(Brøndum-Nielsen.PM.252). de øvrige Plad-

46<
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ser (i teatret) vare væk (o: udsolgt) paa
et Øiehlik. FolketsNisse*U1853.sp.l5. en lod-

denbenet Høne, der saa' ud, som om der

var blevet noget væk for den. NisPet.SG.
173. Hun havde jo set, der blev Daaser
væk (o: stjaalet).ErlKrist.DH.132. Saa snart

hun fik sin Maanedsløn, var Pengene væk
(o: irugt). smst.153. Melodien der blev væk.
K Abell, (skuespiltitel. 1935). uegl.: Prof. K.
sad længe og saa ned i sit Glas. „Hvad
tænker De paa, Professor? — De er ble-

vet helt væk for mig\"Thuborg.DVE.206.
3.4) ikke mere eksisterende. Bladene var

væk af Træerne, og Blomsterne af Gær-
det. CEm;.Æ,7Z.5. „De gamle Dage er væk!"
sukkede Ole. Myl Erich. S.75. vi havde en
Chance for at komme i Kamp, og skete

det, vilde Skibet slaas, til det var væk.
JesperEw.AP.196. m. ordspil paa gengivelse

af hunds gøen (sml. væf): „jeg (o: sneman-
den) forstaar ikke at løbe." „Væk! væk!"
bjæffede den gamle Lænkehund . . „Solen

vil nok lære Dig at løbe! det saae jeg med
din Formand ifjor og med hans Formand;
væk! væk! og væk ere de Alle."HCAnd.
(1919). IV.156. II

ikke mere i live; død.

CBernh.VI.16. *Hans Stav er brudt; ud-
tømt er Levekraften;

|
Alt er forbi — han

væk er inden Aiten.PalM.AdamH.III.103.
Det kan . . være mig det samme hvem der

faaer det (o: arver pengene), naar jeg føst

er \æklFritzJilrg.nr.82. Søren Kjirks Hav-
lav (o: baadelag) er drownet . . — Er de

væk alle otte M^nå? EBertels.D.70. 3.5) paa
afstand, billedl.: (forf.) agiterer under fal-

ske forudsætninger: Bliv pacifist . . saa

kommer lykkeriget o. s. v. Det er jo alt-

sammen helt væk fra vort problem i dag!
Pol.*ltl952.10.sp.l.

II
w. angivelse af afstan-

dens størrelse. De . . havde været ude at

samle Byg . . Det var langvejs væk. Lauesen.
RV113. Stalden laa lidt wæk.JacPaludan.
KK.187. Veksø ligger 25 Kilometer væk
(o: fra Kbh.).Pol.*lil941.3.sp.3. især i forb.

langt væk. jeg er langt væk fra Hverdagens
Smaatrælshed. J.asefions.Z)G'.26. Langt væk
kunde de høre en Vogn rumle. OOregersen.
KS.102.

II
iblive, (") holde sig "væk (jf.

IL holde 18.1^. *er det ei en stor Bekost-
ning,

I
Naar hele Bøigden skal beværtes

her?
I
Og ingen bliver væk, det kan du troe

.

Hauch.SK.72. i videre anv.: Forfatteren har
. . holdt sig væk fra (o: ladet uomtalt) Peni-

cillinet. UnivProgr.1946.185.

4) (nu kun dial.) videre anv. af bet. 3 som
udtr. for daarlig stilling, ringe tilstand olgn.;

især i nægtende sætn. 4.1) om levende væsen,
især person; dels: som er fortabt, kaput,
slaaet ud; ogs.: forknyt; modløs (jf.

Feilb.). „Vi har strax al Ting klaret." .

.

„Aa, jeg er væk (o: p. gr. af en afslø-

ring) !" Hostr.Komedier.UII. (1877).223. Chie-
vitzARecke.FA.61. dels: udygtig, ubegavet,
taabelig. Du maae nu ikke troe, at jeg er

væk, hvad Vittigheder angaaer. Vglen.'V*
1856.5.sp.l. Knud var heller ikke saa væk,
mente nogle; han maatte lige godt have
faaet en Del Lærdom derovre paa Sko-
len. Zak Niels. NT. 64. „Næ — er det en
Dreng!" sagde Familien. „I er ikke væk!"
AndNx. PE. III. 176. Skattegraveren. 1884. 1.

176 (Fyn). Feilb. 4.2) om ting ell. forhold:

ringe; ubetydelig; uanselig, jeg kjøber

10 mit (o: snus) hos J. B., og den er heller

ikke væk, smag skal I smage ! Corsaren.^*lii

1859.4. *Hvor andres Elskov var kjæk og
kry

1
var hans elegisk og væk og hly.Aakj.

SV11.248.C (jf. IL fort 2) betegnende en (energisk)

begyndelse ell. en stadig fortsættelse af

en handling.

5) {efter tilsvarende ty. forb. som dreist-,

frei-, frisch-, glatt-, rasch-, rein-, schlecht-,

20 schlichtweg) i mer ell. mindre faste forb. m.
adv. (ofte sammenskrevet med dette), der be-

tegner varighed, tempo, hurtighed ell. handle-

maade; hele forb., der svarer til lignende forb.

m. hen (se II. hen 6), betegner dels vedva-

rende tilstand, dels at noget bringes til ud-

førelse hurtigt, energisk ell. uden (længere)

betænkning olgn. (nu i olm. spr. kun i en-

kelte forb. som glat væk, immervæk, rask

væk, stadig vækj. bestandig væk. Retcliffe.

30 Sebastopol.III.(overs.l859).154. da Præsten
bestandig væk syntes mere og mere for-

bavset over alt det, som vi . . havde oplevet.

Drachm.SS.66. Qvaksalvere eller saadanne
som prakticerede blindt vBd\i.Argus.l771.

Nr.50.2. Bønder og andre Forarmede, som
kan have faaet fat paa en Læge, giver sig

ud for Doctore, og frisk væk gaaer løs

paa alle Sygdomme, smsf.4. Du lever frisk-

væk med en Anden, som hun var din Kone.
40 Gylb.III.62. Gud har ikke ladet mange

Jomfruer leve længe, men har friskvæk ilet

ud af Verden med dem som med Cæci-

lia, A^es.Brandes.VII.284. (han) bad ham
kuns synge frit yæ'k.Schousbølle.Saxo.438.

Rytterskarer (satte) frit væk ind over Lands-
byernes Agie.Oelsted.Tibirke.(1941).31. Og
nu gik Kjomanden frækt væk hen og

solgte den (o: stejlepladsen). AndNx.DM.III.
172. virkeligheden byder jævnt væk an-

so ledning til at opfriske (sagnet). AOlr.DH.I.

231. om fort, helt, simpel(t), slank,
slet, sonika, støt, støttig væk se IL
fort 2 osv.

6) knyttet til foregaaende præp.-led ell. ab-

solut maalsbestemmelse, især i udtr. for fuld

udstrækning, vedvaren uden afbrydelser olgn.:

helt igennem; helt og holdent, (han) var

saa sterk plaget med Sovesyge, at han en-

gang sov i 3 samfulde Aar \ék.[Abildg.]Et

60 velmeentBrev.(1771).61. Stod Lykken bi, saa

klared man sig Aaret y3sk.Drachm.KW.19.
Vi skejer over en Bank væk ud ved 6 Glas.

BerlTid.^Vsl926.Aft.l.sp.l. det var saadan

hele vejen \3sk.UfF. paa en trøjedus væk,
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se Trøjedus 2, i rigsspr. nu kun i forb. i eet
væk, se II. en 6. jf. i eet (een) kørevæk u.

Kørevæk.
7) i forb. m. verber, i udtr. for (hurtig, ener-

gisk) fortsat ell. paabegyndt handling;
undertiden med bibet. af, at virksomheden er

unyttig, forgæves ell. uden større værdi, be-

tydning (sml. Smørvæk^. saa gav jeg mig
da til at læse wæk.Rahb.Tilsk.1799.586. *Mit
Brev jeg færdigt have maa,

|
Jeg (vil) lo

skrive væk, til vi forgaae (o: under et skib-

brud).Bagges. Fl.lO. *Han leved flot af Pen
og Blæk,

I

Og recenserede saa væk
|

Alt,

hvad der saadan ioreialåt.Winth.II.ldG.

selve Eders Bøn falder i hans (o: Satans)
Kram, han lader Eder bede xæk.Goldschm.
V125. Mile Leterrier sov væk (o: blev ved

at sove).Bang.SE.82. her levede jeg sorgløst

væk, ene optaget af de allerførste Begyndel-
sesgrunde, Jagt og Elskov. JVJens.Sk.l84. 20

jf. bet. 1: *i sin Skræk
|
Forglemte han at

spore væk,
|
For i Gallop at komme bort.

Bagges.1.170. køre, skyde, skære, slaa, trykke
væk, se II. køre 27.2 osv. (sj.) ved verb. +
obj.: Hun lod dem ganske gavmildt kysse
sig væk bag Børene. Bang.T.90. || især efter

imp., i opfordringer, tilladelser, (ofte i forb.

m. anare adv. som bare, kun, man (se lY
man^j. *min lille Søn, vær nu ret kiøn og
god,

I
Du veed jeg giør dig ingen Ting imod,

|
3_o

See her mit Uhr, alt hvad du vil begiere.
|

Ja Snak man væk. TBruun.MF.110. „Saa
synger Hr. Thostrup os den smukke jydske
Sang . ." udbrød Louise . . Otto undskyldte
sig for at synge, „Syng væk!" sagde Vilhelm.

ECAnd.SS.111.224. saa kom Grundloven,
og man sagde: Tal, Du er en fri Mand, skriv

væk, lad trykke. Brandes. ¥255. navnlig i svar,

hvori man gentager indholdet af (og ofte gen-

optager verbet fra) en anden persons forud- 40

gaaende replik, som udtr. for at man ikke har
noget at indvende mod det sagte ell. (især ved
trusler) negligerer det, tager det med sindsro:

„Maa jeg ikke gjøre Dem et Spørgsmaal"
. . „Spørg kun v3dk."Goldschm.lI.335. „Hør
Faer, maa jeg tale med Dig I" — . . „Tal
væk. Kære.'' Rist.FT.299. „Han sad og tu-
dede dernede førl" „Lad ham tude væk!"
GJørg. Højt Humør. (1932). 80. „jeg melder
Dem til Politiet!" — „Meld De væk, saa 50

galt De vil" BerlTid.*U1941.Sønd.5.sp.2. ^ i

kommando: hiv, ro væk, se III. hive I.2,

IIL ro 1.1.

væk-, i ssgr. I) (sj. i rigsspr.) af væk,
fx.: vækslide f'Nu var Indskriften helt væk-
sMdt.AndNx.DM.1.63) , -spuling (se u. spule

2). 2) af II. vække, se vække-, -ild, en,

ogs. et (se ndf.). (\ække-, Moth.VW).
{ænyd. vekild (Kalk.lV.920 (u.NæiieWå));
af II. vække; jf. Vaage-, Vætteild; dial.) eo

laal, som i Jylland tændes paa høje Sankt
Hansaften ell. pinsedagsaften; ogs.: ild, der
antændes paa marken af hyrdedrenge. Rost-

yaard.Lex.V40b. Vækild er et Baal, som

Almuen i Jylland antænder paa Høje og
Bakker Sanct Hans Nat, for at frigjøre sig

for Besøg af Hexe og Trolde.Etlar.XXI.102.
Ofte tændte vi (o: hyrdedrenge) Vækild og
fik derved stor Øvelse i at betjene et Baal,
JyllP.^*hl942.6.sp.5. Feilb. jf.: Sikken et

Baal ! Det kunde . . se ud, som hele Morten
Pihls Gaard skulde laves om til et vældigt
Yinsevækild. Bregend.AS.16. DSt.1929.166f.
HPHansen. Hyrdeliv paa Heden. (1941). 164.
Feilb.

I. "Vække, en. se I. Vægge.
II. vække, v. ['væga] H0ysg.AG.lO8.

præt. -ede (nu i alm. rigsspr. den eneste

brugelige form i bet. 1, 4 og 6.1-2 (jf. Mikkels.
Sprogl.227. Saaby.'') — i bet. 2 og (især) 3
nu 1. br. i rigsspr., fx. Ew.(1914j.Y.147. Molb.
DH.II.81. Winth.VlII.llO. Gylb.II.60.X.25.
JJPaludan. Er. 41. Aa Dons.MV. 262. Martin
AHans.TS.143. — Moth.^VlOS. Høysg.AG.
97 og MO. opfører formerne vækkede (væk-
ket) V. s. af vakte (vakt) uden angivelse af
brugsforskel, jf. ogs. NMPet.IslFærd.IV 321
og sa.Afh.II.265; sml.: Lærkerne vækkede
mig med deres lystige Qviddren Kl. 4; jeg
vakte min Sophie, og vi stode strax op.

Bagges.DVXI.123. *mig glædede din (0:

Fichtes) Kæmpestemme;
|
Den mig vakte

af min falske Ro,
|
Den mig vækkede til

Tvivl og Tro.Grundtv.PS.III.429) ell. (nu
ikke i rigsspr., jf. Kort.172) -te (i bet.l:

Jernskæg. D. 81. Clitau.PT.lOl) ell. vakte
(nu den alm. form i rigsspr. i bet. 2-3, tid-

ligere og endnu dial. ogs. i bet. 1: Jernskæg.
D.108. Ing.EM.III.202. Heib.Poet.III.347.
Kierk.I.81. Tops.FS.166. Pont.Sk.l73. Wied.
S.212. Esp.§190. LollGr.65. jf. Feilb.), tid-

ligere undertiden skrevet vakde (Horreb.II.

244. Grundtv.HVIII.402. jf. præt. pass. *0p-
vakdes.Pram.Stærk.293); part. -et (nu i alm.
rigsspr. den eneste brugelige form i bet. 1,

4 og 5.1-2 ; nu 1. br. i bet. 2 og (især) 3,

fx. Grundtv. Optr. II. 230. Heib. Poet. III. 132.
Boye.PS.I.210. Tops.II.54. JFibiger. Liv.157.
DagNyh.'Vii 1919.5.sp.2. ThitJens.SK.il.16.
AaDons.DU.225) ell. (nu ikke i rigsspr., jf.

Kort.172) -t (jf. opvækt u. opvakt, I. op-
vække^ ell. vakt (nu den alm. form i bet. 2-3

;

tidligere og endnu dial. ogs. i bet. 1 : Bagges.
1.220. Oehl.XXV8. Blich.(1920).XXI11.108.
Esp.§190. LollGr.65. jf. VSO. Feilb.). vbs.

-else (s. d.), -niag (s. d.). {ænyd. d. s. (præt.

wacte, (op)wecte^, glda. wæke, wecke (præt.

watte og wækthe (Mariagerleg.286), (op)\vokte

(Mand.52), part. wect^, æda. (præs.) wæk-
ker (Harp.Kr.ll2), (præt.) up waktæ (Fragm.
28), SV. våcka, no. vekke, oldn. vekja (præt.

vakta^, oeng. weccan, osax. wekkian, oht.,

nht. wecken, jf. got. uswakjan; til stammen
i VI. vaage; sml. I. opvække; i bet. l.i

ukendt i visse dial., jf. II. tale 10.4, vaagne
3.1; sml. ogs. kalde sp.l088'*, 1089^\ 1090*",

1095*'; i bet. 1.2-3 især tjj)

I) gøre vaagen; bringe til at vaagne
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(1); ofte i forb. m. præp.-led m. af til angi-

velse af den foregaaende tilstand ell. (og) i

forb. m. præp.-led m. til til angivelse af den

nye tilstand. I.l) bevirke, at et levende
væsen vaagner af sin søvn; dels om hand-

ling, der sker forsætlig (ved at kalde paa,

ruske i vedk. osv.) ell. uforsætlig (ved at gøre

støj, komme til at støde til vedk. osv.), dels

om anden ydre paavirkning som støj, lys.

Har, du Skabhals, icke kundet tage ti par

Buxer paa dig, siden jeg væckede dig i

Ma,a,Tes.Holb.Jep.I.2. *Hvor sprudlende Bæk-
ke,

I

Snart dysse, snart vække
|
Camoenernes

Yndimg.Ew.(1914).III.88. *vær sagte, at

Faer af Middagssøvnen ei vækkes. Pram.
(Riber.11.37). „Har I vækket mig, Moer!"
sagde hun igjen „har I ingen Tjeneste gjort

mig: jeg sov saa søåt."Blich.(1920).XIY53.

hun turde ikke staa op, for saa vækkede
hun sin Fader og Moåei.HCAnd.(1919).I.47.
væk (Chr. VI: opvækj dog vor Herre, thi

Trællene have vovet at drage ned imod os

til Krig.Jud.lé.lå. Saa kommer Mor og

vækker mig med et Kys og siger: Sove-

gris, SnueTpvins\AndNx.LK.95. Skulde jeg

flygte tilbage? den lange mørke Vej, jeg var
kommen? vække hele Ruset? Blich.(19z0).

XIX.79. Lad da for Fanden være med at

vække hele Huset, Tøs (o: ved skrigen) \Erl

Krist.DH.85. vække en af sit blund, sin

slum, slummer (Jørg.SomenTyvomNatten.

(1921).7), søvne (ell. sin søvnj^ se Blund 3,

I. Slum, Søvn 2.2, l.i. ordspr. (nu sj.): so-
vende hund skal man ej vække, man
skal ikke skaffe sig en fjende paa halsen, som
man kan undgaa; ogs.: man skal ikke rippe

op i gamle glemte sager. (PSyv.1.403). Molb.

Ordspr. 217. Mau.II.397. vække løven,
den slumrende løve, se I. Løve 3. 1.2)

bringe til bevidsthed efter søvnlignende
tilstand (fx. besvimelse, bedøvelse, hypnose,

dvale), (han) faldt hen i tung Feber-Døs .

.

pludselig blev (han) vækket af et frygteligt

Røre, Skraal og Spektakel. Pow^.S'fc.i 74. Syge-
plejersken forsøgte at vække (den opererede)

af Bedøvelsen. HSeverinsen. SM. 235. Besvi-

mer han, maa han ikke vækkes. Tidsskr.f.Da.

RødeKors.1941.187.sp.2. 1.3) gøre levende
igen; kalde til live. *Jesus hånd er syndres

ven,
I

Dette ord kand døde vække. Brors.S'S'.

1.322. Eengang han (o: Jesus) skal,
|
Ved

sit mægtige Kald
|
Os vække vældelig (Salm.

Hj.102.3: byde op at staa). Evangelisk-kriste-

ligPsalmebog.(1798).81. *dine Sukke vække
ei den J)øåe.Frank.SD.12. I Grougaldr væk-
ker en Søn sin Moder af Graven, for at hun
skal synge ham Sange, der kunne frelse ham
fra Fare paa Veien til hans Elskede. ifaMc/i.

A.II.327. vække Døde, gaa paa Yand.EJes-
sen.Rl.75. vække til live, se Liv 1.7.

||

m. h. t. afdødes aander: faa til at vise sig,

aabenbare sig. To kloge Børn havde seet For-
ældrene vække Aanden i et stort Spisebord.
HCAnd.(1919).Y320.

2) billedl. anv. af bet. 1 m. h. t. levende

væsen (især person). 2.1) bevirke en over-
gang fra adspredthed, drømmerier olgn.

til klar bevidsthed. *Igaar af mine Tanker
blev jeg vækket. PalM.AdamH.1.89. „Han
er jo drivende fuld .

." raabte en Stemme , .

Disse Ord vakte ham (o: en taler) som et

Knappenaalsstik til Besindelse, og han gav
sig pludselig til at ta\e.Pont.Sk.248. det sagte

10 Klik, idet Nøglen drejer om, vækker hende
pludselig af dette Yanyiå.TDitlevsen.BF.79.
Jeg blev vækket af mine Betragtninger
ved at Vognene standsede. Winth.VIII.22.
Pont.Sk.207. *Ah Nanna, lad din Læbe

|
Ei

vekke Balder af hans Drøm om Vellyst!

Ew.(1904).III.52. Solen skulde have dalet

over min stumme Henrykkelse, og først

Mørket have vakt mig af mine uudsigelige

Drømme, hvis ikke en Skare af Havgas-
20 ser .. vare ankomne. Blich.(1920).XIX.182.

*Paa eengang Stueuhrets Klokke slaaer.
|

Af hendes Drømme Slaget hende vækker.
PalM.AdamH.I.12. 2.2) bringe ud af en
(nærmere angiven) tilstand af sløvhed,
uvirksomhed olgn. og (ell.) i en ny (nær-

mere angiven) tilstand, virksomhed, ell. paa-
virke, anspore, ægge til noget. *de Blanke
vakte

I

Et Nabofolk til Krig imod min
¥ader. Thaar.ES.105. Een, hos hvem jeg ret

30 vaktes til at udtale mit hele Indre. SibbJ.21.

Charles, der som gjenfødt nu sig føler,
|

Som til et andet Liv af Døden vakt,
|
Nu

slutter med sig selv en stille Vagt. PalM.D.
109. *Hvorledes vække dem (o: de stavns-

bundne bønder) af denne Slummer? Holst.D.

II.6. mange . . vaktes til Kristenliv ved
ham. BiogrL.'^XIV 69. || uden obj. intet i

Værden vækker mere til Modstræbelse end
Tvang. Tode.HM.309. Hans Mønster vakte

40 til Etterligning. PEMiill.Isl.131. (Holberg) vil

. . vække til Selverkendelse. Høffd.DF.4. (nu
sj.) om fysisk paavirkning. Det kraftigste

Middel mod denne Gift er at vække til

Brækning.vAph.Nath.VII.131. *en uforligne-

lig Marskost (skal)
\
Vække til Tørst. Riber.

11.131.
II (jf.ndf.sp.718'\719K-) *Bet(o: mo-

dersmaalet) alene i Mund og Bog
|
Kan

vække et Folk af Bv ale. Grundtv.PS.VI.
187. (Rahbek) tror ikke paa, at det levende

50 Ord i sig selv er i Stand til at vække Folket

af Dvale. SprKult.XVIII. 113. vække til

daad: BilleskovJ.H.11.145. Rubow. (Festskr.

VilhAnd.(1944).204). vække til efter-

tanke: Det er just ikke Mængden, som her-

ved (o: ved astrologiske forudsigelser) vækkes
til særdeles FAtertanke. Ørst.AN. 1. 87. Vilh

And.Litt.II.253. 2.3) i prægnant anv.: faa
ens uvirksomhed, sløvhed til at svinde,

forvandle den til aktivitet, levende in-

60 teresse olgn.; især: fremkalde en forandring

hos en person, hvorved han bliver modtagelig

for nye tanker, rørelser ell. vaagner til aande-

ligt liv, højere interesser; spec. (jf. 1. op-

vække 2 slutn.. Vækkelse 2; relig.): gøre



717 vække vække 718

modtagelig for den kristne tro; bringe til reli-

giøs erkendelse; ogs. om Grundtvigs og høj-

skolens virksomhed for at gøre folkelige kredse

interesserede i historie, poesi olgn. *Hans Røst
endnu, som Torden-Brand,

|
Den sikre Hob

skal skrekke.
|
Den lyner ind i Syndens

Stand,
I

Den døde Flok at vække,
|
Vend

om, saa skal du Naade f&a,e.Brors.61. At
vække, nære og oplyse det Menneske-Liv,

man hos den danske Ungdom tør og maa
forudsætte, det er den dansk-folkelige Hoi-

skoles eneste 0iemed.Grundtv.Smaaskr.242.
jeg agter det ret at vække (Chr.VI: op-

vække) Eder ved Paamindelse. 2Pe<J.i3.

(Grundtvig) havde søgt at vække Publi-

kum med Edda og Menigheden med Biblen,

nu skulde han med Krøniken tiltale Me-
mgm&nd.VilhAnd.Litt.III.lSS. Mødet med
fransk Kunst vakte h.dim..SSchultz.JFWil-

lumsen.(1943).9.
||

præs. part. vækkende
irugt som adj. Det er en rig Literatur, som
omfatter det højtravende, det trivielle, det

vækkende og alleslags Grader af Tro og
Vietisme. NMPet.IY200. han (gik) til den
lidet vækkende . . Dont at undervise i dansk
Grammatik. /S'c/iaMd.Ti^.//.285. I de mellem-
liggende hundrede Aar (o: fra 1801-1901) er

det vækkende Ord trængt dybt ned i de

brede Lag af sovende S]æ\e.HBegtr.DF.I.6.
en livfuld og vækkende LæTer.AarbFrborg.
1919.73.

II (jf. nyvakt, opvakt 2.i; i part.

vakt anv. som adj.; spec: som er vaagnet

til erkendelse af sin syndighed, og som er rede

ell. paa vej til at omvende sig. *de (o: hed-

ningerne) rejste sig af Dvale,
|
Vakt og

frelst ved Livets Tale. SalmHj.322.3. nogle

faa Sjæle . . der havde været vakte i mange
Aar. Den indreMissions Tidende. 1860. 38. Saa
lad os da, Venner . . tale om Opvækkel-
sens Mirakel, for at Du, som er her i Dag,
kan spørge Dig selv for Alvor, om dette

Mirakel er sket med Dig, kan spørge Dig
selv: Er Du vakt? VBeck.LK.II.258. en ung
Mand .. som var gudelig -vakt. HBegtr.DF.
11.47. De hellige samledes i Julen til Mø-
der . . Men stor Fremgang for den gode
Sag var der ikke . . Inger var snart den
eneste, som var blevet vakt, og der var et

Stykke endnu før hun var frelst. Kirk. D.
60. jf.: den herrnhutiske Lære om pludse-
lig Vakthed og afgørende Gennembrud.
Brandes.Yiei. (sml. u. II. hellig 2.2, III. tro

5.3) i flt., ofte substantivisk, om tilhængere af
udprægede fromhedsretninger (især: herrnhut-
isme, Indre Mission). 8&B.1I.605. HBegtr.
DF.1.7.11.7. Mine Forældre . . hørte til de
gamle „vakte". Hver Søndag samledes de
i Hjemmene og sang nogle Salmer og læ-
ste en ^TiiddÅ\ien.AarbVejle.l920.13. ActaJutl.
XX, 1.44. 2.4) bevirke, at der fremkommer,
fremstaar, opstaar en person m. særlige evner,

af en særlig indstilling olgn.; fremkalde;
skabe. Overmod vækker Fjender. Ørs<.//.

112. Skjønt der i Danmark dyrkedes andre

Studier, end de egentlige Brødstudier, saa

udgik dog denne Stræben mere fra enkelte

Mænd, som Tiden og Omstændighederne
vakte, end fra de egentlige Læreanstalter.

NMPet.Spr.I.260. Danmarks dybe Fald og
Genoprejsning, Folkeaandens Død og Op-
standelse ved de store Kæmper, Herren
vakte, naar Nøden var starst. VilhAnd.Litt.

III.226. en bemærkelsesværdig Salmedigter

10 var ikke vakt iblandt os. Billeskov J.DD.l.
165.

3) billedl. anv. af let. 1 m. h. t. ting ell.

forhold. 3.1) m. h. t. (hvad der besidder) en

(skjult, uvirksom, slumrende) fysisk ell. aan-

delig kraft, evne, virksomhed: faa til at

aabenbare sig, leve op igen, blive aktiv,

udfolde sig ell. bevirke, at en kraft osv.

opstaar, fremkommer, giver sig udslag.
„Constance!" raaber han omsider med en

20 Tone,
|
Som kunde vække Livet i en Død.

Bagges.I.128. *ryster Sjælen og vækker Aan-
den,

I
Og styrker Hjertet og ruster Haan-

den
I

Til dansk og stor
|
og til herlig Id.

Ing.VSt.4. paany vækker en ringe Aarsag
øjeblikkelig Taarekilderne til Virksomhed.
VilhRasm.BU.63. foruroligende Oplevelser

. . vækkede nye og større Kræiter. Martin
AHans.TS.143. sml. bet. 3.3: *Vil du (o: det

unge genbyrdsliv) vække vilden Styrke,
|

30 Fordom, Had og Vaabenbrag? P/oMgf./.5. jf.

u. bet. 2.2 og ndf. sp. 719^: nu (o: ved reforma-

tionen) vaktes det (o: modersmaalet) af sin

Dvale, ikke af en eller anden Lærd . . men
af hele Yo\ket.NMPet.Spr.I.259. Folkebe-

vidstheden var vækket af sin Dvale . . Fri-

hed, Lighed og Broderskab vare Ord, som
især den unge Verden førte i Munden.
Davids.KK.^II.17. jf.: Aandens Vakthed
betegner Modsætningen til det sløve, dorske

40 SiM. VSO.VIII.78. m.h.t. noget lydligt, hør-

ligt: *Da vendtes Vogne, da vakdes Gny,

I

Da kiendtes Herren, da skreges: flye!

Grundtv.SS.II.94. *Mon Hun vil ane, hyllet

i Slummer,
|
Ham (o: sangeren), som har

vækket den smigrende Klaing.Winth.1.254.

*Tak du bedste Blomst i Skoven,
|
Du, som

vakte Sangen blød,
|
Du var Lysets Glimt

fraoyen. Rosing.SS.l 5. vække genklang,
se Genklang 2.2. (jf. kalde frem 2 u. kalde

50 4.5; sj.) i forb. m. frem. hvor han talte!

Og alt det, han vakte frem i migl Drachm.
D.'xill.

II
m. h. t. naturfænomener, -kræfter:

faa til at fremkomme, vise sig, indtræde ell.

træde i virksomhed. *(hun) lagde dygtig i,

og vækkede Luen med Yiiter.Pram.fRiber.

11.37). *tidlig vækket Vinter udstrækker

sig
I
Paa Bierget (o: i Norge). Riber.1.52.

(solens) milde Straaler vække Naturen til

nyt Liv og KTa,tt.Falsen.(SkandMuseum.

60 1800.11,1.137). Vandhjulene . . vække Bøl-

ger, som skære paa en skadelig Maade
Canalbredden. Ursin.D.94. Hvad Elektrici-

teten angaaer, da er det sandsynligt, at den
kun vækkes i ringe Grad i Sandmassen.
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Andres.Klitf.116. jf. sp. 7W: *Du, som har
Aarstiden vakt af sin Dvale,

|
Høit paa

din Gang, |
Hersker af Solen, og Drot af

Castale,
|
Smiil til min S&ng.Heib.Poet.VIII.

288. *Med Vaaren vaagner atter Hjertets

Længsel — ] Naturen vækkes af sin lange

Dvede.Bødt.SamlD.SlS. spec. (jf.glda. *Hun
vagte op Veyret i Sunde. DgF.II.278): frem-

kalde (uvejr, storm olgn.) ved overnaturlige

midler, trolddom. Runer, der vække Veiret og
de strenge 'Bølgei.Hauch.TYII.72. der for-

tælles, at han (o: en trolåkyndig) kunde fare

hen over søen uden skib og ved galdre vække
storm og uvejr. ADJør^, 7.257. 3.2) m.h.t.
sans, erkendelse, forstaaelse, interesse: gøre
levende, opmærksom, agtpaagivende,
vaagen (2.2). Islænderne, hvis tidlig væk-
kede rene historiske Sands bragte dem til .

.

at optegne historiske Begivenheder. MoZJ.
DH.I.lOl. det har jeg glemt . . Forgjæves
søger jeg at vække min Hukommelse. Biicft.

(1920).XI.179. det er disse Sangere, Perri-

cini og Annato, der allerførst have vakt
Smagen for italiensk Sang og Musik hos os

Kjøbenhavnere. Dot;iis.ZZ.'7/.27. Dette hi-

storiske Digt (o: Ing.^s Valdemar den Store)

var . . i høj Grad egnet til at vække Sansen
for Fædrenes Minde hos jævne Læsere.
HBegtr.DF.II.68. vække interesse (ell.

interessen for nogetj; De Samtaler, man
i slige Soiréer førte . . vakte kun liden

Interesse hos mig. Hauch.MfU.32. gjennem
(journalistikken) vækkes og modnes Inter-

essen for politiske Tilstamde. Davids.KK.^I.
206. vække samvittigheden, se Sam-
vittighed 1.3.

II
part. vakt hrugt som adj.

*Paa Søvn var der dog ei at tænke,
|
Dertil

var Tanken altfor ydi\ii.Winth.XI.152. vakt
samvittighed, se Samvittighed 1.2. jf.:

Sandsningens Fuldkommenhed er afhængig
af Sandsens Vakthed og Uddannethed.<S'i7>&.

Psychologie.*(1862).206. 3.3) m. h. t. sinds-

stemning, følelse, fornemmelse, forestilling,

tanke ell. opmærksomhed, opsigt, sensation:

fremkalde. *En stor, en hellig Aand usynlig

vanker
|
I al Naturens vidtudstrakte Egne,

|

Og vækker Anelser om Livets Glæåe.Oehl.
1.13. Dette Forræderi vakte Kongens billige

FoThittrehe. Molb.DH. 11.277. *dette Digt
har vækket i min Sjæl |

Erindringer. HeiJ.

Poet.III.132. (udgaverne) vakte Ønsket om
en omhyggeligere Be3irheideY.PEMull.Isl.128.

den navnløse Billet til Kongen, hvis Hen-
sigt var at vække Forestilling om, at der

var et Anslag mod Kongens Liv i Gjerde.

Davids.KK.^n.116. Et Haab vaktes hos
hende. Søiherg.KK.1.78. vække afsky (jf. af-

skyvækkende^, attraa (jf. attraavækkendej,
begejstring (Bl&T.), betænkelighed(er) (Aarl.
1900.209. Brøndum-Nielsen. GG. 1. 145), be-
undring (Pal M.Adam H. II. 170), forargelse
(se Forargelse 2.i;, forbavselse (Grønb.LA.
134), forfærdelse (MH.Y64), forundring,
forventning(er) (Blich.(1920).X.91. Davids.

KK.^II.3.120), indignation (se Indignation^,
medlidenhed (se Medlidenhed^, medynk
(CKMolb. Dante. I.ll; jf. medynk(s)vækken-
de^, mishag (KMunk.C.^75), mistanke (Hrz.
III.lOl), rædsel (jf. rædselsvækkende), sorg
(CSPet.Litt.720. PoVU 1941.9. sp.5), (u)til-

fredshed (Davids.KK.^II.87), tillid (se Til-

lid 1.2; jf. tillidsvækkende^, tvivl (se Tvivl
2.i), uhygge (se I, Uhygge 2; jf. uhyggevæk-

10 kendej, vrede (se I. Vrede 2.]j; vække op-
mærksomhed, opsigt (jf. opsigt(s)vækkendej,
opstandelse, sensation (jf. sensationsvæk-
kendej, se Opmærksomhed 1 osv. vække
tanker (ell. en tankej, (jf. tankevækkendej
fremkalde tanker (af en vis beskaffenhed) ell.

sætte tanker i bevægelse. Ordet kan . . ei blot

gienkalde men ogsaa vække levende Tanker,
Grundtv.(1940).II.279. for ikke at forstyrre

ved at vække nogen Tanke om en evig
20 Usalighed, vil jeg bemærke (osv.).Kierk.VII.

319. (bogen er) yderst lærerig paa samme Tid
som den vækker T&nker. Brandes.Br.II.235.

II (jf. bet. B.i) m. h. t. (ydre) udtryk for, ud-
slag af følelse osv. *Vil Du (o: tusindfryd)

minde mig om Vaaren,
|
Som med dine

Søstre svandt?
|

Atter vække Længsels-
taaren,

|
Som forgjæves r&ndt? Blich.(1920).

XIX.81. *Yndigt Tonerne klinger jo,
| Væk-

kende Sukke og Smiil.Winth.1.266. især i

30 forb. som vække bifald (Pont.Sk.250), lat-

ter (Blich.(1920).XIX.58. Davids. KK.' I.

142. jf. lattervækkende^, munterhed (Da-
vids.KK.^I.144. LeckFischer. HM. 30) og (del-

vis til bet.S.i) vække røre (N MPet.V,1.75.
OFriis.Litt.251), uro (jf. urovækkende^

||

m. h. t. fysisk fornemmelse (og dennes ud-
slag) (jf.veYækkende). at vække Brækning.
Chir.(1845).1.28. nu kun alm. i forb. som
vække appetit (jf. appetitvækkende^, mad-

40 lyst (Bl&T.): Dampen af den varme (o: mad)
vakte en næsten ubetvingelig Appetit. BZicfe.

(1920).XI.200. 3.4) m.h.t. ydre uro, strid

ell. fjendskab, krig: fremkalde; om person:

(an)stifte; rejse, de vakte (1819: opvakte;
1948: rejstej en Forfølgelse imod Paulus og
BdiXndi\)di^.ApG.13.50(1907). især i forb. som
vække oprør (Levin. OFriis.Litt.52), splid
(se I. Splidj, strid ([Boye.J SvendGrathe.

(1825).86. VSO.), trætte (se I. Trætte 2.2/

4) frembringe lyd, der tjener til at

vække (l.i), paakalde opmærksomhed,
skærpe agtsomhed olgn. 4.1) om ur (vækkeur):

paa et fastsat tidspunkt frembringe en regel-

mæssig gentagen, klingrende lyd (der tjener

til at vække (l.i) nogen). Vækkeviseren .

.

stilles paa Klokkeslettet, ved hvilket man
vil, at Uhret skal vække. Ursin.Uhre.(1843).

168. Klokken otte vækkede Uret som sæd-
vanligt. Jørg.Som enTyv om Natten. (1921). 7.

60 4.2) V. hj. af en elektrisk ledning bringe
et hørligt signal til at virke; dels (jf.

kalde 2.4, opkalde 3; telef. og telegr.): skaffe

forbindelse med telegraf- ell. jærnbanestation

paa samme linie v. hj. af signal paa telegraf-
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ell telefonapparat. TelegrTelef.122. DSB.Tjen.

1.48. DSB.OrdreK.154. dels (jærnb.): bringe

en vækker paa en blokpost til at ringe, der . .

vækkedes for Særtog 9011.Vingehjulet.l943l

44.73.sp.l. 4.3) (sv. våcka; jf. u. II. sladre 3;

jæg.) om støver: begynde at halse, naar den

har faaet færten af vildt. Nogle Hunde ere

jævnt haardmundede, saa de kun af og til

halse kort — de vække — paa Foden.
VigMøll.HJ.50. DJagtleks.1394.

5) i forb. vække op, (jf. opvække^ d. s. s.

bet. 1-3; især i flg. anv.: 5.1) (nu 1. br. i rigs-

spr.) d. s. s. bet. l.i. jeg sloog 400 Mænd
alleene paa Flugten, og havde alt Anføreren

i mine Hænder, men ret som jeg vilde hugge
Hovedet af ham, kom en og væckede mig op.

Holb.Tyb.II.l. * Underjordiske som sover,
]

Du maa ikke undres over,
|
At min Sang dig

vækker op
|
Til at giøre Glædes Hop.Wess.

12. Jeg blev vakt op af en Qvinde, som .

.

stod ved min Side. Hauch.1. 448. *gaa med
sagte Fjed,

|
At ei den Slumrende du væk-

ker o^.PalM.II.187. med Et blev han væk-
ket op ved at høre en anden Stemme.
EBertels.D.105. vække en op af søvne, se

Søvn 2.2. 5.2) (jf, I. opvække 1.2; nu især

arkais.) d. s. s. bet. l.(2-)3. Moth.VlB. *naar
denne . . Krop

]
Ved Guds Basun skal væk-

kes of.Storm.SD.226. Der blev talt . , om
mennesker, han (o: Jesus) havde vækket op
fra døde. Kirk. VS.79. i udtr. for virkningen

af stærk larm: jeg (hørte) en Tuden i et

Horn, som kunde vække Døde oTp. Riber.

(Egeria.1, 1.(1804).235). 5.3) (nu l.br.) d.s.s.

bet. 2.1. Vekke op . . lignelse viB at komme
den til at sandse, som var henrykt i tanker.

Moth.VW. Birkedommer H. vaktes op af

sine Tanker, da der blev banket paa Døren.
Pont.Sk.l84. 5.4) (nu 1. br.) d. s. s. bet. 2.2-3.

*0m Jeg i Tryghed slumrer hen,
| O Veck

mig snarlig op igien,
|
Din kraftig Naade

staa mig bj,
| Og lede mig paa Sandheds Stj.

Kingo.SS.Y38. *Lit Stryg imellem, er en
Cuur for dovne Heste, | Det vekker dennem
op, de giøre da sit Beste.Prahl.BJ.6. jf.: Så-
dan har haner altid galet, som om de vil

vække en op til noget, man skal udrette.

Kirk.VS.159. 5.5) (nu l.br.) d.s.s. bet.S.i-2.

*hvad om hun (o: samvittigheden) er sovet
hen?

I
Saa faaer hun vækkes op igien. Brors.

SS.1.255. Du vækker op til Liv og Lyst
|

Alt Sandt og Godt i Christnes Bryst. Grundtv.
SS.L54. Kan hænde, det vækked op i mig
de Krafter, jeg aldrig endnu fik til at

bruge deres Vældigheds Yinger. JPJac.I.217.
et Hvalfangerskib fandt Vej herind mellem
Fjældene og vakte Ekkoet op med sine

klirrende Ankerkjættinger. Pont.Isbj.33.
III. vække, v. ['væga] (ogs. skrevet

vægge. Nyerup. Efterretn. om Fr.III. (1817).
187. Grundtv.Snorre.Ill.117 (sa.Snorre.* 624:
vække;. Rask. Fynske BS. 69. Dansk Udsyn.
1926.13. AarbHolbæk.1932.173. jf. MO. VSO.).
-ede ell. f -te (Moth.V18) ell. (dial.) vakte

(Esp.393). vbs. -ning (MO. HDLind.Fr.IIPs
Sømagt.(1896).158. Cit.l902.(OrdbS.). jf. Is-

vækning^. {ænyd. vecke, vegge, glda. wæcke,
SV. dial. wåkkia (fsv, våkiaj, no. vekke, oldn.

vekja (præt. vakti^, oeng. weccan, oht., nht.

wecken,; sa. ord er sv. våcka (i forb. våcka
ond (ont) blod, sætte ondt blod), oldn. vekja,

vøkva (bl66), foraarsage (blodsudgydelse);

besl. m. II. Vaage og muligvis identisk m.
10 II. vække, se MASO.I.125ff. \\ jf. IL op-

vække)
1) (især fagl. og dial.) hugge et hul, en

vaage (II) i is; ise (3); ogs.: holde en vaage

aaben; dels brugt uden obj., dels m. obj., der

betegner is (dække) ell. vaage, hul. at væcke
på gadekierret for at få vand til (kreaturerne).

Cit.l731.(Vider.I.360). Hakons Folk lokkede
Fienderne ud paa Isen, til et Sted, hvor de
Natten forud havde vækket, og skjult over

20 YeiSigGTT3.e.Grundtv.Saxo.III.263. Gravene og
Aaen fros til, hvorved Borgen mistede sit

Hovedværn. Der blev rigtignok i Førstningen

vækket, men dette Afbeide blev snart alt for

hesyærligt.TABecker.Bondekrigen.{1858).375.
Der er saaledes ingen Fare for, at Svanerne
i strenge Vintere her skulle blive indskræn-
kede til en mindre Vaage i Isen, som maatte
vækkes hver J)3Lg.BerlTid.*U1914.M.Till.2.

sp.l. (aalestangerne) var nu i Færd med
30 at „vække" sig et St&nghul. ThøgLars.T.35.

vægge . . for Kreatur, o: slaa Hul paa Isen

for at Kreaturerne kunne faa Diikke. Rask.
FynskeBS.69. Feilb. Thorsen.188. Esp.393. Fr
Grundtv.LK.44. Halleby.108. vække is(en)

(jf. Isvækning^; *Hver Møen-Boe holdt Vagt
(ved Stege) og flittig vekket Isen (o: til af-

værgelse af svensk angreb over isen). JKaalund.
Møen.(1722).A4.r Naar vi om Vinteren væk-
kede Isen i de smaae Bugter ved Klippen,

40 kunde vi faae en stor Deel Gadisser.MCBech.

U.121.
II 4> holde aabent vand omkring et

fartøj, en fortøjningspæl olgn. der var vægget
og iset om Vr&mmen. Nyerup. Efterretn. om
Fr.III.(1817).187. HDLind.Fr.IIPs Sømagt.

(1896).158. il (fisk.) hugge aandehuller i isen

(og sætte halmknipper ned deri). Bogan.1.83.
Der bør vækkes for Fiskene, naar Isen dæk-
ker Vandet. Det udføres ved paa forskellige

Steder at sætte nogle Traver af Rør eller

50 Knipper af Halm ned til Vandet med det

halve over Isen. LudvigSvendsen.Geddefiskeri.

(1940).22.

2) ^ udvide aabningen (naaddet) mel-
lem et skibs planker for at kunne ind-

drive kalfatringsværk. (ofte i forb. vække
op). Vække et Naad op.Funch.MarO.il.149.
vække Naaderne. TeknMarO.
Vække-, i ssgr. (nu dial. Væk-, i

bet. 1 : se Vækild, jf. Vækop ; til bet. 2 : se u.

60 Vækkerabat;. I) af II. vække (undertiden

vekslende m. Vækker-, s. d.); foruden de ndf.

medtagne ssgr. kan nævnes flg. sj. ssgr. til

II. vække 4.i: Vække-apparat (Rappee.1858.
178.sp.2), -klang (o: et repeterurs. Bagges.L.
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1.9), -peter (se u. Peter 3.1^, 2) af III. væk-
ke; se Vække-klamaj, -rabat, -økse. -ild,
en. se Vækild. -klamaj, en. [III] 4>- tynd
klamaj, der anvendes til at vække naadderne
op med ell. til at bringe værket ind i naad-
derne. Funch.Mar0. 11.73. -klokke, en.

[II] (dial.) vækkeur. BornhOS. jf. (hilledl.):

Væcke-Klocke For den i Synden Sikre og So-

vende. JGiessing. Hellig Tids -Fordriv. (1724).
104.

vækkelig, adj. ['vægali] (jf. opvække-
lig; sj.) som kan vækkes; til II. vække 3.2-3:

da det (o: at hun blev forbigaaet ved in-

vitationer) blev ved, vakte det snart hen-
des Sinds let vækkelige Trods. JPJac.1.131.
Drengens let vækkelige Gemyt. HBrix.ECAn-
dersen.(1907). 38.

Vækkelse, en. vbs. til II. vække (sml.

Opvækkelse^; især i flg. anv.: I) (sj.) til

II. vække l.i. MO. (han) er drønende søv- 20

nig og arrig over den tidlige Vækkelse . TDit-
levsen.BG.77. 2) (jf. Folkevækkelsej til IL
vække 2.2-3. de Skuespil, som De anseer saa
gavnlige for . . Culturen, og Publicums Yæk-
kelse. Rahb.Tilsk.1796.12. (han fortalte) hvil-

ken Betydning Eventyrbogen havde i det
fattige Huus, hvor alene to Historier i den
vare blevne til Vækkelse og Velsignelse.

HCAnd.(1919).Y338. (Chrisiiern II) modtog
mange Vækkelser og Indtryk nærmest i 30

national Retning , . af det Liv, som be-

gyndte at spire i Danmark. J.?Zen./.232.
||

især dels om den fra Grundtvig og højskolen

udgaaende bevægelse, den grundtvigske Væk-
kelse med dens Ide om en folkelig Kultur
i Modsætning til Videnskabens verdensmæs-
sige B&nnelse. Pont.LP. VII. 105. JakKnu.
GP.54. dels (jf. Opvækkelse 2; relig.) om
de religiøse bevægelser i 19. aarh., i hvilke

forkyndelsen af menneskets syndighed og guds 40

naade var det centrale; ogs. om den (de)

enkeltes tilstand af religiøs erkendelse, grebet-

hed, vakthed. mit ringe Vidnesbyrd har for-

aarsaget stor Vækkelse og Længsel i Sjælene
efter at høre Mere . DenindreMissionsTidende.
1860.20. Nu er man temmelig religiøs i

Skjævinge og Gjorløse, der er ikke saa lidt

Vækkelse i de Sogne. Hørup. 1.12. Det før-

ste kendelige Røre i den danske Almues Liv
i det 19. Aarhundrede skyldes den religiøse 50

Bevægelse, som man plejer at kalde den
gudelige Ysekkehe.HBegtr.DF.il. 7. ActaJutl.

XX,1.23f. 3) O til II. vække 3.1-3. en Væk-
kelse og Skjærpelse af min Iagttagelsesevne.

Hjort. Krit Lit. II. X. Det fornødne Stof til

yderligere Vækkelse af Fanatismen (0: ha-

det mod jøderne) lod ikke vente paa sig;

det kom som meget Andet fra Tyskland.
Davids.KK.^II.244. Den kvindelige Indivi-
dualitets Vækkelse har naturligvis medført e'o

Ulemper. jPrPoM2sen.i2Z.265. Mejborgs Vær-
ker har haft stor Betydning for Vækkelse
af den kulturhistoriske Interesse herhjemme.
Biogr. Haandleks. II. (1923). 614. Vækkelsen

af en Forstemthed hos hende. Raae.TT.108.
Vækkelses-, i ssgr.; især (relig.) af
Vækkelse 2 slutn.; som de vigtigste kan an-
føres : Vækkelses - bevægelse (JPBang. (Dag
Nyh.^Vtl913.Till.l.sp.3).Information.'Vil948.

4.sp.l), -forkyndelse (JPBang.(DagNyh.'"'l%
1913.Till.l.sp.4), -kristendom (HalKoch.Lidt
afhvert.(1940).25), -middel (Mart.EthikA.366.
OskAnd. (Kingo. Siunge-Koor. (1931). LVii)),

-møde (Den indreMissions Tidende. 1905. 286.
SaVXXV.469), -prædikant (Pont.DR.IV.142.
VlaCour.DH.II.459), -prædiken (JPBang.
(DagNyh.^'lil913.Till.l.sp.4)).

Vække-middel, et. middel, der væk-
ker, virker oplivende. I) (fagl.) til II. vække
I, om medicin, lægemiddel. Stimulanser.(1945).

226. 2) (sj.) til II. vække (2-)3. dengang
Poesien existerede i Danmark, behøvede Na-
tionalfølelsen ikke de kunstige Vækkeraidler,
som den nu kan trænge til. Heib.Pros.X.572.
Vækkenberg, subst. ['væganib'Br']

(dannet til væk; sml. Driven-, Flotten-, Ro-
denberg; jarg., nu sj.) i forb. være væk-
kenberg, være væk, borte. Rappee.1860.8.
sp.l. de, der fik en gammel Køvenhavners
Hjærte til a sla, IdøUen, som man sier,

den æ fløjten — YækkenheTlTandr.HS.41.
Vækker, en. ({f) Vækkere. LTid.

1747.201. Biehl.(Skuesp.VI.186)). flt. -e. (til

II. vækkej.

1) om person. I.l) til II. vække l.i: per-
son, som vækker en af søvne.

||
per-

son, der har til opgave at vække en kreds af
mennesker; spec. m. h. t. forhold paa Regen-
sen: det medlem af en vækkerforening, som
(i en vis periode) vækker de øvrige medlem-
mer til et bestemt klokkeslæt om morgenen.
Cit.1851. (K Fabricius. Regensen. (1923). 188).
„Morgenhanen" fo: et øgenavn), som ingen
Vækker nogensinde tog i Sengen og der-

for drak gratis Punch ved alle Vækker-
gilder (0: paa seminarium). Egeberg.M. 50.

Jesp.Levned.24.
\\ (foræld.) d. s. s. Støder

1.1 . OskAnd.(Kingo.Siunge-Koor.(1931).LIV).
1.2) til II. vække 2.2-3: person, der (ved

sin tale, forkyndelse) søger at gøre andre
vaagne for nye bevægelser, tanker ell.

anspore til handling, den gamle Vækkers
kraftige Ord (mægtede) at indgyde den bløde,

forkiælede Ungersvend en Manddoms-Aand.
Grundtv.Saxo.il. 76. *En Vækker han (0:

Grundtvig) var, som ingen før,
|

i Svagheds-
tider trange. Hostr.SD.II.133. af Alle, der .

.

har hørt (Rasmus Nielsens) Foredrag paa
Universitetet, vil han mindes som en stor

Yækker. Brandes.II.425. Med hjertet forstod

(Oehl.) ikke andet af sin vækkers (0: Stef-

fens's) evangelium end hyldesten til digterkal-

dets guddommelighed. EThoms.(UnivProgr.
1950.11.162). 1.3) til IL vække 3.3, i ssg.

Urovækker.

2) om dyr ell. (især) ting ell. forhold.

2.1) (l.br.) til II. vække l.i: hvad der faar
en til at vaagne op, ell. hvad der bruges
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til at vække en. Skibssergentens Vækker,
en munter lille Rotting (o: som han purrer

de søvnigste ud med). VKorfitsen.KF.48. Solen

er Menneskebørnenes bedste Vækker. Zi 72.

*lial920.2.sp.l. om væggetøj: AndNx.LK.27.

W (nu næppe br.) om ørefigen (S&B. VSO.)
ell. anden revselse. *nu saa glade

|
Er paa

Jægersborg enhver Husarrekrut,
|
De er slup-

pet for de flade
|
Sabelklingers „Vækkere"

paa deres Skrut. FolketsNisse.^*liol880.2.sp.l. i'o

2.2) (1. br.) til II. vække 2.i: hvad der
vækker ell. bruges til at vække en af
tanker, drømmerier. Holb.Philos.I.2.Y7.

*En reent fordiævlet Hoste
|
Var . . for

min Helt . . |
En Vækker af den Fryd,

hvori han drømte sig.Bagges.ComF.142. 2.3)

O til II. vække 2.2-3: hvad der virker
opildnende, ansporende, vækker en til

eftertanke, daad, højere interesser. Væk-
keren. Et Blad for menig }A.a,nd.MCBruun. 20

(tidsskrifttitel.1794). *Vel brast som Boblen
Hjertets Fred itu;

|
Men dog vi vaktes,

om vi end med Qvaler
|
Vor Vækker og

vor Lærer (0: lidenskaben) dyrt betaler.

PalM.AdamH.I.181. (skriftet var) en ypper-

lig Vækker og en sand Prydelse for sin Tid.

NMPet.V, 1.303. Ladheden .. har afholdt

mig derfra (0: at besvare brevet), til Deres
sidste Brev idag blev mig en Vækker.
Brøchner.(Brandes.Br.1.211). Den Vandrende 30

faar et lille Stød, et „Varsko" — og han
ser mere opmærksomt, d. e. mere uhildet

end vanligt. Det kan være en Sne-Effekt,

der tjener som „Yækker'\Elling.Detgl.Kø-
benhavn.(1947).15. 2.4) til II. vække 3 (især

S.3): hvad der opliver noget ell. (især)

fremkalder, bevirker noget, fx. en fornem-
melse, følelse; ogs. (fagl.) om noget (spec.

stof), der fremkalder en fysisk proces.
dog er Synet af Gjenstanden (0: den elskede) 40

Kjærlighedens egen Vækker og Vedlige-

holder. Eeib.Pros.Il.366. Plantelivets store

Vækker, \a,Tmen. Schouw.N.1.102. Duften af

Skovbund . . er Appetittens Vækker. Jesper

Ew.K.57. især i ssgr. som Appetit-, Gærings-,
Livs-, Syrevækker. jf.: Æblet som Frugtbar-
hedssymbol og Elsko vsvækker. Z))S<.i932.

125. de saakaldte virusarter, de sygdoms-
vækkere, der ikke kan gøres synlige i de
almindelige mikTOskoiper.NaturensV1943.214. 50

2.5) til II. vække 4.
||

(især ur.) til II. vække
4.1: mekanisme i et ur, der kan stilles til

at ringe til en bestemt tid og vække sovende;

vækkerværk; ogs. (især dial.): vækkeur;
(sj.) om den svage lyd, et ur giver fra
sig, før det slaar (D&H.). Moth.VW.
Desforuden er der ogsaa Uhre, som have
Vækkere, der blive ved, paa hvad Tid man
selv vil, at slaae indtil Loddet er udløben.
Hallager.261. OpfB.^VII.255. *.Jeg slumrede 60

blideligt ind ved en Bog,
|

— men glemte
at trække min Yækker.Børup.LN.23. Kun
Vækkeren var uforstyrret . . og hakkede og
hikkede. HansPovls.RF.103. UfF.(sdjy.). bil-

ledl. og i sammenligning: En Vækker i de
søvnagtige Ghristnes Øre, som hvert Minut
raaber Var dig for S3it3Ln\AlbThura.(prædi-

kentitel.1738). *Vi var dog Propheter
|
Om

Andet end Fjas,
|
Der saa kunde rime,

|

At hver i sin Time
(
Høirøstet, som Væk-

kere slog\Grundtv.NM.77. Huset er eensomt
ved min Faders Bortgang, hvor han var som
Vækkeren i \]hret.CKMolb.(Brøchner.Br.205).

II
(jærnb.) til II. vække 4.2: apparat til

modtagelse af ringesignal; spec: apparat
paa en blokpost bestaaende af en elektrisk

klokke og en faldknap. DSB.8ign.III.102.
DSB.Linieblokanlægenepaa dobbeltsporet Bane.

[1931J.10. II
(efter ty. wecker; sj.) en slags

vagtelpibe, hvormed man efterligner hunnens
røst for at bringe hannen til at slaa. Horne-
mann.HF.49.
Vækker-, i ssgr. (undertiden veksler

Vækker- og Vække-, se Vække- og Vækker-ur
samt u. Vækker-viser og ndf. 1. 40). af Væk-
ker, især i flg. tilfælde: I ) i ssgr. til Vækker
1.1 og 2.1; dels i sjældnere ssgr. som: *Hvad
der sover længe (0: i fastelavn), skal

|
have

ris på senge;
| I som da fik vækkerkald,

|

tøver ej for længe. Hostr.SD. 1.26. *Vaagner
op. Basunen gjalder . .

|
Op, Brudgommen er

nær . .
|
Sion hører Vækker-Røsten . .

|
Hun

vaaener og staar op saa hrat.Brandt.(Kirke-
tid.i887.785). *de første Svaler sjunge

|

Vækkersang fra Redens Toip.Heib.Poet.VIII.
223. (vægternes) Vækkertjeneste. BArnesen-
Kall.Ldvserindringer.(1889).82. dels i beteg-

nelser for (hvad der angaar) regensforeninger,

hvis formaal er at faa medlemmerne vækket

(og til at staa op) til et bestemt klokke-

slæt om morgenen: Vækker-forening (CEF
Reinhardt. Kommunitetet og Regensen. (1862).
391. KFabricius.Regensen. (1923). 250. l.br.:

Vække-forening. Jesp. Levned. 24), -protokol
(KFabricius. Regensen. (1923). 189), -selskab

(Hostr.0.37. Vækkerforeningen eller som den
officielt hed: „Regentsens Vækkerselskab".
.. Nu hedder det „Gamle". KFabricius.Re-
gensen.(1923).187). 2) (ur.) i ssgr. til Væk-
ker 2.5 beg.: Vækker-hammer (Ursin.Uhre.

(1843). 168), -indretning (smst.167), -slag

(smst.168). 3) (jærnb.) i ssgr. til Vækker
2.5 slutn.: Vækker-klokke (DSB.Linieblok-
anlægene paa dobbeltsporetBane.f1931J.25; nu:
Blokvækker^, -knap (smst.lO), -melding (smst.

12), -ringning (a: til fører i elektrisk tog.

DSB.Sign.IIl.101), -signal (smst.lOO).

Vække-rabat, en. [III.2] (Væk-. Fi-

sker. SøO. Till.). 4> rabat (III) til at vække
med. S&B. D&H.
Vækker-ur, et. (jf. Vækkeur; nu 1. br.)

ur, der er forsynet med en vækker (4.1 ).

Funke.Technologie.(overs.l801).333. Det gamle
Vækkeruhr slog Elleve med en rusten, dir-

rende Klokkekl3i,ng.Gjel.GD.91. (han) saae
mod Vækkeruhret (KLars.SF.41: Vække-
uhret). sa.Lat.l10. Sal.XVII.1068.

\\
(sj.)

d. s. s. Vækkerværk. Et Lommeuhr . . ved

46*
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en indvendig Staalviser stilles et Vækker-
uhr. Kunstudstill. (1879). 141. -Tiser, en.

(ogs. Vspkke-. Roinains.Duskammerater.(overs.

1928).53). (nu 1. ir.) viser paa ur, som stilles

paa det klokkeslæt, da det skal vække. Ursin.

Uhre.(1843).168. CMøll.M.III.53. PolitiE.

Kosterbl.'V»1924.1.sp.l. -værk, et. (jf.

Vækker 2.s) den del af et urværk, som kan
stilles til ringe, vække. Amberg. MO. VSO.
V»ekke-ur, et. [II] (jf. Vækkerurj ur,

der V. hj. af en vækker kan stilles til at vække
paa et iestemt tidspunkt; nu især om en særlig

slags lordure. vAph.(1764).764. et bistert

lUle Vækkeuhr, der var stillet til at forrette

sin ubarmhjertige Funktion just paa Slaget

Sex, fyrede sit Batteri af med en Raslen
og Hvæsen og Klirren. PHans.ZZ.23. Da det

omhyggelig stillede Vækkeuhr Søndag Mor-
gen lod sine Lodder rasle op og ned med
et skrækkeligt Spektakel, sprang Vilhelm
øieblikkelig ud af Sengen. Gjel.OD.56. (jeg)

stiller Vækkeuret til at ringe Kl. 6. Pol.

^^U1935.Sønd.5.sp.2. billedl.: Hanen, denne
Landmandens gamle Vækkeur og Vejrglas.

ECarstensen.Vigsø.(1884).27.
\\

(gym.) i

hest. /.: iredstaaende sidebøjning fra side til

side^ som børnene selv tæller takten, til. Sports-

leks.II.'684. -viser, en. se Vækkerviser.
-økse, en. [III.l] (dial.) økse, der bruges til

at vække is med. D&H. De (to aalefangere)

gik med{;deres „Vækkeøkser" som Stokke,

idet det lange tynde Økseblad tjente som
Haandtag.T/iø5fLars.r.33. Feilb.

Vækning, en. vbs. til II. vække (jf.

Vækkelse^ og III. vække; især i flg. anv.:

I) til II. vække l.i og 2.i. vAph.(1764).
764. Vækning til aftalt Tid . . Aftales med
„ReserweteMonen". TelefB.1947.11. jf. Væk-
ningssignal. MusikhistArkiv.I.281. 2) (sj.)

til II. vække 2.2-3: vækkelse (2). i dette Øie-

blik (er) Nationalaandens Vækning det før-

ste Kald (alle) bør føle.Rahb.Tilsk.1807.591.

3) til II. vække 4
|| (jf. bet.l) til IL vække

4.1. Han vaagner . . før den Tid, hans Kone
har stillet Uret til Yadkning. Pol.y*1934.
Sønd.9.sp.l.

II
(jærnb.) til II. vække 4.2.

TelegrTelef.121. DSB.OrdreK.153. ^^"^^

Væk-op, en. (ænyd. d. s., ty. weckauf,
som navn paa kanoner, hundenavn m. m.;
imperativ-dannelse til vække op (se II. vække
6); sml. Pasop, Spilop) I) (nu næppe hr.)

ildnende, revsende opfordring til person om at

vaagne op til besindelse, daad, tage sig sam-
men; opstrammer (1); ogs. om slag, prygl (Molb.

(Grimm.Br.191; aarl827)). Denne Vækop (o:

en tale) gjorde sin Yiikning. Grundtv.Snorre.
11.102. sa.LSk.29. *Jo længer mod Syd Du
drev,

I
Des kortere Breve Du stadig skrev . .

|

Tilsidst Du siger vel ganske Stop,
|
Hvis

ikke — min Ven — Du faaer en Vækop!
JPHenrichsen. IJngdomsMinder.(1866).203. 2)
(dial.) % vortemælk, Euphorbia (helioscopia)
L. JTusch.301. -rabat, en. se Vækkerabat.
"Væks, en. (jf. ty. wåchse, væksning; til

vækse ell. omdannelse af Viks (1) m. til-

knytning til vækse; sj.) sværte til læder-

tøj. PWBalle.K.82. jf.: den sorte Engelske
Glandsvæx. smst. ?

vækse, v. ['vægsa] (ogs. skrevet vekse/
-ede. vbs. -ning (Moth.V234. VareL.(1807).
111.351. MO. VSO.). {ænyd. d. s., glda. d. s.

(en væxtæn kiortæl. Glda Krøn. 40. 41), fsv.

væxa, oldn. vexa, ty. wåchsen ; afl. af Voks

;

10 sml. II. vikse, IL vokse ; nu 1. br. i rigsspr.,

jf.: „nu siger man ret alm. voxe. "Lewn.)
1) indgnide, overstryge med voks. man

kan over en sagte Ild vexe en Lindklud, og
betiene sig der af i Steden for andet Plaster.

Rottbøll.S.89. jf.: *Mjøden de (o: dværgene)
blande

|
I hellige Vande,

| I Duggen hin
rene

|
Fra Ygdrasils Grene,

|
Som Bifluen

skjuler
|

I vexede RnleT. Grundtv.PS.IY266.

jf. Voksvinge: *Pindar — ja forsøg ham
20 at efterligne,

|
Julus! eller flyv med en

vækset Vinge,
|

et dædalisk Værk, for at

give Navn til de glasklare Bølger. VilhAnd.
Horats.1.87. sml. overvækse 2: Vekse over.

Moth.V234.
II (jf. II. vikse i; m. h. t. læder,

lædertøj. at væxe Læder- og Seletøi.PWBalle.

K.82. jf. Vækslæder: Det væxede Koelæder
er for nærværende Tid meget sieldent; til-

forn gneed man visse Huder ind med smeltet
Vox . . men Voxet koster fem eller sex

30 Gange saa meget som Tsdllen. JFBergs.G.386.

il
m. h. t. tøj (stof). vAph.(1759).529. (skri-

veren) var iført nogle gamle sorte Klæder,
der saae ud, som om de havde været væxede.
LMoltke.Dick.'III. (1861). 232. især i part.

vækset anv. som adj. en Regnskierm af

vexet Silketøi.Tode.VI.89. jf. Vokslagen: Et
Lig blev paa de Tider gerne svøbt i et væxet
Lagen. Johs Steenstr.Bayeux-Tapetet.(1885).18.
sml. Vækslærred: sort vexet Læret.LTid.1724.

40 567. vAph.(1759).529. MO. \\ m. h. t. traad.

et aflangt Stykke Vox til at væxe Traad paa.

Gylb.IV.6. UfF. især i perf. part. anv. som
adj.: OecMag.II.184. en Synaal traadet med
vækset gul Silke. VortHj.III, 1.43. i forb. m.
adv.: At væxe en Traad vel Sit VSO.1.122.

II
(jf.Yokst&wle) i forb. som vækset tavle,

om den i den klassiske oldtid anvendte skrive-

tavle. *(Ovid sad) fuld tidt til Skibs med
Vers i Tanke,

|
Naar Søen pibled ind igjen-

50 nem hver en Planke,
| Og gjorde ham hans

Preen og vexed Tavle va,Sid . LThura.Poet.48.
vexed Bret. smst.120. Oldtidens Brug af de

væksede Tavler og stylus.BibliotH.'I.15.

2) (sj.) d. s. s. II. vikse 3. „Vil du banke
ham? . . Dersom Du understaaer Dig til,—" — „Ja, ja, Du har Ret; men saa vil

jeg vexe de Andre, for Nogen maa jeg have
at hævne mig pau8i."Oversk.Pak.(1845).128.

Væks-læder, et. (jf. m. vækse 1; garv.,

60 nu næppe br.) læder, som er garvet med an-

vendelse af voks; ogs. om fint forarbejdet læ-

der, hvortil der er anvendt tælle; vokslæder.

Amberg.598. JFBergs.G.386. -lærred, et.

(jf. u. vækse 1 ; nu næppe br.) d. s. s. Voks-
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lærred. MO. VSO. -skind, et. (fagl, 1. Ir.)

d. s. s. Viksskind. Bl&T.
"Vækst, en. [vægsd] (nu kun dial. Vokst.

Pftug.DP.1019. Esp.383 (men i bet. 4.3 : Vækst.
smst.394)). gen. -s ell. (nu næppe br.) -es

Ephes.4.13(Chr.VI). Brors.SS.1.41); flt. -er

ell. t -6 (jf- Løgvexte. vAph.Nath.Y137.
Riisvexte. smst.VI.496. Steenvexte, smst.VII.

604). (ænyd., glda. wext, woxt, æda. har-

waxt, det at haaret vokser (Harp.Kr.25), sv.

våxt, fsv. væxter, vaxter, no. vekst, no. dial.

vokst(er), oldn. vpxtr, got. wahstus, ;;/. oht.

wahst, got. -wahsts; til I. vokse; i rigsspr.

især fagl. og (3)

') (jf- Opvækst 1^ det at en (del af en)

organisme tiltager i størrelse gennem
en normal udvikling, vokser. Forplantning
(danner) Modsætning til Y3dkst.Sal.VI.897.

Under Kræftsvulsternes vedvarende Vækst
. . destrueres efterhaanden mere og mere af

Legemets Yæy.SaUXIV803. bakteriecellen

må have en centralstruktur, der regulerer

stofskifte, vækst og delingsprocesser. »SaZ.T.

1952.645. vokse en vækst, se I. vokse 3.1.

om forsætte, stække, sætte i væksten
se forsætte 4, II. stække 3, II. sætte 4.3.

||

især i flg. anv.: I.l) m.h.t. levende væsener
(og disses (legems)dele, organer). *Et van-
skabt Trold af Jordens Skiød stod op,

|
Ved

daglig Vext opsvolmede dets Kio^.PHFrim.
(SkVid.XII.85). Huden er bedst, naar Dyret
fuldkommen har endt sin Yext.JFBergs.
G.2. Legemligt . . kan Væksten være saa
stærk, at Skikkelsen bliver lang og opløben
(o: i overgangsalderen). Brandes.1.468. Landb
O.IV.813.

II
(se ogs. ovf. I 25) i udtr. for, at

væksten hemmes ell. standser, (oftest styret af
præp. i). Abildg.&Viborg.F.128 (se u. trykke
3.1^. *De Børn, som kues under Væxten,
trives

|
Med Tiden bedst. Oéhl.lV.5. (en gravid

kvinde maa ikke) holde Barn over Daaben,
ti giør hun dette, kommer et af Børnene til

at staa tilbage i Y æxt.Thiele.III.80. Det
(af børnelammelse) angrebne Lem afmag-
rer, „svinder", bliver . . tilbage i Væksten.
Panum.122. Om Een var . . for opløben
eller før Tiden standser i Yexten. Kierk.
III.201. RaunkjærsKonversationsleksikon.il.
(1948). 463. 1.2) (jf. I. Grøde l.i; m.h.t.
plante ell. planteorgan. See, hvor alting op-
blomstrer i en frisk Vext, hvad der voxer
langs med JoTdeTi.Birch.II.83. Den Sol, der
skænkede de sunde Spirer Vækstens Fylde.
Pont. LP.VI1. 134. Warm.Bot.438. Skovens
Træer, som Gud havde plantet og Regnen
givet Vækst (1871: bringer . . til at voxe^.
Es.44.14(1931). Hvis Solen vilde skinne
noget mere . . kommer der nok hurtigt
Vækst i alle Tmg. Pol.*'ltl939.5.sp.5.

\\ (jf.
u. bet. \.i) i udtr. for, at væksten hemmes ell.

standser, forhutlede, i Væksten kuede Naale-
tTS)eT.Drachm.UB.20. (ved stikning) sættes
Tidslen noget tilbage i Y3sk3t.LSal.XI.605.
Ledeskuddene paa de Espaliertræer, som

endnu ikke helt udfylder Pladsen, maa ikke
straks bindes ned i vandret Stilling, da de
saa let gaar ud af Y ækst. NatTid.*l»1937.
8.sp.3. SorøAmtstid.^V»1942.9.sp.2.

\\ (nu
1. br.) i udtr. for begyndende ell. (især) fort-

sat vækst, hvert Træ, som hånd . . beviser

at have sat og til god Vext hembTagt.For-
ordn.(Kvartudg.)^^lil710.§2. anspore Træet
til at gaa i Væxt igien.. Ydun.(Khh.) 1895.

10 12. naar den unge Skov er kommen til

sin Vext, som eragtes i det mindste i

6 A&T.Forordn.(Kvartudg.)"lil710.§2. (han
sagde) at et Træ, som var hugget fra Roden,
sielden kom til Yext.Schousbølle. Saxo. 134.
Naar Bygget har staaet i Vext i 12 Uger,
har det gierne sin Modenhed. JPPrahl.AC.
65. ASØrsted.T.234. Kriminalf.454.

\\ (jf.

I. vokse 5; sj.) det at en plante forekommer,
vokser et sted. Uden for Ægypten har vi kun

20 efterretning om papyrusplantens vækst paa
Sici\ieTi.JohsPed.AB.49.

2) overf. anv. af bet. 1. 2.1) om persons

udvikling til større kraft, dygtighed, moden-
hed osv. Flertallet (er) endnu ikke . . kom-
met til den Væxt, at de med Glæde kunde
optage det Kors, som upaatvivlelig var
for Haanden, naar et Brud med Statskir-

ken skulde ske.Cit.l839.(Grundtv.B.II.305).

Vækkelse er en god Ting, men kristelig

30 Vækst endnu hedTe.FrNiels.(BiskopFr.Niel-
sen.(1911).113). det lader sig ikke nægte, at

den forbitrede Kamp indsnævrede deres (o:

de stærke jyders) Sind og lærte dem at hænge
i Bogstaverne paa en gold Maade, der synes
at have hæmmet Livets Vækst iblandt dem.
HBegtr.DF.II.54. han følte, at der var noget
i Vækst i ham se\\.Gerdes.SE.18. Det er et

Liv i langsom Vækst, men helt konsekvent.
EFrandsen.se.11.255. 2.2) om tings ell. for-

40 holds tiltagen i størrelse, omfang, antal ell.

udvikling til et højere stadium, større fuld-

kommenhed olgn. Det Kiøbenhavnske Uni-
versitet kom til sin fulde Yæxt. Holb.DH.
III.21. *Giv Aandens Spirer Kraft og Fred

|

Til Yext. Ing.RSE.VII.216. jeg . . saa kun
nedrevne Rønner og nye i Vext staaende
(o: under bygning værende) Jinse.HCAnd.
BC.IV180. I. P. Jacobsen havde den*Gang
ikke det sygelige Udseende, som han fik

50 under sin Brystsygdoms stærkere og stær-

kere Yækst. Schand.0.11.49. de samme ska-

bende kræfter har øjensynlig været i vækst
helt ned gennem yikmgetideTi.AOlr.DH.I.

339. Realkredittens Vækst i de sidste A årtier.

VindingKruse.E.1189. Med byernes vækst
kom et større antal gadenavne heTa.Skau-
trup.SprH.II.lll. m.h.t. vandstand: (Niger)
har den samme Natur i voxt og oversvøm-
mende som Ælus.Pflug.DP,1019. jeg skulde

60 kun merke paa Vandets Fald og Vext, saa

kunde jeg let faae min Baad igien omkring
ØeTi.Robinson.1.234. vandet (havde) Taget
saa høy væxt i Gadekæret, at (osv.). Farum
Er.45. give vækst, især om gud (efter ICor.
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3.6): faa til at vokse, udvikle sig. *Vi . . med
Taksigelse os mod Hans Throne vende

|
Til

Kilden, hvorfra ned de Naades Strømme
gaar,

|
Der Vandet har vor Jord det forbi-

gangne Aar,
I

Vor Sprog har gived Vext.

Holb.NP.Bl.^ *Gladelig du heden for,
j
Thi

du vandede paa Jord
|
Himmelrosen i din

Have,
I

Gud gav Væxt, og herlig skød
|

Den fra Danmarks Eng sig op
|
Over Nor-

rigs F]æ\åetoTp.Grundtv.PS.III.230. Winth. i'p

11.96.
II

i udtr. for begyndende ell. fortsat

udvikling, komme i vækst: just som den
(o: deres kærlighed) var kommen i Vækst.
JPJac.1.135. den realistiske Folkeskildring

i Malerkunsten kom . . sent i Vækst hei-

hiemm.e.MylErich.S.6. Et æstetisk højt-

begavet Folk fandt i Operaen . . sit Hjem,
hvor alle Glæder stod i Y æxt.UnivProgr.
1942.1.60. vokse en vækst, se I. vokse
3.1.

II (jf. u. bet. 1.1-2j i udtr. for, at en 20

udvikling hemmes ell. standser; i forb. som
hemme (OlafHans. I Høstnatten . (1914). 25.

BerlTid.'"'U1940.M.8.sf.l), kue (Wilst.D.I.

64. Duelund.N.156), kvæle (smst. CHans.
F.114) i væksten.

3) (jf. Dværg(e)-, Kæmpevækst^ den maa-
de, hvorpaa noget vokser; størrelse, form,
udseende, som noget antager ved sin
vækst (1). 3.1) m. h. t. levende væsen, især

person: figur; skikkelse; ofte m. særlig 30

tanke paa skikkelsens højde, vee de Kvinder
. . som gjøre Hætter til Hoveder af al Slags

Væxt (1931: efter hver Legemshøjde^, for

at fange Sjæle !Æ3.23.iS. strax kiender jeg

min Regner. Samme Gang, samme Vext,

samme Ansigt, samme Øiekast./Sw/im./.lJi.

*0 hvilken deilig Pige der gik.
|
Hvilken

tryllende Væxt! Hvilket smægtende Blik!

Oehl.Digte.(1803).235. *Hans Væxt er man-
dig, hans Miner saa h\ide.Hrz.VI.71. *Lok- 40

kerne bløde og Væxten den slanke,
|

. . det

hun i Arv efter Moderen ^k.Hostr.VY126.
Denne din ranke Væxt (Chr.VI: Denne din

høyde^ er lig et Palmetræ.fiø;/'«. 7.7. Et
Underværk af Vækst og Form,

|
og Farve,

Sødme — Skønheds Norm (0: kvinden) !

JVJens.VL.57. ingen kan lægge en alen
til sin vækst, se Alen 1; jf. u. I. lægge

10.5, I. Tomme 2.3. || især i forb. af vækst
ell. (nu ikke i rigsspr.) i vækst(en) (Moth. 50

L150. Grundtv.PS.III.238. BornhHaandvEr.
62) ell. (nu næppe br.) paa væksten (Luc.

19.3 (Chr.VI). Wilst.Il.iii.v.l93) ell. (nu
næppe br.) til væksten (Blich.(1920).

XXIV.144), (m. foregaaende adj. ell. subsi.,

der angiver udseende, størrelse olgn.) m. h. t.

skikkelse. Kong Magnus . . var en middel-
maadig Mand af Ydsxt. Holb.DH.L165. En
Knæling (0: mandsling) af Yext. Høysg.S.177.
Han var anseelig af Yæxt.Ing.LB.1.44. *En eo

Pige rank og kydsk, af Væxten stolt. PalM.
AdamH.n.(1851).22. du siger jo, at du har
seet et Glimt af Damen. Var hun høi af
Yddxt?Hrz.III.66. Endnu et Barn, skjøndt

rank og høi af Ydsxt. PalM.Dryad.5. lille ell.

(foræld.) liden (Moth.L150. RasmWinth.S.
70. PalM.AdamH.L245) af vækst, de Lam,
som fødes sildigere, end i Martii Maaned,
bliver smaa af Yext.OeconH.(1784).IL86.
Drengen blev lille af Vext og spæd af Lem-
mer. PEMull.(DUtTid.l833.1). en yngre,
fedladen Herre, lille af Yæxt.Pont.Sk.l84.
3.2) m. h. t. plante. Det Træ har en fuld-

kommen Yæxt.vAph.(1764).767. En Blomst,
jeg kjender Duften af, men ikke

|
Dens

Væxt, dens Stilk og Blade. Hr2./Z.337..Ned-
liggende Tandbælg . . har tueformet Vækst.
Sal.XVn.159. (jf. u. bet. 3.i) i forb. af

(t paa) vækst: en Ceder paa Libanon,
med deilige Grene og en skyggende Krone
og høi af Yæxt. E2.31.3. (planten) voxte og
blev til et sig udbredende Viintræ, lavt af

Væxt (Chr.VI: nedrigt paa vext; 1931 af-

vig.). smst.17.6.

4) (jf. Opvækst 2) konkr.: hvad der
vokser frem. 4.1) (jf. Gevækst 2; især fQ)

om enkelt plante (urt, busk, træ osv.).

(der) er en Have med skiønne Fremmede
Vexter, Træer, Blomster, Urter. Pflug.DP.
193. mange Væxter (ligner) hinanden saa-

ledes, at vi henføre flere Arter deraf under
een Slægt. Ørsi. ¥55. Jorden . . bærer Væxter
(Chr.VI: urterj, tienlige for dem, som den
dyrke. Hebr.6. 7. Her (0: uden for byen) lod

Gud en rar Vext hastig opvoxe og give ham
(0: profeten Jonas) en behagelig Skygge.
Birch.BibelskeHistorie.^^ (1820).57. man seer

i Skovgrunden tidt en sjelden Væxt udvikle

sig tæt ved de andre, almindelige Urter.

HCAnd.AV177. lavere Vækster (Alger, Svam-
pe). 5'ai.'Z.595. hvad der foregaar . . mellem
Kæmpetræet og Slyngplanten. Det er en

Duel i Skoven. To Vækster har undsagt hin-

anden. JFJens.TL.i9. billedl.: vort Selskab

af en liden Ympe vil blive til fuldkommen
Yext. Langebek.Breve.lOl. en Tid, hvor Ro-
mantiken levede videre i nogle smaa ynke-
lige, saftløse Ysekster. Rimest.DF.3. \\ om del

af plante (sml. Knævækst (?)); dels f: skud
(L6.2). E2.I7.9 (Chr.VI). billedl: jeg vil ud-
gyde min Aand over din sæd, og min vel-

signelse paa dine vexter (1871: Børn). Es.

44.3 (Chr.VI). dels (fagl.): aarsvækst (l.i),

aarring. ArchivSøvæsen.II.375. 4.2) (i alm.

spr. især i ssgr. som Plante-, Trævækst (2))

dels om indbegrebet af alt planteliv, mange
herlige Frugter, Træer og andet Yext. Pflug.

DP.1073. Denne Lighed kan vel ikke beroe

paa Andet end paa en fælles Grundlov for

al Yæxt? Ørst.V87. dels (især) om bevoks-
ning, vegetation, plantevækst paa et vist

sted, omraade; (navnlig foræld.) om afgrøde

(jf. Brakvækstj; i ssgr. endvidere om sam-
ling skud, blade olgn. (paa plante) (jf. u. Løv-
vækst 1^. Mon vel i gammel Tiid var meere

Qvæg i Landet? . .
|
Mon Jyllands Jord os

gav da meere Vext og Korn? Holb.Paars.

269. Landets Grøde og Yext. Schousbølle.
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Saxo.eiy (vindpustet) døde hen i Flodbry-

nets Vækst af tynde YiåieT.JPJac.II.354.

iilledl.: af Skummelheden groede der op en
Vækst af alle Mistankens giftigste Svampe.
Tilsk. 1903. 266. ofte som 2. led af ssgr., se

Busk- slutn., Plante-, Ris- (2), Skov- (2),

Trævækst (2). jf.: Landet ved forskrefne

Stæder er frugtbar, haver mange Sukker-
Møller og megen Hvede-Vext.P/Zwgf.DP.
1160. Fra Lund i Skaane berettes, at . .

Tobaksvexten har . . været overmaade
fordeelagtig.^dr."/ii762.sp.7.

|| (nu næppe
Ir.) høst, avl af visse afgrøder, frugter i et

bestemt aar ell. paa et bestemt sted og de deraf

fremstillede produkter; aargang (2.1 ). Oprigtig

nye Brunsviger Humble i hele og halve

BaUer, af 1761. Aars Yext. Adr.Vil762.sp.lO.

Jeg smagte paa Vinen; det var en ypperlig

gammel Rhinsk Væxt. Winth.IX.84.
\\ (fagl.)

om bakterier. I kultur fra blodet (20 cm*) 20

var der ingen væxt. Ugeskr.f.Læger.1927.1001.

sp.2. 4.3) hvad der vokser i ell. paa dyrisk

organisme; uden for ssgr. som Haar-, Skæg-
vækst kun (jf. Kød-, Pose-, Udvækst 2; nu
især dial.) d. s. s. Gevækst 3. vekst i næsen
(0: næsepolyp). Moth.V237. da samme Pige

efter sin Død . . blev opskaaren fantes i

Maven en Vext, som en Pose, imellem Hu-
den og Peritonæum. LTid.i726.6S5. (han)
havde et stort Økel eller Væxt paa sit højre 30

Kindeheen. Egede.GM.108. *Vi love dig vort
halve Rige,

|
I Fald du skaffer Væxten (0: en

ved trylleri forlænget næse) bort,
|
Og giør os

atter Næsen kort. Oehl.II.16. Feilb. Esp.394.
Vækst-, i ssgr. (f Vækste-. Væxte-

kiender. LTid.1759.345). (jf. Vokse-; af
Vækst; foruden de ndf. medtagne kan anføres

Hg. fagl. ssgr. til Vækst 1, især I.2: Vækst-
betingelse, -bøjning (0: om vækstbevægelse),

-energi (TfP.1896.128. Pol."'U1949.14.sp.6), 40

-fase, -fejl (hos træ), -forhold, -forstyrrelse,

-hastighed, -hemmende, -hemning, -kaar,

-kraft (VilhAnd.BT.55), -krumning (0: om
vækstbevægelse), -mulighed (overf.: DagNyh.
'*U1912.1.sp.3. Gersov.KL.6), -retning (0:

plantedels), -træthed (TfP. 1915.782), -vil-

kaar; spec. betegnelser for guddom ell. gud-
dommelig kraft, der giver vækst, frugtbarhed:

Vækst-aand (VilhAnd.BT.53), -gud (smst.54.

Bæksted.Nord.Gudelære.(1943).97), -guddom 50
(AOlrE.NG.25), -gudinde (smst.535), -kvinde
(smsL); (nu l.br.) til Vækst 4(.i): vækst-arm
(0: fattig paa vækster. JVJens.LB.il), -art

(D&IL), -kender (LTid.1759.345. D&H.),
-løs (HCAnd.ISv.23), -rig (MO. VSO.), -rig-

dom (lngvBond.JR.392), -verden (se u. Ver-
den 4.6;. -aar, et. (jf. Vokseaar; fagl.) aar
af en organismes, især plantes, vækst. Amberg.
598. MO. MøllH.V450. -bevægelse, en.

(bot.) bevægelse, som foregaar i plantedel un- 60
der væksten; dels om den naturlige bevægelse
ligefrem (tilvækstbevægelse) , dels om bøjninger
olgn., der skyldes fysiske paavirkninger, fx.

af lys, varme (tropismer). Sal.11.1008. Warm.

Bot.458f. 03 -band, en. (jf. Gro-, Vokse-
bund; jordbund, hvori planter kan vokse.

Bornholm bestaar jo ogsaa af andet end
Granit, der forøvrigt, naar den smuldrer,
giver god Y?Bk%ih\xnå.AndNx.(DanmEVC.
339). især overf.: JPJacobs.Manes.I.61. Det
stille Sorø med dets skønne Naturomgivel-
ser . . blev (Ingemanns) Digtnings Vækst-
bund. i2MJoM;.^BiogrrL.''Z/.i95;. -dam, en.

(fagl.) fiskedam til unge fisk, fiskeyngel, at

vokse i; voksedam. Nord. Tidsskr.f. Fiskeri.

1875.82. Frem.DN.536.
Væk-sten, en. se Vegsten.

C9 Vækst-grund, en. (jf. -bund samt
Voksegrund; især overf.: For Hellenerne var
Myterne og Fortiden . . den aandelige Vækst-
grund for alt godt og styrkende. T^rPowisen.

TGK.27. MartinAHans.TS.143. -grænse,
en. (bot., foræld.) den ved de klimatiske for-

hold bestemte grænse for en plantes ell. plan-

ternes udbredelse; spec.: grænse for plantevækst

paa bjerge; (nu:) vegetationsgrænse. VSO.
-hus, et. (jf. Drivhus 1, Plantehus; gart.)

hus ell. rum, hvori planter kan beskyttes mod
(mnter) kulden; nu især: hus, overdækket med
glas og som regel opvarmet, til planter fra

varmere egne. Vekst-hus . . kaldes et HuB
i en have, hv6r de vekster forvares i om
vinteren, som ei kand tåle ktdd.Moth.V238.
Et koldt Væksthuus, som enten slet ikke
varmes, eller hvori Luftens Temperatur ved
et Ildsted holdes kun en eller to Grader
over Frysepunktet . . En rummelig, lys og
tør Kjelder kan bruges heTtil. Olufs. Land-
oecon.379. Festdagen kom . . Alt, hvad der

var af Blomster i Væxthusene, var ryk-

ket ud til Tjeneste i Værelser. Tops.//.202.

EavebrL.m.ll22. (jf. Drivhus 2) billedl.:

HCAnd.SS.VI.279. Kunsten har i Dag den
Opgave at være et Væksthus, et Sted, hvor
noget værdifuldt holdes i Live i en ideløs

Tid.Pol."liol946.10.sp.4. \\ hertil Vækst-
hug-forsøg, -nellike (S( Dianthus Caryo-

phyllus og suffruticosus. JohLange.Pl.(1949).

75), -plante samt (zool.) navne paa forsk,

skadedyr som Væksthus-græshoppe (Tachy-
cines asynamorus. HavebrL.*II.1126), -mel-
lus (Trialeurodes vaporariorum. LSal.XII.
544), -snudebille (Otiorhynchus sulcatus.

HavebrL.m.ll57). -Jord, en. (jf. Plante-

jord 1; gart., foræld.) jord, der bestaar af

forraadnede plantedele ell. indeholder gødning.

Gjæring i Moderjorden eller den brændbare
Væxtjord. Landhuushold ./. 180. Andres.Klitf.

361. t -kirtel, en. d. s. s. Voksekirtel.

JBang.S.607. -lag, et. (jf.-væv; bot.) celle-

lag i plantes stængel og rod, som frembringer

tykkelsevæksten; spec. (jf. Safthud; om celle-

laget mellem barken og veddet i træer. Warm.
Bot.221.300. Sal.XVIII.438.
vækstlig, adj. ['vægsdli] (su. våxtlig;

o/Z. af Vækst; uden for dial. (BornhOS.)
næsten kun hos JVJens., se nærmere Harry
And.JL.225f.,288) som hører til, angaar ell.
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minder om organisk vækst ell. udviklingen

inden for dyre- og planteverdenen; som er i

stadig vækst, præget af frodighed, voksekraft.

Anatomisk frembyder Kvinden et vækst-
ligt Paradoks, idet Kønnet ved den oprejste

Gang er flyttet fra Legemets Udside ind

i Skjul af Ekstremiteterne. JFJens.Ei^J54.
*Selv havde hun en Gang sin Maj,

|
brun-

øjet, pigelig og svaj.
|
En yndig, vækstlig

Sjæl, et Træ.
|
som lovet bredte ud sit Læ. lo

sa.(PoU*U1936.11.sp.6). i (Dickens's) Øjne
er Huse levende . . I hvor høj Grad det

lykkes dem at opnaa en væxtlig Tilværelse

. . er betinget af deres Brug . . afhængigt af

de Mennesker, der beboer dem. Elling.Man
læser Dickens. (1949). 17. || hertil Vækstlig-
hed. Han døde som selve Afbilledet paa
den umættelige, formaalsløse Vækstlighed.

JYJens.NH.le7. *som det søde Piletræ
|
er.

Kvinde, Elskede, dit Læ,
|
din Vækstlighed, 20

dit Væsens Vaar.sa.FL.56.
Væk.st-liv, et. (især hos sprogrensere)

planteliv, synes Dig ikke hele dette stille liv-

løse Klitland at være en uhyre Kirkegaard,

hvor selve Væxtlivet er uopvækkeligt be-

gravet? Blich.(1920).XXIII.105. Barfod.RD.
19. VilhAnd.BT.52. -ladsalt, et. (nu
næppe br.) planteludsalt. OHMynst.(AWent-
zel. OHMynster. (1928).161). VareL. (1807).
III.106. -maade, en. (fagl. ell. Q)) maade, 30

hvorpaa noget vokser; m. h. t. mineralers kry-

staldannelse: BiogrLex.XVI.322. overf.: Jævn-
sides med denne literære Strid . . gik . . den
religiøse om Kirkens aandelige Tvangsret,
den blot menneskelige om den enkeltes

Vækstmaade. TroelsL.BS.II.16i. -perio-
de, en. I) (jf. -tid samt Vokseperiode; fagl.

ell. O^ periode i hvilken noget vokser
\\ (1. ir.)

til Vækst 1.1: Grundlaget for hele Fol-

kets Sundhed, nemlig Børnenes Ernæring 40

i Yæ]istTpenoden.VorUngdom.l937l38.245.
\\

(hot.) til Vækst 1.2. MøllH.V451. Warm.Bot.
441.

II (1. br.) til Vækst 2.2. Begivenhederne
i Radiofoniens Vækstperiode. Po?."/iii539.7.

sp.2. 2) (fagl.) forhistorisk periode med en
vis vegetation. SophMull.VO.9. -punkt,
et. (bot.) det sted i et planteorgan (stængel,

rod), hvor nydannelsen af celler ved længde-

væksten foregaar. MøllH.'V449. Warm.Bot.l7.
overf.: hvor er Væxtpunktet for Livets fulde, 50

sande l]dvik\mg.Jørg.Liv.III.121. -rige,
et. (nu 1. br.) i best. /.; planteriget. vAph.
Nath.VIII.279. Ørst.1.9. (bjørnen) ernærer
sig baade af Væxt- og Dyreriget. Blich.

(1920).XVII.97. ADJørg.NK.259. -spids,
en. (jf. -punkt; bot.) den yderste ende af plan-
teorganer, bestaaende af delingsceller. MøllH.
V449. Sal. XVIII. 438. -stof, et. (biol.)

(virke)stof, der fremkalder vækst. Hver Gang
der laves et Saar, fremkommer der Vækst- eo

stoffer fra de beskadigede Celler. Ugeskr.f.
Læger. 1940. 428. sp.2. LSal.XII.544. -tid,
en. (jf. Voksetid^ d. s. s. -periode; (bot.)
til Vækst 1.2: VortHj. III, 4.68. ForstO. til

Vækst 2.1 : OskAnd.(EirkehistSaml.6R.I.153).
han stod midt i en aandelig Væksttid. Eriks-

holm.Jonna.(1905).188. -v»ev, et. (bot., sj.)

d. s. s. -lag. Ed Erslev. Planterigets Naturhist.

(1873).116.
Væl, en. se LVæle.
Vseld, et ell. (ikke i rigsspr., jf. Feilb.)

en (Brors.SS.I.171. jf.: den tunge Os-Væld (0:

af urtekramvarer). Reinhard.FG.239). [væl'J

Høysg.AG.36. (dial. Mlå, Aakj.R8.113(sa.
RS.*(1909).113: Væld;. MDL.649. Feilb. jf.

(muligvis til Vælderj; *Væld og Vilder ud i

Lyset sprang,
|
hvor den (0: bækken) med

Solens Sang stod ud i Nerden.Noe-Nygård.
S.119). p. d. s. ell. t -e (jf. u. Kildevæld;
ell. (dial.) -er (NordslSønd.l922.216.sp.2.
Feilb.). (ænyd. veld, væld, fk., fsv. vålder,

m., kogen, kogende masse, no. vell, n., oeng.

wiell(a), m., kilde (eng. vfell), jf. oldn. vella,

/., boblen, kogende masse, oeng. wielle, f.,

kilde, mn<. welle; til IL vælde; sml. Brønd;

jf. Vælder ||
(oblik. ell. flt. af) en sideform,

dial. vild (se ovf. 1. 10), indgaar i stednavnet

Tisvilde (æda. Tiswillæj^ se Brøndum-Nielsen.
GG.I.233. Stedn.II.67)

1) t sydende bevægelse i vædske. kolde Mid-
ler giør Størkninger, og hidsige sætter det

(0: blodet) i Yæld.Agerbech.FA.II.27.

2) (jf. I. Kilde 1, Kildevæld 1; især poet.)

vand, der paa visse steder vælder frem af
jorden; ogs.: mindre vandløb (der udspringer

fra et saadant sted). Moth.V241. LTid.1726.
792. *see, hist henne springer

|
Netop et

Væld, hvorved jeg meget nemt
|
Kan slukke

denne Tørst . .
|
Og derpaa gik han munter

hen til Bækken. Bagges. Gom F. 149. *Hvor
Taaren faldt et Væld sprang ud. Oehl.Digte.

(1803).258. *Jeg gik mig i Lunden en sildig

Sommerqveld,
|
Og tømte mig et Bæger af

sprudlende Væld. Heib.Poet.III.364. de smaae
ilende Væld, der fremkaldes om Foraaret og
om Sommeren forsvinde. /S'i&&.//.5. Tæt ved
sprudlede en Kilde, han stænkede hende
med det friske Væld over Bryst og Ansigt.

HCAnd.(1919).III.297. *Lyden af et Vand,
som bobler,

|
af et Væld, der halvkvalt

vælder —
|

Helligkilden, gemt og glemt.

Rørd.DengamlePræstegård.(1916).42. paa selve

Almind Kirkegaard flød der et Væld, som
mentes at have Lægedom mod Sot og Plage.

HMatthiess.H.42. slaa væld, se u. IIL slaa

4.2.
II

i videre anv., om (det strømmende) vand
i større vandløb ell. i havet. *Det sværges
ved Eikthirners Takker (0: de ferske vande),

Havets Ysild.Oehl.III.172. *Guds Fred! hvor
I bygge

I

Paa Mark og paa Fjeld,
|
I Bøgenes

Skygge,
I

Ved Elvenes YældlGrundtv.NM.l.
Dybt i Havet, som med stærke Bølger

|

Skummer mod Stevens hvide Fjeld,
|
Der

en Havfru sig paa Bunden dølger
|

I det

blaa, kjølig friske Yæld.Heib.Poet.III.448.

jf.: *han over Floder sig begiver,
|
fordob-

let af et Skybruds Yæld. HHundrup.Antikke
Vers. (1923). 39 samt *vi ned os dukke vil
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fra Top til Taa
|

i Vældet her (o: punchen).
Hostr.SpT.1.4. || i sammenligning og hilledl.

udtr. *fri som Vind og Væld, han sprang
|

Med Harpen over Mark og Yang. Staffeldt.25.

Hus af Syld, som Træ af Rod,
|
Og af Væld

den klare Flod,
|
Voxer op med Ære.Grundtv.

SS.I.626. *Vi har øst af et Væld, der i

Weimar sprang ud. Hrz.l00Aar.(1849). 53. du
bliver som en vandrig Have, som rindende
Væld (1871: Kildevæld;, hvor Vandet aldrig

SYigter. Es.58.11 (1931).

3) (jf. I. Overvæld; sted, hvor vandførende
lag kommer frem til jordoverfladen, og vand
vælder frem; ogs. (jf.Yælder; dial.): hænge-
dynd ved sted, hvor vand vælder frem. *En
Dam snart bliver tør, naar den har ingen
Yæld. Helt.Poet.129. *her ved disse Væld

|

Du reise skal din By (o: Roskilde). Oehl.

XXX.89. en Kilde, som her har sit Væld,
danner en . . stor Dam. Molb.Dagb.86. Han
(o: en skøjteløber) løber lige hen imod Rør-
holmen; der er Væld underneden — et far-

ligt Sted før Solhværv er gSi3i.Gt.Blich.(1920).

XI.208. (stiens) bløde Grønsvær . . overris-

ledes her og der af smaa, klare Vandstrøm-
me fra talrige Væld i Bakkesiden.^ndA'a;.
M.72. Landbo. 1. 519. Feilb. Brenderup.§42.
billedl: *0 Taarers Væld (jf. Taarevældj!
endnu af Ingen tømt,

|
Let vakte Bølge fra

en evig Kilde.PalM.1.26.
\\ (jf. u. Opvæld; f

om flods udspring, kilde. Author , . viiser hvor
Rhin- og Rohne-Strømmen . . have deres

Oprindelse og Yeld. LTid.1724.60. jf.: (han)
ansaae med Skræk een af disse Ildfloder

(o: fra Vesuv), og erfoer, at dens Løb var
sex eller syv Miil fra sit Væld indtil Havet.
vAph.Nath.VIII.473.

4) (jf. I. Kilde 3, Kildevæld 2; især &)
overf.: hvad der er oprindelse til noget; det,

hvoraf noget opstaar, ell. hvoraf noget ud-
springer; ophav; udspring; ogs. (jf. bet. 5)
om hvad der rummer (en rigdom af) no-
get værdifuldt, man kan drage nytte af.
Hvor kunne Urbanitetens Dyrkere øse af
et rigere Væld end i Ciceros VærkerP/^aisen.
(SkandMuseum.1800. II, 1.110). *(hun) knæ-
led

I
Fromt for Madonnas Fod,

|
Og hentede

fra det høie,
|
Det evige Væld

|
Klarhed for

sit Øie
I
Og Hvile for sin Sjæl. Winth.VI.

227. Ankomsten af (Thorvaldsens) øvrige
Værker vil give det alt modtagne Indtryk
forhøiet Styrke, og et nyt Væld, rigt paa
ædel Nydelse, skal udsende sin . . begeistrende
Strøm. Høyen.Thorv.25. især i forb. m. gen.:
*Jesu, du ald Naades Veld,

| Og Kierlighe-
dens Kilde. Kingo.SS.V59. *Vær hilset, Lys
fra Sandheds Yæld.Heib.Poet.IX.117. denne
Tanke er for mig . . Begeistringens dybeste
Yæld. Kierk.V1.321. livets væld (jf. Livs-
væld;.- Seel livets væld er fuld,

| Og naa-
dens rige blinker. Brors.SS.1.295. *Hos Dig
er Livets det evige Y3sld.Ing.RSE.VII.167.
•Livets Væld er i mit Bryst fortørret,

| Og
snart mit Timeglas til Ende rinder. ^ffoMc/i.

SK.90. de nyfødte Lam, svingende med
Halen, naar de finder frem til Livets Væld,
skjult i Mors md.KMunk.BF.28.

5) egl.: hvad der vælder, strømmer frem
som (vandet i) et væld (2), en kilde; frem-
strømmende, frembrydende mængde af
noget (fx. lys, lyd, toner) ell. (uden tanke paa
strøm, bevægelse) overvældende stor mæng-
de, overdaadighed af noget. 5.1) strøm-

10 mende, fremvældende lyd, toner ell. lys. *trindt

i Kristenheden,
|
Hvor Aand har Mæle og

Sang har Væld,
|
Hvor Øjne tindre hver

Julekvæld. Grundtv. SS. III. 40. PalM.Myth.
Digte.^(1857).216(se u. springe 2.2;. »for-

troligt gled Samtalens rislende Yæld. Røse.

Bygevejr.(1892).181. »Hør Klokkens Væld,
en udløst Sjæl gaar over Lethes Flod!
ORung.Overs.afPoesDigte.(1918).31. jf. bet.

5.2 sami'Tonevæld: Det havde været et for-

20 bausende Væld af Toner, han havde faaet

ud af Instrumentet.HGAnd.(1919).IV23.
||

m. h. t. lys. (han) seer i Aftnen ud, hvor
Luna gaaer

|
Hen over Himlen just med

skyfri Pande
|
Og Blik, hvis Væld af Straa-

ler Jorden n3L&er.PalM.I.104. *Dage og
Nætter pløjer hinanden. Sitrende Væld

|
af

Afgrundslys gaar hen gennem Rummet hver
Kvæld. PlaCour. UD. 25. især i ssgr. Lys-,

Solvæld; jf.: *Maanen, sort nu som Kul,

30 ruger timg
|
Over Solglarhav, over Dag-

glandsvæld. Oehl.III.188. »Vidunderlige
friske Morgenvæld,

|
Som strømmer udfra

Himlens vide Sluser. Drachm. DM.78. 5.2)

(jf. Strøm 3.4; om stor, overvældende
mængde, rigdom af noget, (i forb. m. præp.
af;, det Væld af . . klangfulde Ord (0: hos

Oehl.).MHamm.FK.73. Ingen barsk og stæ-

dig Natur (0: i Indien), kun et Væld af

Farver, Duft og Skønhed. TroeisL.Z///.35.

40 det Væld af Anekdoter, der fortælles om
hiim.Pol."liil939.3.sp.2. Jeg er her (o: i

fotografialbummet) som nyfødt, paa min Mors
Arm, iklædt et Væld af hvidt. Soya.FH.44.
spec. m. h. t. blomster, kranse: Kisten . . var
dækket af et Væld af signerede Kranse. PoZ.

^Vil907.2. (teatret var smykket med) et Væld
af Krysantemer. smst.^*l»1919.5.sp.5. 5.3) (in-

dre kilde til) rigdom af personlige egen-
skaber, tanker, følelser; fond (1.3.2).

50 (Staffeldt) havde et ægte poetisk Væld i sig.

Hjort.KritLit.1.46. jf.: (Drachmann) var en
Personlighed med et stærkt Følelsesvæld.
AGnudizm.(DagNyh.Viol906.1.sp.3). \\

(un-

dertiden m. overgang til bet. 6.2; i forb. m.
præp.-led m. af. Jeg lærte (engelsk), og hvil-

ket bundløst Væld af Digterrigdom aabnede
sig nu for mig (0: ved læsningen af Shake-
speare). Ew.(1914).III.248. *Han er et Væld
af Vid, af Tanke sviiXiger. Winth.X.5. Kingo

60 havde . . i sig selv et rigeligt Væld af begge
Dele (0: følelse og fantasi). RichPet.Kingo.
(1887).12. indadtil var (William Blochs væ-
sen) et dybt Væld af Hjælpsomhed, Tak-
nemmelighed, Hengivelse. Nathans.WB.19.
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Væld-, i ssgr. ['væl-] (ogs. Vælde-, se

u. Væld-kilde, -vand) af Væld 2 (ell. IL væl-

de^, -dam, en. (jf. Kildedam; fagl.) dam
med væld i. LandiO.I.519.

I. Vælde, en ell. et (nu det eneste bruge-

lige i bet. 1.2 ; i bet. l.i er der nogen vaklen

ml. en og et, men det sidste er i fremgang,

især ved ssgr. (undt. ganske enkelte som Ene-
vældej; jf. Levin.Gr.I.55.IL70 samt u. Præ-
stevælde og: Rigmandsvælden . . Det stør-

ste moderne 'Rigma.Jidsvælde.Brandes.T.220).

['væla] tidligere ogs. undertiden ['vælda] (jf.

VilhThoms.Afh.II.12 samt *Vælde cvd Bælte.

PalM.VIII.19). p. (sj.) -r (i bet.1.2: APhS.
XX.238). {ænyd. welde, wælle, intk. og fk.,

magt, vold, glda. welde, wælle (GldaKrøn.219.
Rimkr.), intk. ell. fk. (Brandt.RD.II.94), sv.

vålde, n., (fsv. vælde^, no. velde, n., oldn.

veldi, n., magt, (magt)omraade, jf. mn<. welde,

/., vold(shandling) ; afl. af III. Vold; især Cp)

I) (især hist.) herredømme. I.l) det at

herske over, have herredømmet over andre;

stilling som herskende, overherre; magtstil-
ling; herredømme (l.i); regimente (I.l.i);

især om det herredømme, styre, der udøves af

en stat, en regent, en klasse; ofte m. bibet. af

storhed, høj magtstilling, omfattende magt-

omraade ell. af undertrykkelse, magtmisbrug.

*Hvo decidere tør, om Verdens Øye Rom
|

Til saadan Vælde meer ved Sværd end
Viisdom 'koml Holb.NP.A 4. '^ *Mod Kongens
Vælde reiste

|
Sig Bonde og Herremand.

Winth.HF.177. *Sønderjyllands Sønner træl-

le
I

under fremmed Yælde. Ploug.11.150. de

danskes Vælde (blev) allerede i det 10de
Aarhundredes Begyndelse . . stærkt knækket.
JohsSteenstr.N.IY106. Brandes meldte sig

selv som Frances Vaabenfælle i Dreyfus-
affæren, som Bekæmper af den militære og
klerikale Yælde. Rubow.LS.25. Hvor nord-
boerne kom til at stå over for kompak-
tere indfødte folkemasser, gled vældet snart

fra dem.Skautrup.SprH.I.178. have i (sin)

vælde, (nu kun arkais.) have herredømmet
over. *I)en, som Himlen har i Vælde,

]
Lader

sig hos dig anmelde. Brors.i49. hvorledes

(Knud den store) kunde da skrifue sig til

Norge, og en Part af Sverrige; da hånd dog
intet af disse tu hafde endnu i sin Vælde,
førend en Tiidlang derefter. Gram.(KSelskSkr.
1.44). Gravl.DD.8. \\ i talrige ssgr. (især hos

sprogrensere), hvoraf nogle er optaget fra oldn.

ell. ænyd. (se Dan(n)e-, Herre-, Høvdinge-
vældej, andre gengiver (græske) fremmedord
(se fx. Ene-, Faamands-, Folke-, Guds-
vælde samt Hjælpe O.), jf. HDahl.AM.66 f.

samt: Dette (o: Lubecks) . . handelsvælde.
Skautrup.SprH.1.187 . det selvraadige Her-
Tem&nday ælde. OFriis.Litt.105. Svenske-
vældets ¥ald.LJac.(bogtitel.l929). \\ billedl,

om forholds overvældende betydning, bestem-
mende indflydelse, dominerende stilling. For-
dommes Styrke, Vaners Vælde, Moders Herre-
dømme trodse til alle Tider Fornuftens af-

mægtige Bevægelsesgrunde. Schytte.IR.I.370.

han er bragt did, hvor han . . har givet sig

selv det høitidelige Ord, ikke hele Skiæbnens
Vælde skulde være i Stand til at bringe ham.
Rahb.Tilsk.1799.397. den dyrkede, oplyste.

Forstands Vælde over raa og vankundige
Menneskeracer. O Wolff. Overs, af Xenophons
Mindesværk.(1800).xv. jf.: det herskende
Latinvælde paa akademisk-videnskabeligt

10 og kulturelt OmTa,a.de.OskAnd.(Kingo.Siunge-

Koor.(1931).ix). 1.2) (efter sv. vålde, oldn.

veldi) magtomraade; rige; herredømme
(2). Den romerske Vælde strakte sig over

tre Verdensdele. MO.^ *Der (o: i Kalmar)
fik hun (o: dronning Margrete) den Regel

tagen ved,
|
som skulde gjælde,

|
og rejse i

trende Rigers Sted | et enigt Vælde. PioM^.

1.285. selv gamle Frihedsmænd som Swin-
burne (har) udtalt sig mod det britiske

20 Vældes Splittelse. Brandes.XI.31 5. Ejderen,

fra Arilds Tid det tysk -romerske Vældes
Nordgrænse. FvJessen.Mit Livs Egne.I.(1943).

43. jf.: det britiske Verdensvælde.SeWin.
(BerlTid.^'U1907.Aft.Till.l.sp.3).

2) det at eje magt(midler) til at kunne sætte

sin vilje igennem ell. det at være i stand til

ved sin styrke, sine evner, sin indflydelse osv.

at kunne udvirke, udføre noget, især noget

stort; magt (3); nu kun: det at være mægtig
30 (4.i); stor, vældig magt (3). 2.1) i egl. bet.

en Mand af Vælde og Formue (1931 afvig.).

Ruth.2.1. det ståer ei i min velde. Mo^L
V241. Balder: *„Egn, som stolt af trygge

Fieide,
|
Roelig trodser Himlene 1"

|
Thor:

„Viisdom, Dyd, og Mod og Vælde
|
Spaaer

du dine Dyrkere.'' Ew. (1914). III. 19. Be-

vidstheden om egen Kraft og Vælde, Mindet
om Fædrenes Sejre . . fyldte Marskbonden
med en Stolthed, der alt for ofte steeg til

40 O\ermod.Blich.(1920).XV.32. tag det fra

ham: Rigdom og Magt og Vælde . . og

hele hans Fremtrædens misundte Herlighed.

Kierk.Y.82. i (al) sin (magt og) vælde:
*Gik alle konger frem i rad,

|
I deres magt

og vælde,
|
De magted' ey det mindste blad

|

At sette paa en nælde. Brors.<S'*9./.2iS. *Hvad
i sin Vælde ingen Keiser torde

|
Os byde.

Rahb.VT.81. jf. ndf. sp. 74V: *Vi er Hans
(o: guds) Huus og Kirke nu,

|

Bygget af

50 levende Stene . .
|
Var vi paa Jord ei meer

end To,
|
Bygge dog vilde Han og boe

|

Hos os i hele sin Yælde. Grundtv.SS.1.70. nu
ofte spøg. ell. iron.: det hænder ofte naar

han har faaet tilpas i Hovedet, at han bliver

saa stærk og munter igen som dengang han
var i sin Magt og Yælde. AndNx.PE.II.114.
han holder meget af at optræde i al sin

Magt og Vælde. LoZrø. nu viste ministeren

sig paa arenaen i al sin vælde I
|| om over-

60 naturlig magt ell. evne. (hun) forsikkrede

ham, at hun havde til deels en Guddomme-
lig Kraft i sig, og, ligesom en Gudinde,

besad i sig selv en Guddommelig Magt
og Yælde. Schousbølle.Saxo.107. især (jf. Al-
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vælde; relig.) ni.h.t. gud: du regjerer over

Alting, og Kraft og Vælde er i din Haand;
og i din Haand staaer det, at gjøre Alt stort

og stærkt. lKrøn.29.12. *Lad Solen korte af

sin Vei,
|
Og Natten voxe til (o: om vin-

teren),
I

Guds Vældes Arm forkortes ei.

Boye.AD.1.88. 2.2) overf.: den store indfly-

delse, virkning, der udgaar fra ting ell. for-

hold; den overvældende, betagende kraft,
hvormed noget virker; magtfuld (3),

storslaaet virkning, her overtraf denne
Scenes (o: udsigten fra et hjerg) Vælde saa

langt alle hines (o: bakkernes), som de havde
overtruffen Sletternes. Bagges. DY VIII. 403.

Slottet kneised strunkt med Vælde,
|
Ung-

domsstærkt, skjøndt graat af Ælåe.Winth.
IV.31. *A1 Sjællands Ynde og Jyllands Vælde.

Hoffmann. (Berl Tid.'U 1924.Aft.5. sp.3). Den
farvestrålende, formstolte kunst får sin vælde
og sin glans af at forherlige guder som ikke
længer gør sig umiddelbart bemærkede.
Orøni.LA.197.

3) overvældende kraft, styrke (især af

fysisk art), der bor i noget, ell. hvormed noget

virker; ofte i forb. med vælde. 3.1) (nu 1. br.)

om saadan kraft, styrke hos levende væsen ell.

i dettes livsytringer, handlinger. Herolden
raabte med Vælde (1931: høj Røst). Dan.3.4.

*Viis der, at du i Bryst og Armene har
Yælde. Sort.HS.Bl.^ *Dybt Løven slaaer med
convulsivisk Vælde

|
sin Klo i Oimen.Oehl.

Digte. (1803). 34. *hans Hænder nu med
Vælde begge

|
Slog ned i Prækestolen.

PalM.AdamH.1.26. (han satte) det første

Glas med en saadan Vælde mod den . .

lange smalle Bordplade, at Stilken knak.
Schand.BS.83. 3.2) O om saadan kraft hos

ting, forhold. Skulde store fieide
|
Styrte

sig med vælde
|
Ned i havets vom. Brors.

SS.1.365. *(Sigyn) holder Skaalen, for fra

Giftens Vælde
|
At redde den, som eengang

elsket \ax.Oehl.XXIX.297. (graaden) kunde
bryde frem i al Livets Vælde om Morgenen,
naar hun Ya.a,gneåe.8chand.BS.109. Jechuas
ord lød her i templets pragt med endnu større

vælde end i det fattige Galilæas øde bjerge.

Kirk.VS.128. jf. u. bet. 2.1 : Der kunde gaa
farlige Strømninger bag Panden med de
ejendommelige lodrette Rynker, det ustyr-
lige Temperament kunde rejse sig i sin

Y3d\åe.EFrandsen.SC.II.148. \\ især (jf. III.

Vold 5.2) m. h. t. elementer, naturfænomener.
Stormens Sluser

|
bryde med Vælde.

|

Over Norges Fieide
|

til Danmarks Dale.
Oehl.Digte.(1803).79. Bjergene bæve for dets
(o: havets) Vælde (Chr.VI afvig.). Ps.46.4.

(profeterne) havde talt ord, der var som et

uvejrs yælde.Kirk.VS.eO.
4) om handling(er), anvendelse af

magt. 4.1) (bibl.) en række handlinger,
bedrifter, der viser ens vælde (2), stor-
hed, det Øvrige af Jehu' Handeler, og alt

det han har gjort og al hans Vælde (1931:
Heltegerningerj, ere de Ting ikke skrevne i

Israels Kongers Krønikers Bog? 2Kg.10.34.

m. h .t. gud: En Slægt skal berømme for den
anden dine Gjerninger, og de skulle forkynde
din Vælde (1931: vældige Gerningerj.Ps.
145.4. Han har øvet Vælde (1819: Magt;
med sin Arm. Luc.l.51 (1907). Job.37.5(1931).
4.2) (nu næppe br.) voldelig ell. krigerisk
fremfærd; magtanvendelse, der har til

formaal at skade, ødelægge. Hugger du
10 neder min fædrene Skov,

|
og gør du mig

den Vælde,
|

jeg lover dig, Nilus Erlandsøn:
|

saa dyre skal du det gælde. DFU. nr.13.8.

jf. bet. 5: Den (o: borgen) trodsed fjendtlig

Vælde,
I

Den trodser Aar og Mlde.Grundtv.
PS.Y.81. billedl: Han (o: Sneedorff) sparet

var som Barn fra Børne-Koppers Vælde,
|

Men maatte nu som Mand af dem sig lade

iælde.Prahl.ST.II.43.

5) (nu næppe br.) m. (overgang til) konkr.

20 bet.: krigsmagt; magt (7.i). Vi agter med
Vaaben og Sværd

|
Den Fiintlige Vælde at

svekke,
|
Hånd Freden at nyde ey længer

er værd,
|
Som fanged an Freden at brekke.

Sort.HS.Hl.r Flokken . . fegter godt |
Mod

en tredobbelt Yælde. Oehl.XXXI.295. smst.

XX.175. jf.: Jetten, stolt
|
Af medfødt

Kæmpestyrke, ødsler Kraften hen,
|
Vil være

selv en Vælde. smst.III.183. smst.165.

II. vælde, V. ['væb] (i bet. 4 ogs. skre-

30 vet vælle. MDL. Feilb. væle. i bet. 1:

Moth.V242. i bet.B: JBaden.Horatius.I.163.

i bet. 4: MDL.). -ede. vbs. (i bet. b) f -ning
(Moth.V243), jf. Væld. (ænyd. velde, intr.

(i bet.: vælde frem) og trans, (i bet.: koge,

smelte, svejse), glda. wælle, welle, intr., være

i kog (præt. wælde. 4Mos.l6.13(OldaBib.)) og

trans., bringe i kog, ogs.: smelte (part. wæld.
HellKv.84. Suso.75), æda. wælle, intr. (AM.6.
Harp. Kr. 197. præs. wælder. DGL.I.143.

40 Harp.Kr.l83. wæller. DGL.I.246) og trans.

(AM.9. Harp.Kr.l95. præs. wæller. smst.146.

part. wæld. smst. 10. 144), fsv. vælla, intr.

(præt. Ysd) og trans. (præt. vællade, part.

vældir^, oldn. vella, intr. (præt. yall) og trans,

(præt. veldi^; egl. to forsk, verber, et intr. (opr.

stærktbøjet) og et kausativt; jf. oht. osax. wallan,

intr. (nht. wallen; ;;/. IIL vallej, mht., mnt.

wellen, trans., bringe til at koge, smelte (nht.

wellen), oeng. weallan, intr.; jf. II, IV valle,

50 Velle, Vælling; besl.m. oht. w&lo, lunken, got.

wulan, koge samt volme || sml. I. koge)

I) om vædske: være i strømmende bevægelse.

I.l) (l.br. uden for forb. m. adv., se bet. 6)
om (vand i) kilde: springe frem; sprudle;
risle. Vandet velder af kilden. Moth.V242.
Nu vælder du (o: en kilde) Kristalle-klar

|

Af hvide Sand igiennem stride Aarer. Steners.

Ode.40. de klare Floders, vældende Kilders

og rindende Bækkes flydende Chrystal. Biehl.

60 DQ.IV.312. Den Sladderhank (o: kilden),

som evigt risler, vælder,
|
Og hvad den burde

tie med, iortæ\leT.Heib.Poet.III.53. Engang
i Fortids Ælde

[
var Kilden tryllet frem

|

for siden tavs at vælde
|
som Midtpunkt for

47*
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et Hjem.Aakj.VVF. 126. ordspr. (jf. PLaale.

nr.393): der vælder Vand, som (o: hvor der)

været hsi\eT. Da Folketid.1867.229 (referat af

tale af Grundtv.). i Ulledl. udtr.: *(du har)

sendt det sidste Suk til Gud
|
Did, hvor

Livskilden \3Q\deT.SalmHj.583.5. *Lystens
Kilde,

I
Som vælder i hans Siæl, maa ey til-

stoppes s&db.Clitau.IR.14. Hvert Livets Væld
tog mægtigt til at y3dlåe.Rørd.GD.70. 1.2) om
vand, vædske i al alm.: flyde; strømme; ogs.: lo

lølge. *jeg møder en magt
|

i det vældende
hav,

I
så jeg mærker, jeg stiger og daler.

NMøll.R.98. ad Gadernes stejle Fald vælder
al Slags Væde, baade det der stinker og det,

der kommer af 'Regnskyl.NHoffmeyer.Det

Meningsløse.f1912).123. Saarsecretet havde
været saa vældende, at det havde gennem-
trægt alle Forbindingens Lag og var der-

efter tørret ind. Ugeskr.f.Læger.l940.578.sp.2.

(l.br.) m. subj.-skifte (i forb. m. medj; Løfter 20

man derefter med forsigtighed hjernens for-

reste lapper, vil man se, at de to lamina
cribrosa vælder med yanå.Cotugno.Ischias

nervosa.(overs.l919).37. 1.3) (jf. dial. vælde,

regn (UfF.), samt hvælve 3.2, IL valle 1;

dial.) om regn: øse, strømme ned. Ikke altid

væler Regnen i Skyebrud ud over de sølede

Harke. JBaden.Horatius.1.163. et vældende
vande. UfF.(sjæll.). upers., m. indholds-obj.:

det \e\deTwand ned. Moth.V242. UfF. (Fyn). 30

2) (jf. Væld 6, strømme 2) overf.; spec. i

flg. anv.: 2.1) om lys, luft: strømme; straale.

Der vælder atter Vaarluft hid
|
igennem

mine Tanker,
|

jeg sluger Havets Brise ind
|

fra Vestens fjærne B&nkeT.Drachm.UY113.
(han) stod . . midt i det vældende Sollys.

Aakj.EE.192. m. subj.-skifte (i forb. m. med^.-

det vælder med Lys oppe i Rummet. MLo-
rentzen.AL.13. 2.2) om lyd, toner: strømme;
flyde. Klapsalverne vældede hende i Møde. 40

Kbh.^U1904.4.sp.l. en vældende Strøm af

Ord. EllenJ0rg.HH.77. 2.3) om plantevækst:

vokse yppigt (frem). *hvor Vedbend under
Taget vælder,

|
titter ud Fru Solsort. 22ørd.

F.5. den skønne, voldsomt vældende Vege-
tation. ZwwdPowis.B. 245. m. subj.- skifte (i

forb. m. med^; *Det vælded med Blomster
og Bær og Frugt,

|
hvorhen man saa. Pia

Cour.UD.126. 2.4) om haarvækst, tøj, drape-

ringer olgn.: falde yppigt, i store bøl- 50

ger, folder olgn. *om Din (0: Bacchi) nøgne
Fod (skal) vælde Dit vide Gey&ndt. AxJuel.
KF.84.

3) (sj.) trans. anv. af bet. 1-2: lade strøm-
me, flyde, udøse i mængde, i store maader.
i samme Nu brød Solstraalerne igennem og
vældede en Strøm af glitrende Lys over
Odins . . Støtte.GSchutte.OK.133. se ogs. bet.

6.4 slutn.

4) (dial.) bringe i kog; koge; m.h.t. mælk, eo

fløde (især i perf. part. anv. som adj.): Velde
iaremelk. Moth.^VlU. MDL.616. Feilb. Esp.
393. opkoge saltlage, naar kød saltes om: La-
gen fordærves hurtig og maa derfor ikke

forsømmes, saasnart . . den lugter eller er

slimet, at koges eller vældes, som det og
kaldes. PCMøller. Hou. (1833). 27. MDL. 661.

Feilb. UfF.
5) (dial.) svejse (sammen). Moth.V242.

at vele to Stykker Jern sammen. MDL.661.
Feilb. (u. vællej. jf. s a m m e n v æ 1 d e. Rost-

gaard.Lex.S24b.

6) i særlige forb. (til bet. 1-2J m. adv.

6.1) vælde frem, d. s. s. fremvælde; om kilde;

ogs. om flod: komme til syne. hiin Bæk, der

hist vælder frem af Buskene. JBirc/i.//. 55.

(han) som lod Vand vælde frem (1871: ud-
flyde^ til dig af den flinthaarde Klippe.

5Mos.8.15 (1931). om taarer: Taarer vældede
frem af mine Ø]ne. Blich.(1920).XI.187.
Pont.SM.^(1883).78. \\ billedl. og overf. saa
vældede (taagen) frem i sine lyse, lette

Klæder.CEw.Æ.LW. *Det dybe Smil væl-

der frem som iøx. Pia Cour. UD.162. om yppigt

frembrud af planter ell. foraar: Overalt vælder
den sydlige Vegetation ixem.Hauch.MfU.151.
Frem af Vinter vælder Naar. Rode. Moderen.
(1920).82. 6.2) vælde ind (jf. indvælde samt
II. vælte 6.4J; især billedl. og overf. det gode
velder ind ad dørren på oQ.Moth.V242. (den

fygende frostsne) vældede ind over Armod
og Pjalter. JPJac./.3i. Man vaagned op ved
Maaneskin.

|
Det vælded tyst ad Ruden ind.

PlaCour.UD.196. jf. u. II. vælte 2.2: Lige-

som i 1914 vældede tyske Hærmasser ind
over neutrale Omxaader.Krigenl939-1945.I.
(1947).309.

II
(nu 1. br.) om tanker, indtryk,

i forb. m. præp.-led rø. paa (jf. u. II. vælte

2.2j; hvilke forfærdende
|
Tanker storme

med magt, vælde paa Siælen md\Rothe.Ode,
efterKongensSygdom.(1760).[4J. idet jeg .

.

kommer til at tænke paa (ham), vælde
mange Betragtninger ind paa mig. Sibb.Tale

overMelchior.(1834).12. 6.3) vælde ned; i egl.

bet. (til bet. 1): (floden) vældede ned paa
Marken. Schousbølle.Saxo.63. Glad seer hun
Kilden vælde ned fra Røien. Riber.I.172.

||

overf. (til bet. 2). Først lod de håret vælde
over skuldren ned. NMøll.B.46. Himlens Lys
vældede ned over Frihedsstøtten. LeckFischer.

HM. 81. 6.4) vælde op || d. s. s. opvælde.

Moth.V242. MG. VSO. Feilb. om blod: stige

til hovedet. Denne Tanke vældede sammen
med al hendes Blod op i hendes Hoved.
IJohans.J.133. Ruth mærkede Blodet vælde
op gennem Hovedet. SonjaHauberg.SyvAar
for Lea. (1944). 207. i billedl. udtr.: Der (i

Golgata og Betlehem) vælde Livets Kilder op.

SalmHus.701.4. Stub.48. det er dets (0: mo-
dersmaalets) hjemlige Bund, dets Mundheld,
Bibelord og Folkebøger, hvoraf (Grundtvig)

har ladet Sproget ligesom vælde op af nyt.

MHamm.S.11.169. overf., især dels (jf. u.

II. vælte 7.2^ om planter, afgrøde: komme op

af jorden i rigelig mængde. Velstand vælder

op af Jordens ^kød. Ploug. 11.132. de gode
Gaver, som af Guds Naade vælder op af

Sjællands Muld. Ellekilde.DH.lO. dels om røg,
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taage: Røgea fra Brænderiet vældede, lige og

tyk, op af Skorstenen. KLars.GY2. en Taage
vældede op (1871: der opgik en Dampj af

JoTden.lMos.2.6(1931). \\
(sj.) upers.: lysne;

klare op. *Høje Nord, håbets borg!
|
hvor

det op i mulmet vælder,
|
hvor utrætteligt

det melder |
vårfryd efter vintersorg. jffosfr.

SD.I.334. II
(sj.) trans.: lade strømme op

(i stor mængde); m. h. t. ord: give fra sig.

Paa det øvrige, hun (o: en arrig kvinde) væl-

dede op af sin hals, svarede han ikke. Freu-

chen.R.50. 6.5) vælde over, (1. br.) om be-

holder olgn.: løbe over. Hendes Øjne vældede
over (o: af rørelse). JVJens.G.lOl. billedl.:

*du (o: solsorten) er Foraarets Sanger, det

første Bryst
1
der vælder over af Tone, naar

Kvelden er lys. sa.Aa. 59. 6.6) vælde ud,

d.s.s. udvælde; om kilde, vandløb: Tullin.

11.19. *Klar fra sin Bakke vælder Kilden
vid.Blich.(1920).V176. Vand flød frem, og
Bække vælded ud (1871: løb ower). Ps.78.20

(1931). Feilb. om taarer, blod: to store Taarer

vældede ud under de lange Øjenhaar.BKc/i,

(1920).XIX.103. Blodet vældede ud (af et

saar).NPWiwel.NS.50. billedl: Intet Sted
vælder dansk Sind saa yppigt og magtfuldt

ud som i (Grundtvigs) Poesi. Stavnstrup.DS.
46. m. subj.-skifte: *Mit hierte fuldt af glæde
velder nd.Brors.SS.I.183. || overf. *fra Je-

hovas Trone vælde Luer uå.Trojel.II.12. (jf.

u. II. vælte l.i) om masse af ting ell. (dial.)

af mennesker (Feilb.): (de) aabnede Pak-
kerne, og det herligste karmoisinrøde og
gyldengule Damask vældede nå.HegermL.
D Fort. 160. bristede Granatæbler, ud af

hvilke de røde Kærner vælder. Brandes.XIII.
378. Alle Bladene vældede ud af de tykke
Knopper. CEw.Æ.1.^37. Medens Hunnerne
flyver hen over denne (o: vandoverfladen),

vælder Æggene fra de to Kønsaabninger
Tiå.WesenbL.Ins.39. i forb. m. præp. over:
Dynebjerget vældede ud over ham. CFAfor-
tens.KW.37 . især (jf. u. udvælde, II. vælte

7.4^; brede sig uden for en vis (tilmaalt)

plads. Sirbuske holdes inden for passende
Rammer, saa de ikke vælder ud over Gan-
gene. ^jmme<.»/. 2929. 3S. UfF. (sj.) refl.:

hvert nyt Vækstlag, som kommer til ved
Stammens fortsatte Tiltagen i Omfang, væl-
der sig lidt ud over de ældre L&g. Howard
Grøn.SF.57. \\ om mørke (ell. lys). *Nu skri-

der Dagen under,
| Og Natten vælder ud.

Vægtervers.Kl.9. *Bliv hos os, naar Mørket
vælder

|
Af Nattens Sluser uå.Ing.RSE.VII.

246. * Paradislyset vælder
|
Af Nattens Slu-

ser ud. smst.247.
\\ (jf. u. frem-, udvælde

samt u. udhvælve^ om øjne: træde stærkt frem;
have en meget synlig runding foran. Næsen
var stor og lige, de straalende blaa Øjne
vældede noget ud. KLars.DM.39. Øjeæblerne
vælder ud af deres Huler. Soya.AV44. Øjnene
(o: en hængt mands) vældede ud. Branner.
Barnet legerved Stranden.(1937).243.

III. t vælde, V. -ede ell. -te (jf. ndf.

1.15). {ænyd. velde (i forb. som velde noget
fra en, velde sig ind paa en^, glda. velde,

velle (i forb. som velde sig til, tilrane sig

noget, tiltage sig en ret, formaste sig til, velde

sig op paa, trænge sig ind paa), fsv. vålda
(i forb. som vålda af, fran, berøve en noget

voldeligt, vålda til sik, tilrane sig, vålda sik

til, d. s.); fra mnt. -welden i overwelden (se

II. overvælde^ (til welde, vold, se 1. Vælde^
"o ell. efter mnt. weldigen (til weldich, se væl-

dig^; nu kun som 2. led i II. overvælde; jf.

I. indvælde, tilvælde) I) i forb. m. fra:

fratage, berøve en noget; i talem. bælt
(o: Store Bælt) haver mangen fra sin davre
vælt (o: p. gr. af søsyge). (Kalk.lV.903).

Belt, som efter Ordsproget haver mangen
fra sin Davre \e\i.PEdvFriis.S.10. 2) i forb.

vælde sig ind paa en, (jf. indvælde sig

paa en (u. indvælde^ og vælte sig ind paa
20 en (u. II. vælte b.i^)) trænge sig ind paa en;

ogs.: være uforskammet mod, overfuse olgn.

Moth.V242. *Vor U-ven, klæd i Jern ..
|

Paa os sig vælder ind. LThura.Poet.294. Jeg
spaade nok, at disse Acteurs ikke vilde

komme vel af Dage; thi de har vældet sig

ind paa Folk af alle Stænder, nu har de

Skumled over Docters, nu over Advocater
(osv.).Holb.Hex.IV2.

Vælde-, i ssgr. se u. Væld-.

30 VJeldelig, adv. og adj. ['vælali, ogs.

'vældali] (som adv. ogs. (f) vældeligen (se

u. bet.l) og (l.br.) vældeligt: Sort.HS.H3.^
Grundtv.Helligtrekongerlyset.(1814). 9. VKor-
fitsen.KF.174). (ænyd. veldelige, veldelig(en),

adv., kraftigt, med magt, glda. wældelicæ, wel-

delig, med magt, fsv. våldelika; fra mnt. wel-

deliken, med magt, voldsomt, vist til mnt. (ge)-

walt (se III. Vold), jf. ogs. mnt. weldichliken

;

sml. voldelig, vældig; nu især arkais.) I) som
40 adv.: som sker med, er præget af magtanven-

delse, vold ell. (især) stor kraft, styrke, vold-

somhed; voldsomt; vældigt; kraftigt, hånd , .

har vældeligen (1871: vældigen) opsat sig

imod den Almægtige.Jo&.25.25fC/ir.F/;. En-
gang han (o: Jesus) skal,

|
Ved sit mæg-

tige Kald,
I
Os vække wældelig. SalmHus.

126.3. De canonerede vældeligen paa hin-

anden. Slange.ChrIV709. Forbryderen (blev)

lagt over en Bænk og fik 60 Strambux
50 vældeligen tildeelte med Hasselstokken af

tvende Vnderofficerer. CHHolten.0.43. *De
ved Apostel-Huset staae . . | Og vældelig

de banke paa, |
For det har lukte Dørre.

Grundtv.SS.II.265. Stormen tog . . vældelig

til. HCAnd.(Anderseniana. V, 1.(1937). 136).
Som duftende Røgelseskyer steg Engenes
Taager mod den gyldne Himmel, Fuglene
og Alskabningen brød ud i Lovsang, vælde-

ligen. Eørd.ya.7. 2) som adj.: mægtig; kraf-

60 tig; stærk. Jeg red mellem Roland og Bispen
med Lyst;

|
Med Maurerne holdt vi vældelig

Dyst. Ing.RSE.VI.229. man vil slaa med
Nakken

| ad Livsens Alvor og vældelige Sag.

Gjel.HS.6. Der står så stort et Forår over
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Lande, ]
så vældelig en Vår mit Sind

har kendt, HansHenriksen.Danmarks-Sange.
(1911).30.

Væld-eng, en. (landbr.) eng, hvor væld-

vand giver frodig vegetation. LandbO.IV.814.

Rostr.Flora.I." (1943).110.

Vælder, et. (skrevet Vilder^. flt. væl-
dre. (til Væld; dial.) I) mindre vandsam-
ling paa kærhund. de bundfrosne Vildre"og

Kiær. Aakj.FJ. 4. (jeg fandt) et Sted i Vand-
draget, hvor Vilderet trak sig tilbage og gav
Plads for et af røde Trønbær gennemspæt-
tet Mostæppe. sa.H¥39. Byskov.FR. 2) ved

tilknytning til V vild (Vilderede, Vildnis):

noget vildsomt ell. uordentligt; virvar.

*Naar alt staar i Virvar og Vilder,
|
naar alt

snurrer rundt uden Plads,
|
da gir dine hel-

lige Kilder (o: sanddruhedens og godhedens

kilder)
\
dig altid et sikkert Kompas. Bergf-

stedt.III.102. Kattene lægger sig ved hendes

Ryg, Hundene ved hendes Ben . . lig en
Klase Bier summer det om hende af Børn!
(drengen) bærer Dagmar paa sine Arme og
hælder hende ned i Yilåeret. ThitJens. VA.
11.54.

Væld-gnnge, en. (jf. -gang, -gynge;

dial.) jordbund med væld under; hængesæk.

en smal Jordstrimmel, der bugtede sig hen
imellem Tørvegrave og Vældgunger. Bh'c^.

(1920).X.80. Hvor ofte har Du (o: en hund)
ikke vadet gjennem de frygteligste Morad-
ser og Vældgunger. smst.XVJ.16. Det er vist,

som naar man arbejder sig længere og læn-

gere ud i en Vældgunge.OZesenLøfcÆ.t/G./Z.

232. Feilb. -gynge, en. (jf. I. Gynge 1;

dial.) d. s. karlen (tog) hende og satte hende
ned i en vældgynge. Hun sank hurtig ned
gjennem mudderet, og ingen hørte hendes
klageskrig. Skattegraveren.1885.II.236. -linl,

et. (\m-. MDL.649. Feilb.). (dial.) vand-

hul med væld; lavt sted i eng ell. mose med
hængedynd. Pas nu paa ikke at blive hæn-
gende i YasldhuHerne. ErlKrist.St.98. en lille

Mund, Ordene pibler fra som af et Vældhul.
KBecker.VVII.125. Feilb. jf.: *Du (o: en eg)

med en Taa i hver Vældhulspøs.^afc;/.f/J..27.

vseldig, adj. ['vældi] adv. d. s. (ofte i

bet. 4.1 og altid i bet. 4.2^ ell. (undertiden i

bet. 4.1j -t ell. (f) -en. (ænyd. weldig, wel-

dug, glda. weldig (OldaKrøn.203), weldug,

SV. våldig (fsv. vældogher^; efter mnt. wel-

dich (osax. giweldig; jf. gevaltigj, vist til

mnt. (ge)walt (se III. Vold^; jf. I. volde; sml.

vældelig)

I) egl.: som har herredømme, hersker
over, raader for noget ell. har magt til

at gøre noget (jf. al- (1), selvvældigj. Juda
(var) vældig (1931: herskede^ iblandt sine

Brødre. iZrøn. 5.2. nu (især bibl., arkais.):

som er i besiddelse af, udøver stor magt,
myndighed; mægtig (4). store og vældige
Adelsmænd, som Kongerne brugte udi alle

vigtige iorietninger. Holb.DNB. 517. *(han
fandt) det mere vigtigt | At drage mod

en vældig fiendtlig Konge,
|
End mod en

BønåeTf[ok.Oehl.ND.319. den Guds vældige
mand (o: profeten Elisa). Kirk. VS. 9. i sub-

stantivisk anv.: de føre Eder frem for

Synagoger og Øvrigheder og de Vældige
(1907: Myndighederne). Luc.12.11. *Den væl-
dige, som sig paa thronen bryster,

|
Den

slaaer hånd (o: gud) ned. Brors.SS.1.184.
*Gudl — som Myriader,

|
Som Himlenes

i> Vældige ^rme.Ew.(1914).IlI.89. Her (o: i

Ditmarsken) var det, hvor 338 Aar til-

bage de Vældige paa Jorden huserede. BKc/i.

(1920).XXni.82. se ogs. u. III. veg l.i.
||

om gud(s magt). FjTstendømmet skal være
paa hans (o: Messias's) Skulder, og hans
Navn kaldes Under, Raadgiver, vældig Gud
(1931: Yd8\dig-Gud). Es. 9. 6. ydmyger Eder
under Guds vældige Haand.iPei.5.6. Ud-
stræk dit Glavind i din Harm

|
Mod dem,

20 som trodse dig!
|
Nedstyrt dem med en

vældig Arm
|
Fra Lyset. Ew.(1914).111. 316.

*bed med mig
|

til den store Gud,
|
at han

vil viske med vældig Haand
|
vort Vanvid

nd.PlaCour.UD.130. i substantivisk anv.:

Hærskarers Herre, Israels Vældige (1871:
den Mægtige i lsmel).Es.l.24(1931). han
havde hørt den vældiges (o: guds) stemme
i et menneskes mund. Kirk.VS. 7.

2) om levende væsen: som er udstyret
30 med, virker med kraft, styrke. 2.1) som

har mange legemskræfter ell. (jf.bet.3)

er stor og stærk af vækst, af enorm
størrelse. *Den Viking staaer paa Toft og
skuer ind mod Land,

|
Han kneiser med sit

Hoved, den vældige Msind.Winth.VI.230.
Rabelais var som bekendt en lille mager
Herre, men hans Helte var vældige i deres

Fysik. Leop.(Tilsk.l920.I.294). WuUenwewer
frem paa Kajen bred og \æ\dig. KMunk.

40 ChrII.8. om overnaturligt væsen: Frode, som
offred til vældige Jetter. Oehl.XXX.98. jeg

saae en vældig (Chr.VI: stærkj Engel. 4a&.
5.2.

II
(delvis sammenblandet m. vælige om

hest. *Hvor mangen frygter Gud i sine

lumpne Klude . .
|

Der, naar Gud sætter

ham paa Lykkens bløde Pude,
|
Slaaer som

en vældig Hest imod sin Røgter OTp.Clitau.

IR.37. Dotteren indsluttede han med en

vældig Hest i et Fængsel uden at give dem
50 noget at æde. I Hungers Smerte blev hun

opædt af Hesten. Schytte.IR.V115. *Jag væl-

dig Hest i fuld Galop,
|
Bag rider Sorgen,

Hop i Hop,
I

Og Rytteren omslynger.

Falsen.D.114. 2.2) som udfører en hand-
ling med stor kraft, energi ell. dygtig-

hed; som er noget til gavns ell. (jf. bet. 3)

i udpræget grad; stor (6.2). *Sigurd var . .
|

En vældig Dyrker af de gamle Guder. Oe^i.

III.147. Han er en vældig Pralhans. y>SO.

60 Baggesen var en vældig Læser . Stangerup. L.

36. substantivisk: han er den Viseste i Raa-

det ligesom han før var den Vældigste i

Ka.rmpen.Hauch.E0.72. Nimrod, en vældig
Jæger for Herrens Ansigt. lMos.10.9. en
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vældig nimrod, se Nimrod, vældig sli-

der, se Slider 2. || i forb. m. præp. til.

Jephthah var vældig til Strid (1931: en
dygtig Kriger). Dom.11.1. Vee dem, som ere

vældige (1931: Heltej til at drikke Viin,

og dygtige Mænd (1931: vældige^ til at

blande stærk Drikl Es.5.22. nogle store,

stærke Hunde, der var vældige til Bjørne-

jagt. EnudRasm.MS.1.125.
3) om ting ell. forhold. 3.1) som besidder, i"o

virker med ell. er præget af stor kraft,
styrke, voldsomhed; især (undertiden m.
overgang til bet. 3.2) om magt, styrke ell. om
handling, virksomhed, paa det at Erke-Bi-

skopens Magt ikke maatte blive for vældig,

og i Fremtiden udbryde til den slags Oprør
iblant Indbyggerne, lod han 1168 bygge
Hammershuus-Slot. Thurah.B.201. Forskiel-

ligt deelte Himlen sine Gaver:
|
Nogle blev

givet vældig Handlekraft. Oe/iZ.7Y39. *Saxo, 20

som Bersærkers Priis
|
Med vældig Røst ba-

suner. PMøH.f'iSJj;.7.72. en ny Guddom .

.

har siden da med vældig Kraft hævdet sig,

erobret Førstepladsen mellem Guderne . .

Denne Guddoms Navn er YLovaiori.KBlixen.

Daguerreotypier. (1951). 51. \\ om hvad der

tjener til angreb ell. forsvar; især (jf. over-

vældig 1) om krigsmagt, hær. Sort.HS.H2.''

vendiske Søerøvere . . faldt ind i Byen med
en vældig M&gt. Mall.SgH.84. *I Danmark 30

kneiser inlet Fjeld,
|

Ei gjemme stolte

Bjerge
|
Det røde Guld til Ladheds Træl,

|

Ei Jern til vældigt Yærge. Wilst.D.I.30.
\\

om (resultat af) handling, et veldigt skrig.

Moth.V243. *Hun skar af Baarstue Brød
(o: borgestuebrød) et stort og vældigt Snit.

Holb.Paars.176. *Han drak af Hornet klare
|

Et stort og vældigt Brag.Oehl.ND.SS. *Det
gik paa langs, det gik i Ring,

|
Skaden den

gjorde de vældigste Sikring. Kaalund.217. her- 40

med slog han op den vældige Latter, der

fik Væggene til at ryste. Pont.Isbj. 73. spec.

om slag: *Per Ruus en vældig Kindhest fik.

Holb.Paars.115. (han skal) føres i Børne-
huset under vældige Prygl og Sl&g. PAHeib.
R.I.66. *Rask slog de Haand i Haand, et

ret mandhaftigt Tag,
|
Som paa en Lo om

Vint'ren et vældigt ?leieMa.g. Winth.D.243.

jf.: Han slog i Bordet saa Toddyglasset
klirrede naar Modstanderne fik „de væl- 50

digste over Næbbet" (0: i regeringspressen).

Bang.SE.195.
|| om naturfænomen, der kom

pludseligen en Lyd af Himmelen, som af

et fremfarende vældigt Yeir. ApG.2.2. Dan-
marks Øer . . synes ikke ved noget Jord-
skjælv at være opkastede, ej heller gjennem-
furede af en vældig Y&nMod.Blich.(1920).
X.52. et vældigt Jordskælv (1871: en stor

Rystelse). Ez.38. 19 (1931). 3.2) meget om-
fattende, betydelig m. h. t. størrelse, omfang, eo

mængde, grad olgn.; mægtig (5); ofte m.
bibet.: imponerende. Billedet skal forestille

St. Knud . . det er forsynet med et vældigt
Skiæg, som naaer langt ned paa Brystet.

Thurah.B.71. Et vældigt Egeskab er det
fornemste Bohave. Molb.Dagb.282. der blev
drukket Champagne, saa det var vældigt.

Schand.F.480. *I Rummet det vældige vug-
ges

I
Vor Jord som paa Havet et Blad.

JPJae.1.309. Udenfor Mykene ligger de væl-
dige grsiwhygrånger.Grønb. LA. 15. (Aischy-
los's) vældige tragedie er ikke problemdigt-
ning. smst.48. „Et Dukkehjem" . . havde
givet Anledning til vældige Diskussioner i

Aviserne og Yamilieme. KBlixen.Daguerreo-
typier.(1951).ll.

4) som adv. 4.1) som bestemmelse til verbal-

leddet
II (jf. bet.l; nu næppe br.) under ud-

foldelse af stor magt ell. paa en haardhændet,
streng maade. *(de) herske vældigt naar de
Magten ieb&er.PalM.U.246. (han) har væl-

digen sat sig op imod (Chr.VI: har . . opsat
sig imod; 1931: bød . . Trodsj den Almæg-
tige. Jo&.i5.25.

II
til bet. 3.1: heftigt; stærkt.

saa fyrede de saa vældigen, at de den
26de erobrede Kontreskarpen. i2eiser.///.2i.

*Naar Kerren (0: Thors) vældigt gialder,
|

Det kaldes Tordenskrald. OeRiVD. 7. med
Papirhatten paa Hovedet og Træsablen i

Haanden stormede de (0: drengene) vældig
den frygtelige Skanse. Goldschm.1.43. \\ til

bet. 3.2 : i høj grad. mangt et smukt Par Skoe
maatte vældig lide derunder (0: under ejerens

bukken og skraben). LTid.1753.231. jeg var
vældig med på landsbyoptræden dengang (0:

som tyrefægter). Barea. Roden, (overs. 1950). 8.

(jarg.:) jeg havde været vældigt i Land.
Jeg vidste ikke, hvad der var sket. Men da
jeg vaagnede om bord, havde jeg . . Forlo-

velsesring paa Fingeren] Skjoldb.S.87. jf. u.

II. svær 5.3: Det er vældig hørtlJVJens.
111.121. 4.2) (talespr.) som bestemmelse til

adj. ell. adv.: i høj grad; voldsom (6); uhyre.

Om ti Dage kommer han (0: krebsen) igen

i flunkende nyt Tøj og vældig storsnudet.

CEw.Æ.VII.21. jeg er naturligvis vældig
glad over, at du ikke slog dig ihiel. KMich.
BF.87. Jeg har noget vældig sjovt at for-

tælle Dem.Rode.EM.lO. Bayle var vældig
lærd. NMøll.VLitt.III.134.

O Vældighed, en. (glda. wældighet)
det at være vældig; især i flg. anv.: I) (nu kun
arkais.) til vældig 1: magt; vælde. vAph.

(1764). 764. i gen. brugt i st. for et adj. (jf.

Rubow.SP.176): hun begyndte at tro, at

sjældnere Gaver og mægtigere Kræfter vare

blevne ham til Del, end der ellers faldt i

Dødeliges Lod, og hun bøjede sig i Beun-
dring, ja næsten i Tilbedelse for den Vældig-

heds Magt, hun anede. JPJac.1.230. smst.

217. 2) O til vældig 2.1 : Han er den hårde
kæmpe, med ydre vældighed der går over
i det jætteagtige.^OZr.Z)//.//.173. 3) O til

vældig 3.1: kraftig virkning. Karen havde
ikke kunnet blive træt af „Agamemnon"s
mørke Vældighed, af den mesterlige Gen-
givelses malmfulde Rhytmer.Rørd.KK.203.
Hør og se, hvorledes han (o: J.V.Jensen)
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hos Foraarsstormen laaner episk Vældighed.

Kehler.Kampen forLivsanskuelse.(1925).20. 4)
til vældig 3.2 : enorm størrelse, storhed, mæng-
de, (romanen) indeholder . . Stof nok til

fyrretyve tykke Bind, en Rigdom, en Over-
flod, en Yæ\åigheå.EkstraU.^*l»1934.5.sp.2.

Tæld-kilde, en. (Tild-. MDL. 649.

Feilb. — ogs. Vælde-, se ndf.). {ænyd. veld-

kilde (JSøffrensøn Nør-Nissom. Dansk Krøni-
cke. (1645). Fort.) (3^), glda. wællekelde; jf. lo

Kildevæld) I ) (nu især dial.) kilde, der sprin-

ger frem af jorden. Fiesket i Vældkilden
(titel paa en molbohistorie). Cit.l780.(Molboer.

118). Her aabner en Vældkilde sin klare

Mund ved Foden af en Kalkbakke og bobler

Tønder af Vand fra sig som den selvfølge-

ligste Sag af Yeiden. Aakj.HS.647. Svendb
Amt.1926.5. Feilb. || Vælde-: Pflug.DP.945.
Foruden disse saa kaldte hellige Kilder, ha-

ves her til Lands næsten allevegne, meget 20

gode Vælde- Kilder eller springende Brønde.
EPont.Atlas.1.519. Vi kunde have gaaet en
smuk Tur sammen i Formiddag; han vilde

have vist mig Vældekilder og et Vand-
hul, hvor der allerede var Haletudser. Jørgr.

Liv.V11.43. MRasmussen.VendsHerredsFolke-
maal.(1948).261. billedl.: *Graad udøsis af

mit Øye,
|
En Velde- Kilde mig paa Kinde-

Backen stBiaT.Rose.Ovid.I.81.
|| (jf. u. II. vallej

som stednavn (naturnavn), se Stedn.III.360. 30

X.195. 2) (jf. Kildevæld 2 ; ikke i alm. spr.)

overf.: d. s. s. Væld 4. Aakj. BondensSøn.^
(1913). 118 (orig. (1899). 137: Grundkilder;,

vor Bonde (vil) vende sig til sit oprindelige

Modersmaal — Jydsken — ikke for at lave

Maalstræb men for at søge ind til sit Væ-
sens dybeste YaslåkMer. sa.SYIY248. Væl-
de-: Anders Areboe . . banede veyen til den
danske Digter-kunstens wælde-kilde. PoM^Pedf.
F.14. *0! al Viisdoms Vælde-Kilde,

|
Lad 4o

den trædske Slange ey
|
Mig forføre og

forvilde. Prors.i69. -kær, et. (fagl.) kær,

hvori der er væld. Landb 0.^603. -moise,
en. (jf. Overrislingsmose; fagl.) mosedannelse,

der opstaar, hvor der er væld. Larsen. Mentz.
Da.MosersVegetation.(1912).155. LandbO.lII.
591. -sted, et. (1. br.) sted, hvor der er

væld (i moser, søer osv.). Brehm.DL.III.220.
-vand, et. fTild-. MDL.649. Feilb. — ogs.

Vælde-, se ndf.). (især dial.) vand, der kom- 50

mer fra et væld, en kilde. CVHertel.C.4. Fat-

tigst paa Kildevæld ere meest de store He-
der, ej heller Salling kan siges at være vel

forsynet med YældY&nd.Blich. (1920). XXI.
241. Landbo. 1.519. Feilb. Vælde-: Moth.
V242. Tet uden for Gaarden . . er et klart

og velsmagende Veldevand, som udspringer
af den haarde . . Jord. Langebek.(DMag.IV
326). S&B.

I. Væle, en. ff Vælle. Cit.l706.(Thott4° eo

1524.4). Væl. flt. -e. sammenviklede Væle og
Proppe. JPongf. /S. 427;. flt. -r. (ænyd. væle,
vele, velge, sv. vele, sv. dial. hvel, vel, fsv.

vele; af uvis oprindelse; jf. dial. væle op,

danne en væle (2) (MDL. Feilb.); sml. 1.

Dvælg, Vægle 2 og I. Væge 2.i ; nu kun dial.)

1) optrævlet linned stof (formet som en
prop) til at lægge i et saar ell. daarlig tand,

øre, næsebor; lægevæle; (prop af) charpi.
Moth.V276. LTid.1738.696. Weisbachs Cuur.
(overs. 1755). 80. Apot.(1791). 384. PWBalle.

R.91. MO. Rask.FynskeBS.69. MDL. Feilb.

jf.: Den eene KJiinere (0: af en væg) skal .

.

stikke denne med Halm igiennemtrækkede
Leer-Væle eller langagtige Leer- Kage, imel-

lem Stavrene til den anden Kliinere. Oec
Mag.IY 334. \\ billedl., om det mandlige lem.

Cit.l706.(Thott4°1524.4; se u. I. Dvælg 1).

2) dej rulle, som er æltet med mel anden
gang, og hvoraf der kan blive 2-3 brød; ogs.

(jf. Dejrulle 2) om dejstrimler til fyld i fjerkræ

(MDL. UfF.(Fyn)). Feilb.BL.72. HPHan-
sen.De gamle fortalte —.1.(1939).113. Feilb.

II. væle, V. se II. vælde.

III. væle, V. se vælge.

Vælgd, en. se I. Vælt.

vælge, V. ['vælqe] Høysg.AG.97. nu ikke

i rigsspr.: ['væla] jf.: Naar 1 . . gaaer foran

g, høres dette i mange ord kun lidet eller

intet; f. Ex. . . vælger, valgt, som væller,

valt. J Baden. Gram. 17. SBloch. Sprogl. 291

.

FPJDahl.RT.21. UnivBl.I.370. Feilb. Thor-
sen. 43. Flemløse.53. Dania. IX. 36. Brende-
rup.§40. LollOr.64. (tidligere (og endnu til

gengivelse af dial. udtale) undertiden skrevet

vælle (velle). Moth.VllO. Slange.ChrIY.806.

Langebek.Breve.210. nu kan Du wælle. Kierk.

P. II. 167. Wied.Silh.150. Kronborg. Heste-

handlerhistorier.(1897).30. jf. u. udvælge. —
t væle. Moth.VllO. Sort.(DSt.l909.36).

jf. u. udvælge;, præt. valgte ['valqde, ogs.

'valde] (tidligere ogs. skrevet val g de. Riber.

(Egeria.1, 1.(1804).226). NMPet.Spr.II.106.
Bredahl.II.51. valte. Moth.VllO. Holb.Tyb.

III.7. jf. Høysg.AG.97) eU. (dial.) vælgte
(Thorsen.112. jf. UnivBU.389. Feilb. samt
u. udvælge; ell. (nu sj., jf. ndf. 1. 52) vælgede
(Lodde.(Skuesp.VII.456). JSneed.V.85. Carst.

(SkVid.Y165). jf. Høysg.AG.97. vAph.(1764)
samt u. udvælge;; part. valgt [val'gd, ogs.

val'fl!] (tidligere ogs. skrevet val(d)t. Moth.
VIII. Høysg.AG.97. JSneed. Den patriotiske

Tilskuer. 1761. 226. jf. valgt c\d faldt, i^os^r.

G.37) ell (dial.) vælgt (Sort.(DSt.l909.36).

Thorsen.112. jf. UnivBl.1.389. Feilb.) ell (nu
i rigsspr. kun undertiden i forb. vælget og
vraget: DagNyh.Vi 1910.1. sp.l. jf. ogs. DF.
VII. 52) vælget (FrHorn.PM.59. Suhm.
(SkVid.X.48). Tullin.II.260. Sporon.Breve.

1.59. jf. Høysg.AG.97. vAph.(1764) samt u.

udvælge;, vbs. (nu kun i ssgr. som Udvæl-
gelse (til udvælge;; -else (Moth.VllO. Cit.

1779. (Vider. 111. 500)) ell t -ning (Moth.

VllO. Leth. (1800)), jf. Valg. (ænyd. velge

(ChrPed. Vocabularium.(1510).f3.^.q7.r), jf.

vdwelge (ChrPed. 1.88.349. HMogens.300.
Rævebog. II, 2.201. Kingo. SS. Y 296), velie

(HMogens.), vel(l)e (præt. walde. jf. ud-
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walde. ChrPed.1.88. Kingo.SS.II.59.91. ud-

valdte. smst.53. vælgede. smst.V.124), glda.

wellie, wælæ (Brandt. RD. 11.78), vælgha
(SjT.53) (præt. wolde, walde (Rimkr.),

walle f'vtualle. Suso.51.193)), part. wold,

walder (GldaKrøn.48)), æda. wæliæ (DGL.
1.824), SV. vålja, no. velge, oldn. velja (præt.

valdi), oht. wellen (nht. wåhlen^, got. wal-

jan; lesl. m. lY ville; jf. I. Vælt (3); sml.

lY kaare, udvælge)
I) bestemme sig for en af to ell. flere

muligheder; foretrække (en person, ting,

et forhold) fremfor noget andet (en anden ell.

andre (til et vist formaal)). I.l) i al alm.

*0m du har en Rival
|
Som din Clarice

sælger
|
Sin Haand for Guld, da er du gal

|

Saafremt du Strikken vælder. Storm.SD.168.
Menneskets Evne, efter tydelige Forestil-

linger om en Ting, enten at vælge eller at

forkaste åen.Basth.Phil.174. Duepostej! Fri-

ske Østers . .1 Dyreryg! . . See her kan du
vælge, hvad du holder meest dl.Hostr.BD.
39. man kan ikke altid vælge sit Selskab.

PHans.EK.246. Navnlig paa Kvindernes
Dragt og Pynt syntes man at kunne se, at

dette Sjal og denne Hat, denne Brystnaal
og dette Spænde var ikke valgt efter en
tilfældig Flyvegrille hos Ejerinden. JafcZn«.
OP.40. til Vandringen vælger den (o: aalen)

helst mørke Isætter. Brehm.DL.III.222. uden
obj.: Tage for Haanden, o: — uden at vælge.

Høysg.S.274. *Midt i min Vælgen vil jeg fri

iorhhye. PalM.AdamH.II.157. vide skal De,
at jeg nu har valgt. Jeg slutter mig uigjen-

kaldeligt . . til disse eenfoldige Mennesker.
HFEw.JF.II.296. jeg overlader det ganske
til Dem at vælge. Ludv. (delvis til bet. Z) i

forb. veje og vælge: vant, som han var,

til at lade Forstanden raade, til at veje og
vælge, havde han ikke let ved at tage en Be-
slutning. Ji?eims.(?.i2. jf. ndf. sp.754**: han
veier og vælger . . sine Ord. Stoud.Emb.51.
vælge og vrage, se vrage 2.i og 3.i. vælge
kaarden, det parti (at), trumf, val(en),
se I. Kaarde 1, Parti 2.6, I. Trumf 2.2, I. Val
1.

II
m. (især: refl.) hensobj. *Den kloge,

gode Fader, som sin Søn |
Vil klogere og

bedre, end sig selv . . |
Ham vælger Lærere,

ham skiænker Bøger
]
Af begge de best-

mnelige. Bagges.NblD.252. *Jeg vælger mig
et Stof af Hverdagssnit;

|
Thi Farven spiller

i det Nationale. Pal M.Adam H. 1.5. (Lot)
valgte (1871: udvalgte^ . . sig hele 3oxån,n-

egnQn.lMos.13.11 (1931). \\ i talem. og ordspr.

prøve alt og vælge det bedste, se II.

prøve 1.2. jf.: *Han prøver Alt, men vælger
ei det Bedste. PalM.Adamll.1 .5. vælge den
gode (Vogel-Jørg.BO.462) ell. (dagl.) bedre
(Arlaud.26. Pont.H K.*(1920).65. KBlixen.
Daguerreotypier.(1951).55) del (efter: Marthal
Marthal du gør dig Bekymring og Uro med
mange Ting; men eet er fornødent. Maria
har valgt (1819: udvalgt^ den gode Del, som
ikke skal tages fra hende. Luc.l0.42(1907)).

jf.: fredegode Hroar . . Du har valgt det

Bedste.Oehl.XXX.182. „Jeg vU selv vælge
strikken," sagde tyven, „det er mig, som
skal hænges," se I. Strikke 2. 1.2) i forsk,

spec. anv. \\ m. h. t. levevej , beskæftigelse.

*Hver Vinding er ham leed . . |
Som ei hans

valgte Næringsvei ti\\iydex.Ew.(1914). III.

213. Disse Aar er i det hele afgørende for

Wimmers videnskabelige Bane. Han væl-

10 ger — og faar tildelt — sit særlige Forsk-
ningsomraade : Runerne. FraRask tilWimmer.
(1937).117. der var 11 Brødre, som alle

valgte Fiskeriet. SorøAmtstid. */« 1944. 3. sp. 2.

vælge en vis vej, se Vej 9.3. m. refl. hens-

obj.: I et . . Brev til . . Naturforskeren

P. W. Lund, skildrer den teologiske Student
(o: Kierk.), den 1. Juni 1835, hvor svært
han har ved at vælge sig en Fremtid. Bille-

skovJ.StudieriKierkegaard.(1951).15. \\ m.h.t.

20 ægtefælle ell. forlovet. *Det var en Daarlighed
af os, at vælge

|
Saa unge Fæstemænd I Em;.

(1914).III.156. Man veed jo, at Pigehjertet

helst vælger selv, og ofte forkaster en Bejler

af ingen anden Grund, end fordi han er

valgt af Forasldiene. Blich.(1920).X.74. Man-
den frier, Qvinden vælger. Kierk.1.398. denne
fortræffelige Sædvane (at de unge Piger

valgte mere efter Dygtighed end efter kønne
Ansigter). ThAMUll.UH.14. m. refl. hensobj.:

30 *En Brudgom, som kan stiæle,
|
Ei vælger

sig en Brud, som ei forstaaer at hæle. Wess.51.

Qoldschm.BlS.IY.66.
\\ (jf. u. Vælger 1) om

fører (3.1 ) i leg olgn.: udtage dem, som han
vil have paa sit parti. Scharling.N.207(se

Parti sp.526"). IKehlet.Legebog.(1933).199.

PoWlil948.9.sp.l.
II (jf. u. bet. S) m.h.t.

ord, udtryksmaade. at vælge det rigtige Ud-
tryk (er) i Grunden Et med den Konst at

tænke rigtigt. Hjort.KritLit.1.25. Langt min-
40 dre skulde jeg kunne svare ham, vælge

(Chr.VI: udvælle; 1931: rettelig føje^ mine
Ord overfor ham. Jo&.9.i4.

||
(især fagl.) om

ting. det beroer . . paa Ledningsevnen hos
to Legemer . . hvilket af dem den (o: den
elektriske gnist) vælger. Veirlære.(1854).102.

Om Sommeren vandrer langt de fleste Lav-
tryk i nordøstlige Retninger, medens mange
om Vinteren vælger østlige. Lysgaard.L.189.

1.3) i særlige forb. til angivelse af de mulig-

50 heder, imellem hvilke valget staar, ell. (nu sj.)

den samling, af hvilken man udsøger sig en

ell. flere ting. || i forb. m. præp. af. Vælge . .

eet af to.vAph.(1764). *Naar Du mit Blad
i Haanden tager,

|
Du enten sover eller leer,

|

Hvad kan Du ønske meer?
|
Af tvende gode

Ting, vælg, hvilken dig behager. W^ess.123.

vælge et af to onder ell. onde ting olgn.,

se Onde 1, I. Ting 3.4. jf.: mand skal altid

velge det mindste nnde.Moth.VllO. af to

60 (tvende) onde kaar ell. vilkaar (se Vil-

kaar 3^ vælger man det bedste: Prahl.

BJ.6. *Af tvende haarde Kaar
|
Det blideste

vi vadlge. Oehl.XXX.124. \\ i forb. m. præp.

blandt ell. (nu oftest) mellem. Det var . .

XXVII. Eentrykt '/« 1953 48
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vanskeligt at vælge imellem disse tvende
Biøåre. Schousbølle.Saxo.380. *Han beder .

.

at de mig vil levere
|
To Stykker Trium-

phant, to eller flere,
|
Som man kan vælge

blant. Wess.147. *(hun) Valgte blandt ^ø^\q-
knippet. i2i&er./Z,i55. Mennesket skal vælge
mellem Gud og Mammon. Zier/c. y/7/.29i.
Her er altsaa noget at vælge imellem.

CSPet.Litt.863. jf. u. bet.1.2: *Hans Frierie

han ei besværligt fandt,
|
Han havde nok

at vælge blandt. Wess.166. (jf. u. I. fri 3.3^

i forb. vælge frit imellem. *Imellem ærlig

Daad og Uqvemsværk
|
Kan hver Mand

vælge frit. Boye.PS.II.114. Som Jøde kunde
han vælge frit mellem begge (anskuelser).

Borchsen.FF.il. 307. \\ i forb. m. (frem)
for. Kongen havde valgt at opløse Folke-

thinget fremfor at opløse Ministeriet. J?;or<.

Valg.l4. at vælge Morskaben frem for Be-
drøveligheden.J.aÆ'errøann.P//.53. jf. bet. 1.2

:

*en ædel Digter . .
|

Valgte Dig fremfor

alle vort Lands
|
Guldlokkede Viger. Hauch.

SD.I.95.
II t * /o^^- *"• pfcep- i- Maatte alle

Folkeslægter have givet mig dydige og for-

tiente Mænd, da vilde det have været let

at faae en Samling . . thi der havde da været
nok at vælge i.Mall.SgH.*6.^ Der har Herren
en Mængde (a: smykker) at vælge i.PAHeib.
11.55.

II
i forb. hellere vælge noget end

noget andet, den Tyv, som hellere vælger
Flugten, end vover sig i Stnd.ASØrsted.T.
173. Moses . . valgte (Chr.VI: udvaldej hel-

ler at lide Ondt med Guds Folk, end at have
Syndens timelige Nydelse. Hebr.11.25. jeg

(vil) ikke fortænke ham i, at han . . hellere

valgte en Kugle i Livet end et paatvunget
Ægteskeih.Gylb.Novel.II.139. 1.4) i forb. m.
præp. til; dels i al alm. til angivelse af for-

maal, anvendelse: Jeg forsøgte engang at

giøre Vers, og valte dertil først to Riim,
nemlig Dør og Smør. Holb.Tyb.111. 7. dels

indledende et præd. til obj.: *Her glemmer
Hiertet, hvor det fødtes,

|
Og vælger Dan-

mark til sit mera.Ew.(1914).III.197. *„Jeg
vilde skyde Busken af din Hielm,

|
Og intet

Andet." — „Og til Skive for
|
Din Øvelse

du vælger Hakons Hoved?" OeW. 7/7. 62.

Først til sin Kjerligheds Fortrolige
]
Mit

Barn mig valgde, da det var forsilde. firedaM.

11.51. De vælger Dem Tydskland til et nyt
aandeligt Fædreland. Brøchner.(Brandes.Br.

1.200). jf. u. bet. 1.2: Hun maae vælge til

sin Ægtefelle een af de tvende. Holb.Tyb.
III.l. 1.5) i forb. m. adv. ell. præd. \\ i forb.

m. maadesadv. (jf. velvalgt^, jeg vælger bedre
mine Nermer.Wand.(Skuesp.I'V.lO). Fejler

han, saa kommer det deraf, at han ansaae
det Falske for Sandt, og altsaa valgte ilde

fordi han dømte vrangt. SBloch.(SkandMu-
seum.l800.II,2.64). han omarbeider Digtet
i et fremmed Versemaal, der synes gan-
ske vilkaarlig vaÅgt.Hauch.A.II.S. Øjeblikket
var heldig v&lgt.AHeise.KristiernlHNorge.
(1877). 7. jeg valgte rigtigt, da jeg valgte at

begynde i B.e\lerup.Teller.Tankervedet50års

jubilæum.(1952).16. vælge frit, se u. I. fri

3.3.
II

i forb. vælge ud, d.s.s. udvælge 1.

I maa læse først nogle Tragoedier igien-

nem og velge jer en Heltinde ud at døe
efter, som omkommer sig . . efter Reglerne.

Eolb.Hex.IV.l. jeg har valgt eder ud (1819
og 1948: udvalgt Eder^ af Verden, derfor

hader Verden eder. Joh.15.19 (1907). (hun)
10 valgte en kjole ud af sin store garderobe.

Herdal. BL. 112. \\ i forb. m. adj. som obj.-

præd. Skorstenshøjden må i byerne vælges
så rigelig, at der ikke kan ventes ulemper
fra røgT^\digen.Thaulow.M0.177. skoene er

valgt lidt for store, fordi de skal være til

at vokse i
j jf. u. bet. 1.2 : S. valgte sine Ord

akkurat ens, enten han talte med en Voksen
eller med en anden én.JørgenNiels.D.125.

2) (jf. gen-, nyvælge^ udse en til et hverv,
20 en post; især: gennem en afstemning af-

gøre, at en skal have et embede, et tillids-

hverv olgn.; spec. m.h.t. medlemmer til rigs-

dag, kommunalbestyrelse olgn. 2.1) i al alm.

Rettigheden at vælge Medlemmer (til det

engelske underhus), hefter i denne Bye, som
i mange andre, paa Husene. 7^r(S'needI.7.534.

Forordn.^^lil834.§l. *vi først os vælge maae
en Dirigent. Hostr. G. 37. Medlemmerne af

Folkethinget vælges paa 3 Aar. Grundl.(1849).

30 §38. Jensen er vaAgtU Blækspr. 1903.7 (om
en socialdemokrats valg til finansborgmester i

Kbh., se Vogel-Jørg.B0.313). vælge (en) ved
ell. med alle, de fleste stemmer, se I. Stemme
4.4. 2.2) (nu sj.) uden obj.: afgive sin stem-
me ved et politisk valg; stemme (IILl.s).

den, som i flere Districter har Eiendom, der

giver Valgret, maa erklære sig angaaende
i hvilket District han vil vaslge.Collegial-

Tidende. 1834. 551. f i forb. vælge paa,
40 stemme paa. Skulde Nogen vælge paa et In-

divid, som ikke er valgbar. T^orordn."/* 7534.

§41. PVJac.Breve.213. De havde isinde at

lade vælge paa Dem (o: til rigsdagsmand).

FJHans.PS.II.32. 2.3) i forb. m. præp. til.

II
TO. styrelse, der betegner stilling, hverv. Her-

tug Friderich var lovligen vælget og kal-

det til Erke - Biskopdømmet. Slange. ChrlY
813. især i forb. to. personbetegnelse: velge

en til konge. Moth.VllO. Den, der skal kunne
50 vælges til Deputeret i Stændernes Forsam-

ling. T^orordn. "/s 7534.^4. Jeg foreslaar, at

Grev Trolle vælges til Ordstyrer. JakKnu.
GP.42.

II (jf. bet. 2.i) m. styrelse, der betegner

den forsamling, hvori man faar sæde. (han

vilde) træffe saadanne Forberedelser, at han
selv snart kunde blive valgt til Landsthin-

get.Goldschm.Y460. Grev Holstein-Holstein-

borg og et Par andre store Kanoner, der lige-

ledes var valgt til Forsamlingen (o: stænder-

to forsamlingen). Pol.^la 1946.9. sp.l. 2.4) i forb.

vælge ind (i), d.s.s. indvælge (i). Han var

bleven valgt ind i Byraadet. »S'c^and.77^.257.

(han) valgtes . . ind i det danske Folketing.

Wied.Fæd.62. 2.5) (jf. folke-, kongevalgt;
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part. valgt anv. som adj. Prof. N., som valgt

Secretair. Forhandlinger vedNaturforskermødet

1840.13. I Landsthinget indtræde, foruden

de 12 af Kongen udnævnte Medlemmer,
64 valgte Medlemmer, der vælges i føl-

gende YsdskTedse.Lov^Vil867.§49. valgt Fot-

s\'a.TeT.Pol.^*U1942.2.sp.l. valgt lavværge,

se Lavværge. || i substantivisk anv. Hrz.

XIII.210(se u. Vælger 2). de Valgte, fiømp.
1.138.

3) (nu 1. br.) vise stor omhu, kræsen-
hed i sit valg; være nøjeregnende, kræ-
sen (m. h. t. (valget af) noget). Du sér jeg

vælger min 'Lecture.Cit.l874.(Brandes.Br.I.

310). m. h. t. mad: Vælge sig Mad. vAph.
(1764). (jf. Madvælger u. Vælger 1) ordspr.

f: Mætter (mæt) Mave vælger i Maden. Ma«.
5110.

II
især i part. valgt, brugt som adj.:

udsøgt (se udsøge S). *1 sin valgte Venne-
kreds han styrker

[
Sig ved ædel Fryd til

mandig D&ad. Riber. 1.139. (jeg) tilbragte et

Par saare fornøyelige Timer i et høyst
valgt Sehk&h.CHHolten.0.182. (jf.u.bet.1.2)

om ord: passende; velvalgt, endnu mindre er

det min Mening, at hvis en Enkelt dømte
ligesaa fordelagtig, at han da var i Stand til

at fremsætte sin Dom i saa valgte Udtryk.
Kierk.XIII.415. SvendbAmt.1924.129.
Vælge-, i ssgr. (sj.) af vælge 2: valg-;

fx.: * Frankfurt bliver da for gammel Ret-
tighed

I

Maaskee endnu udnævnt til rette

Vælgested (o: ved valg af romersk konge).

Prahl.ST.I.204. jf. HDahl. SM. 66.
\\ (jf.

Vælger- 2; fagl.) i ssg. Yælge-kasse, appa-
rat, hvormed forbindelsen med andre stationer

etableres ved en fjernskrivemaskine. Hvadhed-
derdet?(1947J.183.

vælgelig, adj. (sj.) som kan vælges;

valgbar. vAph.(1764). Leth.(1800). B&H. jf.:

valgbar skulde heddet vælgelig. FDt/rZwwd.
(BerlTid.V7l868.2.sp.5).

Vælger, en. (f Vællere, se u. Dag-
vælgerj. flt. -e. {ænyd. vælere (se u. Dag-
vælgerj; afl. af vælge; jf. Udvælger) I) til

vælge 1: person, som vælger; spec. om den,

der i leg olgn. vælger deltagere til et af de to

partier, ranglede Pigebørn, der er aah saa
ligeglade og uinteresserede, mens de to „Væl-
gere" har i deres Magt at bestemme, hvem
der skal vælges som de sidste til Langbold.
PoUVil948.9.sp.l. OrdbS. se ogs. u. Vrager
2.1. 2) til vælge 2: person, der har valgret ved
et (især: politisk) valg. Forordn.^*U1834.§13.
Rigsdagsmændene ere ene bundne ved deres

(Jverbeviisning og ikke ved nogen Forskrift
af deres Yælgere. Grundl.(1849). §60. Den
heitærede Minister har . . sagt, at han turde
ikke forsvare at regjere med den midlertidige

Finantslov, forinden han havde spurgt Væl-
gerne. C Berg. (Rigsdagst. F. 1880181. sp. 5981).
kommunale YælgeTe.Goos.III.166. sml. Væl-
ger in de (alm.: kvindelig vælger).Goldschm.
V484.

(jf. et folk i vaaben u. Vaaben 1.5^
i en udtalelse af C.Berg: vælgerne i vaa-

ben, se Arlaud.440. umiddelbare væl-
gere, betegnelse for de højstbeskattede vælgere,

som efter grundloven af 1866 valgte et vist an-
tal valgmænd til landstingsvalget paa en særlig

liste. Lov'Vil867.§64. D&H.n.488. 3) (ikke

i rigsspr.) til vælge 3: kræsen person, vel

er jeg ikke kræsen og ikke nogen „Mad-
vælger", men sød Suppe . . er dog min Liv-

ret. SJørgensen.Billederafdet fyenskeFolkeliv.I.

10 (1867).112. 4) om forsk, indretninger. 4.1) {ty.

wåhler, eng. selector; telef.') apparat paa tele-

foncentral, som ved opringning sætter en abon-
nents telefon i forbindelse med en anden ell.

finder ledige ledninger i et liniebundt. HHolst.
Elektr.II.193. OpfB.'III,2.114. 4.2) auto-

matisk indretning til gearskifte. Pol.''lial948.

7.sp.2.

Vælger-, i ssgr. af Vælger. I) (polit.)

til Vælger 2; foruden de ndf. medtagne kan
20 anføres: Vælger-antal, -flertal, -gruppe, -ret,

-rettighed, -tal. 2) (telef.) til Vælger 4.1

:

Vælger-anordning, -bue, -mekanisme, -skive-

(anordning), -tast. -befolkning, en. den
del af en befolkning, som er vælgere. Ravnen.
Vil 1876. 4. sp.l. PoVVb1943.9.sp.1. -folk,
et ell. (i bet. 2) pi. I) især i best. anv.: d. s. s.

-befolkning. En ny Opløsning af Folkethin-

get gav kun Oppositionens Optræden ny og
forstærket Sanktion fra Vælgerfolkets Side.

30 PEans.KK.223. OGeismar.MM.9. det op-

lyste vælgerfolk, se oplyse 2.3. 2) (1. br.)

(enkelte) vælgere, jeg kører den lille Mils Vej
til Byen, med disse gode Vælgerfolk. MH./.
12. -forening, en, forening, dannet af

vælgere inden for et parti, som tager sig af

den politiske agitation, forberedelse af valg

olgn. Drachm.LK.53. Krak.l952.11.2515.2533.
-forisamling, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-møde. S&B. Larsen, -liær, en. (jf.-hefolk-

40 ning, -korps^ samtlige vælgere (inden for et

parti), han var stolt nok af at være menig
Soldat i den store Vælgerhær. Pon^/Sfc.l^^.

Er I parate til at give Plads for Danmarks
største Vælgerhær (o: arbejderne) ? Lindskov
Hans. G. 86. -klastsie, en. (jf. Valgklasse^

spec. (foræld.) om de to klasser af væl-

gere (de højstbeskattede og samtlige valgberetti-

gede) til landstinget efter grundloven af 1866.

Grundl. (1866). §37. Lov Nr. 223 ^Vizl894. §8.

50 -korps, et. d. s. s. -hær. Hørup.I.138. den
nye Regering kom til at bestaa af ni Social-

demokrater og tre Radikale, en Sammen-
sætning, der svarede til Styrkeforholdet mel-

lem de to Vælgerkorps. TJørgensen.JensHold-
gaard.(1942).103. -kvæg, et.

C;//.
Valgkvæg;

sj.) stemmekvæg. Jørg.RB.52. -masne, en.

(jf. -befolkning). Har de tænkt paa at lære

den store Vælgermasse at bruge den Magt,
som Forfatningen giver den.Schand.TF.il.

60 322. VSO. -mode, et. møde, som arran-

geres forud for politiske valg af flere partier

ell. kun af et parti f'lukket Vælgermøde.
BerlKonv.XXlII.459). Brandes.Br.II.64. at

ledsage en Politiker rundt paa Vælgermøder,

48*
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som bekendt det sikreste Middel til at blive

Misanthrop. FrPoulsen.F.103.
Vselgt, en. se I. Vælt.

Taelig, adj. ['væ'li] (sj. (i rigsspr.) Tæl-
lig. Troels L.L. 345 (men smst. 346: væligjj.

(ænyd. wellig, rig, yppig; fra nt. welig, sund,

kraftig, frodig, frugtbar, munter, kaad, mnt.

welich, holl. welig, osax., oht, welag (nht.

wåhlig), oeng. welig; afl. af osax., oht. wela
(se II. vel^; sml. ty. wohlig, veltilpas \\ vist

egl. sa. ord som jy. hvælle, hvællig ofl. (MDL.
230. Feilb.); jf. u. vældig 2.1 ; højtid, ell.

spøg., iron.) præget af sundhed, livs-

kraft, velbefindende og (ell.) fyrighed,
livlighed ell. ustyrlighed.

1) om dyr, næsten kun hest. (naar hesten)

ved lang Hviile er blevet vælig — og plud-

selig et skrækkende Billede viser sig for

den — da faaer den Kuller — da Farvel
'RytteT\Ew.(1914).IV382. *Vel mangen væ-
lig Oxe man før ved Hornet tog. Oehl.Tieck.

11.312. (han) lod den unge Prinds be-

stige en alt for vælig eller utæmmet Hest,

der kastede ham dd.Molb.DE.II.182. *paa
en vælig Ganger

|
Han løfter hende op.

Winth.X.312. sorte, vælige Heste vrinskede

i Stalden.HCAnd.(1919).III.348. det vælige

Dyr (o: en hingst) vrinskede og „steg" og
vilde over til Hopperne. Wied./S'.i95. He-
stene havde under Uhyrets (o: bilens) Forbi-

fart rykket sig selv og Landaueren ind paa
Fortovet, og de løftede Halse dirrede, saa

de gamle Krikker lignede vælige Gangere.
Soya.FH.203.

2) om person. 2.1) (nu næppe br.) om barn:

*en Reede rødmussede vælige Glutter. Riber.

11.166. *Jeg har . . en vakker lille Gut,
|

. . rask og vælig (Oehl.ND.361: vældig^, som
en Buk paa Fielået.Oehl.(1831).I.140 (jf.

Oehl.III.291). Vælig selv vil (drengen) tæm-
me den vælige Ganger. PTetens.DR.8. 2.2)

(1. br.) om person i al alm.; ogs. (maaske ved
tilknytning til vældigj : meget energisk, kraftig.

*Da Israel blev feed; han vælig blev tillige,
|

Saa slog han op (o: gjorde opstand), og lod

sig ikke meere sige. OldKH.1.399. Selvfølgelig

bar Cuchulain Sejren hjem ved sit Mod, sin

Kraft og sin Smidighed. Han var ligeledes

vælig som Elsker. NMøll.VIAtt. 11.79. Cer-

vantes (blev) sat i fængsel: politiet skulde

vise sig vælig, måske for at dække (over en
uregelmæssighed). sa.N.59. den vælige Krigs-

herre Bjørn Kaas. Aakj.HS.380. han var en
vælig ryger og så lurvet nå.Plesner.Elia.

(1933).137.

3) (1. br.) om ting ell. forhold; ogs. (maaske
ved tilknytning til vældig^; præget af energi,

styrke, kraft. Dog maa der holdes igjen, thi

ellers bliver det Religieuse saa væligt, at
det gaaer lige til den modsatte Yderlig-
hed. ZierA;. 77.427. de lange vælige Søer der
løber ind paa Kysten i Hjørnet af den
biskayiske Bugt. JVJens. Skibet. (1912). 122.
(Høyens) vælige Yeltalenhed.VilhAnd.Litt.

III.485. (Whitmans) vælige digt „Du stor-

mens vældige orkester". TomZns<.('Poi.**/a

1950.6.sp.6l.
O V«elig-lied, en. det at være vælig;

især i flg. anv.: I) til vælig 1. *Hos Graa
(o: en hest), som kom fra Kløverforet,

| En
uvant Vælighed blev STporet. Rahb.Synt.303.
JVJens. Nordvejen.(1939). 30. 2) (1. br.) til

vælig 2.2. (Fichte) har det Negatives uende-

10 lige Trang . . men har den som en Vælig-

hed, der dog ikke kan komme af Sted.

Kierk.XIII.346. Væligheden (o: hos de fire

stænder) havde vel ikke sat sig, der var Liv
i Blodet fremdeles, men de lod sig dog
køre paa almindelig Yis.TroelsL.XII.174.

3) (1. br.) til vælig 3. det fremfarende Veirs

Yælighed.Kierk.XI.28.
I. Vaelle, en. se I. Væle.

II. Tælle ell. valle, v. ['vælo, 'vala]

20 -ede. {jf. ældre nysv. vattlas, afsondre væd-
ske, blive fugtig, no. vasla(s); besl. m. I. Valle;

nu sj.) I) faa mælk, ost til at udskille
valle. Velde . . Er at kage valden fra melken.
Moth.Y25. *Løg valler Ost og volder Gråd.

Blaum.StS.120. i pass.: blive til valle; ud-

skille valle, i kulden veldes ald melk. Moth.
V25. 2) (jf. bet. 1 slutn.) udskille valle.

Der var stille i Butikken; kun de slimede

Mider sled i Ostene, saa de vallede i Si-

30 derne. CJacobi.Judas.(1912).57.

III. vælle, v. se II. vælde.

IV. vælle, V. se vælge.

Væller, subst. se Veller.

Vællere, en. se Vælger.
vællig, adj. se vælig.

Vælling, en. ['væleq,] flt. (om forsk.

slags) -er (Nutids Mad.[1931J. 134). (glda.

welling, æda. wælling, walling (Harp.Kr.82),

fsv. vællinger, oldn. vellingr, mnt. wellinge;

40 til II. vælde (4))

I) (sml. Grød, I. Suppej skemad af fly-
dende konsistens, bestaaende af forsk,

slags gryn kogt i mælk (ogs. kogt af mel,

jf. Mel-, Rismels-, RugmelsvæUing, ell. i vand,

jf. Vandvællingj. Abakuk propheten var i

Judæa, og havde sødet en velding (1871:

havde kogt en Retj . . og gik paa marken,
at bære høst-folket det . . Da tog Herrens

Engel fat paa hans hoved-top, og bar ham
50 ved hans hoved-haar, og satte ham i Baby-

lon . . ved hans aands heftige fart.Bel.14.32

(Chr.VI) (jf.: „ved du, hvilken tid vællingen

var højest?"— „den gang da engelen fløj igen-

nem luften med Habakuk og hans vælling."

Feilb.). *Hand, gandske stiv af Kuld, en lang

Vey hafde gaaet,
|
Hun Vælling, Fit og Brød

i Varmen hafde iaaet.Holb.Paars.183. *Hun
blev min Kone og jeg hendes Slave . . |

Væl-

ling jeg fik, naar jeg Grød vilde have.^j/e-

60 ste Visebog. (1815). 111 (jf. Arlaud.528). (hun)

blev værre og værre til at svide Vællin-

gen. Eørd.LB.i 72. *han (o: min store broder)

kan spise et helt Fad Yddlling.IngvBond.

(Myrebogen.Nr.l.(1908).103). \\ i sammen-
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ligning ell. i hilledl. udtr.: LThura.(Falst.
Ovid.aSf; se u. Hæld(n)ing 2.1 j. i udtr. om
person: I Hans Skole-Tiid tegnede det ikke

til, at Han skulle blive enten til Velling

eller Grød. Rector raadte Ham end og at

qvittere Bogen. Cit.1784. (KirkehistSamlMR.
11.130). Jeg siger Dem et Menneske uden
Kundskaber, uden Vilje, uden Tanke, en
Mand, som Grød og Yællingl Rode.EM.133.

II
(kog., især dial.) i særlige attrib. jorh. lo

brun vælling, sød vælling tillavet med si-

rup og eddike. CReimer.NB.169.314. hvid
vælling, vælling kogt i mælk. smst.169. rød
vælling, sød vælling. SjællBond.139. Stevns

Bjev.73. UfF.(Fyn). sur vælling, kærne-

mcelksvælling. Feilb.111.657.1111 f. jf.: saa-

dan en fine Frue hun var vel bange for at

røre ved en simpel Bondekarl som han,

endda Bønder . . hverken havde Vand eller

sur Vælling til Blod. JPJac.1.264. sød væl- 20

ling, se II. sød 1.2. || i børnerim: katten og
kællingen (ell. killingen^, de sloges om væl-

lingen, se u. Kat 2.2. i ordspr. og talem. (der

nu er sj. i rigsspr.): fattigmands grød er
blevet til vælling, se Grød 1. fattig-
mands ffattig 'kone?,. Krist.Ordspr.629) væl-
ling kan blive ell. bliver (nemt, gerne) til

grød, egl.: den fattige kan ogsaa have det

godt ell. faa bedre kaar. Moth.^G475. Molb.
Ordspr.57. Feilb. Krist.Ordspr.56. MRasmus- 30

sen. Vends Herreds Folkemaal. (1948) . 261 . jf.

:

det er ingen skade at fattig mands Vel-

ling bliver til grød. Moth.V25. fattig mand
koger tynd vælling. (PSyv.1.104). Moth.V25.
MO. VSO. Kærlingen havde ej større Nød,
end at hendes Vælling var bleven Grød.
Mau.5262. VSO. ost og brød er godt i nød
(ell. i sæk^, vælling er ond at føre, se I. Ost
2.2. æde, øse vælling med en syl, se Syl 1.

jf.: At ville udgrunde og bestemme Livet 40

ved Hjælp af Forstanden alene, det er som
at ville spise Vælling med en Strikkepind
eller forke Hø med en Sølvgaffel. JakKnu.LF.
141. svid dig ikke paa anden mands vælling,

bland dig ikke i andres sager. Molb.Ordspr.10.
Mau.lSl. Ja paa det Lag har Peder Vel-

,
lin gen i sig. d. e. Det er for sildigt; derpaa
er ikke videre at tænke. VSO.IILL47. Krist.

Ordspr.390.
jf. Feilb.11.366.1II.1112. Stevns

Bjev.79. 50

2) om hvad der i konsistens minder om
vælling (1). 2.1) (jf. Kalk-, Ler-, Masse-, Pa-
pir-, Roe-, Stivelsevælling; især fagl.) (tykt)-

flydende masse, fremkommet ved at et fast

! stof blandes ell. (især) udrøres i vand. Ma-
' den bliver (i maven) til en Vælling. (Sw/im.

11.98. 1 2 Pund Vand udrørte (Berzelius)

1 Pd. Stivelse, og kastede smaae Portioner
af denne Velling i ., Yand. Olufs. Ny Oec.

1.108. en Vælling af . . ulædsket Kalk. eo

MR. 1837. 174. (det er) en meget gavnlig
Foranstaltning straks efter Optagningen at
dyppe Rødderne (0: af træer) i en Vælling
af udrørt Ler. PoVU1934.4.sp.2. jf.: en tyn-

dere Cement\ælUng.VeiBygn.(1865).228.
Gibsvælling. OpfB.U1.402. HavebrL.*II.
1153. 2.2) (især nedsæt.) blanding af vædske
og faste bestanddele; især: jord, der er op-
blødt af regn; snavset, vaadt føre; ælte.

(det saaede frø) blev som druknet i en Vel-

ling af Dynd, og kom aldrig op.Fleischer.

S. 678. „Naar bare vor Herre vil give os

en god Regn, det seer ellers sørgeligt ud
for Landmanden!" Denne vor egentlige

Nationalsang synges hver Sommer, naar
Jorden ikke staaer i Yelling. HCAnd. SS. IV
197. (kæmpekanoner) væltede Fæstningsmure,
Menneskelig og Privatbygninger i én Væl-
ling af Kalk og Kød og Grus og Blod.

Hørup.II.167. Nede ved floden badede piger

og drenge, nøgne, brune, blanke unger, der

skrigende styrtede sig paa hovedet i den
gule vælling. EKornerup.Ecuador.(1919).24.

3) (jf. Bænke-, Køre-, Pløre-, Pærevæl-
ling 2) billedl., nedsæt, om uordentlig, for-

virret sammenblanding af tanker, følelser,

udtalelser olgn.; sammensurium, (ofte i

forb. i een vælling^. *Saa drukner Du . .
|

I Følelsens og Troens YeWing. Heib.Poet.IX.

370. *du (o: skoleeleven) må ase og samle . .
|

det ny og det gamle
|
det sure og vamle,

j

visdom og pjat,
[
alt i én vælling. fiosir.SZ).

1.183. Man havde lavet en gudelig Vælling

sammen af Kristendom og Verdslighed, og
Paven i Rom var Kjøgemesteren, der lavede

Vællingen. VBeck.LK.II.24. *altid at snakke
om Odin og Thor

|
og Krist og Apostler om

Spisehus-Bord,
| at røre det rundt i en

eneste Yælling. Drachm.M.203. \\ i udtr. for

at noget er ensformigt, kedeligt, trivielt, banalt.

en rivende Strøm af Ord, der flød fra hans
Læber i Sætninger uden Betoning, uden Liv
og tilsyneladende ogsaa uden Betydning. Det
var en Vælling af Ord.CarlSør.S.II.170. Alle

Modsætninger, som skulde staae i organisk

Bestemthed imod hinanden, røres her sam-
men til en j evn Y e\\ing.Heib.Pros.VII.349.
Der var for ham intet Høit eller Lavt. Alt

flød ud i en jævn Vælling. 5ergfs.PP.262.

hans Stemme var saa enstonig, det hele flød

ud i en kedelig jævn Y^Wmg.Bregend.Bir-
gitteBorg.(1941).245.

"Vælling-, i ssgr. (ogs. Vællinge-, fx.

vællingeblød. EBrand.Br.II.119. se ogs. ti.

vælling-agtig, -fad^. af Vælling, -agtig, adj.

fvælllnge-. jf. VSO.). (sml. Vælling 2.2).

Vandet . . gjennemblødte (jordlaget) til en
tyk vællingagtig Masse. Rawert&Garlieb.Born-

holm.(1819).161. PapirL.403. -fad, et. fad

med ell. til vælling. * Preussen er en fiffig

Rad,
I

Der med sine Poter
|
Om det hede

Vællingfad
|
Brænder sig paa „Noter". Pol-

ketsNisse.'lal855.sp.3. (jeg) langede omkaps
med dem til Y eUingei&dGt. Agre.RK.61.
NPWiwel.NS.26. i talem., se u. IV vind 1.

-gilde, et. (ikke i rigsspr.) gilde med tarve-

ligere traktement (mods. Suppegilde^. Cit.ca.

1820.(AarbAarh.l919.78). -klokke, en.
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(su. vålling(s)klocka; dial.) klokke, hvormed
man (paa herregaarde) kalder folk til middag.

Legen stansedes af Vælling-Klokken (paa
en højskole). Rørd.JH.1.114. Feilb.

v»else, V. ['vælsa] -ede. vbs. -ning (s. d.).

{fra ty. wålzen; egl. sa. ord som I. vælte)

I) (især ur.) afrunde tænderne paa et

tandhjul. Wilkens.MT.235. Dengl.By.l934.

74.
II

hertil Vælse-fll (S&B. Dengl.By.l934.

73. Væls-: NordConvLex.Y746. Wilkens.MT.
235), -form (o: tandhjuls runding. Væls-:
Urmageri.35), -maskine (Wilkens.MT.235.
Den gi. By. 1934.73). 2) i glasfabrikationen:

d. s. s. II. valse 2. han (fanger) lidt Glas an
paa et Jærn, vælser det nå. Bille-Top.30.

jf.: en spejlglat Jærnplade, et Vælseblik.
smst.31.

I. Vaelsk, (i bet.l:) en, (i bet. 2:) en
ell. et. [væl'sgr] (ænyd. d. s. (i bet. 1); sub-

stantivisk anv. af II. vælsk; jf. Kauder-
vælsk, I. Pluddervælsk samt I. Valsk) I)

(nu næppe br.) italiener. Oehl.XIl.167
(se u. I. Valsk 1). jeg siger med Velsken:

meglio haver hoggi il ovo che dimane la

gallina (o: hellere faa ægget i dag end hønen
i morgen). Blich.(1920).XXXI.40. *Livlig,

fyrig som en NfA^k.Hrz.D.11.77. 2) om sprog.

2.1) (nu l.br.) italiensk ell. (sj.) fransk.
tvende Bander spilte

|
Paa Fransk og

Velsk for hver en Frie-Comoedie. Pra/iLS'T.

1.175. *Hovedet er halv fortumlet
|
Af

Engelsk, Tydsk og Velsk og Fransk. jffoisL

UH.127. jeg tvivler . . ikke om . . at De til

sin Tid faar gennemtrængt Deres — Publi-

kum med Deres — odeur de l'Université, —
Deres odeur de liberté — for at snakke
vælsk. S-t; La. i^Z. 125. 2.2) (jf. II. vælsk 2;

sj.) det keltiske sprog i Wales; walisisk;

kymrisk. LMoltke.Overs. af Scott: Bedstefaders

Fortællinger.L(1860).12. 2.3) (jf. Rotvælsk
slutn.; sj.) keltringesprog. Skattegraveren.

1888.1.3. jf. Feilb.

II. vælsk, adj. [væl'sgf] (ænyd. d. s.,

SV. valsk; fra mnt. welsch (mht. wel(h)isch,

welschj, jf. oeng. wielisc; sideform til II,

valsk; jf. II. kauder-, kludder-, II. pludder-,

rotvælsk, udenvælts, I. Vælsk samt Vallak,

Valland)
I) hvad der stammer fra, hører hjemme

i de romanske lande, især Italien og

(sjældnere) Frankrig, i. I) (især foræld.) i al

alm. *To Velske Spillemænd her nylig været
ha\eT.Prahl.ST.I.203. *jeg i Sydens Favn

|

Forglemme Nordens Moderbryst . .
|
Jeg

vorde velsk, upatriotisk, udansk,
|
en Syd-

lingl Bagges.NblD.241. *1 mange velske Myr-
ter, tydske Bøge

|
Staaer Valborgs Navn.

Oehl.IY197. *Hvor ofte lød i disse Sale

(o: Hofteatret)
|
De velske Toner, den danske

Tale. Heib.Poet. IX. 248. Bødt.96.106. (berli-

nerinderne) lokker og drager med Øjnene
og taler i fremmede Tunger til de vælske
(o: franske) '[JmloTiiier.AWinding.Vag.113.
ser vi lidt nærmere til, falder Forskellen

mellem den vælske og den nordiske Verse-
form (o: i CKMolb.Dante) alligevel i Øjnene.
Rubow.Originaler og Oversættelser.(1929).46.

\\

(nu næppe br.) latinsk; romersk. Det dan-
ske Tungemaal har Rolf (o: Gangerrolf) vel

ogsaa
I
Omskiftet med det vælske Munke-

pludder? . ,
I
Men naar den Sæd fra Roma-

borg nu vinder
|

Blir vel i Danmark selv

det Danske glemt. Grundtv.Udv.1.390. Selv
10 Saxo, som Bersærkers Priis

|
Med vældig

Røst basuner,
| Har lært af Munken i Paris

|

At skrive vælske Runer (o: latinske bog-

staver). PMøll.(1855).I.72.
II (efter i?/, welsch;

nedsæt.) angivende modsætning til de egen-

skaber, man tillagde nordboer (germaner);
dels: forfinet; blødagtig. I Kunstens vamle
Sukker

|
Du (o: billedhuggeren) forkjæler din

Tand,
|
Bryd Dine vælske Dukker

|
Og reis

Dig som en M.md.PMøll.(1855).I.116. Ju-
20 stitsraaden vilde forestille Otto; men Gram

sagde: „Vi behøver slet ingen vælske Kom-
plimenter." 6roi!(isc7im. ¥440. dels: troløs; falsk;

svigefuld. Bort, I Mandfolk! I er' alle vel-

ske,
I

Naar det gielder Elskov. Bagges.1.289.

at fegte i Smug og med giftige Vaaben
— fy, for den Lede! det var en fordømt
velsk Streg.Ing.KE.il. 69. \\ substantivisk:

den, de vælske, italiener(e) ; (sj.) valloner

(Schiern.HS.1.267). Ved den Vælskes (o: ita-

30 lienerens) søde Stemme
|
Vi al Sorg, os selv

forglemme. Wess.224. de Velskes utrolige

Falskhed og store Yorstillelse. Winth.VIII.
201. hvor han kom hen, kaldte de Vælske
ham for Signor Giovanni. Jør^.Danmarca.
(1921).19. det vælske, om sproget. De
fleste haver hidindtil holdt det for en umue-
lig Sag . . at kunde bruge et andet slags

Sprog til et Synge-Spil, end det Velske.

NKBred.GramogSigne.(1756).A6.f 1.2) i sær-

40 lige attrib. forb. \\ i betegnelser for planter,

frugter olgn., der egl. er hjemmehørende i de

romanske lande, i Sydeuropa, vælsk bønne,
d. s. s. Vælskbønne ; tidligere ogs. om have-

bønne, Phaseolus vulgaris L. (vAph.(1759).

534). JTusch.263. VareL. (1807). III. 339.

Bobé.HE.175. vælsk havre, sværdhavre,

Avena sativa orientalis. CGRafn.Flora.1.566.
vælsk nød, (jf. Vælsknød; nu næppe br.)

valnød. Reiser.IV. 116. vAph.(1759).534. jf.:

50 et vælsk Nøddetræ (o: et valnødtræ). Reiser.

IV.168.
II
om haandværksmæssige frembringel-

ser, vælsk bind, (l.br.) vælskbind. OpfB.^
VII.417. vælsk gavl, (ænyd. d.s.; foræld.)

renæssancegavl med horisontale delinger og

svungne kamme. Stilart.215. SaVXXV.472. \\

vælsk mil, se Mil 2.

2) (efter eng. Welsh; jf. I. Vælsk 2.2; sj.)

om sprog: walisisk; kymrisk. Sal.XVIII.
438. Professor W. J. G., Professor i det væl-

60 ske Sprog ved Universitetet i Cardiff og

David Lloyd Georges Efterfølger som Med-
lem af Parlamentet — og som denne ud-

præget Waliser. NatTid.'^U 1946.7.sp.5.

Vælsk-bind, et. (bogb.) halvbind med

«
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faareskindsryg og -hjørner (opr. af lyst ufarvet

faareskind, der i farve ligner italiensk perga-

ment). Hallager.125. SvDahl.Ordhog f.Bogsam-
lere^1919).120. „smukt Vælskbind": Faare-

skindsbind med ophøjede „Bind" og For-

gyldning. sms<.i(?3. -bonne, en. (jf. vælsk
bønne u. II. vælsk 1.2) ^ bønnevikke, heste-

bønne, Vicia Faba L., især den som køk-

kenurt dyrkede sort. VareL.(1807).III.339.
MentzO.Pl.l62. -land, propr. {ænyd. d. s.,

jf. glda. walskæ land samt Valland; poet.)

Italien. LTid.1725.543. *Fra Velskland er

hans gode Svssrd.OehUYlSO. »Liflig fløjte

Velsklands Nattergale,
|
Galliens Hane væk-

ker Kampens Mod. Ploug. 1.22. *Vælskland
og Frankrig, Rom og Paris

|
havde sværmet

og sunget og malet og digtet. Drachm.UD.96.
-mand, en. {ænyd. d. s.; sj.) om waliser:

Hvor Anglers, Belgers og Normanners, Pik-

ters og Galers, Vælskmænds og Irers Blod
gjennem Aarhundreder sammenrandt (o: i

England), er vel Tanke-Gangen nødvendig
i en frygtelig Uorden.Orundtv.Krøn.* (1875).

LXiv. -na>d, en. (nu næppe br.) d. s. s.

vælsk (II.1) nød. S&B.
Vælsning, en. (især ur.) vbs. til vælse

1; ogs.: den frembragte runding; vælsform.

NordConvLex.Y745. Urmageri.39. Dengl.By.
1934.73.

I. Vælt, en. [væl'd] (ogs. skrevet VeJt,

Welt. — nu kun dial. Valt. Moth.S897 (Yel-

ten.Moth.^S634). Esp. 498. — vist kun hos

Grundtv.: Vælgt. Grundtv.Bjow.167. sa.Snorre.

111.124. Vælgd. sa.Saxo.II.254. sa.B.I.521).

{no. velt, trumf, jf. isl. velta, d. s.; til II.

vælte, jf. vælte op u. II. vælte 4.9, opvælte 1

slutn.; sml. udenvælts (og de derunder nævnte
ord); jf. II. Vælt, I. Vælte; muligvis knyttet

til ty. wåhlen, i bet.: lægge trumf op, auf-

wåhlen, d. s., (un)gewåhlt, som (ikke) er

trumf, jf.: siden velges det følgende kort op.

Moth.LSl. femmene i valten tiener til at

købe det kort med, som er opvalt. smst.

S897.
II

i bet. 2 delvis knyttet til ty. welt, ver-

den (jf. Verden 6 samt skrivemaaden Welt^,
i bet. 2 ogr 3 hos Grundtv. knyttet til vælge

(jf. skrivemaaden Vælgt, Vælgd^)
I) (nu kun dial.; jf.: „det danske Ord (er

nu) næsten ganske fortrængt af det frem-
mede Trumf." MO.V <^ d. s. s. I. Trumf 1.

Velt . . kaldes, i kort lég, det eller de blade,

som opslåes, når hver leger har fåedt så

mange kort som hånd skal have, hvilket
kort er udvalt for de andre og kaldes trumf,
og den farve stikker alle de andre. ilfo<?i.

VllO. spille uden Ysslt. vAph.(1764).II.698.
sp.3. Lægge Karo (o: ruder) til \ælt. vAph.
(1764).764. Stikkerne ere (i styrvolt:) Hier-

ter 2 er den beste, dernæst Kløver 4, Spa-
der 8, Hierter 9, Ruder 9, Veltens Es-
ser, Dito Knegter (osv.). De udenveltes
Kort gielder efter sin Orden fra Esset til

den mindste. [Kebslein.J Politiske Spille-Reg-
ler.(1774).21. Feilb.III.1034. billedl: Reenb.

1.244. nu fandt jeg da meget let, at der ikke

blot ved Skuepladsen, ligesom i Lhombren,
var en stedse afvexlende Velt; men at den
endog, som i den ret fornemme Lhombre
var Couleur og Surcouleur, og Grand Ture.

Rahb.Tilsk. 1798. 132. *Shakspeare Verden
uden for sig maler;

|
Thi bliver nu det Ob-

jective Velt,
|
Der stiger, naar det Subjec-

tive daler. Blich.(1920).Y129. (jf.ndf. 1.45^)

10 i gen. ubest. f., knyttet til navn paa kort. De
andre Udspil ere Velts Konger, som ikke
kunne stikkes ringere end med en Velts

Duus. SAJørgensen.Spillebog.' (1802).277. en
Welts Firhak (o: firer). Duncker.GamleDage.
(1871).285. de valts esser. BornhOS. være
vælt, Kere trumf, hvad Farve er Velt? eller

kun hvad er Velt? vAph.(1772).11.387. Have
de alle passet rundt engang, kan Forhaanden
endda spille i det, som er Velt, men de

20 andre ikke. Spillebog.(1786).155. Hierter er

Vælt eller i Vælten. MO. af vælten, af

trumffarven, den lanter som er af velten

eller trumff er hest. Moth.^L29. Udspillere

(i styrvolt) ere: Otter, Konger, og Damer
af Yelten. Spillebog. (1786). 163. Besyv kal-

des i Kortspillet Styrvolt Syven, som er

af Vælten (Trumf-Syv), og som intet an-

det Kort kan stikke. Arentzen.BO. VII.300. i

vælt(en), i trumffarven. *Jeg wilde gierne

30 med (i lanterspil)
|
Men intet har i welten.

at. beg. 18. aarh. (Thott4°lo24. 138). Kongen
eller Damen i Yelt. Spillebog.(1786).140. jf.:

der ligger Ruder i Velt (o: som trumf).vAph.

(1772).II.387. være i vælten, tilhøre trumf-

farven; være trumf, det kort er i velten.

Moth.VllO. Duncker.GamleDage.(1871).285.
i billedl. udtr.: Alt hvad der er i Vælten i Ver-

dens Styrvolt. Grundtv.LSk.29. jf. bet. 2.2: jeg

udfandt ved det (o: anbringelsen af kortene

40 i Vhombre) den Regel, hvorefter man kan
ordne et Theaters Personer; at det nemlig
derved egenlig kommer an paa, hvorvidt de

ere i Velten, elier ikkel Rahb.Tilsk.1798.131.

lægge vælt op, se II. lægge 40.3. || hertil

^„ disse Ord ere nu ei mere brugelige." MO.*^
Vælt-brev, trumfkort (Moth.VllO. Rostgaard.

Lex.V46c. Vælt s-: smst.), -es (smst.), -frue

(Moth.VllO), -knægt (smst.), -konge (smst.),

-kort (smst. Rostgaard.Lex.V46 c. vAph.(1772).

50 1.85. Vælts-: Rostgaard. Lex. V46 c. Rahb.
Tilsk.1798.134. jf.: „Endnu bruges underti-

den Yæ\tskort."VSO.), -lanter (Moth.VllO),
-person (om matador. Vælts-: Rahb.Tilsk.

1798.135).

2) overf. anv. af bet. 1. 2.1) (nu 1. br.)

styret af præp. af. || i forb. (ud) aif vælten,
af højeste klasse; af fineste, bedste slags. *Thi
at forarges for (o: fordi), man ikke finder

sligt (o: brug af parasol)
|
Hos Bønder-Folk,

60 det er et Narrerie af Velten (o: af første rang,

højeste grad).Prahl.BJ.8. Vist nok var det

en Mand af Vælten, som i Kong Christian

den Sjettes Dage skrev en Dannemarks Riges
Historie, thi det var Ludvig Holberg. Grundtv.
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Saxo.I.xxiv. vi har her et Privattheater,

gom — uden Selvroes — er udaf Vælten.

Blich.(1920).IV6. *Syng nu, Gutter smaal
|

Om en Viking udaf Vælten,
|
Af de raske

Blaa,
I

Peter Vessel hed han Helten. Brandt.

(BoisensViser.176). (m. tilknytning til ty.

von welt, af verden (se Verden 6.2); sj.:)

*han er en Mand af Velten,
|
Der ikke blot

til Punkt og Prikke veed
|
Med Exercitien,

med sin Pligt i Feldten,
|
Men og med fiin

Galanterie Besked. Hrz.1.27. det var min
Sandten en Dame udaf Velten, rød og hvid

som Roser og Lilier, og klædt som en Prind-

sesse i Silke og Flor. smst.XVIII.241. (sj.)

som udtr. for at miste sin betydning, aktualitet,

berømmelse olgn.: Taler holder man ikke mere

paa Universitetet, siden Baden gik først af

Velten, siden ud af Yeiden. POBrøndst.B.122.

jf. bet.l: Jeg erindrede mig at have kiendt

Rose . . Mad. Gielstrup, ude af Velten ; at

have seet deres første Spil (0: paa scenen),

blive slaaet af, som ingen Ting af en simpel

Coule\ir.Rahb.Tilsk.l798.133. \\ i forb. som
af den rette, ægte vælt, af den rigtige,

bedste slags. *Jeg vil sjunge om en Helt,
|

Som var af den ægte Velt;
|
Om en Herre

kjæk og bold,
|
Om vor tappre Tordenskjold.

NyerupPRasm.DYI.85. *Er Tøjet ey for

dig udaf dend rette Yelt. Schandrup.T 4.*'

ligefor den raske Caroussel, | Der var saa

Tivoli Manden den stærke,
|
Det kan nok

være, at man kunde mærke,
|
At han var

udaf den ægte Ye\t. Runde-Taarn.l856.Nr.
31.4. jf.: Denne Opvarter var en Flotten-

hejmer udaf den ferske Vælt. Han gav den
med Strubetoner. Kom og gik som en Raket.
Markman. HD. 153 samt: *med Odin hun
(0: Freja)

\
Deler halvt paa Valen,

|
Breder

Hynde til hver Helt,
] Som er af den Danske

Vælgt, 1 i Folkvanger-Salen. (?ntnd<v.DansA;.

1.251. 2.2) i forb. som være, komme i væl-
ten (sj. vælt. Rahb.Tilsk.1799. 661), have,

faa en betydningsfuld position, stor indfly-

delse, betydning; være, blive toneangivende,

førende, feteret, omtalt, paa mode. Smaaefolk
maae krybe sig frem for at faae en Plads
deri (0: i aviser), som aldrig nægtes dem der
ere i Ye\ten.PAHeib.(ForSandhed.II.199).
Denne Dame var en Sangerinde ved Operaen,
og var den Tid meget i Ye\ten.Gylb.lX.20.
Herregud, havde De ogsaa spekuleret i den
lille Gud Amor (0: som emne for en bryllups-

tale); det er svært, saa han er i Vælten.
6yrLemche.FS.105. *Blandt Drenge især

|

Er Du (0: en fangen kondor) i Vælten
og højst ]^oTpnlæT.KaiHolb.ZH.39. Feilb.III.

1034. Esp.498. jf.: i hine Tider var Balthazar
Christensen en Væltens lAKnå.HWulff.DR.
86. smst.117.183. m. h. t. dame spec: være
omsværmet paa bal. (fruen) gjennemgik alle

de Udraab og Fagter, som man undertiden
seer meget unge og meget fordandsede
Damer anvende for derved at udtrykke, hvor
meget de ere i Yfelten.CBernh.IX.Sl. Han

dansede næsten hele Tiden med Hedevig,
som i det hele taget var stærkt i Vælten.
NHancke. Nord for Limfjorden." (1880). 156.

m. h. t. ting og forhold: *Dansken kaldtes

Bondesprog,
|
Kun Latinen var i Vælgten.

Grundtv.Dansk.il.551. en Periode, da Ro-
mancer om danske Konger kom i Vælten.

Rubow.T.157. (m. tilknytning til og ordspil

paa ty. welt, verden:) at høste Øieblikkets

10 Bifald, det er, for at bruge et fremmed Ord,

at være i Velten (og Verden ynder Christen-

dommen ikke), det er at være oven paa,

det er, som der siges om en vis Art Dannelse,

at have Yeråen. Kierk.X.227. jf.: man kom-
mer ikke ustraffet i velten, især når man er

svag for velten, som Rubens jo Ya,r. Edv
Lehm.(Belgien.(1916).204).

3) (hos Grundtv.) opfattet som en afledning

af vælge: udvalg (2.3-4). vort Udvalg i denne
20 Sag, eller som jeg efter min danske Sprog-

tact vilde kalde det „Vælgten". Grwndfø.f'Be-

retning omForhandlingerne paaRigsdagen 1848-

49.sp.589). Folkethinget . . er (kun) til som
en Vælgt eller et Udvalg af Folket. sa.Dansk.

111.104.

II. Vælt, et ell. en. [væl'd] flt. d. s. (se

u. Skovvælt(e)^. (jf. sv. dial. valt, sammen-
væltet ell. sammenkastet forhøjning, no. velt,

omvæltet stilling; til IL vælte; jf. L Vælt,

30 L Vælte) I) (sj.) vbs. til IL vælte. Det blev

ved og blev ved . . Knald, brag og vælt

(0: af et skridende isbjærg).Freuchen.Ivalu.

(1930).188. 2) fj/. Vælttørv; dial.) tyk græs-
tørv, der skæres med en stikspade og der-

paa væltes op, og som med grønsværet vendt

nedad anvendes til diger; tyk sad de. MDL.
Feilb. 3) d. s. s. 1. Vælte ; i ssgr. Rod- (se

u. Rodvælte^, Skovvælt.

I. Vælte, en. ['vælde] flt. -r. {ænyd.

40 welte, kolik (Boers.VetF.31), (flt.) vælter,

knipper af ris olgn., som væltedes frem mod
en fæstning og antændtes, fsv. (flt.) vælter,

d. s., no. dial. velta, vælteplads, sammenvæl-
tet dynge, isl. velta, vælten, opstukken græs-

tørv, kam ved plovfure, turné i l'hombre; til

IL vælte; jf. I-II. Vælt; især dial.) I) en

sammenvæltet dynge; masse, mængde
af noget. Esp.501. 2) hvad der er væltet om-
kuld, ell. sted, hvor noget er væltet; se Rod-,

50 Skovvælte. jf. stednavnet Brudevælte (se DSt.

1935.161 ff.). 3) (jf. u. IL Søle 1) sted,

hvor et dyr har væltet, rullet sig. Velte

. . kaldes en søle. Moth.'V112. især i ssgr. som:

Jeg maatte ikke gaa hen over en Heste-
vælte . . hvor en Hest havde rullet sig paa
Jorden, eller en Hundevælte, — for saa

fik man Smerter et eller andet Sted i Krop-

pen. Sjæll Bond. 165. jf. Rietz.829 (skaansk).

4) melding i l'hombre, vist: turné (1). UfF.
60 (Falster).

II. vælte, V. ['vælda] Eøysg.AG.135.
præt. -ede ell. (dial.) vælte (veldte) (LTid.

1728.628. Flemløse.171. jf. Feilb.) ell. (maa-
ske til III. valle ell. efter ty. wallte til wallen.
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se ndf. 1. 22; sj.) Talte ^*Blodet, som valdte

fra Skibene ned. Sort.HS.Flr) ell. (dial.)

Talt (Jernskæg. D. 76. JH Smidth. Ords. 176.

FDyrlund. Vds.50. Feilb. FrGrundtv.LK.153.
AarbLollF.1942.65) ell. (dial.) Tælt (Jern-

skæg.D.107. Brenderup.§189,1); part. -et ell.

(dial.) Tælt (vældt) (LTid.1724.224. Høysg.

AG.135. PEdvFriis.S.lO. Thorsen.109. Bren-

deruf.§189,1. jf. u. afvæltej ell. (dial.) Tul-

ten (vultet) (JHSmidth.Ords.176. FDyrlund. lo

Uds.50. jf. Feilb.). vbs. -iiing (s. d.) ell. (nu
ikke i rigsspr.) -ende (Moth.V112), jf. II.

Vælt. (æda. wæltæ, sv. vålta (fsv. vælta,

intr. (præt. valt) og trans. (præt. væltej^,

oldn. velta, intr. (præt. valtj og trans. (præt.

velti^, oht. welzen, trans. (nht. wålzen; jf.

vælse}, oeng. wæltan (wiltan, wyltan), trans.,

got. waltjan, intr., uswaltjan, trans.; i intr.

anv. har oht. walzan (præt. wialz^ (nht. wål-

zen; jf .11. Yals); besl. m. oen^. wealwian (eng. 20

waUowj, rulle, got. walwjan, lat. volvo samt
ty. wallen, wellen (jf. Valfart, Vellej; sml.

I-II. Vælt, I. Vælte |j i intr. anv. dannes de

smsatte tider alm. m. være; undertiden dog

m. have, fx. i. bet. 7.2: Siden har det (0:

poesien) væltet ind paa va\g.PMøll.(Hjort.
KritLit.II.LXXV). nu vist kun undertiden i

bet. 8.2 (s. d.) om kørende, især hvor der tæn-

kes paa, at uheldet i nogen grad er selvfor-

skyldt (jf. Mikkels.Ordf.425))
A. trans.

I) bevirke, at noget drejer sig (rundt).

I.l) (nu sj.) bringe til at dreje rundt i

en kreds ell. cirkel; spec. m.h.t. vandmølles
hjul. *Hun viser Vandet andre Veie,

|
At

frit det kan til Møllen bruse,
|
Med lil det

sine Strømme sender,
|
Og Hjulet vælter

sine Tænder. Hauch. SD. 11.26. Bækken ..

maa vælte tusind Hiul.Winth.SS.ll. jf.:

*Solen vælter blank sit Hjul
|
Høit over 40

tause Skowe.Winth.VI.lSS. I.2) bevirke, at

noget bevæger sig hen over en flade ved at

dreje sig om sit tyngdepunkt; rulle; trille.

Moth.Vlll. velte Tærningerne saa, at de
store Øyen blive liggende oven paa.fioZ6.

Ep. 1.200. nu næsten kun (m. overgang til

bet. 2): flytte en sten ved at dreje ell. rulle

den; ofte i forb. m. præp.-led ell. adv. (se

ogs. bet. 3-4^. Joseph . . væltede en stor

Steen for Indgangen til Graven. Ma^^A. 27. so

60. Loftstenene (i dyssen) er væltet til

8ide. Gelsted.RF.46.sp.2. se tgs. u. Sten 3.io.

(sj.) uden obj., i forb. m. paa: denne urokke-
lige Grund -Sandhed .. var en Sisyphus-
Sten, jeg væltede paa og aldrig fik til

at staBie.Grundtv.LD.48. den sten, man
ikke kan vælte, maa man lade ligge,
se Sten 7.3. 1.3) (dial.) vende noget, saa-
ledes at overfladen kommer nedad.

\\

(jf. bet. 4.3j vende jorden ved pløjning, (ploven) 60

velter tvende Fmei.Adr. 1761. 167. »Lang-
somt følger Bonden Ploven,

|
Vælter fugtig-

tunge Jord. Oehl.XIX. 54. * Bonden gaaer
paa den vaade Mark, vælter Jorden med

V\oven.HCAnd.SS.XII.152. jf.: Hvo som
pløier markeskiæl op eller rener hånd bøde
.. 3 mark og velte furerne til igien.Cit.

1770. (Vider. IV 108). \\ m.h.t. tørvemasse.

den faste Tørv (0: tørvemasse) . . bliver

drøyere . . naar den først veltes i Lager
(o: lag), og siden adskilles og afstikkes til

Tørv. JPPrahl.AC. 101.
\\ ^ turnere (l.i).

Blich.(1920).XXX.32 (se u. bet. 8.4^. 1.4)

sætte (vand, damp osv.) i bølgende bevæ-
gelse; drive frem i bølger. vAph.(1759).
Stormen vælter Strømmen stærk.Oehl.XXX.
101. Denne høje Landryg forestiller Man sig,

ikke uden Grund, at have været det første

af Halvøen, der kom tilsyne, lettende sig

op af Havet og væltende det til begge Sider.

Blich.(1920).X.54. højt skummende vælter

det (o: havet) sine graa Bølger mod Strand-
bredden. Jørgf.OjP.57. jf.: en Pige roede os i

en lille Baad, der vippede, som en Spaan
paa Toppen af de stormvæltede Bølger.

Bagges. DY XI. 112. 1.5) (1. br.) billedl.
\\

m.h.t. tanker (jf. u.bet.6.5). *Hvad vælter

du i Hiertet, Angantyr?
|
Meer end sæd-

vanlig tankefuld og m.ørk.Oehl.Y204.
|| frem-

bringe en regelmæssig fremskriden, veksling

(som paa tidens hjul). *Du, som frem saa
majestætisk skrider

|
Paa Himlens Blaa,

og vælter Aarets Tider,
|
Du stolte Soell

Rein.ND.132.
2) bevirke, at noget opretstaaende falder

om og kommer til at ligge ned; bringe
ud af ligevægt, berøve sin støtteflade

og bringe til fald; styrte (noget) omkuld.

2.1) m. h. t. ting. han velter Bordet med
Vdiiinrene. Holb.Stu.II.10. *Floden, som kan
IQipper yæ\tG.Grundtv.SS.I.455. Lyset var
. . bleven væltet tilligemed Bordet. Blich.

(1920).XXVI.13. nu gik begge Fløidøre op,

og en Mængde Børn styrtede ind, som om
de vilde vælte hele (jule-) Træet. HCAnd.
(1919).II.75. Havnedæmningens store Stene,

hvoraf flere vare væltede paa Højkant og
rokkede under hvert Trin. Drachm.STL.137.
*vil Du vælte Mandens 0\? Sommerrevyen.^
Muntre Musikanter. 1889.22 (jf. Vogel- Jørg.

BO. 507). De ægte Skovarbejdere fælder

iøvrigt ikke Træerne, de væltes eller slaas.

DSt.1918.71. en Gryde laa væltet paa Gul-

vet. KnudAnd.HH. 76. Når det havde reg-

net i længere tid, måtte hobene „sættes

ud" eller „væltes", før de kørtes ind. Stevns

Bjev.II.61. (jf. u. bet. 8.1:) børnene var ved
at vælte huset •

|| m.h.t. køretøj; ogs.:

tippe; vippe, et Par Heste vare blevne løb-

ske for en Skovvogn . . de havde væltet den.

Blich. (1920). XXIV 48. Tipvognene skulde

væltes (0: tømmes ved hældning). Hans Povls.

HF.18. liden tue vælter ofte stort læs,
se I. Tue 2. || m. h. t. baad. den stakkels

Fusentast, som væltede B&Siden.Blich.(1920).

XVIII.188.
II

vælte gærdet, (sport.) i

kricket: ramme gærdet med en bold, saaledes

at en af overliggerne falder af (hvorved gærde-

XXVII. EentryW »/t 1953 49
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spilleren „kastes ud"). SallV688. 2.2) m. h. t.

levende væsen, især person. *(han) væltede

ham baglænds, |
Som man vælter en Sæk.

Winth.HF.241. Han er frelst (o: ved en stran-

ding). Men en Kniv er strax i Siden paa

ham og vælter ham bag over. Pont.L.68. jf.

let. 8.2: Amasa laae væltet (1931: laaj i

Blodet midt paa Lanåeyeien.2Sam.20.12.

vælte en vibe, se m. Vibe. |j
m.h.t. person,

der iefinder sig paa et køretøj. Herremanden
har en gammel Kudsk, som . . har væltet

sin Herre nogle Gange. JSneed.III.9. *Du
kjører over Steen og Stok . . |

Men du er

vist forsigtig nok,
|
Og vælter os vel ikke.

Heib.Poet.VIII.240. en hund for ind i mit

(o: en cyklendes) forhjul og væltede mig
j|

(vulg. ell. dial.) brugt i ønskemaade i eder som
dælen (Bøgh. III. 37. MaglPet.MF.IV.74),
fanden (HPHansen.Folkbander.(1943).90),

den lille (Lunde.H0.71. PoUVd939.4.sp.4),
den onde (PNJørg.ER.7. Lindskov Hans.
NH.38), Søren (se Søren 3.1^ vælte mig.

jf.: hille den væltende syge! se I. Syge
4.1. 2.3) billedl. anv. af bet. 2.i, m. h. t. ting

og forhold: bringe til ophør, hindre gen-
nemførelsen af, kuldkaste olgn. først og
fremmest maa vi have væltet den urimelige

Mellemskoleprøve. PoZ.*/s2945.3.sp.6. (det er)

Vanskeligheder han dog ikke kan tro vil

vælte ?laneTne.SprKult.XVIII.113. Vil Sta-

ten vælte Godsejerens Køb af Lerchenborg?
BerlTid."l»1952.M.l. || bringe en sag, for-

handling til at ende resultatløst olgn., i udtr.

som vælte brikkerne (Pol.'litl941.13.sp.6)

,

skakbrættet (AWinding.(Pol.^Viol941.5.
sp.2)), spillet (se I. Spil 6.i). \\ m. h. t.

kendelse, aftale olgn.: omstøde. Idag faldt

Højesteretsdommen . . Nellemanns . . De-
fension havde givet mig . . Håb om, at

Kjriminalretsdommen vilde blive væltet. Cit.

1873. (Brandes.Br. 1.293). K. vilde forsøge

paa at vælte den Overenskomst, jeg havde
truffet med Himmler. Bernadotte. SidsteAkt.
(overs.1945).47. || m.h.t. budget: bevirke, at

det ikke holder, (disse) Udgifter . . har væl-
tet et normalt ^\iåget.PoVl»1940.4.sp.6.
Det tredje Standpunkt. 1947. 35. \\ m.h.t. ar-

rangement, især teaterforestilling olgn.: hin-
dre gennemførelsen af (spec.: ved at sende
sygemelding; se Dania.III.55). Allerede ved
Ankomsten til Fredericia var Fru Oda Niel-

sen upasselig, og jeg gik hele Dagen i

Angst for, at Forestillingen om Aftenen
skulde blive „væltet" — som det hedder i

Theatersproget. CFHansen. Tournée-Minder.
(1895).44. Fruen (o: en skuespillerinde) skal
naa Aarhusdamperen i Kalundborg for ikke
at vælte Forestillingen i Aarhus. PoL'*/io
1907.8. Endnu engang, hvis Deres Datter
vælter Koncerten, gør jeg (o: impressarioen)
min Ret gældende hos Dem i fuldeste Vå-
stiækning. MH.IV148. I den ellevte Time
blev Premieren væltet (af justitsministeriet).
PoU*hl940.3.sp.l.

II ^ m.h.t. melding: be-

virke, at den spillende taber det meldte. D&H.
B. saa triumferende op paa H. som en
whistspiller, der har meldt en grand, der
ikke kan \æltes. AnkerLars. VS.97. 2.4) bil-

ledl. anv. af bet. 2.2, m.h.t. person: bevirke,
at en ikke bevarer ell. opnaar en stilling
olgn.; faa en til at falde ell. dumpe, hun
skulde have over mg+ for at komme ind
paa Tandlægeskolen. Selv Oldtidskundskab

10 kunde vælte hende. SonjaHauberg.SyvAar for

Lea. (1944). 187. spec. (jf. III. vippe 2.2);

styrte indehaveren af en post (især: regent,

minister, rigsdagsmand olgn.) fra stilling, til-

lidspost, vælte en Mmhter.Kbh.^'U 1904.1.
sp.3. (Thomas Larsen) sad urokket i Kresen
til 1909, da den radikale Højskolelærer Grøn-
borg væltede ham. Larsen -Ledet. LK. 1. 249.

socialdemokratiet (var) ikke . . interesseret

i at vælte regeringen. Information.^^! » 1952.8.

20 sp.3.
II

«{k m. h. t. den, der har meldingen,

spillet: bevirke, at han ikke opnaar det meldte

antal stik.

3) i særlige forb. (til bet. 1 og (oftest) 2)
m. præp.-led. 3.1) i forb, m. præp. af || i

egl. bet. (Judith) veltede hans legeme af

(1871: ud af; sengen. Jud.l3.9(Chr.VI). (han)
væltede den første tunge Sæk af Vognen.
Elkjær.MH.9. 16-aarig vælter ung pige af

cyklen, forsøger vold. Information.^^U 1952.6.

30 sp. 4. vælte noget 'af sig, befri sig for

noget, der ligger tyngende, dækkende, da jeg

vilde springe op, laa jeg under en tyk Dyne
af Sne . . Saa fik jeg — ganske fortumlet —
Sneen væltet af mig. CarlNiels.Minfynske

Barndom.(1927).62. Hede og Uro fik hende
til at vælte Skindfelden af sig. Elkjær.RK.59.

II
billedl.: befri en ell. (især) sig for tyngende

arbejde, pligter, bekymringer, ansvar, skyld

olgn. *Vælt ikke Byrden (0: skylden) af dit

40 eget Bryst
|
Paa vort —\Boye.PS.II.29.

natlige Støn der lyder som Graad og Sten
|

væltet af et Bryst. P la Cour.UD.79. vælte
noget 'af sig, (jf. ovf. 1.30) dels (l.br.) i

udtr. for at faa (meget, tyngende) arbejde fra

haanden. efter at jeg havde væltet alt dette

Arbejde af mig, var jeg ærlig talt noget træt.

Thøg Lars. (ChrNBrodersen. Thøger Larsen. I.

(1942).147). dels m. h. t. noget mundtligt ell.

skriftligt, især historier, eder olgn.: give fra

50 sig (i massevis); rive af sig. Han . . væltede

en sammenfiltret Klump Eder af sig. Tom
Krist.EA.57. mænds tilbøjelighed til at finde

en aften ødelagt, hvis de ikke faar væl-

tet et vist kvantum sjofle historier af sig.

Ringsted. En have i London. (1949). 93. 3.2) i

forb. m. præp. fra || i egl. bet. derhen (o:

til brønden) skulde alle Hjordene sankes,

og Stenen væltes fra Hullet paa Brønden.
1Mos. 29. 3. Kaptejn Charles' tunge Krop

60 havde i et Nu væltet Mary fra sig. Pont.

L.80.
II

billedl.: befri en ell. (især) sig for

tyngende arbejde, pligter, bekymringer, an-
svar, skyld olgn. det halve Antal af Vildel-

serne (0: trykfejlene) bliver (derved) væltet
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fra vore (9: udgivernes) Skulåre. Nyerup.
(Rask.Br.L283). *Vælt fra vort Hjerte Sor-

gens YægtlPalM.ZF.54. Det har væltet en
tung Byrde fra mit Sind. MO. spec. i forb.

vælte skylden fra sig. Holb.Hh.II.337.

de Svenske Gesandter (udgav) en skriftlig

Undskyldning, for at vælte Skylden fra sig

paa de andre (0: de danske). Slange.ChrIV.185.
Kierk.VII.461. Ps. 119.22 (se ndf. sp.774").
vælte en (stor, tung) sten fra ens bryst 10

ell. hjerte, se Sten 7.3. vælte 'fra sig, spec.

(jf. u. bet. S.i', l.br.) m.h.t. ord(strøm): rive

af sig. (de) vælter en Flom af Ord fra sig.

Bornholms Tidende.^! B 1949. 5.sp.4. Hun væl-

ter de utroligste Intimiteter fra sig.HBrix.

(BerlTid.^Vsl949.Aft.4.sp.7). 3.3) i forb. m.
præp. i

II
i egl. bet. der var ikke andre men-

nesker i nærheden end den unge mand, som
bagfra kørte ind mod hende (o: en cyklende)

og væltede hende i giøiten. Information.^^/ 3 20

1952.6.sp.4. spec. m.h.t. beholder (s indhold):

tømme, hælde over (ned) i. HCAnd.BCÆ.II.
90 (se u. bet. Lu), det hele (0: en gelé) væltes
i en Form og stilles paa ls.DagNyh.^^U1934.
Sønd.lS.sp.S. jf.: (undertiden) vælter (Oehl.),

som en lunefuld Fe, hele sit Overflødigheds-
horn Læseren i Hovedet. Hjort.KritLit.III.

173.
II

(vulg.) fylde en ell. sig med mad ell.

(og) drikke. Naar jeg er indespærret . . saa
sover jeg som en Stud og spiser alt det, de 30

ka' vælte i mig.ZLars.ZY9. Pol.*U1937.
Sønd.23.sp.3. 3.4) i forb. m. præp. over

||

i egl. bet., især i forb. som vælte noget ned,
ud over, se u. bet. 4. jf.: Sciroccoen . . væltede
sin tunge Hede hen over Byen. HCAnd.
BCÆ.I.304.

II
lade noget tyngende komme

til at hvile paa en (og derved evt. befri sig

selv derfor); lade noget ondt ramme, komme
over en. (adelen) væltede alle Byrder over
den tredie St&nd.Hauch.VII.161. Ps.55.4*o
(1931)(se u. bet. S.5). \\ vælte over ende;
dels i egl. bet.: Jeg har haft en Drøm! Se,

et Bygbrød kom rullende ned mod (lejren),

og da det kom til Teltet, stødte det til

det og væltede (1871: kastedej det over
Ende.Dom.7.13(1931). billedl, især (jf. om-
vælte 2.1 slutn.): omstyrte (det bestaaende)

;

ogs. (jf. overvælte 1): tilføje (en hær) et

totalt nederlag. P. Holm , . har paa ingen
Maade i Sinde at vælte Religion og Fædre- 50

land . . over 'Ende. FrejlifOlsen.Danske Socia-
lister.(1892).10. (historikeren) maa staa midt
i den Tid, han vil studere . . men dog staa
over den, saa han . . ikke blændes, ikke
væltes over Ende.GBang.EK.II.363. en Til-

stand i Lighed med den, der væltede den
franske Modstand over Ende. PoV*U 1940.2.
sp.2. 3.5) i forb. m. præp. paa, især: lægge
tyngende arbejde, ansvar, skyld osv. over paa
en (især for at befri sig selv derfor). Velt 60

(1871: Befal; 1931: Vælt; dine gierninger
paa Herren; saa skal dine Anslag stad-
fæstes. Ords. 26.3 ('C/ir. 7/;. *Paa Knud og
Valdemar vælter (kong Svend)

\
Blodnattens

Skjændsel og Rænker. Ing.VSt.227. det An-
svar, man væltede paa sig selv ved en 'Næg-
telse. NPWiwel.JL.196. jeg vil overlade mig
til min Klage og hyle over Fjendens Røst,
over den Ugudeliges Undertrykkelse; thi de
vælte Uret paa mig (Chr.VI: vil føre uret-

færdighed paa mig; 1931: Ulykke vælter de
over migj og hade mig i Vrede. Ps.55.4. især
i forb. vælte skylden paa en. Holb.Heltind.

11.83. I negter at være Hovedmanden for

dette Oprør? og I vover selv at vælte Skyl-
den paa mig? Ing.EM.III.160. (han) skeler

mod nogen han kan vælte skylden på.GrønJ.
LA.92. i forb. m. adv. som vælte noget hen
(se bet.4:.i), tilbage ell. (nu vist kun) over
(se bet. 4.10) paa en: vær vis paa, at om jeg

kun havde een Dag tilbage at leve i, vilde

jeg anvende den paa at vælte disse Ords
Vægt tilbage paa Dem selv. Kofoed-Hansen.
KA.II.288.

4) i særlige forb. (til bet. 1 og (især) 2-3^

m. adv. 4.1) vælte af (jf. afvæltej. 1. fjerne

noget ved at rulle det bort. Moth.Vlll. *Hvem
har væltet Stenen af,

|
Som tillukte Jesu

Gra,y? Grundtv.PS. 111. 227. især: læsse af
vogn, tømme af beholder olgn., enten ved at

rulle, omstyrte genstanden ell. ved at vippe
vognen, beholderen, vælte et Læs Korn af.

VSO.I.122. (han) bøjede sig forover og
trak — og Vognen fulgte godt efter . . „Du
er ingen Frossenpind," sagde Herremanden
.. „tag nu Kjævlen!" .. han takkede, og
væltede Kjævlen 3ii.Blich.(1920).XXVI.6.
Pigen kretter (0: kører i trillebør tørvedyndet)

hen til Læggepladsen og vælter det af i

Formen. KrJens.DF.49. hun . . vælter (pøl-

sen) af paa Datterens Tallerken. KAabye.
KA.115.

II
(nu næppe br.) billedl.: befri en

for noget tyngende. Velt af (1871: Væltj
fra mig forhaanelse, og foragtelse. Ps.ii9.22
(Chr.VI). 4.2) vælte bort, d.s.s. bortvælte.

Moth.Vlll. *I Vejen laa en Kampesten,
|

Den vælted bort en Engel len.Grundtv.SS.
V.526. jeg dristede mig til . . at vælte (dy-

nerne) hort.BalthBang.S.63. Herrens Engel
. . væltede Stenen bort (1819: fra Ind-

gangen). Matth.28.2(1907). 4.3) vælte fra,

d. s. s. fravælte. Moth.Vlll. (løven) lagde

sig i Buskene udenfor (0: en hule) og biede

der taalmodig, til Stenen blev væltet fra.

CEw.Æ.VIII.31. Marc.l6.4(1907; se u. ha-
vælte). 4.4) vælte hen, (nu sj.) dels i egl.

bet.: d. s. s. henvælte 1(.2). Moth.Vlll. *l Gry
ved Englestyrke

|
Blev Stenen væltet hen.

SalmHj.239.2. dels i forb. vælte ("skyld osv.)

hen paa, lægge over paa; vælte over paa.

(man ser ræven) ved sin snedige Fortælling

vælte Hadet hen paa . . VWen.NyerupRahb.
1.264. 4.5) vælte ind, (jf. indvælte 2.i;

rulle noget ind. Nattens Storme vælte Havet
ind over Moras hvide sandige Bred. Blich.O.

1.194. vælte Tønder ind i et Pakhus. MO.
S&B. 4.6) vælte ned (jf. nedvælte i;.

1. (1. br.) lade strømme ned (i rigt maal).

49*
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en høj Septemberhimmel formelig væltede

Varme ned over Jorden.PontLP.VIII.223.
2. bringe til at (falde om og) styrte ned. Moth.

V112. han væltede store Stene ned paa
Fienden. Schousbølle.Saxo.186. min Far havde
faaet væltet den store Mand ned i nogle

Buske. CarlNiels.MinfynskeBarndom.(1927).
20. Fruen havde forbudt (figen) at bruge
Moppeskaftet af Frygt for, at hun skulde

vælte Nipsgenstandene ned. Pol.'Ut 1941. 5. i'o

sp.5. (dial.) m. h. t. hø. en Mand . . var oppe
paa et Stænge for at vælte Hø ned. SvGrundtv.
DF.I1.131. sner det kyndelmisse dag, så må
vi vælte høet ned (o: fodre rask dermed),

for så får vi tidlig ioxkr.Slcattegraveren.1887.

1.86 (Fyn). StevnsBjev.II.97. 3. (sj.) lade

noget tyngende ell. ubehageligt ramme, falde

paa en. Loven om Jødernes Særstilling (vil)

vælte Folkenes Had ned over ier. KMunk.
EI.116. 4.7) vælte om ell. omkring, d.s.s. 20

omvælte 2.1
|| (jf. bet. 1.3; landbr., nu l.br.)

vende jord ved pløjning. vAph.(1759). Ro-
merne kaldte . . de Plovdele, der væltede
Jorden om .. auris {Øre).MøllH.IY604.

\\

(jf. bet.2.1) bringe til at falde om. Moth.Vllé.
Ingen vare dræbte (ved togafsporingen), kun
lidt væltede om i Mn&nden. HCAnd.BCÆ.l.
293. Han flytter Bjerge . . vælter dem om
(1871: omkaster dem} i sin \rede. Job 9.5

(1931). Bølgerne væltede Skibet om paa 30

^iden.Pol.**litl941.3.sp.2. (børnene) er ved
at være saa store, at de ikke uden videre
finder sig i at blive væltet omkring (olm.:

om(kn\å)).BechNygaard.G0.106. uden obj.

(jf. bet. 6.2^; en Biflod til Rhone har væltet
omkring med et Klippestykke paa 60 Skridts

Orai2ing.VilhRasm.YV.114. 4.8) vælte om-
kuld (jf. omkuldvælte u. omkuld slutn.).

Han væltede Støtten omkuld. MO.* *Stærke
Blæst,

I
. . vælt omkuld,

|
hvad der kun 40

kan dø som Mn\d.ORode.KY63. Man synes,
Vinden maatte kunne vælte Vægge om-
kuld. MLorent2en.(PoUli»1941.11.sp.3). 4.9)
vælte op. 1. d.s.s. opvælte 1. Moth.V112.
Svart han (0: Sisyphos) strengte sig an med
Hænder og Fødder, for Stenen

|
Op paa et

Fjeld at \æ\te.Wilst.Od.xi.v.596. Ords.26.27
(se u. opvælte 1). (jf. I. Vælt; nu dial.) ^
lægge op som trumf. Naar Esset er veltet op
paa vores høire Haand, og man i Trumf 50

kuns har Tien og K\en.Spillébog.(1786).139.
MDL. 2. d. s. s. opvælte 2. *En Falk . . saae
en Muldvarp . . dyngeviis at vælte Jorden
oip.Rein.ND.192. den hvide tykke Orm med
de stærke Ædetænger, som Ploven ofte
vælter op, er Oldenborrens Larve. Landbo-
Vennen. 1798. 306. 4.10) vælte over (jf.
overvælte;. 1. i egl. bet.: bringe til at tippe
(for-, bag) over; styrte (noget) over. Moth.V112.
(han) væltede Egebordet over paa dem og eo
klemte dem ind mod Væggen med Kanten.
Blich.(1920).XXV1.12. Lavs (sad) paa Sen-
gekanten og sov som en Sten med Buxerne
nede om Knæene . . uden at vække ham

synderligt klædte hun ham helt af og væl-
tede ham over med Næsen mod Væggen.
Pont.SM.^16. 2. billedl., i forb. vælte noget
over paa en, d.s.s. overvælte 3. Nu har
jeg . . søgt at vælte det Latterlige over paa
Deres kngriheT.Hrz.X.42. Meyer opdagede
egentlig først nu, hvilket Læs af Arbejde
Ernst hidtil havde væltet over paa ham.
Rønberg.0K.117. I har ladet den (0: en dom)
fælde af en Domstol af vore for at kunne
vælte Ansvaret over paa os. KMunk.EI.82.

spec. m. h. t. økonomisk byrde: Aktieselskaber
vil forsøge at vælte navnlig nye og særligt

høje Skatter over paa det forbrugende Pu-
blikum gennem højere 'Priser. HCRiis.Om-
kostninger.(1932).25. importlandene mener,
at eksportafgiften væltes over paa dem. In-

formation.^*ltl952.3.sp.6. 4.11) vælte ud,

(jf. udvælte 1) bringe noget (især: et ind-

hold) ell. nogen til at falde, styrte ud. Moth.
V112. især i forb. m. flg. præp.-led (af, over,

paa): Valdemar er fuld af tusinde Spektak-
ler, han vælter Styrtebade i Viggos Seng, væl-

ter Viggo ud af Sengen o.d.l.HCAnd.BCÆ.
11.90. Jud.l3.9(se ovf. sp.772''). (katten)

væltede Blækhuset ud over et lige fuldendt
Manuskript. Pifons.ZZ.249. K. pakkede ud
. . væltede en Del Smørrebrød . . ud paa
Paptallerkener, (og) trak 01 og Aqvavit op.

JacPaludan.S.160. uegl.: alle mulige Slags

Fabriker . . lukker i samme Uger og væl-

ter deres Arbejdere ud paa Ferie alle paa
én Gang. EkstrabW, 1939.1. sp.2.

JB. refl. ell. f i pass. som dep. (se u. bet.

5.1 og u. 5.4;.

5) foretage omdrejning(er); bevæge sig

med (ujævri) omdrejning ell. i bølger. 5.1)

(nu næppe br.) i al olm. om ting: d. s. s.

bet.&.i.
II
om himmellegeme: bevæge sig rundt

om en (sin egen) akse. den Hvirvel, hvor-

udi Jorden med de andre Planeter veltes

om Solen. Holb.Ep.1.9. Solen velter sig om
sin Axel fast i 25. og en halv Dage. Kraft.

(KSelskSkr.III.233). *Hvor i Lys paa Lys
sig Sole vælte. Bagges. Danf. II. 346. * Hvi
fyldte stille Glæde

|
mit Bryst . . idag, da

Solen rød sig velted (0: i morgenrøden).

Oehl. Digte. (1803). 229. || om genstand, der

er i rullende bevægelse (især: nedad en flade),

(de) løftede den (0: en kiste med guld og

sølv) af Vognen, og rullede den ned ad
den steile Skrænt. Klingende væltede den
sig om sin egen Axel og lige ud i Søen.

Blich.(1920).V11.82. \\ (jf. Snebold 4; maa-
ske delvis til bet. 3^ om snebold; i ordspr.:

rygtet vokser, som snebolden, naar den
væltes. Mau.11.193. \\ billedl.; dels m. hen-

blik paa tidens hjul: Tiden væltes. Venner
drage

|
Uformærkt til eget Jeg tilbage.

Rein.ND.112. dels (i forb. m. præp.-led olgn.)

i udtr. for at bevæge sig (egl.: rullende) fra

et sted til et andet: videnskaber og boglige

konster velte sig fra et land til et andet.

Holb.DNB.30. sa. Ep. 111. 226. jf.: Jøderne
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(tror) at de, som døe paa andre Steder

(end i Palæstina), skulde veltes under Jor-

den didhen (paa opstandelsens dag). Saa-

som nu denne Veltning . . ikke kand skee

uden stor Smerte (osv.).sa.JH.11.666. 5.2)

om vand-, luftmasse olgn.: d. s. s. bet. 6.2,

*bag ved ham velter sig et Vandbierg.

Ew.(1914).III.191. *seer I hist en Skye
saa hvid,

|
som langsom, stolt sig vælter

Må? Oehl. Digte. (1803). 281. *I Strømninger lo

stride
|
Vælte sig Flodens muddrede Vande.

Drachm.D.34. Sandflugten væltede sig videre

og videre imod Øst. AariFrborg. 1907. 4. i

billedl. udtr.: Han havde (set),
\
Hvorledes

Dødens Skyer vælted sig
|
Om hendes

(o: et døende barns) AakSjn. Hauch.SD.I.170.

5.3) (jf. bet. 6.3J Orø levende væsen (i liggende

stilling): foretage en drejende bevægelse
frem og tilbage ell. i en vis retning, (den
besatte) faldt paa Jorden, og veltede sig og 20

fraadede. Morc.9.2(?. Dale,
|
Hvor dovne

Hyrder velte sig i KleveT.Ew.(1914).III.22.

vælte sig i sit Blod. VSO. jf. u. vride 3.i : de

skal vælte sig af Latter. Gjel.KH.31. jf. ndf.

1.51: (hun) vælter sig i Sengen med hvem,
som viUMartinAHans.JR.205. vælte sig

(som en orm) i støvet, se Støv 3.2. (jf. u.

bet. 6.4 ; sj.) om hvad der bevæges af bølgegang.

man paa Vandet saae at svemme Fade,

Tønder,
|

Samt Skriine, Kufferter med 30

Klæder, Pudehynder,
|
Som kaade Mar-

sviin man da saae dem velte sig. Holb.Paars.
29. i forb. m. retningsangivende præp.-led:

dreje, rulle sig ell. styrte sig i en vis retning.

Harald styrter . . Han vælter sig mod sin

Moders B\neå.Oehl.IY98. Sælhund paa San-
det I

I

Vælt dig fra Brændingen atter i

Vandet. smst.XXX.97. \\ vride og vende sig

paa et leje (især: uroligt, p. gr. af søvnløs-

hed). Har Du de lange Nætter væltet Dig
|
40

Søvnløs paa T]ørne\e]et?Blich.(1920).VI.284.

HCAnd.SL.186. vaagen og urolig væltede
(han) sig paa Leiet.HKaarsb.DT.44. (man)
træder ud mellem Corsoens Ekvipagerækker
og ser Jødedamerne vælte sig i deres Fedt

Raa Silkehynderne. Pont.Nattevagt.(1894).84.

om dyr. (bien) velter og ruller sig (i

Uomsierstøvet) . Fleischer.B.142. har De nogen
Sinde set en Husmands Rugmark, naar
Kronhjortene har væltet sig der om Nat- 50

ten? KMunk.ND. 20. spec: ligge og dreje

sig, kaste sig frem og tilbage i snavs; søle

(III.1.2) sig. Velte sig i skhTn.Moth.Vlll.
Kronvildtet søler sig, naar det vælter sig

i Dynd. VigMøll.HJ.192. Hunden vender sig

om til sit eget Spy, og den toede So til

at vælte sig i Solen (1819 afvig.). 2Pet.2.22
(1907).

II (jf. vælte sig ind i u. bet. b.i) bil-

ledl., i forb. m. præp. i; navnlig: hengive sig

til umaadeholdne nydelser, udskejelser olgn.; 60

søle (III.3.2) sig. de skulle ikke vælte sig

i Synder, /Sir. 23. 27. han (har) væltet sig

i Vellyst eller Gierrighed eller Dorskhed.
Mynst.Betr.1.267. Præster og Cardinaler var

skurkagtige Hyklere, der væltede sig i util-

ladelige ^jåelser. Brandes.MB.83. i videre

anv., m. h. t. udtalelser, følelser olgn.: svælge.

Trang til at vælte sig i grove Ord. JPJa-
cobs. DetkomiskeDrama.(1903).116. Nazisterne
havde i Valgkampen væltet sig i Demagogi.
Frisch.PE.313. Hugo vælter sig i Hævnlyst
(i digtet). Ruboiv.HL.63. (jf. bet. 6.5 ; sj.) om
ting, i udtr. for overflod. Butikerne væltede
sig i Yarer. JesperEw.(PoVli2l945.8.sp.5).
5.4) i særlige forb. m. adv. \\ vælte sig frem.
1. (jf. bet. 5.1) t rulle frem, af sted. som en
Sneebold, der jo lengere den gaar,

|
Jo meer

den veltis frem, jo meer den Kræfter faar,
|

Saa er det med en Løgn. Holb.Paars.151.

En Løgn velter sig frem ligesom en Snee-

bold, der alt blir større og større, sa.ffex.

IY9. 2. (jf. bet. 5.2J om hav ell. (især) hvad
der svømmer i, sejler paa vand. Skuden
vælter sig med stramme Seil

|
I Bølgen frem,

PMøll.ES.1.40. en Flok Marsvin . . væltede
sig hurtig frem paa deres vante Niis.Hauch.

MfB.137. Sundet . . væltede sig frem med
urolige, mørke Bølger. Tops.1.331. 3. komme,
bevæge sig frem i mængde ell. trænge frem
med voldsomhed. Til Høire for mig staaer en
Yngel frem , , de komme som gjennem et

vidt Gab, de vælte sig frem (Chr.VI: veltede

sig ind paa migj under Bnlåer. Job.30.14.

Når Heimdal ser dette tog (af jætter) vælte

sig frem, griber han Gjallarhornet. Grønb.

Nordiske myter.(1927).82. \\ vælte sig ind.

1. Orø vandmasser, taage olgn. blier der en
Storm af den gunstige Vind . .

|
Og Bøl-

gerne vælte sig brølende ind,
| Og Masten

og Stænger de knage . . |
Da har vi besvær-

lige Dage. Riber. (Sange til Tidsfordriv for Kri-

gere.(1794).61). Det forekom ham, at Taa-
gen væltede sig ind gennem Vinduerne og
fyldte Yærelset.Stuck.1.19. Det er næsten
arktiske Isformationer, der har væltet sig

fra Øresund ind over den lille idylliske Havn.
PoVI»1940.8.sp.3. billedl.: O du onde Tanke!
hvorfra har du væltet dig ind (Chr.VI:
er du her indveltet) for at skjule Jorden
med Svigefuldhed? /Sir.37.3. 2. (jf.u.bet.l.i)

trænge sig ind. det er jo naturligvis temme-
ligt frækt og paatrængende af mig, at jeg

saadan vælter mig ind i Huset til Direk-

tøren. i2ode.5'2^.46. 3. i forb. vælte sig ind
paa en, (muligvis egl. omdannet af vælde sig

ind paa (se III. vælde 2); jf. u. indvælte 2.2)

overfalde, angribe en med vold; udæske en til

strid, slagsmaal ved at trænge ind paa ham;
overfuse en med skældsord, ubehageligheder;

være anmassende, paatrængende over for en.

Job.30.14 (Chr.VI; se ovf. 1.28). Han søger

Sted blandt dem, der Vinens Gud tilbeder,
|

Paa en sig vælter ind med Helte -Tapper-

hed. ylnfø'-5'pectø<or.95. Du vælter Dig med
Skjældsord ind paa mig,

|
En Sagesløs. Holst.

VI.338. (slagsbroderen) væltede sig ind paa
et Par unge Mænd, der fredsommeligt sad

og nød en Genstand. Duelund.N.50. (sj.) i
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udtr. for at krænke, angribe ell. Mande sig i

noget, (det) skulle . . ikke vare længe førend

hånd (o: hertug Karl) veltede sig ind paa
GrændseTne. Slange.ChrIY209. Særlingen sø-

ger sin egen Lyst; han vælter sig ind paa
(Chr.VI: blander sig i^ alt det, som staaer

fast (1931 afvig.). Ords.18.1. vælte sig ind
i noget, (sj.) d. s. hver Daare vælter (Chr.

VI: blander^ sig ind i (trætte) (1931: vil

Strid;. Ords. 20. || vælte sig (f væltes) lo

om (ell. omkring). 1. (jf.het.b.i samt u. om-
vælte i; f om himmellegeme. Jorden skulle

velte sig om, og vi skulle ikke falde hoved-
kulds Fanden i vold ned i Afgrunden,

ha ha ha. Holb.Er.III.2. 2. dreje sig om,
rundt gentagne gange ell. rulle sig om fra en

liggende stilling til en anden; ogs. (nu l.br.):

kaste sig ned i liggende stilling. *Naar han
nu fyldet har sin Vom,

|
Strax veltes han

paa Lodbænk om. Stub.Arier.60. (man kan 20

se russere) nøgne, for at køle sig, at velte

sig . . om i Sneen. PvHaven.RR.97. (et) Mylr
af rødhaarede og fregnede Børn i alle Aldre
. . væltede sig omkring overalt paa Gulvet,

paa Stolene, i Sengen. Pont.Sk.21 5. han smed
sig i sin Sofa og kvalte sine Suk i dens
Puder . . Og siden væltede han sig om paa
Ryggen og dunkede sig selv i Panden med
knyttet Haand. EChristians.Hj.303. Jeg tror

ikke, nogen vil vælte sig om og sove lige 30

med det samme. MartinAHans.JR.179. 3. f
(jf. bet. 6.5 leg.) billedl., om tanker: Imedens
taug Habor, og alle Nærværende; store
Tanker veltede sig om i deres Sie\e. Suhm.
(SkVid.XII.105). (jf. u. bet. l.ij om kreds-

løb: Naturen vælter sig omkring (eng. orig.:

revolves^, men Mennesket gaaer frem; begge
ævige; den første en Cirkel, den anden en
linie. Lodde.NT.192.

|| man (maa) ved at
binde (de opererede heste) op hindre dem i 40

at vælte sig Tundt. MdsskrDyrl.LX.135.
||

Nu saa' vi en svær Røg vælte sig ud fra
Skrænten paa Broager. Cit.l864.(ChrBreds-
dorff.PaaFeltfod.(1889).170). Fodgængere væl-
ter sig ud midt paa Gaden paa de mest
uhensigtsmæssige Steder. Bornholms Tidende.
Vsl949.5.sp.4.

C. intr.

6) være i en (især: kraftig ell. tung)
drejende, rullende ell. bølgende bevæ- 50

g el se (egl. om egen akse, eget tyngdepunkt)
ell. bevæge sig (af sted, fremad) paa den an-
givne maade; i bet. 6.2-3 ogs. (delvis til bet. 1)
om stærk udstrømmen af legemsvædsker
som taarer, blod, sved. 6.1) (jf. bet. 6.1 samt
rulle sp.l355^; nu næppe br.) især om him-
mellegeme: (stadig) dreje sig rundt om
sin egen akse; rotere; ogs.: bevæge sig i
en kredsformet bane. lysende Sole og væl-
tende JordModer.OFMilll. Svampe. 10. Klo- e'o

deme histoppe, der vælte i deres ordnede
Gang. Mynst.Betr.1.23. 6.2) om bevægelse
af vand- ell. luftmasser ell. af ting, der
befinder sig paa, i disse. »Korsbannerne

vildt i Ætheren velte (00 Helte). Oehl.Digte.

(1803).18. Tjalke og Beltbaade, som vælter
svært i den stigende Sø.AchtonFriis.DØ.I.
323. især om vand- ell. røg-, skymasser olgn.:

Vælter, I Kattegats skummende Bølger!
Oehl.XXX.97. hvor de (0: prinsen siddende

paa østenvinden) fløi, væltede Bølgerne høiere.

HCAnd.(1919).I.247. *Et blodrødt Gry
|

jog
Blæsten op fra snetilføgne Sletter.

|
Barsk

vælted Fjorden. Rørd.GK.57. nu især (jf.bet.

6.4J i forb. m. adv. ell. præp.-led: brølende
Bølger, der vælte om Klipipen.Blich.0.1.263.

Vandet vil . . med Kraft vælte østerpaa ind
igjennem Omøsund. Nord.Tidsskr.f.Fiskeri.

1875.231. Vandet væltede over Baaden og
isede den saa fælt til, at Niels mente, den
vilde synke. FBdn.Hjemstavns-Billeder.(1892).

126. Osen væltede under Loftet og gjorde
dunkelt. ErlKrist.DH.188. om taarer: *Min
Siel — mit Hierte smelter

|
I Priis med

denne Strøm, som af mit Øie welterl Ew.
(1914).II.163. II

part. væltende anv. som
adj. Vor Fryd var stor paa det væltende
'iiay.Blich.O.II.321. Du ser intet derude
over den høje, væltende Brænding. Z)mc?im.

LK.73. Som et uhyre Tæppe . . laa den væl-

tende Røg ud over Landet. Bangf.T.i22. jf.

bet. 7.4: Nordhimlen var sort af væltende
Sneskyer. ThDinesen.Syrenbusken.(1951).123.

6.3) om levende væsen: d.s.s. bet. 5.3; nu især

i forb. ligge og vælte. Jorden var rodet op,

hvor de (0: to karle) havde ligget og væl-

tet over hinanden. HansPovls.HF.50. hunden
ligger og vælter i det værste snavs

j jf.: tør

han vidste det, havde hun Søndenvinden
om Livet og i Posen, den væltede rundt
omkring paa Gulvet, men hun satte sig paa
den, og da maatte den ligge stille.HCAnd.
(1919).1.244. 6.4) i særlige forb. m. adv. (i

reglen m. hovedtryk paa adv.; jf. u. bet. 7.2 og

8.s).
II

i forb. vælte frem
f^//.

fremvælte 2).

*paa Siden af vor Skib hver Bølge slaar.
|

Men o! nu velter frem den Bølge, som vil

raade,
|
Den tiende i Tal, den, som os Døden

hær. Falst.Ovid.8. *hvi velte Taarer frem?

Ew.(1914). 11.200. *Husets Tærskel knap
hun har betraadt,

|
Da vælter frem en Røg-

sky. Pa?lf.7.32. over alle sine Bredder skal

den (0: floden) gaa , . styrte ind i Juda,

skylle over, vælte frem (1871: strømme overj

og naa til Ualsen. Es. 8.8 (1931). \\ vælte
ind (jf. indvælte 1). store Søer væltede

ind paa Oland.HCAnd.TB.II.102. Fiskerne

i Fjaltring har alle den Mening, at naar

Havet i Storm vælter ind . . er det bedst

at sejle over 'Reylen. Fiskeritidende.1886.49.

den tætte, kolde Taage væltede ind gjennem
de aabentstaaende Nindner. Pont.Isbj.113. (jf.

u. IL vælde 6.2) om mørke, storm olgn.: I en

halv Time var Vejen ryddelig; men ved
det sidste Skovlkast væltede ogsaa Mørket
ind i Dalen. Pont.SM.^180. Stormene væltede

ind over Fjorden. Søiberg.KK. 1. 86. \\ vælte
op. *De graasorte Skyer

|
Af Havet vælted



vselte

OTp.Winth.HF.99. *(ia vaagner hans Harm;
|

Haanden knytter sig vildt, og en Blodstrøm
vælter fra Hjertet

|
Op i den dødblege Kind.

Holst.II.154. Røgen , . væltede sort op af

Skorstenen. Pon^.L.Si. || Blæsten blev til

Storm . . Den gamle Pæl skælvede nede
paa sin Bund. Stenene væltede rundt
dernede, slog sig mod hinanden og knuste
de Østers, der sad paa dem.CEw.Æ.IX.62.

II
vælte ud, udstrømme bølgende ell. (jf.

bet. 1) i store mængder. Idetsamme væltede
Røgen ud fra det svenske Skib, og strax

derpaa hørte vi et forfærdeligt Rabalder og
en Susen over vore 'Ro\QÅQx.Blich.(1920).

VII.17. Taarerne væltede hende ud af 0]-

nene.KAabye.PT.112. En stinkende strøm
af materie og blod væltede ud af hans mund.
Kirk.VS.51. jf. bet. 1.3: det vælter ud med
Pus. Ugeskr.f.Læger.l940.444.sp.l. 6.5) i bil-

ledl. anv. \\ i udtr. for at tumle med tanker.
disse sorte Tanker

|
Vælted i Kongens Sind.

Winth.HF.260. Det var de mærkeligste Ting,

der væltede gennem Bramsens Hjerne, Slud-
der og Fornuft i een broget Forvirring.

KSech.MY 13.
\\

(dagl.) m. person- subj., i

forb. m. præp. i: have overflod af; vælte

sig i (se bet. 5.3j. De giver mig et Hundrede
og tyve Pund om Aaret . . Vi kommer til

at vælte i Penge, alle sammen. TorøZns^.
SE. 71. sa.(Pol.Viol944.6.sp.3).

7) (især i forb. m. adv. ell. præp.-led) uden
(tydelig) tanke paa rullende ell. bølgende be-

vægelse: bevæge sig ell. komme (frem, i en
vis retning) med stor voldsomhed ell. i

stor mængde, stort maal; i videre anv. som
udtr. for at indtryk, begivenheder olgn. i stor

mængde møder, overvælder en. 7.1) i al olm.
*Lyset vælted

|
fra Solens Helved. PerLang^e.

KaosogStjærnen.(1926).15. Græsset formelig
vælter af Jorden. PoUU1940.13.sp.l. Mæg-
tige Begivenheder ser jeg vælte os i Møde
overalt. KMunk.OS.73. i forb. komme væl-
tende. S&B. hele den danske Hær kom væl-
tende op fra Dannevirke, med Tyskerne
efter sig. Rørd.DL.24. HilmarWulff.VL.7(se
u. udsnakke^. 7.2) i (særlige) forb. m. adv.

(især hvor betydningsvægten ligger paa an-
givelse af mængde, stort maal, udtales forb. nu
i reglen m. hovedtryk paa vælte og svagere
tryk paa adv., fx. 'sneen 'vælter |ned; jf. u.

bet. 6.4 og 8.3). *Flammende Straaler som
vælte

I
Frem med uendelig Glands. PaiM.

U.469. Politiet . . hindrede Menneskesværmen
i at vælte frem paa eng&ng. Reiserer.KO.5.

Bølge efter Bølge af Sovjetinfanteri vælter
frem imod de finske Stillinger. PoL"/. 7940.
l.sp.2.

II
vælte ind (jf. u. indvælte 1); om

person(er): trænge sig (anmassende) ind ell.

(om flok, folkemængde) komme ind i stort

antal, store skarer. Folk væltede ind i Gaar-
den i Hundredetal. MO. da de havde saa
mange ugifte Døttre, var det . . ikke noget
ringe Held, at saa mange unge Herrer paa
een Gang væltede ind til dem. HFEw.JF.I.

vælte 782

372. Kammerraaden fik ikke Tid til at mod-
tage Gæsterne, for Forpagter Jansen var
allerede væltet ind med Kappe og Støvler.

Kronborg.Fideikommisset Stjernaa .(1906).182

.

spec. (jf. u. II. vælde 6.2^ om krigerskarer,

hære: de germanske Barbarer, som ved old-

tidens slutning væltede ind over det ulykke-
lige Romeriige.VilhThoms.Afh.il.346. Frem-
mede Hære er væltet ind

|
og hærger dit

10 Rige med Ild og St&ai. PerLange.Relieffer.
(1943).83. om ting ell. forhold (indtryk, be-

givenheder olgn.) (især i forb. vælte ind over
ell. paa en^; Glæde vælter ind paa os. Suhm.
Idyller ogSamtaler.(1772).24. Ulykken væl-
tede ind; som store Søer kom den i det
eengang rige Euus.HCAnd.(1919).III.230.
Snart væltede . . nye Bekymringer ind paa
Kongen. Allen.1.210. Den Sejr vil blive dem
djTl Talløse Ulykker vil vælte ind over

20 YerdenlRode.EM.lSO. den store Arv væltede
(ved dødsfaldet) ind over Vedbygaard. Villads

Christensen.Vedbygaard.(1939).10. \\ vælte
ned (jf. nedvælte 2). Varmen væltede ned.

HCAnd.ML.384. Solen væltede ned og der

var ikke et \indTpust.MKlitgaard.OM.156.
især om nedbør (oftest sne): Da begyndte
Sneen saaledes at vælte ned, at den lille

Dreng ikke kunde see en Haand for sig.

HCAnd.(1919).II.92. Om Natten brød et

30 vældigt Uvejr løs . . og Regnen væltede ned.

NaturensV 1945.139. \\ vælte op. 1. om
ting, især om plantevækst (jf. u. II. vælde
6.4); fremkomme (hurtigt og) i stor mængde,
i Aaringer da Kornet vælter op af Jorden.
JohsBoye.III.65. Efter saadan en byge væl-

ter ukrudtet . , op i byens parker.MKlit-

gaard. MS, 115. 2. om levende væsen: fare,

styrte, tumle op (med voldsomhed). Obersten
væltede op af Stolen som en bremsestukket

w Stnd. Pont. LP. V 54. || vælte ud (jf. ud-
vælte 2). Kapellan R. kom krybende ud
fra Klyngen med Hovedet paa Siden . .

og sine store, stikkende Øjne næsten væl-

tende ud af Hovedet af lutter ydmyg
Tjenstivrighed. Pon<./s&^'.220. alle hans Ind-

volde væltede ud (1819: nd\eltede).Ap0.1.18

(1907). Smedejernsaltanerne gennem hvilke

røde Kæmpenelliker væltede ud.VCavling.
JeggikmigoverSøogLand.(1942).202. om le-

so vende væsner: styrte hovedkulds, tumle ud ell.

strømme i stort antal. Bierne formelig vælte

ud af Kuben. y^O. børnene væltede ud af

skolen. AnkerLars.VS.15. De to unge Piger

væltede ud gennem Lysthuset. ERode. Livets

Ekko.(1944).12. jf. bet.S.i: „Pip! pip!" sagde

Ungen og væltede ud (0: af ægget); han
var saa stor og styg.HCAnd. (1919).11.56.

(jf. u. II. vælde G.e) i forb. m. præp.-led

m. over: brede sig ud over en vis (til-

60 maalt) plads. Blanke, spraglede Silketøjer

. . vælter ud over Kisterne (0: noget stran-

dingsgods). Pont.L.69. Fødderne væltede ud
over for smaa Sko, Hælene vrikkede. ^ase
Hans.Vr.l69. om ord(strøm): De mest ba-
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rokke Eder og Skjældsord væltede uafla-

deligt ud af ham. VKorfitsen.TO.1.23. En
ustandselig Ordstrøm væltede ud af Munden
paa ham. Duelund.N.134. 7.3) (især i upers.

sætn.) i forb. m. med til angivelse af hvad

der forefindes ell. fremkommer osv. i stor

mængde, i rigt maal. det er frygteligt hvor
her vælter med ¥oeteT.HCAnd.BCÆ.I.240.
Vægge, Mure og Tage væltede med Blom-
sterklynger. Ber^s<edf.f7Z.29.

II
nu især til

de u. bet.1.2 nævnte forb. Det væltede ind
med Ansøgninger, Klager o. s.y.VSO. Der
var altid Overflod af Mennesker i Kina, det

væltede ind med Børn. JVJens.A.II.21. Felt-

telegraferne fungerer upaaklagelig; det væl-

ter ind med Depesjer fra 'Europa. Rørd.BrP.

333. det sneede . . værre og værre, ligefrem

væltede ned med pjaskvaade Fnug. sa.

Vi.222. (pindene) var fundet i Mullerup
Mose. Far gik derud og gravede. Straks

væltede det op med Oldsager. PoUltl942.
4.sp.l. 7.4) (jf. overvæltende(s) u. II. over-

vælde 2.6; dagl., næsten vulg.) i part. væl-
tende, anv. som forstærkende adj. ell. (især)

adv., angivende overvældende maal, grad. De
er jo saa væltende rig. KBecker.B.66. han er

væltendes fyldt med Venge. LindskovHans.
NH.32. Drivhuset er . . væltende fuldt af

hlomster. Socialdem."I i 1951. 5. sp. 3. en væl-
tende masse mennesker. OrdbS.

8) ufrivilligt foretage en hurtig bevæ-
gelse fra opret(staaende) til liggende
stilling som følge af ydre paavirkning, tab

af ligevægt olgn.; falde, styrte om; ogs.:

komme ud af sin normale stilling og til

at ligge paa siden, paa ryggen, med
bunden i vejret olgn. 8.1) om ting. *Engang
en Flue-Skare foer . . |

Hen i et Spise-

Kammer, hvor
|
Var vældt en Honning-

Krukke. LTtd.2724.224. *Melkespanden væl-
ted,

I
Og Melken blev spildt. Winth.HF.164.

Uden nu at være i Frygt for at Lyset der,

skulde brænde ned i Stagen eller vælte, og
tænde Ild i det blaae Loft (o: himmelen)
og de lette Sky-Gardiner sov Johannes.
HCAnd.(1919).I.336. stormer det, vælter
Huse og Træer. Bogan.1.132. i forb. m. ret-

ningsangivende præp.-led.: vælte paa Siden
(om strandet Skib).S&B. gitterbakken . . er
blevet forsynet med en overdel bestående
af en . . ramme af fladjernsgitter, der sikrer,

at godset kan læsses i højden uden risiko
for at vælte af hakken.Vingehjulet.^''U1952.
174.sp.l. i forb. som huset er ved at vælte,
sorn udtr. for virkningen af kraftig larmen,
støjende optrin olgn. jeg kom og dundrede
paa, saa Huset var ved at vælte. CHans.F.83.
Først da var Ridehuset ved at vælte af Bi-
iald.PoUV3l942.4.sp.6.

\\ om køretøj. Moth.
VIII. (hatten) faldt just paa et Sted hvor
en af Renouationens Vogne nyelig var veltet.
Ew.(1914).IV.195. Barnevogne, der vælter.
Pont.Sk.212. Rendestenen (var) aaben, saa
Vognlæs jævnlig væltede i den. Galsch.H.148.

(ikke i ^ spr.) om baad: „i en Baad har
jeg engang været, ude i Kallebodstrand,
men den væltede" — „det hedder kæntrede",
afbrød Underofficeren belærende. WCarsfen-
sen.Ombord og iland. (1878). 98. 8.2) om le-

vende væsen. Som en Bille, der er væltet,

langer du (o: en lille dreng, der ligger paa
ryggen) Ben og Arme oj^ad.ErlKrist.OM.
34. i forb. m. retningsangivende præp.-led:

10 *Baglænds den forvovne Stridsmand vælted
(Oehl.(1835).111.183: tumled; i Skumbøl-
gerne. Oe/f?.J?eZ^e. ^28i4J.i53. jf. flg. gruppe:
(cyklisten) kører i Mørket mod Kantstenen
og vælter af Cyk\en.PoVliol941.3.sp.3.

\\

om person, som kører, ell. de personer, som
befinder sig paa et køretøj. Hiulet gik i Styk-
ker paa hans Vogn, saa at han yeltede. Holb.

DH.111.312. Har Du veltet? eller har He-
stene løbet løbsk med Dig? PAHeib.R.I.lS7.

20 *let man vælter som man kjører bedst.

PalM.U.179. (han) er væltet i Huulveien.
MO. Jeg har væltet engang tilforn paa dette

Sted. smst. Hans 19aarige Søster havde stjaa-

let Bukserne . . efterladende den Besked, at

hun var taget i Skoven for at kælke — og
at hun havde ikke haft noget at tage paa,

som hun kunde være bekendt at „vælte
i". DagNyh.*ltl929.12.sp.5. i forb. m. præp.
med, styrende betegnelsen for køretøj ell. de

30 personer, der befordres. Stædet, hvor Dagen
tilforn en Præst havde veltet med Vognen,
og stødt Hiernen itn. Holb.Ep.Y108. Kud-
sken har væltet med os. vAph.(1764). Fra
dette Slot (o: Abrahamstrup) var det, at

Erik Menveds Dronning Ingeborg i 1318
kørte mod Holbæk og undervejs var saa

uheldig at vælte med Yognen. AarbFrborg,
1917.44.

II
(ikke i 4>- spr.) kæntre, nogle af

deres Kammerater var væltet med en Pram
40 og var årnknet.Søiberg.KK.1.95. De bløw

væk, da vi væltede. EBertels.MH.llO. || i

ordspr. og talem. det sinker ikke at vælte,

men at komme op igen, se VIII. sinke 2.i.

der skal tid til alting, undtagen til at vælte,

se Tid 6.2. (dial.:) det kan ikke gaa værre

(ell. galere. Feilb.1.415) end at vælte. Grundtv.

Da.Ordsprog.(1845).nr.2963. sa.Dansk.II.796.

Feilb. 8.3) i særlige forb. m. adv. (forbindel-

serne udtales m. hovedtryk paa adv., jf. u.

50 bet. 6.4 og 7.2j. Han (o: den ridende) for-

søgte at gribe fat (i elefantens) haarde og

ru Hud for ikke at vælte ai.Søiberg.KK.

1.12. Bet var . . en net Skandale at ligge

der og vælte af (o: af en kane) og sove ud
i en Snedrive, ilfff.7Yi5. han løfter sit blø-

dende Hoved, tager Vejret to, tre Gange —
med Fraadesavl om det stubbede Mundskæg
. . og han vælter bagover død.Drachm.
F. 11.293. (cyklisten var) saa uheldig at

60 vælte bagover ind i en Mark. SorøAmtstid.^V7

1944.5.sp.2. (vognene) væltede sluttelig ind
over begge Vestbanens ^^or. DanmarksJern-
baner.I.(1933).470. Paa høire Side er Foden
ogsaa væltet stærkt indad. MHSaxtorph.



785 Tæltebom Tseltetur 786

CliniskChirurgUIL(1878).149. jf. nedvælte

2: et af Børnene . . væltede ned af Natte-

potten, saa dennes Indhold flød hen ad
Gulvet. Pont. Sk. 216. stenen .. vælter ned
over jætten.AOlr.DH. II. 168. jf. omvælte
2.2 : Først blev . . alle Blomsterne hele Ti-

den ved at vælte om til den ene Side, og

da jeg saa . . havde faaet dem arrangeret,

saa væltede Vaserne om paa Marmorpladen.
MH.IV.56. Sømærket væltede . . om, og i_o

slæbetrossen smøgede over toppen af mærket
rivende hele kosten a,i.Vikingen.^li 1951.14.

sp.l. Alle Baade laa tørt, og store Skibe

kom paa Grund og væltede helt om paa
Siden.CEw.Æ.IX.61. JernhaneT.'Vil942.5.
sp.4. jf.: Hvalen kom paa Grund og væl-

tede om paa den høire Side.FS'O. den unge
Plante vælter omkuld og dør .. „Vælte-
syge".navebrL.^III.225. Ølkanden væltede
over og slukkede (lampen). Elkjær.HA.113. 2p

Gubben væltede over mod bordet, der gik

omkuld med glas og flasker og det hele.

MKUtgaard.GM.131. Damperen fik straks et

stort Hul i Bunden og væltede over paa
Siden.Pol.^Vil940.2.sp.l. Alle tre Vogne
væltede helt iundt.VorStand.l939.299.sp.l.

(ambulancen) væltede en omgang rundt og
kom til at ligge på den ene siåe. Sodaldem.
''liol949.1.sp.2. nogle Træer . . var væltet
ud over Yeihanen.Lauesen.(PoV^I» 1940.16. so

sp.3). en Ydermur (var) væltet ud i Haven.
PoVVi2l943.7.sp.l. 8.4) Mlledlanv. af bet. 8.2

II
blive styrtet fra en post; gaa i stykker,

knække halsen paa et foretagende; gaa fallit.

jeg (kunde) jo ikke ane, at dette hersens

Ministerium vilde vælte. JMagnus.HF.8. (du)

lurer paa, at jeg skal vælte (o: gaa fallit),

saa du selv kan komme til. MartinAHans.K.
55. Hvor længe varer det, inden Sten vælter

paa det (o: en forsikringssvindel). Lindskov 40

Hans. Perronen. (1937). 207 . \\ <} tabe spil-
let. J. meldte igien Solo-Nolo, og Fru Peter-
sen harmede sig. „Denne Gang vælter Del"
JVJens.D.44. Spillebog.(1900).86. „Vælter"
han derimod, for at bruge et godt fynsk
Udtrvk for at tabe, saa maa han betale til

de mainge.GlSpil.46. Feilb. UfF.(sjæll.). jf.

m. ordspil paa bet.l.s: „Jeg vælter (0: tur-

nerer)", sagde Præsten. „Jeg vælter selv,"

sagde Morbroer; og det gjorde han ogsaa 50

paa sin Tournée. Ligesaa hurtigt satte han
anden og tredie Beet. Blich.(1920).XXX.32.
Tælte-bom, en. (til II. vælte l.i;

dial.) vingernes aksel paa vindmølle. Ribe
Avis.V»1830.3.sp.2. Feilb. -færdig:, adj.

(1. br. i rigsspr.) som er nær ved at vælte

(II.8), falde om. høje, væltefærdige Mure.
KBecker.TK.II.30. helt væltefærdig var
(gaarden) nu ikke. Elkjær.HA.162.

vseltelig, adj. ['vældali] (1. br.) som éo
(let) kan vælte (1 1.8). en høj, let væltelig

Stand- eller Bordlaimpe.HHolst.Elektr.I.SlS.

jf.: klodsede men uvæltelige (saltkar).

TroeUL.Y134.

Vaelte-nagle, en. (foræld.), „en pind
i plou, hvor bønder velter plouen på og slæ-

ber den i og fra marken.". Moth.V112. Gier-

sing. Landoeconomien. I. (1825). 416. -nem,
adj. (især dial.) ofte om vogn: som har let

ved, er tilbøjelig til at vælte (II.8). MO.^
MDL. SophMull.(Aarb.l907.130). Feilb. UfF.
billedl.: Jeg (0: en ung pige) er ikke saa
veltenem eller saa let fængelig. Pailf./L.
11.538. -peter, en. (sj. i rigsspr. -per.

En yderst griinagtig Vise om de nye Velocipeder.

[1869].[3]. UfF.). {spøg. omdannelse af Ve-
locipede m. tilknytning til II. vælte 8; for-

æld.) I) benævnelse for velocipede. En
yderst griinagtig Vise om de nye Veloci-

peder eller som de kaldes Veltepeter. titel

paa gadevise.f1869J. HjælpeO.478. (han) var
Doktor, da han kjørte paa Væltepeter og
blev Patient, da han væltede. (r^'el.J?^'.//.

122. Carl C Christensen SAHenriques. Strøget.

(1931).289. HistMKbh.3R.II.240. Dania.IX.
31. Feilb. UfF. \\ i videre anv., fx. om mo-
derne cykel: Bagsværd Søpavillon Bestig

din Væltepeter Nap de 10 Kilometer. Poi.

"'Iil942.13.sp.5. om fartøj, der let kæntrer:

AKohl.MP.1.87. 2) (sj.) uøvet velocipede-
rytter. Dania.II.294.

Vælter, en. flt. -e. (til II. vælte^. I)

(jf. Omvælter; til II. vælte 1.4; sj.) om
person. *Hid komme du (o: Zeus), stor-

mende frem, stærk med din Fork,
|
Jordens

og Hav-Bølgernes Marks
j
vilde og vældige

Yælter. VilhAnd.SF.42. 2) (efter nylat. vol-

vox; til II. vælte 6.1) f om forsk, arter af

en familie af grønalger, Volvocaceae; i ssgr.

som Klodevælter (s.d.). se ogs. OFMull.Zool
Pr.202. 3) hvad der vælter (II.8) ell. er væl-

tet, jf. Rodvælter (u. Rodvælte^. 3.1) (mur.,

jarg.) dragt sten, der (p. gr. af forkert stab-

Ung) vælter under opbæringen. OrdbS. 3.2)

(jf. II. vælte 8.3; jarg.) ^ spil, man taber.

OrdbS.
Vælte-rejse, en. [II.8.2] (jf. -tur;

prov. ell. dial.) fald, hvorved man tumler om,

triller ned olgn. han greb (tyren) ved Hornene
og væltede den ned i en gammel Grusgrav .

.

Tyren tog dog ingen Skade af den Vælte-

rejse. Cit.l908.(FynskeAarb.l946.500). jf. faa

sp.589''. -ispring:, et. [II.8.2] (sport.) form

for højdespring, hvor springeren har bryst

og mave vendt direkte mod overliggeren, naar

han passerer den. Sportsleks.II.684. -syge,
en. [II.8.1] (landbr., forst.) sygdom hos kim-

planter, der foraarsager, at de vælter om-
kuld og visner. TfP. 1914.201. LandbO.'II.

700. -tur, en. [II.8.2] (jf. -rejse^ det at

vælte med køretøj olgn. Baade han (0: en

havareret bilist) og hans Hustru var slup-

pet fra Vælteturen med nogle Skrammer.
Pol."lil935.3.sp.2. flere Cyklister . . fik sig

en Væltetur i Mørket. smst.^Vio 1943.11.sp.3.

se ogs. u. Tur 8.2. m. h. t. fartøj: Resten (af

motorbaadene i en kapsejlads) var beskadi-

gede, ved vælteture eller motorvrøvl. PoJ.

XXVn. Rentrykt »/. 1953 BO
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**ltl949.8.sp.2. -vorn, adj. (nu kun dial.

vælt(e)ureii. Bostgaard.Lex.V47i. SjællBond.

60). (især dial.) som er tilbøjelig til at vælte

(II.8.1). I Guderne (0: nogle statuer) . . i

deres væltevorne eller piedestalfaste Stil-

linger . . var der heller intet Humør. Schand.

IF.4. han sætter sig i den lille, lave, vælte-

vorne Lænestol.Jørg.(NatTid."'lul913.Till.l.

sp.4). om fartøj: Jagten (der forliste) var

meget væltevorn, Cit.1867. (AarbVends.1950.

311). fladbundet i Sind og Skind som en

væltevorn Pram. C Skovgaa rd-Petersen. Til de

Unge.I.(1897).26.
\\

(sj.) til IL vælte 8.2.

Dansen tager fat igen; hullet gør sin virk-

ning (0: nogle falder i), og på skråningen,

hvor der danses ned ad, jager parrene hin-

anden. Jens spiller troligt en halv time til

den væltevorne dans. Hjortø.IU.129.

Vseltning:, en. flt. -er. (vis. til II.

vælte; jf. Omvæltning^. I) til II. vælte 2.

*i dem (0: to huller i jorden langs med laden)

skal Vognens Fælger slaa
|
og staa som i en

Fælde,
|

til Væltningen (0: af kornlæsset)

gaar ]padi,.Aakj.RS.46. 2) til II. vælte 5.3. de
Fordømte (0: hos Rubens) . . vaander sig i

paa engang grusomme og vellystige Vælt-
ninger og Fald. Brandes.XI.203. 3) f Hl H.
vælte 5.1 ell. 6.1. Alle Stiernerne synes at

dreye sig rundt om Jorden i fire og tyve
Timer; men det er klart, at Jordens Vælt-
ning om dens Axe maa foraarsage dette
Anseende. vAph.Nath.VI.266. om (rullende)

bevægelse fra et sted til et andet: Holb.JH.II.
666(se u. II. vælte 5.i slutn.). 4) til II. vælte
8. Vingehjulet.1943144.81.sp.l. \\ især m.h.t.
køretøj olgn. (Palnatoke holdt) prægtig Ho-
vedet i Vejret, indtil endelig Skierne knak
mod et lOippe-Stykke, og sprang fra ham,
og det havde han ingen Skade af, men
maatte tvertimod takke Væltningen for hol-

den Reise. Orundtv.8axo.il.288. „Det er dog
ikke Følgerne af den ulykkelige Væltning
med Vognen?" spurgte M. og pegede paa
Kammerjunkerens stive B.aan.d.HCAnd.88.
V.132. Skade ved Paakørsel, Sammenstød,
Væltning eller andre lignende Kørselsuheld.
LovNr.l49^Vzl918.§33. nogle uhyggelige
Væltninger paa Dirt-Trackbanen. C/irEeven<-

low.AfenEneboersBetragtninger.(1938).166.
vælt-isoiii, adj. (jf. væltelig, væltenem;

især dial.) I) som er tilbøjelig til at vælte
(II.8.1). Feilb. spec. om køretøj: Moth.V112.
(vognenes) større Sporvidde gjør det . . let-

tere, at forøge Hjulenes Høide uden at Kjøre-
tøierne blive \di\t%omm&.VeiBygn.(1865).197.
Et Gode var det i de Dage, at Vognene
var uden Fjedre og altsaa ikke saa vælt-
&ommQ.AarbVejle.l933.197. 2) om vej: som
er af en saadan beskaffenhed, at man let

vælter (II.8.2) ved kørsel paa den. Moth.V112.
Veie, der paa enhver Tid af Aaret ere tunge,
oversvømmede eller væltsomme. Doigios.BH.
1.42. -spiller, en. (maaske til I. Vælt 2.i

;

billard.) dygtig iillardspiller. D8t.1943.127.

-torv, en. (vel til II. Vælt 2 ; 1. ir.) d. s. s.

II. Vælt 2. LandmB.I.290.
va'mlig, adj. se væmmelig.
væmme, v. [ivæma] -ede. vis. -else

(s. d.). (ænyd. væmme(s), føle kvalme, væm-
melse, væmme, fremkalde væmmelse, glda.

æda. wæmiæ, føle kvalme, væmmelse (Harp.
Kr.56.115. Småstykker.(1884191). 74. Fragm.
40), SV. våmjas, no. vemmes; til III. vam-

10 mel; besl. m. lat. vomere, kaste op (se vo-
mere^; jf. væmmelig)

1) (1. br. i olm. spr.) om noget vammelt,
modbydeligt, væmmeligt: fremkalde kval-
me, væmmelse, lede; kvalme (II.2.i);

vamle (1). Forlystelser (hvis) Mængde og
Uafladelighed . . maae mætte og væmme.
Rahi.Tilsk.1800.212. under Tygningen gjør

(føden) sit særegne behagelige og Madlyst
vækkende, eller ubehagelige og væmmende

20 Indtryk. Proseh. Hestens Ydrelære. (1855). 110.

En kvalm, sødlig Stank, der væmmede.
EErichs.8.109. man kan ikke forholde sig

kemisk til Stoffet (0: smeltet fedt), det virker

fysiologisk og væmmer Sanserne. JacPaludan.
Aaret rundt.(1929).42. || svarende til Væm-
melse 2. Denne Tale om Prygl som Afgjø-

relsesmiddel i, hvad han . . ansaa for rent

aandelige Kampe, væmmede ham. 8chand.
TF. II. 105. Pengestræbet, Erhvervs -Jaget

30 væmmede ham. HBrix.NisPetersen.(1947).8.

2) (jf. II. kvalme 2.2, vamle 2; især CP,

jf. dog Esp.378. LollO.) dep. væmmes, om
person: føle kvalme, væmmelse, lede (især m.
præp. red); sj. (m. sa. bet.) anv. upers. i

udtr. det væmmes i mig (Moth.V33) ell.

det væmmer sig i mig (Bergstedt.IV.58) ell.

(arkais.) mig væmmes (se ndf. 1.56). \\ sva-

rende til Væmmelse 1. hans Liv væmmes
ved Brød, og hans Sjæl ved lækker Mad.

40 Job.33.20. „Dend Hund har min troe lige-

saa reen . . tunge, som et Menniske." —
„Ej, ej. Madame, forsøg kuns at spytte

paa Gulvet, saa skal i see, om ikke

jeg vemmes at tale om det." Holb. Bars.

II.2. *Jeg ingen Føde nød, jeg væmmedes
ved Erter.Wm.45. Blich.(1920).V24. Floden

skal lugte ilde, saa at Ægypterne skulle

væmmes (Chr.VI: kiedes^ ved at drikke

Vand af Floden. 2Mos.7.i8. AOlr.Da.Helte-

50 sagn.(1900).44. \\ svarende til Væmmelse 2.

I skulle væmmes (1931: ledes^ ved Eder
selv, ved alle Eders Ondskaber. £3.20.43.

hvad som een (læser) finder Behag udi, der-

ved væmmes en anden. Holi.Ep.II.141 . *Jeg

væmmes ved den Fejges Hyklefagter. BKc/i.

(1920).V.213. *Mig væmmes at see paa de

\Js\e.Ing.DD.III.92. Man maa væmmes ved
at høre et saadant Praleri. F^SO.

3) (jf. III. vammel 2, væmmel, væmmelig
60 2; l.br. i olm. spr.) part. væmmet brugt

som adj., om person: som føler kvalme,
væmmelse, lede (ved noget). *Blussende ved
det Leer, som du (0: sjælen) kryber i,

|

Væmmed ved Vrimlets frekke Fortrolighed.
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Ew.(1914).III.260. „Jo Staden er en herlig

Plet — fi for den Lede!" Klavs spyttede

\æmm.et.AndNx.PE.II.7. Og saa al den
Parfume — . Pyh! — Denne Stank — . Hun
virrede væmmet med HoYedet. Bønnelycke.

MM.70. AaDons.DU.228.
vsemmel, adj. (ænyd. d. s.; sideform

til III. vammel; nu dial.) d. s. s. III. vam-
mel 1 (Moth.V112. UfF.fsjæll.)) og 2 (Moth.

V32. UfF.fsjæll.)). || hertil Væmmelhed, lo

d.s.s. Vammelhed (2). Moth.V32. Mæslin-

gernes Kiendetegn ere: Væmmelhed, Lad-
hed, Tørst. BGBaumgarten.LægebogforMødre.
(1789).152.

væmmelijs;, daj. ['væmali] (dagl., spøg.

ell. dial.) væmlig. MH.V146. Brenderup.§41.

jf. Væmlighed. Ravnen.'/d876.3.sp.2.). iglda.

wæmiæligh (Fragm.99.118), sv. våmjelig (sv.

dial. v&melig) , «o. vemmelig, isL væmulegur

;

til væmme ell. de u. III. vammel anførte 20

subst.')

I) som fremkalder (en følelse af)
kvalme, væmmelse, lede; modbydelig
(1); ækel. I.l) svarende til Væmmelse 1.

(havskildpaddens) Fedt (har) det Fortrin

frem for andre Dyrs Fedt, at. det ei smager
væmmeligt. Keiser. /Y242. Snoge og andre
krybende Dyr ere os væmmelige. L 5'mi</i.

DN.284. *Derinde laae jeg paa de raadne
Rør,

I

Forladt og syg, ja væmmelig, som 30

Job,
I

Et Aadsel, som endnu forstod at

tænke[HCAnd.M.32. naar (tyendet) har no-

gen smitsom eller væmmelig Sygdom. Lov
'Vil854.§41,n. (det) væmmelige sorte Søl,

der kaldes Sirup. Bøgf/t.JT. 465. Et fugtigt

Blad faldt ned i Ansigtet paa ham . . han
kastede det fra sig, som var det et hæs-
ligt Dyr, det var ham væmmeligt at røre

\eå.Schand.TF.I.261. (det) smager, lugter

væmmeligt. V80. (pigen) skulde bære en 40

væmmelig Spand (0: en klosetspand) ned
ad KøkkentraTpTpen. AHenningsen.KA.38. med
overgang til bet. 1.2 : *Blev disse Yndigheder

|

Tilsidst ham væmmelige?
|
Blev de ham alt

for blotte? Oehl.NG.(1819).339. Blich.(1920).

VII.39. et væmmeligt Fjæs med nedkrænget
yrængemunå.ZakNiels.Maagen.l3. 1.2) sva-

rende til Væmmelse 2: led (VII.l); veder-
styggelig; modbydelig; fæl. (især dagl.

ogs. m. mere ubestemt, mindre nedsæt, bet.). 50

Anabaptister, Veigelianer og mange fleere,

hvis blotte Navne ere vemmelige at høre i

Guds Ords Prædiken. ^ersLrT.Y5i i. *„Kong
Blaatand!" —

|
„Hvad Blaatand? Væmme-

ligt er for mit Øre
|
Sligt Øgenavn." Oe/iJ.P.

(1809).22. det troer Du jo dog, at stjæle,

røve, plyndre, hore, bagtale, fraadse o. s. v.

er Gud imod: den officielle Christendom og
dens Gudsdyrkelse er ham uendeligt væm-
meligere. Kierk.XIY251. (han stod) og spar- eo

kede mod Panelet for at faa Skoene paa
.. „Du gør det væmmeligste Spektakel!"
Stuck.I.159. Salomo holdt sig . . til Mil-

kora, Ammoniternes væmmelige Gud (1871:

de Ammoniters Yeåerstyggelighed). 1Kg.11.

5

(1931). et væmmeligt vejr, se Vejr 8.1. || som
adv.: jeg (haaber) at rejse ned til Tyskland
. . for at se at anskaffe mig et nyt Hjerte;
det gamle gør tidt saa væmmelig ondt.
JLange.Breve.341. Han vred sig under Væg-
ten af Nag og Selvforagt. Det var godt, at
L. ikke var her . . for saa havde han da
grint ham væmmelig nå.Schand.lF.351.

2) (nu (spec. i bet. 2.\) mindre br. i alm.
skriftspr.) om person: som føler kvalme,
væmmelse, lede (ved noget); modbydelig
(2); led (VII. 2); nu vist kun (som præd.)
i forb. m. præp. ved. 2.1) som udtryk for fy-
sisk bestemt væmmelse (1); spec: som væm-
mes ved mad; som er uden madlyst. *At
sidde væmmelig ved mange kræsne Retter.

Wess.219. Folk, som ere meget ømfindt-
lige og væmmelige, og som faae ondt blot

af at lugte Vandet (0: fra en svovlbrønd),

kunne med god Virkning komme noget ny-
malket Melk deri. Diæt Lex. I.l. Man kan
ordentlig blive væmmelig ved at see saa
mange Lækkerier.VSO. UfF. 2.2) til Væm-
melse 2. *Du (0: kronprins Frederik) ej,

mod Sondens Hoffers Pragt,
|
Ansaae dit

Norge med Foragt;
|
Du drog ey først

Europa om,
| Og væmmelig tilbage kom.

Rein.98. jeg (haaber), at hele vort Forhold
, . slet intet Tiltrækkende skal have for

hendes Tanke . . men at hun er leed og kjed
og væmmelig derved, som Den er kjed af

Apelsiner, der har spiist dem, fordi han tog
Talver. Kierk.VI.315. hvorfor blev hun saa
væmmelig ved sig selv hver Gang, hun
havde glædet sig over, at Folk, der var
højere paa Straa end hun, havde vist, hvor
de skjønnede paa, at hun var en kjøn Pige.

Schand.SB.107. JohsWulff.OU.55.
Væmmelig-hed, en. flt. (i bet. 1)

-er. I) (mindre br. i alm. skriftspr.) den
egenskab ell. det forhold, at noget er (føles,

forekommer en) væmmeligt (1); især mere
konkr.: noget væmmeligt (modbydeligt, veder-

styggeligt). Naar et Drikkelag ikke skal være
mig en Væmmelighed, maa det være mig
en sand Høitid.Ørs^J5r.Z.39. (maleriet) frem-

viiste saa fæle Billeder, at jeg ikke gider ud-
pege dem i deres hele Væmmelighed. HCAnd.
Sk.211. Selv naar han var beruset og . .

mere raa end nogensinde, bar hun over

med hans Yæmmeligheder. AntNiels.FTj.il.

128. dette lange sygeleje og al den uhygge —
al den væmmelighed. NMøll.H.93. 2) (sj.)

den følelse, som noget væmmeligt (1) frem-

kalder; det forhold at være væmmelig (2) ved

noget; modbydelighed (2); væmmelse; afsky.

De vise ordentlig Væmmelighed for mig.

Meisling.M.K.316 . jf. (bet. 1 og) tilsvarende

udtryk u. Væmmelse 1-2: Jeg er . . en Hyk-
ler, eller dog indtil Væmmelighed hildet

i ^elvhedr&g. Kierk.V1.296. en til Væmme-
lighed naturtro ^Vildring.NMPet.IV.628.
Væmmelse, en. ['væmalsa] (glda.vfæ-

60*
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m(i)elsæ, wæmmæls(æ) (4Mos.ll.20 (Glda

Bib.). Posiil.178. Suso.65. Mariagerleg.416),

æda. wæm(m)æls(æ) (Harp.Kr.15.23.61 ofl.),

SU. våmjelse, «o. vemmelse ; vis. til væmme)
1) fysisk bestemt tilstand (ildebefindende),

der truer med at udløse sig i opkastning;

kvalme (1.2.2); nu næsten kun (med over-

gang til bet. 2) om en fysisk-psykisk til-

stand ell. følelse, der fremkaldes ved sans-

ning af ell. forestillingen om noget meget
ubehageligt, modbydeligt, kvalmende;
navnlig om følelse af mangel paa madlyst ell.

af madlede; ofte i forb. væmmelse for ell.

ved ell. (tidligere) til noget (Moth.V32. Spec-

tator.88). Holb.Ep.II.55. Smerte udi Nyrene,
Væmmelse, Yomitus.LTid.1737. 767. *Kan
man paa eengang føle Tørst og Sult,

| Og
have Væmmelse for Mad og Drikke? Hrz.

VIII.57. Kofoed-Hansen.L.286. Panum.628.

jf. u. bet. 2 : i en langt renere og langt høiere

Grad maae (dyrene) smage de sandselige

Forlystelser, da de aldrig nyde dem til

Væmmelse. Basth.Aandelige Taler.II. (1 779)

.

75.
II O med overgang til konkr. bet., om

noget modbydeligt, uappetitligt, urent, dersom
jo ædes af hans takoffers offers kiød . .

skal det . . være en væmmelse (1871: Veder-
styggelighed;. 3Mos.7.18(Chr.VI). Mennisker,
som i Ansigtet eller paa Lemmerne, have
den Slags Meen, der kunde være en Væm-
melse for andre, naar de løbe omkring at

nære sig med Betlene. EPont.Atlas.il. 315.

Jeg gør Ende paa Filisterens Hovmod, ta-

ger Blodet ud af hans Mund og Væmmelsen
(anm.: uren Mad ved hedenske Offergilder;

1871: hans Vederstyggeligheder^ bort fra

hans Tænder. Sach.9.7(1931).

2) uden (tydelig) forestilling om fysisk be-

stemt tilstand: følelse af stærkt ubehag,
modbydelighed, lede ved noget naturstri-

digt, usundt, hæsligt, foragteligt; ofte i forb.

væmmelse for ell. ved, ogs. over (Mynst.
BIS.1.276) ell. (tidligere) til noget (Holb.
MTkr.510. Brors.90). du skal ikke lade Veder-
styggelighed komme i dit Huus . . du skal
heelt væmmes med Væmmelse derfor (1931:
nære Afsky og Gru for åei\).5Mos.7.26. den,
som vi icke har kundet ansee uden med
Væmmelse tilforn, skinner siden i vore Øyen
som en Adonis, saa ofte vi betragter den
Velstand, hånd har sat os udi. Holb.Tyh.111. 3.

Jeg troer at have saa naturlig en Væmmelse,
for alt det, som kun lugter af Egennytte.
Ew.(1914).IY330. min Sjæl (vendte) sig fra
dem med Yæmmelse. Kofoed-Hansen.LD.224.
Fru J. havde læst Brevet til Ende. En
dyb Væmmelse prægede hendes Ansigt.SvLa.
HjG.419. *Med Væmmelse betragted hun
mit Tøj,

I
med Afsky maalte hun min

sUdte ¥r&kke.HakHolm.FT.51.
jf. u. bet. 1

og Væmmelighed 2 samt indtil 4.3 og II. til

2.4: indtil ell. til væmmelse, vi ere civi-
liserede, artige og anstændige indtil Væm-
melse. Birckner. II. 211. Kierk. VI. 254. 368

Rode.EM.119. \\ O med overgang til konkr.

bet., om noget modbydeligt, foragteligt, veder-

styggeligt. Dyderne vare deres Afskye, La-
sterne deres Lyst og. derfor Religionen de-

res Yemmelse.OGuldb.Br.lll. Kierk.VI.349.
Fichtes Taler til den tydske Nation ere ham
(o: Kleist) en \æmme\?,e.Bråndes.RT. 331.

Væmod, væmodi^, se Vemod osv.

væn, adj. [væ'n] (tidligere ogs. (skrevet)

10 ven.AbrahNyerRahb.IV152.180.254. Oehl.AV
(1810).83 {c^ Teen). sa.NG.(1819).160. vene
(oo Grene). Boye.PS.IV.117 . — tidligere ogs.

m. kort vokal, jf. best. f., flt. og superl. ven-
ne(ste): Moth.V117. Thaar.ES.95. FGuldb.
1.14; se videre ndf., spec. bet. 2). \\

(sj.)

best.f. i ubest. anv.: *Livia . .
|
Var ret et

væne Kreatur. TBruun.Blandinger.(1795) .66.

(glda. wæn (wen, best. f. wænæ, wennæ), sv.

van, no. ven, oldn. vænn, lovende, haabe-
20 fuld, smuk; besl. m. I. Ven, II. vente; spec.

i formen ven (venne, venneste) ved misfor-

staaelse følt som en særlig anv. af I. Ven
(jf. NvHaven.Orth.185. Høysg.S.154. samt
I. Venne, Venneviv^; ordet nævnes (i formen
vennej bl. de ord fra ASVedel.Saxo.(1675),
som JBadeni Symbola.(1780).89 foreslaar gen-

indført, og i 19. aarh.s beg, genoptages det

fra folkevisespr., især anv. poet., arkais. \\ af

Oehl. oftere indsat ved omarbejdelse: *vene
30 Valborg! (Oehl.AV (1810). 31: elskte Val-

borg !j Du omfavner her
|
Den lykkeligste

YLe\t.Oehl.(1831).II.34. *Hun vorden er en
ven, en fager Mø (sa.EA.(1820).82: Nu er

hun voxet til en deilig Mø).sa.(1831).V97.
*Vene (sa.ND.255: Yakre) Møl sa.(1841).III.

17. ligesaa: *Psyche! Væneste Mø! (Heib.

Psyche.86: Elskede M.ø\). Heib.Skuespil.il.

(1833).70)
I) anv. som adj. (og adv.): (saare) smuk;

io skøn; dejlig; fager. * Verdens Eng, saa

væn og blød!
|
Slangen lurer i dit Skjød.

Grundtv.Kvædl.339. *Den lille Fugl er glad

og væn . .
I

Jeg vil og synge og gynge som
den.BoisensViser.''(1850).275. Ternens Flugt

er vænere end dens Sa,ng.Gjel.HS.71. Vil

I se et Par væne Gimmerlam, et nysseli't

Fax.HugoAnd.HK.Ol. som adv.: * Flagrer

vænt, I hvide SeiUGrundtv.Dansk.I.604. ||

især om en person(s ydre), navnlig en (ung)
50 kvinde (jf. ovf. 1.29 ff.); ofte i best.f., i ud-

tryk som den væne maar ell. mø (se u.

I. Maar, I. Mø l.\), ell. i superl. (jf. bet. 2).

Denne Stad Siras (er) berømt af de skiøn-

niste og venniste ^\\nd-'Po\k.Pflug.DP.836.

formedelst hendes særdeles dejlige Skab-
ning, blev (Gunver) kaldet med Tilnavn

Hin Venne (anm.: o: paa nu brugelig Dan-
ske, den smukke eller dejlige

; jf. ASVedel.

Saxo.(1575).82: Gunner hin wenne). Schous-
60 bølle.Saxo.lOO. *De vene Valhals Piger

j

Med Kinden rosenrød.Oehl.ND.8. *Vær ei

vranten,
|
Væneste Bisel sa.NG.(1819).146.

*hist
I

Paa Disabænk jeg skal den Væne
t&vne. Grundtv.Optr.il.57. *Bruden jeg ha-
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ver, guldlokket og skjøn,
|
Vænere fik ei

Menneskesøn . .
|
Musa hedder min elskede

Møe\Bagger.II.262. *De lattermilde Piger
|

Smykked den væne Brud. Winth. HF. 110.

Smukke? Nei, de er de deiligste Øine — de

er den væneste Sjæl, nogen Modersjæl vil

skue ind i, det er åQ\ Goldschm.Hjl.il.271.

Datteren . . den væne Jomfru Clara. HCAnd.
(1919).IY91. han svor . . at hans Hustru .

.

var Verdens væneste YiY.KMunk.EI.76.
2) (rimeligvis efter Højs.(1.14 ofl.) i ældre

hibeloversættelser: min Venniste (1550), min
Væniste (1607), min Venneste (Højs.1.14

(Huus-ogReyse-Bibel.1802); ^7. Veninde 2.2j;
med falsk tilknytning til I. Ven; jf. Venne-
viv) superl. anv. som subst., spec. (tidligere)

i formen (min) venneste, som betegnelse

for den elskede, tilbedte kvinde: (min) dej-

ligste; kæreste; veninde (2.2). *I kand Eder
fryde

|
Paa Eders Lande godtz med Eders 20

Yenniste. Sort. Poet.81. *Vel dig, din Sag er

god,
I

Min Venneste, min Bnel Stub.'éO.

*Med mig, min Venneste, det meget bedre
er,

I
Jeg rolig sovet h.a,r. Den daTartuffe.21.

Amberg.
Vænd, en, Vænder, en, et (og flt.),

se I. Vaand. Vænde(r)-» i ssgr. se Væn-
dre- i ssgr.

vændre, v. ['vændra] f'vænre. Nord-
sjællF.I.110.128. jf. Feilb.). -ede. {afl. af 30

(flt. vænder af) I. Vaand (2) ; se Brøndum-
Nielsen.GO.III.154; sml. III. vinde I.2

;

bygn. (foræld.), dial.) (sammen)flette af
vidier (Moth.V77); saaledes (jf. I. Vaand
2.2-3J om fletning af risgærder (Begtr.Sjæll.

11.450. MDL.647. Feilb.), vidiekurve (MDL.
647) olgn. korte Kviste lode sig anvende
til . . et Slags saakaldte Valkefjæle — egent-

lig gjennemvændrede Rammer —, ved
Hjælp af hvilke man gav uldbundne Varer 40

Tæthed og Glathed. Thyreg.Skildringer af det

virkeligeLiv.XIII.(1873).9. \\ spec. (jf. Væn-
drevæg; til I. Vaand 2.5) om fletning (og Mi-
ning) af væg i ældre tiders huse. Væggene ere

vendrede.OecMag.IV333. MDL.647. den fat-

tige Præst (fik) en lille Kirke vændret og
klinet. Barfod.F. 1.217. Feilb.BL.35. HPeder-
sen.Erindringer.(1905).lv. AarbKbhAmt.1928.
318. par<. vændret brugt som adj.: vendrede
og lerklinede Hytter. Hedebogen. (1909). 9. 50

FHolm. Fra Bjerge og Hatting Herreder. (1922).
54. NordsjællF.V.66. Feilb. jf.: (to paa hver

sin side af væggen staaende Minere) slaaer Lee-
ret lige imod hinanden . . hver paa sin Side
af de opvendrede Vægge. Oecikfagr./Y 332.

vidjevendrede Flager. Steensberg.DB.43.

Vændre-, i ssgr. (ogs. Vænde(r)-, se

ndf. u. Vændre-bro, -væg, -værk/ (af (flt.

vænder af) I. Vaand ell. (part. vændret af)
vændre; se Brøndum- Nielsen.OO. III. 154; 60

foræld., dial.) -bro, en. bro af fletværk (vidier,

ris, grene), fra den skrøbelige Vændrebro
over Møllens Hjul har man en henrivende
Udsigt over en stor Del af Dalen. Barfod.RD.

44. Bækkene, hvoraf Mosen var gjennem-
skaaret gik Man over paa Vænde-Broer.
Grundtv.Saxo.il1.347. -der, en. (jf. Flagre-

dør) dør af fletværk. *hvad tør Bonden mere
ved

I

end Vændredør og Flagreled? J.&ra/i

NyerRahb.II.97. SaWI.654. -gærde, et.

gærde af flettede ris (ml. vandrette lægter).

Feilb. -rer, et. i flt., om rørværk (1) i ler-

klinet væg. Mure fra 1700-Tallet . . stampet
af Ler og Halm, der klistrer sig til et Net
af saakaldte YendieTør.BerlTid."liil928.Aft.

2.sp.2. -væg, en. (ænyd. vændevæg) væg

af fletværk; vændret væg. Skattegraveren.1886.

11.156. Bindingsværkshuse . . med Vændre-
vægge istedetfor yLmt&yl. DanskUdsyn.1926.
17. Anneksgaarden var firlænget og lav.

Vendervæggene gik ud og ind.Nordkild.

SF.38. jf. UfF.(Fyn, Lolland), -værk, et.

(lerklinet) fletvæk, spec. i (vændre)væg. HZan-
genberg. Da. Bøndergaarde. (1925). 71. Steens-

berg.DB.51.94. „Yænnei yærk'\AarbTurist.
1925.52.

I. Væne, en. se Verne. II-III. væne,
V. se III. vene og vænne.
Væng, en. [væq,'] flt. -e (se bet. S).

(dannet (rimeligvis af Oehl.) af Vænge og

I. Vang; højtid., poet., ofte som rimord; nu
sj.) mark ell. eng; vang; vænge. I) i ent.

uden efterhængt art.; ofte i forb. m. ord af

lign. bet.: mark og væng (Oehl.PSkr.1.354.

370. Hrz.Lyr.1.75), væng og vang (Ploug.

VVIII.28. sa.NS.208. Rich.BD.18) ell. vang
og væng (Drachm.DJ.11.180). *0 venlige

Mark! O Lund saa prud! Græskiølne Væng!
Oehl.PSkr.1.362. *Den røde Sol gaaer ned
bag gyldne Væng. sa.Fr.6. sa.NG.(1819).163.

Hrz.FN.llO. *Hun lo og tog et Blad i Mund,
|

og over Væng en Trille klang. Drachm.GG.82.

2) (uden sikker adskillelse fra (et, en) Vænge

;

sj.) med efterhængt best. art. (i ent.). *Saa
gik hun ud paa Vængen til sin brogede Ko.
Oehl.NG. (1819). 214. *See, Moder! raabte

Drengen,
|
Du eier ingen Gaard;

|
En stak-

kels Ko paa Vængen
|
For dig i Tøiret staaer.

sa.(1835).Y28. 3) (uden sikker adskillelse fra

Vænge (se videre u. Vænge 1-2J; sj.) i flt.

(ubest. f.). *de spøgte og lo i de grønne
Ysdnge. Kold.D.110(co Enge). *De kornglade

Vænge,
|

de græsrige Enge
]

er svundne,
Aakj.Hejmd.21.
Vænge, et ell. (sj.) en (LMWedel.Wor-

dingborgAmt.(1818).45; jf. Væng 2). ['væixe]

flt. -T. (ænyd. d. s. (ogs. som fk.; flt. d. s.

ell. -t), æda. wængi (i ønavnet Wængisholm
(ValdJord.52), nu: Vensholm; sml. Brøndum-
Nielsen.GG.III.21), fsv. vænge (sv. vange
i stednavne); afl. af 1. Vang; jf. Væng og

Vænged; især fagl., dial. ell. Qp, poet.)

I) afgrænset (indhegnet) jordstykke:
mark, eng, (i stednavne) ogs.: skov (til

græsning; se Johs Steensir.DS.107; jf. I. Have
2); (mindre) vang; (fagl., dial.) spec. om
lille, indhegnet, til græsning anv. jordstykke

ved en gaard (ell. et hus): løkke ell. toft
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(MøllH.IV298); (uden for Jylland) alm. som
(del af) stednavn, fx. skovnavne som Ege-,

Præste-, Skovvænge(t) (TrapMIL229.407.
481.IV254 ofl.); i nyere tid især anv. i navne

paa villakvarterer, gader (i villakvarter) olgn.:

Rosenvænget (spec. fra c. 1860 om villakvarter

i Kbh., tidligere en park, Rosenengen, tilhø-

rende villaen Rosendal. III Tid. 1862163.292.

Før og nu. VIII. (1922). 78 f.), Grønnevænge
(Krak.1952.854), Solvænget, Strandvænget
(smst.659.689) ofl. Moth.V55. trende store

Vænger med fem Fiskeparker (ved Sandvig-

gaard ved Hillerød).Adr.''lil762.sp.l4. Trindt

om Byen (o: Koln), inden for Muren, seer

man Have ved Have, Vænge ved Vænge.
Molb.Reise.1.228. *Af gyldne Kornax svul-

med Bondens Yænge.Aarestr.ED.134. du
løste (hestene) og de satte over Vænget
alle seksten, ind i Ungen. Bang.GH.107. De
havde et lille Vænge paa 2 å 3 Skæpper
Land ved Huset. AarbSorø.1924.103. Gaar-
dene laa trukket tilbage bag Vænger og
Stakhaver. Eaae.TT. 46. LollO. hertil (jf

Vangeled^; Vængeled. Cit.l707.(PJensen
Snesere.(1883).90). UfF.(Fyn). jf. Vænge
leddet som vejnavn. Krak.1952.817. \\ ofte m
præp. i, sjældnere paa (Holst.UH.166). Biehl

DQ.II.59. Armods Sæd i danske Vænger
|

Voxer op nu til Guidstænger.Grundtv.Dansk.
III.310. *Saa kom til os en Corporal,

|
Sin

Hest han tøired' i vort Vænge,
|
Og tog

Qvarteer udi vor Sa\.Winth.D.(1832).143.
paa Vænget . . græssede et Æsel.Goldschm.
R.458. *Sørens Fa'r har Penge

|
og Ko

og Kalv i Yænge. Levy.Bv.26. *I Præste-
vænget Dansen gaar

|
med Fryd og megen

Glæde. Drachm.RR.52. muligvis som flt. til

Væng: * Field over sig at hænge
|
Den Gud

(o: Thor) ei længer saae;
|
Han stod paa

grønne Vænge,
|

I broget Kløverstraa. Oe/iZ.

NG.(1819).103.

2) (især poet.) med videre, uegl. anv.
|| (jf.

I. Slette 1.2j om Danmark (som det frodige,

af havet omgivne (hegnede) land); spec. (efter

LKok) i forb. (dejligst) vang og vænge.
Danmark deiligst vang og vænge,

|
Lukt

med bølgen h\a.a. LKok.(PSyv.Viser.(1695).
584). jf. Oehl.EA.(1820).3. Da.Kæmpeviser,
udvalgte afGrundtv. (1847).lll.v ). *Blomstre
da skal som en Abildgaard

|
Kong Odins det

gamle Vænge. Grundtv.Skjalde-Blik.(1840) .13.

*et Skud af fremmed Rod (o: A.P.Bern-
storff)

I

Plantet bliver i dit (o: Danmarks)
YængG.Blich.(1920).VI.48. *det Led . .

|
Der

længe hegned om det danske Yænge. Holst.

D. 11.80.
II

(muligvis som flt. af Væng;
sj.) om kampplads, slagmark. *Dit (o:

strengelegens) Maal saa herligt lyder
|
Paa

vilde Ysdnge.PMøll.ES.I.178. *Frem, modige
Drenge!

\ Paa rygende Vænge
|
Med blin-

kende Stang. smsUS3.
||

(sj.) om havet, i

forb. som det salte vænge. Imod Syd de
grønne Enge . . vesterpaa det salte Vænge,

|

som med Storme gioi. Stuck.SD.106.

Vænged, et. (af Vænge(t), rimeligvis

med tilknytning til Fælled; „i Talesproget".

Levin.; nu ikke i rigsspr.) vænge; løkke.
Junge.16.412. paa Hjemveien fra Kapellet
lægge (vi) Veien over det store Vænged.
Hr2.Lyr.II.53.

Vsen-lied, en. (glda. d. s.; højtid., ar-

kais.) (kvindelig) skønhed, dejlighed, fagerhed.

Voldemar Seiers Dronning . . som for sin

10 Vænhed og Livsalighed blev kaldet Dag-
mar. Grundtv.DVI.213(jf. GldaKrøn.117.181.
BiogrL.^V486). Larsen. D&H.
vænne, v. ['væna] (nu kun dial. væne.

(jeg) ykner. Høysg.AG.139. jeg vænes (o:

vænesj. smst.97. jf.: hos de Sællandske . .

siges og skrives iirigtig . . at vænne for væne.
smst.120. sml. Thorsen. Afh. 11. 102 (mønsk).
Thorsen.103. jf. Feilb.). præt. vante (Moth.

V126. Ew.(1914).III.107. Rein.ND.127. Bag-

20 ges.V210. jf. MO. Holst.R. {„Ogsaa . . vante").

Levin, („endnu alm. (uden for) Talespr.").

FS'O. („forhen"); nu næppe br.) ell. vænte
(Holb.Herod.239. Clitau.PT.2. Oehl.VI.205.

Schand.UD.196. jf. Saaby.' Esp.§187. Dania.

IX.38. — (til \æne:) vænte. Høysg.AG.97.

jf. Thorsen.103. — (tidligere) ogs. skrevet

væn de (Grundtv.BrS.6) ell. (ved sammen-
blanding med præt. af IL vendej vendte.
LTid.1725.250.1726.438) ell. (nu alm.) væn-

30 nede (Holb.Hh.II.93. Schytte.IR.II.142. jf.

MO.(„sieldnere"). Holst.R. Levin, {„i Talespr.

alm."). VSO. SvGrundtv. Saaby.'' sml. Flem-
løse.169. LollO. Feilb. — (til væne:) væ-
nede. Høysg.AG.97. jf. Thorsen.103); part.

vant [van'd] (Moth.V126. Falst.Ovid.136.

EPont.Men.II.7. Høysg.AG.97 Qeg blev væ-
net (ell.) vant (men:) jeg har væned (ell.)

véent). Ew.(1914).IV273. Oehl.Digtn.1.311.

Ing.VS.1.15. Heib.Pros.I.429.X.433. Gylb.

40 VI. 254. Hrz.XII.311. Gjel.Rø.50. Wied.

Silh.94. jf. MO. Holst.R. {„OgsasL . . vant").

Lewn. („endnu alm. (uden for) Talespr.").

SvGrundtv.; nu vist kun som part. adj., se

IL vant. — tidligere ogs. vaant. JJuel.153.

Hørn.Moral.II.54) ell. (nu især talespr., spec.

i forb. vænt fra, se bet. 2.2J vænt [væn'd]

(Cit.1705. (KbhDipl.V 795). JSneed.III.473.

JBaden.Horatius.1.34. Oehl.VI.95.XVI.157.

Blich. (1920). VII. 6. HSchwanenfl. In. 232.

so jf. MO. {„I dagl. Tale"). Levin.{„i Talespr.

alm."). Esp.§187. Dania.IX.38. LollO. sml.

Feilb. — (til væne:) vænt. Høysg.AG.97. jf.

Thorsen.103. Feilb. — ved sammenblanding
med part. af II. vende undertiden skrevet

vendt. Skuesp.I,4.86. Kierk.P.IV 53. jf.

vende sp.lOeS"") ell. (nu alm.) vænnet
(Holb.Ep.IY340. Oehl.Digtn.II.350(sa.(1844).

11.126: vant;. Mynst. Prædikener 1849-50.

(1851). 49. Gylb.EA.58. Goldschm.Hjl.I.lOl.

60 jf. M6.(„sieldnere"). Holst.R. Levin.{„i Tale-

spr. alm."). SvGrundtv. VSO. Saaby.'' sml.

Flemløse.169. LollO. Feilb. — (til væne:)
vænet (væned). Høysg.AG.97 (se ovf. l.36f.).

jf. Thorsen.103). vbs. (vist kun til ssgr. af-,
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fra-, tilvænne, se disse) -else, -ing. (ænyd.
d. s., glda. wæniæ(s), vææne(s) (Suso.119),

æda. wæniæ(s) (Harp.Kr.83), sv. vånja, no.

venne, oldn. venja, mnt. wen(n)en, oht. gi-

wennan (nht. gewohnenj, holl. wennen, oeng.

gewennan (eng. wean, vænne (et barn) fra);

til II. van
II
om (ortografisk) sammenblanding

m. II. vende s. d. (sp. 1068^^^)) (ved varig

ell. (idelig) gentagen paavirkning) omforme
et levende væsens, især en persons, lo

maade at forholde sig paa (i tænke-, føle-,

handlemaade, adfærd, levevis), i alm.: i en vis

ønsket retning, saaledes at en forhen for

vedk. unaturlig (fremmed, besværlig, ube-

hagelig) væremaade ell. en tilsvarende ydre
tilstand efterhaanden falder naturlig,
ikke ledsages af ulystfølelse olgn. (idet en af-

pasning derefter, en forsoning med tilstanden

finder sted).

I) gøre en vis forhen unaturlig, ube- 20

hagelig væremaade ell. ydre tilstand
naturlig for en; især: fremkalde en vis

vane (1) hos en; bringe en i en vis vane;
ofte med forestilling om erhvervet færdighed,
øvelse, rutine ell. (nu især) om uvilkaarlig,
(næsten) ubevidst reaktions- ell. være-
maade. I.l) (nu mindre br.) i al alm., som
udtryk for tilvænning til et blot ved situationen

bestemt forhold; især m. h. t. husdyr: bringe i

vane med en vis adfærd; tilvænne (ved dressur 30

olgn.); spec. (jf. III. stille l.i^; ved trolddom
bringe i en vis rolig vane, bringe til ikke at

løbe ell. flyve bort. FOhrt.DanmarksTrylle-
formler.I. (1917). 335f. 338. \\ (jf.bet.l.s) i

forb. vænne(s) til, tilvænnes (0: til de fore-

liggende forhold). *Atter til Børn maae vi

blive!
I

Atter vi til — til en Fader — maae
\ænnes.PalM.AdamH.III.135. spec. (jf. bet.

2) m. h. t. diegivning: er barn fravænnet, må
det ej vænnes til. Feilb.

\\ (fagl.) part. væn- 40

net brugt som adj., om hest: tøjvant. Husdyr-
Voldgift.(19i2).277. 1.2) i forb. m. et sammen-
ligningsled ell. et maades-adv., som udtryk for

vanens (tilvænningens) art ell. beskaffenhed,

spec. (jf. forvænne) i forb. vænne (for) godt
olgn. Det første du faar (tjenere), skalt du
ikke venne dem alt for vel.Hørn.Moral.II.
49. Jeg har i min Ungdom maattet danse
efter en ganske anden Pibe . . Derfor har
jeg fra Ungdommen af ikke vant (min søn) 50

det anderledes. (S'A;Mes2?.///, 2.42. som han var
hjemme vænt, blev han ude k]enåt. Grundtv.
Saxo.II.128. Man maa ikke vænne Børn
saa godt o: til saa gode Livsvilkaar, saa
gode Dage. Livet har ikke vænnet ham for

godt. y^SO. jf.: Med jeres evige Vimsen om
Jahve har I vænnet ham, saa han efter-

haanden falder til lidt Besvær. KMunk.DU.
61. jf. bet.l.z: all mad er god, det er lige-

som vi vænner vore maver tiU.Holb.IY686. eo

1.3) med angivelse af den tilstand, virksom-
hed olgn., som vanen (tilvænningen) omfatter;
m. h. t. levende væsen, ogs. (uegl.) m. h. t.

legemsdel (øjne, hænder osv.) ell. sind, især

i forb. vænne til, ofte m. inf. ell. abt-sætn.

som styrelse, ogs. (nu ikke i alm. rigsspr.) i

tilsvarende forb. uden præp. C*Musa! (du)
vante mit Øie

|
Blandt Rædsler at finde det

Ædle og Røie. Rein.ND.127. Hun havde
vænt ham, at hun gjorde det for ham.
UfF.(sjæll.)). Væn ikke din Mund til at
sværge. Sir.23.11. han vænnede en Due til

at æde Korn af sine 0ren.Holb.Hh.il. 93.
*du (0: Suhm) vante

|
Vort Hierte kun til

himmelsk YeUystl Ew.(1914).III.107. førend
(jagthunden) kommer ud, maa man have
vant den til Kobblet. Werfel.Jagtb.64. Skin-
det er stivt, af umageligt Maal?

|
Vel Dig!

det vænner til Kobber og St&al.Oehl. Helge.

(1814).17. Døden har ingen Forandring
gjort i det Forhold til ham, som den lange
Fraværelse havde vant mig til.Oylb.VI.254.

vænne En til Orden. S&B. Væn Drengen til

den Vej, han skal følge (1871: Oplær den
Unge efter hans Veis Beskaffenhed^, da viger

han ikke derfra, selv gammel. Ords.22.

6

(1931). II ofte refi. „Mad: Isabelle har dog
et kiønt Ansigt." . . „jeg kunde nok venne
mig til Ansigtet, dersom hun icke talede

Da,nsk." Holb.Jean.III.l. *De gamle vænte
sig fra Ungdom op til Haardførhed. Cfø'tow.

PT.2. Jeg . . har vant mig til at elske Vii-

nen ; fordi den i Mangel af store . . Hand-
linger, skaber dem for mit Hjerte. Ew.(1914).
IV.273. den Syening, der sidder paa Navne-
klude; noget Jask-Arbejde, som man væn-
ner sig til ^&a,.PAHeib.Sk.I.212. Det værste
er, at han har vænt sig til at bande værre
end nogen Ma.tros.Blich.(1920).VII.6. han
havde . . Ord for at være en redelig Mand,
og man vænnede sig til hans Særhed. Go^-
schm.Hjl.1.44. Man har vant sig til at be-

tragte den græske Mythologie som Mytholo-
giens Høide-punct. Mart.Dogm.269. At vænne
sig til Søen. Wolfh.MarO. Øjnene vænnede
sig til Dunkelheden. ErlKrist.DH.201. væn
dig til at bære din lykke vel, se I. Lykke 3.

II
pass. (ogs. dep.). Vi vænnes fra Ungdom-

men af alt for meget til at antage andres
Tænkemaade. J/Sneed. ¥49. de have andre
Skikke, end de, til hvilke du vajntes. Mynst.
Præd.II.475. (menighederne) ere blevne frem-
mede for dem (0: menighedsraadene) og væn-
nede til at betragte dem som fremmede.
HNClaus. Præstefr.17. Naar Øiet først væn-
nes til en Mode, saa vil det . . efterhaanden
finde den passende og k]øn. Davids.KK.^II.
216. (hunden) vænnes til at følge sin nye
herre, når han (giver den) et stykke brød . .

gennemtrukket af (hans) sved. Feilb.1.677.

1.4) vænne op, (nu næppe br.) d. s. s. op-

vænne. Moth.V127. Numa . . var vandt op
ved en stille og sagtmodig Philosophie,

LTid.1726.486.

2) i forb. m. (præp. ell. adv.) af ell. fra:

bringe til at opgive en forhen naturlig
væremaade, især: en vane (1). 2.1) vænne
af, d.s.s. afvænne. Moth.V127. vAph.(1764).



799 vænne Vær- 800

spec. (jf. let. 2.2) m. h. t. diegivning: Venne

et barn at.Moth.V127. Det er ikke tienligt,

at give Grisene Brød i Melk naar de vænnes
&i.OeconH.(1784)JI.90. Drengen . . blev af-

vant, og Abraham gjorde et stort Gilde paa

den Dag Isak var vant ai.lMos.21.8 (Lind-

ierg). || nu især med nærmere bestemmelse,

i olm. i forb. vænne (en ell. sig) af med
noget, (tidligere) ogs. vænne (sig) af fra

f'Vænne . . sig af fra . . sine slemme Vaner, 10

vAph.(1764)) ell. (ikke i alm. spr.) vænne
(sig) af at osv. ^*Væn dig af, at sammen-
jaske

I

Halve TmkeT.Heib'Poet.IX.åir).
det er puur opspunden Tøy, for at venne jer

af med jer Galskab at raisonnere over høje

Ting, som I icke forstSiSiT. Holb.Kandst.Y7.

Han har vant sig af med at røge Tobak.

MO. „denne ret skjønne Personnage, (som)

ikke var fri for at gjøre Indgreb i Andres
Ejendom." — „Hm — hm I Det kunde hun 20

jo maaske blive vænnet af med, hvis hun
blev lykkelig." Schand.BS.352. det var dov
ham, der fik vant Hans Jørren a' med
Brændevinen. Wied.Silh.94. Det skulle vi nok
vænne ham af meå.VSO. vænne en af med
en vane, se Vane 1.2. det er ondt at vænne
hund af køkkenet, se Køkken 1. jf. Mau.
11133. 2.2) vænne fra, d. s. s. fravænne.

||

i al olm., med nærmere bestemmelse af den
tidligere væremaade, vane (nu i alm. spr.: 30

vænne af med, se bet. 2.iJ. naar mand vil

venne en fra at lyve, skal mand lyve lige-

saa sterk som hana.Holb.GW.lY13. Hvad
som jeg har været vant til fra Barnsbeen,
det hverken vil eller kand jeg vænne mig
fra. sa.Pern.III.3. *en Liden,

|
Som ej er

vant fra Vuggen, før
|
For fem å sex Aar

slåen. Falst.129. *Det er ei let, at vænnes i

en Hast
|
Fra slemme Vaner. Oehl.X.42. hans

Stræben . . er (ikke) at vænne sig fra, men 40

vænne sig til denne 'Nænng. Kierk.IV148.
Hun er heelt bleven vænnet fra Luften
(0: ophold, bevægelse i fri luft).VSO. Læse-
verdenen . . havde vænnet sig fra tungere
Føde. VilhAnd.Litt.IY21. || spec. (jf. flg. bet.-

gruppe) m. h. t. diegivning, i forb. vænne
et barn fra brystet (MO."^ VSO. S&B.) ell.

(nu ikke i alm. rigsspr.) fra patten (Moth.
P47. WeisbachsCuur.(overs.l755).142. Krist.

JyA. Till. S.Afd. 109) ell. (især m.h.t. dyr) 50

fra moderen (Boers.VetF.140). *Saa snart
hans Moder ham til Mad fra Patten vænte.
FrHorn.PM.133. *Alt dengang jeg blev
fra Brystet vænt,

|
jeg tror, mit Forhold

til dig (0: virkeligheden) var spændt. Zaa-
lund.EE.O.uegl.: Mueligt det vel skulde give
nogen vanskelighed at drage hendes hierte
fra dend unge Frier. Men det er ikke dend
første gang hun er vant fra patten. ^eenJ.
Æ.29.

II
nu især abs.: vænne fra, spec. e'o

(jf. foreg, bet.-gruppe og bet. 2.i; m. h. t. die-
givning. Efterat Barnet er vant fra, sørge
man for en letfordøielig ikke for fast Føde.
Rau. Børnesygdomme. (overs. 1838). 149. Naar

Barnet skal vænnes fra, da sværter Moderen
sit Bryst. Kierk.III.64. Kvinden (blev) hjem-
me og ammede sin Søn, indtil hun vænnede
ham fra (1871: afvante ha,m).lSam.l.23
(1931). Søndergaard.H.65. m. h. t. dyr (føl):

Landbo.11.626. ofte i forb. blive ell. (endnu
ikke) være vant (MO.) ell. (nu) vænt
(Bøgh.DA.III.20. VSO. StSprO.Nr.96. 36)
ell. (nu alm.) vænnet fra. Nok en Pige

kom der i forrige Maaned, men hun er vænt
fra og spiser nu Grød. Drachm.UB.199. Dren-
gen voksede til og blev vænnet fra (1871:
3ityeint).lMos. 21.8 (1931). med anden lign.

anv.: de savner noget, men Opiumspiben
eksisterer ikke mere, de er vænnet fra.

JVJens.Inir.164.

Vænne-, i ssgr. af vænne; spee. (foræld.,

dial.:) -hyrde, en. hyrde, der vogtede (unge)

kreaturer, som skulde vænnes fra moderen (jf.

-lamj ell. vænnes til at græsse sammen med
andre kreaturer (jf. -pengeø. Cit.1712.(Vider.
11.110). enhver (skal) være pligtig at lade

sine lam komme til vennehyrden under 2 sk.

straf å&glig.Cit.l779.(smst.III.605). -lam,
et. Venne-lam (er) et lam, som er tagen
fra Tpa.tten.Moth.V127. -penge, pi. (jf.

(m)nt. wennegelt) penge, som (vænne)hyrden,
naar han havde fremmede folks kreaturer i sin

flok, modtog af disses ejere. Cit. ca.1740.(Vider.
11.431). MDL. Feilb.

vænre, v. se vændre.
I. "Vær, en. se Væder.
II. Vær, et. se Vejr.

III. Vær, et ell. f en (Moth.VUl).
[væ'r] ^t Være, i ssg. Fiskevære. Slange.

ChrIV.365; jf. u. Fiskevær samt: Ver (ell.)

Verre (ell.) Vær. Moth.VUl). flt. d.s. (ænyd.

d. s. (om no. forhold); fra no. vær, oldn.

ver, muligvis sa. ord som ty. (fisch)wehr,

fiskegaard, oeng. wer (eng. weir, wear^ oft.,

til IV værge (jf. væragtig, værbarj) om
norske (ell. isl.) forhold: fangststed ved
kysten; spec.: fiskevær (jf.: Vær (er) en
udø, som er ubeboet. Moth.V131). (da) gik

Silden til ved alle Yær.Grundtv.Snorre.1.201

.

G. skulde beholde Yæret. smst.II.228. SaV
XXV473. jf.: „Bnnnw ærene". AEMeinert.
Naturen og Menneskelivet.L(1854).275. mølle-

stedet omdannedes til et laxeyér.ADJørg.

1V.404. se ogs. Æggevær.
IV. Vær, et. vbs. til II. være (s. d.).

V. vær, komp. se II. værre.

Vær-, i ssgr. ['væ(')r-] (dog m. hovedtryk

paa 2. led i væragtigj. i) til I-II. Vær, se u.

Vejr-, Væder- i ssgr. 2) {ænyd. værmoder,
SV. dial. vårbror, -far, -syster, fsv. værs-

brodhir, no. vær-bror, -datter, -far, -foreldre,

-mor, -sønn, -søsken, -søster(mann), oldn.

verbr68ir, -fabir, -m65ir, -systir; af oldn.

verr, (ægte)mand (se u. Varulv og Verden^;
egl.: ægtemandens broder osv., et modstykke
hertil foreligger muligvis i (ældre) dial. Viv-,

Vi-fader, -moder, ægtehustruens fader, moder
(MDL.652 (Langeland, Fyn). Rask. Fynske
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BS.68), ænyd. viffader, ifald første led (hvis

form er noget usikker) er Viv (jf. Kone-
broder, -fader, -forældre, -moder, -søster^)

se Vær-fader, -moder. 3) (fra ty. wehr-, mnt.
wer- (jf. III. Vær^) se væragtig, værbar.
-agtig, adj. [i het.l: vær'agdi] (sj. (m.
tilknytning til lY værge^ værg-, DanmRig
Hist.1.810. t vær-, verhaftig. Kyhn.PE.17.
Slange.ChrIV.314). {ænyd. væragtig, -haftig;

fra mnt. werachtich, -aftich, hty. wehrhaftig, lo

udstyret med vaaben, vaabenfør, til mnt. were,
værn. krigsførelse (se III. Vær, II. Værge^;
sml. varagtig 3) I) (foræld.) kampdygtig;
vaabenfør; spec: som er (mand) af vaaben

(1.5); især (m.h.t. en ung adelsmand) i forb.

gøre væragtig, (paa højtidelig vis) give

ret til at bære vaaben; gøre til væbner. Hvo
som giver nogen væragtig Mand en Mund-
dask. Chr Vs Krigs Art. § 29. Langebek. Breve.
446. Troels L. 111.82. KrErsl.MH.II.32. 2) 20

(dial.) fremmelig (2.3). HUbertz.Ærø. (1834).
253. Fabricius.Drejø.(1882).105. -bar, adj.

(sj., m. tilknytning til IV værge: værg-,
CJMøller. Kong 8vend.(1808).67). intk. d. s.

(DL.4—7—6) ell. -t (Nørreg.Privatr.III.117).

{fra ty. wehrbar, holl. weerbaar, til holl. weer,
værge (se III. Vær, II. Værgej; foræld.) ud-
styret med vaaben; om skib: armeret; om
person: bevæbnet; vaabenfør. Alle Værbare
Skibe skulle om Nattetide have Lygter. 30

DL.4—7—4. SøkrigsA.(1752).§790. Anordn.
''III 1798.§7. Alle værbare Mænd, selv Yng-
linger, fra det fiortende Aar, vare vaaben-
pMgtige. Molb.DK.53. MO. J. F. rider alene,

han frygter intet. Stimænd vil skulende gaa
i Buer uden om ham . . for Dyr er han
værbar lige til sine Tænder. ThitJens.AB.62.
værbe, Værbing, se u. anhverve.

Hvervning.
I. Værd, et ell. (mindre br.) en (Høysg. 4o

S.305. Ew.(1914).IV253. Mall.SgH.28. Kierk.
XIII. 308. Tops. J. 255 ^Porcelænsvaser af
stor Værd; men: Gulddaaser af stort Værd.
smst.113). Troels L. BS.1.22. jf. Moth.V277.
NMPet.Afh.III.235. Saaby.' Glahder.Retskr.).

[væ?r]
(-f Yærdt. Biehl.Dq.IV.36). \\ i alm.

kun i ent. uden efterhængt art.; især tidligere

undertiden vær det (Ap0.4.34(Chr.VI; 1819:
Værdien af det Solgte; 1907: Salgssummer-
ne;. Pram.(Rahb.LB.II.491). JHSmidth.Ha- so

ver.274. Hrz.GB.10.119. Kaalund.V0.38{c^
Sværdet). Ploug.VV.III.80{co Veiret, Svær-
det, begjæret). jf. Indholdsværdet. Bmndes.
KP.401) ell. (sj.) vær den ^Salgsværden.
ApG.4.34 og 5.2 (Skat Rørd.)). {ænijd. glda.

d. s., æda. wærth
,

pengebeløb som betaling,

en tings (penge) værdi, pris, fsv. værj) (sv.

vårde^, no. verd, oldn. ver&, købesum, pris,

ty. wert, eng. worth, got. (akk. ent.) wairj)

;

jf. I. Værde; af II. værd; (mods. Værdij eo

især GJ)

I) det forhold, den egenskab at gælde
(regnes, anses) for noget tjenligt, nyt-
tigt, attraaværdigt, paaskønnelsesvær-

digt, et gode (1 1. 3), dels relativt (med nær-
mere bestemmelse) , dels abs. (om et væsent-
ligt, (højt) skattet gode), (om særlige præp.-

forb. se u. bet. 2). I.l) (jf. bet.B og Bytte-,

Handelsværd samt Værdi l.i ; nu mindre br.)

m. h. t. handelsvare ell. mønt: det forhold at

være eftertragtet som middel til at tilfredsstille

et behov, spec. at kunne tjene (gælde) som
omsætnings- ell. betalingsmiddel; gyldighed
(2.1-2); værdi; ogs.: (en vares) pris (I.4.i).

Bygningernes fulde Værd. Anordn. "/ j 1 792.

§4. En Guldmynt har et Værd uden Præg;
en Papirmynt aldeles intet. Bagges.Danf.I.

359. een Spurv har slet intet Værd, der
maa to til, naar Kjøberen skal give een
Penning (jf. Matth.10.29). Kierk.VIII.287.
han eier (et) meget stort Penge-Papir (men)
Ingen i Byen kjender det Papir . . nu byder
(en fremmed) ham dets halve Værd. smst.

XIV.361. Jeg elendige Skilling! hvad hjelper

mig mit Sølv, mit Værd, mit Præg, naar
det ikke har Noget at betyde ! HCAnd.(1919).
IV.328. Navne paa Gods uden Oplysning om
dets Omfang og Yærå.JohsSteenstr.Valde-
marsJordebog.(1874).387. jf. bet. 3 og Penge-
værd: Varernes Godhed og Pengenes Værd
maa Kiøbmanden kienåe.Hauch.VZ.51. Ger-
righed . . beroer jo blot paa en fejlagtig

Mening om Penges Y3drd.TroelsL.XIII.85.
Intet, der havde Penges Værd, betroede hun
(ham).AaDons.MV.173. 1.2) (uden egl. fore-

stilling om pengeværdi) om det forhold at

have (ell. skønnes at have) de for vedk. ting,

person, livsvilkaar olgn. (i materiel ell. især

i aandelig henseende) væsentlige, betyd-
ningsfulde, ønskelige, tilbørlige, rette

egenskaber (gedigenhed (2.i), gehalt (1.3),

lødighed (1.2)^; ofte i forb. m. gen. ell. poss.

pron. (især tidligere ogs. i sa. bet. m. præp.
af: Man maa kjende Betydningen og Vær-
det af et smukt . . Forhold i en Familie-
kreds. Sr3.,Sr.32(?. sa.GB.10.119), m. attrib.

adj. i udtryk som blivende (PAFenger.
(Kingo.Psalmer.^ (1845).XIV). Brandt.CP.2),
digterisk (Ew.(1914).III.253), indre (Nye-
rupRahb.VI.76), indvortes (Ew.(1914).
IV 307. Bagges.NK.96), poetisk (Mynst.
Levnet. 150. NMPet.^I. (1867). 179), varigt
værd, (dets) fulde (Ew.(1914).IV253), hele
(Ørst.V5). sande (Mall.SgH.424. Mynst.Betr.

11.158. S&B.) værd, (sit) eget (PAHeib.
Sk.Llv. Hauch.MfB.286. Pont.LP.VlII.72)
ell. (mindre br.) (sin) egen værd (Tops.N.
283); især i forb. have ^stort, ringe, intet

osv.) værd (Mall.SgH.28. Hrz.Svh.108. Tops.

S. 207. KMunk.HJ.103), ogs. faa (Suhm.
(SkVid.X.6). Hauch.MfU.337. AageRasmus-
sen.Odeespagnole.(1947).21); beholde (Høyen.
Thorv.25), miste, tabe (Bredahl. 11. 89)
(sit) værd, føle (Ew.(1914).IV253. Staf-

feldt.156), kende (Bagges.L.1.331. Gylb.TT.
118. Pont.LP.VIII.72) (ens ell. sit) værd,
frakende (Kierk.1.37. VSO.), tillægge
(noget) værd (PAHeib.Sk.1.11. MO. S&B.)
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ell. (nu l.hr.) i sa. let.: lægge (PAHeib.

Sk.1.92. KLars.GHF.139) ell. (jf. værdsættej

sætte værd paa noget (Moth.V277. PAHeib.
Sk.1.170. MO.). Ew.VI.25(se u. forringe 2.2).

det er Vid, Videnskab og Dyd, der giver

Mennesket . . det egentligste Værd. Mall.O.

11. een Ting (var) aldeles ægte hos ham —
det var denne Følelse af eget Værd og sand
Fortjeneste, der altid følger den rette Stor-

hed. /nfif.i^F. 7/7.98. De erkjender vistnok

Rigdommens Værd, og har vel ikke noget

imod, om man kunde gjøre Dem til Ejer af

en betydelig Formue. Hostr.SpT.III.16. Alle

(følte), at noget Forfærdeligt nærmede sig

Jesus . . alle menneskelige Ting tabte i

Værdi og fik kun Værd, forsaavidt de for-

herligede hans sidste Timer paa Jorden.

Goldschm.Hjl.il1.195. Det gamle Ordsprog
siger: Ordene have deres Værd ligesom
Mynter. Brandes.MG.145 (jf. lat. verba valent

usu ut nummi; sml. PAHeib.(ForSandhed.
11.191). Høysg.2Pr.ll). Lad mig dø. Livet

her har intet Værd for mig. SMich.Dø.l73.
Hvad Værd

|
har Guldet i sig selv, om end

det smedes
|

til Krone? KMunk.C.56. om
forb. værd og uværd olgn. se L Uværd.

2) bet. 1 (især 1.2) i forb. m. foreg. præp.

2.1) i al alm. den fortræffelige Mand er bleven
paaskjønnet efter sit Yærd.Ørst.VIII.20.

||

med af (A.12.i); til bet. l.i: *Han kom til

Achaiernes hurtige Snekker,
|

Bringende
Skiænk af umaadeligt Værd, for at løse sin

Batter. Bagges. NblD. 51. Bort maa og vil

jeg! . . jeg har endnu nogle Sager af Værd,
de første otte Dage er jeg ikke endnu en
Tiggerske. HCAnd.KS.III.32. Mennesker, der

(frækt tilegnede sig) nogle Blomsterpotter af

ringe Værd (fra kirkegaardens grave).Ing.
EF. VII.83. *Han bærer gjemt paa Brystet
et Klenod,

|
En Skat af et uhyre Værd.

Recke.DE.12. til bet. 1.2 : tager (han) muntlig,
eller skriftlig, Løfte for saadan Opvartning,
som hånd er pligtig at giøre, da skal det
af ingen Værd være.DL.4—1—14. Tops.IS.
133. Digte som „Hrolf Krake" eller „Fri-
thiof". Bøger af et vist betinget Værd, men
som ingen dybere Kulturinteresse frembyde.
Brandes. IP. 328. || m. præp. i; til bet. l.i:

staa i værd, se u. II. staa 14.2. hævd holder
hest i værd, og ikke høje stalde, se Hævd
3.1. til bet. 1.2: (skriftligt vidnesbyrd) skal
agtis baade i Værd og Straf, ligesom de
paa Tinge med oprakte Fingre soret hafde.
DL.1—13—4. *Paa andet Sted en bedre
Mand

|
Jeg falder nok i Hænder . . |

Hvor
Koner er i meere Yærd. Holb.Sgan. 17 se.

(hun) fremsagde et bekjendt Digt, hvilket
i Værd langt overgik mit, men . . ikke giorde
saamegen Lykke. Hauch.PF.II.130. (den nor-
diske) Vaarfest (og) Takkefest i Høst .

.

synes begge at være voksede i Værd paa
Midsommerfestens Bekostning. TroelsL.VII.
7. lade noget i sit værd, se u. bet. 2.2. || m.
præp. uden (6.i); til bet.l.i: en Ring uden

synderlig Værd, med en uægte Steen i.

Hauch.SR.II.130. til bet. 1.2: *Lampen, uden
Værd for aUe Andre,

|
Har altsaa dog en

indbildt Værd for mig (o: Noureddin).Oehl.
PSkr.II.117. Livet syntes hende nu uden
Yærd.Hauch.SR.II.279. VSO. 2.2) (jf. Yadrdi

2.2) spec. i forb. som jeg lader det staa
ved sit ell. (sjældnere) sin (Høysg.S.305.
OeconT.III.79. Aarb.1926.6) værd, ogs.: det

10 maa ell. faar (nu) staa ved sit værd
(Holb.UHH.1.7. Hauch.SKI.104. HistTidsskr.

11R.I.524), tidligere ogs. (lade noget) gaa
(KomGrønneg.II.19) ell. staa (Moth.S713
for sit værd, bestaa paa sit værd
(Slange. ChrIV 1323), lade noget ved sit

værd (Holb.Paars.248) ell. i sit værd
(vAph.(1764)), som udtryk for, at man (indtil

videre) lader en vis menings værd (gyldighed,

rigtighed) staa uanfægtet og uafgjort (idet man
20 ikke vil prøve dens gyldighed, ikke bestride

den, men heller ikke godkender den, især: i

nogen grad er forbeholden ell. tvivlende), ogs.:

at man ikke nærmere vil drøfte ell. omtale

noget, at man lader det passere (uden ind-

vendinger); lade gælde (1.4.2). *0m hun
(o: gudinden Avind) i gammel Tid saa lad

og dofven var (o: som Ovid har beskrevet

hende) . .
\
Bet staar saa ved sit værd. Jeg

tør mig ikke vove
|
At sige ham imod. Holb.

30 Paars.6. (Kamma Rahbek) hørte . . paa Stef-

fens og mig med skiælmsk Opmærksomhed;
noget bifaldt hun, noget lod hun staae ved
sit Ydsrd.Oehl.Levnet.1.234. Hvad de Syner
og Spaadomme angaaer, der omtales i denne
Bog, da maae de staae ved deres Værd, de

ere heller ikke utroligere, end saameget
Andet, der berettes i gamle Skrifter. jF/attc/i.

VZ.4. Budde.F.5. f i pass.: dette maa lades

staa ved sit \ærd.Holb.NF.I.40.

*P 3) (jf. Forsonings-, Hundeværd; nu ikke

i alm. spr.) med overgang til konkr. bet., om
hvad der har et vist værd (l.i); værdi
(3.1 ). (fogden skal af den domfældtes) Jorder

og Ejendom tilvurdere Sagsøgeren fyldist

og fuld værd for hvis hånd af Dommeren
er tilfunden at hetale.DL.1—24—17. Een
hver Selveier-Bonde maa tilkiøbe sin Gaards
Herlighed af den, som den nyder, for det

samme Værd, som hånd Kongen derfor

50 givet haver, smst.5—3—27. dersom vi drikke

af dit vand . . da vil jeg give værd (1871:

Betaling; derior. 4Mos.20.19 (Chr. VI). de

ypperste præster toge sølvpenningene, og

sagde . . det er blods værd (1819: Blod-

Fenge). Matth.27.6(Chr.VI). *Saa vil han
(o: kongen) kiøbe det (o: huset) igien for

rede Penge,
|
Og tælle Marigny den fulde

Værd derior.Prahl.ST.il. 36. \\ i forb. m.
(gen. af) en betegnelse for penge(beløb). jeg

60 havde gierne byttet heele Capitalen bort for

12 Skillings Værd i hvidt eller guult Roe-
Frøe.Robinson.I.201. *Af eder maae jeg

have
I

I Dag en Dalers Yærd. CFrim.AS.
143. spec. (jf. bet.l.i og Pengeværd; nu lidt
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gldgs., arkais.) i forh. (penge eller) penges
værd, om hvad der er af samme værdi (l.i)

som (rede) penge. Jeg vil (ikke) annamme
. . nogen Gift, Skænk, Guld, Sølv, Penge,

eller Pengis Yærd. DL.Dommered.1008. hånd
skal bygge min stad og lade mine bortførte

fare, ikke for pengers værd (1871: Løse-

penge^, ey heller for skenk. Es.45.13 (Chr.

VI). De havde tit tilbudet ham Foræringer

af Værdie; men han havde aldrig vildet tage lo

enten Penge eller Penges \æTd.Mall.SgH.73.

hvad jeg veed, han har havt liggende i

Penge eller Penges Værd, det skal frem. Hrz.

IY.181. *Du øder, hvad man dig skænker,
|

Du kaster med Penges Værd. Drachm.PT.68.

(han var) saa blottet for Penge og Penges

Værd som en Krsige. [CLundgaard.] Krage-
tæer.(1893).131. jf.: Ligegyldighed for Penge

og Fenges-Y3sxd.Kierk.X.35.
II. værd, adj. [væh] Høysg.AO.158.172. 20

intk. d. s. (Rask.Retskr.257. Holst.R. Flem-

løse.140. Feilb.) ell. (i rigsspr. nu mindre

Ir.) -t (Moth.V276. Holb.Paars.337 {co haver

lærdt). Heib.ND.115. Hauch.SR.II.96. Winth.

XI.70 {co kiasrt). Hostr.EF.lI1.2.1V.2. Sv
Grundtv. JakKnu.A.224. Østrup.(Univ Progr.

1927.1.39). Thorsen.70. LollGr.56. (m. kort

vokal:) Rask. Fynske BS. 69. Arkiv. XI. 191

(sjæll.). — (tidligere) anv. ved subst. (subj.)

af fk.: den er værdt at tage effter, som mén 30

det hånd siger. Moth.V276. det er en kost-

bar Haand, som er vært at kysse meer end
eng&ng. Holb.Arab.il se. *En Efterretning,

værdt (i trykfejlslisten rettet til værdj at høre.

Bagges.Ep.98. Hvor har jeg ikke luret paa
en Sna;rt,

|
Der nogenlunde var et Gjensvar

v^råt\Hrz.AN.235. Schand.UM.83; ell. (sj.)

ved subst. (subj.) i flt.: vi (har) ogsaa andre

Ting, der ere værdt at see: smukke Ud-
sigter, prægtige Y&ndiald. Hauch. RF. 1.16. w
denne Englænder (ønskede) at erfare, hvad
de enkelte Kunstværker kunde være værdt.

sa.MfU.214); flt. d. s. (Molb.HO. Holst.R.

Sv Grundtv.) ell. (nu ikke i rigsspr.; jf. Arkiv.

XI.191) -e (DL.2—23—11. Holb.Mel.IY.7.

Ew. (1914). lY. 248. Oehl.Digte.(1803).39 (cv3

Sværde). Reskr.'l,1807. Hrz.JJ.1.255. jf.: at

uddrive uduelige og barbariske Mennesker
af det Land, som de ikke ere værdte (Holb.

NF.(1728).II.139: værde^ at besidde. Hoi6. 50

NF.II.123).
II

komp. og superl. udtrykkes ved

omskrivning m. mere, mest, jf. Moth.Y276.
Mikkels. Sprogl. 182. {glda. værdhir, værdh
(SjT.78.109), æda. wærthær (DGL.Y353;
intk. wært. smst.I.142.Y 190; flt. (mase.)
wærthæ, wærth. smst.Y 257.352), sv. vård,

no. verd, oldn. verQr, ty. wert, holl. waard,
eng. worth, got. wairj)s ; jf. I. Værd, værdes,
værdig, vurde || i alm. spr. kun som præd.
ell. (CP) adjektivisk appos.; om attrib. anv. 60

se ndf. sp. 807^' og SIF")
I) som har et vist (nærmere angivet) værd

(I.l). I.i) om ting, der (især ved handel, køb,

salg) gælder lige med et vist pengebeløb, har

en vis (gældende) pris, et vist værd (Ll.i) ell.

pengeværd; ofte med forestilling om forholds-

vis betydeligt pengeværd, i udtryk som det er

100 kr. værd osv. ell. (navnlig ved mindre
faste, spec. paa forsk, maade udvidede værdi-

angivelser) med efterstillet bestemmelsesled:

være værd sine fulde 100 kr. olgn. den Ring
er jo over 10 Rdr. værdi. Holb.Jep.III.l. de
begiærede dobbelt saa meget, som Vårene
vare værde. sa.DH.III.279. Han prøvede . .

aldrig, om den Ting han kjøbte, virkelig

var det værd, som han gav derfor. Ew.(1914).
IY.231. Huset alene er en 16,000 Rigsdaler
\3irdt.Hrz.IY.147. der vare tusinde Viin-

stokke, tusinde Sekel Sølv værd (Chr.YI:
som kunde gielde tusinde sekel sølv). Es.7.23.

Klæder, som næppe var værd ti Sestertier.

StSprO.Nr96.8. Guldkisten . . skal efter

Vægten være værd omkring en Million Kr.
JYJens.FS.7. \\ med overgang til bet. 1.2. en
duelig Hustru . . er langt mere værd end
Perler (1931: Hendes Værd staar langt over
Verlers).Ords.31.10. (jeg) kiøbte mig en
^/ner-j Formular hos Jacob Skoele-Mester
for 8 B . . Synes jer icke Mossiørs at den
var 8 J3 værd. Holb.Kandst.1. 3. Det sidste

(jeg lærte) kostede mig 6 Skilling, men det

vil intet sige . . thi saadan Kundskab kand
profitere os hundrede gange meere end de

Penge var værde. sa.Mel.IY.7 . Sælges ikke

to Spurve for en Penning? . . Men . . I ere

mere værd (1819: bedrej end mange Spurve.

Matth.l0.31(1907).
\\

(med overgang til bet.

1.2) talem., ordspr. være (iem. rigsdaler osv.)

værd mellem brødre, se u. Broder 1.

(nu næppe br.:) Det er en Daler værd,
siges, naar en Ting skeer, som man er glad

over. YSO.1.585. være guld værd, se u.

Guld 1.3 samt gylde. Herd l.i. Tjener 3.2,

L Ven 5.1. være penge (sine penge, alle

pengene) værd, se Penge 2.3. jf. bet. 2.i:

Paris (ell. Frankrigj er nok en messe værd,
se 1. Messe l.i. især i nægtende udtryk, om
noget værdiløst, ringeagtet: ikke være en
bønne (LI. 3), en døjt (2.i), et halmstraa
(2), en hvid (I), en hægte (LI.2), et skud
krudt (I.I.2) ell. slangekrudt (II), en løg

(2), en ormstukken nød (Moth.Y277), en
pibe (1.3) tobak, en sur sild (2.2), to ffire

osv.) skilling (3.2), en skærv (I.l), en snus
(1.3), vand (II.7.i), et æg værd, se u.

Bønne ost;, (jf. Mau.II.587). han er ikke
værd det salt, han æder, det skidt,
man træder paa, se I. Salt I.2, I. Skidt 2.2.

Brevet er ikke det Papir værd, hvorpaa
det er skrevet. FS'O. jf. Vogel-Jørg.BO.283.

1.2) uden egl. forestilling om pengeværd: som
har et vist værd (I.I.2); især i forb. være
noget, meget, lidet, intet værd olgn.

de Ugudeliges Hjerte er intet værd. Ord!s.

10.20. de sytten Brevskaber . . vare mig
mere værde end de sytten Landskaber.
Bagges.DYIX.336. dette Smiil er mig meget
mere værd end Du troer. Kierk.1.294. *min

61*
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gamle Brune! | Ja han var meget værd.
|

Det var saa gjæv en Ganger
]
Som nogen

i Danmarks L&nd. Rich.TT.18. jeg agter ikke

mit Liv noget værd for mig selv (1819: hol-

der og ikke mit Liv selv dyrehartJ.ApG.

20.24(1907). min Far er ikke meget værd,

han kan liste af (o: dø), hvad Dag det skal

være. Elkjær.MH.46. jf. L Værd 2.2 : A. saa

først ud, som vilde hun lade dette staa for,

hvad det var værd, og slet ikke svaxe. Isak

Din.FF.167. 1.3) (bet. 1.2 med overgang til

let. 2; især tS) om en ting ell. person, der

stilles i sammenligningsforhold til en anden:

som (i værd) fuldt ud modsvarer, kan
maale sig med, ikke staar tilbage for

(en ell. noget); jævnbyrdig med; ogs. (jf.

bet. 2): som er god nok til (en ell. noget);

som er (en ell. noget) værdig (l.i). den nær-
værende tiids lidelser ere ikke den herlighed

værd (1819: ere ikke at agte (1907: at regne^

mod den Herlighed^, som skal aabenbares
paa os.Rom.8.18 (Chr.VI). Kirken (er ind-

vendig) den skiønneste, jeg hidtil har seet .

.

Udvendig er (den) ikke ganske færdig (men
dens) Portal var dens Indvendige værd.
Bagges.L.n.l85. jf. bet. 2.1 : *At blive Dan-
marks gamle Krone værd,

|
Det var den

Tanke dog, som frem mig skyndte. Oei'iL

PSkr.I.166.
II

især m. h. t. en person. *Var
Verden nok saa vid og lang,

I

Dig (o: Jesus)
var den dog en Vugge trang,

|
Og dig ei

værd, var den end fuld
|
Af Perler, Ædel-

steen og Gnid. SalmHus. 144. 7. *Det Raad
var godt,

|
vel værdt den stolteste Kvinde!

Rich.DM.45. I lod . . en Mand, der var Jer
ti Gange værd, gaa nedenom i de blaa Vover.
JHelms.6.32. f attrib.: *Byd (folket fatte)

store, min Fredrik (o: arveprinsen)
|
Værde

YoTsæt.Ew.(1914).III.265. jf. bet. 2.i: Hun
(o: stifmoderen) elsker jer alt for meget, I

var ikke værd (o: fortjente ikke at have) saa-

dan Mor. Holb.LSk.1. 3. spec. som udtryk for

jævnbyrdighed i værd m. h. t. (vordende) ægte-

fæller: dend ene kand sagte være dend anden
YæTt.JRPaulli.SB.13. Skuesp.VII.135(se u.

Mogui;. *Din Fylla sidder fængslet her i

Fieldet.
|
Luk hende ud, I er hinanden

\æTde\Oehl.Digte.(1803).39. hun er dig ikke
værd, naar hun gaar til andre (mænd).
Kirk.D.170.

2) (uden for særlige (faste) forb. især Oj
som udtryk for, at en beskaffenhed (et
værd) skønnes at betinge (berettige
til, naturligt medføre) en vis (fremtidig)
skæbneskikkelse, en vis holdning ell. adfærd
over for yedk. person, ting ell. forhold. 2.1)

(jf. værdig I.2) især om en person(s virksom-
hed): som ved sin beskaffenhed (sit
værd) skønnes at fortjene (3.i) noget, især
noget ønskeligt, gunstigt: en vis skæbne, en
vis gengældende adfærd ell. handling (paa-
skønnelse, løn, belønning, tidligere ogs.: for-
tjent straf, skade). Om nogen Skipper . . sig
forgriber udj nogen Gierning, som er Livs

straf xddTd.DL.4—1—13. en Arbeider er sin

Løn (Matth.10.10: sin FødeJ \ddxd.Luc.l0.7.

De Ældste, som ere gode Forstandere, skal

man holde dobbelt Ære v3drd.lTim.5.17.

Ach! din Bespottere kalder du saadant
Bagatelle. Du var værd den skændeligste

Død. Holb.Hex.II. 2. *Læs (disse digte) Hvis
du . .

I

Den egne Muses Smiil dem værde
^nder. Bagges.Ep.57. *Syndet har vi, Fader

10 kjærl
I

Var kun Straf, ei Naade, værd.
fGrundtv.]PsalmervedJubel-Festen.(1817).[5].

Begrav ham med Taarer, thi dem var han
værd. Bagger. ØB. 142. Heltenavn værd er

ikke enhver bredskaftet Gladiator. Zilfwnfc.

EI.24. jf. bet. 2.2 :
*Ja, Lyst til at sjunge

|

Jeg har nu om Alt,
|
Hvad Øre og Tunge

|

Jeg værd haver kaldt (o: hvad der fortjener

at høres og besynges). Grundtv.NM.4. (man)
tilsigter, at (jeg kan) komme til at gjøre

20 Indtrykket af en Slags Skraaler, hvem den
høie Geistlighed ikke fandt et Svar værd.
Kierk.XIV.98. (dersom) en Bøn kunde frelse

hende, saa veg han ikke tilbage for de mest
tryglende Ord . . Hun var vel en Bøn værd.
GyrLemche.K.25. han ell. (nu olm., om (re-

sultat af) en bestræbelse olgn.) det er ære
(vAph.(1764).8. Kierk.VI.264) ell. (især) al

ære (sj. al æren. Grundtv.(KbhSkild.l817.

437)) værd, fortjener (al) ære ell. (nu ofte

30 som mere forbeholden ros) megen anerkendelse,

paaskønnelse. (denne plan) er ald ære og
approbation værd. Cit.l717.(Falsteriana.99).

(de) vare ald Berømmelse og Ære værde.

Schousbølle.Saxo.76. han er selv en begynder,

hvilket er al ære værdt, når man ikke gør

fordring på meTe.NMPet.Br.l35. Han har

arbejdet sig op fra smaa Kaar, det er al

Ære yssrd. Jae Paludan. TS. 85. (bibl.:) De
Ældste, som ere gode Forstandere, skal

40 man holde dobbelt Ære værd. i Tim.
5.17. * Retskafne Lærere Kong Christian

den Fierde
|

I deres Kald og Stand holdt

doppelt Ære YssTde.OldKII.I.430. være en
bedre skæbne (2.3) værd ell. (ikke)
være bedre værd: Folk (vil) sige: Det
(giftermaal) var got nok til dend Nar, hånd
var ikke bedre wssTdt.Holb.HP.1.3. *qttar

var en Kæmpe . .
|
Han fældte Klinte-

Kongen,
I

Som var ei bedre yærd.Grundtv.

50 Dansk.IV291. Han var ikke bedre værd end
at jeg tog og gav ham nogle gode Tærsk.

JørgenNiels.D.68. være tak(s) værd, se

I. Tak 3.5. den ene føjelighed (3.2), høf-

lighed (2), tjeneste (4.3), velgerning
(1), venlighed (1), villighed (2) er den
anden værd, se Føjelighed osv.

\\ (Q), nu
mindre br.) m. en at-sætn. som udtryk for

løn ell. (tidligere) straf olgn. jeg er ikke værd
(1907: værdig^, at du skal gaae ind under

60 mit Ta,g. Matth.8.8. han er vel værd, at du
giør ham dette. Lmc.7.4. I var værd, at man
skulde trække jer .. til Daarekisten. ^oi&.

Hex.II.2. *Engel, ja, du er det værd,
|
Vi

om dig skal kvæde. Grundtv.SS.I.580. at tale

Æ
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saadan om En, I ikke var værd, han skulde

se paa Jer. JPJae.11.247. Mennesker var slet

ikke værd, at man talte til dem. JørgenNiels.

DH.46. jf.: naar I gaae ind i et Huus, da
hilser det; og dersom samme Huus er det

værd, da komme Eders Fred over det; men
dersom det ikke er det værd, da vende
Eders Fred til Eder igien.Matth.10.13. jeg

skal forsvære at lucke min Mund op oftere;

thi disse Folk her i Byen er det icke værd.
Holb.GW.IY4.

II
(nu sj.) m. en inf. som ud-

tryk for løn ell. (tidligere) straf; dels m. en

inf. i aktiv: Du est ikke værd at leve, der

har bragt din Datter til saadan Fortvilelse.

Holh.Masc.III.il. (de) holdte de meddelte
Tildragelser værde at blive videre bekiendte.

Langebek.Breve.230. Heih.Poet.I.17. *Siælene,

som ere værd at skride
|

Til Himlen op.

CKMolb.Dante.il. 47. Han var værd at miste

sin Hals.ilfO. ikke være værd at løse ens
skorem ell. skotvinge, se Skorem 1, Sko-
tvinge, dels (uden skarp adskillelse fra bet. 2.B)

m. inf. i pass. (med %-form): jeg haver syndet
. . og er ikke længer værd, at kaldes din Søn.

Luc.15.19. (han) spurdte mig om en hob
Bagateller, som ikke vare værde at besva-
res. £foi&.Pern./.6. Min hurtige Indbildnings-

Kraft fandt (eventyrene) smukke og meget
værde at eiteTa.hes.Ew.(1914).IV248. *min
Sang

I

Var værd af Landets bedste Mænd
at høres. HegermL.Troub.97. *denne Bog er

rigtignok værdt
|
At læses af Mand og af

Qvinåe. Hrz. Lyr. 1.69. jf. bet. 2.3: der (er i

Paris) Ting nok, som vare værd at efter-

lignes der (o: i Kbh.), og Ting nok, værd
at tage sig i Agt ior. Bagges. DY X. 346.

2.2) især om (resultat af) en vis virksomhed:
som er af en saadan beskaffenhed, en
saadan betydning, at en vis (besværlig)

ydelse (ubehagelighed) ell. handling (tje-

nende til opnaaelsen af det paagældende)
skønnes rimelig, betimelig, berettiget.

*sin Fæstemøe Dorthea
|
Hånd (o: Paars)

vilde ickun see, mon nogle Miles Færd
|

Vel være saadan Larm og saadan Fare værd?
Holb.Paars.4. Jordens meeste Modgang er

|

Ei en rynket Pande wdixå.Rahb.PoetF.1.110.
Jordens meeste Lykke er

|
Ei eengang et

Ønske værd. smst. *Christne, hvilken Mor-
gen-Røde,

I

Mange mørke Timer værd,
|

Naar vi . . | Mødes med vor Herre kiær.

Qrundtv.SS.1.690. Hun lod, som hun ledte

(efter brevet). „Lad nu det farel det er ikke
den Leden værdt. Jeg skal siden fortælle

dig Alt hvad der stod i det." Gylb.NyeFor-
tællinger.II. (1835). 138. PalM.AdamH.1.223
(se u. Skændsmaalj. || i særlige (faste) forb.

det er et forsøg værd, se u. Forsøg 1.

jf. lønne umagen (u. L lønne 1.2): det er
(nok ell. ikke) møjen (SalmHj.519.3),
pinen (L2.3), ulejligheden (3.2), umagen
værd olgn. det er icke Umagen værdt at
giøre saadan Allarm for et Qvinde-Menniskes
Bky\d.Holb.UUI.9. Det lod ikke til, at man

havde fundet Umagen værd at forfølge dem.
Ing.P0.I.12. jeg (o: flaskehalsen) har op-
levet Meget . . det kunde nok være Umagen
værd at høre min Historie, men jeg taler

ikke høit om den. HCAnd.(1919). III. 153.

Rørd.GK.6. Feilb.III.973. LollO.635. 2.3) (jf.

bet. 2.1 og S.2) i forb. m. en (aktiv) inf., som
udtryk for, at noget skønnes ved sin be-

skaffenhed (sin betydning, sit værd)
10 at gøre den ved inf. udtrykte (især imøde-
kommende) holdning dertil (fra den per-

sons side, der er logisk subj. for inf.) rimelig,
betimelig, berettiget; i forb. som han, det

osv. er nok (V7.i), vel (n.5.i), ikke værd
at hjælpe, prøve osv., spec. m. h. t. sansning,

viden, omtale olgn.: værd at se (paa), smage,
høre (om), lære, vide, nævne (3.i), tale om
osv., (tidligere) ogs. med genoptagelse af vedk.

subst.-led ved pron. (som styrelse for inf.:

20 Jeg holder ham ikke værd at tale med ham.
Moth.V276. *Hvad denne Pantomine giorde

mig
I

Uglemmelig,
| Og værdt (i trykfejls-

listen rettet til værd^, Prindsesser at fortælle

den. Bagges.Ep.240). *Nu maa jeg lit igien

til Fogden mig begive,
| Og see hvad meere

værd, jeg finder at heskriye. Holb.Paars.93.

„du skal faae 50 Rdlr. i Aften." — „Et halv-

hundrede Rdlr. er værdt at giøre nogen
tieneste for. Hvad vil du da, at jeg skal

30 giøre?" sa.HP.1.2. en Bog, som er værd at

\3ise.Høysg.S.21. Den er ikke værd at hjelpe,

som ey vil hjelpe sig selv. smst.234. *Et
Sagn fuld værd at høre

|
Med gamle Runer

sta,aeY.0ehl.ND.3. „Jeg er ganske skamfuld
over alle de gode Sager, De har sendt mig."
— „O Bagatel! det er ikke værdt at tale

om." Heib.April.39. *dette Liv er vel at leve

\æid.PalM.AdamH.I.236. *„først maae vi

Mistanken skjule | og lade som intet" .

.

40 „Saa fanges de let."
|

— „Ja det er vel

værdt at probere." Hostr.EF.IY2. det lille

træk . . er værd at bemærke. FBrandt.SK.
60. spøg., jarg.: Hvad E.A. ikke ved om 6

Dages-Løb, er ikke værd at -yide. NatTid.
^Viil936.9.sp.4. Sønderby.Hvidtjørnen.(1950).

112. ikke værd at lette (paa) laaret for, se

Y. lette 8.1. ikke værd at rejse sig (op) for,

se IL rejse 7.3. ikke værd at tage op af en
rendesten, se Rendesten 1.2. || m. inf., der

50 betegner en afvisende holdning. Det er min
Troe begge to Personer, som icke er værd
at kaste med Nacken ad. Holb.Tyb.111.1.

Den Digterkrone . .
|
Var flettet mig af

Døgnets visne Roser,
|
Og de var værde

høit (o: højt regnet): at træde ipaa. Bagges.

V.184. jeg kan da sagtens gjemme (pengene)

indtil videre, de ere ikke værdt at JEorsmaae.

Hauch.RF.1.35. saadant et tilbud er ikke

værd at kimse ad, at sige nej til
j ||

(sj.)

60 om noget slet, som fortjener straf, haver
jeg giort . . noget, som er værd at døe for

(1819: som fortiener Døden^, vegrer jeg mig
ikke ved at døe.ApG.25.11(Chr.VI).

3) uden (tydelig) grads- ell. forholdsbestemt
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(relativ) bet. 3.1) (jf. let. 1.2 og værdig 2.\)

om hvad der har (stort, højt, sit fulde) værd:

som agtes, skattes højt; dyrehar; attraa-

værdig. *0, Hagbard! nu ser I, hvor værd
og dyrebar [

er jer min Datters Ærel Gjel.

HS.180. han var ikke hidsig efter at komme
af Sted netop nu. Byen var ham værd for

Øiehlikket. Jørgen Niels.DH. 78.
\\ f attrib.,

som hædrende bestemmelse ved en personbe-

tegnelse: *Den værde Reventlau, som har i_o

Hans (o: kongens) Mentor været,
|
Med

Elephantens Tegn . . blev beæret. Prahl.ST.

111.4. II
i olm. spr. kun (jf. bet. 3.2j i upers.

sætn. (af positiv form), som udtryk for, at

noget er attraaværdigt, godt (at „der er noget

ved (VI.8.3) det"), i forb. som: først nu
synes han, at det er værd at leve olgn.

Jeg har aldrig før modtagen saadanne Breve

fra Dem. Paa den Maade er det rigtignok

værdt at tale sammen. Hjort.KritLdt.II.262. 20

det Øiemed, for hvis Skyld det allene er

værd at leye. Molb.BlS.I.173. 3.2) (jf. bet. 2

og 3.1 slutn.; især talespr.) med (i alm.

upers.) pron. det som subj. (ofte som fore-

løbigt subj. med en at-sætn. ell. en inf. som
egl. subj.), i en nægtende, spørgende ell. hypo-

tetisk sætn., som udtryk for, at man finder

det (mest) passende, tjenligt, heldigt,

opportunt, rigtigt (finder det bedst), at

noget sker ell. ikke sker. dersom det er værd 30

(Chr.VI: giøres behovj, at ogsaa jeg skal

reise derhen, da kunne de reise med mig.

lCor.16.4. *Ja der er tusind Eventyr om
ham (0: Elverkongen) \

\
Det er ei værdt at

lægge sligt paa Hierte. Heib.Elv.24. „vil I

ikke spaae denne Mand? han vilde gjerne

vide sin Skjæbne" . . „er det ogsaa værdt?"
Blich.(1920).XX.126. smst.l36(se u. III. slaa

II.2J. Det er ikke værd, jeg gaaer med det

'Uhi.Ing.L.II.92. „Og saa maa Kammer- 40

raaden og Fruen blive her inat." — „Nej —
det er ikke wasrdt." Hostr.EF.III.2. det var
jo ikke værd at sige Noget derom til Drengen,
før han kunde meddele ham et Resultat.

Schand.TF.1.43. Mere er det ikke værdt at
fortælle, JSangf.T.7(?. „Naar vi har naaet Vind-
sted Kro, saa vil vi have en Dram, alle

Mand," — „Synes du, det er værd," ind-

vendte Fruen. Jac Paludan. TS. 68. jf. (uden
pron. det^; *Da raabte han: „hør, Fader 50

kjær!
|
At gaae saa stærkt er ikke værd."

Wilst.D.IILll.
II (jf. aldrig 2; især dial.)

m. lign. anv.: det er (saamænd) ikke ell.

aldrig værd, m. bet.: ikke rimeligt, nød-
vendigt; spec: ikke værd (2.3) at tale om, at

tage sig nær, at klage over. Rask.Fynske BS.
69. „Aa, I bier paa mig?" sagde han og
aabnede Meldmadskurven

, „det var saa-
mænd aldrig værdt." JakKnu.LS. 12. DF.
VI1.130 (fynsk). Feilb. — ogs. (dial.) det er eo
ikke ell. aldrig værd med det, det er
ligegyldigt. Rask.FynskeBS.90. Hubertz.Ærø.
(1834). 253. „Se, hvor Vandet løber fra
den (0: en bil)" . . „Men vi har Vand

med, saa det er aller værd med det."

Korch.LL.89.
Værd-, værd-, i ssgr. [ivæ(*)r-] af

I. Værd (1).

1. 1 Værde, en, {ænyd. d. s. (Huitfeldt.

ChristianIII.(1595).Ii2.^ Forordn.'"! it 1621.

§2); jf. SV. varde; fra mnt. werde, sideform

til I. Værd) værdighed; anseelse; blom-
string (2). de der . . talte Folkets og Frie-

hedens Sag, medens Kongemagt og Minister-

despotisme var i sin høieste Ymrde. Rahb.
Tilsk.1792.541. i titulatur (jf. Majestæt 2.2J:
Den Romerske Konge , , maa kalde (den
tyske kejser) sin Herre (og har selv) ingen
anden titul , , end Eders Kongl, Værde og
Elskelighed. Holb.Anh.25.

'

II. værde, v. se værdes.

værdelig, adv. og (se bet. 2) adj. [iver-

dali] som adv. ogs. (f) -en (Col.1.10 (1907:
værdigt;. Kierk.I.68.VI.21.XII.64. jf. V80.).
{ænyd. glda. d. s. (adv., adj.), sv. vardeligen

(fsv. værpelika adv., -liker adj.), oldn. ver-

6uliga (adv.), verSuligr (adj.); afl. af vær-

dig ell. II. værd; jf. uværdelig; højtid., spec.

relig.) I) som adv.: paa værdig maade;
værdigt, naar I . . troe disse Christi Ord
. , saa ere I ret prøvede , . og værdeligen

kunde æde Christi Legeme. Alter-Bog.(1730).

250. den, som maae klage, at hans Fortie-

nester ikke blive værdelig belønnede. Eilsch.

PhilBrev.219. *0! giv os, at vi værdelig
|

Ved Id og Daad maae prise dig (0: Jesus).

Evangelisk-kristeligPsalmebog..(1798).212. vi

(er) beredte til værdelig at modtage Her-

ren. Grundtv.'Vart.76. naar man ikke har ind-

seet dette . , saa kan man ikke tale værde-

ligen eller retteligen om (Mosarts opera)

Don Juan. Kierk. 1.68. 2) som adj.: værdig.
*0m levende blev hvert Træ i Skov,

|
Og

var saa hvert Blad en Tunge,
|
De kunde

dog ei Guds Naades Lov
|
Med værdelig Røst

uds]unge.Grundtv.SS.I.57. Offentlig Synds-

bekendelse, almindelige Bods- og Bededage
var værdelige Midler mod en Guds Straffe-

dom som Testen.TroelsL.il.61. spøg.: *Slag-

ter'n sejler (bal-)Salen om,
|
værdelig som

Taven. Bergstedt.Sange fra Babel.(1929).42.

værdes, v. ['verdas] (ænyd. glda. vær-

de(s), si;, vårdas ; af æda. wirtha(s) (wyrthæ(s)

ofl.; se vurde) ved tilknytning til II. værd og

værdige samt muligvis ved paavirkning fra

mnt. werden, værdige, agte; kun anv. i præs.

(indik., konj., imp., ifif.); højtid., nu især

arkais.) værdiges (at gøre noget); være saa
naadig, saa god (at osv.); nedlade sig

(til); især i forb. m. inf. ^værdes at osv.;

sj. m. inf. uden at: SalmÉj.443.3; ogs. m.

præp. til og inf.: HFEw.KT.1.150). Jeg for-

nemmer at Himmelen værdes endnu at be-

skiære mig et lengere Liv. Kom Grønneg. I.

281. *Store Gud og Naadens Aand!
|
Værdes

dog min Nød at skue. Brors.54. da bønfalder

ieg allerunderdanigst, at Deres Majestet vil

værdes allernaadigst at beskikke mig til at
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være 'PxQh&%ox.Langébek.Breve.l03. *I Ærens
Tempels Chor du (o: Hagen Adelsten) værdes

dog at tage
|
Det Sted, dig byder christnet

Ski&lå.CFrim.(PoetSaml.III.70). *Jeg har

bestemt det (o: et paternosterbaand) for Eder,

ifald I vil værdes
|
At tage derimod. Ifrø.Fyi.

24. II
(sj.) som pass., m. (tings-subj. og)

hensobj. *Kun Nattens Fugle skrige ved Din
(forglemte) Urne;

|
Og værdes den en Van-

drers Sideblik (o: værdiges der den et side-

blik fra en vandrer),
\
Da er det HaanI

Thaar.ES.321.
værd-fald,, adj. (sj.) værdifuld, en

sielden og værdfuld G&ve.Molb.BlS.2Saml.
III.406. -fylde, en. (jf. I. Fylde l.i ; sj.)

om en mønts lødighed. KrErsl.(Aarb.l875.

126).

Værdi, en ell. f et (Holb.Ep.V.lO. Bie.

Fabler.(1765).93. se ogs. u. bet. 2.2). [wvrW]
(sj. (skanderet) med hovedtryk paa 1. stavelse:

*Ja! svarede den stille Dyd,
|
Som aldrig

selv sit Værdie griser. Bie.Fabler.(1765).93).

flt. -dT. (ænyd.d.s. (Kingo. SS.Y 203), sv.

vårdi, no. verdi; fra nt. werdie, holl. waar-
dij ; sideform (m. romansk suffiks) til I. Værd
(I. Værde) || mods. I. Værd tilhører Værdi i

bet. 1.1-2 (og 2) det alm. (prosa)spr., i bet.

1.3 og 3 det fagl. spr.)

I) det forhold, den egenskab at gælde
(regnes) for noget (noget nærmere angivet

ell. noget absolut); ofte i forb. m. gen. ell.

poss. pron. ell. (især i bet. 1.2J præp. af.

(om særlige forb. m. foreg. præp. se u. bet. 2).

I.l) (jf. Brugs-, Bytte-, Grund-, Kurs-, Om-
sætnings-, Papir-, Sølvværdi ofl.) gyldig-
hed ell. værd (I.l.i) som omsætnings- ell.

betalingsmiddel; pengeværdi. Kiøben-
havns Huuse og Gaarde . . have tabt fast

den 3die Deel af sit Yærdie. Holb.Ep.YlO.
Guldets Vægt og Værdie. smst.V^.103. (de)

opbrændte (trolddomsbøgerne) og de beregnede
deres Værdie (Chr.VI: værdj, og befandt
dem at være 50000 Sølv- Penninge værd.
ApG.19.19. *Var Dig bekiendt Værdien af

den Ring,
|
Og halvt kun hendes Værd, som

gav den Éing. Rahb.Kiøbm.107. Staten selv

maatte erklære sig insolvent, og nedsætte
Sedlernes Værdi til en Siettedeel. Hauch.
MfB.220. en Jærnbanes Anlæg fordobler
flere Gange de nærliggende Jorders Værdi.
Nationaløkon Tidsskr. 1. 287. SaVXXVA73f.
indvortes, nominel, paalydende værdi, se u.

indvortes (II.2.2) osv. den nøgne jords værdi,
se nøgen 5.2. have en vis værdi i handel
og vandel, se Vandel 1.2. 1.2) (jf. Evigheds-,
Kunst-, Næringsværdi ofl.) d. s. s. I. Værd
1.2; alm. i forb. som faa, have værdi,
tillægge (noget) værdi (jf. tillægge 3.3J
ell. (tidligere) sætte værdi paa noget
(Mossin.Term.791. Stampe. VI. 221). Viis-

dommen — hvorfra vil man finde den? . .

Et Menneske kjender ikke dens Værdi. Jo6.

28.13. •Pige! hvad du vilde have,
|
Gav jeg

dig i Fæstensgave:
|
Det, som fattigt være

maa,
[
Dersom det Værdi skal iaa.Grundtv.

PS.I.411. Forudsat . . at efterfølgende Dra-
ma har en vis Værdi i sig selv.Hauch.CarlVl.
denne skrækkelige Nat har lært mig den
fulde Værdi af det, jeg var saa nær ved at

miste (o: hustruens kærlighed). Hrz. C.66. det
Eneste, der gav hendes Liv nogen Værdi.
Gylb.KV.210. Goldschm.HjUII.195(se u. I.

Værd 1.2^. For Værdien af den medborger-
10 lige Anseelse havde han aabenbart . . ikke

den rette Fornemmelse. Pon<. LP. 7///. 2<)8.

Livets og Kulturens Goder . . har . . deres

Værdi i sig selv. OFriis.Liitt.202. jf. bet. l.i:

Jeg fører lutter Politiske og Udenlandske
Discourser . . hvis Værdi icke kand opvejes
med det røde Guld. Holb.GW.IY3. siden jeg

ikke kan anvende disse Penge til det Brug,
som jeg vilde . . saa skal De see, hvor megen
Værdie jeg sætter paa dem. (Han . . vil kaste

20 dem i Ilden). PAHeib.Sk.III.106. Jeg veed,

at (brystnaalen) for min Broder har langt

større Værdi end dens Vengeværd.Gylb.Nf.
90. 1.3) (jf. Brænd-, Ton-, Tændingsværdi;
fagl.) spec. om (det forhold at have en) be-

skaffenhed, kvalitet ell. gyldighed (1),

der er særegen for en vis klasse af en-

heder, især: enheder, der markeres med et vist

tegn (tal-, bogstav-, nodetegn).
\\ (jf. Talværdi^

om kvalitet ell. størrelse, der svarer til en vis

io talstørrelse. Cramer.^ II. (1744).A5.^ Størrel-

sens Grad eller Værdie maa angives ved et

Tal. Ramus.ElementærGeometrie.(1850).l. En
(matematisk) Størrelse kaldes variabel, naar
den . . kan antage alle mulige Værdier. »Sai,

XVIII.75. Sommertemperaturen (paa den
grønlandske indlandsis havde) i 20 Aar næppe
. . naaet en positiv YæTdi.NaturensV1947.29.
numerisk værdi, se numerisk.

|| (jf. Node-
værdig cT om en taktdels kvantitet. Pausen i

40 2. Takt (bliver) saa godt som aldrig . . over-

holdt i sin fulde Yæidi.CarlNiels.LM.59.
(et) Punkt . . forlænger Noden med dens
halve Yærdi.Hvadhedder det F (1947). 371.

\\

(sprogv., fon.) om en (til et lydtegn svarende)

lydkvalitet af en vis art. hvert enkelt bogstavs
værdi eller værdier i „Dania"s lydskrift.

Jesp.(Dania. 1.34). Et Par Gange forekom-
mer Runen (å\) med Værdien e. Brøndum-
Nielsen.GG.1.56.

50 2) bet. l(i-2) i særlige forb. m. foreg. præp.

2.1) i al alm. \\ m. præp. af (A.12.i); især

til bet. l.i: det er af ingen værdi. Moth.V278.
Af stor, ringe Værdie. vAph.(1764). (et) Fro-

kost-Service af flint Procelain og tildeels

massivt Sølv; en Foræring af Yærdi. Gylb.

XI.116. Ludv. med prisangivelse: (daasen) er

kun af halvtredsindstyve Ducaters Værdie.
Skuesp.V.445. til bet. 1.2 (især i forb. være
af værdij." disse (digte) skulde nu kun være

60 af ringe Værdi, fordi de ikke vare skrevne
i den ældre nordiske Stiil. Hauch.MfB.235.
det er nu godt nok gaaet op for de fleste,

at det er af Værdi at være af de dygtige i

den 'Retning. Byskov.M.III. kun Fremskridt,
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som hvilede paa dette Princip, var af bli-

vende YæTdlJernbaneTMd938.1.sp.2. \\ m.

præp. i; især til bet. l.i, i forb. som falde

(II.3.3), synke (8&B.), tabe (3.3), stige

(II.4.2) i værdi, en Summa Penge af Guld

og Sølv, omtrent 36 Pund Sterling i Værdi.

Robinson.I.201. Som et . , Exempel paa,

hvor ringe Værdi Eiendommene vare i, kan

det anføres (osv.).Davids.KKM.58. Marken
gik efterhånden ned i værdi. Dahlerup.Jyske

lov.(1919).103. til bet.1.2: Sparta (hvor) Dy-
ders Iagttagelse ere i fuld NæråiQ.Sehytte.

IR.IY107. II
m. præp. uden (6.i); til bet. l.i:

(pakken) var mærket Thomas Taagerup,

uden Yæidi. PHans.KK.59. Prøver uden

Yærdi. Ludv. til bet.1.2: Oehlenschlågers æl-

dre Hexametre ere uden stor Yævdl. Hjort.

KritLit.1.39. mit Abonnenttal .. er dog

et Slags Beviis for, at (mit blad) ikke kan
være ganske uden YæTdi.Hostr.ML.24.

||

Er Stedet . . forsikkret under sin Værdie.
Anordn.^Vil792.§9. fine Malerier af dan-

ske Kunstnere, hvilke han i Keglen havde
kjøbt en Del under deres virkelige Værdi.

Davids.KK.^1.366. 2.2) (nu næppe br.) spec.

iudtr. (lade) blive ell. (især) staa ved sin

(LTid.1746.677) ell. sit værdi olgn., anv.

m. sa. bet. som tilsvarende forb. m. I. Værd
2.2. Holb.NF.II.90. de ville lade det blive

ved sit Yærdie. Slange.ChrIY249. *0m sligt

betyde skal, at vi streng Vinter faaer,
|
Det

efter gammel Sagn ved sit Værdie nu staaer.

Prahl.ST.I.188.

3) med overgang til konkr. bet., om hvad
der er af værdi, har (en vis) værdi (1);

ofte i flt. 3.1) (jf. I. Værd 3; især fagl., jur.,

Tj til bet.l.i: hvad der repræsenterer en
vis værdi; pengebeløb ell. (ejendoms)-
gode af en vis værdi, spec. som (fyldest-

gørende) betaling for noget; ogs.: pris ( 1.4.1 ).

alle de Gallanterier . . bilder (han) sig ind
at høre Pernille til, da hun dog ikke ejer

saa meget som 4 Skillings værdi derndi. Holb.

HP.I.6. *En Siæls Forløsning veyer
|
Langt

meer, end Verden eyer:
|
Her kiøbes ingen

frie
I
Ved timelig Yærdie. Stub.30. min Fader

skylder jo ikke Herr D. mere end 600 Pund?
Her er Værdie derfor (o: et brillantprydet

portræt). PAHeib.Sk.III.87. saa mange, som
eiede Agre, eller Huse, solgte dem, og frem-
båre Værdien af det Solgte (Chr.VI: værdet
for det, som var soldt; 1907: Salgssum-
mernej. ^p G. 4. 34. Statspapirer og andre
Yærdier. Goldschm.R.9. Ved Chicagos Brand
gik uhyre Værdier tabte. F/SO. (under bank-
virksomhed henhører bl. a.) Modtagelse af

Værdier til OT^heYaxmg. LovNr.541 Vio 1919.
§2. Legatets Værdier (har) i de sidste Aar
aldeles ikke givet ^&ni&r.ORung.ST.44.
jf. 1. Værd 3: Alle Dokumenter, som ly-

der paa Penge eller Penges Værdi (JurFor-
mularbog.^4: Værdj, og ved hvilke der ind-
gaas eller overtages en Forpligtelse . . er
stempelpligtige.Jttri^orTOMiar&og'.*iPi.

|| i væd-

deløbsspr.: løbets værdi, det præmiebeløb,

som ejeren af den sejrende hest modtager

(med fradrag af hans indskud). Vædløb.85.

TravsportensAarbog 1944. 195. 3.2) (jf. Livs-

værdi) QP til bet. 1.2. (Bredahl) havde en
Sans for de sædelige Værdier, som paa den
Tid var enestaaende i Danmark. Brandes.

1.437. i Tankens og . . Værdiernes Verden
ytrer sig en . . Inderlighedens Storhed. I^ø^d.

10 SH.71. Sproget — mennesketalen — er en
uudtømmelig rigdom af mangfoldige værdier.

LHjelmslev.Sprogteoriens grundlæggelse.(1943).

5. jf. omvurdere slutn.: Omvurdering af
alle Værdier (efter ty. umvertung aller

werte, spec. anv. af Fr. Nietzsche, 1895). Vo-
gel-Jørg. BO. 439. 3.3) (jf. Vandværdi; især

mat., fys.) til bet. 1.3. Ramus.ElementærAl-
gebra.(1855).48. at indsætte de fundne Vær-
dier for X i det Udtryk for y, som man be-

20 nyttede ved Eliminationen. iZeegfaard.Zycere-

bogiMatematik.(1905).351.

Værdi-, i ssgr. [ver'di-] ell. (sjældnere)

[v^r'diJ-] (UnivBl.I.SiO). især af Værdi 1,

spec. (fagl., T, jur., emb.) af bet. l.i (og

3.1J; saaledes (foruden de ndf. anførte) tal-

rige let forstaaelige ell. mindre br. (fagl.)

ssgr. som Værdi-angivelse, -ansættelse, -be-

holdning, -beregning, -bestemmelse, -enhed,

-fald, -forhold, -forhøjelse, -forringelse, -for-

30 sendelse (jf. -brevj; -forsikring, -nedgang,

-pakke (jf. -hrey) , -tab, -taksering ofl.

-brev, et. (post.) brev, som med angivelse

af indholdets værdi forsendes pr. post. Hage.^

1015. -dokument, et. (jf. -papir; især

jur.). SaUXXV.477. Vingehjulet."'U1952.107.

sp.l. -dom, en. (filos.) skønsmæssig dom
(1.3) om en tings værdi (1.2) ell. betydning.

W James. Religiøse Erfaringer, (overs. 1906). 2.

en æstetisk Anskuelse af æstetiske Værker
40 og dertil knyttede Yærdidomme. Rubow.LK.

7. Hvad der er Ret, er en Værdidom og maa
derfor afgøres af hver enkelt for sig efter

hvad der er hans Maalestok for Værdi.

HøjskBl.l945.179.sp.l. -fast, adj. om ejen-

domsgode, værdipapir olgn.: som har en fast

(stabil, konstant) værdi. Forhandlingerne i

Berlin om et værdifast Laan er nu afsluttede.

FlensbA."l7l923.1.sp.l. Jeg vil ikke tegne

en Livsforsikring . . Den er jo ikke værdifast.

50 LeckFischer.HM.68. Skibe er noget nær den

mindst værdifaste art af realkapital. -Fwans-

tidende.l946l47.204.sp.l. -fattig, adj. som
er af (forholdsvis) ringe værdi, værdiløse og

værdifattige Ting som Forbindsager, Afstøv-

ningsklude (olgn.). VortHj. II, 1.205. || især

(navnlig æstet.) til Værdi 1.2. vi staar over-

for et forholdsvis værdifattigt Værk af Me-
steren selv. KMads.BR. 104. BilleskovJ.H. I.

135. -foriskydning:, en. udvikling, hvor-

60 ved noget faar en ny værdi; spec. (til Værdi
1.2-3; sprogv.) i forb. sproglig værdifor-
skydning, om forandring (forskydning) af

et ords, et leds, en sætnings syntaktiske værdi.

Jesp.(Dania.III.145). -fald, adj. (< M0.\-
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„Nyt Ord".3/0.; jf. værdfuld; især (3) som
er af (betydelig, stor) værdi. I) til Værdi l.i.

en værdifuld Brystnaal. Lewn. Kræmmere
med Kostbarheder . . med værdifuldt Garn
(Chr.VI og 1931 afvig.). Ez.27.24. VSO. 2)

til Værdi 1.2. Vægterens Bidrag til Losnin-

gen af disse Spørgsmaal er for mig altid

værdifuldt. >S'c/iacÅ;.322. (jeg) bringer herved
begge de Herrer min forbindtligste Tak for

den . . ydede værdifulde Haandsrækning.
Cit.l891.(Bagges.II.Fort.l). denne Salme .

.

er en af Grundtvigs allerværdifuldeste og
aUerskønneste. Berl Tid.'U 1952.M.12.sp.5.

værdig, adj. ['verdi] adv. d. s. ell. -t

ell. (t) -en (Moth.V278. ChrFlensi.DM.I.
59. 11.119. Biehl. DQ. IV. 102. Rahb.Jd'A.94.
HCAnd.Breve.il.477). (glda. æda. wærthugh,
wærthigh (Fragm.24.30. MKrist.Fr.59), sv.

vårdig (jf. vordig, (ær) værdig), no. verdig,

oldn. ver8ugr, mnt. werdich (hty. wiirdigX
AoZL waardig, engr. worthy; af (I. Værd ell.)

II. værd; jf. -værdig, værdelig, værdige;
især CP)

I) som udtryk for beskaffenhed (kvalitet,

værd, værdi), der ses i forhold til noget andet.

I.l) (jf. II. værd 1.3j som i beskaffenhed,

især (god) kvalitet, værd (I.1.2), værdi (I.2),

godhed, (fuldt ud) svarer til noget andet;

(fuldt ud) modsvarende; jævnbyrdig
(med); især: som er god nok til, sømmer
sig for, passer til ell. for en ell. noget; i

olm. som præd. i forb. m. hensobj. ell. præp.
for ell. (især tidligere) til (Tode.ST.II.32.
Ing.L.11.93). Længe (kunde jeg ikke) blive

enig med mig selv om Stilen, hvori dette .

.

Capitel skulde skrives. Den heroiske var
Æmnet værdig; men den falder mig . .

noget besværlig. Blich.(1920).XIII.139. det
er en Fisk, værdig en Konges T&Uel.Gold-
schm.EJ.64. N. (var kostumeret) som Franz
Moor . . Han saae frygtelig ud, fuldkommen
værdig sin Skurkerolle. PaZM. IL. //. 759.

||

især m. h. t. en person, er det en Mand vær-
digt, — er det dig værdigt, at klage saa-

ledes for en qyinde?PAHeib.Sk.I.328. (stads-

musikanten) vilde (ved sit bryllup) udtrykke
sin og Brudens Tak i det Sprog, han kun
fandt værdigt til Selskabet (0: ved et musik-
stykke). Ing.L.11.93. (jeg) vil give dig og
hende Foræringer, som ere dig værdige
(Chr.VI: som du er værd ii\). IMakk.lO.
54. den Holberg ikke ganske værdige Spot
over Doktoren. Brandes. Holberg. (1884). 233.
du er mig en værdig Modstander. KMunk.
El.105. iron.: I Sandhed et for en Erasmus
Montanus værdigt Argument 1 7*90. spec. om
(vordende) ægtefælle: Bagges.DV.X.27 7. Blich.

(1833).VII.155. Jeg har sagt, at hun ikke
var Dem værdig, og det vil jeg forsvare.

Hauch.SR.11.319.
\\

(uden skarp adskillelse

fra bet. 2.\) især attrib., som udtryk for, at

noget i de angivne ell. blot ved sammenhængen
bestemte forhold er af den rette beskaffenhed,
som sig hør og bør, passende, sømmelig. Bærer

da Omvendelsens værdige Frugter (1907:
Frugt, som er Omvendelsen værdig). Matth.
3.8. *0 maatte de (o: Hvidtfeldt og hans
mænd) i hver af os

|
En værdig Landsmand

&VLde\Rahb.PoetF.I.188. *Jeg haaber selv,

at mine Nordmænd
|
Vil føle, det er mere

værdigt at
|

Beherskes (Oehl.(1831).I.19:

det er Landet mere værdigt
|
At styres^

af en Konning end en Jarl.Oehl.ND.248.

10 *Danske de vare (0: de i søslaget ved Sjæl-

lands Odde faldne),
\
Danske af Tunge, af

Æt og af Id.
I

Thi skal de nævnes . .
|

Fædrenes værdige Sønner. Grundtv.(Dagen.*l»

1810.2.sp.l)(jf.Trap.*IL551f.). Vi gjøre alt

for at danne hende (a: en elev) til et værdigt
qvindeligt Medlem af Samtnndet. Heib.April.

51. De sagligt vægtigste og i Formen vær-
digste af Tidens Indlæg imod Sophus Bugges
Teorier skyldes Finnur Jonsson. Brøndum-

20 Nielsen.(VidSelskOversigt.l935.88). (kongen
opfordrer) alle . . til at vise en fuldt ud kor-

rekt og værdig Optræden (o: under den tyske

besættelse). Kundg.Nr.l54*U1940. iron.: (han)
er et Menneske, der har Andres Død og
Ulykke paa sin Samvittighed . . De (bør)

vise den Karl Døren tilligemed hans værdige
Ven og Følgesvend, der er nedrig nok til at

leve paa det Afskums Pung. Gylb.EA.180.
Vodskov.SS.134.

|| (jf. bet. 2.1^ som adv. *ei
|

30 En ringe Hyrdepige værdigen
|
Ved Eders

Side kan som Hustru staae. Rahb.Jd^A.94.
at I vandre værdigen (Chr.VI: værdeligen;
1907: værdigt; Christi Evangelium. PMZ.i .27.

Jeg vil bede Vorherre forunde mig . . at

maatte bidrage værdigen til den danske
Literaturs Blomstren.HCAnd. Breve. II. 4 77.

II
med overgang til bet. 1.2. *Gjør du vort

Land sin Lykke værdig. Thaar.ES.366. jf.

Sag 3.3: Hans Iver, Standhaftighed var en
40 bedre Sag værdig.Mau.II.588. I.2) (jf. II.

værd 2(1); især om en person: som ved sin
beskaffenhed, sit værd (I.I.2), skønnes
at fortjene (3.i) noget (som gengæld), især:

noget ønskeligt, gunstigt, tidligere ogs.: for-

tjent straf ell. skade; nu spec: som (ved sit

(særlige) værd, værdifulde egenskaber, men-
neskeværd) skønnes at fortjene (en vis)

anerkendelse ell. paaskønnelse, noget
hæder- ell. ærefuldt; i forb. som (være)

50 værdig til noget ell. (uden præp.) med for-

anstillet ell. (især i nyere tid) efterstillet (hens)-

obj., ofte i forb. m. en inf.: (være) værdig
til at ell. (nu CP, højtid.) værdig at osv.

jeg skal dømme dit Folk retfærdigen og
være værdig til min Faders Throne. Visd.9.12.

Ingen fandtes værdig at oplade og læse

Bogen. Aab.5.4. *Du est aliene, store Gud!
|

Al Priis og Ære værdig. jBrors.i54. det sande
Heltemod (er) nok, til at giøre hans Navn

60 Udødelighed værdig. Eu).(1914).1.272. *min
Haand (og) Hjertet (skulde) saa deilig

fulgtes ad, |
Hvis den utroe Johan ei værdig

var mit Had. Wess.7. *Skal Lykken fortjenes,

hvo var da Lykken værdig? Ing.R.39. jeg

XXVII. Rentrykt "/, 1953 62
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kan ikke gjøre mig værdig al den Interesse

man viser for mig.HCAnd.Breve.1.17. viser

Du Dig min Tillid værdig . . da (skænker

jeg dig) et kosteligt Smykke (q: den el-

skede). Drachm.HYTS. ingen Mand er værdig

til blot at kysse din (o: Kleopatras) Taa.

KMunk.EI.29. Liselund (er) en international

Turistattraktion af allerførste Rang, værdig
Rejsebøgernes allerhøjeste Antal Stjerner.

PoVUlOSS.Sønd.lS.sp.l. ikke være værdig
(til) at løse ens skobaand, skorem, sko-

tvinge, se Skobaand osv. være en bedre

skæbne værdig, se Skæbne 2.3, jf. II. værd
2.2-3: skiønne Bygninger . . som ere vel

værdige at see.Pflug.DP.775. sml. -værdig

1.1 : Hobbesius frembragte i Philosophien .

.

mange nye Meninger, tildeels . . farlige, men
tildeels og gode, og Eftertanke værdige. /Sm/iw.

Y49. *En Skielm er Afskye værd, en Daare
værdig Latter. Trojel.1.4.

\\
(uden skarp ad-

skillelse fra het. 2.\) især attrih. ell. m. sub-

stantivisk anv., om den person, der i en vis

(blot ved sammenhængen bestemt) henseende
skønnes at fortjene noget (en anerkendelse,

en gunstbevisning). Skulde kun værdige være
Præster, saa kunde Ingen blive det. Cit.1833.

(CWeltzer.PSK.62). Gaverne tilfalde ikke
altid den N^råige.Mijnst.FrVI.18. Lader os

giøre os skikkede til at sidde som værdige
Dommere (o: som mænd, der er værdige til

at være dommere). Kierk.(VSO.) spec. (jf. II.

trænge 6.2; emb.) i udtr. værdigt (AaDons.
8.137) ell. (i alm.) værdig(e) trængende,
værdige Trængende . . vUle nyde godt af

Fattigvæsenets velgjørende Omhue. Zon^rm.
^*lil812.§7. de meest værdige Trængende af

bemeldte Kirkes M.emg\veå.Konfirm.^*ltl846.
Statstidende.^Ua950.1.sp.4.

2) uden (tydelig) forholdsbestemt bet. 2.1) (jf.

bet. 1.1 slutn., 1.2 slutn. og II. værd 3.ij som
er af den rette art og derfor agtes, skattes (højt),

æres; god (og agtet, fornem, ophøjet);
ypperlig; (i høj grad) agtværdig, re-

spektabel. *Viinen er dog til Misbrug alt

for værdig. Steners. Poes. 13. en Lidenskab
(o: elskov) (som) aldrig har frembragt andet
end de ædelste Følelser, de værdigste Forsæt
i min S]ds\.Ew.(1914).IY315. Trofasthed var
et af de stærkeste og værdigste Træk i

de gamle nordiske Folkes Hoved-Caracteer.
Mall.SgH.453. (vi) see ham gjennem en lang
Løbebane uophørligt anvende ædle Kræfter
til værdige Øiemed.Ørs<.F///,3.

|| navnlig
(nu især lidt gldgs., højtid, ell. spøg.) om en
person, i alm. en ældre mand ell. kvinde (jf.
bet. 2.2) ell. en person i en højere (spec. gejst-

lig) embedsstilling; fx. en værdig matrone,
pater, prælat, sjælesørger (jf. VSO.). (tid-
ligere ofte som høflighedsudtryk med mere ell.

mindre afsvækket bet.). Moth.V278. Og du
kan være i Stand til at . . berøve en gammel
værdig Mand sin Frihed (a: ved gældsfængsel)?
PAHeib.Sk.in.89. 1794, da den værdige
Risbrigh begyndte at foredrage Philosophien

paa Dansk. Ørs<.y//.55. Da vil I (o: ærke-

bisp Jens Grand) dog vel aldrig . . værdige
Hr. Broder! . . paastaae eders Konge dømt
fra Ære, Liv og Gods? Ing.KE.^11.(1833).
171. *En værdig Mand er død! I kraftig

Alder
|
Han gik fra Børn og Hustru, Kjø-

dets Gang. Heib.ND.31. Værdige unge Mand!
skreg (den overfaldne) Bajads, idet han greb
Ivars Haand: frels os fra disse Afskum!

i'o PalM.IL.1.489. iron.: (han) insinuerede med
andre Ord, at den værdige Dame plejede

i drukken Tilstand at gaa fra Haand til

Eaand.ArthChrist.(StSprO.Nr.l31.16).
\\ (jf.

fr. pére noble; teat.) om tilsvarende person i

et skuespil, især i forb. (spille) værdig fader,

sæt, at han faaer at vide, at jeg selv fusker

paa Skuespilkunsten, at jeg spiller værdige
Fædre. Hrz.Lsp.63. (han) havde forsøgt sig

i alle Fag, som ung Elsker, som Melodrama-
20 helt, som værdig Fader, som burlesk Komi-

ker. 5'cAand.(SF.273. Hans Rollefag var nok
især ældre værdige Mænd som Konger o. 1.

NMøll.VLitt.II.633. \\ i ældre relig. spr.:

dyrebar; hellig. Christi værdige Legeme
og Blod. yS'O. især om helligaanden: *0
hiertens rætte glæde,

|
Du værdig himmel-

giæst. KingosPsalmebog.(1699) .347 . *Du, vær-
dig' Helligaand,

|
Oplyse mig

|
Evindelig.

Yægtervers.Kl.2. Grundtv.SS.I.509. indgangs-

30 bøn: du værdige (SalmHj.II.248: gode) Hel-

lig Aand, i liv og død min Trøstermand.
DenNyePsalme-Bog.II. (1740).93. SalmHus.
11.158. 2.2) bet. 2.1 med særlig forestilling om
(en værdig (2.1 ) persons) ydre, fremtrædelses-

maade, væsen: som er præget af værdi-
fulde indre egenskaber, af rolig myn-
dighed, af naturlig anstand, ofte spec.

af den modne ell. høje alders (naturligt
prydende) ydre kendetegn. En værdig

40 Olding, Matrone. MO. Han traadte frem med
ædel og værdig Anstand, smst. Hun har

noget Værdigt i sit Yæsen. VSO. En vær-

dig Holdning, Gang, Mine. sms^ jf.: De fire

fejrede Forfatterinder staar i værdig Alder

nu. HBrix.(Berl Tid.^'U 1949.Aft.4.sp.7). spec.

om (anvendelse af) (mere) omhyggelig, (lidt)

højtidelig sprog- ell. stilform: Det værdig-

ste Sprog er det Simpleste. S'iowd.JSm&.JiS.

(en) værdig fremsat Periode. sms<. værdigt

50 ^igsmaal. Bertels.H.221. (nedsæt.) om en til-

svarende fremtrædelsesmaade af en udvendig,

forloren, tilstræbt karakter: *aldrig blev du
„værdig"

|
filister-tryg og trang. Schand.Ly-

riske Portrætter. (1898). 20. Herinde (o: paa
politistationen) blev Store Knud værdig og

dybt indigneret. B.T.^^hl923.11.sp.2. \\ O
om ting, der ved sin fremtrædelsesmaade frem-

kalder et tilsvarende indtryk, af anstand, ro,

myndighed olgn. et værdigt, gammelt, graat

60 Hus, som . . med Forbehold ser paa de nye
Tider, som er vokset op omkring det. Isak

Din.FF.273. vilde Svaner i værdige Kiler

ind over Nissum Fjord. KMunk.ND.12.

-værdig, som suffiks ell. i ssgr. [-|VBr'di]
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ell. (især i mere tilfældige ssgr.; mindre ir.)

[-|VBrdi] (Aa Hans. S. 92) ell. (se u. bet. 1)

[-'vBr'di] {ænyd. d. s., glda. d. s. (se u. høj-

værdigj, sv. -vårdig (nu olm. -vård; ogs.

-vordig, i hog-, årevordig^ no. -verdig; egl.

sa. ord som værdig || har i bet. 1, under paa-
virkning af ty. -wurdig, i rigsspr. fortrængt

ældre dannelser med -værd (se beundrings-,

forundrings-, hæder(s)-, læse-, mindes-, straf-,

taksværd ofl.) \\ af anden oprindelse er 2. led \o

af viderværdig, s. d.) I) til værdig 1.2,

m, bet.: som er værdig til, fortjener det,

som 1. led betegner, i bet. 1.2 m. pass. bet. af
1. led

II
naar 1. led har enstavelsesform og

ordet tilhører det alm. rigsspr., er udtalen alm.

-'vBr'di: agt-, elsk-, glor-, last-, mærk-, pris-,

ros-, se-, straf-, tro-, ær -værdig; jf. ogs.

(uværdig og) hæderværdig, (tilsvarende dob-

belt udtaleform i dadelværdigj. I.l) m.subst
som 1. led \\ dels m. subst. i grundformen
uden s; saaledes (til dels uden skarp adskil

lelse fra bet. 1.2) : afsky-, agt-, attraa-, dadel-

hæder-, kredit-, last-, lov-, minde-, møn
ster-, pris-, præmie-, ros-, straf-, tak-, tro-

ynk-værdig; med vokalbortfald (efter ty.)

glor-, ær-værdig || dels m. subst. i gen.; saa
ledes især med vbs. som 1. led: amindelses-

anbefalelses-, anerkendelses-, beklagelses-

bemærkelses-, beundrings-, efterlignelses-

eftertragtelses-, misundelses-, paaskønnelses-
tilbedelses-, undrings -værdig ofl.; jf. for

undring(s)-, medynk(s)-værdig. 1.2) m. ver
bum som 1. led (om forsk, muligt herhen hø
rende dannelser, som attraa-, minde-, tro-

værdig ofl., se u. bet. l.ij. || m. verbum i

stammeform; dels fagl. (f) byg-, driv-, dyrk-
værdig; dels i gængse talespr.-ord: elsk-,

mærk-værdig; jf. med fremhævelse af 1. leds

egl. bet.: elskeværdig. TomKrist.(Tilsk.l928.

11.317).
II

i nyere (ell. mere tilfældige) ssgr. 40

alm. m. verbum i inf.-form: følge-, have-,
høre-, leve-, læse-, nævne-, se-, tænke-værdig
ofl. 2) til værdig l.i ell. 2; dels m. subst.

(hensobj.) som 1. led: menneskeværdig; dels

m. adv. som 1. led: høj-, jævn-, mindre-,
storværdig.

værdige, v. [ivBrdi(q)a] -ede ell. f -te

(jf. Moth.V278). imp. værdig ell. (1. br.)

værdige (TBruun.Y.220. jf. EJessen. Gram.
123).

II
dep. værdiges (se bet. S) med part. so

-edes (Ing.EM.III.129) ell. (sj.) værdiges
(Brandes.XI.193). {glda. værdhogha(s) (SjT.
65.86 ofl.), wærdughe(s), sv. vårdigas, no.

verdige(s), sen. oldn. verbugast, sml. mnt.
werdigen (hty. wiirdigen^; af værdig; jf.

værdes
|| som dep. dannet efter lat. dignari

(af dignus, værdig); i bet. 2 paavirket af
ty. wiirdigen) egl.: gøre værdig ell. agte,
finde, holde værdig.

I) (sj.) i al alm., med nær bet.-tilknytning 60

til værdig, dels til værdig 1: gøre værdig
for ell. til noget (jf. værdiggøre^; lad dem
alle , ,

I
Iføre Bryllups- Klæder,

|
Saa vær-

diges de kan den Mad,
|
Som evig Hjærtet

glæder.Grundtv.SS.Y408. dels (til værdig 2)
m. præp. med til angivelse af det, hvorved

noget gøres værdigt, æres, hædres, det Kongl.
Societæt . . blev indstiftet udi Cromwels
Tider, af private Personer, og er, siden be-

kræfted, og værdiget med det Kongl. Navn
af Carl 2.Holb.Anh.l03. jf. bet. 2.2: I de ældre
Tider havde man Konger, der værdigede
Bønder med fortroelige Sannt&ler. Schytte.IR.
1.81.

2) som udtryk for en imødekommende,
ofte (lidt) nedladende holdning ell. ad-

færd, med anerkendelse af en person ell.

ting som (nogenlunde) værdig hertil:

være saa naadig, saa venlig, saa god
at gøre noget, at lade noget blive en person

ell. ting til del; lade sig behage, nedlade
sig til at gøre ell. tildele noget. 2.1) (jf. bet. S;

nu 1. br.) i forb. m. en inf. ingen værdigede
at see til KonstneTen.JSneed.VIII.491. han
opmuntrede dem til Hengivenhed for en
Herre, der værdigede at betroe sit Liv i

deres Rænder. Mall.SgH.82. jeg var bleven
saa opbragt derover, at jeg ikke værdigede
at svare henåe. Bagges.NK.41 . det ædle, søde,

varme Hjerte, der har værdiget at aabne
sig for mig. PLMøll.(En Kvirides Kærlighed.

(1928).26). Hvis Deres Broder har værdiget
at omtale mig (osv.).Cit.l878.(Brandes.Br.

111.287). Hun forstod hvad der var sket.

Jovel, nu havde hendes Ægtefælle og Gud
værdiget at skabe l\å.JVJens.Br.l25. \\ m.
hensobj. en Storm, en Thaarup have værdiget

os, at være vore lAeå&xheiåere.Ivers.n85.124.

dette Ord forklarer . . hvorfor De i hele tre

Dage saa sjelden har værdiget mig, at tale

til mig. Heib.TR.nr.34.6. JVJens.HH.II.13.

II
(nu næppe br.) i pass.: værdiges ell. blive

værdiget at ell. til at osv., som udtryk for, at

noget forundes en, at en (naadigst) findes

værdig til (at gøre) noget. Høye og Lave .

.

bleve værdiget til at smage hans Nadvere.
Hørn.Moral.II.39. Hånd (blev) værdiget at

assistere ved Kong Christian Dend Siettis

Sa\yings-Fæst.RasmWinth.S.29. det er min
Herre (o: gud), som taler det Gode igjennem
mig, naar jeg værdiges at blive brugt af

h&m. Goldschm.Hjl.il.1002. 2.2) m. hensobj.

og subst. som obj., som udtryk for, at der (naa-

digst) tildeles, (for) undes en person ell. ting

noget som vidnesbyrd om imødekommende hold-

ning, opmærksomhed, interesse. O! Brødre,

saa værdiger disse Tanker Jer Undersøg-
ning saa nøie som mueligt!OeconT./¥50.
Udøs dit Hierte for den, som du altid har

værdiget din FoTtToe\igheå.Ew.(1914).I.278.

Han havde værdiget deres Fædre særdeles

Aa,henha,TelseT.Mynst.Præ,d.II.460. han har
værdiget mig sin TilMd. Ludv. i pass., m.
subj., der svarer til den aktive sætn.s obj.

ell. (undertiden) hensobj.: Mennesket (er)

bestemt til Udødelighed . . værdiget en
guddommelig Aabenbaring. Mall.SgH.28. den
Yndest, som værdiges Institutet. Falsen.

62«
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(Skand Museum. 1800.11,1.103). N Treschow.

ChristendommensAand.(1828).5. \\ i olm. spr.

nu kun i nægtende (spørgende ell. hypoteti-

ske) udtrykj ofte i forb. som ikke værdige
(en ell. noget) et blik (Bagges. L. 1.379.

Goldschm.NSU.VII.200. Schand.lF.63), en
tanke (FDyrlund.TN.298. St Drewsen. K.

144), et svar (Kierk.VL305. Hrz.Ton.9), et

ord (Oylb.(1849).IV37. Buchh.UH.6). naar

de vilde værdige mine Beviser et blot flyg- lo

tigt Øiek&st.Iris.l793.II.158. et Hverdags-
Kunstgreb, hvoraf saadanne Knægte be-

tjene sig for at komme i Samtale med skikke-

lige Fruentimmer, som ellers ikke vilde vær-

dige dem mindste Opmærksomhed. Heib.Poet.

VI.310. (han) værdigede hende ikke et Kær-
tegn. TomKrist.Vi.37.

3) (nu tp, især højtid, ell. spøg.) dep. vær-
diges, d. s. s. bet. 2.1. jeg (vil ikke) tilbyde

ham (o: guden) en Dyrkelse, som han ikke 20

værdiges at ansee. Eilsch. Philhist. 34. i)ei-

ligste Christiane! værdiges at høre to Ord.

PAEeib.Sk.il.116. (saa) vil jeg da gaae i

Skole hos Dem, ifald De vil værdiges at

antage mig som 'EAQw.Heib.Poet.V45. De,

Hr. Commandeur, De værdigedes at elske

ham som en EdiåQx.Gylb.V1.142. Jeg hilser

Eder . . Vil I værdiges at høre mig7 SMich.
Gio.107. Hun betragtede det, at han vær-
digedes at være i hendes Nærhed, som 30

en '^aid.åGg&\e.KMich.(PoUViil934.22.sp.l).

t i forb. værdiges til: Kan jeg vel vente
mig den Ære . . at I vil kiende mig igien,

eller i det mindste at I vil værdiges til at

see paa det Sted, jeg staaer. Lodde.(Skuesp.
IV 275).

Værdi-gem, et. (jf. Gem 3; arkæol.)

samling af værdigenstande (fra forhistorisk

tid), henlagte paa et sikkert sted (i jorden).

NationalmusA.1949.89. -genstand, en. 40

(jf. -sagj ting, (mindre) ejendel af værdi
(som guld- og sølvsager, kunstgenstande olgn.).

S&B. Pont.LP.VIII.53.
Tærdig-g«re, v. (jf. værdige 1; sj.)

gøre værdig (1). *Hvi værdiggiorde vi os ei

den gyldne Fred,
|
Der Kongens Ønske er,

og vor Lyksalighed? J/Sneed.///.24i.

Værdighed, en. [ivBrdi|he?6] ftt. (især
i bet. 2.2) -er. (glda. wærthughet, sv. vår-
dighet, no. verdighet; af værdig; (i bet. 2) 50

paavirket af (ty. wtirde og) lat. dignitas (af
dignus, værdig))

I) O til værdig 1(2): den egenskab at
være værdig (til noget), at fortjene noget.

Jeg troer at Gud . . forsørger (og) beskier-
mer (mig) af idel faderlig guddommelig
Goodhed . . uden all min Fortieneste og
Værdighed. FrMonrad. Overs, af Luthers Cate-
chismus.(1756).89

(jf. Katek.§57). Der kunde
være adskilligt at indvende imod flere af eo
de valgte Digtes Værdighed til at over-
sættes. ff^ori.ZniLii. 7.77. Hans Værdighed
til denne Udmærkelse er utvivlsom. FfSO.
en Adelsdames Samvittighedsskrupler ved

at gaa til Herrens Bord, da hun tvivlede

om sin Værdighed og Ret dertil. OsMnd.
(Kingo. Siunge-Koor. (1931). LXXXiv). (jf.
værdig(e) trængende u. værdig I.2J i forb.

m. Trang: Værdighed og Trang (er) de ene-

ste Betingelser, som udkræves for at er-

holde Adgang til (fribolig). Fund.^V 3 1859.

III.§2. Statstidende."-'1 1 1949.1. sp.4.

2) (uden for enkelte særlige forb. (til dels

m. spøg. ell. iron. anv.) især O) til værdig 2.

2.1) til værdig 2.i: den egenskab, det for-

hold at være værdig, af god, ypperlig,
fornem, ophøjet art; ofte med særlig fore-

stilling om, at en saadan beskaffenhed med-
fører visse pligter og rettigheder, bør holdes i

hævd, respekteres, (høj)agtes. Præsterne skulle

i al deris Liv og Levnet og Omgængelse
sig saaledis . . forholde, som deris Kalds
Værdighed udkræver. Z)L.2

—

11—1. (de æld-

ste filosoffer) have giort sig langt anden
Idée om Mathematiquens Værdighed, end
man nu omstunder giør.IIolb.MTkr.55. Fol-

kets Dom, som saa sjelden feiler i at be-

stemme Medborgeres Værdighed. Jaco&i.(S'A;r.

38. Schand.SF.48(se u. embedsmandigj. Sa-

kramenternes stille Værdighed (har) velsig-

net os her i Herrens Hus. KMunk.OS.70. jf.

Menneskeværdighed: Opstand . . mod Men-
neskets Værdighed, der skal gjøres til et

Tjeneste-Menneske alene i de relative For-

msiid.Kierk.VII.364. Ikke hvad vi tænker,

men hvad vi er i os selv, giver os den sande
menneskelige Næxdighed. Krarup.Hvadvikan
læreafRitschl.(1906).9. jf. Kvindeværdighed:
Hun følte sin qvindelige Værdighed kræn-
ket deryed.VSO. De lange Skørter var den
kvindelige Værdigheds helligste Attribut.

KBlixen.Daguerreotypier.(1951).21. jf. bet. 2.2

:

de i udvortes Værdighed ypperste Mænd
vare ikke ringere i indvortes Værdighed.

Mynst.Frb.l3.
\\

(med overgang til bet. 2.2-3J

i særlige (faste) forb.: være neden for (Cit.

ca.l800.(Søllerød B.1943.105)) ell. (nu kun;

jf. IV under 14.2J under ens værdighed,
finde noget under sin værdighed olgn.

Derpaa gav jeg ham at betænke, om . . det

ikke var under hans Værdighed, at tage

imod et Hjerte, som hørte en anden til.

Tode. IX. 370. (det) er under et kongeligt

Theaters Værdighed at give slette Stykker.

Heib.Pros.VI.60. hun vilde anse det for under

sin Værdighed at løbe efter h&m. Schand.

VV86. Aa Dons. DU. 129. holde paa sin

værdighed ell. paa værdigheden (EChri-

stians.Hj.28. ErlKrist.OM.67), (med over-

dreven iver) stræbe efter at kræve den respek-

teret ell. (jf. bet. 2.S) at lægge den for dagen

i sin fremtræden. Man kan ei være blot

Menneske, naar man holder paa sin Vær-
dighed. PiføH.£5.///.2<?8. undertiden (gik

kongen) i bare Skjorteærmer, naar Heden
(i Rom) trykkede ham . . Til andre Tider

vidste han dog at holde paa sin Værdighed,

og da hed det, tre Skridt fra Livet. Hauch.
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MfU.233. Schand.VY46. jf.: For at over-

holde deres egen Værdighed maatte de
(o: fyrsterne) forme deres Tilværelse som en
Række Processioner og Balletter. ZBh'xen.
Daguerreotypier.(1951).56. samt: *staar for

din Værdighed du paa Vagt,
| saa er den

nok fløjten. jffos<r.5'Z).//J5<3. sml. I. nær 3.3:

træde Ens Værdighed for nær. YSO.
jf. II. stemme 3.3: Forsamlingen fandt det

ikke stemmende med sin Værdighed at i'o

(osv.). S&B. 2.2) det forhold at indtage
en værdig (2.i), agtet, anset stilling (i et

samfund); ogs.: anset stilling (position);
stand (6.4); rang. Et Menneske, som er i

Værdighed/i93i; lever i Herlighed;. Ps.4P.

21. siden jeg (o: en enke) har Penge, saa
fattes mig Værdighed, og den søger jeg at

faae ved Giitermaal. JRPaulli.Kandest.C2.^
Opklaret Gang i ædle Fædres Spor,

|
Med

lige Værdighed i Borg og Hytte. Grundtv. 20

(BrageogIdun.IV(1841).280). mange ere over-

flødigen forsynede med disse Værdigheder
(0: titler og ordner). Raketten. 1833. 414. jeg

efterlader Dig ikke Formue, ikke Titler

og Ygsrdigheder. Kierk.II.160. om hæders-,

æresbevisning: Vaulundur svarede (kongen):
Stor Ære og Værdighed beviser I min Hytte,
med saa ædelig en Giest, Herre minlOehl.
PSkr.II.37. jeg beder Dig, o Konge! at

han raaa vorde hoilagt, med al den Vær- 30

dighed, der tilkommer en tapper Helt. sa.

ØS.(1841).69. især i udtryk for at opnaa ell.

at tildele (en ell. noget) en anset stilling,

hæder og ære, anseelse, i forb. som komme
til (stor) værdighed, holde i (stor) værdighed
(Pflug.DP.558. LTid.1728.606) ofl., nu især:

komme til ære og værdighed olgn.,

hvorom se u. Ære. intet Menniske er mere
hofmodig, end det, som af Skarnet kommer
strax til stor Yærdighed. Holb.Kandst.IY6. 40

(han) kom da egentlig først til sin rette

Hæder og Yærdighed.NPWiwel.NS.SS. \\ om
(højere, overordnet, ved en særlig benævnelse
ell. titel karakteriseret) stilling (II.4.1-2) i

en stat, et samfund (embedsstilling) ell.

(især talespr., spøg.) i en husstand, en fa-
milie; ofte i ssgr. som Konge-, Kur-, Præste-,

Rabbinerværdighed ell. Fader-, Husfader-,
Husmoder-, Onkelværdighed (ErlKrist.DH.
19) ofl. at lade de afsatte Biskoper komme 50

til deres Værdigheder igien.Holb.Kh.I.220.
Da Værdigheder endnu ikke vare forbundne
med store Fordele, var det en Skam, at ikke
søge dem. JSneed.III.66. i Staten beklæder
I (0: hertugen) en Værdighed, som erholder
større Glands ved jer, end I ved den. Heib.
TR.nr.72.22. Vermund indsatte den dræbte
Jarls to Sønner i deres Faders Værdighed.
A Olr. Da. Heltesagn. (1900). 9. (bispen) kan
oprette nye Kannikestillinger og Værdig- eo

heder ved Domkapitlet. 4 Fanj/. Ti. 7.262.
||

hertil ssgr. som Værdigheds-navn (PEMiill.
Isl.90. YSO.), -symbol (D&H.), -tegn (Ew.
(1914).1.76. Togaen . . var den frie Romers

Værdighedstegn. Fr Poulsen. RK. 40. Rang-
og Værdighedstegn. PB Grandjean. Heraldik,

(1919).212). 2.3) til værdig 2.2: værdig
fremtrædelsesmaade; værdigt præg; vær-
digt væsen. *De kalde hendes Hovmod
Værdighed. Rahb.(Ivers.1785.119). (kongen)
talede med Værdighed og Kraft til sit

troe danske YoW.Ing.Y8.il1.231. en svensk
Dame, en adelig Frøken . . traadte ind med
en fornem Værdighed, som virkelig impo-
nerede. ZierA;.£jB./.297. Hans paatagne Vær-
dighed giorde ham kun latterlig. fS'O. Kel-
neren faldt ud af sin Værdighed og maatte
le m.ed.AndNx.MR.186. om sprog- ell. stil-

form: Mange Ord, som i sig selv ikke ere

uædle, tabe deres Værdighed ved en Mis-
brug i den daglige Tale. JSneed. III. 391

.

Stoud.Emb.117. jf. værdig 2.2 slutn.: (bøger

af) Ovid og franske Klassikere, fornemme
Værker i store Formater, hvis tunge Vær-
dighed i Udstjrret endnu synes at bringe
en Afglans af Solkongens ophøjede Majestæt.
KMads.FranskeIllustratorer.(1929).ll.

Vterdi-laere, en. \) i nationaløkono-
mien: læren om tingenes (forraadsenheder-

nes) værdi (l.i), spee. (efter 1870''erne) deres

grænseværdi (2). Ernst Brandes. Samfunds-
spørgsmaal.(1885) .107 . Max KjærHansen.Be-
driftsøkonomi. (1928). 135. 2) (filos.) læren

om, hvad der har ell. bør skønnes at have
værdi (I.2), om vurdering af værdier (3.2), de-

res art og væsen. Yodskov.SS.273. ClWilkens.
LdvetsGrundværdier.(1911).142. -lø», adj. (jf.

værdløs; som er uden (særlig) værdi (l.i ell.

(sjældnere) I.2). Kofoed-Hansen. L. 434. det
var værdiløse Sumpstrækninger, man havde
solgt hSim.RSchmidt.SS.159. (mange sælers)

Skind er . . værdiløse paa Grund af Saar
eller Ar. Naturens Y 1914.313. \\ hertil (jf.

Uværd; Værdiløshed. S&B. YSO. -maal,
et. maal (1.3.4) for værdi(er) (1 og 3). S&B.
HandelsTekn.217. hvis man kom og fortalte

ham (0: en gnier), at Guld ikke længere var
det faste Værdimaal./saA;Din.i^i^.2i5. -maa-
ler, en. (jf. Maaler 2.2; hvad der tjener som
maalestok for værdi (er); værdimaal. Pen-
gene . . vedblive at fungere som den egent-
lige Yærdimaialer. Hage.^43. Kvæget vedblev
. . at være økonomisk Værdimaaler i det
almindelige Handelssamkvem. Yerdenshist.I.

165.
II

især til Værdi 1.2. For Kritikeren an-
giver Intet en bedre Værdimaaler for et

Værks forskjellige Partier end den Omstæn-
dighed, hvad det er han efter Aars Forløb
har bevaret i sin Yihndrmg. Brandes.NE.446.
Viddet . . er Fr. Schlegels Aandsform og
efter hans Opfattelse den egentlige Værdi-
maaler af den romantiske Personlighed. Yilh
And.G.48. (en) Værdimaaler for hvad der er

godt og hvad der er ondt. Stangerup.K.II.
35. -mester, en. (nu næppe br.) (mønt)-
guardejn. (hvis regenten taalte kritik) kom
han jo i samme Forhold til Bogskriveren,
som Guldsmed til Værdiemester. ilfCBrttun.
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JSR.81. -omkostning, en. T især i

flt., om omkostninger, der bestemmes (procent-

vis) efter en vares værdi. Hage}1070. Hirsch-

sprungs Haandværk- og Industribog.(1933) .265.

-papir, et. papir (3.2) lydende paa en der-

til knyttet formuerettighed (som pengesedler,

veksler, obligationer, aktier, testamenter osv.).

OpfB.H.561. TroelsL.XII.16. HCRiis.Status-

kere.(1923).47. Omsætning af Værdipapirer.

Hage."II.399. -sag, en. (jf. -genstand og

Sag 5.2) især i flt., om samling af (mindre)

ting (ejendele, brugsgenstande) af værdi (l.i).

„Tordenkalven" (o: en særling) gemte Værdi-

sager i sin Hat og . . i sine Træsko. Hjemmet.
1912. 948. sp.l. der blev ofret mønter og

værdisager samtidig med de gamles ned-

styrtning (o: en i kløft). AOlrE.NG.472.
-stempel, et. stempel (2.i), hvis værdi (af-

giftsbeløb) er afhængig af det paagældende

dokuments skattepligtige sum. NordConvLex.
Y393. JurFormularbog.^70. -stigning, en.

spec. (emb., polit.) d. s. s. Grundværdistig-

ning. Sal.XIX.1370. den Værdistigning, som
ved de . . ny Jernbaneanlæg . . tilføres de

Ejendomme eller Grunde, der nyde godt
af Bmean\æget.LovNr.l56"U1908.§14.

||

hertil Værdistignings -afgift (smst. Vin-
ding Kruse. E.reg.) , -skat (Sal. XIX. 1369.

ØkonO.138. jf. GrundværdiskatJ. -sætte,
V. (jf. værdsætte; 1. br.) ansætte, bestemme
en værdi (I.1-2); hertil vbs.: Værdisætning.
Cit.l878.(Brandes.Br.III.285). VerdenGD.I.
30. Værdisætteise. ClWilkens.Detproduk-
tiveSamfund.(1904).57. -tal, et. tal, der an-
giver den paagældende tings værdi; til Værdi
1.1, fx. m.h.t. frimærke: ErnaPedersen.Fila-
telistiskOrdbog.(1940).54. til Værdi I.2, fx.

m. h. t. foder- ell. næringsværdi: Foder-
midlernes Yærdital. Landbo.^ 11.484. -til-

vsekst, en. spec. (forst.) om den forøgelse

af en skovafdelings værdi, som skyldes den ved

væksten fremkaldte forøgelse af en rumenheds
værdi. Sal.XVIII.443. -told, en. (emb., Tj
indførselstold, der beregnes procentvis efter

varens værdi (importpris). Varer, som er

belagt med Yæiditold. Lov Nr. 108 ^*U1924.

§30. HandelsTekn.370. jf.: Værditoldbeskat-
tede Y&reT.LovNr.l08^*U1924.§30. -tryk,
et. (jf. Eftertryk 3, Modsætningstryk; fon.)
tryk(accent), der tjener til at fremhæve (en
del af) et ord ell. en ytring (markere værdien
(I.2) heraf). Jesp.Fon.557. Wiwel.151.
værd-los, adj. (1. br.) som er uden værd

(I.l.i ell. (mods. værdiløsj især I.2). Løber
ikke i Forgemakker efter værdløs Rang og
tomme Titler. Bagges. L.I.205. *min Kjær-
lighed

I

. . har Letsind henslængt,
|

Liig
værdløst Glimmerstøy. Boye. Erik. 14. Kaa-
lund. Efterladte Digte. (1886). 81. Alting blev
hult og værdløst for ha.m.JPJac.II.179.
-seddel, en. (sj.) seddel (2.i) af værd (Ll.i);
pengeseddel; værdipapir, billedl: Molbech
vilde stadig bytte de modtagne Smaamønt
med en Yæråseååel.JohsSteenstr.HD.201.

Va?rdskab, et. se Værtskab.
værd-skatte, v. (sj.) skatte en tings

værd (LI.2); værdsætte (2.2). Tiden kunde
godt dele og værdskatte Goethes praktiske
sans. Grønb.RS.86. -skyld, en. (ænyd. glda.

d. s., no. verdskyld, fortjeneste, jf. oldn. ver&-

skuld, betaling for gjort tjeneste, belønning,

verbskyldan, fortjeneste, fsv. værdhskyldan,
d. s.; af 1. Værd, rimeligvis i bet.: betaling,

10 gengæld (jf. I. Værd ^l.i og) B); i bet. 1

svarende ti,l oldn. verbskuld, egl.: ydelse (jf.

Skyld 1.1^ som betaling (fyldestgørende mod-
ydelse); bet. 2 kan da være udviklet af bet. 1

(med bet.: ydelse, præstation, der berettiger

til (efterfølgende) gengæld) ell. svare til oldn.

verSskyldan, som vbs. til ænyd. glda. wærdh-
skylde, oldn. verbskylda, fortjene, egl. (jf.

forskylde 1): gøre sig fortjent til (noget som)
betaling, løn ell. straf

\\
(i bet. 2) højtid., især

20 relig., i sidste del af 18. aarh. til dels med
videre (O) anv. (jf. Sorø Saml. 1.119; dadlet

af JBaden. SB.116); nu l.br.) I) (nu sj. i

rigsspr.) fyldestgørende modydelse; betaling;

godtgørelse; gengæld. Leth.(1800). UfF.(Fyn,
Møn). 2) (det forhold at have udvist en)

adfærd, der med rette drager en vis konse-

kvens efter sig (som gengæld, belønning ell.

(sjældnere) straf); fortjeneste (3). Moth.V277.
Frode (drog) bort | . . og overlod sit

30 Folk
I

Til blinde Skjæbne . .
|
Og er det

Frodes Værdskyld, om vi ei
|
Alt ere vældig

Gothisk Fjendes Trælle? Pram.//Z.i36. du
(0: min læser) har været med mig i Maynz!
Ikke, som om heri var ringeste Værd-
skyld paa min Side. Reisende af dette Slags

have ingen egen Yortieneste. Bagges.L. II.197.

TBruun.S.152. sa. Hvis-Capitlet.(1829).21.
\\

spec. (relig.) om Christi forsoningsdød og den
naade, som derved er bleven de troende til del.

40 *0 Jesu . . rens mig med dit dyre Blod,
|

Din Værdskyld mig tilegnel SalmHus.258.3.
Stub.28. Brors.3.124.303. Ew.(1914).III.227.

den kjere Tale om Naade uden Gjerning,

Salighed ved Tilegnelsen af Jesu Værdskyld
alene. Cit.l813.(Grundtv.B.I.150). jeg (haa,-

ber) at kunne betale med Din (0: Jesu) Li-

delses og Døds uendelige Værdskyld. Jørgi.

DB. 80. Qp -sætning, en. (jf. -sættelsej

vbs. til -sætte, især til -sætte 2(i). en i det

50 Hele taget retfærdig Værdsætning af de

tidligere Filosofers Yirksomheå.Cantii.1.455.

HjælpeO. VilhAnd.Litt.III.453. Hørups For-

staaelse og høje Værdsætning af en Mands
personlige og oprindelige Krait. Arup.VH.35.

-sætte, V. vbs. -sætning, -sættelse (s. d.).

{sv. vårdsatta, no. verdsette; nydann. (vist-

nok tidligst i no.; jf. MO.11.1581), dannet til

sætte værd paa (se 1. Værd I.2), sv. såtta

varde på) I ) (nu mindre br.) til I. Værd l.i

:

60 ansætte en tings værd; taksere; vurdere (1).

MO. Holst. R. HjælpeO. Bankembedsmæn-
denes Overfrakker hang med deres fine Silke-

foer langs Knagerne, og A. begyndte paa én

Gang at værdsætte dette kønne Stof i Tan-
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kerne. Bang.S.278. Skibet blev Vrag . . Ska-

den værdsættes til 400.000 Kroner. IngvBond.
JR.304. Zak Niels. K.^ (1893). 124. jf.bet.2:

Casinos italienske Opera . . begyndte igaar

. . men saa lidet heldig at, skulde man værd-

sætte det Hele derefter, blev Prisen ikke

høi. Fædrel.'lil868.3.sp.l. 2) (jf. -skatte; især

ta) til I. Værd 1.2: vurdere (2). 2.1) vurdere

(2.1 ) (paa en vis maade). (forlæggeren) Jacob
Deichmann havde et godt Øie baade til at

vælge og værdsætte sine Folk. IllTid.1872173.

96.sp.l. HjælpeO. det (bliver) Spørgsmaalet,

hvor højt Harald Styrismand værdsætter sin

Hustrus Ære. [Ingv Bond.] Kongsbrydens Fo-
stersøn.(1878).70. *Døden skræmmer ej bort

enhver;
|
højest værdsat er Livet blevet

|
af

dem, hvis Liv er af ringest Yærå.Gjel.Br.201.

Det var . . ikke Provst Tønnesens Fejl at

værdsætte sig selv for ringe. Pont.Muld.l 9.

én af Tidens fineste Kritikere (havde) værd-
sat Bogen og betegnet den som en høj

Stræbens første Frugt. Jørg.LT.100. Abild-

gaards Illustrationer til Ewalds Adam og
Eva . . blev ikke værdsat efter Fortjeneste

i Samtiden. PChristians.CT.l 3. 2.2) (jf. vur-

dere 2.2J vurdere efter fortjeneste; sætte (stor)

pris paa; skatte (højt), „feudale" Herrer, der

ikke forstaa at værdsætte den Frihed, der

giver Tyskerne Magten (i Bøhmen) . Dags
Telegr.Vil875.2.sp.2. (han) følte sig hædret
og værdsat til alle Sider. Rist.OR.104. Dan-
mark er charmant. Det er da endelig et

Land, hvor Pressen véd at værdsætte Kun-
sten. Bang.DuF. 160. Hun spiste heldigvis

ikke som en Fugl (men) som et Menneske
. , og hun kunde værdsætte hans Kogekunst.
ERode. Den tunge Dør. (1922). 114. O -sæt-
telse, en. (jf. -sætning^ vbs. til -sætte, et

Udvalg (har) været sysselsat med Værdsæt-
telse af de (paagældende) Fladefang af Fæst-
ningsvolden. Hejrndal.'^'l71869.4.sp.l. kasten-

de sig ud i Storsummer (o: ved vurdering

af malerier), opstablende Hundredetusinder,
ladende Guldet glitre i overstore Værdsæt-
telser.Bongf.ilfi.208. || især til -sætte 2(i).

Selv Antiken har kun Betydning som hjæl-

pende frem til sand Værdsættelse af (Benve-
nuto Cellinis) Yærker. RSchmidt.Overs. af Saint
Victor: Guder og Mennesker. (1878). 110. vore
moralske Værdsættelser ere kraftige Løfte-

stænger, naar det gælder Handling. Bran-
des.(Tilsk.l889.586). Frk. Katinka selv var
ingenlunde ubekendt med Folks Værdsæt-
telse af hende. Pont.DD.l11. JVJens.NU.16.
-sætter, en. (m, 1. Ir.) person, der værd-
sætter, foretager en værdsættelse; til værd-
sætte 1: Sal.XVni.442. til værdsætte 2(i):

Sønnen vil altid have svært ved at optræde
som sin Faders Dommer og Værdsætter.
BerlTid.'Vi 1905.Aft.l.sp.5. Rindholt.Kræsten
Iversen.(1937).34.

I. Være, subst. se bl. a. u. Væder, IL
Værge.

II. være, v. ['væ-ra (Høysg.AG. 78), dagl.

væ"j olgn., tryksvagt væi] kbh. (vulg.) og
nordsjæll. vere. Gu' vere lovet. OBock.Ras-
mus Kradsuld.[1907]. 9. især i forb. lade være
(se u. bet.2.3). om dial. vare se sp. 834^^^.

||

præs. er [vr] (ér. Høysg.AG.89) ell. (dagl,
især tryksvagt) m. former som [æ, a] (jf.

Æddu tosse Dreng! Du staaer nu og vælter
'Rakvirketl Fritz Jurg.nr. 52) ell. (kbh.) [b];

undertiden (næsten) helt forsvundet (ved sam-
10 mensmeltning med foregaaende ord), jf.: Naa

Karen! ka do nov lavæhr aa la Rasmus
kom dei fo nær menn jæ'e borte, smst.nr.78.

dehjo (o: det er jo) . . den stærke Stenhugger.
CHans.F.225. *Det' mig, der' Herre her, og
I skal kun lyde. KAbell.M. 12) ell. (uden for

ssg. overvære (jf. ogs. undvære^ kun ved
sammenblanding med Y. vare ell. efter ty.

wåhren, se sp.834^'^) værer; 2.pers.ent.
(uden for dial. (se Kort.167. Feilb.) foræld.

20 ell. arkais.) est [æ'sd, især tryksvagt æsd]

(formen er alm. i folkeviserne og heraf paa-
virket litterær tradition; i biblen findes formen
ikke efter udgaven 1728, men er alm. i salmer,

se MC Christensen. Psalmekonkordans. (1907-

09).214f.; alm. (ved siden af er) i Holb.s

komedier og KomGrønneg. (men i Orthogr.113

synes Holb. at tage afstand fra den); NvHaven.
Orth.113 nævner den som eksempel paa „Bar-
barismus", og Høysg.S.256 udtaler: „du skalt,

30 vilt, est, varst . . saaledes tale adskillige

Kjøbenhavnere endnu." senere synes formen
kun brugt i højtid, og arkais. sprog; som
eksempler nævnes: Ew. (1914). II1. 153. 160.

*Viid Du est fattig, thi maa Du bukke.
Abrah.(Rahb.Min.l790.I.285). "»Saa est du
nu da skriinlagt, Hakon Jarl!

|
I Thoras

Kiste. Oehl.III.157. *Lovet være du, Jesus

Christ,
I

At du Menneske vorden est. Grundtv.

SS.1.344. gak her fra, du Ildværksmand!
|

40 Og vid, du est i Kirkens Band! sa.PS.III.

198. Almægtige Gud! . . Du est mit Vidne,

at jeg er uskyldig.Blich.(1920).XIV174. Est

du g&l? Bredahl.I.81. den arkais. anv. gaar i

nyeste tid over i den spøg., fx.: O, gamle
Slendrian, Du bedste af alle Parykblokke,

Du est endnu en velset Gjæst i det 19de

A&rhundre(de). FrOpffer.BV132. Hvi est du.

Moralist, saa streng? Tolstoi.AnnaKarenina.

l.(overs.1929).484), (nu kun dial., sammen-
50 smeltet m. flg. pron. du:j estu. *Hvi estu nu

saa t&us. Jernskæg.D.57. Ha! ha! estu der

Strattenrøver!//oZ6.Dtdr.5sc. estu værd, du
skulle hå saadan en Får, som jeg er. Kom
Grønneg.1.146. Jeg har giort altsammen, som
du har befalet mig, er der noget forseet der-

ved, saa estu selv skyld deri. smst.IV.lOO.

Esp.§195,l. Kort.166; flt. er ell. (foræld., jf.

Bek.Nr.l84^Vitl900) ere ["æ-ra, ogs. "e-ra]

(jf. Dania.VII.145ff.). \\
præt. (uden for ssg.

60 overvære, der i reglen har regelmæssig (svag)

fortidsbøjning) var [vBr] (Høysg.AG.89) ell.

[vb] (jf. Jesp.MFon.^96. (som kbh.:) min
Hat . . va reent iorderret.Allen.DS.il.691.

(som sjæll.:) ded va skrappere. £0^/1. C/F.//.
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73. jf.: De-v' dov mæTkeligth\Gravl.EB.134).

2. pers. ent. (nu kun arkais. ell. dial., jf.

Esp.§200,l) varst [v^ysd] (jf. Holb.Orthogr.

113. Høysg.8.256 (se sp.830*''); som eksempler

kan anføres: *du varst dig saa liden,
|
der

du varst given xa.ig.DFU.nr.6.21. *0 Land
. .

I

Du varst et jordisk 'Paxdiåm.Ew.(1914)

.

III. 133. *Vi meente, du varst saa fornem
nu,

I
At Fiskerpigerne glemte du. Oehl.XXX,

104. *Varst du ej madgrisk
|
og vinkær også?

FrHamm.EK.84. Jo, Marie! du varst iver-

syg. JPJac.1.208); flt. (foræld., jf. sp.830'')

vare (eksempler i citaterne ndf. — nu under-

tiden spøg. (som efterligning af prædikenstil

olgn.) i udtr. som: efter sin straalende Entré
tog han (o: en skuespiller) tilbage til sit Ud-
gangspunkt (o: en grønthandel) . . Grundene
til hans Tilbagetog vare forskellige. C^isirMp.

Typer.(1920).92. Saa mange vare Ordene.
Pol."lil942.9.sp.l.

II
part. været [>væT8<]

(Høysg.AG.89), ogs. (dagl. ell. i tryksvag stil-

ling): ['værai, 'vera^] (hertil sammentrukne
former: (nu dial.:) vært. Fryde-SangOverFr.
IVs Lyckelig Land-Gang. (1709). V.4 (oo deert).

Holi.Bars.(1731).I.3.II.l.II.2.II.3(sa.Bars.

alle steder: væretj. sa.DNB.52. KomGrønneg.
I.199.II.262.III.337. Feilb. (nu dial, vulg.:)

væt. CSLey.(Den Gammel-DanskeRimkrønike.
(udg. 1841). VII) (som efterligning af folke-

ligt spr.). Wengel.1.17. Allen.DS.11.692 (som
khh.). FritzJurg.nr.81 (se ndf. 1. 38). JHelms.
NY 74. Gravl.T.53. Dania. IX.39 (sydsjæll).

UnivBl.1.374.396 (nordsjæll). Feilb. (soldat.)

i tekst til et kendingssignal: *Har du været,
har du vaaren, har du væ't paa Ladegaar'n.
KLars.Soldatspr.6. jf. MusikhistArkiv.I.202.

efter lade: Troer Du, han hadde ladt væt
og mule Dig, hvis han hadde væt støre.

FritzJurg.nr.81. UfF.) ell. (nu kun dial.)

vaaren (alm. i 1. halvdel af 18. aarh. (fx.

Hummer.JS.1.12. LTid.1723.235. Worm.Sat.
69. Gram.Breve.il. Falst.Ovid.18.22. Høysg.
lPr.9. Holb. bruger kun formen i sine første

arbejder (fx. Intr.1.36.120. sml. APhS.XIII.
224); Moth.V280 og Høysg.AG.89 har baade
har været og har vaaren ; senere bliver formen
næsten kun brugt i vulg., kbh. (i disse to til-

fælde nu gldgs.) og dial., jf.: den daglige
Tale (har) af være ogsaa (o: ved siden af
været) Perfectet har vaaxen. SBloch.Sprogl.
220. (kbh.:) Vorres Svovver har vaaren saa
høfli a senne sin Kahl in mæ YoYnen. Allen.

DS.II.691. *paa Bal ha han nu alletider

vaaren
|
Den Sjangtileste vo jæ ha væt.

Bøgh.DA.1.80. han har altid vaaren en
løjerlig Fisk. CMøll.PF.233. Den ene Ma-
dam: „Det ha' væ't Tyve I" Den anden:
„Nej, det ha' vaaren Kattenl" JSødring.E.18.
Di har vel aldri' vaaren i Tjenesten (o: inde
som soldat)? Wied.BS.83. AndNx.M.58. De
sidste to Aar har det vaaren skidt. Zorc/i.
LL.60. jf. Rask.FynskeBS.69. LollGr.7. sml.
Arkiv.LV111.275) ell. (nu kun dial; delvis
dog blot skriveform for vaaren^ voren (Kom

Grønneg.I.45.II.343. Cit.l741.(Hiibertz.Aarh.

III.306). Tode.IX.341 (som kbh.). AntNiels.

FL.I.22. jf. Feilb.) ell (nu kun dial.) vaaret
(Helt.Poet.108. KomGrønneg.II.177. LTid.
1726.822.1736.99.229. HMikkels.D.72. Fol-
ketsNisse.*U1878.5.sp.l. jf. Gadeordb.^393.
LollGr.7. i assimileret form vaat. Dæ gik

stry'endes paa Houby Marked den 26. .

.

ha'de jeg bare faaet Roskilde med paa Tors-

10 dag, ha'de dæ vaat m3igesløst.Rist.FT.99.

jf. Feilb.), hertil (nu næppe br.) flt. (og best.

f.) Taarne ^De ældre Oversættelser have
vorne bedre. FrMonrad.Overs. af Luthers Cate-

chismus.(1756).Fort.A3.f se ogs. u. bel 21). —
dial varen, varet olgn. ((han fandt) at

Undersaatterne udi lang Tid hafde varet
(Holb.Intr.(1728).758: været; ligesom ube-
væbnede. Holb. Intr. II. 80 (muligvis trykfejl).

Dette Brev har jeg vel 10 Gange varen
20 ved at skrive T^&di.Cit.l749.(RibeAmt.l925.

302). jf. Feilb. Esp. §185). ||
pass., kun

(I br. og kun i kunstlet ell. ubehjælpsomt
spr.) i præs. væres, især i upers. sætn. til

bet. B.: Fordi du maaske eventuelt er Konge,
er det vel Manden, der bestemmer, hvor
tit der skal væres hos hende (o: konen).

KMunk.DU.67. til bel D.: da hun kom
hjem . . følte hun sig egenlig meget ulykke-
lig; løftelsen var borte. Men nu skulde der

30 læses leksjer, så kunde der væres ulykke-
lig bag eiteT.Hjortø.TY49. hun var bange
for alt, hvad der kan væres bange for i

denne Yeråen. ERode.Pige.(1914).88. Da dan-

ske unge Piger (der skal spille i en stenalder-

film) ikke kan stamme ned fra andre end
netop Stenalderfolket . . behøver Rollerne

slet ikke at spilles, de skal væres. JFJens.
Ma.44. det er noget som ikke kan tænkes,

det er noget som kun kan yæies. AnkerLarsen.
40 Hansen.(1949).25. \\ imp.; ent. vær! [væ'r]

(Høysg.AG.69) tryksvagt: [vær] jf. ogs. vær
saa artig, god u. artig 3.2, god 6.3. flt. (højtid,

ell. arkais.) værerl ['væTar] (Høysg.AG.69),

fx.: Værer (1907: VorderJ derfor Guds Efter-

følgere. jEpAes. 5, i. Værer (orig.: Værj saa

god og sidder ned I gode Madamer I FoZJ.

Bars.(1731).III.4. Værer dog stille. Børn! og

lader Manden komme til B,o\ Hrz.X.37. værer

ikke vrede paa mig, den Ulykke kan jeg

50 ikke hære. Gylb.VI1.109. Mine Børn, værer
lykkelige] ChievitzARecke.FA.32. (spøg.:) Dog
værer ubekymrede, I ømme folkelige Lov-
givere. FrOp/^er,5^53.

II
konjunktiv (ønske-

maade); præs. være ['væ're], i visse udtr.

(ved sammenfald m. imp.) [væ'r] (fx. i

blæse, skidt vær(e) med det!;; formen bruges

(uden for visse faste forb. som de nævnte

især højtid, ell. Qi) i ønsker, opfordringer, hen-

stillinger, indrømmelser, tilladelser, forsigtige

60 konstateringer (i alm. spr. bruges omskriv-

ninger især m. maattej^ fx.: Vil Bonden,

som Træet ejer, ej fælde sit Træ, da stande

Træet, og hånd være Ejermand til Bierne.

DL.5—13—8. Herren vor Gud være med os,
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ligesom han haver været med vore Fædre!
1 Kg.8.57. hans Fødested (er) Bornholm,
skiøndt andre sige Sverrig . . Han være
født, hvor han vil, saa kan en saadan Hand-
ling give Borger Ret. PAHeii.R.Il.65. *Herr
Hvidtfeldt var den Herres Navn,

|
Vi synge

her til Ære;
| Og evig, evig dette Navn

|
I

helligt Minde \æTe\Rahb.PoetF.I.186. Det
første Brev, hvormed Brevvexling om en
Sag aabnes, være især tydeligt og bestemt.

Stoud.Emb.55. *Du skal sige mig, hvo jeg

er,
I

Mit Navn det være Din Gaade. PJføii.

(1855).1.35. *Du være velkommen, Find!
|

Alt i Din egen Bakke, srwsi. 37. „Vil De
saa tilsige den Rigtige!" sagde Prindsessen.

„Han, som gjorde Konstværket, han være
min Ægtemand og }iQxx&V'RCAnd.(1919).
V.243. (jeg) sagde: „Hvis Du (o: en aand)
er af det Gode og kjender mit Sind og mit
højeste Ønske, da hjælp mig ved at gjøre

mig usynlig." Stemmen sagde: „Det være
saåV'Goldschm.FYIII.SSO. se ogs. u. bet. 1.6,

11.6, 14.4, 21.7 og 24.2-4J ell. f se (i forb.

som se det gud for kært, det være kæret

(klaget) for gud. *Det var (den dømte) Junker
Lavers,

|
han tog hende (o: sin hustru) i

sin Arm:
|
„Se det Vorherre for kært,

|
vi

har ikke tilsammen et BårnVDFU.11, nr.
17.17. jf. Da.Folkebøger.III.(1917).185f.);

(nu næppe br.) 2. pers. flt. vaerer (*L&å see

i verer sn-dT.Jernskæg.D.76); præt. (sj.) vare
^*Hvo slaar Guldharpen i Lunde

|
Saa sært,

som vare han To? Recke.SD.176) ell. (nu kun
dial.) vaare ^*Her ligger under mit Hoved-
gærd

I

min Brynje og gode Sværd;
|
og vaare

her hundrede raske Hovmænd,
|

jeg ræddes
ikke den FæTd.DFU.nr.1.29. Thorsen.119).

il
vbs. Væren, Værelse, I. Værende (se disse),

jf. Vær (i Fra-, Nær-, Over-, Sam-, Tilstede-,

Til-, Velvær^ samt IL Væring, Væsen.
||

m. h. t. anvendelsen af tidsformerne fremhæves

flg. tilfælde: 1. ved forskydning af tiden (til

præt. og pluskvamperfektum) udtrykkes, at

det sagte er noget uvirkeligt (tænkt, antaget,

ønskeligt) ell. muligt (potentielt), ell. formen
er udtr. for et vist forbehold ell. afstandtagen,

tjener som udtr. for forsigtighed ell. beskeden-

hed ell. er udtr. for overraskelse, glæde over

at træffe, erfare noget olgn. (se rmrmere Wiwel.
140 ff. Mikkels. Ordf. 452 ff. Jesp.(VidSelsk
Oversigt. 1914. 389). P Diderichsen. DO. 123.

135), fx.: Mig tykte, jeg var i Himmerig.
DFU.nr.1.3. Ach jeg ælendige Menniske!
gid jeg var i Jorden. Holb.Jul. 8 se. (jf. u.

gide 1.2, I. give 3.4J. Jeg var (nu alm.:

vilde være^ tilfreds, at jeg havde et Stycke
rød Krid. sa.Jean.II.4. Det var alt for

uædelt at overfalde de sovende Helte. i?«;.

(1914).1.303. *0, var jeg Mand, som jeg

er Gut,
I
Og var min Kiep en LandselOeW.

XXX.63. Hertha skuffet: „Det var da kede-
ligt —." Wied.TE.142. hvis to og to var fem.
Wiwel.141. det var dog en dejlig blomst!
8mst.l42. Det går, som det var smurt.

Mikkels.Ordf.459. Selv om det lyder utroligt,

saa var det dog muligt, at jeg kunde faa
kr\ie\åe.LeckFischer.KM.173. Var jeg endda
aldrig kommet heioip. ErlKrist.DH.203. 2. til

angivelse af, at noget ligger forud for ell.

strækker sig op til nærværende ell. et tidligere

tidspunkt bruges i visse tilfælde (i forb. m.
angivelse af tidslængde) især tidligere præs. og

præt. i st. f. det normale perfektum og pluskvam-
10 perfektum, fx.: jeg er alt lenge siden færdig.

Holb.Vgs.IYl. *Jeg ønsker at forblive, hvad
nitten Aar jeg yar.Oehl.XXX.llS. *Heltenes
Kors i Sløjfe

|
Var aldrig min Attraa. PMøll.

(1855).1.122. *(han bragte) Sin Ven, der alt

i flere Aar var gal,
|

I Stilhed hen til det

fornødne Ga\eho?,^iia\. Aarestr.S8.il.19. nu
maa jeg virkelig af Sted, mine Damer! Det
er jo Deres Sengetid for længe siåenlWied.

TK.150. jf.: Paa tredie Uge er jeg alt her

20 og har seet M.eget.ECAnd.Breve.IJ^53 samt
JCLange.HaandbogiModersmaalet. (1832). 35.

(vist efter ty. udtr. som sie ist seit fiinf jahren

tot; nu næppe br.): de har hentet hende .

.

hun er borte for over tre Timer siden. Blich.

(1920).XX.137.
II
om de tilfælde, hvor være

(kan) udelades ell. underforstaas, se FalkT.Synt.

270 ff. Mikkels.Ordf.705 ff.713.721 ff. PDide-
richsen.DG.200; en række eksempler i TBaden.
Suppl.

II
i forb. maadesudsagnsord + have +

30 part. været udelades undertiden (især tidligere)

have, fx.: *een Grone . .
|
Som til hånds

Hoved Ret tilpas vel kunde vaaren. Worm.
Sat.69. et Barn eller en gammel Kærling
kunde vaaren Menigheden til større Nytte
i 1 Aar, end De har været i saa mangen.
Cit.1770. (IC Jessen. Slagelse Herreds Skolehist.

(1942).100). (han) indfattede dem (o: øj-

nene), som de kunde været de kostbareste

Karfunkler. Oehl.XXX.45. saadant et Umen-
40 neske, som han maatte været, dersom han

vitterlig kunde gjort den . . Misgierning.

Grundtv.Saxo.1.95. hvor det vilde været mor-
somt at møde Dem der paa det vidunder-

lige Sted.Gjel.OD.143. Se, der er fire Heste
for Sporvognen, det er den, jeg skulde været
med. Esm.1.44. se ogs. eksempler u. bet. 8.2.

(æda. væræ, varæ, run. wæra, wæsa, sv.

vara, no. være, oldn. vera (vesa) (præs.

3. pers. ent. (indikativ:) er, (konjunktiv:)

50 sé; præt. var (vas), pi. våru; perf. part. verit^,

urnord. 3. pers. ent. præs. i(s), Ir, præt. was,

oeng., osax., oht. wesan, got. wisan; til stam-

men i sanskr. våsati, bliver tilbage, bor; besl.

m. (gi. sideform til) V vare || i nord., eng. og

delvis i ty. tilhører præsensformerne opr. en

anden ordstamme, der bl, a. foreligger i lat.

esse, være, præs. sum, es, est osv., gr. eimi,

el, estf, sanskr. åsmi, åsi, åsti, d. s. \\ ved

indflydelse fra ty. wåhren, vare (se V varej,

60 og i dial., hvor være har formen vare (se Kort.

80.90) finder (nu kun dial.) sammenblanding
sted m. V vare, jf.: Naar samme Præsenta-
tion har været (Holb.Masc.(1731),(1743):
varetj et Qvarteer, lader mand Dekket falde.
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Holb.Masc.I.ll. LollO. se ogs. bet. 26.8; der

er betydningsmæssig berøring m. bet. „vare" i

bet. 11.7)

A. i tilfælde, hvor ordet bruges trykstærkt

og enten alene (absolut) ell. uden en bestem-

melse, der er syntaktisk nødvendig ell. betyd-

ningsmæssigt er med til opbygningen af verbal-

indholdet i sætningen. || om blot tilsyneladende

selvstændige anv. se u. bet. 10; endvidere bru-

ges ^ præs. er som svar paa visse kom- lo

mandoord, fx.: Kommandoordene til Maski-

nen gennem Talerøret ere følgende: „Klar

i Maskinen!" hvorpaa svares fra Maskin-

rummet: „Klar eiV" Bardenfl.Søm.1.232. Til

Rorgængeren: Styrbord (med Roret)! Svar:

Styrbord eilOrdbS. Kommando: sæt fast!

(Tovet kastes til (sættes fast)). Svar: fast er!

smst.

I) som udtr. for eksistens, faktisk fore-

komst, realitet.

I.l) om levende væsen; dels (mods. begrebet

ikke-eksistens): være del af den levende verden;

have eksistens; eksistere; dels (mods: være

død) om den tilstand at leve gennem et vist aare-

maal: være i live; leve; ogs. m. særlig tanke

paa vegeterende liv ell. paa tilværelse, præget

af livsmod, livsglæde olgn. I Amsterdam seer

man intet Spøgelse, fordi Hollænderne icke

troer dem at yære.Holb.UHH.I.S. *Der
vaagnede jeg (o: Eva) først — op af en evig 30

Slummer. —
|
Der er det, at jeg først mig

selv opdaget har,
|
Og, om jeg før var til,

først følte, at jeg var . .
|
Jeg! — raabte jeg

— jeg er — Er! — men hvor skal jeg lære.
|

Hvad er dog vel en jeg, hvad er det vel

at yæie? Ew.(1914).1.160. saavist Gud er,

er (se bet. 13.1^ han ogsaa trotast. Mynst.
Betr.1.124. *At synge, flyve, deres Unger
nære,

1
Det, Adam! kalde Fuglene at være.

PalM.AdamH.1.45. * Herlig den Mand, som 40

med Hæderens Krans
|

sejrrig stormer fra

Død og til Dans,
|
lykkeberust ved at være

!

LCNiels.R.95. I sine besatte Øjeblikke tæn-
ker Poeten ikke i Kategorier, han tænker
slet ikke, han er hare. EFrandsen.SC. 1. 53.

(Par Lagerkvist) ville lære sig selv og os

andre, ikke at leve, for det er efter hans
mening ret banalt, men at være, saadan
som troskyldige, religiøse mennesker for-

staar at \æTe.TomKrist.(Pol.^*liil951.10. 50

sp.2). Naade være (se bet. Q.t) med Eder,
og Fred, fra den, der er, og der var, og
der komm.eT.Aab.1.4. *Du (0: gud), du
var og er og end skal være.Staffeldt.D.I.GO.

II
i præt. ell. (især) i forb. ikke være mere,

som udtr. for at være død, at have afsluttet
sit jordeliv. *Man sukker, for han (0: en komisk
skuespiller) er ei meer,

|
Man husker hvad han

var (se bet. I2.5;, og leer. Wess.272. -»Ak! hun
var (o: hun er død) ! — men evig hendes Minde eo

I
Boer hos dem, som hendes Aand forstod.

Riber.1.148. *1 (0: statuerne) skal stande,
|

Helligt skal I sande,
|
At jeg var, naar jeg

er ikke meeT.Oehl.XIX.87. Hun sank, som

tilintetgjort, sammen, og i en utrolig kort
Tid var hun ikke mere. Winth.VIII.119.
*Jeg hører, at Ole

|
Pihl er ej mere. Drac/im.

SH.63. Enoch vandrede med Gud, og han
var ikke mere (Chr.VI: var ikke mere til^;

thi Gud tog ham. 1Mos.5.24. maaske drev
Besætningen sydover paa en Isflage, maaske
var den ikke meie.KnudAnd.HH.85. \\ at
være eller ikke være (det er spørgsmaa-
let), bevinget ord fra Shakespeares Hamlet
III.l. [JohsBoye.J Overs.af Shakespeare:Ham-
let.(1777).124. har Danmark og . . saadanne
Mænd, at de alle ville være som een Mand,
naar det gjelder dette elskelige Fædrelands
Redning og Tilværelse? . . „Tilværelse?" —
Ja ret; Tilværelse! Det gjælder her om „at
være" eller „ikke være", at kæmpe eller

at soYe.Blich.(1920).XXIII.108. Hrz.XVIII.
57. PLMøll.(„Fut."II.(1873).29).

1.2) om ting ell. forhold: foreligge i

virkelighedens verden; være en realitet;
eksistere; spec: høre til det af gud skabte,
ordnede, hånd skabte alle ting, at de skulle

være (1871: være til). Visd.1.14 (Chr.VI).
Ting siges at blive til, naar man sigter til

det Øyeblik, i hvilket de begynde at være
. . men Ting siges at være, naar man seer

hverken paa deres Begyndelse ell. Ende.
Høysg.S.Y5.r *Ak! Det Minut (o: af vellyst)

\

Er først, naar det skal holde op at være!
Ew.(1914).II.198. Alt det, som er, har
været, og skal være. VSO.1.699. *Jeg siger,

nu som før: at det er godt,
|
At Island er.

Grundtv.PS.II.29. Tingen var ikke førend
den blev iil.Heib.Pros.III.19 . Hvad der ikke

stod i den stedlige Avis . . det var ikke.

Rørd.HS.78. Der laa en Novelle i disse Øjne,

en Novelle, som enten var eller ventede paa
at hliwe.EFrandsen.SC.I.lO. jf. bet. 3: alle

Tinsoldater, Pidske og Gyngeheste, der var
i YeTden.HCAnd.(1919).I.10. (jf. u. bet. l.i;

i udtr. for at noget er forbigangent: *Ak,
Haabet var saa skiønt — det er ei mere.

Oehl.V.64. Lykken er, naar den har været.

Mau.5841. unge mennesker i vore dage ved
så lidt om det, der \diX.ErlKrist.Ve.26. jf.:

selv i dit (o: et eetaarigt barns) begyndende
Liv er der nu blevet Plads til et var (o: p. gr.

af hundens, barnets legekammerats, død). Jae
Paludan. Retur til Barndommen. (1951). 47.

\\

(jf. u. bet. 1.1j i den filos. maksime: en ting
kan ikke paa een gang være- og ikke
være. Gottsched.Grundvold.I. (overs.1742). 143.

MO. Høffd.DF.ll. jf. bet. 1.1: Uskabt er

det (0: det guddommelige væsen), fordi intet

kan være, og tillige ikke være paa een-

gang; og altsaa kunde det ikke skabe sig

se\v.Ew.(1914).I.10. \\ i betingelsesbisætn.

(jf. u. bet. I.4J. Dersom Lyset ei var, saa vare
ei heller Farverne. Suhm.11.92. Dersom Hier-

tet ikke var, saa kunde Blodet ei løbe om.
smst.99. var ej torden osv., se Torden I.2

slutn.
II

i forb. m. f or -|- inf., som udtr. for

hvad meningen, formaalet med noget skabt er;
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alm.: være til for at — (se u. let. 7.9j. Skriv-

ter ere for at læses. Mynst.Jonstr.lO.

1.3) især i sætninger med upers. subj.

('det olgn.), som udtr. for et faktisk fore-

liggende tilfælde: virkelig foreligge; fore-
ligge som et faktum; være tilfældet;

ogs.: svare til en formodning, et udsagn;
passe; slaa til; være rigtig. Tager den,

der Skoven tilhører, Bierne bort, da er det

Tyverj, eller Ran. Det samme er og, om
anden Mand tager dem bort. DL.5

—

13—9.

man kjører enten halve eller hele snese

Propositioner u-6rdentlig samen i en Peri-

odo, hvilket ikke burde være, er ej heller

altid tydeligt. Høysg.AG.183. al den Herlig-

hed (o: en ung pige) kunde tilhøre en Anden
. . og selv om dette ikke var, selv om Skæb-
nen førte En sammen med en saadan Pige,

der var fri, elskværdig . . hvo borgede da
for (osv.).Goldschm.VlII.lll. jf.: „Sandhed
har altid været (se bet. 12) en stor Dyd." —
„Det maa have været i gamle Dage, men
nu ikke meer." Holb.LSk.II.2. ikke synes,
men være, se synes 2.i. (hun vilde) for-

tælle hende som det var, at hendes datter

hade besøg, mandligt besøg, på denne tid

af natten. Herdal.BL.44. saadan som det var,

se saadan 5.3. det er (se bet. 12.sJ noget,
som er, (dial.) det er rigtigt, sikkert ell. selv-

følgeligt; det siger sig selv. „Ha, ha ha," lo

Manden. „Du sagde lige nu, at hun ingen
Tænder havde; nu fik Du det da at føle.

Ikke sandt?" „Ja, det er Noget, som er."

AntNiels.FL.II.101 . bagefter tog vi av og
til et lille Slav Kort, det er novet, som er.

Korch.LL.32. \\ i forb. m. kunne, (et for-

hold) hvoraf man skulde tænke, at hun
endda var udi Riget, hvilket dog ikke kand
\æT(i.Holb.Heltind.I.296. Er det mueligt!

Det kan ikke væTe.Tode.IX.247. nu kun i

bekræftende sætn.: det kan (ell. kundej
være ell. (nu især dial.) uden subj.: kan
være (Høysg.AG.lOO. Feilb.II.87. se ogs.

ndf.), det kan have sin rigtighed; det er

muligt. vAph.(1764). Kan være, og kan og-

saa ikke være; jeg troer ingen Mennesker
mere nnomstunder.Politievennen.1845.29. At
der i et eller andet af disse navne — kan
være i dem alle — mindes direkte om guden
Tor, er gixet. AarbTurist.1930.152. „det er

ikke utænkeligt at han er kommet for sent
til toget." — „Ja, 'det kan værel"

j
m. at-

sætn. som egl. subj.: Nu kand det være, at,

maa skee, paa samme Tid, som min Madame
blev fød . . et Egern, en gammel Kat . . ere

døde, og deres Siæl har taget allesaramen
Logemente udi Ma.damen.Holb.Vgs.1.2. det
kan jo være, jeg ser for mørkt paa det; kan
være, det vil gaa bedre end jeg venter. iVans.

JudithsÆgteskab.(1898).126. Kan Du komme
ud! . . Ellers kunde det jo være, vi kunde
hjælpe Big.OscJens.SL.106. jf.: Kom Olaf,

som kan være, for at hærge
|
Paa Kysterne,

saa finder strax han Afhræk.Oehl.ND.263.

det kan gerne (se gerne 4.iJ ell. godt ell.

(nu sj.) vel (Moth.V283) være, det kan
meget vel have sin rigtighed; det er meget
muligt. Det kan nu ogsaa godt være hun har
stukket dig en Løgn.AndNx.PE.

I

II.34. Han
troede ikke, han egnede sig til noget som
helst . . jeg kom til at sige højt, hvad jeg

tænkte: Nej, det kan godt være. Hjortø.

SvS.42. m. at-sætn. som egl. subj.: Mon han
10 var Sømand? Det kunde godt være, han var

meget finere. ErlKrist.DH.30. det kan nok
være, se Y. nok 7.2. i forb. som hvor(dan)
kan det være, hvad er grunden til det;

hvoraf kommer det. se hvor 14. || i forb. som
det maa ikke være, (især dial.) det er

utilstedeligt; ogs.: det indrømmes ikke; det

skjules, benægtes. MO. hun havde . . den
sædvanlige Fruentimmer-Forestilling (o: i

anledning af mandens sygdom), at dette:

20 at hun var bleven gift med Andreas,
at de nu skulde leve Livet sammen, det
var alt for meget, en altfor svimlende
Lykke, det maatte naturligvis ikke være,
det var for godt til at blive Virkelighed.

SKoch.Digteren.(1907).263. Feilb. det siges

at hun lider af en alvorlig sygdom, men det

maa ikke være
j jf. bet. 1.5: *„for Signes

Skyld . .
I

jeg gør det, vorder hun min
Viv." — „Det kan ej ske, det tør ej være."

30 Gjel.HS.201. || i forb. m. (ofte trykstærkt)

skulle: skulle have sin rigtighed, virkelig

være tilfældet, „hør, Peer, sagde han, det er

inte andet end den rene Kabale." — „Skulde
det \ære?"Hostr.G.9. for det skulde da ikke
være, at Fruen og jeg er gamle Bekendte.
JPJac.II.399. nu kun alm. i betingelsessætn.:

om ('hvis osv.) det skal (ell. skuldej være,

(dagl.) hvis det kom(mer) saa vidt, bliver

(blev) nødvendigt ell. aktuelt, ell. naar alt

40 kommer til alt, naar alting tages i betragtning

(undertiden med overgang til den tilsvarende

anv. u. bet. l.sj. hånd (er) saa lærd, at hånd
kunde være en Postil, naar det skulde være.

Holb.Tyb.1.4 (jf. sa.Kandst.1.2). Du er Mand
for at narre Fanden selv, om det skal være.

SvGrundtv.FÆ.II.220. Arbejderne har Mid-
ler til at føre Kampen et Aar om det skal

v3STe.AndNx.PE.III.323. når det skulle

være kunne de ikke få en fredsommeligere
50 lejer end Røde Vo\\. PeerSchaldemose.Menne-

sker i vrimlen. (1951). 25. skal det være
en anden gang, se skulle 6.2. || i forb.

lad være (e/ier ty. lass sein; gldgs., jf.:

„endnu i Talespr."Lew"n.; sml. u. bet. 13.i)
indledende en at-sætn. (ofte uden konj.), an-

givende at man gaar med til en antagelse ell.

indrømmelse af (rigtigheden, berettigelsen af)
det i sætningen udtrykte: lad os antage, at —
ell. tænke os at —; om ogsaa; selvom; uagtet.

60 (hele sætningen fungerer som en betingelses-

ell. indrømmelsesbisætn.). det er ingen Rus
. . og lad være, hånd var en Rus, skulde i

derfor saaledes forfølge ham? Holb.11J.11.1.
Lad være, at Sagen strax har gelinget jer.

63*
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saa maa I dog forestille Jer, at det kand
icke vare ret lenge, førend den bliver røved

(o: røbet). KomGrønneg.11.28. *Lad være, det

er Poesi! |
Det er dog Landsforræderi.

Grundtv.PS.Y308. „Man siger ogsaa, at jeg

er Herre i mit Huus, lad være jeg kun bærer

Skjørt og Korsklæde," tilføjede hun. Etlar.

6H.I.137. Lad saa endelig være, at der .

.

ikke er noget . . ondt i den Maade at leve

paa, saa maa De dog indrømme (osv.).Pont.

FL.352. i forkortede udtr.: Ideen (i skue-

spillet) blev saa kraftigt understreget, som
det maatte gøres, for at Dramaet . . dog —
lad være tilnærmelsesvis — kan blive for-

staaet. BerlTid.''l»1925.AI.3.sp.2. lad saa væ-
re, (jf. bet. 2.3, 12.3, 13.1 ; nu sj.) som udtr.

for at affinde sig med noget: det maa man finde

sig il lad gaa med detl Moth.V282. Det troer

nu Ingen hjemme ! . . nu lad saa være, det

er ogsaa mere, end jeg iortiener.HCAnd.ML.
447. Det var nogle løjerlige Navne, Hansmine
Pillerine! Naa lad saa vddrel Hostr.Int.36.

1.4) som udtr. for at noget (kan) træffes,

iagttages, konstateres paa et sted ell. indenfor

et tidsrum: forefindes; forekomme; være
for haanden, til stede, da skal være saa
stor en (1948: skal der komme en stor^

Trængsel, som ikke haver været fra Verdens
Begyndelse hidindtil. Matth.24.21. (Nero de-

genererede) til saadan een T3rran, at hans
Liige har aldrig vaaren enten før eller siden.

Holb.Intr.I.120. Stiftbefalingsmændene ere

anbefalede strax at tilholde Magistraterne,

hvor de ere, og hvor de ikke ere, Byfogderne
(at der anvises officererne kvarter). MR.1718.
326. „Det (o: at synge serenader) er ikke Brug
her til Lands." — „Hvad der ikke er, kan
hliye."0ehl.XIII.9. Ujævnheder, som en
gang havde været, var i tidens løb pløjet

bort. Ejortø.TO.74. Kirsten (gik) ud i Haven
og plukkede de Blomster, som -v&r.Søiberg.

FLP.80.
II

(delvis til bet. I.1-2J i betingende
sætn.: hvis han, noget ikke havde væ-
ret, som udtr. for at han, noget ved sin nær-
værelse ell. handling, indsats har forhindret,

afværget noget. Hafde du ikke været, da hafde
ieg kommen i ulykke. Moth.V282. det (vilde)

Alt være godt (0: i raadet), dersom een Mand
ikke \aT.Mynst.(Hjort.B.I.187). Slaget ved
Marathon havde aldrig fundet Sted, hvis
Miltiades ikke havde wæret. POBrøndst.RD.
130. Havde Per Ingemanns store Hoved
ikke været, havde Fiskerne maaske endnu
den Dag i Dag maattet lande paa den aab-
ne Strand. JLocher. NærsaltenSø. (1911). 10.
havde nær ikke været, havde kællingen bidt
en ulv olgn., se I. nær 6.3. || om tid(s-rum,
-punkt): være inde (se II. inde 4.i). at
bruge det Liv, som er, og at tænke paa det,
som kommer. Mynst.Mall.7. hver Dag, som
er, viser hen paa en Dag, som skal komme.
sa.Betr.1.119. i forb. som den dag, i dag er;
den dag, i gaar var; i ugen inde var; se u.
Dag 7.5, Gaar l.i, II. inde 4.i.

1.5) om handling ell. begivenhed: realiseres
ell. ske, finde sted, indtræffe ell. (om
sammenkomst olgn.) holdes (paa et vist

tidspunkt ell. (og) sted). Herrets- eller Birke-
Ting maa ey være i Landsbyerne, men paa
andje belejlige Stæder. DL.l—3—2. Naar
var Ankomsten her til Byen? Eolb.Arab.6 se.

vor Middag er Klokken halv sex.HCAnd.
Breve.1.628. Om Lørdagen var saa Ballet.

10 Esm.1.18. Naar nu Fakkeltoget har været,
saa ta'r jeg hjem. Soya.(PoV*U1934.Sønd.4.
sp.4). ret som det er (ell. var), se Y ret 4.i.

lige som det var, se VIII. lige 8.2. jf.: Lis-

som det saa allerbedst er, saa ringer det.

B.T.''>hl933.4.sp.2. || i sætn. m. det som
subj., hvor dette viser hen til den i foregaaende
sætn. udtrykte handling, (pilgrimmene) døde
. . alle paa Veien (til det hellige land) ; men
det var kun for saameget snarere at vorde

20 Engle i Eimlen.Oehl.XXVI.94. *Aristo-

phanes
|
Vil redde ham (0: Sokrates), hvis

han til Bøder dømmes,
|
Om saa det var

med hele sin Formue. smst.X.216. er det da
ikke bedre at Bogen udkommer nogetsteds,

var det ogsaa i Tobolsk eller Peking? jBasA;.

Br.I.221. naar han mødte mig . . var det
med samme Høflighed som tør.Goldschm.L.
1.428.

II
i forb. m. tryksvagt skulle, ottende

Dagen før Brylluppet skulde wære.Blieh.

30 (1920).XV.165. saa skal Trolovelsen og-

saa være. ChievitzARecke. Lodsen. (1851). 48.

upers.: det skal være, nu skal det være,
det skal ske, foregaa nu (ofte i spørgsmaal:
skal det nu ell. allerede være? skal du (De)
nu ell. allerede gaa, bryde op?). „Nu skal det

være," sagde den Skurvede, han saa' Luden.
Mau.5709. de toge Afskeed. „Skal det alle-

rede værel" beklagede Smith, idet han lyste

dem ned. Chievitz.NF.79. „Klokken mangler
40 kun et Kvarter i Syv . . Farvel." — „Far-

vel da, siden det skal yære."Nans.HU.113.
Det er svært at løsrive sig . . Men det skal

vel være. Woel.RT.45. han havde bestilt Lys-
ning . . „Naa, skal det nu være, Andres,"
sagde Pastor Gamst. Kirk.D.117. jf. (ikke i

rigsspr.): Den Slags (0: om man vil begaa ,z

selvmord) veed man vel for Resten ikke selv I
noget sikkert om, før det skal til at være.

"

JakKnu.R.272. \\ i forb. m. (i reglen) tryk-

so stærkt skulle, i betingelsessætn.: hvis det er

nødvendigt ell. uomgængeligt, at noget sker;

naar det ikke kan være anderledes, naar galt
ell. ondt skal være, se gal sp. 605''^,

ond 3.2. naar uheld(et) skal være ell.

være skal, se u. Uheld 4. den første Tome
af bemeldte Corpus Diplomaticum Daniæ et

Norvegiæ, hvilken, om det endeligen
skulde være, kunde til forestaaende For-

aar leveres under Fressen.Langebek.Breve.

60 165. *I kan jo (0: skyde), naar det endelig

skal y3ire.KMunk.C.61. Bevillinger, som —
hvis det endelig skulde være — kunde vente

til bedre Tider. PoW»1937.12.sp.5. skal
det være, saa skal ell. lad (nu sj. maa.
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Mau.11887) det være, som udtr. for at

tage en rask beslutning, gaa i gang med noget,

som er uomgængeligt ell. besluttet, ell. som udtr.

for at man affinder sig med, ikke vil hindre

noget. vAph.(1764). MO. Han var et Men-
neske, og et af den Slags, der siger, at skal

det være, saa skal det yæTG.KMunk.HJ.75.

II
det skulde ikke 'være, (især dial.)

som udtr. for at noget ved skæbnens bestem-

melse, tilfældets raaden ikke skete, hun (vilde) lo

jo tale om det. Men det skulde ikke være.

PLevin. Mariannes Mor. (1921). 185. jf. bet.

14.1 : Israel, deres Fader, sagde til dem: om
det saa skal være (1931: Kan det ikke være
anderledes^; da gjører dette: tager af Lan-
dets bedste Frugt (osv.).lMos.43.10. det

skulde nu (eller ikkej saa ell. saadan være,

se saa sp. 284^^^, saadan 5.i.

1.6) (højtid.) i ønskemaade i forb. m. en

afhængig personbetegnelse (som hensobj.), i 20

ønsker om at noget maa blive en til del: ske
('III.4.3 slutn.). *Dig være, mildeste Gud Fa-
der,

I

Lof , Priis og Tak i Evighed. Brors.269.

Jesus (er) hans Navn.
|
Ham jublende Lov,

Velsignelse, Ære
|

I Evighed yærel Rein.68.

Lov, Tak og evig Ære være dig, vor Gud.
Alterbog.423. gud være lov, se Gud 3.1. pris,

tak, ære være ham, se 1. Pris 1, L Tak 3.2,

Ære. jf. hil være dig u. hil.

2) (især talespr.) som udtr. for uberørt, 30

uændret ell. standset, ophørt tilstand;
være er altid trykstærkt og bruges i denne bet.

kun i forb. m. (tryksvage) modalverber og

verber som faa, lade, komme til (at). 2.1) i

forb. m. modalverber, især maatteogf kunne,
om ting, forhold: undlades, opgives ell. op-

sættes, vente; kun i upers. sætn. m. det som
8ubj. „vi sical holde Prøve paa Sangen i

Kirken til Brylluppet." — „Kunde det nu
ikke være for en Gang?" — „Alle de andre 40

unge Piger kommer, saa kan jeg da ikke
blive horte."Esm.II.68. „Jeg skal give dig

et nyt Tørklæde . . Her har de maaske
nogle?" . . „Simple Ting tager jeg ikke paa,
saa maa det hellere være." PoulSør.BS.426.
i forb. m. præp. til til angivelse af det tids-

punkt, hvortil noget udskydes: Jeg kommer
ikke hjem før den 22., saa alt maa jo være
til denne Tid. Cit.l901.(Bibliografi overMa-
riusKristensen'sAfhandlinger (1941).77). Det 50

kan vel nok være til iaften? sagde hun, —
ellers kommer jeg iorsent. Buchh.E0.146.
Det maa være til en anden Gang.
VSO.I.699. GyrLemche.S.II.188. \\ det kan
være med noget, (l.br.) d. s. s. det faar
være med (se bet. 2.2^. Pigebørnene og mig
kan det endda være med; men Peter, vor
Stolthed og Glæde. Schand.Fort.457. 2.2) i

forb. det faar være ell. (nu sj.) at være
(ogs. kommer til at være), det maa bero, 60

opsættes (til et senere tidspunkt) ell. undlades,
opgives, ell. det maa man affinde sig med,
finde sig i, ell. det er af underordnet betydning;
især i upers. sætn. m. det som subj. naar

han ikke vil, saa faaer det at væie.Skuesp.
111,2.39. *var det hendes Eiendom alene,

|

Hun saadan skjenked bort, saa fik det være,
|

Men det er Husets allersidste Skierv. Hauch.
SK.38. alt det andet fik være, blot Kaffen
kom igen. JacPaludan.UR.lO. jf.: „Vil du
da forlange, at vi ofrer vor store Plan om
at gøre al Nød overflødig, for en Gang Mad
til de Trængende?" spurgte Pelle. Peter saa
kun Nøden i Dag — den var ham en saa
græsselig Virkelighed, at Fremtiden fik være.

AndNx.PE.IY183 samt: Han tror heller ikke

paa Kunsten, den store Skabervælde . . Det
maa nu yeere.SophClauss.(EFrandsen.SC.il.
202). (sml. u. bet. 2.ij i forb. m. præp.-led

m. til: Det lader ikke til . . at hun tager

Lection (i sang) i Aften, det faaer at være
til en anden GiaiD.g.Skuesp.111,1.82. Hostr.

SpT.II.3. det kommer til at være til en
anden Bag. EMortens.11.141. jf. bet. II.5:

det faar saa være, det faar (at) være som
det vil, se u. IL faa 5.2. || det faar være
med, man kan se bort fra; det er ligegyldigt

ell. mindre væsentligt med. (hvis de) fuld-

vægtige Bidrags ringe Omfang udviser, at

han mangler noget Fyld i Nytaarsgaven —
Fylde faaer det nu at være med — saa

rykker han Samtalerne ind (i sin publika-

tion). Kierk.Bl.140. Ak — sukkede Henrik
Cavling i sin Alderdom — hvem der var
(se bet. ll.i) 21 Aar, havde fem Francs i

Lommen og en Sypige under Armen . . Det
fik endda være med Sypigen, men ogsaa jeg

kunde længes efter igen at være 21 Aar.

Larsen-Ledet.LK.1.9. 2.3) i forb. m. lade
(se ogs. u. bet. l.i) \\ i forb. lade en være,
lade i fred, urørt, uforstyrret, lader ham være
og lader ham bande (1931: Lad ham kun
ioTha,nde).2Sam.l6.11. *Mig plager i mit
stille Sind

|
En Tanke, som mig falder ind,

|

Som vil mig ikke lade være. Heib.Poet.IX.235.

Søndenvinden, o! han har mig (0: havren)

kjær;
|
derfor kan han aldrig la' mig vær'.

Aakj.VVF.137. (jf. bet. 4) i forb. lade (en)

være med (se Fred sp. 1196^') ell. (nu) i

fred: Jeg gjør det vor Herredød ikke, lad

mig saa være i Fred. PMøll.(1855).II.281.

han havde svært ved at lade hende være
i fred (0: han efterstræbte hende)

] \\ lade
noget være, ikke røre ved, behandle noget

ell. ophøre med, undlade ell. lade vente, staa

hen. det måtte du nok have ladet være.

Moth.V281. „Jeg løber derhen, jeg taer

hende med Magt." — „Det lader De nok
wærel" Blich.(1920).VI.103. Tine lod Kar-
mene være (0: holdt op at vaske dem). Bang.
T.119. Føj, udbrød han, hvad er det, du
snakker om. Kammerat. Er du Morder —
skal vi ikke la' det være (o: ikke tale derom).

Søiberg.HK.142. jf. u. bet. 2.1 : Lad det være
til i morgen. Gersov.KL.197. (sj.) i passivt

udtr.: Det er noget varierende, hvor hyppigt
det er påkrævet at skifte forbindingen.

Undertiden kan den lades være i 2—

4
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uger, men i almindelighed bør den skiftes

1 gang ugentlig. Maanedsskr. for praktiskLæge-

gerning.1949.356. || uden ohj., i fori. lade
være ell. (dagl.) la vær [la 'væ'r] (jf. Dania.

III.163. Jesp.Fon.122), undlade at gøre noget.

Moth.V280. *Hvis I vil ikke troe mig, saa

lad \dSTe\Oehl.VII.318. Soldaten kunde slet

ikke lade være, han maatte kysse hende.

HCAnd (1919). I.li. Jeg vilde egentlig have
bedet hende gøre det, men lod dog være.

KLars.AH.130. *De købte gerne (o: bøger

af forfatteren) og lod nødigt vær,
|
Studenter

er et venligt Folketærå. HakHolm.FT.19.
„Ka' Du ikke svare?" „Nej!" „Nå! Så ka'

Du la' \ær\" Unck.Påvej.(1950).47. lad

(bare) vær(e)! (dagl.) brugt som afvisning af

en persons forsøg paa hykleri, urigtige for-

Maringer olgn.; ogs. som udtr. for, at man
nødig vil tænke paa, omtale noget. *Juchhei!
En rigtig lystig Dands

|
Den kan endnu

jeg ta'e med Glands . .
|
Min største Skræk

er ongefær,
|
En Ligtorn — uh, lad bare vær'

!

VisebogforHvermand.VIII.(1870).43. Navnet
er kendt nok, lad bare \ddx\ MLorentzen.
(Pol.Viil942.Sønd.3.sp.l). kan ikke lade
være, (kog.) navn paa en fromage. FrkJ.
Kogel.(1901).277. \\ i konstruktioner, der

skyldes efterligning af forb. (ord) som holde
op, høre op (ophøre), lade være med
noget: *du med Skields-Ord og Pasqvil skal

lade væTe.FrHorn.PM.57. Du skal lade være
med dine Narrestreger. VSO.I.699. nu især m.
demonstr. pron. ell. inf. (se næste gruppe): Har
Du sendt os Fremmede Anders? Det skulde
Du ellers heller ladt være med. Gjel.UD.8. lad
være med det pjank!

j
m. inf. som obj., enten

direkte tilknyttet ell. v. hj. af præp. med: afholde
sig fra ell. ophøre med noget. *Lader være at
opklekke

|
Fugle-Ungerudi BumlOraah.PT.

1.240. Hun kunde ikke lade være, skjult bag
Gardinet at speide efter Synet af ham.Gylb.
Novel. 11.195. FritzJurg.nr.81(se sp.83P'').
lade Ver at græde. Kollerød.4. selv om jeg
ogsaa ønsker den mig personlig bekendte
Indehaver det bedste, kan jeg dog ikke lade
være med at meddele Dem denne Sagernes
Stilling ubesmykket. Ludv. efter imp. kan den
tilknyttede inf. erstattes af en sideordnet imp.
(m. og for atj.- La' vær' aa griml Rantzau.
D.Nr.7.2. *Sæt dig ned, lad vær og tvin!
ChKjerulf.FE.65. se ogs. Brøndum-Nielsen.
ST.lGOf. og der angiven litteratur. 2.4) (del-
vis til bet. B) i forb. ikke kunne være i

fred for, ikke til at være (i fred) for,
ikke faa lov at være uforstyrret, leve, sidde
i fred. Her har jeg døjet for at skaffe dig
Plads, og saa er du ikke til at være for.

ErlKrist.DH.117. der var ikke til at være
for fluer I

B. i forb. m. præp.-led ell. adv. som nød-
vendig bestemmelse til angivelse af sted, tid,

omgivelser, tilstand olgn. \\ ved forkortet gen-
tagelse af en herhenhørende forb. kan være dog
bruges i abs. anv., fx.: Er han hiemme .

.

ja hånd er, ja er hånd sa. Moth.'V285. „Var
han i skole i dag?" — „ja, han var!"

j
ogs.

i emfatisk gentagelse, m. alm. ell. omvendt
ordstilling: han er i Amerika, 'er han ell.

(m. stærkere emfase) han 'er
j || (foræld.)

stillet sidst i relat. bisætn. (ogs. i sætn. uden
relat. pron.). *Dronning Dagmar ligger udi
Ribe syg,

|
til Ringsted lader hun sig vente

;
|

alle de Fruer, i Danmark er,
|
dem lader

10 hun til sig hente. DFU. nr.23.1. *Alle smaa
Fugle, i Skoven er,

|
de giver paa Høgen

stor Klage, smst.nr.31.1. den, som for Sagen
er.DL.1—2—27. *Den gamle Hex, i Skoven
var,

I

Til Julegilde paa Baar man har.Oehl.

XXX.75. jf. Mikkels.Ordf.721.

3) om ophold, beliggenhed, placering
(om særlige forb. se bet. Q-1).

3.1) i al alm., om levende væsen: opholde
sig ell. befinde sig (kortere ell. længere tid) et

20 sted; især om ophold paa et sted, man vil besøge,

hvor man har ærinde, ell. hvor man har slaaet

sig ned, kan bo. Dog allarmerede den Hen-
deise mig saa meget, at jeg turde ikke være
meer i Byen. Holb.Arab.l se. „hvordan er det
du seer ud? Du er jo fuld af Kalk og Snavs
paa Klæderne." — „. . Jeg var oppe paa
Taget hos Muurfolkene. Der skal sættes en
Hat paa den ene Skorsteen."i/rø.///.79.

Baaden, hvori jeg og Lara var.HCAnd.SS.
30 11.341. jf. bet. 5: Han er ikke vant til at

være iblandt skikkelige Folk.VSO.I.700. i

forb. m. hvor: (en række dyrs sjæle) har
taget Logemente udi Madamen, hvor de
endnu er og blir, saa længe hun er saa vægel-
sindet. I?o/&.F^s.('i73i;./.6. Han veed ikke

hvor han er (o: er vildfarende). vAph.(1764).
Stork! Stork! Langeben!

|
Hvor var du

saa længe? Ing.RSE.VIII. 70. *Hvor har du
væ't i Nat? sangtiteli Scala Revyen „Takt og

40 Tone"'.1919. i forb. som (have) et sted at
være, et sted, hvor man kan være, et sted,

hvor man kan bo, blive passet ell. et sted,

hvor man kan være alene, have det for sig selv.

(hundens) Ejerinde hængte sig. Og Hunden
kom derfor hen til en anden Familie at være.

Thuborg.DVE.74. saa flyttede jeg hjem til

min søster — men det var ikke saa godt.

De havde kun en divan, hvor jeg kunde
være (o: sove).HNorlev.L.135. der er hoved-

so rengøring i huset og ikke et sted hvor jeg

kan være
j
i forb. m. absolut tidsbestemmelse:

jeg haver været (1907: tilbragt^ en Døgn
i Dybet. 2Cor.2i.25. Han havde været så

kort Tid her, at han ikke havde oplevet

nogen Sorg.TomKrist.EA.SO. jeg var på
egnen endnu et par dage. Herdal.BL.27.

\\

i udtr. for midlertidig (kortvarig) nærværelse

et sted: have indfundet sig (ved et møde, et

gilde osv.), være kommet til stede ell. opholde

60 sig som gæst, besøgende et sted; ogs. (jf. bet.

8.1; dagl.): gaa ud, komme i selskab, til for-

lystelser olgn. „Har I vært (orig.: været

j

i nogen anden Barselstue i Dag gode Ma-
damer?" — „Ja! vi har vært (orig.: vi \ar)



845 være være 846

til Jeremias Tohacks-pinåers." Holi. Bars.

(1731).II.3. god Optugtelse og Formaning,
som jeg haver ført mig til Nytte allevegne,

hvor jeg har været i Verden. sa.Arab.lsc.

„I skulde op at spise til Aften hos os, og jeg

lovede Mor at faa Besked, om I kunde
komme." „Det kan vi vist nok," sagde
Mikkel. „Det er sjældent, vi er nogen Steder."

ACWestergaard.Fiskerdrengene.(1932).60. li-

gegyldigt hvem der var (o: som gæster), gik lo

Herman Bang altid i Seng paa Slaget ni.

PoUViol942.14.sp.2. perf. bruges spec. i

sætn., der ikke angiver tid ell. lejlighed: jeg

har været i Rom (o: en ell. anden gang i

mit liv); præt. spec, hvor talen er om en be-

stemt lejlighed: jeg var i Rom i 1922 fpaa
min rejse osv.). Hvo der har været i Rom,
kjender godt Piazza Barhenni.HCAnd.SS.
II.3. KLars.Soldatspr.6(se sp.83P*). De var
ikke i Casablanca? Saa har De vel heller 20

ikke været i K&iro. JVJens.RF.26. Han
havde været i Australien, i Kina, i Amerika
. . Pludselig brød S. P. ind: „Haa do wot i

Hobrow?" Manden svarede betuttet: „Nej."
.. „Saa gi'r a et møj for di' Rejsen." Ho6ro
Turistforening.(1947).f39J.

3.2) have ophold et sted for at arbejde,
tjene, være til nytte der; være ansat,
virke i en (forretnings)virksomhed. han er-

nærede sin Familie ved at være paa et 30

Handelscontor.HCAnd. (AnkerJensen.HCAn-
dersens sprog.(1929).238). Men engang maatte
hun hjem at være . . en Dag maatte hun
hjem og løse Karen af (0: i barndomshjem-
met). AaseHans.S.66. naar jeg har været her
(o: paa kontoret) i 10 Aar, faar jeg en Penge-
gave af Direktionen. Z^fteH.M.ii. TjenerJ.,
der tidligere havde været hos Restauratør O.
PoUV1x1941. 5.sp.6.

3.3) i forb. m. maadesadv., der angiver, 40

hvordan man befinder sig, synes om opholdet

et sted; især (jf. bet. Q,) i forb. der, her er
godt at være. Moses og Elias viste sig for

dem, og talede med ham (o: Jesus). Da sva-
rede Peder, og sagde til Jesum: Herre! her
er godt at være (Chr.VI: her er os got at

være; 1907: det er godt, at vi ere herj.

Matth.17.4. *Da mærke alle, som har Mødre
kjære,

|
Der er godt i Danemark at være.

Grundtv.PS. VI.625. ofte brugt som citat af 50

ftg.: Der er min elskte Fødestavn,
|
Der

jubler jeg mit Danmarks Navn,
|
Thi der

er godt at wæTelWilst.D.I.30. Skjøndt jo

Fædrelandet er Ens rette . . Hjem, skjøndt
der „er godt at være," som de fjantede
Snakkere sige.FDreier.FFr.32. jf. Vogel-Jørg.
B0.235.

3.4) angivende en genstands beliggen-
hed, placering uden nærmere angivelse af
maaden (som ved ligge, staa osv., der nu i 60

reglen foretrækkes i disse tilfælde), under
Egen, som var (1931: staarj ved Herrens
Helligdom. Jos.24.26. Resenius paa sit Kart
. . viser dens (0: kirkens) Plads at have

været paa Hiørnet af . . St. Villadses Gade.
EPont.Atlas.IV.611. *min Arm var om hans
'^akkG.Ojel.HS.20. Adressekontoret var først

i Grønnegade. TKrak.VeyviserensVej .(1904)

.

16. Solen var paa Yiim\Qn. ThøgLars.FB.23.
Op til Stuen var saa Skorstensrummet.
Halleby.59. nu mest alm. i forb. m. hvor og

her, der (se bet. 9.2J; — Hvor er Stokken?
— Hvor Stokken er? Skal jeg nu ogsaa
vide, hvor du har gjort af min 'Siiok'i KMich.
Mor.(1935).7. alt det, der er paa ham, lever,

se III. leve 6.2.

3.5) som udtr. for at have tilstrækkelig
plads, kunne anbringes et sted; næsten
kun i forb. m. kunne: (ikke) kunne 'være
et sted, (ikke) kunne placeres, faa plads,

rummes der. der kan være 14 ved det Bord.
8&B. Stykkerne kan ikke alle være i Kas-
sen. Ludv. kan det være paa vognen?

j
vi

var saa mange, at vi ikke kunde være i

bussen
j

ogs. i udtr. for at klædningsstykke,

fodtøj er tilstrækkelig stort til en: skaffe

(ham) et par (sko), han kunne være i. Pol.

^''Iil952.8.sp.6. han er blevet saa svær, at

han ikke kan være i sin kjole længer
j

3.6) (jf. bet. 3.2; ikke i rigsspr.) i forb.

være at 'være et sted, være paa et sted for

at opholde sig, tjene der olgn. Hvor er hånd
nu at Yære? M()th.V282. min Datter — var
dengang at være paa Nør-Elkier. Blich.(1920).

XXV11.49. I dagl. Tale siges: hvor er han
nu at være? o: hvor boer, opholder han
sig.ifO.

4) angivende, at en ell. noget befinder
sig i en (nærmere angiven) situation,
stilling, tilstand, under visse ydre ell.

indre forhold; eksempler findes u. bet. 6-7;

her skal kun nævnes nogle spec. anv. || i udtr.

for at befinde sig paa et vist punkt, stadium

af et arbejde, en udvikling olgn. „Nu gad jeg

dog nok vide, hvor vidt de (0: skrædderne)

ere med Tøiet!" tænkte Keiseren. HCAnd.
(1919).1.143. Drengene havde en tyk Bog
liggende opslaaet foran sig . . Læreren viste

ham, paa hvilken Side de var. Søiberg.KK.
11.57. saa er vi da saa langt (med arbejdet)

j II
i udtr. for alder, hun . . var udi sit 68de

Aar. Holb.Heltind.1.97.
|| (1. br.) i udtr. for

udstrækning. Militæret blev (i 1848) befor-

dret paa Jernbane hertil (den var endnu
kun her til Byen). Jul iRoskilde.1927.21.sp.l.

5) (jf. bet. 11^ betegnende en persons op-

træden ell. handlemaade (i al alm. ell. i en

given situation): optræde; forholde sig

(over for en); handle; opføre sig (paa en

vis (ved adv. ell. præp.-led angiven) maade).
hvorledes bør det Eder . , at være? I hellig

Vandel og Gudsfrygtigheds Øvelse bør I

vente og stræbe. 2Pe<.3.i7. Vær mod mig
som mod min Fader David (1871: ligesom

du gjorde mod David . . saa gjør og mod
mig). 2Krøn.2.3(1931). (vi) har (ikke) faaet

Brev fra Per, det begynder at blive foru-

roligende, og du ved, hvordan Tante Nette
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er med den Dreng (o: hvor ængstelig hun er

for ham).Brodersen.T.42. Saadan kan man
ikke yssre. Elkjær.HFJ42. naar skidt ell.

snavs kommer til ære, ved det ikke, hvor-

dan det vil være, se Ære. maade at være
paa (jf. Væremaadej; S&B. Han havde

en noget studs og but Maade at være paa.

Aakj.EE.74. Hans hele Maade at være paa

blev en ånden. PoV^liol934.Sønd.6.sp.l.

6) i særlige forb. (til let. B-5) med præp.-

led. (kun de vigtigste tilfælde er nævnt ndf.;

iøvrigt henvises (ogs. m. h. t. yderligere eksem-

plificering af nævnte tilfælde) til vedkommende
præp.). 6.1) (jf. let. \1.\) i forb. m. af; i

udtr. for at stamme, hidrøre fra: I Elskelige!

troer ikke hver Aand, men prøver Aanderne,

om de ere af Gnå.lJoh.4.1. det gamle Ord-

sprog, at hvad man er af, det slægter man
p&&.Grundtv.Saxo.I.223. (han gjorde) den
Opdagelse . . at det paagældende Stykke af

Shakespeare . . umuligt kunde være af Sha-

kespeare. YilhAnd.IAtt.IY.742. Disse Baand
var . . af en kasseret 'KeÅQ\.Halleby.21. om
sproglig herkomst: mozo siges at være av
lat. musteus *som hører til most eller ung
vin', dærfra frisk, ung. Jesp.ikf.37. || angi-

vende tilhørighed til en vis gruppe. *0 Riig-

dom og Guld . . |
Du est dog af Verdens

bedragelig Ting. Kingo.SS.111.215. Senere

blev han nogenlunde rask, men han var al

Tid af dem, der maatte være forsigtige.

Reinhard.FC.96. Kirken selv er af de mere
interessante landsbykirker. EYClaus. H. 238.

Gert hentede . . Stearinlys — det skulde

være af de tykke — Vognlys hed de egentlig.

Buchh.DM.33. jf.: ikke være af denne verden,

se Verden 4.2. om tilhørighed til familie, kor-

poration olgn.: B., som paa den Tid var af

(o: medlem af) Skuespilbestyrelsen. JV^erttp

Rahl.YI.302. Huset Caumont, som Hr. de
Lauzun er Sit.Schand.IF.167. „Er De en af

os?" spurgte jeg. Han nikkede og gjorde
det sædvanlige Zinke med to Fingre og
venstre Øje. Godt. „Jeg saa' straks, at De
var af Lavet," sagde han. ORung.D.48. || i

udtr. for (tilstand efter) fjernelse fra ell. ud-
træden af noget. Være af hy. Moth.Y284. hånd
skal bøde efter loven og være af byes lav.

Cit.l707.(Yider.III.244). se ogs. u. af A1.6.

II
i udtr. for at lesidde en indre ell. ydre

egenskab; se u. af A.12.2; være af en vis

mening, overbevisning, tro. 6.2) i forl. m.
efter

|| (nu næppe Ir.) som udtr. for
at følge, slutte sig til. Judas Huus alene
var efter David (1931: sluttede sig til

David;. 25'am.2.i(?.
|| (1. Ir.) i udtr. for at

være afkom af. *I)in og Rasmusses de
Begge (o: heste)

\
Er jo efter Povels Hest.

HMikkels.D.156.
\\

(talespr.) være et sted
henne for at hente noget. Pigen er efter Viin
til OS.YSO.I.700. se ogs. efter sp. 115*\

\\

(1. br.) i udtr. for at være interesseret i noget
ell. dygtig, habil, hurtig til noget. De (skulde)
se ham smide Tøjet og gøre sig klar (til

slagsmaal). Og saadan som han røg paa .

.

Han var morderlig efter åQtlBerlÅisb.MT.
11.105. Elise sad . . og malede Storke .

.

Elise har altid været meget efter Fugle.

BerlTid.'V»1935.Sønd.8.sp.3. \\ være "efter

en ell. noget, egl.: forfølge, jage. Han var

efter mig med en Kaa.Tde.YSO.1.700. Den
gudløse flyr, skønt ingen er efter (1871: for-

følgerj ham.. Ords.28.1(1931). se ogs. u. efter

10 2.1. i videre anv. (jf. være ude efter u. ude
6.2), dels: straffe, irettesætte, holde nede,

drille, være paa nakken af en olgn. de mange
Oversættelser af Davids Psalmer i Tide- og
Bønnebøger, som (Chr. Pedersen) allerede ved
en tidligere Lejlighed har været efter.

Brandt.CP.217. hvis man ikke vil have .

.

sit Korn i en utilladelig Grad tyndet, er det

. . nødvendigt at være efter Kragerne.

Bogan.II.106. Han kunde ikke lære noget,

20 og Læreren var altid efter ham.AndNx.M.
82. Hjortø.ST.107. dels: søge at fange, skaffe

sig; efterstræbe. Hånd er efter det, som
fanden efter en siddl. Moth.Y284(jf. u. Skil-

ling sp. 498^'). Den første (bog) hafver jeg i

mange Aar været efter og med stor Begiær-

lighed ynsket mig at eie.Gram.Breve.il. Han
er efter Fruentimmer ved alle Leiligheder.

YSO.I.700. (han) var efter Nastka uden at

faa noget for det, hun havde sine Tanker

30 andre Steder. Rørd.Ya.115. 6.3) i forb. m.
for

II
i udtr. for plads, placering foran noget.

naar Maskinen er for (o: koblet for) Toget.

LokomotivT.1943.39.sp.2. Har man været

for dommer . . går turen til arresten. Bom.
S.I1.49. være for døren, for haanden osv., se

I. Dør 3.1, Haand 12.3 osv. \\ i udtr. for at

passe for, være beregnet for (en, noget). *Er
Lyset for de lærde blot

|
Til ret og galt at

staxe? Grundtv.PS.YI.231. Paa den Forstan-

40 diges Læber findes Viisdom; men en Kjep
er for den Uforstandiges Ryg (Chr.YI: paa
hans ryg, som fattes forstand, skal være

riis; 1931: Stok er til Ryg paa Mand uden
Nid). Ords.10.13. Portier'en kom springende.
— Elevatoren er ikke for Personalet. £rZ

Krist.DH.105. \\ være 'for noget, se IV for

7.5. 6.4) i forb. m. fra || som udtr. for tilstand

efter løsrivelse, fjernelse, adskillelse ell. for

ikke-deltagelse i noget, ophør af aandelig

50 virksomhed, selvbeherskelse olgn. Om natten,

da de løse bæster er fra hiorden.Cit.1707.

(Yider.III.392). Anførte Dom viser, at

Dyrehaven allerede (da) har været fra

Magistraten og endeel af Borgerskabet at

have den i Leie og Fæste. PEdvFriis.S.209.

Man maa være fra (o: holde sig borte fra)

saadanne Selskaber. YSO.L700. *den maae
være fra Vid og Sands,

|
Der nægte vil, at

vi dandse hedre.Rahb.PoetF.1.135. alt hendes

60 Mod var . . fra hende. OldemorsErindringer.

(1908).110. (hans) Øjne var ikke fra hende,

naarsomhelst hun lod sig se.JYJens.RF.98.

se ogs. u. fra 1.5. || i udtr. for tilhørighed, op-

rindelse, herkomst fra noget, kan noget godt
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være fra Nazareth? Joft.i.47. „hvor er Du
fra?" raabte Cornetten paa sin militairisk.

Blich.(1920).X.99. hun var sort paa den ene
Arm. Det var vel fra en af Gryderne. KAahye.
KA.29. Hvem ka det (o: en gave) være fra —
er der ikke noet Kort —7KAMI.E.81. 6.5)

i forb. m. hos || i udtr. for at opholde sig

sammen med en, i ens bolig, forretning, kon-

tor osv.; spec: være ansat, i tjeneste hos.

Kvinden, som du gav til at være hos mig i'o

(Chr.VI: gav at være med mig; 1931: satte

ved min Side). lMos.3.12. hun har været hos
os som husassistent i to aar

j
være hos

gud, vorherre olgn., være død, være i

himlen. „Leve dine Forældre endnu?" —
„Nei, de ere hos vor Rexxe."Oehl.XIII.284.
de fløi i Glands og Glæde, saa høit, saa høit;

og der var ingen Kulde, ingen Hunger,
ingen Angst, — de vare hos Gudl HCAnd.
(1919).11.209. som udtr. for at besøge en 20

person ell. en forretning (som kunde), kon-
sultere en olgn.: Jeg . . sagde ham . . at jeg

i Overgaars ..havde været hos ham, men
ikke truffet ha,m.Oehl.Er.I.178. hendes kjære
Tante var hos Syiomfruen.Gjel.T.lO. Jeg
har været hos Lægen. Bjarnhof.LE.135. \\ i

udtr. for ophold, plads i nærheden af en ell.

noget, de Mænd, som vare hos mig, saae
ikke Synet. Dan.10.7. være hoB nogen i sit

yderste. Moth.V285. nu skal jeg straks være 30

hos dig, se u. hos 2.i. (nu 1. br.) om nærhed
ved ell. berøring med ting: *Har en forgiftig

Orm da hos min Piil vel vaaret,
|
Og sat sit

Snaus derpa-a.. Helt.Poet.108. \\ i udtr. for at

noget findes, forekommer hos, er forbunden
med noget, hos Agrippina var en naturlig

Frekhed, Hidsighed og Stolthed. Holb.Helt-
ind.I.194. Den udøvende Magt er hos
Kongen. Grundt.(1849).§2 (se ogs. u. lovgive,

udøve I.3J. Skylden var ikke hos Stats- 40

hanerne. LokomotivT.1943.43.sp.l. 6.6) efter

præp. i
II

t udtr. for at opholde sig, befinde

sig i visse omgivelser, inde i et rum. naar
I er i Compagnie, skal I icke være for meget
Tpeen.Holb.Kandst.III.4. Fanden (vil) helst

være i Finmarken, for at kiøle sig. sa.Hex.
IV7. være i luften, opholde sig udendørs,
i det fri. Jeg skal være meget i Luften og
ha,de. Bierfreund.FN.117. være i telefo-
nen, om person: være rede til at tale med 50

en i telefonen (efter at have faaet telefonisk

forbindelse m. vedk.s hus, kontor osv.). Paa
den Tid, Glarmesteren plejede at spise Fro-
kost, ringede (boghandleren) ham op. Lær-
lingen var i Telefonen, og Boghandleren gav
ham Besked. MH.V61. jf.: Det ringede.
Krums ærbødige Stemme var i Telefonen.
Larsen-Ledet.LK.lV.45. i udtr. for at besøge
et sted: være i byen, være borte fra hjemmet
for at besørge ærinder, spec. gaa paa indkøb. 60

Moth.V285. min kone er i byen for at købe
ind til middag

j
se ogs. u. By 2.1. være i

kirke, skole olgn., se Kirke 2.2, L Skole
2.1.

II i udtr. for indhyllet, iklædt, omvunden

tilstand. *Han (0: Amleth) er i Harnisk.
Oehl.XII.222. *just som de mente hun var
i Baand og Bast,

|
da lo hun saa hjertelig,

at alle Lænker hrast. Lemb.D.106. „Skal vi

være i Stadsen?" . . „Ja, ja! At Damerne er

lidt fikse kan jo ikke skeidel" Wied.TK.147.
Hun var i Vnderkiole. LeckFischer.HM.165.

bogen var i et brunt omslag uegl.: Udenfor
var Alt i det deiligste Grønt. HCAnd.Breve.
LI83. »Frugthaven er i Hvidt og Rødt.
Rich.II.351.

II
i udtr. for at befinde sig i et

vist tidsrum, være . . i sine Lære-Aar. vAph.
(1759). nu vare vi sidst i Novemher. Balth
Bang.S.109. (hun) er i niende Maaned. PoL
^^Itil941.4.sp.l.

II
i udtr. for at befinde sig i

en vis stilling, situation, tilstand, deltage i

noget, tilhøre en gruppe, udføre en handling
olgn. hun havde ikke vaaren i denne Geist-

lige Orden længe, førend Amulius fik at
høre, at hun havde faaet tvende Sønner.
Holb.Intr.1.36. Medens han var udi dette
Arbeyde, fik han at vide (osv.). sa.Heltind.

1.96. i alle Aarene havde hun længtes efter

noget andet end det, hun var i.AKoch
Schiøler.LF.20. Han var i Sogneraadet.
EilmarWulff.VL.78. i udtr. for besJcæftigelse

med læsning, studier, det at gaa op i, være
(helt) optaget af en beskæftigelse: jeg er i

Kristjern Pedersen, og dybt inde i hans
historieskrivning. AOlr.BrevetilBegtrup. (udg.

1924).24. (rollen) er lille, men Situationen
er stor. Man skal være i den. NicNeiiendam.
VV.140. paa selve Dagen, naar jeg (0: en rek-

tor, der skal holde tale) var „i det", følte

jeg egentlig intet Ubehag. Alsted.Skoleminder.

(1946).83. (jf. bet. d) i udtr. for (at komme i)

bevægelse ell. samtale, længere udtalelse: Vi
vare strax i Samtale om 'R.Riber.(Egeria.I,2.

(1805).115). Lidt efter var de i hastig Gang.
CFMortens.KA.44. Vi var ikke i Skænderi.
Pol.^''l\tl942.7.sp.4. være midt i noget, se

midt 1.8. i talrige faste forb.: være i sit es, i

forhør, i gæld, i haarene paa hinanden, i har-
nisk, i held, i ilden, i klemme, i ens klør, i

knibe, i lære, i unaade, i vinden, se vedk.

subst.; i forb. m. hens-obj.: være en i hælene,
vejen, se I. Hæl 3.2, Vej 14.i. || i udtr. for at

noget forekommer i visse omgivelser, under visse

omstændigheder, i en vis tilstand, præget af visse

forhold, (bogen) er i løse Arker. Oram.Breve.
167. Alting var i Forvirring. Nyerup. LittM.
428. *I længst forsvundne Dage

|
Var den (o:

Uranienborg) i Glands og Magt,
|
Nu er der

knap tilbage
|
Ruiner af dens Vragt.Heib.

Poet.IX.5. hele Gaden var i eet Dynd.
HGAnd. (Anker Jensen.ECAndersens sprog.

(1929).239). Toget er i Fart (0: kører), sa.

DB.25. i talrige faste forb.: være i baglaas,

bevægelse, brug, fred, gang, gære, i ens
haand, i handelen, i kog, i (en) pris, i vente,
se vedk. subst. jf. bet. II.2: Rorgængeren ..

fandt at nu burde Kursen lægges haardt
over i Venstre, den havde været i Højre
længe nok. JVJens.RF.147. vinden er i vest
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osv.
i
i udtr. for at indeholdes i noget (fx. en

persons tale, sjæleliv): jeg dømte af dine ord,

hvad der er i åig.Moth.V285. *Prøvet Viis-

dom var i hendes Tale. Riier.1.147. „Tænk,
om hun virkelig . . vendte sit Hjerte til en

Anden?" — „Det har ingen Nød," raabte L.

„Det er slet ikke i hendes Characteer." (ri/l!5.

IY200. jeg har ligesom kunnet faa afløb

for alt, hvad der var i mig, gennem at smaa-
stjæle og sma,aly\e.MKlitgaard.GM.29. der

er noget i hvad han siger
j
være i avisen,

faa omtale ell. Hive averteret ell. være trykt i

en avis (aviserne). Leiligheden er i Aviserne.

Rappee.l857.93.sp.l. Per er i Avisen! ud-

brød hnTi.Brodersen.T.146. hans Billede var

i Avisen. StormP.LK.16. 6.7) i forb. m. med

II

være med det ell. de bedste, se III. med 1.

I
i udtr. for ledsagelse, tilslutning til en per-

son, bistand olgn. jeg er med Eder alle Dage,

indtil Verdens Ende.Matth.28.20. *0 lad din

Aand nu med os \æTe.Grundtv.SS.I.645.

Fru B. skal ud at rejse. Gemalen er med
hende ved Toget. PoVV9l940.Sønd.27.sp.2.
i udtr. for at noget er en gunstigt: Lykken er

med os. VSO.1.701. være en med, se III.

med 13.3. i sætn. m. verbet i ønskemaade:
Naade være med ^åeT.Aab.1.4. *Være Fred
med Eder Alle,

|
Dem vi saae i Kampen

ialde.Abrah.(Rahb.Tilsk.l801.215). Fred væ-
re med eder. Alterbog.439. gud, herren være
med dig, se III. med 2.3 slutn. hlæse, skidt

være med det, se blæse 1.4, I. Skidt 4.2.

II
i udtr. for drægtighed olgn. Katten er med

Killinger. F^0.7.7W. En Hoppe der .. for-

modes at være med FøLBornholmsAvis.^'lia
1855.4.sp.2. Af Naboens 6 Grisesøer viste

de 3 sig ikke at være med Grise. PoWiil939.
lO.sp.5. se ogs. u. III. med 7.6. jf.: Hønen
er med eg.Moth.V286. AKoch Schiøler.LF.17
samt: være med die, rogn (u. I. Die 1.2,

Rognj.
II

i udtr. for at benytte et befordrings-

middel, være blandt passagererne, korvetten
„Heimdal", med hvilken vi var til Skot-
land. FiA;in{/en.V» 2952. 7. sp. 2. jeg plejer at
cykle, men i dag er jeg med sporvog(nen)

j

6.8) i forb. m. (i) mod || i udtr. for at bebude,

varsle; se VI. mod 3.4. || i udtr. for fjendtlig

indstilling, bekæmpelse af noget, et modsæt-
ningsforhold, det er . . u-billigt, at to skal
være imod een.Schousbølle.Saxo.92. man er

meget imod det (o: Ingemanns nye værk).
HCAnd.Breve.1.75. Dronningen . . havde fra

Begyndelsen af været imod Ulrik Frederiks
Forbindelse med en Dame, der var saa nært
knyttet til Eleonore Christine. JPJac./.SP.
*det er imod Betalingen.Gjel.KH.247. han
var mod forslaget I se ogs. u. VI. mod 6.2.

II være en imod, se VI. mod 9.2. 6.9) i forb.
m. om

II
i udtr. for at omgive, omslutte. Der

er en Vold om Byen.VSO.I.701. et Fouteral,
der var om Bladet. Kriminalf.623.

\\ (ofte m.
trykstærk præp.) i udtr. for at opholde sig i

ens nærhed, være en til hjælp, selskab; se u.
IV om 1.2.

II være lom sig, se IV om 1.4.

II
(nu kun dial.) i udtr. for at søge at skaffe

sig noget, de andre Grønlænder overskiældte

dem . . efterdi de (ikke) med dem foer ud,

og var om Næringen. £^ede.6rM. 75. Vil man
have disse Træer, maa man være om dem
i Tide.VSO.I.701. Kong Olav sendte . . sin

Fosterfader Rane til Engeland, for at være
om Fo\k.Grundtv.Snorre.II.25. se ogs. u. IV
om 6.1.

II
i udtr. for at dele, være fælles om

10 noget, fire Bønder vare om at udgiøre en
Plov. Klestrup.Antegnelser iWedel-Jarlsbergs

Anmerkninger.(1782).53. Vi kan begge være
om dette Stykke Kiød. VSO.I.701. jf. IV om
6.2. være halvt, hælvten om, se halv 1.5,

Hælvt 3.
II

i udtr. for beskæftigelse med et ar-

bejde. *hand (o: faderen) var om hvert Stykke
(o: af den parterede søn) at o^tsanke. Falst.

Ovid.70. nu kun i forb. m. betegnelse for et tids-

maal (jf. bet. II.2); være længe, lang tid osv.

20 om noget, se IV om 6.2.
|| (nu 1. br.) i udtr.

for at tage ansvaret for, selv træffe bestem-

melse. Eliezer: „Vil I stige ned^s; ienhule),
gode Joel?" — Joel: „Hum! Lad Ridderen
være om det." Goldschm.Rabbi'enogRidderen.

(1869).110. se ogs. om sp. 450\ \\ i udtr.

for at handle om, have som emne, drøfte, dette

(brev) var om intet andet, end bare Ædder-
koip^er. Rahb.Tilsk.1799.639. *Den (0: ro-

manen) er om to unge Hjerter,
|
Som man

30 skiller ad ved List. PMøll.(1855).1.52. det,

samlingen (s: mødet) egentligen er om. Cit.

ca.l830.(Vider.II.379). hvad er den (0: en
disputats) om. JP Jac. (Brandes. Br. II. 300).

hvorom alting er, se hvorom 3.2. 6.10) i forb.

m. over (præp. er i reglen (uden for første

gruppe) trykstærk) \\ i udtr. for at præge
noget, den Hastighed, som var over O., be-

tog ham ald Banghed. Sehousbølle.Saxo.21 3.

se ogs. u. III. over 2.5 og u. Rædsel l.i
||

40 (talespr.) i udtr. for at vogte, tage vare paa.

(de) vare over Tjenestens Gjerning (1931:
havde Vagttjenesten^. iZrøn.P.iP. Inger var
over sine Ting. Rent og pillent til Properhed
var der i alle Klitgaardens Rum. CFMortens.

KA.28. se videre u. III. over 5.2. || i udtr.

for at give sig af med, ell. ofre tid paa. P. A.

Heiberg gad ikke i sit Overmod være over

dette Arbeide, derfor paatog en Anden sig det.

FruHeib.HG.*(1947).9. en Pligtfølelse, som
50 heller ikke vi tør underkende, om vi ellers

vil være over at se nøjere til. BerlTid.^*lia

1946.Aft.8.sp.l. se ogs. IV over 5.4. være
noget over, se III. over 17.

|| (jf. bet. 8.3J
i udtr. for at ramme ell. overvælde. Herrens

strenge Vrede er over Eder. 2Krøn.28.11.

Vinteren var over dem. KnudAnd.IIH.97. se

ogs. u. IV over 6.2-3. || i udtr. for at (under)-

tvinge, styre, staa i spidsen for noget; se u.

IV over 7.1-2. 6.11) i forb. m. paa; som
60 eksempler (til forsk. bet. af II. paa^ kan

nævnes: I er paa vrange Veye (o: er for-

blindet).Holb.UHH.I.5. „Maden er paa Bor-

det", sagde Mine. Rønberg.GK.183. De 1500
Kr. var paa en Check. PoU''ltl942.5.sp.l.
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være paa arbejde, besøg; være 'paa 'en (se

II. paa 1.8J; være paa dagsordenen, paa
hæld, være paa knæe(r)ne, kærlighedsstien,

pumperne, vildspor osv.; være paa gulvet,

skøjter; være paa flugt, paa lur; være paa
alles læber; være paa vers; se vedk. subst. —

•

i forb. m. hensobj.: være en paa halsen, se

Hals sp. 739*^.
\\ han er paa fabrikken, kon-

toret osv. (o: opholder sig der for øjeblikket

(for at gøre sit arbejde)), men: han er paa lo

fabrik, kontor osv. (o: har sit arbejde, er an-
sat paa en fabrik osv.). være paa cykel, i

reglen brugt i bet.: anvende sin cykel som
transportmiddel ved en given lejlighed, jeg

var paa cykel til byen i gaar
j jf. vittigheden:

„er du paa cykel?" — „ja!" — „saa skulde
du staa af!" || i udtr. for at have naaet et

vist stadium, for øjeblikket beskæftige sig med
noget: være (lige) ved noget (se u. bet. 6.15j.

Hånd er på åtende diX.Moth.V286. Jeg er 20

li'e paa det allermest spændende (o: i roma-
nen). Wied.Thum.140. de to Mænd vare paa
(o: i færd med at drikke) det tredie Glas.

HKaarsb.DT.37. jf. f: Her stod vi og snacke-
de, og i dette Øyeblick var vi just paa dig

(0: talte netop om dig).KomOrønneg.II.8.
||

være paa ens bedste, se II. Bedste. 6.12) i

forb. m. til || i udtr. for at opholde sig, be-

søge et sted ell. deltage i noget. fx. være til

audiens, til bal, til bords, til hove, til huse, 30

til præsten, til taffel; se vedk. subst. have
været til byen, se II. til l.i. || i udtr. for

heregnethed, formaalsbestemthed, brug, afpas-
ning olgn. Østermarken er til græsgang. Ci<.

1706.(Vider.1.371). Man maa samle, hvad
der levnes, thi det kan være til et heelt

M&di\t\å.VSO.1.699. Disse Stumper Bræder
kan være til andet Brug. smst. Derimod
avledes Olivenolie og Vin, hvor Jorden var
åQxt\\.ABDrachm.RK.76. den (0: stikpillen 40

olgn.) er til dig, se II. til 14.3. hvad skal
det være til?, ikke være (0: kunne bruges,

due) til noget, se II. til 22.1, 24.1.
|| (nu

næppe br.) være undergivet; høre under, som
(o: eftersom) vi grander her i byen icke er
til et herskab eller giør hofveri til et sted,

mens til trende steder. Cit.l712.(Vider.n.
120).

II
i forb. m. hensobj. (ell. præp.-led m.

ior). være en til behag, byrde, maade, vilje,

se vedk. subst.
\\ (jf. skulle, ville til at gøre 50

noget u. II. til 27.i:; F. skulde nok været
til at tale endnu engang. Hjort. KritlAt.
II.XLVin. 6.13) i forb. m. uden (ell. for-
udenj som udtr. for at mangle, ikke være
forsynet med noget; se uden 6.1, foruden 3.

6.14) i forb. m. under; i udtr. for at være
dækket af noget: være under vand osv. — i

udtr. for tilstand, præget af underkastelse,
tvang, andres ledelse ell. af undersøgelse, be-

handling: alle fyrsterne . . gave haanden eo
der paa, at de vilde være under (1871: de
underkastede sigj kong Sa.lomo.lKrøn.29.24
(Chr.VI). *under Tidens Magt er Livet:
Før

I
Der Blomster stod, hvor nu er Støv

og Aske. PalM.1.48. Han vilde ikke være
under evig Mistanke. AaDons.FR.8. være
under aaget, tøffelen osv.; være under be-
handling, kontrol; være under en; se lY
under 10. 6.15) i forb. m. ved || i udtr. for
at befinde sig (nær) ved noget: være ved
maalet, ved en station osv., se VI. ved l.i.

II
have været 'ved noget, 0: rørt ved det;

se VI. ved 2.5. || i udtr. for at have naaet et

vist stadium ell. beskæftige sig med noget (for
øjeblikket) ell. (i forb. m. inf.) staa umiddel-
bart foran en handling olgn. være ved kaf-
fen; være ved toilettet; være ved at gaa;
se VI. ved 5. || i udtr. for ansættelses-, beskæf-
tigelsessted ell. -forhold. Floras to unge Ven-
inder . . var ved et Aipotek.ORung.P.23.
være ved handelen, ved et blad; se VI.
ved 8.1.

II
være 'ved noget, indrømme, staa

ved noget. Jeg var saa vis paa, at hun længe
har holdt af ham; men det vilde hun nu
aldrig være ved.Winth.IX.91. Saavidt jeg
kunde skjønne, ville Engelskmændene ikke
være ved, at Krigen . . kan blive dem . ,

ubehagelig. Goldschm.BlS.

I

II.329. Fru S. Y.
(er) i Smug noget behagelysten, men for

stolt til at være ved det. Brandes.B.278.
(han) gør snart Indtryk af at vide en Del
mere, end han vil være ved.ArthChrist.DT.
79. der foregaar et og andet i Sjælen paa
nogen af os, tit løjerlige Ting som vi ikke
altid vil være yed. JohsSmith.Hverdagensrøde
Frakker.(1948).99.

7) i særlige forb. (til bet. 3-5^ m. adv. (kun
de vigtigste tilfælde er nævnt ndf.; iøvrigt hen-
vises til vedk. adv.). 7.1) være af, se af B.1.8

II
være 'af [a*, ogs. a?] med, være befriet for

(noget generende, byrdefuldt) ell. have mistet

noget, sat det til; ogs. (nu kun dial.): undvære;
være foruden; skænke bort; skille sig af med.
(saa) skal hånd bøde én tønde øls værd til

vide og være af med sit oldermandslav. Ci7.

1707.(Vider.111.259). Han har intet at være
af med, eller, han kan ikke være af med
Skillingen, siges om den Gierrige. VSO.I.699.
Du er . . den impertinenteste Tøs i hele

Institutet, og jeg vilde ønske, jeg var vel

af med diglHeib.Poet.VI.22. naar hun fik

Noget at være af med, saa skulde hun nok
sende det. Oversk.L.96. Bare hun havde
(o: drukket en pot eddike), saa var man da
af med hende. BHolst.T. 9. De er ikke så
knappe (med snapse) derude (paa Rersø),

som her oppe på landet, her har de næppe
en drik rent vand til at være af med. Dania.
11.203. jf. f: Catachresis er, at et Ord bruges
i en grov og meget urimelig Bemerkelse. f. e.

Du skal være af ham at ride (0: holde op
med at drille, kue ham). Nysted.Rhetor.28.

7.2) være borte, se II. borte 1. 7.3) være
for

II
i udtr. for stilling foran ell. éjekkende,

spærrende noget. Det er Dag, men Vindues-
skjærmene ere endnu ioT.IICAnd.SS.IX.376.
han gik med en Vogn og ha'de Hvedebrø'
i, og der var en Hund ior.KLars.KV52.

64*
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Entrédøren . . var smældet i, — og Smæk-
laasen var torlMH.IVSS. || være under be-

handling. Hvilken Bog er nu for paa Auc-
tionen? VSO.I.700. Den 9de Januar var An-
søgningen for i Conseillet. Bruun.fFalsteriana.

4). (rets)Mødet holdtes . . for lukkede Døre.

Det var udelukkende H., der var ior.Pol.

^liol941.1.sp.4. 7.4) være forbi, være
forud (med noget ell. for en), være henne,
være langt henne olgn., være herunter, lo

være hjemme, se forbi 6, forud 2.1-2,

henne 1-2, herunter 2, III. hjemme 2.6.

7.5) være hos, (nu næppe Ir.) være tilstede.

i et fornemt Selskab, hvor jeg havde den
Ære, at være hos. Gram.Breve.l 31. se ogs.

u. hos 7. naar lægen er hos, er alting sundt,

se I. Læge 1. 7.6) være 'i med, ^„Dagl.

Tale." MO.1.1049), have omgang, fællesskab

med, arbejde sammen med, deltage i noget.

jeg vil ei være i med dig. Moth.V285. der- 20

som han [nu er i med V., saa er det ham
en let Sag at føre os i Vlykke. Olufs.GD.167.
Han er i med denne Tyvebande. VSO.I.700.
Paa hvad Maade har egenlig S. været saa
stærkt i med den moderne Videnskab som
han synes at forudsætte Ens Viden om.
JPJac.fBråndes.Br.II.349). Hun var almæg-
tig — for samtidig var hun i med Tyskerne.
AaDons.FR.274. Feilb. UfF. jf.: du var i

med, da det skede. Moth.V285. være i gang 30

med, have paabegyndt noget ell. være paa nip-
pet til, lige ved (at gøre noget, ske): det Kongl.
Liig var kommet paa Baalet, og Ilden var i

med at fortære det. Schousbølle.Saxo.223. Han
var i med at lade Skuden. Rahb.NF.1.9. *Jeg
var i med at sipiUe.Hr2.VI.38. En stor sol-

tindrende Arbejdsdag var i med at gaa til

B.\i\e.Aakj.SVVIII.70. Feilb. 7.7) være
igen, inde, med, nede, omme, oppe,
ovenpaa, over, ovre, se igen 5.3, II. inde, 4o

III. med 13.1, nede 2.1, V omme 2, II. oppe,
ovenpaa, III. over 16.8, 23.8, V ovre. 7.8)

være sammen, være samlet ell. omgaas, være
i fællesskab (med hinanden), vi vare sam-
men, der var ingen Fremmed hos os i Huset.
lKg.3.18. At tænke paa mine Venner er for
mig at være sammen med dem. Stuck.
(EFrandsen.SC.I.195). Henrik: „Er du ofte
ude paa den Maade?" — Eli: „Det meste
af Dagen." — Henrik: „Og jeg som havde 50
haabet, at nu skulde vi rigtig være sammen."
Rode.EM.67. se ogs. u. sammen 3.2, 4.4. om
intimt erotisk forhold: hendes Mor . . havde
(kun) været „sammen" med to Mænd i sit

Uy.TDitlevsen.BF.13. 7.9) være til (glda.
d. s. (i bet.: findes, forekomme, være for-
haanden), sv. vara till, fsv. vara til, sen. oldn.
vera til; muligvis efter lat. adesse; jf. til-

være og II. til 47.2) have eksistens; eksistere.

II (jf. bet. 1.1) om levende væsen: eksistere; 60
være skabt; ogs.: være i live; leve. Arv bør
at fremgange, imens Afkom er til. DL.
5—2—28. Saalenge jeg er til, skal dog saa-
dant icke gaa for sig. Holb.Jean.11.1. En-

gang, men det er skeet for længe længe
siden,

|
Og var jeg den Gang til, saa var

jeg ganske liden. PFess. 75. *For Bøn og
Sorg er Munke til i YeTden.Oehl.Tieck.II.68.

Jeg troer paa Gud, det er: jeg er . . forvisset

om, at Gud er til. Katek.§55. Af Breve fra

Jensine vidste Birgitte, at Henrik var til,

men hun havde ikke regnet med ham.
AKochSchiøler.LF.136. i sætn. m. der (jf.

bet. 10.2j; *er der nogen i Verden til,
|
der

eders Hu leger ipsLa.? DFU. nr.1.22. Hvor klar

end den Sandhed er, at der er en Gud til.

JSneed.VII.41. se ogs. talem. u. I. Pige I.2,

Smaafolk 2. opretholde livet: Hvis I undte
os det godt, gav I vel en Løn, saa vi ogsaa
kunde være til. Kirk.D.55. Det er dyrt at

være til. JohanneBuchardt.Guds ogMenneskers
Ager.(1945).11. i videre anv., i forb. ikke
kunne være til, ikke kunne begaa sig,

„nære sig", være i fred, være glad olgn.: Det
er savtens vort ny Komfyr, at nogen har
faa't ondt af . . men du kunde jo ette være
til, inden du fik det Stsids\Lunde.F.9. Han
kunde ikke være til for Pine og Værk i

sin Mei\e.AarbVejle.l920.68. jeg kan ikke

være til for fluer. UfF. Feilb.
\\ (jf. bet. I.2-3J

om ting, forhold: være skabt ell. forekomme,
findes, være en realitet. Af disse sidste 6.

Kirker (som opregnes i en ældre kilde) har
maaskee nogle været til, som man behøver
nærmere Oplysning om, men nogle af dem
kan man tvile om. EPont.Atlas.IV611. *Jeg
veed en Flod, jeg saae den kun i Drømme,

|

Dog vist jeg veed, at den paa Jord er til.

Hauch.SD.II.297. Skoven var til for deres

(0: sneglenes) Skyld.HCAnd.(1919).II.288.
en Tale var og burde kun være til i det Øje-

blik, den blev holdt. Arup.VH.10. her er lov

og ret til i landet, se I. Lov 1.3. i sætn. m.
der (jf. bet. 10.2j." endskjønt det er vanske-
ligt at kunne forestille sig, at der ere flere

end een sand Ydmyghed til. Høysg.S.32. der

maatte dog være noget Bedre og Gladere
til end det, han hidtil havde set. Schand.TF.
1.154. der er megen løgn til, se Løgn 2.2.

i udtr. for at have varighed, bestandighed, ikke

gaa til grunde: *disse Sørge-Breve,
|
Der bør,

mens Verden staar, at være til og leve,

LThura.(Falst.0vid.a6^). En Ting varer

imens den er til. Høysg.S.31 5. Kirken har

været til i atten Aarhundreder.ZterA;.F7/.29.
den vogn er til endnu

j
i udtr. m. al, i forb.

som alt hvad der er til, alt i verden. De
tillegger ham alle de Lyder, som til er.

Holb.Jean.Vl. *al den Sorrig,
|
Som i Ver-

den er til,
I

Den slettes ud af Hjertet,
|

Naar Kjærlighed kun \il\Winth.VI.42. (han)
skældte os ud for al det, der var til.Dengl.

KlokkeriFarum.(1928).57. i udtr. for at noget

er uovertruffet (nu især i forb. som det bedste,

værste der er tilj; hånd har og et par Riffler,

som siger 6, slige Rifler er ikke til udi heele

Landet. Holb.HP. 1.4. Morgenen var det

værste, der var til. Da var alting graat og
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trist. TDitlevsen.BF.20. ikke være til for
en, ikke tiltrække sig ens opmærksomhed ell.

vække ens interesse; hlive overset. Landskabet
var ikke til for (Michelangelo); der fore-

kommer ikke en Maaneds Landophold i

hans hele Li\. Brandes.MB.155. Han faldt

i Tanker. Den omgivende Natur var ikke

til for 'h&m..EChristians.Hj.397. 7.10) være
tilbage, tilovers, se tilbage 1.2, 2.2-3,

4.3, tilovers 2. 7.11) i forb. være tiden ud, lo

se ud 7.2 (jf. udvære^. 7.12) være ude,
se ude.

8) iet. 3 (og 6-7j Irugt m. mer ell. mindre
udpræget tanke paa bevægelse (egl.: den
bevægelse, der gaar forud for, fører til ens

tilstedeværelse, placering osv.); ofte i forb. m.
der ell. her, se bet. 9.3. 8.1) befinde sig paa
et sted efter en bevægelse dertil; have naaet
(et sted); have indfundet sig; i videre

anv.: komme til stede; komme (frem); 20

vise sig. (ofte i forb. m. modalverber), han
hastede for at være i Jerusalem paa Pintse-

DsigGn. ApG.20.16. naar Du kommer ned paa
Bunden af Træet, saa er Du i en stor Gang.
HCAnd.(1919).I.8. Kl. 6 om Eftermiddagen
skulde jeg være i Roskilde, da jeg havde
meget vigtige Forretninger. i2appee.i85S.326.

sp.2. Den første Vogn var (o: holdt) allerede

i Porten. Bang.SG.47. Alle Naboer havde
været at titte ind til Ljåia,. IBentzon.GH.55. 30

*0m en Time allersenest
|

skal du være
paa Kontoret. SigfrPed.NSY30. han har
og være hjemme Kl. 11. TDitlevsen.BG.138.

8.2) m. tanke paa bevægelse til et sted ell. ad
en bane: bevæge sig, rejse, bringes til ell.

opsøge et sted; ogs. om tænkt bevægelse. Jeg
er vis paa at Historien er i Morgen over
den heele ByQ.Holb.Vgs.(1731).II.13. Vær-
ten . . forstod, hvor P. B. vilde have været
hen (0: hvad han sigtede til). Pont.F.11.79. 40

Vagtposter . , fulgte Stranden netop dér,

hvor Baaden vilde været ind. MylErich.S.126.
Jeg skulde været ud at lede. Rode.EM.115.
Han . , bevægede sig som paa en Inspektion,

hans Øjne var allevegne. JFJens.i2F.43. se

ogs. Dania.III.177. 8.3)i særlige forb. (til bet.

Q-1).
II

t forb. m. præp. af: have bevæget sig

ud af; komme (ud) af; forlade; svinde bort

fra. Isen var af Sundet. JHelms.G.90. (ar-

bejdet) kan bringes til Udførelse saa snart 50

Frosten er af Jorden. Pol."'lil941.1.sp.3. han
havde ikke været af tøjet i tre dage

j || i

forb. m. præp. fra: gaa (bort), vige fra.

G. var ikke fra J.s Stol under Maaltidet.

OldemorsErindringer.(1908).81. Klotilde var
ikke fra den Thehætte for at lugte. Zilfic/i.

Sønnen.(1903).145. \\ i forb. m. præp. i:

Pennen var ham straks i Haanden (0: han
greb straks pennen). SophMull.N.85. Er du
ikke i (0: trukket i) Frakken endn\x\ Skjoldb. 60

ML.25. Hun havde nok lige været i vandet
(0: i aaen) . . maaske hun havde været i

et stykke længere nede. Gersov.KL.17. Havet
er i (a: naaet op i) Klitterne inden Aften,

siger en gammel Fisker. B.T.*/ii942.5.sp.i.

om beskæftigelse med noget: *Strax er du i

din OékonoToie. Riber.11.110. i udtr. for at

gaa ind paa et omraade, søge, rode i noget

olgn. ell. forgribe sig paa noget: det første

(fjerkræet) kommer ud, ere de strax i korned
og gjør ska.de.Cit.l715.(Vider.II.134). Han
nægter, at han var i hans Faders Chatol.

Kriminalf.355. Den Nederdel vil jeg ikke
have tilbage i mit Skab — se. Møllene har
været i den. Buchh.Su.1.258. i udtr. for at

sluge ell. (m. h. t. udtalelse) tage i sig:

(fiskene) havde en Smag, som om de alt

eengang havde været tyggede eller, som Ma-
troserne kalde det, som om de havde været
i Folk iør.PMøll.(1855).II.241. da talte jeg

som en Gjæk. Gid det var i mig igjen. sws^
220.

II
være i ell. over en, angribe, over-

falde, kaste sig over. lige saa saare man vilde

give sig til at rumstere ved noget, saa var
den (o: en pladshund) i En. KLars.Udv.Skrif-
ter.II.(1921).109. 2 Svende er over S. med
Ileh.KMunk.C.67. \\ i forb. m. præp. til:

rejse, drage osv. ell. bringes, føres til et sted.

det, at jeg hellere vilde have været til en
vis fyensk Præstegaard. Goldschm.Fort.I.204.

Vognen skulle have været til spor 75, men
kørte på grund af et fejlstillet sporskifte i

spor 11. Vingehjulet.1950151.154.sp.2. \\ være
igennem noget ell. noget igennem, have

gennemvandret ell. gennemgaaet, gennemlæst
noget. De var gennem Kastellet og sad en
time paa SraedeUmen.MKlitgaard.MS.87.

(oprørerne) havde været dem (a: kahytterne)

alle igennem paa Gangen. J7Jews.^i^.i43.
(læreren) havde været den tyske Grammatik
igennem mange Gange. ^asefi^ans.Fr.ii^.

||

i forb. m. (præp. og adv.) omkring ell.

rundt, (markmanden) bør hver morgen at

liafve veret markerne omkring førend sol-

lens opga,ng.Cit.l712.(Vider.II.112). hermed
er vi Gaarden rundt og tæt ved Mellem-
porten, vi gik ud tr&.Buntzen.MB.9. Jeg har
boet omtrent 6 Uger i Berlin og været en
Del omkring hos Folk. Brandes.Br.1.184.

Politiet var rundt i Ejendommen for at

høre, om ingen havde mærket noget til Ind-

hrndet.PoV*l»1941.7.sp.l. jf.: Når samme
oldermand har våret et år omkring (0: virket

i et aar), da skal hans naboe igen vere

o\dermand.Cit.ca.l700.(Vider.I.95). 8.4) i

forb. m. subst., der angiver rute, tur. I går var
(=• gik) jeg en anden ve]. Mikkels.Ordf.lOl.

Han er Forretningstur i Bil helt ned til

Fredericia paa ubestemt Tid.^ifenmwg'sen.

BM.61. Thomas havde været et Vend inde

hos sin M.OT.JørgenNiels.D.16. være (have
været) en tur til et sted, se Tur 6.

C i forb. (til bet. A., B.) med adv. der
og her (og i sætn., hvor disse ord nu kan
indsættes).

9) i (normalt) trykstærk anv., især m. efter-

stillet adv.: være der, her. 9.1) (jf. bet. 1.3-4^

forefindes; være en realitet; være for-
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haanden; ogs.: forekomme. Nat skal der

ikke være (1907: skal ikke være der; 1948:

Nat skal dér jo ikke \æTe).Aah.21.25. hvad har

Manden udrettet, medens Dagen og Kraften

var der. Mynst.Tale.(1830).6. De mørke
Aftener var der med det lange Arbejde ved
lLys.AndNx.PE.II.120. Endnu nogle År
efter Moderens Død var Mindet der med al

sin M&gt. Rørd.LB.192. (jeg) tager imod
Kranse og Blomster og ordner, hvad der

ellers kan være.Scherfig.Fu.61. jf. u. bet. 1.4:

Jorden vilde være ubeboelig, hvis Drivhus-

virkningen ikke var der.Lysgaard.L.33. 9.2)

(til bet. B.i-2) opholde sig ell. være til

stede der (o: et angivet sted), her; ogs.:

aflægge besøg (der, her). Her er vi, lad

os nu høre, hvad I har sammenspundet.
Holb.Jean.il. 3. *Jeg mindes vel et Sted,

gid jeg var der igjen,
|
Der Timerne saa

sagtelig gled hen.Hauch.SD.I.153. Da de

kom hjem, havde D. været der og spurgt

efter B.JVJens.D.15. Hvem var (der) hos
onkels i aites? Mikkels.Ordf. 30. en Aften
(vaagnede jeg) op i Rædsel til en stor Sort-

hed, og Mor var der ikke. AaseHans.EK.20.
(man kan ikke paa een gang) være her og
der og straalemester tillige, se Straalemester.

II
(dagl.) i forb. 'have 'været der brugt i

videre anv.: have prøvet ell. været ude for

noget; spec: have spist af noget, smagt noget;

ogs.: have efterladt sig spor, have gjort skade.

„havde du . . ikke en lille Aktie i den For-
retning (o: et elskovseventyr)!'' . . „Ja nu er

jeg en gammel skaldet Rad, men jeg har
Fa'n spilleme vaaren der, kan I troV Skjoldb.
S.95. „du skulde smage leverpostejen" —
„tak, jeg har været der."

j jf.: „Marchanel,
er De saaret?" — „Kuglen fløj forbi. Men
Kniven har sgu været åer."KMunk.Fugl
Fønix.(1939).41. ogs. som udtr. for at man
ikke ønsker at gentage noget, vil holde sig fra

det: Siden (hustruens død) forblev (Gram)
ugift; „jeg har været der og kommer der
ikke mere," skrev han til en Yen. BiogrLex.
VI.170. (nu næppe br.) i forb. m. adv. godt
(vel): have præsteret meget, gjort et godt

stykke arbejde. Det første ogsaa du tænker
og fornemmer at du har vel været der, hold
da op (o: at spise) og vær forsikkret, at

det er nok for den Gang. Bøeg.S.201. hun
(spurgte) om han ikke skulde have et Stykke
endnu (o: af lammestegen). „Aa nej, lille

Frue . . lad det bero for denne Gang! —
Jeg har været der ganske godt." RSchmidt.
F0.141.

II
(talespr.) i forb. maa vi være

her! ell. (jf. bet. 2.3j lad os bare være
her! som udtryk for protest mod ell. haanlig
afvisning af noget; især som udtr. for at

man finder noget helt urimeligt, uantageligt.
(et) af de Tilraab, hvormed en dum eller

affekteret Yttring besvares: . . Maa vi være
her? Bøgh.DD.1866.185. Maa vi nu være
her? Den bider man ikke paa ! Inte at bryde
sig om Msindio\k.Schand.SB.118. „Maa jeg

dø paa Stedet, om jeg noensinde —." —
„La os bare være her." LeckFischer.(Han,
HunogHende.(1949).16). 9.3) (til bet. S)

komme frem ell. tilstede, indfinde sig,

dukke op, komme til syne der (her); ogs.

som udtr. for at træffe en, faa øje paa en.

„jeg skall skaffe en kiol i en hast, som jeg

vill laane i mit navn." — „Ak kiere Pedro!
vær snar da." — „Jeg skall være her (o:

10 komme tilbage) i et øje-hlik." Holb.IV700.
*Naa er du der, din gamle ØrnlWinth.IV22.
(han laa) endnu i Sengen: „Sæt dig ned
på en Stol! Jeg skal strax være der \"Blaum.
Sk.232. din Cacao er her straks ! /Bentzon.
GH.8. i forb. m. med: Jeg bliver nervøs,

jeg skyder skidt med det Resultat, at Bæ-
stet efter det femtende Skud stadig er der

med Hovedet (o: paa ny stikker hovedet frem).
Holstein.BM.32. Vingehjulet."'liol951.1.sp.2.

20
II

i videre anv.: gøre sig gældende ell. mærk-
bar; om levende væsen: reagere (hurtigt);

træde i aktion; gribe ind; spec: komme med
en bemærkning, protest olgn. (ofte i forb. m.
straksj. læser jeg f. Eks. op . . og der staar

„s'gu" etsteds, som jeg . . da er nødt til

at læse med, er de der s'gu straks. JaÅ;

Schmidt.SP.53. Fru Jerichau (ser) mig staa

ledig og er der øjeblikkelig. „Maa jeg præ-
sentere Dem?" Hun fører mig hen foran

30 to midaldrende Skønheder. Galsch.SR.96. var
der blot den ringeste Mulighed for at af-

værge eller gribe forandrende ind, skulde

Mor nok være der. AndNx.LK.104. i forb. m.
med: (Drachmann) kunde ikke spise en Bøf
paa Bristol, uden at Bladet var der med
„den isengraa SkjaAd". HarNiels.SP.68. der

er Straf for at sige om en Tyv, at han er

en Tyv. Man skal have Mandens egen Til-

staaelse for det. Ellers er Dommeren der

40 med Bøde. Ekstrabl.^l7l920.3.sp.2. i særlige

udtr.: være der igen, vise sig, optræde igen;

gøre sig gældende paa ny (især: paa en irri-

terende, ubehagelig maade). „Du spiser ikke

smukt," sagde Svalen. „Er du nu der igen?"

sagde Græshoipipen.CEw.Æ.XII.19. I 1836
er han der igen med de fire endnu vittigere

politiske artikler.FBrandt.SK.126. Saa, nu
er Klokken der igen (o: den ringer igen).

ErlKrist.DH.57. der var den ell. det (o: en

50 hikken) igen
j || ligesom den var der, saa

var den der ikke, og saa var den der dog
alligevel (fra revuen Buh-Lang-Buh.Tivoli-
Revue.1889.15), ogs. brugt som udtr. for, at

noget først synes at lykkes, derefter at mis-

lykkes, for endelig at lykkes. SvClaus.IRosen-
lænker.(1933).157. Bom.S.30. jf. u. alligevel 1.

10) i anv., hvor være oftest er ell. kan være

mer ell. mindre tryksvagt (trykstærkt bruges

det bl. a. hvor modsætning til ikke-eksistens

60 fremhæves), m. foranstillet adv.: der, her er

(i sætn., der indledes m. spørg. pron. dog

(hvem osv.) er der (her)J, i tilfælde, hvor disse

adv. har mistet deres tydeligt demonstrative

bet. og (fonetisk) deres stærktryk; medens ud-
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viklingen er helt gennemført ved der, har her

p. gr. af sin snævrere lokale bet. (jf. Wiwel.

40) kun delvis faaet den afblegede og mere om-
fattende anv.; som eksempler, der viser her's

afsvækkelse fra tanken paa noget bestemt lokalt

til en anv. som den ved der ndf. angivne,

kan nævnes: her er en Viin Candeel, hun
bad Madamen ikke vilde iorsmaae.Holb.

Bars.II.l. *her (o: i byen) er to, som bager

Biød.Wess.lSS. Har her, mens jeg var ude,

været en ung Dame, som jeg skulde læse en
Rolle med? Goldschm.R.223. \\ subjektet i

sætn. er en ikke bekendt (ikke tidligere omtalt)

størrelse og staar derfor som regel ikke i best. f.

(om undtagelser se AaHans.BUS.62f.), men
størrelsen kan baade betegne noget ubestemt

og bestemt afgrænset (fx.: der var frugttræer

i haven: der var tre frugttræer i havenj

II
der er — tjener nu til at karakterisere

en sætn., hvis særformaal er at angive en til-

stand, situation, et tilfælde som eksisterende

ell. foreliggende (især i modsætn. til de sætn.,

der indeholder et substantivisk led, hvorom
resten af sætn. giver en oplysning; sml. flg.

to sætn.: folk er paa gaden og der er folk

paa gaden; sml. AaHans. Sætningen. (1933)

.

49ff. PDiderichsen.DG.182f.271; et substan-

tivisk led behøver slet ikke at findes i der-

sætninger, jf. bet. 10.3-4 samt sætn. af typen

der raabes og skrigesj; tidligere var der ikke

et nødv. led i sætn. af denne art (og sætninger

uden der forekommer i enkelte tilfælde endnu),
især ikke, naar sætn. indledtes m. et præp.-led

ell. adv. (i hvilket tilfælde der nu sættes efter

verbet), jf. (se ogs. FalkT.Synt.9ff.) flg.

sætn., hvor nu foretrækkes enten sætningsind-

ledning m. der ell. anvendelse af andre verber

end være (fx. findes, eksistere^; I min Faders
Huus ere (1907: er der^ mange Boliger.

Joh.14.2. „forgangen Maaned var saadan
Kulde, at alle Cardinalerne frøse til." —
„Alle Cardinalerne?" — „Nej jeg troer der

staar Canaleme." Holb.GW.111.1. Om hendes
Opførsel ved det Franske Hoff ere stridige Be-
retninger. sa.Heltind.1.235. Fælledskab i Van-
ge er ikke paa Bornholm. JPPrahl.AC.5. * I dit

(o: Danmarks) Skiød er Kjærlighed,
|
Fred

i dine Skove. Ing.RSE.II.213. midt i Byen
var (HCAnd.D.123: laae derj et prægtigt

UairmoTs\ot.HCAnd.(1919).I.89(se ogs. eks. i

AnkerJensen.HCAndersens sprog.(1929).238).
nede i den halvlyse Gade var glade Kvinde-
stemmer. Jør^.F(S.S7. Theaterkikkert . . i den
ene Side har været en Bule, som er rettet

nd. PolitiE.Kosterbl.''liol924.3.sp.l. I går hav-
de overhovedet ingen kunder været. Kirk.
VS. 169. jf.: *Var cimbrisk Barn —

|

(Jeg
kunde gierne sagt: der var et cimbrisk Barn.

|

Men skiønsom Læser! mig ei nægt,
|
At jo

det første Udtryk Stempel bær
|
Af høie Stiil

hos Fordums Slægt,
|
Som tydskviis Barder

nævnet er.).Wess.l70. f jf- bet. 10.5 {og 17.i):

Hvo er, som x&ahexl Holb.Sgan.6sc. i sætn.

m. hvor (nu kun CP samt i faste forb.): hvor

intet var (talespr.: hvor der ingenting var
ell. hvor der ikke var noget^, kunde intet

erholdes, og Enden blev, at Kongen selv . .

maatte beqvemme sig til at indbetale Skat-

terne for (disse) Bønder. CFWegener.A.II.91.
hvor godtfolk er, kommer godtfolk til, se

Godtfolk 1. hvor intet er, har selv kejseren

tabt sin ret, se Kejser 1. (dial.) jf. bet. 10.5:

Hvor ingen er og (o: som) klapper, er der

10 heller ingen og (o: som) napper. /Jede5o.i64.

II
hvor subj. er et personligt pron., staar dette

som regel i oblik form: „Er der da ingen

andre end Dig der hedder Frederik?" —
„Nei der er inte." FritzJiirg.nr.38. Der er

kun os tilha,ge. Mikkels.Ordf.25. saa var der

far og mor og bedstefar og mig
j

der er

dem ell. de, der menef olgn., se de sp. 532^^^

II
om tilfælde, hvor der nu er vaklen ml.

brugen af der er — og det er •— se Mikkels.

20 Ordf.36. AaHans. Sætningen. (1933). 60. jf.:

det kunde være baade Aar og Dag imellem,

at (der kom fremmede). Elkjær.RK.120. i

18. aarh. forekommer (især som norvagisme)

en videre anv. af det er . . for der er . .

:

vilde de endda ickun føre en Nations Lyde
hiem med sig, var det icke saa meget at

sige, men (osv.).Holb.Jean.I.l. Det er noget

om det.vAph.(1764). se videre u. det 2.2

slutn.
II
om brugen af verbets talform i denne

30 art sætn. se JBaden.Gram.206. Wiwel.148 og

der sp. 632*'fi^ 10. 1) i forb. m. præp.-led ell.

adv. (oprindelig en stedsangivelse, der fore-

gribes, repræsenteres af der, jf. AaHans.
BUS.65): der lever, eksisterer, befinder sig ell.

(fore)findes, forekommer noget (paa et sted,

en tid, under nævnte omstændigheder olgn.).

Der er et heelt Regiment Matrodser uden
for Dørren. Holb.Kandst.Y3. der vare to

Sønner efter hannem (o: han efterlod sig to

40 sønner).Schousbølle.Saxo.91. af Dandserinden
derimod var der kun Pailletten, og den var
brændt kulsort.HCAnd.(1919).I.209. *End
er der en Gud for oven,

|
Der raader for

Danmarks S&g.JHelms.8.2. Der er mer
(o: kaffe) paa 'Kanden. Wied.Thum.32. det

er der Straf tor.KLars.KY73. Der var ingen-

ting for Yinduerne.GGregersen.KS.S. jf. bet.

8.3: Jeg kan see, at der har været nogen i

Skabet. IfO. i angivelse af maal: Der ere

50 altiid sex Uger imellem Vinter-Solhverv og
Kyndelmisse. JE^ø?/s^.*S'.255. Fra Luz til Ga-
varnie er der sex Mil. Schand.RP.367. Lars

holder Flasken op mod Lyset. „Der er to

til hver og tre til vos andrel" Wied.TK.198.
der er to timer til middag

j
der er lang tid

til jul
j
der er god tid til arbejdet I

(jf. bet.

8.2j m. tanke paa at noget bringes, sendes:

Togene kørte ofte forbi flere Holdepladser,

fordi der intet var til eller fra Toget der.

60 Rambusch.JE. 107. Af sin Svigerfar faar K.
(juleaften) en Tegnebog . . Svigermor har
hæklet en Flipskaaner til sin kære Svigersøn.

Fra Hilde er der ikke noget. Fallada.B.355.

i tilfælde, hvor subj. staar først i sætn.: Hvor
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få folk var der dog i kirke i dag. Mikkels.

Ordf.30. Politi var der i Nærheden, smst.32.

Flere kan der ikke være på vognen, smst.

der er ikke andet for, se TV. for 18.7.

der er (ell. kan værej noget i det, se III. i

7.2. der er ikke noget i det, (talespr.) der

er ingen (større) betydning knyttet til det ell.

det er ikke forkasteligt, slemt. Den Forseelse

er der intet noget i. VSO.I.700. jeg synes nu
ikke der er noget deri at hun reiser med lo

de unge B.erTeT.HCAnd.BCÆ.1.305. (han)
spurgte, om jeg syntes godt om Dig. Det
kom mig saa overraskende, at jeg ikke

kunde svare, skønt der var jo egenlig slet

ikke noget i Spørgsmaalet. iVaws.jPi?.76.

naturligvis kunde han gaa med og se om
han kunde hjælpe hende, det kunde der vel

ikke være noget i.BMikkels.TF.96. der er

ikke noget ondt i det, se ond 6.1. i forh.

m. med, i udtr. for arbejde, kvaler, bryderier, 20

vrøvl med noget ell. i udtr. for at noget ikke

er som det skal være. Salg og Bestillinger har
der . . ikke været meget med i disse første

Ægteskabsaar. PChristians.OttoBaehe. (1928).
43. Hun gaar ikke saa godt, for der er noget
med Fødderne. Sønderby.ToMennesker mødes.
(1932).91. Tina havde aldrig før anvendt
Ironi over for ham. Hvad var der med
hende? AaDo7ts.FR.213. se ogs. u. III. med
10.2. der er noget imellem dem, dem 30

imellem, se III. mellem 6.4-5. der er noget
om det, se TV. om 7.1. der er noget under
(det), se lY under 8, 20. der er (ikke)
noget ved det, se VI. ved 8.3. der er
noget i vejen, hvad er der i vejen olgn.,

se Vej 14.1-2. om forh. m. være til se ovf. u.

bet. 7.9.
II

i tilfælde, hvor være indgaar i en
fast forb. m. præp.-led olgn.: Der var en ung
pige i færd med at feje gulvet. Mikkels.Ordf.
27. jeg ved, der er en adresse i gang der 40

er hjælp paa vej I 1 0.2) i forb. m. (substan-
tivisk) subj. alene: der eksisterer (om levende

væsen: lever), forekommer, findes, foreligger

(noget). *Hjælp os, o Jesu kjære!
|
Vort Kors

i Verden her
|
Taalmodelig at bære !

|
Der er

ei Hjælper' Rer.Vægtervers.Kl.l. Der var en
liden Bye, i Byen var en Smed.Wess.136.
*Der var en Tid, da jeg var meget lille.

Bagges.lV.27. Jeg ve' ikke hva' saadden
noed Kryb skal være godt for . . Det var 50

da meget hedder hvis der ikke vår den Slags.

Soya.EnGæst.(1941).5. se ogs. der sp. 636"«
der var engang — , se Gang 6.1. jf.: Der var
engang en smuk Pige, som der nu kan være
flere, her i Jylland. Blich.(1920).VII.43. m.
subj. først i sætn.: Jo større indtægter der
er, desto (eller jo) større udgifter er der
ogsL Mikkels.Ordf.31. \\ i tilfælde, hvor der
ved der i nogen grad tænkes paa en bestemt
situation, et bestemt tilfælde: angivende fore- eo
komst, tilstedeværelse paa et sted, til en tid.

(han) lukkede Kisten op, nei Gud bevares!
hvor der var meget Guld\ HCAnd.(1919).
1.10. Jo der var rigtignok Penge (0: i

pengekisten)] smst. Hun stod i Gaarden og
saa op til Privatens Vinduer, der var Lys.
ErlKrist.DH.24. Skibsdrengen (kommer) og
siger, at der er Kaffe (0: at kaffen er serveret).

Pol."litl942.12.sp.2. til bet. I.5: der var
Bibellæsning (i skoletimen). Riber.(Egeria.

1, 1.(1804).207). der skulde snart være
'Sik%dimen.KnudAnd.HH.57. Der var (0: op-
stod, hørtes) en Latter. OldemorsErindringer.

(1908).111. II
(især i sætn. m. ubest. pron.

som subj.) i tilfælde, hvor en del af sætningens
indhold ikke er direkte udtrykt ell. er fortiet

(undertiden synes sætningerne opstaaet ved

forkortelse af længere udtr., især ved ude-
ladelse af relat. bisætn.); dels m. trykstærkt

verbum: Her har ikke været et Menneske
hele Dagen (o: mennesker, der vilde træffe en).

MO. Der har været saa meget (o: meget, som
skulde gøres, ordnes). ErlKrist.DH.50. Jeg
synes ligesom der var noget (0: at noget pus-
lede, rørte sig) i Køkkenet. JørgenNiels.D.138.

Moderen: . . er det virkelig sandt, Edith —
er der ikke nogetsomhelst (0: er du ikke

gravid)? KAbell.M.41. har der været noget
(0: er der sket noget, har nogen villet træffe

mig olgn.), mens jeg var borte?
j
(jarg.; ofte

som trusel til en, der har udfordret, irriteret

en:) 'er ell. 'var der noget? — hvad 'er der?
hvad er der sket, i vejen? er der noget galt? hvad
skal jeg (gøre)? *Du forskrækker

|
Mig . .

Sig,
I

Hvad er der? Boye.PS.II.95. (døren)

aabnedes. Og en Purk med graadfulde Øjne
lukkede den efter sig. — Hvad er der?

spurgte li.KrJens.DF.9. Hvad er der nu? Er
du syg? ErlKrist.DH.l 3. „Du opfører Dig
altid som en Gadedreng. Ogsaa i Aftes." —
„Hvad var der i Aites?''LeckFischer.K.41. dels

m. tryksvagt verbum (især butiks-spr.) : var
der 'mere ell. 'videre (se III. vid 14.3^ ell.

andet (andre ting)? især brugt som spørgs-

maal til kunden, om han ønsker at købe, be-

stille yderligere ting. B. var i butiken; hun
var allerede inde i alting, undtagen den da
stående vending: Der var ikke andre ting,

som B. ikke kunde få sig til at sige.

Hjortø.IV.160. Politimanden (o: paa hitte-

godskontoret): (vil lukke Lemmen) — Var
der mere? KAbell.M.60. jf.: Hvad skulde der

være? spurgte Legetøjshandleren, og Dren-
gen gøs af Velbehag, fordi han sagde, hvad
der skulde være. Ellers var det ikke Lege-
tøjsbutikken, han var kommet ind i. Alle

andre Steder sagde de: Hvad skulde det

være\Gerdes.SE.85. der er det at ell. der er

det med N. N. at (se med sp. 1148^^^) m.

fig. bisætn., som udtr. for at man fastslaar

noget, regner noget for sikkert, (hotellet) staar

ikke til at redde . . Men der er nu alligevel

det, at saa længe Direktøren lever, gaar det

nu nok. ErlKrist.DH.21. (dagl. ell. vulg.) i

forb. som der er noget 'der, der er noget om
det; der er noget, der tyder paa det.; det er

et moment, der maa tages i betragtning. 10.3)

(ofte trykstærkt; talespr.) i subjektløse sætn.,
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livor et subj. er underforstaaet. Naar de blot

havde taget den Femdalers Ligvogn . . for

der var (o: der var penge) efter hende, det

skal ingen Menneske afdisputere mig. Men
den Tod&\eis\FJHans.PS.I.346. Der var
(o: der var fisk) for 650 Ki.EBertels.MH.74.
der er (o: vin) i den anden Støvle (o: vin-

flaslce).ErlKrist.BT.75. der skal ogsaa før-

end de (o: kejserparret) kom været udluftet

og været (o: vceret ild) i Kakkelovnene
næsten en heel MaaLned.HegermL.fHjort.B.I.
396). Her har ikke været i Kakkelovnen
— i flere da,ge.Raage.DagHrude. (1906). 249.

hjemme var der ikke i Kakkelovnen. OJSttngr.

SM.20. der er til ham (i en god mening), se

II. til 14.1, Mening 1.3. || i tilfælde hvor der

til subj. er knyttet en inf. see mig til de Grine-

bidere af Tjenere 1 De fnise hvergang de see

paa mig. Hvad er der at lee &å? Heib.Poet.

VII.333. der var ved Grøfteranden ikke en-

gang Grønsvær at sætte sig paa. GoWsc/wn.Y
446. Hvad er der at se i den Kut\? ErlKrist.

BH.231. Naar Adresserne her er skrevet, er

der igen ikke mere at IsiVQ. Fallada.B.120.

Der er bare det at sige til'et, at det ta'r

mindst 7 Aar at blive Læge.Soya.LJ.13.
10.4) i (subjektløse) sætn. m. adv., præp.-led

ell. adj. i intk. paa subjektets plads, angivende
at det herved betegnede forhold foreligger, er

til stede. I Gaar, da jeg kom hjem, var her
hundekoldt. PMøll.(1855).11.264. der er læn-
ge til (efter: der er lang tid til). Wiwel.41.
Der er mellem to og tre mil til h&vet.Mik-
kels.Ordf.24. er der i orden (i herrens stue)?

j

der er længe mellem snapsene, se Snaps 1.

II
(vist til dels omdannelse af tilsvarende sætn.

m. det er — , idet der kan erstatte det, naar
sætn. indeholder en adverbiel stedsangivelse, jf.

AaHans.BUS.64f.) m. adj. i intk., angivende
at det herved betegnede forhold er til stede,

præger noget, de rykkede ind udi hendes eget
Kammer, hvor der var saa mørkt, at man
maatte betiene sig af Lys. Holb.Heltind.I.313.
*Her er saa lummert;

|
Jeg kan ei faae mit

YeiT.Heib.Dv.64. *(han) sad i Krogen,
|

Hvor der var mindre lyst. Winth.HF.54.
er der ikke for langt at gaa, saa vinder jeg

vel nok til Yeiende. Baud.KK.12. Der var
sort af mennesker paa tox\et. Mikkels.Ordf.
14. Der er der glattest. smst.l6. Her er

travlt idag. smst.15. se øgs. eksempler u.

I. der 2.1 og AaHans.Sætningen (1933).60.
(nu sj. i rigsspr.) uden der i sætn., hvor et

adv., præp.-led ell. adjektiv (i intk.) staar

forrest i sætn.: Natten faldt paa . . Trindt
om var tyst.Blich.(1920).XVIII.163. *Hist
ude er koldt. Winth.1.215. *Mørkt var paa
Trappen . .

|
Laasen jeg fandt. Hostr.OE.5.

„Vil du sidde i sofaen eller lænestolen?" —
„Hvor er m&geligst?" Mikkels.Ordf.16. i forb.

som her er godt at være (se bet. S.b): Her er

godt at være, at boe, let at leve.ilfO.
|i

i

faste forb. m. præp. -f- inf.; jf- II. til 23.2-3:

Der var ikke til at komme frem for vxeTX-

nesker. Mikkels.Ordf.15. jf. VI. ved 5.6 slutn.:

Der var ved at blive stille i forsamlingen.

Mikkels.Ordf.16. 10.5) i visse komplicerede

sætn.
II
ved saakaldt sætningskløvning, fx. i der

er nogle, der mener det overfor den enkle sætn.

nogle mener det (se nærmere Mikkels.Ordf.
569. Brøndum-Nielsen.ST.158 ff. AaHans.
Sætningen.(1933).62ff.). Der er intet, hvor-
udi Menneskets frie Villie mindre bør ind-

10 skrænkes end udi Ægteskab, og dog er intet,

hvorudi øves meere Ty&ng.Holb.Heltind.I.

319. der er ingen Ting, jeg er mindre for

(se bet. 6.8j at spilde, end P&'piir. Rahb.ProsF.
IY6. der var Ingen (Chr.VI: de havde ingen^,

som kunde begrave dem. lMakk.7.17. (han)
erklærede . . at var der Noget, han gjerne

vilde rokkes i, saa var det i den . . Beslut-

ning. PJ^ans.Ziir.ii^/. i forb. m. personligt

pron. (nu alm. i oblik form): Der ere Dem,
20 som endnu begræde ham.Gylb.TT.34. Der

ere dem som indskrænke Forsynet til Slæg-
ten, til HistoTien. Mart.Levnet.il1.223. Der
er de, der kan tage deres Sorg op og bære
den. JPJac.II.50. Der er dem, der mener det.

Mikkels.Ordf.23. der er ikke andre end ham,
der kan gøre det \ se ogs. de sp. 532'^^-

\\ i

sætningsknude (sammenslynget sætn.). se eks-

empler: AaHans. Sætningen. (1933). 63. 10.6)

(dannet til bet. D.) i tilfælde, hvor der til subj.

30 er knyttet et sammenligningsled ell. et prædi-

kativt adj., angivende at der eksisterer, findes

noget som det angivne, der har aldrig vært
nogen saa tienstagtig, som \eg.KomOrønneg.
111.337. Mon der være nogen Smerte som
min ^mextel Robinson.l.203. Der var altid

en lærer nærværende. Mikkels.Ordf.28. Der er

ingenting så galt, at det ikke er godt for

noget, smst.29. der var ingen som Tom.
AaDons.MY206.

40 D. i tilfælde, hvor være m. mere ell. mindre
afsvækket betydningsindhold nærmer sig den
rent syntaktiske funktion at forbinde et subj.

(i en sætn. ell. en infinitivneksus (fx. han lod

ham være hi)) med et led, der beskriver dette

ell. rummer det andet element i en sammen-
ligning ell. identifikation. \\ være er normalt

mer ell. mindre tryksvagt; ved emfase bliver

det trykstærkt, saaledes fx. i den sp. 867"^
nævnte anv. og i tilfælde, hvor vægten lægges

50 paa tidsforholdet (udtrykt i verbets tidsform)

ell. realiteten (jf. bet. 1), fx.: Grundtvigianis-

men var en Bevægelse; men ganske jævnt
hørte den op med at være det og gik over

til at blive et St&asted. MPont.(PoVVil921.
7.sp.l). ikke blot forestillede, men var Gude-
billede og Helgenbillede paa mystisk Maade
selv Gud eller Eelgen. PJohans.DB.12. \\ inf.

m. partikel: at være bruges i forb. m. visse

arter af verber (se u. II. at 6.1^ til at sammen-
to knytte sætningens obj. (i pass. dens subj.) og

præd. ^„akkusativ med infinitiv"; jf. ogs.

ndf. u. bet. 12.B). Siger Hustrue sig at være
med BBLTn.DL.5—2—12. Haver nogen Ejen-

dom i Haand og havendis Værge, og anden

XXVII. Eentrykt "/. 1953 55
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Mand siger den sin at være. smst.5—5—S.

hvem siger Folket mig at være (1907: at

jeg er)} Lue.9.1 8. Andre meene dog saadant

at være uden Grnnd. Holb.Heltind.il.303.

Maria vilde synes bedre end hun var, og

Christina ville synes værre end hun virke-

ligen kunde dømmes at være. smst.242. (han)

kiendte den (o: den kvinde) i det røde Klæde-
bon at være hans kiære HustTU.Oehl.XXX.
52. nu kun alm. ved verber som formodes, lo

menes, siges, synes (se de paagældende ver-

ber); f konstruktionen brugt som subj, i pass.

sætn.: Dette saaledes at være vises af dag-

lig 'E,xldiXGn\\Qå.Holb.Heltind.I.200. — ogs.

styret af præp. (i disse tilfælde kan at være

ofte udelades); dels i forb. som anse for at

være, anslaa til at være, regne for at være
(se de paagældende verber); dels i forb. m.
intr. verber (ell. andet prædikatsverbum) til

sammenknytning af infinitivens præd. og sætn.s 20

subj.: gaa, gælde for, se ud til at være
osv., se de paagældende verber og Mikkels.

Ordf.114. t hedde at være, se hedde sp.

1010"^
II

i visse bisætn. (indledt m. hvad, som
ell. en betingelseskonj.) bruges endnu (især

O, delvis gldgs.) slutstilling af verbet. Den,
som gift er, maa ej saaledes sine Midler til

anden afhænde, med mindre Hustruen med
hannem derom eens er.DL.S—1—10. du, som
berøvede mig det kostelige Klenodie, mit 30

halve Syn . . dig haver jeg nu berøvet det,

som kosteligere eT.Oehl.XXX.49. vi har nu
det, som bedre er. Skovrøy.Hundevagten.
(1913).33. han (kan) bruge de mærkeligste
Anledninger til Udfald mod alt, hvad stort

og herligt eT.EThoms.(Tilsk.l936.I.45). hvad
mere, værre er, se hvad sp. 795"^, I. mere 2,

II. værre l.i. se ogs. FalkT.Synt.295. Mikkels.

Ordf.596. om upers. udtr. som som sandt er,

om saa er se u. bet. E. || et præd. mangler i 40

visse tilfælde i en sætn., der følger efter en
anden prædikatssætn., idet præd. fra denne
underforstaas, ell. præd. kan genoptages v. hj.

af det (se det sp. 687""^). 1° i al alm. Jeg
var ikke sulten før, nu er }eg. Elkjær.HF.22.

Er De gift? — Jeg har været. Jeg er skilt.

ERode.LivetsEkko.(1944).136. Alle Hjemmets
Funksjonærer er Fagforeningsmedlemmer.
Selv Borgmesteren eT\CHans.BK.80. ofte i

sammenligningsbisætn.: Postvæsenets Indfø- 50

relse i Sønderjylland . . var mere omhyggeligt
forberedt end Statsbanernes var det. JaeAnd.
Er.lll.13. K. blev blegere, end han i For-
vejen \dit.ErlKrist.DH.122. han er nu lige

saa gammel som jeg var, da jeg kom hjemme-
fra

i

2° i emfatisk gentagelse; dels m. alm.
ordstilling: Du er fuldstændig hjerteløs. Du
er. Brodersen.L.14. Du er s'gu da en nydelig
lille Unge — du er. ERode.Detresmaa Piger.
(1943).69. dels m. omvendt ordstilling: Hun 60
var nydelig, var hun. JPJac./.2. Men hun var
ogsaa værd at se paå, var Ingehorg. Thyreg.

UdvFort.II.235. I er en Gæk, er I.Gjel.
ES.114. Hun var ældre end han, var Da-

men. ERode.LivetsEkko.(1944). 74.
II
om forb.

som er og bliver se u. blive 2.3.

Il) i forb. m. adv., præp.-led, sammenlig-
ningsled, maalsbestemmelser olgn. i tilfælde,

hvor disse betydningsmæssigt staar paa over-

gangen til ell. paa lige fod med et (adjektivisk)

præd. (se bet. IB); grænsen ml. bet. B. og D,
er flydende, fordi en betegnelse, der egl. an-
giver sted, tid, kan faa en uegl. anv. m. kvali-

tativt indhold fhan er oppe (af sengen): han
er højt oppe (3: meget munter ell. begejstret)),

fordi adv., præp.-led, der betegner situation,

omstændigheder olgn., kan udtrykke (nogen-
lunde) det samme som et adj. (han er i for-

legenhed: han er forlegen; han er i godt
humør: han er lystig), og de to slags bestem-

melser kan sideordnes: *De nye Støvler for

ham stod;
|
De blanke var, og uden Meen.

Bagges. Ungd.I.187. varen var billig, men den
var ogsaa derefter (jf. derefter slutn.)

j
se

ogs. AaHans.Sætningen.(1933).160. endvidere

er det formelt vanskeligt at skelne ml. adv. og
ubøjede ell. ubøjelige adj. i denne stilling

som eksempler paa overgangstilfældene kan 1

øvrigt nævnes være alene, De's, dus, ene, ens

fløjten, forbi, forgæves, fælles, itu, kaput
kvit, lige, nok, omsonst, rede; være langt

fra, ovenud; være (en) tilpas; det er fejl

ilde; se videre Wiwel.52ff. \\ af de herhen

hørende tilfælde fremhæves flg.: II. I) i forb

m. præp.-led \\ i forb. m. præp.-led m. af

dels i udtr. for at være bygget, fremstillet af

et materiale: *Hænger først op min Kaabe!
|

hun er af Skarlagen rød. DFU. nr.1.50. Mu-
ren var af det gule Leer,

|
Og Taget det

sorte Straa.Oehl.XXIYUe. „Kan Di ikke

fortælle os, hvordan den Brudekjole saa

ud." — „Ja, hva' var'en a.'?"Wied.TK.142.
Gulvet var af cement. MKlitgaard.GM.13.
dels i udtr. for at besidde, bruge ell. være

kendetegnet ved noget (se ogs. af A.12.2J;
Hånd er af et got gemøt.Moth.V284. Jeg
ved nok at hun burte have høyere Titul,

men jeg er ikke af mange Complimenter.
Holb.LSk.III.l. Han var af ringe Herkomst.
VSO.1.699. jeg er nu a den Tanke, at (osv.).

KLars.KV.72. i anmodninger om at vise en
en venlighed, gøre en en tjeneste: vær af den
Godhed at hugge Hovedet af migl Holb.NF.
(1728).I1.121. Det er ikke Andet, end om
De maaskee vilde være af den Artighed at

gaae et Øieblik bort. Heib.Poet.V1.270. om
forb. hvad er den af? se hvad l.i. || i forb.

m. præp.-led m. i; dels i angivelser af det

materiale, hvoraf noget er fremstillet. Kæde
og Skud (i tæpper) er i Xllå.P Westermann.
ÆgteTæpper.(1945).113. møblet er i fuldt

mahogni
j
dels i udtr. for at bestaa af noget:

den del af bygningen, der var i to etager.

Vingehjulet.1949150.161 .sp.2. dels i forb. m.
hensobj. (ell. præp.-led m. forj i forb. som
være en i faders, moders sted, se Sted 6.2.

II
(især talespr.) i forb. m. præp.-led m. med,

i udtr. for at have et vist udstyr, en vis skik-
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kelse, besidde noget, (torbisten) blev bunden
paa Ole, som . . vor (o: var) med skrante

syge (o: som skrantede). FarumEr.73. Klip-

pen tæt ved er med uhyre Huler. HCAnd.
Breve.I.155(se ogs. AnkerJensen.HCAnder-
sens sfrog.(1929).239). Lille-Bentzen var med
strøget Hanekam og i Konfirmationsfrakke.

Bang.SE.209. Barndomshjemmet var med
Fromhed og ¥&ttigåom.Rubow.T.72. Syd-
italien . . hvor Huse og Dragter er med lo

stærke Kulører.K Schou. Maleren PeterHan-
sen.(1938).83. se ogs. III. med 7.6. i udtr.

for at være dækket med noget: kun Halvdelen
af Arealet er med Sddd. Dalgas.Anlæg afSmaa-
plantninger.(1875).4. det ene stykke (smørre-

brød) skal være med leverpostej, det andet
med ost

\
i udtr. for at et ord staves paa en

vis maade: Er Petersen med d eller t? Pol.

"1*1941.3.sp.2.
II

i forb. m. præp.-led m.
over, i udtr. for at noget har overskredet en 20

grænse^ et maal (jf. lY over 3.6, 12.2J. De
vahre, som . . ere over fire Us^. Cit.1711.

(KhhDipl.VIII.207). (hendes) Tøi var til-

visse over 4 å 500 Rdrs. Yæråie.Stampe.VI.
223. J. maatte være over de trediye. Elkjær.

MH.126. Tak, ingen Komplimenter . . Jeg
er over den Alder I CarloAnd.TA.l97. Dia-

logen (i filmen) var betydeligt over, hvad
man er vant til.BerlTid."'U1940.M.5.sp.l.

II
i forb. m. præp.-led m. paa, i udtr. for at 30

have en vis størrelse, vægt olgn. Lejligheden
var paa tre Værelser (o: en treværelsers). 8øi-

berg.KK.II.7. gedden var paa 12 pund
i ||

i forb. m. præp.-led m. til; angivende pris:

Denne Thee er til fem Mark Fundet. Høysg.
S.129. Crinolinen . . var til 10 Rd.Rappee.
1858.130.sp. 2. angivende et vist formaal: det

maatte være gode Kakkelovne, og til Kokes.
KLars.GV.6. ofte (jf. bet. 19.2j m. ftg. inf.:

være til at lukke op, spise, se II. til 23.2-3. 40

i udtr. for at (være af en saadan art at man)
udsættes for en behandling: være til grin, lat-

ter, spotfse u. II. til 13.3-4J; i udtr. for at finde

anvendelse som ell. blive til noget: Solen skal

ikke ydermere være dig til (1931: Ej mer skal

Solen være ditj Lys om Dagen. Es.60.19. saa
skal misgierning ikke være (1871: vordej
eder til et stød.Ez.l8.30(Chr.VI). være til

rest, se I. Rest 4.2. i forb. m. personbetegnelse:

optræde i en vis rolle ell. egenskab (der fore- 50

kommer ogs. forb. uden præp.): være til gæst,
nar, vens, se Gæst 3, Nar I.2, I. Ven 1.4.

II
i forb. m. præp.-led m. ved i udtr. for at

besidde noget, være ved alder, ved sine fulde
fem, ved (godt) helbred, magt, godt mod,
penge; jf. være ved sig selv (u. II. selv I.2).

1 1.2) i mer ell. mindre faste forb. m. adv. ell.

maalsbestemmelse (jf. bet. 11.7^ + præp.-led
(ell. andet adv.). Hånd er vel til mads . .

lit til sin mad (o: spiser meget, henh. lidt, er eo

stor-, smaattærende).Moth.V287. de vare ikke
et Haarsbred fra at drukne. Heib.M.23. Han
var altid et Skridt foran Naturens alminde-
lige Orden. PMøll.(1855).II.229. de Fleste

vare godt en Uge om at komme ned.S&B.
være langtfra (se lang 6.1J, nær ved (at gøre

noget); være ilde, godt deran, se deran 2.

være daarlig, godt tilpas, se tilpas 2.2. være
vel, ilde, underlig til mode, se II. Mod 1.3.

være sent, tidligt paa færde (paa den, det),

se sen 2.3, tidlig 3.4; være længe flang tid,

mange timer osv.) om noget, se IV om 6.2.

være godt, daarligt ved (det), se VI. ved
9.2, 4, 18.2. 11.3) i forb. m. pronominale adv.

som saadan, saaledes, hvordan, hvor-
ledes, i udtr. for en persons tilstand, egen-

skaber ell. særpræg (især: i væsen, karakter

ell. (jf. bet. 6) optræden over for andre).

„mit Hierte vil briste over de ulycksalige

Tidender .
." — „Hvordan meener I da vel

mit Hierte at yære?" Holb.Jean.II.l. Man
veed, hvorledes Fruentimre ere.MO. se bare
hvordan jeg er i Hovedet (o: usoigneret)

I

StDrewsen.K.160. Saaledes er jeg, hellige

Moder — siger Hovedpersonen i Hervé's
Operette Frøken Nitouche til den strenge

Priorinde i Klostret. Vogel-Jørg.BO.486. hun
var stadig ikke klar over hvordan han var.

Herdal.BL.16. „hvordan 'er han?" — „han
er meget flink."

j
se ogs. u. saadan 5.1, 8,

saaledes l.i. jf. bet. 11.5: som manden er,

(saa) er og hans tale, se 1. Mand 2.3. || i

sætn., der synes udviklet af sætn. som han er

slem til at bande (se u. bet. 13.ij, i udtr.

for at have en slem vane, en stærk tilbøjelighed

til noget: Snart mangler der en Aare — som
Folk er til at stjæle! — snart er Roret væk.
KMich.Mor.(1935).110. han er saadan til

rø. flg. inf., se saadan 8. 1 1.4) i forb. m.
maadesadv. alene, i udtr. for persons befin-

dende. Fischern er en skjøn Gjæstgivergaard,

som benyttes meget af Badegjæsterne i

Carlsbad, da dertil er en nydelig Prome-
nade, og man er der særdeles godt. vSundt.

Udtog af enDagbog.(1827) .82 . især i forb. være
vel, se II. vel 3.3. 1 1.5) i forsk. forb. m. konj.

som
II

t forb. med et med som indledet sammen-
ligningsled i stilling som præd. Et Menneskes
Dage ere som Græs. Ps.103.15. jeg er lige-

som hånd (nu alm.: ham; jf. u. ligesom l.i

slutn.).Moth.V282. Emma kunde have været
som andre unge Piger og aabenhjertigt til-

staaet sin Moder det llele.Hrz.Y161. Min
Lærerinde . . har været som en Mor for mig.

BerlTid."'liil951.Aft.2.sp.3. jf. bet. 4: Alt i

denne stue var som (0: var som det var)

i hendes ha,rndom. Herdal.BL.64. i deskrip-

tive sammenligninger (med anvendelse af bil-

leder): * Torbisten kravler af mørken Hul
|

Med fire Vinger saa prude;
|
De to de vare

som sorten Kul,
|
De to som Glar i en Rude.

PMøll.(1855).1.17. Den lilles kind var lige-

som fløjl at føle ])aa. Mikkels.Ordf.121 . Hen-
des Ansigt var som de graa Vinteræbler,

naar de plukkes, endnu haarde og sure af

Ungdom. MartinAHans.TS.62. || i forb. (saa-

dan, saaledes) som den (osv.) er ell. skal

være, knyttet til et (især: umiddelbart) fore-

65*
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gaaende substantivisk led, angivende den til-

stand, form, hvori noget (skal) forefindes,

foreligge, vi kom til Syrernes Leir, og see,

der var ikke en Mand eller et Menneskes

Røst, men Heste bundne og Asener bundne
og Teltene, saasom de vare (1931: urørt^.

2Kg.7.10. nu skulde Sysselmanden udar-

bejde Ordbogen som den skulde være.Easfc.

Br.I.lO. Tygestrup (o: Kongsdal, Holbæk
amt), som det var, og som det er. En hi- lo

storisk-statistisk Beskrivelse. Estrup.(bogtitel.

1838). Vask Dig lidt — men ikke ret meget.

Kom bare som Du eT.Buchh.UH.81. se ogs.

som 8.3 slutn. tage noget som det er, se

II. tage 9.2. jf. bet. 13.i slutn.: Tine foer

ud af Sengen . . ud i Køkkenet paa bare

Ben (o: barbenet), som hun var.Bang.T.lOS.

i forb. som noget (han) 'er til, se II. til 26.2.

1 1.6) m. bisætn. som præd. \\ m. sammenlig-
ningsbisætn. som præd. deres (o: de ugude- 20

liges) haab skal være, som naar en udgiver

aanden (1871: deres Haab (skal) aandes ud
med Livet). Job.ll.20(Chr.VI). *(han) var,

som man ham saae,
|
Betænksom, lige frem,

i hvad han tog sig -psL&.JFriis.130. Så sagde
Vorherre: — Du mener med andre ord, at

det er min skyld, de (0: menneskene) er som
de er ?KaiBorgenNielsen.(Pejlemærker.(1951).
126. være som folk er flest, se flest 2. til

bet. 6: jeg vil være, som du vil have mig. 30

Moth.V283. „Mange misunder Hr. de Lau-
zun." — „Men det var derfor, at han var
i Dag, som han xar." Schand.IF.172. han
er, som han er, man maa tage ham som
han er, med hans daarlige sider; tidligere spec:
han er ubehøvlet, simpel ell. dum, uduelig.

AIoth.V283. „Tilregner mig dog ikke denne
min Farbroders u-høflighed, han der —" —
„Ja hånd er som hånd er.''JRPaulli.SB. 22. i

forb. som åen være, som den wæve \il, (jf. 40

u. bet. 14.1^ hvordan den saa end er. Argumen-
terne maa nu være, som de ville, saa forføre

de dog mange. Suhm.Yll. Hvad synes De saa
om Bjørnsons Sang? Den være nu som den
vil; af de norske Studenter har jeg modtaget
. . en Tak , . ingen i Danmark har ydet mig.
FruHeib.B.II.53. \\ i en rent deskriptiv sam-
menligning (m. anvendelse af billeder, jf. flg.

gruppe). Hvens Fyr var som naar en gam-
mel Kone langsomt gaar forbi sit Vindue 50

med en rødlig Lamipe.JacPaludan.Returtil
Barndommen.(1951).104. || m. en hypotetisk

sammenligningsbisætn. som præd. Jeg er lige-

som jeg vilde sove (o: jeg er lige ved at fcdde
i søvn, søvnig). vAph.(1764). Jeg var, ligesom
jeg havde faaet et Chok, da jeg saa ham
køre ham neå\BerlTid.'Viil934.Sønd.2.sp.l.

II (talespr.) i forb. m. ^saadan, saaledes og

fis-) følgebisætn.: være saa medtaget, at —

.

endnu var hun i sine Lemmer saa hun rystede 60
af Skræk. Kronborg. Fideikommisset Stjernaa.
(1906).91. saa var han saadan af Latter, at
han næsten ingen Verdens Ting kunde sige
til os.OldemorsErindringer.(1908).110. Han

var saa han rystede (0: af ophidselse). And
Nx.MR.67. han er, saa han ryster i Knæene.
Fallada.B.177. jeg har været i mine Ben saa
jeg ikke kunde g&Si.OrdbS. se ogs. eksempler

u. vride 2.4. 1 1.7) i forb. m. (især substan-

tivisk) led, der angiver maal, antal, tidslængde

olgn., oftest svarende til (og vel udviklet af)

en forb. adj. + maalsangivelse (han er 1,80 m.
høj og 35 aar gammel). „Hvor gammel er

du, har jeg spurgt." — „Jeg er (nu: bliver^

et og tyve Aar til Juul." Oehl.XIII.284.
*Jeg er halvtredsindstyve Aar.Heib.Poet.I.

127. den ejendommelige Spisestue, der var
bygget som en nordisk Hal og var Tl» Alen
til Loitet.KBokkenh.U.129. Hun var 19 og
han var bd.JVJens.RF.135. Et læs sne maa
kun være to kuhikmeter. PoV^lil950.1.sp.6.

distancen er ca. 40 km
j i videre anv. i udtr.

som: Floden var tyve fod i bredden. Mikkels.

Ordf.44. være saa og saa meget i omfang,
omkreds, se Omfang 2, Omkreds 2. (nu
næppe br.:) Herredsfoged Embedet var
neppe trehundrede Rigsdaler aarlig.HMHoff.
MinVirkekreds.(1810).8. \\ i udtr. for klokke-

slæt, klokken er (henved) ti, klokken er

mange, (jf. bet. I2.5J hvad er klokken? hvor
meget er klokken? osv.; se Klokke 3.2. Hun
så op på det store ur. Den var lige fire.

Peer Schaldemose. Mennesker i vrimlen. (1951).

6. klokken er et kvarter i 12
j || angivende

tidslængde; undertiden m. overgang til bet.:

vare. Arbejdstiden var fra 6 Morgen til

7 kiien.Casse.IE.55. også dét var kun et

^ekunå. StDrewsen.K.176. jf.: Efterat denne
Kunstydelse havde været (rettet i Schack.

Phantasterne.(1925).18 m. støtte i manuskrip-
ter til: varetj en passende Tid, bragte Chri-

stian igjen Samtalen over paa Krigsbedrifter.

Schack.l4.
\\ (jf. bet. II.2 samt være to om

olgn. (u. bet. 12.4^^ i forb. være halvt, hælv-
ten om, se halv 1.5, Hælvt 3. 1 1.8) i forb.

m. et led, der angiver retning (især for vind).

Vinden er iorind. Fisker.SøO.145. Hvad Vej

er Yinden? ErlKrist.K.78. Vinden er Vesten
for Nord. Scheller.MarO. 391. Vinden er 2

Streger ind om Styrbord, smst. se ogs. u.

I. Vind 1.3.

12) m. substantivisk led som præd. || især

i tilfælde af identifikation gør det ingen ell.

kun ringe forskel, om leddene opfattes som
subj.—præd. ell. præd.—subj., og det kan i

skrevet sprog (spec. i poesi) være vanskeligt

at afgøre, hvad der er hvad, jf.: *En Ørn
var mit Uielme-Mærke.Ing.RSE.V1.250. se

nærmere AaHans.Sætningen.(1933).78f. PDi-
derichsen.D0.178. \\ der er talkongruens ml.

subj. og præd. undtagen hvor være har bet.:

udgøres, bestaa af ^Vi ere Automat, lige saa

vel som vi ere Aånd. Høffd.FH.'I.(1894).233.
en division er 20000 mandj ell. udgøre

fRid længere borte, Du! vi er' jo et heelt

'Regim.ent.FritzJurg.nr.4). 12.1) m. person-

betegnelse som præd. (om brugen af artikelløs

form og ubest. art. i disse tilfælde se AaHans.
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BUS.52ff.); dels angivende, at det, som subj.

betegner, falder ind under, henhører til den
gruppe ell. art af mennesker, som angives af

præd.: Jeg har aldrig været enten Jæger eller

Krybe-Skytter.fio/6.Jep.//.2. Ej da maa I

være nogle Slyngle af Poeter. sa.Arab.13 se.

(jf. AaHans.BUS.26). *Kong Pharao var
en ugudelig KTO]^.Grundtv.SS.II.77. Hav-
kongen . , havde i mange Aar været
Enkema.nd.HCAnd.(1919).I.108. Maa man ip

saa ikke væmmes ved det at være Menneske I

Kierk.XIV328. *Se saadan en Mand var Ole

Fihl.Drachm.SH.G?. *Jeg er en simpel

Bondemand
| Og jevn og ligefrem. MZ^ans.

S.76. være konge, herre, invalid, præst,

venstremand, katolik, bogelsker j men: være
en svækling, en pralhans, en stræber, en op-

bygger, et sproggeni
j i modsætningsdelte

(disjunktive) betingende bisætn.: *Hvem den
(o: bogen) i Panden kom, hånd Doctor var, 20

Magister,
|

Licentiat, Student, Professor,

Polihistor,
|
Den maatte tumle om. Holb.

Paars.54. i konjunktiv: (at) tale med Dem,
som det sømmer sig for ærlige Mennesker,
de være Venner eller Fiender. Oylb.(FruHeib.
HG.*(1947).237). dels angivende identitet ml.

subj. og præd.: *Er I nu Havbor Kongens
Søn,

I
hvi vilde I mig saa skænde? Z)F£/.nr.i.

25. (prinsernes og prinsessernes) første og
siste Dommere skal Kongen yæie.DL.l—2 30—1. *De saae, jeg var Holger Danske

|
Og

ingen formummet Skie\m.Ing.R8E.VII.251.
*Han var den stærkeste Gut, som fandtes,

|

Fra han blev iød\Drachm.SH.68. *vil du
være min lille Mand,

|
saa vil jeg være din

Kone\BørnenesMusik.(1871).nr.41. i brev-

underskrifter: Jeg takker hiertelig for alle

beviiste Prøver paa Deres Venskab og er

med megen Høiagtelse Deres beredvilligste

Ven og Tiener P. Møller. NyesteDanskHan- 40

dels-Brevbog.(1799).4. Gerne imødeseende æ/
Meddelelser, ere vi med Højagtelse F. W. Si-

mon & Co.AThNielsen.LærebogiDa.Handels-
korrespondance.(1900).58. \\ som udtr. for at

optræde, virke, fungere som noget (i en vis

egenskab, rolle) ell. være i ens sted, bytte rolle

med en. 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.

*Ikke vilde
|
Jeg være (kong) Svend for 50

alle Jordens Kroner] Boye.PS.II.128. Kan
du huske — ? siger en eller anden og for-

tæller en Historie, hvori man selv har
været eller næsten været Hovedpersonen.
ERode. Der var engang. (1951). 7. hvem skal

være (0: spille) Hamlet?
j han skal være

opmand, nævning
j i hypotetisk sammenlig-

ning: Havbor lader sig vokse Haar
|
og

Jomfruklæder skære;
| saa red han til

Dannemark,
|
som monde han Jomfru være. eo

DFU.nr.1.6. han ser endnu ud som han
kunde være en ung levemand

j i forb. m.
hensobj. ell. præp.-led m. for: han skal være
mig en Søn, og jeg vil være ham en Fader.
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lKrøn.22.10. Farvel min søde Brud, for det er

Du mig doglHCAnd.(1919).I1.8. Drachm.SH.
Dedik. (se u. bet. 13.2^. jeg (o: stedfaderen) skal

være hende en trofast Fader. OldemorsErin-
dringer.(1908).109.

\\
(dagl.) m. hensobj., der

angiver, at udsagnet er hvad den talende synes,

mener, ell. som understreger det subjektive ell.

fortrolige i udsagnet (,,etisk dativ"). I er mig
nogle rare Yyre. CEw.Æ.1.52. Du er mig en
sær Størrelse. Elkjær.NT.57. || i udtr. for at

kaldes, benævnes paa en vis maade (i tiltale)

ell. anses, regnes for noget: *0m han lidt God-
hed for en fremmed Kone bær,

|
Strax Byens

Tyr han i gemeene Munde er.FrHorn.Somn
Poet.64. enhver, som havde røde Kinder og
godt Huld, var et Diævelens B&rn. Rahb.
Tilsk.1791.275. det er alligevel pinsk nok,
at En skal være en Dæwl, fordi En vil dem
det bedste. Skjoldb.KH.102. *Til daglig er

de: Snut. Og Rær.
|
Men si'r hun Fjols, saa

si'r han User. SigfrPed.NSY39. || i forb. m.
maadesudsagnsord (især ville og skullej, som
udtr. for udtagelse, udnævnelse til ell. arbejde

for, lyst til at faa en vis stilling. Denne Kone
bør være Generalinde for alle vægelsindede
qVmder. Holb.Vgs.(1731).in.5. Jeg veed
eders ærinde . . I vil være J)egn.RasmWinth.
S.154. *naar jeg bli'r stor,

|
saa vil jeg være

SYmemai]or.Rich.II.165. jf.: Helst vil jeg nu
være — lad mig se — en Skonnert I Eller

endnu bedre — en Kli]^]^er\Markman.HD.85.
12.2) m. andre betegnelser som præd. \\ i udtr.

for at henføre noget til en gruppe ell. art og
derved beskrive ell. karakterisere det. Degne-
Kald er min Troe et vanskeligt Embede.
Holb.Er.1.3. *Moders Navn er en himmelsk
Lyd,

I

Saa vide som Bølgen blaaner. Grundtv.
PS. VI.186. Den 31te October . . var en Søn-
dag. PMøiZ.^i555;.77.225. al Erkjenden er

en Erindren.ZterA;.F77.i72. de Aarhundre-
der, da Vallø var Borg. PoulHansen.Fuglene
synger.(1943).45. \\ i udtr. for at bestaa af,

udgøres af ell. opfyldes af noget. *I Dalens
Skjød en Hytte laae . . |

Dens Væg var
Leer, dens Tag var Strasb.Thaar.PB.50.

*Min korte Herskerstund
|
Var hidtil Kamp

og Uro. Boye.PS. 1.223. kinesisk, hvor alle

ordene er én stavelse. HolgPed.SN.90. Han
var kun hjemme til et Par Timers Arbejde;
Resten af Tiden var SøYn.Lauesen.RV57. jf.

bet. 12.5 : (en) pige, der ikke var stort andet
end et par kolossale brune øjne, bare øjne.

Peer Schaldemose. Mennesker i vrimlen. (1951).
7. i forb. som hans ansigt var eet stort smil:

forresten var de (0: kvinderne) jo ét Straal,

naar man mødte dem et halvt Aar efter i

Tivoli. Jac Paludan. Markerne modnes. (1927).
135. se ogs. u. IL en 11. || i udtr. for at iden-

tificere ell. i udtr. for at noget udgør ell. er

ensbetydende med noget. Om alt andet slaaer

feyl, saa har jeg dog mine toe Herregaarde,
som er min Møderne Arv. Holb.HP.I.6. Op-
lysning være skal vor Lyst,

|
Er det saa

kun om Sivet.Grundtv.PS.VI.232. »Folkets
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Held er Kongens JjyVke. Holst.D.II.51. ind-

til hans sidste Aandefa'r vil hans Formaal
være og forblive Holstens Undergang. Thit

Jens.VA.1.67. en kilometer er 1000 m
j

dette (det) skal være hr. Sørensens skaal

olgn., se Skaal 4.2. i forb. m. hensobj. ell.

præp.-led m. for: jeg mærkede . . at Dyveke
for mig havde været en farlig Omgang.
Hauch.VZ.84. Denne saakaldte Tante havde
stedse været mig ét ukjært Møde. Gylb.(1849). i'o

X.148. være en en lære, lærestreg, se I. Lære
2.4, Lærestreg, som udtr. for definition, udlæg-

ning (af gaade, drøm), nærmere forklaring: De
syv gode Køer, de ere (1931: betyder) syv
Aar, og de syv gode Ax, de ere (1931: betyder

ligeledes^ syv kax.lMos.41.26. hånd gav sig

ud for en Philosophus, hvilcket slags Folck
har ingen visse Indkomster, men lever af ex-

tra, som er Ørfigen og Næsestiver. ifoi&.ilfeZ.

III.6. en Evighedskrands . . er en guul, uan- 20

seelig Krands, af smaa indskrumpede Blom-
ster, uden ijVigt.PalM.IL.il.106. i uegl.

identificering, i udtr. for at opfatte noget som
indbegrebet, legemliggørelsen af noget: Hun
(0: majbruden) kommer fra Skoven, hun er

Skoven, i Haanden holder hun en udsprun-
gen løvet Kvist, det uanselige Tegn paa
hendes M.&gt. JVJens.CT.81. Bretagne var
Sagn og Æventyr; Normandie, det var Saga.
Rørd.LB.19. Vedel var udenrigsministeriet. 30

AFriis.(Letterst.tidskr.1943.249). i hypoteti-

ske sætn., som udtr. for en ønsket ændring ell.

en fejlagtig forestilling: gid de Mascarade
Klæer man lavede til i Gaar for mig, havde
været mine Liig-Klæer. Holb.Masc.III.l.

||

fungere som; tjene som; gøre det ud for; ogs.:

forestille; være et billede af. Hendes Huus
var mig et E]em.HCAnd.S8.II.183. *Aabent
Bryst var Landeværn,

|
Mod var Mande-

skjold. Piowgr./.i^3. Nej, vi marchere! — Stil io

Jer op! — Jørgen, Du er MosikkenlWied.
TK.200. dette skal være (Troja) olgn., se II.

skulle 3.1. ogs. (jf.sp.874^^^): betegnes som;
anses for. Disse Mennesker spørge blot om
et Skrift er med eller mod Regjeringen .

.

Er det mod Regjeringen; ja da er det et

fortreffeligt, grundigt, ædelt Skrift, om det
end er fuld af aabenbar falske Fakta. 45'Ør-
sted.Forsøg.(1801).6.

|| resultere i; blive, een
dobbelt Svaghed, som efter 4 paa 6te Aars 50
Senge liggende var hendes Bød.Æreboe.18.
nu kun regn.: (Hånd tæller op.) 7 og 3 er

10, 6 dertil er 16, 16 og 1 er 16, 8 dertil er 24.
JRPaulli.JM.il. *Det er saa vist, som 9
og 9 er 18.Aarestr.8S.IY98. 12 i 30 er 2
Gange og 6 til Rest. SLangkjer.DenPraktiske
Landmaaler.^(1845).8. 2 og 2 er 4. Wiwel.138.
se ogs. u. Gang 6.2. || i forb. m. en betegnelse,
der svarer til et sammenligningsled (og ofte
veksler med et saadant, jf. bet. 11.5^; dels e'o

(jf. bet. 12.1^ m. præd., der betegner dyr ell.

ting, brugt som personbetegnelse, være en gris
(med noget), en haj, hund efter noget, se
Gris 2.1, Haj 2.2, Hund 4.3. dels m. præd.,

der betegner hvad subj. sammenlignes med,
ell. (jf. sp.873**^) fungerer som. Hånd er

hans lif og hans siæl. Moth.V283. *Vor
Gud han er saa fast en Borg. SolmHj.
263.1. *Verden er et Flyye-Sanå. Stub.117.

*Hver Nat er jo vor Sommer,
|
Dens Blom-

ster ere vi. Winth.HF.22. være iyr og flamme,
være pot(te) og pande, være en skygge af

sig selv, se II. Fyr 4.1, I. Pande 4.2, I. Skygge
6.3. i forb. m. hensobj. ell. præp.-led m. for:

Du i min Modgang mig en Stytte-Stav har
y&aren.Falst.Ovid.lS. *Min Roe er mig et

Monarchi,
|
Der flyder med Chrambambuli.

Stub.83. være luft for en, se Luft 6.2. 12.3)

i særlige udtr. (til bet. 12.1-2J || i forb. som
uret er (nu engang) uret, Italien er
(nu engang) Italien, som udtr. for at man
tager, anerkender noget som det, det er, i dets

fulde omfang (med vægt paa dets gode ell. paa
dets daarlige sider), og ikke søger at omtolke,

bortforklare, kritisere ell. negligere det. en Mis-

gierning er en Misgierning, et Mord er et Mord,
ved hvad Lejlighed det skeer.Holb.Ep.III.364.
et Aag er jo et Aag, hvad Navn det saa bær.

Grundtv.Saxo.III.332. „Et Æg er et Æg", sag-

de Manden,han tog det største.Mau.11935. lov

er lov og lov skal holdes, se I. Lov 1.4. en mand
er en mand, (og) et ord er et ord, se I. Mand
7.1.

II
i forb. m. lade; i udtr. for at indrømme

noget, i forb. som lad ham saa være en slap

fyr, selv om jeg indrømmer, at han er —, ell.

til trods for at han er en slap fyr. Som Ven-
skabshilsen er (digtet) da nydeligt, lad det

saa være ringe Foesi. AHenriques.GA.169.
i udtr. som lade vogn(en) være vogn,
lade vognen staa, ikke beskæftige sig mere
med den, helt glemme ell. negligere den. De
bleve ved at hale Tiden hen, og lode Fiende
være Fiende. Tilsidst blev Friderik kied af

denne Maade at føre Krig paa. Mall.SgH.296.
lad nu Hundene være Hunde (0: tal nu ikke

mere om dem)\ Men siig mig, er der intet

andet Nyt hos ]er? Heib. Poet.Y291. Han
kunde lige saa godt have ladet Vejret være
Vejr; han havde jo intet at gøre paa Søen
længer. Drachm.SF.47. (Tines øjne) blev ved
at følge vognen . . Martine lod vogn være
vogn og betragtede nysgerrigt Tine. Anker
Lars.VS.9. \\ i forb. som ikke være smed
for ingenting, ^;/y. w. IL ingentingj vise sine

kræfter ell. sin faglige dygtighed ved en vis

lejlighed, han slog om sig med bibelsteder;

han er ikke for ingenting forhenværende stud.

teol. I

jf.: der er Dynamik i de planfostrende

Hjerner. Man er vel cand. polyt. for noget.

JacPaludan.(NatTid."'lil947.4.sp.5). i forb.

som enten er man verdensmand, eller

man er det (ell. (jarg.) verdensmand^
ikke, som udtr. for at nogle mennesker er

verdensmænd, andre ikke, at denne egenskab

afhænger af anlæg, opdragelse osv.; (især jarg.)

spørgeformet: er man verdensmand, eller er

man det ikke? brugt som (spøg., selvtilfreds)

udtr. for at man selv ell. en anden lige har
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vist sine evner, færdigheder som verdensmand,

(tyrefægteren giver) fascinerende Skildringer

af Tyrekampe, han har oplevet . .: „Er man
Tyrefægter, eller er man det ikke?" Emil
Rasm.BH.28. „Hvodden, hvodden ka' De
(o: en tryllekunstner) dog komme her hen,

saa hurtigt — jeg stod jo lige og talte med
Dem (o: i telefonen)?!" — „Er man Trylle-

kunstner, eller er man ikke Tryllekunstner?"

Soya.MinhøjeHat.(1939).20. || inf. at være lo

efterstillet præd., især præd., som er del af præp.-

led. de . . kendte for lidet til hinanden —
endda de kunde regnes næsten for Fættere at

være.Drachm.KW.25. saa forkynder jeg (o:

præsten) eder nu rette Ægtefolk at være baade
for Gud og Mennesker. Alterbog.461. i alm.

spr. især i forb. som ior (se lY for sp. 165^'^^)

ell. (nu næsten kun) af et barn at være
{om oprindelsen jf. AaHans.BUS.28.58 og

Brøndum-Nielsen i Litteris.VII.(1930).178) 20

naar man tager i betragtning, at han er et

barn; efter hvad man kunde vente sig af et

barn. Af en Død Mand at være, er I temmelig
Lystig. KomGrønneg.1 .269. en Reise, der dog,

af en Lysttour at være, var lidt for alvorlig.

Thiele. Breve.203. Biskop Mynster er . . bleven

et overvundet Standpunkt, om han end af

et overvundet Standpunkt at være holder

sig meget godt. Kierk.V11.261. en .. ret

menneskelig Helt af en Romanhelt at være. 30

Brandes.II1. 717. (hun) tracterede . . mig
med een Catrineblomme . , jeg husker, jeg

. . fandt, at det var knebent af en Prindsesse

at yæie.MKonow. Ungdomserindringer.(1902)

.

11.
II

i en sammenlignings- ell. relativ-bisætn.

i tilfælde, hvor (det egentlige) præd. staar foran

sætn. (i den forudgaaende sætn. ell. som
appos.): som den nar, han er og (jf. bet.

11.5^ pebersvend, som han er, se som 4,3,

8.4. jf.: *Af Halveskillinger, de (0: de ube- *o

tydelige digtere) vare før,
|

I Navnværdie
de hele Kroner hlive. Bagges.DYVI1.102.

*(Aladdin) skulde være Skræder, som hans
Fader,

|
Men ak Gud bedre ham for Skrædd'r

han eilOehl.PSkr.II.lOS. i bisætn. indledet

m. end ell. som (jf. u. som 3.2 slutn.), hvor

være er overflødigt og kan udelades (jf. FalkT.
Synt.271): Saadan Sviin, som du est (nu:
som du, vulg. digj, kommer aldrig at age
paa hellige Brager. Holb.Ul.IV8. det er en 50

sulten Hund, som jeg er, om Pengene kun
at giøre. sa.HP.1.6. estu værd, du skulle

hå saadan en Får, som jeg er (nu: som migj.

KomGrønneg.I.146. Ingen af hine Digtere

har vel vist en større Flid, end den Jernflid

er, hvormed Forfatteren . . udarbejder sine

. . Lignelser. Hjort.KritLit.II.112. Du . . var
en endnu større Dagdriver og Ødeland, end
Infanteriofficererne .. w&r. Kandarius.LP.
182. 12.4) i sætn. m. personbetegnelse som subj. eo

og num. olgn. som præd. ""Sammen laa de

Kongebørn,
|

de mente, de var ene to.

DFU. nr.1.30. Hvor mange ere l?vAph.
(1764). „Bliv Journalist!" .. „Men den

Gamle — han vil sprutte af hellig Vrede."

„Vi er jo allerede én af den Slags i Familien."

Bergstrøm.KarenBorneman.(1907).42. Vi var

to og (0: som) havde fat i Stangen (o: ved

maltets maling). Halleby.7O . vi var 22 til

middagen
j

i forb. som vi var tre om det,

(jf. bet. 11.7^ vi samarbejdede om det i et

antal af tre; vi maatte arbejde tre sammen
for at magte det. Pigerne var to om ét (væ-

relse). PoUlil941.13.sp.6. spec. i udtr. for at

kæmpe sammen mod en ell. flere andre: de

var to om ham. Moth.V286. *(de) skammed'
sig ei heller ved,

|
At være alle Fire om

den Ene (0: i kampen). Bredahl.V196. se

videre u. IV om 6.2. 12.5) (uden (nødvendig)

kongruens ml. subj. og præd.) m. pron. (ell.

pronominalt ord) som præd. \\ m. noget,
lidt, meget olgn. som præd.; dels som præd.

til personbetegnelse. Han vil være Alt, Han
troer Sig nødvendig allevegne; Han vil

blande Sig i al Tmg. Leth.(1800). være noget

for sig selv, være noget paa et kontor olgn.,

se nogen 3.3. i udtr. for at have en pæn stil-

ling, have indflydelse, betydning ell. for at føle

sit eget værd, spille fornem olgn.: Den, der vil

være Noget, maa lide ^oget. Mau.5514. de

tror, de er noget, og så er de ikke andet

end småtterier i det store stjernelysende

mørke, der blåner alle vegne omkring os,

IAnck.Påvej.(1950).76. Undertiden opfattes

de uniformerede funktionærer som folk, der

gerne vil „være lidt mere" end de „civile",

ufaglærte. Borø.»S'.//.iS. se ogs. u. nogen 3.2.

i forb. m. hensobj. ell. (nu kun) præp.-led m.
for: være en til hjælp, nytte, støtte, opmuntring

olgn.; betyde noget for en. ofte klagede hun
over, intet at have kunnet være for ham i

hans sidste eensomme A&r.FruHeib.HG.*
(1947).312. Under smaa Kaar har hun
mægtet at understøtte Slægt og Venner, op-

drage sit Barn og være meget for mange.
Schand.O.II.368. du kunde gøre dig Umage
for at være noget mere for Børnene. Pow^.LP.

VIII.198. — dels som præd. til subj., der

betegner ting ell. forhold: Væggene var næsten
ikke andet end (0: udgjordes, bestod næsten

helt af) YindueT.AaHermann.PH.61. i udtr.

for at være af betydning, mgtighed, interesse

olgn.: Kina var ikke noget, og i Japan blom-

strede Kirsebærtræerne ikke, da de (0: tu-

risterne) naaede deio^^.JVJens.RF.131. du
har da aldrig gjort noget, der var noget,

endnu. JørgenNiels.D.142. se videre u. nogen
7.2 slutn. i forb. m. hensobj. ell. (nu næsten

kun) præp.-led m. for: være af betydning,

værdi for en; betyde noget for en. (De ved)

hvor Meget Deres gode Meninger ere mig.

HCAnd.Breve.1.59. *Et Kys er alt for den,

der kun er sytten. SigfrPed.SS.25. \\ m.

hvad som præd.; dels som præd. til subj.,

der betegner person; i udtr. for at have en

vis livsstilling, være i en vis situation olgn.:

hvad Vei er Du i? hvad bestiller Du? hvad
er Bu? Blich.(1920).XII.144. naar Nogen
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spurgte mig, hvad jeg vilde være, naar jeg

blev stor, svarede jeg bestandig, at jeg

vilde være Sold&t. Hauch.MfB.51. Hvad skal

jeg være og hvordan bliver jeg det. ADahle-
ruf.(hogtitd.l941) . Hvad du icke est, det
kandst du blive, du seer ud til allehaande.

Holi.Jep.III.2. Mau.n888. i udtr. for at

have en vis magt, indflydelse ell. betydning,

værd(i): Eduard Geismars Betydning laa

ikke i, hvad han skrev eller talte eller gjorde

eller fyldte, men i, hvad han yar.KMunk.
A.109. en opvaagnende Nation vender Blik-

ket mod sin egen Historie, for tilfulde at

forstaa, hvad den selv er. KBlixen.Daguerreo-

typier.(1951).14. hvad er (dog) vi menne-
sker? (sagde hvalfisken), se Menneske l.i.

jf. f: Hvad jeg kand være til Tienneste,

skal ikke manqveTe.Holb.Arab.lsc. i forb.

m. hensobj. ell. (nu næsten kun) præp.-led

m. for: Jeg forudseer mangen bitter, mørk
Time . . men da ville mine Venner være
mig, hvad jeg saa gjerne troer. HCAnd.Breve.
1.229. Esther havde givet tilkjende, hvad
han var for hende (Chr.VI: hvorlunde hånd
hørde hende til; 1931: hvad han havde
været for henåe).Esth.8.1. — dels som præd.

til subj., der betegner ting ell. forhold: se

hvad 1.1. spec. som udtr. for at have betydning

ell. være af værdi: (en) Fremstilling af, hvad
dette Selskab . . havde været og virket.

NyerupRahb.VI.67. *Hvad er Satiren vel,

naar ikke den maa snærte? Oehl.Er.IY17. i

forb. m. hensobj. ell. (nu næsten kun) præp.-

led m. for: *Hvad Soelskin er for det sorte

Muld
I

Er sand Oplysning for Muldets
¥Tænde.Grundtv.Udv.X.78. *hvad er mig,

naar Linden blomstrer,
|
selv det lærerigeste

YæTk.Drachm.SB.33. Hvad Heltedigtet var
for Oldtiden, er Folkevisen for Middelalde-
ren. OFms.Liii.Si.

II
m. hvem, hvo som

præd. (ogs. i konstruktionen „akkusativ med
inf.''), se u. hvem 1, hvo 1.2. || m. det som
præd. Det, du er, skal du ville være, og
Intet helhi. Mau.6912. i Skolen (har man)
ofte . . forklaret Fællesnavn som det nogen
eller noget er, Egennavne som det nogen
eller noget hedder. VBrøndal.Ordklasserne.
(1928).45. det kan du selv være olgn., se

selv 2.4. (især dial.) være det i leg: d. s. s.

være den (se ndf.). tælleremser, der afgør,

hvem der skal være det i leg.Feilb.ni.922.
i tilfælde, hvor det genoptager et præd. (sub-
stantivisk ell. adjektivisk) fra foregaaende
sætn.: Bild dig ind, at du est Herre, saa
est du det. HolbMTkr.109. O saaledes at
blive mindet om sine egne haarde Ord. Vær
ikke vantro, — vær det ikke.OlfRicard.K.
125. Det gjorde ikke noget at vi så ud som
et lille forgræmmet par. Vi var det. ^i^en-
ningsen.JL.189.

\\ rø. den som præd. De ind-
holdsrigeste Capitler af Videnskaben . . ere
dem, i hvilke forskjellige og modsatte Viden-
skaber komme i gjensidig Berøring. ^ei6.
Pros.II.414. Herr Thomsen ambitionnerer

at være den, der bør løfte Parapluien høiest

paa det smalle Fortong. Fritz Jiirg.nr. 47.

lade en være den, han er, (jf. bet. 2.3;

nu 1. br.) forlade ell. negligere ham; ogs.:

lade (være) i fred. Naa, Hr. Klint! lad De
nu Jomfruen være den hun er, og lad os

to saa drikke et Glas. Hostr.G.169. Følg med,
lad hende derinde være den, hun er.JPJac.
1.169. i prægnant anv. være den, i leg: Cor-

10 saren.^Vd859.2.sp.2. se ogs. den sp. 608"^^

II
m. personligt pron. (nu i oblik form) som

præd. (om forb. det er mig olgn. se bet. 18j. Ja,

dersom jeg ikke var mig, saa vilde jeg være
Dem.. Heib.KD.45. hvis jeg ikke var mig,
vilde jeg være ham. Levin, være sig selv,
se II. selv 1.2.

II
(gldgs.) m. demonstr. pron.

olgn. som præd., stillet først i sætn. disse ere

Noahs Sønners Slægter (1931: Dette er Noas
Sønner, Sem, Kam og Jafets Slægtebogj.

20 1Mos.10.1. Saadane er Justiniani Ord: qvod
per (osv.). Holb.Kandst.Y2. saa mange vare or-

dene, se sp.83P'. 12.6) m. inf. ell. bisætn. (at-

bisætn. ell. afhængig spørgebisætn.) som præd.,

især som udtr. for, at det ved subj. angivne
bestaar i ell. er identisk med det ved præd.
angivne. Tyveri er icke alleene at tage eens
Gods og Penge bort, men ogsaa at opsnappe
det, som er paa Vejen at blive hans. Holb.

0W.IV2. *Hans Haab var, at han skulle

30 hisset gaae,
|
Og der Forladelse af sin Mod-

stander faae. Wess.136. At kaste med Nak-
ken er ikke at kaste 'Nakken. Høysg.S.55.
Den største Sorg i Verden her

|
er dog at

miste den. Man har k]dST. BUch.(1920).XIY
33. Det morsomme var, at Solen hele Tiden
løb med os. JohsWulff.T.59. Gaaden var,

hvorfor hun . . tog en saa gammel Kjole paa.

AaDons.MV.207 . \\ m. afhængig spørgesætn.

som præd. angivende en egenskab ell. tilstand

40 hos det ved subj. angivne: Man var, hvad
man var — anderledes var Livet ikke,

EChristians.Hj.472. især i forb. m. nægtelse:

ikke (mere) være, hvad man ell. noget
var, ikke være (saa god osv.) som tidligere.

*Ei mere jeg er, hvad jeg var;
|
Kun Nav-

net af Skjald er tilbage
|
Og svage Gien-

lyd fra svundne Dage. Rein.ND.100. Rigs-

dagen er ikke mere hvad den yar. Rappee.
1858.356. (hans) Helbred var ikke, hvad det

50 havde været. AaDons.MY143.
\\ f som udtr.

for at noget er en følge af noget andet: ville

sige; betyde (2.3). Dette er ikke, at jo de

Norske kunne, i alle Maader, bringe det saa

vidt som de Danske, ja end videre. Gram.
Breve.47.

\\ (dagl.) m. aarsagssætn. som præd.:

skyldes, at . .; ligge i at . . At jeg nu lader

den (o: en roman) igjen trykke paa Dansk
er, fordi man har sagt (følgende). Tode.IX.
Fort.

13) m. adjektivisk led som præd. 13.1) m.
adj. ell. part. adj. som præd., tjenende til at

karakterisere det ved subj. angivne m. h, t.

kvalitet, kvantitet, tilstand og lign. forhold

(forskellen ml. forb. m. adjektivisk og forb. m.
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substantivisk præd. (se bet. 12^ han betyd-

ningsmæssigt være ringe: menneskene er

syndige: menneskene er syndere, men i over-

ensstemmelse med de to ordklassers alm. præg
er det substantiviske præd. i alm. mere kon-
kret og betegner en s'nævrere afgrænsning end
det adjektiviske)

||
præd. viser i alm. over-

ensstemmelse m. subj. i køn og tal (for saa
vidt vedk. adj. har saadanne bøjningsformer)

;

i visse faste forb. er denne kongruensbøjning i'o

nu opgivet ell. paa retur, fx. være klar (se

klar sp.479^^), læk (se III. læk;, vild (paa
kareten) (se Y. vild l.ij; de er gift, bekendt
med det, kan godt være tjent med det, er

nødt, vant til det osv. jf. Wiwel.118. Mikkels.
Ordf.209. II af de bibet., være her kan have,
er de vigtigste (jf. u. bet. 12.i^; 1° optræde,

virke, forholde sig paa den ved prædikatet an-
givne maade. moderen til børnene: nu maa
I være artige, naar gæsterne kommer • hun 20

kan være meget skrap over for sine husassi-
stenter i 2° kaldes, benævnes ell. anses, regnes

for, gaa for at være. Du vil dog vel aldrig

være klogere end Katten og Konen, for ikke
at nævne mig. HCAnd.(1919). 11.64. Jeg
troer at Moder bliver (j: venter) med at lade
mig confirmere, til jeg engang skal giftes.

Men jeg veed nok hvorfor det er, hun vil

nødig selv være gammel. CBernh.NF.111.137

.

Naar jeg smilede var jeg letfærdig, naar jeg 30

sang var jeg besat af den onde Aand. OrersA;.

Com.1.176.
II

som eksempler paa den alm.
anv. kan anføres: Nille! du est aldt for haard
mod din Mand. Holb.Jep.1.1. da man ikke
mere var usikker for vilde Dyr, saa faldt
man paa at angribe sine Naboer. JSneed.
VII.56. *AkI ingensteds er Roserne saa
røde . .

I
Og ingensteds er Dunene saa bløde,

|

Som de, vor Barndoms Uskyld hvilte paa.
Bagges.IV.224. jo ugunstigere Vinteren har 40

været, des føleligere eller rettere synligere
vil de Mærker være, som den sætter paa
Havens VUntQx.NaturensV.1922.277. „jeg
véd godt, jeg ikke var god (0: spillede rollen

godt)." — „Du var saamænd meget god ,

.

Du var i hvert Tilfælde bedre end de andre."
ERode.BÆ.88. Skønt Døden rammer os alle

og er det sikreste i Verden, er den alligevel
altid underlig og utrolig. Jeg kan ikke faa
L. til at være død (0: forestille mig, at han 50
virkelig er død), sa. (Berl Tid.^V» 1926.M. 2.

sp.l). i utallige mer ell. mindre faste forb., se

vedk. adj. — i imp.: * Befal dig Herren fri,
|

Vær klog og snild,
|
Vogt Lys og Ild!

|
Vor

Klokk' er slagen Ti.Vægtervers.Kl.lO. *0
vogt dig, vogt dig, Pige,

|
Vær for hans

(o; Amors) Straaler \Amå. Heib.Poet.VI.il.
i forb. m. en ml. verbet og præd. anbragt
personbetegnelse (hensobj.): Løg ere ham
viderlige, ell. viderlige for h&m. Høysg.S.156. io
*De Læger komme med skarpen Tang,

|

Den Kirsebærmund var dem alt for trang.
Oehl.XlV.31. han . . greb igen efter Skiven.
Men Bodil var ham for rask, hun fik fat i

den iørst.JørgenNiels.D.18. det var maaske
ikke Faderen, som havde været ham værst.
smst.90. være en god, huld, kær, naadig osv.,

se de paagældende adj.; saa god, sjælden,
ugunstig osv., som den være vil, se IV ville

4.1. jf.: Niels løftede enhver Bestilling, den
være saa vringel, den vilde, op i et højere
V\an.KrJens.DF.43. i udtr. for sundhedstil-
stand: Naar han var frisk, saae han ud, som
om han var syg ; men naar han var syg, saae
han ud, som om han var død; og naar han
var død, saae han ud som om han længe
havde været hegTa.yet.PMøll.(1855).II.229.
han er bedre, se I. bedre 2. — som udtryk for

noget uvirkeligt, forestillet olgn. (jf. sp.833*^^):
jeg er aldrig (nu: jeg vil aldrig værej ær-
lig, om det ikke er min gamle Cammerat
Anåxeas.Holb.Arab.lsc. *at tilstaae sin Feil,

var alt for haanligt.Ew.(1914).III.185. \\ i

forb. m. præs. part. Dette Træk, tilsynela-

dende kun ringe, er afgjørende og talende.

Oylb.(1849).VI.134. Han var ikke selv syn-
derlig Idi^Qnåe.Mikkels.Ordf.413. Begyndel-
sen er ikke videre lovende, smst. være
(aands)fraværende, afgørende, betagende,
fortryllende, levende, nedladende, nærvæ-
rende, opmuntrende, paagaaende, tiltalende,

trængende, vidende (om noget) osv., se de
paagældende part. adj. ell. verber. \\ i forb. m.
perf. part. brugt som adj. (m. adjektivisk bet.

og i reglen (nu i modsætn. til tilsvarende ver-

bale forb. (se bet. 21. i^^ m. kongruensbøjning
(gulvene er bonede: gulvene er (blevet) bo-
net (i gaar)) og m. den for adj. ejendommelige
anbringelse af tilknyttede bestemmelser (husene
er godt byggede: husene er (blevet) bygget
godt); ofte er grænsen flydende; jf. u. bet.

21.1;. I, som i alting have alt det, I selv

ere fornøyede med (1819 afvig.).2Cor.9.8
(Chr.VI). *Grøden var lavet, og Moderen
gik,

I

Den til sin Datter at bære. Weyse.
S.llO. Mange Ting bidrager til at forlæn-
ge Livet for en Digter og hans Vers —
baade det at være forstaaet og det at være
en Smule ufoTstasiet. SophClauss.(EFrand-
sen.SC.II.202). Herrecykle . . Styret af-

skallet efter at have været sortlakeret. Po/t<t

E.KosterbU'litl924.2.sp.2. i imp.: *Beredt
til Døden altid vær!

|
Den kommer, naar du

mindst den tænker nær. Wess.138. vær hilset,

velkommen, se hilse 2.1, II. velkommen 2.i.

sket er sket, se III. ske 3. H i forb. m. en til

præd. knyttet inf. Nu er Marken fornøielig

at spadsere \.JBaden.Gram.213. Han har
ikke været saa ærlig at nævne sine Kilder.

smst. ""(1792).241. Denne Fordring er let at
gjøre, (men) vanskelig at tilfredsstille. fietJ.

Pros.IV138. Han er ikke god at komme til

rette med. Mikkels. Ordf.121. Jeg var ikke
så heldig at træffe ham hjemme, smst.122.
være værd at læse osv., se II. værd 2.2. døden
er haard at gaa paa, se I. Død 6.2. huset er

smukt at se til
j
se ogs. u. II. at 4, 6 slutn.,

8.1 og u. saadan 9. i forb. m. saa: se eksempler

XXVn. Rentrykt "/. 1953 66
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u. VI. saa 3.8. i forb. m. inf. styret af til:

han er dygtig, let, slem til at gøre noget,

se dygtig l.i, III. let 6, III. slem 4.2. i imp.

(ogs. i forb. m. sideordnet imp. i st. f. inf.):

vær rar og skænk mig en Kop The. Holstein.

BM.35. om vær saa artig, vær saa god, vær
saa venlig se artig 3.2, god 6.3, venlig 2.1.

II
i forb. m. en til præd. knyttet maalsangivelse.

Taffelbjerget .. er 3400 Fod høit. PMøll.

(1855).11.233. han er fem aar gammel
\
ved i'o

komp.: være 100 kr. fattigere, rigere
j
være

et hoved højere end alt folket, se Hoved
sp. 496*^

jf.: Saa er man den Ærgrelse min-
dre. PoL'*/iai949.i4.sp. 4.

II (jf. u. bet. 1.3 og

12.3^ i forb. rø. lade; i udtr. for at forestille

sig et tilfælde, en situation: lad os sætte at —

.

lad blot en af Tjenestefolkene være syg, og
see selv hvor omhyggelig han Qr.Erz.V.22.

jf.: Lader enten Træet være godt, og dets

Frugt god ; eller lader Træet være raaddent, 20

og dets Frugt raadden. Maf</i.i2.53. i forb.

som lad ham være aldrig ell. nok saa
dygtig ell. saa dygtig, som han være
vil, trods al hans dygtighed; det er ligegyldigt

hvor dygtig han er. Lad Martha være saa

dydig, at intet fornuftigen kand befrygtes

fra hendes Side, saa kand dog de beste ot^-

irres. Ruge.FT.330. *Lad dem (0: kvinderne)

være smalle, tykke, smaa,
|
Unge, gamle,

det mig bryder ikke. Sheridan.Bagtalelsens 30

Skole.(overs.1788) .84. *Lad det være nyttigt
|

Og godt, det er dog altid Drab og Død.
Oehl.VII.159. Hun kan ikke for sit Liv døje

at se P., la ham være aldrig saa indsmig-
rende. CJ?ans.F.9i.

II
i en sammenlignings-

bisætn., knyttet til et præd. i den foregaaende
sætn. (de) holdt . . det, som saaes, for værre,
end det var. Visd.17.6. Den Mahomedanske
Alcoran maa derfor være saa fuld af U-rime-
ligheder og vanskabte Ting, som den være 40

\il.Holb.Ep.II.131. Erfaring viser, at Menne-
sker ere ikke saa gode, som de burde være.
Balle.Lærebog.23. Marie er meget kjønnere
idag end hun pleier wære. Hr2.Y258. jf.: Det
eragtes . . uanstændigt, at lade de Døde
kiøre til Kirke-Gaarden, hvorfore de bære
dem altid paa Skuldrene, Veien maa være
saa lang som den vil. Thurah.B.42. i forb. som
saa ung (som) han er, i betragtning af ell.

paa trods af sin ungdom. Han forestod et 50

vigtigt Embed saa ung, som han vax.Høysg.
SM. Du ved god Besked, Ven, saa lille

du er.KnudAnd.HH.lO. \\ om forb. som hvad
han ikke havde været vred før, det blev han
nu, se hvad sp.796*''^ og der sp.SSr"'.

\\

konjunktiv være brugt i disjunktiv betingelses-

bisætn. (jf. u. bet. 12.ij. »den Kreds, den
være lille,

|
Den være stor, der lytter til

min ^&n^.Hrz.KV.Xll. (latteren) dæmpedes
lidt af den Respekt, man skylder en Kejser, e'o

han være levende eller åød.JacPaludan.TS.
73. i 3.2) m. poss. pron. ell. gen. som præd.,
som udtr. for, at det ved subj. angivne tilhører
den ved præd. (indirekte) angivne person.

Denne Guldbørs er Eders, hvis I siger mig
de tre QxålBredahl.1.65. Her er min Haand!
.. Støvlerne er åme\Wied.TK.221. hans
Kærlighed til Scenen og alt, hvad dens var.

IsakDin.FF.148. jf.: *Tak fra mig selv og
fra alle dem,

|
For hvem Du var Lægen og

Fader og Ven.
|
Din Kunst er Livets, og

min er den,
|
At kalde det Døde tillive igen.

Drachm.SH.Dedik. i udtr. for at tilhøre en
som kæreste, forlovede, ægtefælle ell. at have
hengivet sig til en (mand): Cilli havde været
Jørgens (a: staaet i forhold til ham). Elkjær.

MH.207. være din, min, hans osv., se din
sp.747"f^, min l.i, II. han 6.2.

E. spec. anv. af tidligere bet., især bet. D,
i sætn. m. pron. det som subj. ell. i sætn.,

hvor dette kan indsættes. \\ i emfatiske udtr.

svarende til de u. D. nævnte. Plankensteiner?
Det var dog Fanden til Navn, det var det.

MaglPet.F.1.93. Vi har . . smaa Filosoffer,

der kommer . . med en fornuftig Tanke . .

hver evig eneste Dag, og det er dem, vi

trænger til, det er, Ole. TomKrist.H.98. Det
var en Fornærmelse var detl Soya.A'V13.
fremhævende tidsforholdet: *„Er han død?
Det er Allegri?" —

|
„Det var Allegri!"

Oehl.C.(1811).190. \\ i subjektløse sætn., hvor

nu bruges det. 1° i sammenlignings- og be-

tingelsesbisætn., ofte m. verbet slutstillet. naar
saaledes var, er det utroeligt, at hun .

.

haver brugt en saa haanlig TalemsiSiåe. Holb.

Heltind.1.295. (Bernstorffernes) personlige

Sympathier . . førte dem videre, end politisk

klogt v&r.AFriis.BD.I.125. han sagde, som
sandt var, at han havde mistet sine penge I

om galt skal være, om muligt er, om saa var,

se gal sp. 605^^, mulig 3.2, VI. saa l.i. se

ogs. FalkT.Synt.295. Mikkels.Ordf.596. sml.

udtr. som som skik (og brug) er (u. Skik 3.2J.—
(jf. eng. he came here Monday (was) a

week; nu næppe br.} i forb. som (som) i

morgen, var en uge, i morgen er det en uge

siden, i Morgen ell. i Overmorgen bliver det

sex Uger, siden Brylluppet stod. Det heder
ellers paa en gemeenere Maade: Det stod

som i Morgen, — , var sex Vger.Høysg.AG.
142. 2° t i hovedsætn., der indledes m. adv.,

præp.-led olgn. Vel er sandt, at . . Vel er

ogsaa sandt, at . . men (osv.).Holb.Heltind.

11.310. se ogs. Mikkels.Ordf.37. \\ hvor subj.

er stort og forholdsvis langt skilt fra sit verbum,

genoptages det nu ofte m. det. Hvem der kom
først, (det) var Knud. Mikkels.Ordf.302. hvem
(den) der blev glad, (det) var mig. PDiderieh-

sen.i)G.196. eksempler paa brugen uden det:

hvo der blev glad var Fruen. KbhAftenp.1784.
Nr.ll &12.2.sp.2. Hvo der blev glad, var jeg.

Cit.l796.(Mikkels.Ordf.238). Den, der ikke

var glad, var heim.Gylb.(Mikkels.Ordf.238).

tidligere savnedes ogs. det som subj. i tilfælde,

hvor et andet langt led end subj. stod først

i sætn.: hvor en Achilles er at Poeticere over,

er ingen Konst at være Romerus. Holb.LSk.
1.5. Om hun ved Føyelighed havde kundet
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begaae sig ved saadant forderved Hof, er

vanskeligt at dømme. sa.Heltind.II.280 .
\\

om brugen af det er — for der er — og vaklen

ml. de to udtryk se u. bet. 10.

14) i tilfælde, hvor det, der er ell. kan være

trykstærkt, viser hen til noget lige nævnt ell.

(paa anden maade) bekendt ell. noget i tale-

situationen nærværende. 14.1) svarende til bet.

11, fx. til bet. 11.2: jeg vil (ikke) nedsætte

noget af mine Medmennesker, det være fjernt i'o

fra migl Schack.112. det være langtfra, se

lang 6.1.
II

svarende til bet. 11.3-4: det for-

holder sig (paa en vis maade). gid det var

saa weUHolb.HP.III.ll. jeg veed nok hvor-

for det er.CBernh.NF.III.137(se sp.88P'^).

jf. bet. 1.3: Lad dig lemprygle, ifald det ikke

kan være anderledes. »S^wesp. ¥79. i forb. m.
med: det er med at drikke, som med at

skrive — naar man først begynder, saa kan
man ikke holde OTp. Falsen.Konstdommeren. 20

(1802).116. Dermed være det som det vil!

Mikkels.Ordf.396. i sætn. m. hvordan, hvor-

ledes ell. (foræld.) hvor (jf. u. bet. l.z):

Hvorledes er det med hendes Helbred?
Holb.Bars.II.5. (jeg) forklarer . . dem, hvor-

dan det er . . og at jeg ingen Penge kan
faa der i Byen. Galsch.SR.117. i udtr. for at

det er ligegyldigt, om det forholder sig paa den
ene ell. den anden maade: endelig I hvor det

er eller icke er, saa spiller et fortænckelig 30

Menniske i Kiærligheds Sager en meget slet

Person (o: rolle). KomGrønneg.II.lO. hvor-
dan det ogsaa var,

|
Den Ting ham giorde

soleklar,
|
At der var Liv . .

|
Hvor dette

sidste Skrig kom ira,. Bagges.1.170. Hvordan
det nu var eller ikke var, saa (osv.). Nystrøm.
OF.I.190. hvordan det nu end var — De-
pressionen blev hos (denne komponist) ikke

til Elegier, den blev til Idyller.AaDons.MY
40. det er saa, om (hvis) saa er ell. skal være, 40

se saa sp. 284*^^ og sp. 285'^. saadan skal

det være, se saadan 5.1. i forb. m. saaledes:

vAph.(1764). Saaledes var det mellem Ægte-
parret, da Bartholine bragte sit første Barn
til Yerden.JPJac.il. 10. Det var ikke saa-

ledes, at han ængstede sig. JørgenNiels.D.21.

II
svarende til bet. 11. 5. Idag var vi førstegang

paa Jagt efter min Hjemkomst. Ak I det var
ikke som i forrige Dage, den gav kun liden

iiaitisiiiction.Blich.(1920).VII.21. *Det var 50

som i Drømme Det var kun en Drøm.
Drachm.SH.29. Det er ikke som med Henry,
der aldrig har Pladser. CJ^ans.i5/i'.55. det
var som (bare) fanden olgn., se som 6.4.

(jf. bet. 11. 6J i forb. m. sammenlignings-
bisætn.; dels i udtr. for at noget svarer til,

stemmer med noget, ell. som udtr. for at noget

forekommer, synes en. det er, som det var
mailedt. Moth.V283. Er det icke, som jeg

siger. Holb.Kandst.II.l . *Ak see, hvor speyle- eo

klar og glat
|
Den Søe dog er i lave sat;

|

Det er jo, som
|
At Solen kom

|
Kun for

at see sit Skilderie
|
Deri. Stub. 69. dels i en

række forb., hvor være baade indgaar i hoved-

sætningen (til dels i ønskemaade) og i bisæt-

ningen (hvor det dog kan udelades): det
være nu, som det (være) vil, hvordan det

end forholder sig med det. det være som det
være vil, jeg gifter mig bestemt, fi^eift.Pod.
¥300. *Det være som det vil, mig huer

|

Min egen Villie dog at følge. Hauch.SD.II.26.
Det være nu som det vil, så viser Klemensker-
fundet i alle tilfælde en fortsættelse af (sten-

alderens) stendyrkelse. AOlrE.NG.76. i forb.

m. med: Med modstillingen: romansk-ger-
mansk være det nu som det være vil . .

gennem hele sjælelivet går de to retninger.

VVed.(Festskr.VilhAnd.24). Det være nu,

som det være vil, med Henrik Harpestrengs
europæiske Navnkundighed. OFriis. Litt. 76.

det er, som det er, (1. br. i rigsspr.) det faar
være; det maa man affinde sig med; ogs.: det

er saa sin sag; det er slemt nok. kan jeg ikke
frelse Frihed og Liv med Ret, med Uret vil

jeg ikke. Det er allerede som det er, at dette

Blad er i min Haand, istedetfor i Stads-

fogdens. /ng^.^JM./.59. Endelig skal han en
Dag til Bys efter Jern, og det var nu, som
det var, men kort efter . , giver det en stærk
Taeige.SvGrundtv.DF.241. Han kunde ikke

tage det (0: at hans hustru var syg), han
kunde ikke finde sig i det . . Men det var
jo, som det y3ir.JørgenNiels.D.21. det er

som det skal være, det er i sin orden. *Alting

er nok, som det skal \ære.KMunk.C.*67.
Imidlertid, det var, som det skulde være.

Stemmer for og Stemmer imod er Beviset

for, at en Bog lever. EFrandsen.SC.il.106.
14.2) svarende til bet. 12 \\ svarende til bet.

12.1-2. *Havbor var hængt og Signelille

brændt;
|
det var saa ynkeligt et i/Lord. DFU.

nr.1.60. Det var, min Troe, reene Ord for

?enge. Holb.GW.IV4. Fa'er! Er det Verdens-
havet? — Nei, lille Gysse, det er Fredriks-

holms Kanal. FritzJilrg.nr.30. jeg vil kalde

mig Leif Stefansen. Ja, lad det være mit
Navn.Buchh.UH.9. Var det endda blot det

hele.AaDons.MY133. Det var hende en bitter

skuffelse. Peer Schaldemose. Mennesker i vrim-
len. (1951).12. (talespr.) i tilfælde, hvor det er

indskudt efter subj. i prædikatssætn. (uden kon-
gruens): Degnen det er en Racker-Hund.
Holb.Jep.1.6. Penge, det er Altl HCAnd.SS.
XI. 3. Gamle onkel Hans han (eller det) er rig-

tignok en ganske anderledes mand. Mikkels.

Ordf.742. i tilfælde, hvor en inf. er knyttet til

præd., især som udtr. for at noget er passende,

sømmeligt: Det er ingen opgave at give en
begynder. Mikkels.Ordf.119. Er det en måde
at tage den sag på? smst. \\ svarende til bet.

12.5; i mer ell. mindre faste forb. *Nu, mine
Børn! det kan ei Andet være,

|
Jeg nødes

til at skille eder ad.Oehl.IV.200. Efterskrift

for de Læsere, der muligen kunne have
Skade af at læse Forordet: de kunne jo

springe det over, og sprang de saa langt, at

de sprang over Afhandlingen med, saa kan
det ogsaa være det samme. Kierk.XI11.50.

66*
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(det) var jo ikke mere end man kunne
vente fra den kant. Herdal.BL.35. det er ell.

var meget, se megen 2.2. det er (ikke)
noget (for mig), er det noget? se nogen
3.2-3, 7.2. (undertiden m. overgang til bet. 19.2J

i forb. som det er ikke noget at tale om
olgn., det er for ubetydeligt tU at der bør tales

derom; ogs.: det er upassende at tale derom.

Det er ikke noget (eller ingenting) at være
vred o\eT. Mikkels.Ordf.119. Er det noget
for voksne mennesker at skændes om? smst.

•det var 'det, brugt som udtr. for at man er

blevet færdig med noget (en del af ens arbejde).

hvad er (nu) 'det? i spørgsmaal om arten

ell. identiteten af noget, ell. om hvad der er

galt, paa færde, hvordan det hænger sammen
med noget olgn. vAph.(1764). Hun tæller op
i Luften: — Hvad er nu det! Der skal jo

være firetredve (æbler). KMich.Mor.(1935). 7.

Hvad er nu det ? Hvorfor er der ikke purret

nd? OseJens.SL.73. hvad er det mer(e), se

I. mere 7.1, hvad er det for en, noget, se

TV. for 1B.4. i bisætn.: hvad det (saa) er

som udtr. for usikkerhed i angivelsen, bestem-

melsen af noget. Hånd gaar frugtsommelig
med noget, hvad Pocker det ogsaa er.Holb.

Kandst.1.2. Han . . skulde have tjent en
Masse Penge ved Minespekulationer, eller

hvad det yax.EMortens.E.120. hvad det er

eller ikke er, se hvad 2.4. hvad er det med
dig? hvordan forholder det sig med dig? især:

hvad er der i vejen med dig; ogs. som udtr.

for forundring over noget erfaret ell. konsta-

teret m. h. t. vedk. Hvad er det med den
Hegelske Philosophie? Duer den ikke?
EegermL.(Hjort.B.1.377). Hvad er det med
Dem, ligge her og snorke paa selveste Bxy\-

Inipsåagen.ErlKrist.DH.lOO. jeg maa finde

ud af, hvad det er med den Mand. TDitlevsen.
BF. 71.

II
til bet. 12.6; i udtr. for at man

regner, anser noget for at være det, inf. angiver.

Det er ogsaa at gaa noget for \it. Holb.Arab.
5sc. Skal jeg sige det . . Det er jo at lyve.

BechNygaard.G0.39. spørgende: er 'det at
løbe osv.; dels som udtr. for at noget ikke
med rette kan kaldes det, inf. betegner (kalder
du det at løbe?). *Er det at sye mit Tøi?

|

See, Lommen er i Stykker] Oehl.XIY343.
„Hvad vil du her. Menneske?" — „Menne-
ske? Er det at kalde Folk af min Stand?"
smst.17. dels (nu næppe br.) i nægtende ell.

spørgende sætn., som udtr. for at man finder
det urigtigt, upassende ell. unødvendigt at gøre
det, inf. betegner: og er det ei at spørge mig
om, om jeg vil høre hendes behagelige Per-
sons Beskrivelse. (Stt/iw./.l 7. Men, Kone! er
det dog at tage afsted for nogle lumpne
Høns og Duer. PAHeib.Sk.1.293. Er det at
bilde Barnet saadan Noget indlHCAnd.
(1919).1.45. er det at løbe for nogle Kalve,
noget Vngqyæg.HCAnd.SS.III.204. m. af-
hængig spørgebisætn. som præd.: (han) af-
jomfruer mange, det er, hvad han er kendt
foT.ThitJens.VA.I.173. det er (lige) 'hvad det

'er, brugt som udtr. for at en har truffet det

rette: netop! „Du er saa smok!" . . — „Hi, hi!

Ja det er li'e netop, hva' jeg er"\Wied.TK.
213. „Er det dej, Rasmus?" — „De' æ lie,

hva' de' 3d."AnkerLars.LivetsUbønhørlighed.

(1905).21. det var, hvad det var, det kunde
(saa) være, hvad det var olgn., som udtr. for

at man lader noget staa ved sit værd, især: ikke

har noget (væsentligt) at indvende mod det nævn-
10 te, ikke vil kritisere det olgn. Det maa være,

hvad det være vil, saa har jeg givet Manden
mit Løfte, hvilket jeg aldrig bryder. Holb.
Pern.1.7. „Min Drøm blev ei fuldkommen.
Men jeg haaber, jeg skal fuldende den en
anden Gang." — „Det er, hvad det kan
være." Skuesp.Y102. Kjøn var hun . . Naar
blot Manden ikke havde lagt sig til at døe,

saa kunde det være, hvad det \Me.WCar-
stensen.Ombordogiland.(1878).135. Det ku'

20 være, hvad det var derude (o: paa søen),

hvor der er Plads nok, og man bar' kan
la' vær' og rende op i Landet, men jeg ka'

ikke li' det (o: regntykning) herinde paa Fjor-

den. Pol.*l»1938.9.sp.2. jf.: saa gjorde hun
(o: en gammel bil) en Spetakkel, saa I aldrig

har hørt Mage. — Det var nu det, det var,

men lige paa en Gang kom hun i Tanker
om, at hun vilde gaa i Galo]^. Korch.LL.85.
se ogs. u. VL saa 6.3. jf. u. bet. 14.1 : Jeg tør

30 just ikke gjøre min Eed paa, at det var
derfor hun suurmulede; men jeg har dog
en stærk Formodning derom . . Naa, lad
det nu være, hvad det war\Blieh.(1920).
XX1V.73. m,. at-sætn. ell. aarsagssætn. som
præd.: det skyldes, kommer af. En Rislen af

Ubehag løb gennem ham ved hendes Til-

nærmelse. Det var ikke, at hun var styg;

men det var en uforklarlig Uvilje, der greb
ham. Bierfreund.FN.20. det var fordi der

40 ikke var nogen der ville ha hende. Herdal.

BL.47. Det er heller ikke fordi, jeg er bange.

KaiBorgenNielsen. (Pejlemærker. (1951).126).

14.3) svarende til bet. 13. „Hvorfor skikkede

hun Bud efter mig?" — „Det er mig min
Troe gandske Vi\\tter\\gt."Holb.HP.III.4.

„Det var ikke saa galt!" sagde Soldaten.

HCAnd.(1919).I.9. *0p ad Dagen gaar man
Byen rundt,

|
Trækker Veiret lidt, det er

saa sundt. PFaber.VV115. det er muligt,

50 sandt, sikkert, troligt, vist osv., se de paagæl-

dende adj. — m. præd. først i sætn., i talespr.

spec. i spøg., iron. udtr.: Veed hun, hvad de

skal ha (til middag)? Gyldensuppe, Flyn-

dere .. Fint er det, fedt er det sku ikke.

JPJac.(1924).1.24. stort skal det være, se

stor 4.8.
II

det 'er (var osv.) det, emfatisk

gentagende indholdet af foregaaende prædikats-

sætn. (idet det første det viser tilbage til præd.,

det andet til subj.). Bøgh.D.II.375 (se det

bO sp.688''). Det er strengt at føle sig alene,

det er det. KnudAnd.HH.157. 14.4) det er —
indledende en forklaring, definition ell. tydelig-

gørelse: det vil sige (forkortet d. e. ell. o: (jf.

NvHaven.Orth.200. Rask.Retskr.336) ell. (nu
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sj.) i. e. (o: lat. id estjj. *Det I tykte, jer

Stenstue
|
stod alt i brændende Glød,

|
det

er (j: det betyder): Peder, jer Broder,
|

holder Bryllup med jer Fæstemø. Di^ C/, wr.

44.9. de hafde alle lige meget, det er indtet.

Æreboe.151. *Cupido Vognen drog,
| Og

Venus selv skiød efter.
|
Det er (for ei at

friste Lægmands Kræfter)
|
Med andre Ord:

|

De hurtig foer.TFess.i29. *Vi sige, du er

from, det er, du burde yærG.NordBrun.ET. i'o

10. T. og hans Mor var alene i Stuen, d. e.

i Køkkenet. JørgenNiels.D.90. (Bjarkes) Mo-
der hed Bera, det er Hunbjørn. ^wiow.fPoL
^ltl941.9.sp.5). se ogs. det sp.690^^. m. inf.

som præd.: de skal ind til deres Mæglere og
Konsuler for at gøre Forretninger, som de
siger, det er at passiare og læse Aviser.

CarlSør.S.II.98. det er at sige, se II. sige

8.2.
II

er brugt alene (især Y) ved angivelse

af beløb (nu især: skrevet med bogstaver efter 20

tallet, jf. u. gentage 2.2^; Lodsen . . betalte

jeg for 4 Dage å 24 Sk., er 6 Mk.JensSør.
11.12. den Sum 6000, er sex Tusende Kroner.

Werfel. Brev- og Formularbog. ^^ (1894). nr. 136.

II
(talespr., spec. barnespr.; i alm. betragtet

som en unøjagtig ell. fejlagtig udtryksmaade)
efterfulgt af en bisætn. m. naar: Maaske er det

bedst lige at sige, hvad et Pronunciamento
er? Det er, naar en General . . griber ind i

Politikken med det Formaal at frelse Fædre- 30

l3ii\det.BerlTid.*hl936.Aft. 7. sp.2. jf.AaHans.
Sætningen.(1933).39. \\ (jf. ty. es sei i lign. anv.)

i ønskemaade: det være — , d.s.s. det være sig

(se u. bet. 24.2^. *Alt, hvormed Verden her
er fuld,

I

Det være Perler, Sølv og Guld,
|

Hvad heller Ærens Krans. Grundtv.8S.ilI.
428. *Alt hvad sig gunstig anbefale vil,

|

Det være Mennesker, det være Bøger, fla'6.

Poet.lX.165. *Hvor er den, det være Qvinde,
være Mand, som ei har følt

|
Sympathiens 40

Lægedomme skjænke Liv. Aarestr.SS.II.130.

15) i tilfælde, hvor det, der nu oftest er

tryksvagt, viser hen til noget flg. i talen (som
ijoreløbigt subj."). 15.1) m. inf. som egl. subj.

det er dog Lapperi, at være Subaltern. J?oZ6.

Ul.II.2. Hvor det er fordømt at være kort-

synet. 5et6.Poef. 7/7.337. *En lille Nisse
reiste

|
Med Extrapost fra Land til Land,

|

Hans Agt det var at hilse
|
Paa Verdens

største M3ind.Gerson.50D.45. det var ikke 50

noget for den gamle, svage Moder at skulle

løbe op ad de stejle Trapper. Reinhard.FC.
281. hvor det vilde været morsomt at møde
Dem der paa det vidunderlige Sted.Gjel.
GD.143. det er let, vanskeligt at forstaa
olgn. (se III. let 6.3, vanskelig l.i/ jf. u.

bet. 16.2 : jeg vil . . vise den gode Philosophus,
hvad det er (0: hvor alvorlig en sag det er)

at sætte sig op imod en Gudinde. Suhm.II.186.

II (jf. u. bet. 14.2 ; gldgs.) i forb. som er det for e'o

en mand at — , er det passende, sømmeligt for
en mand at — . Er det for en Cavalier . . at
være bange for en Skygge? Blich.(1920). X.
90. Goldschm.I.210. jf. u. Kancelli, det er,

hvad det er at —
, (jf. tilsvarende u. bet.

14.2; dagl.): Det er dog, hvad det er (0: en
betænkelig sag) at have sådan en (o: en pro-
letarknægt) gående. Haxell.Min far varen tyv.

(1950).97. 15.2) m. bisætn. som egl. subj.; i

forb. m. at-sætn. ell. afhængig spørgebisætn.

*Det er de Persers Skik, og altid haver
vaaret

|
At deres Konger har heel kostbar

Klæder hdia,ret.Kyhn.PE.66. er det vist, at
din Madame er saa yadgelsindet. Holb.Vgs.
(1731).1.6. *hvorledes

|
Kan det vel være,

du er her. Grundtv.PS.II.138. Hvornaar var
det Skik, at Tjenestepigerne bader i Gaar-
den? KMunk.DU.19. det er ikke sandt
hvad han siger

j jf.: det vil snart være ti

Aar siden, jeg saae hende. IfO. sml. u. bet.

16.1 : Det kunde jo endda være det, det var,

at Konen forbød ham at spise Flæsket .

.

Men Børnene maatte ikke slaa ham. Det
var iorkert\Thuborg.Brødre.(1923).122. i forb.

m. hensobj. (jf. bet. 18.2J.' Det var mig (o: be-

tød) kun Lidet, at Verden vidnede imod min
Tro. Rowel.Br.514. det er mig kært, at han
har fulgt mit raad • hvad er det at —

, (nu
næppe br.) hvad betyder det, hvad vil det sige,

hvordan skal det forklares ell. er det passende.
de Skriftkloge og Pharisæerne . . sagde . .

til hans Disciple: hvad er det at han æder
og drikker med Toldere og Syndere (1907:
„Han spiser og drikker med Toldere og
Syndere !"j?Marc.2.i6. jf. u. bet. li.i: Hvor-
dan er det (o: hvoraf kommer det), spurgte
jeg, at der staaer saa meget Vand paa Jeres
Rugmarker? — Aa, det er af det vaade
Veirlag, svarede Bonden. Da.Folkeblad.l836

1

37.48.sp.l. i ønskemaade: det være da,
at —

,
(nu 1. br.) medmindre. MO.

\\
(især

i skødesløst spr.) i forb. m. andre arter af
bisætn. *Det være skal vor største Fryd,

|

Som Skjalde barneglade,
|
Naar hoppe kan

ved Sangens Lyd
|
Selv bare Ben paa Gade.

Grundtv.PS. VI.382. det er dem en stor sorg,

om de ikke kommer paa landet i ferien
j

16) i tilfælde, hvor det er (var) (begge ord
i reglen tryksvage) angiver, at den talende

udpeger, henleder opmærksomheden paa ell.

fastslaar noget (ved præd. angivet) som det

rette, aktuelle, som nærværende, som det, der

har interesse, kommer i betragtning (jf. Aa
Hans.Sætningen.(1933).36ff.). 16.1) i forb.

m. substantivisk led. det var knald og fald

med ham. Moth.V286. *Det er jo Rylen, som
hisset kommerl Blich.(1920).XXI.120. Jeg er

meget syg; det er Lungebetændelse. Reinhard.
FC.285. det er stort Veir og hastig Storm,
og Skibe forgaa med Tavl og Top. Baud.
KK.113. jeg kom gennem Lybeck. Eller var
det Rostock. Naa, det kan være lige meget.
Elkjær.RK.74. jf. (1. br.): „Ane — skænk
Jomfru S. et Glas til af den ekstra Port-
vin." — „Nej, ikke om det var aldrig det
(alm.: ikke for aldrig det^l" — „Jovist."
UDahlerup.GT.22. i prægnante anv. (jf. sp.
5P2"ff>**ffi^, især i forb. m. subst. + demonstr.
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pron.: *Moer og Anders hvisker.
|
Men jeg

kan dog nok høre ! — tys ! |
Imorges var det

Julelys f^: der taltes om).[JKrohn.]Peters
Jul.fl866J.I.v.4. „Det var den Rede (o: som
skulde bygges)" sagde hun til sidst. CEw.
Æ.IV.50. Ja, undskyld, Frk. J., det var den
her forbandede Opsigelse. ErlKrist.DH. 9. \\ i

forb. m. tidsangivelse: *Det var en Lørdag-

Aften
I

Jeg sad og vented Dig. BoisensViser.'^

(1850).296. Sommer var det. JPJac.II.273. lo

når han (o: manden) var fuld, og det var

hver fredag, jog han hende nd. Herdal.BL.79.

jf. sp.884*°^: *Sex Aar det var (o: for 6 aar

siden) ved Fastelavn,
|
Jeg drog fra Kjø-

henhaYn. HCAnd.SS.IX.25. \\ i forb. m. an-

givelse af pris: beløbe sig til; blive. „Hun sa'e,

at vi skyldte hinner femten Øre." — „Næ-æ
— det er da kun tolv V'Wied.TK.154. en
fuldmægtig . . gjorde ham opmærksom på
at han havde serveret spiritus uden bevil- 20

ling. „Det er ti kroner." — „Det er billigt

(0: for bevillingen)." — „De ti kroner er

høde."'Orønb.SY175. \\ i forb. m. personbe-

tegnelse; i al olm., delvis m. overgang til bet.

14.2; Der Jesus da saae sin Moder, og den
Discipel staae hos, som han elskede, siger

han til sin Moder: Qvinde, see det er din

Søn. Derefter siger han til Discipelen: see,

det er din M^odex. Joh.19.26-27. Er det ikke
Mademoiselle Pernille? Jo min troe er det 30

ssia. Holb.Pants.I.l. „det er nok Hr. Bang." —
„Ja det er." BalthBang.S.llO. Dette digtede
Hertz en Dag i Dyrehaven, og Kuhlau eller

hvem det nu var, skrev den yndigste . . Me-
lodi dertil. JesperEw.K.65. i forsk, prægnante
anv. (delvis opstaaet ved underforstaaelse, ude-
ladelse af relat. bisætn.): Hvem mon det kan
være (0: hvem mon det er, der kommer nu)?
Gjel.UD.8. han (fandt) hende siddende i en
ICrog mellem to Tønder . . „Lille Marion — 40

kom. Det er Hugo . . kom, Marion, nu skal
jeg tage mig af dig." KnudAnd. HH. 78.

(ved selvpræsentation:) det er N. N., det er

din fætter osv.
j

i (efterligning af) folke-

visestil i sætn., der blot angiver den per-

son, om hvem der i den flg. hovedsætn. med-
deles noget (jf. bet. 17.i/- *Det var stalten Sig-

nild,
I

stak Ild paa Tag og Rør.DFU.nr.1.52.
Det var Ridder Hr. Aage,

|
han red under 0.

smst.nr.3.2. *Det var hin lille Plovdreng fra 50
Birkinde By,

|
Hans Navn fløi over Dan-

mark med folkeligt liy. Ing.RSE.VIII.294.
*Det var den Herre Peder,

|
Af Glæde fast

han loe.Hrz.VI.40. m. personligt pron. i oblik

form: det er mig osv. ell. (nu kun no.) i

mevneform: det er jeg osv. (se du sp.l066**,
han sp.SW*^, hun sp.653*'f^, jeg sp.784''^«-).

Andreas er det dig eller din Gieniærd? Holb.
Arab.lsc. *Er ham det eller mig, som her
er \)liTvdlPalM.TreD.196. Fru Eva, er De eo
ikke hjemme? — det er bare mig.KAbell.
E.ll. i forsk, prægnante anv. (delvis opstaaet
ved underforstaaelse, udeladelse af en relat.

bisætn.): Da Osteklokken kom af, trak N.

Brynene i Vejret, plirede med Øjnene og
snusede. Der blev en lille Tavshed. „Ja det

er s'gu ikke mig (0: som har sluppet en vind),"

sagde K.JVJens.D.42. Saa er det dig igen

(0: din tur til at svare). BechNygaard.G0.283.
(især i præt. var ell. i forb. m. maadesudsagns-
ord) til angivelse af en tænkt situation: Var
det mig (0: som var i den situation), jeg døde
af Skam.\HCAnd.Breve.I.146. Agent Berendt
med hans i Suppeterrinen „uartige" Kana-
rifugl . . „Det skulde have været mig,
saa skulde vi have hørt et Spektakel!" ud-
bryder Agenten til sin Kone.Gigas.LH.il.
162. De kan tænke paa at gøre den sølle

Arnold noget. Som han har det. Det var ikke
mig (o: jeg vilde ikke gøre det).ErlKrist.DH.
64. t (jf. ty. ich bin es): efterdi hånd har
besluttet at slaaes, saa skal hånd slaaes

som en retskaffen Cabeleer; saa vilde jeg

giøre, om jeg var det. Holb.Vgs.V2. 16.2) i

forb. m. adj. i intk. Det er kolt.vAph.(1764).
*om Morgenen er det . . kiøligt. Riber.11.103.

*Det er saa fredeligt, saa tyst
|

I Himmel
og paa Jord. Ing.RSE.VI.93. det er glæde-
ligt, sørgeligt med ham

j
det er lyst, mørkt

(se IL lys 2.3, II. mørk l.ij. l6.3Ji i forb. m.
adverbielle led. *0m Du vilt Tiden vide,

|

Husbonde, Pig' og Dreng,
|
Da er det paa

de Tide,
|
Man føjer sig til Seng.Vægtervers.

Kl.lO. *Det var ved Vintertide, det var ved
høien Juul.Oehl.XXXL292. *Hans kan see

sig om en Anden;
|
Thi med os er det forbi.

PMøll.(1855).I.55. Dødssukket gik hen over

Landene, .det lød tungt og huult, som i

Skoven, naar det er mod Uveir. Goidsc/im.

NSU.IY289. Det var hen på eftermiddagen.

Herdal.BL.82. i ellipt. udtr. (jf. sp.89r'«-):

Gud ved, hvordan vi kommer ud af det —
det er tit med Svigerinder (o: de er vanske-

lige at omgaas), ved du. Rønberg.GK.198. Det
er maaske om Huset (0: De kommer maaske
for at se og forhøre om huset, der er averteret

til salg)? IBentzon.GH.16. || i særlige forb. m.
præp. det er 'ikke for 'det, se det sp. 690*^^,

IV for 13. i forb. som hvis det 'ikke (')var

for 'dette, hvis man saa bort fra, ikke tog

hensyn til dette. Det kunde nock skee, kiere

Søn! var det icke for een Ting. Holb.UHH.
1V.2. han vilde have været en Skønhed, hvis

det ikke havde været for hans (grimme)
Næsetip. Em Dalgas. Lidelsens Vej. (1903). 76.

Bare det ikke var for Doktorregningen, saa

kunde vi sagtens. EMortens.H.98. se ogs. for

sp.l72"^. i forb. som det er med (se u.

III. med 10.2) ell. om at (blive færdig osv.),

(jf. u. bet. 17.3 ; dagl.) det gælder om, kom-
mer an paa at (blive færdig osv.). her var

det kun om, at jeg vilde give Dem et Hip.

HCAnd.ML.332. Nu var det jo først om
at finde dennehér Gade. JakKnu.ML.70. det

var vist om at rubbe ud af Lemmen inden

hun kom tilbage. TDitlevsen.BF.139. ikke,

om det saa aldrig var om det, se om
sp.449''^. det er mig om at gøre olgn.,
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se TV. om 7.1. 16.4) i særlige forb. m. skulle.

II

det skal være lyv, løgn, se Lyv, Løgn 2.2.

I
i forb. som hvem (se hvem B.i), hvad,

hvad dag olgn. (se hvad 3.2 slutn.), saa
mange (meget) det skal være, som udtr. for,

at der er frit valg, at det er ligegyldigt hvem
osv. det er; hvem osv. som helst, hånd kand
disputere med hvilken Præst det skal være.
Holb.Er.I.l. Den Landkrabbe kan man da
narre saa meget det skal være. Chievitz i'o

ARecke.Lodsen.(1851).37. han kunde give sig

til at tude, hvad Øjeblik det skulde være.

AaDons.MY126. \\ i udtr. for at tænke sig i

en andens sted m. den deraf følgende ændrede
behandling, reaktion olgn.: HCAnd.Sk.54 (se

skulle sp. 1140^*^). (klaverstemmeren) faar

Lov til at skille Klaveret ad, det skulde lige

være en anden En (o: en af os børn), der

fandt paa det. HHLund.Lørdag.(1933).106.
\\

i angivelser af at man udpeger noget som det 20

foretrukne, ønskede, hun (tager) sin gamle
Frakke paa; den skal det være, og det røde
Tørklæde.KMMøll.D.168. i udtr. for, at en
skal være den udvalgte, spec. ens kæreste ell.

ægtehalvdel: opleve Pigerne? Kvinderne paa
Gadehjørnerne? Skal det være os to, Kam-
merat? Fem Kroner, ti Kroner? Bønnelycke.

Lt.lll. Det skulde være hende, hvis hun
vilde have h.&m.JVJens.RF.135. i spørgs-

maal, om man foretrækker ell. ønsker noget, 30

som tilbydes en ell. er til salg: Man vil ud
at lufte den støvede Frakke.

|
Skal det være

„Stalden" eller den gamle „B&kke"? Drachm.
D.18. skal det være en Skive røget Gaase-
hryst? Bergstrøm.M.51. Skulde det saa alli-

gevel ikke være en Cigar? sa.MD.130. det
er . . en udmærket strømpe. Skal det være
det ^KT? Hjortø.lU.163. \\ det skulde da
være, som udtr. for, at man nævner en mulig
undtagelse til noget sagt. Bang.GH.lO. Af alle 40

de Steder, der knytter sig til Holbergs Liv,

vilde vi maaske helst have hans Ungkarle-
bolig fra Komedietiden i Behold; det skulde
da være det lille Provinstheater i Bindings-
værksbygningen i Lille Grønnegade. T^J.
Mull.Afh.74.

1 7) (især talespr.) i særlige syntaktiske kon-
struktioner. 17.1) ved sætningskløvning (se

litteraturen hos PDiderichsen.DG.272 samt
AaHans.Sætningen.(1933).39 ff.): det er (var 50

osv.) brugt i forb. m. et led, hvortil der er

knyttet en bisætn. (oftest uden indledende konj.

ell. relat. pron.); i sammenligning med den
tilsvarende enkeltsætning (han er syg; det
skete i gaar) tjener dobbeltsætningen til at

udpege ell. fremhæve et af leddene deri, saa-

ledes at dettes indhold fremholdes som det rette,

aktuelle i modsætn. til andre muligheder (det
er ham, der er syg; det var i gaar, det skete);

» øvrigt er det reale sætningsindhold det samme, eo

det var, min Troe, for meer end en Skilling,

ieg spildte (o: af snustobak). Holb.Vgs.IV.1.
et par Øren meer eller mindre, det vil ikke
meget sige. Jeg merker at det er derfor at

du gaar med den Polske Hue. sa.Arab.l se.

Det var der, hvor (jf. AaHans.Sætningen.

(1933).45) hun holdt sit lidet Hoff. sa.Helt-

ind.II.313. nu var det Pengene, vi skulde
have fat -pska,. Grundtv.Snorre.il.225. Det var
nok Dig, der kaldte mig Fisk hysid? Fritz

Jurg.nr.24. Det var da en smal Vej, I har.

BerlTid."'lil937.Sønd.7.sp.4. Københavns Be-
lysningsvæsen kan paa Frederiksberg laane
den Tabel . . Det er bare, at Belysnings-
direktøren tager Teletonen. Pol."lio 1942. 2.

sp.2. De skal slå Dem løs — Det er det en
sankthansaften er til. Herdal.BL.47 . i spør-

gende sætn.: hvad det ellers var, jeg vilde

sige — hvor gik (hun) og den anden
nu hen? Blich.(1920).XXV11.49. »skulde vi

vel have saa glemsomt et Sind;
|

Søster,

hvad er det Du siger? Drachm.DG.129. er

det ikke det, jeg si'er . .: hvad maa Fru B.
dog tænke om dette forrykte Rus. Bang.L.IO.
Ve' du hvem det var der ikke var der
(d: ved en koncert)]? . . Den kære Familie!

Soya.Frit Valg. (1948). 88. se ogs. AaHans.
Sætningen.(1933).47. 17.2) (være er i reglen

tryksvagt) i forb. det er (det var) umiddelbart

efterfulgt af Sit-bisætn.; egl. hørende til I.5 m.
bet.: det skete, indtraf, forekom (og m. det

foregribende at-sætningen) : *I gamle Dage
det var engang,

|
At danske Folk var i

Kongetrang. Grundtv. (Brandt.Rimog Sange.I.
(1848).4). herfra gaar det er (var) — (især

i talespr.) over til funktionen at forberede ell.

(og) fremhæve indholdet af den ftg. at-sætn.

og faar bet. som: det gaar saaledes at —

;

sagen er den, forholdet er det, at —; det ligger

saaledes at —; i forb. som saa er (var) det

at — : Det var . . lykkelige Dage, — men
saa var det, at Ulrik Christian . . blev saa
farligt syg. JPJac.1. 74. i Dag har jæ faaet

en Gang Gul-las og saa er det jo, at

jeg har tabt 25 Øren. StormP.T. 8. saa er det

altsaa, at vi Mænd har lidt Kvaler med
vores Tøi.BerlTid.Viil951.Aft.8.sp.l. \\ i be-

tingelsessætn.: hvis det er (var) (at —).

de der skal ha med Jord at gøre . . de kan
træffe at faa Brug for nogen mer Forklaring
i disse Tider, og saa er det rimeligt at de
søger den, hvis det er de kan faa den.Gravl.

AB.176. „ska vi to handle om Gaard."
„Naar det var vi ku blive enige." sa.EB.20.

(man vilde) tilføje vice versa, hvis det var,

at man vidste, hvad vice versa betyder.

CHans.BK.74. hvis det er, at du ikke kan
komme, saa ring til mig j

— (vel ved forkor-

telse heraf; jf. bet. I.3) brugt alene m. bet.: hvis

det er paakrævet, hvis det er af interesse olgn.;

hvis det falder for; ogs. d. s. s. hvis det skal

være (se sp. 838"^). Det var ikke meget, vi fik

talt sammen, sagde Niels skuffet . . Jeg har
Vagten til Klokken to - dernede i den store

Slugt - hvis det var. Steenberg.H.1. 70. På en
lidt tøvende bemærkning: Så kommer jeg

nok i eftermiddag, — kan høres svaret: Ja,

det kan du jo godt, hvis det er.Hjortø.ST.
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103. Hun kunde godt synge det ud lige her

midt paa Gulvet, hvis det endelig var.

KAabye.KA.71. hvis det ikke var m. Hg.
Sit-sætn. ell. (dagl., næsten vulg.) aarsagsM-

sætn.: hvis det ikke forholdt sig sadledes; hvis

det ikke var tilfældet. Hvis det ikke var,

fordi E. sover, skulde du faa nogle Klø.

AageRasmussen.PaaHavsensBund. (1936). 66.

solen skinnede videre ganske roligt, hvis det

da ikke var at den begyndte at skinne i'o

endnu veiTmeie.Grønb.SYlO. Hvis det ikke

var, at din Mor var saa syg, skulde jeg tage

og tærske dig. JørgenNiels.D.139. 17.3) i

forh. saa 'er {ell. var) det m. flg. inf.: saa

gælder det om at — . Børnene . . havde jo

faaet noget Legetøj i Gaar, og saa var det

at faa dem klædt paa og ud af Huset. KLars.
6V.87. nu var det bare at sove, saa vilde

man faa Bugt med den Nat.JFJews.ikføi/en.

(1944).16. 17.4) i sætningsknude (se Wiwel. 20

333. PDiderichsen.DG.215). De maa ikke for-

tælle, hvor gammel jeg er, sagde han. —
Er De saa barnagtig? lo hun. Det troede

jeg kun var Damer. Bierfreund.FN.33. det

forstaar du jo Gudskelov ikke, hvad er.

CHans.BK.92. se ogs. eksempler u. som 12.4

og AaHans.Sætningen.(1933).183.

18) (vistnok efter tilsvarende udtr. paa ty.:

es ist mir (als ob) osv.) det er (var) (mig)
Irugt (i bet. I8.2 altid, i let. I8.1 oftest tryk- 30

stærkt) m. flg. sammenlignings-led ell. -sætn.:

det forekommer, synes mig; jeg har den for-

nemmelse, følelse at — . 18.1) uden direkte

angivelse af den person, der synes noget (idet

det fremgaar af sammenhængen, hvem det er).

Jeg er ikke rigtig frisk. Det er ligesom der
laae en tung Steen paa mit Bryst. Blich.

(1920). VII.11. en Gnistregn (faldt) fra den
rystede Fakkel . . da var det som gyldne
Stierner saaedes i det sorte Dyb.MoZ6.Lfi. 40

242. Det var som hjertet i hende gik istå.

Herdal. BL.7. 1 8.2) i forb. m. hensobj. ell.

præp.-led m. tor (Goldschm.R.238). i hellige

Syner var det ham, som om den Høieste
aabenbaredes for ha.m.Mynst.Betr.II.182.
det er de Elskende som om de allerede længe
havde elsket hinanden. ZterA;./7.4(?. *Det er

mig som en vemodig Drøm,
|
naar jeg sér

tilbage
|

fra den vilde, brusende Nutids-
Strøm

I

paa de gamle Bagel Kaalund.326. 50
det var ham, som om hans Tanker fløj paa
lyse Vinger gennem hans Sinå. Nathans.S.17.
F. i forsk. forb. m. infinite verbalformer.
\ 9) brugt (tryksvagt) i forb. m. (trykstærk)

inf. i aktiv (sj. i passiv, se u. opnaa B) m.
partikel at (ved verber m. et aktivt bet.-s-ind-

hold synes inf. at have pass. bet. i forhold
til sætningens subj., jf. FalkT.Synt.206ff.
Mikkels.Ordf.il 5.118) \\ om andre forb., hvori
indgaar en inf. se u. bet. 3.3, 10.3-4, 13.1, 14.2, 60
14.4^, 19.1) (især Qi) som udtr. for at det er
nødvendigt, paakrævet, tilbørligt ell. berettiget
at gøre det, som inf. betegner, med (overfor)
den ell. det ved subj. angivne. I er at laste.

som har villet tvinge jer Søn. Holb.Mase.
111.11. Han er at beklage, det er, han er

vård at beklages: man maa billigen beklage
\vam.Høysg.AG.158. om noget derved maatte
være at erinåre. Stampe.1.686. General-Gou-
verneurens Attest . . er at ansee som en
Interims- Tilladelse, smst.687. han er maa-
skee at kalde en lille Smule sløv. Brandes.
Br.1.42. Det er at antage, at (osv.).MRubin.
MB.76. være at fortænke, undre (paa),

ønske ofl. (se fortænke 2, IL undre l.i,

ønskej. se ogs. u. IL at 3.1. (især emb.) i

forb. m. ville: med Hensyn til Fattigdirek-

tionens Beslutning om Forslaget vil være at

forholde paa samme '^aaåe. ResoU* I lo 1831.
Bestemmelsen vil være at forstaa saaledes

(osv.).DSt.l922.131. Ved Uddelingen af

Smørrabatkort vil der særlig være at tage

Hensyn til Alders- og Invaliderentenydere.

LovNr.l56^^lzl941.§4.
\\

(dial.) i forb. som
det var at være glad for, det burde,

skulde man være glad for. Det frøs haardt.

Havbro sad i sin lune Stue. Det var at være
glad for, han havde ikke noget at bestille

\\åe.Gravl.EB.8. 19.2) i udtr. for at man har
mulighed for ell. er i stand til at gøre det, som
inf. betegner, overfor det ved subj. angivne;

ogs. i udtr. for at kunne opnaa noget, (han)
har udvalt de beste Informatores . . som
var at bekomme udi Landet. Holb.Pants.11.6.
der ere faa Damer at finde udi Historien,

der have været begavede med større For-

stand. sa.Heltind.II.51. hun har ikke været
at owertale.Ew.(1914).IY238. Det er at

læse i den Bogs fierde Capitel. y5'0.7.699.

Det er at formode. Oehl. XI11. 282. alle de

Bjælker, der var at ^nde.EChristians.Hj.351.
Far var at skimte som en mørk Plet i Tyk-
ningen. HansPovls.HF.9. være at gøre, ligne,

se osv. (se gøre 9.2, ligne sp.904^^ og *^, se I.b).

se ogs. u. II. at 3.2. (især emb.) i forb. m.
ville: Landsdommer S. vil være at træffe

her i Telefonen nn. Howalt.DB.95. (nu sj.)

i (upersonligt formet) subjektløs sætn.: gjen-

nem Spanien er ikke nu at reise. HCAnd.BH.
81.

II
i talespr. bruges nu alm. til foran inf.

(undtagen i sætn. m. der, her: hvad er der

(her) at gøre, se. jf. Mikkels.0rdf.118), ofte

som en mere emfatisk udtryksmaade (end forb.

uden til^ ell. (og) m. bibet. af egnethed, let-

hed, indretning til et vist formaal (jf. u. bet.

11.1j. saadant Noget er da ogsaa til at bli'

halvgal over\Blich.(1920).XXVIII.15. Vand
er til at iaa. Bang. T.131. (han) er ikke til

at vriste et Ord ud al. Jørg.LT.82. Det hér

er virkelig ikke til at holde ud for et raskt

menneske. Herdai.BL.66. se videre II. til 23.3.

20) i forb. m. et præs. part. i stilling

som præd. (om forb. m. part. adj. se u. bet.

13.ij. 20.1) i forb. m. præs. part. af bevæ-

gelsesverber, angivende udførelse af en vis

form for bevægelse, især benyttelse af et vist

trafikmiddel (i modsætn. til andre). Er De
spadserende til Kirken? Mikkels.Sprogl.368.
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Han havde nogle faa Gange været cyklende
gennem Byen.AaDons.MY49. vi var bilende

til Korsør
j
være gaaende, kørende, ridende,

se gaa sp.483^^^, IL køre 8, II. ride 6.1.

20.2) (nu især i stift bogspr. ell. emb.) brugt

som omskrivning af det i part. indgaaende
verbum, (købmændene) er begierendes til-

ladelse (osv.J. Cit.1711. (KbhDipl. VIII. 145).
et fiele huus, som ved Amalienborg skal være
staaende.Cit.l716.(smst.389). jeg er venligen i'o

begiærendes. JBaden.Graw.224 („ofte i daglig

Tale"). *Hver roser hende (o: en pianistinde,

der har spillet en sonate)', dog, hun sukker
smægtende:

|
Roesen er Webers — Ingen er

henegtenåe.PalM.(1909).I.35. jeg er længsels-

fuldt ventende paa, hvad Du siger. I>rac/im.

(Brandes.Br.11 1. 35). „Undskyld," hviskede
han, „men jeg er saa meget bedende Hr. Over-
retssagføreren, om Pladsen (o: i en stiftelse)

ikke maatte blive givet til denne Dame." 20

ORung.SM.n. N.N., som er boende i -gade
24

j
være noget forventende, være sig noget

ventende (0: vente (sig) noget), se forvente 3.1,

II. vente 5.1. f være værende, have ophold

ell. bolig. Der i Huset er verrende een fattig

ung Mand. Cit.1710. (Hubertz. Aarh. III. 45).

20.3) (nu ikke i rigsspr.) udtrykkende et pas-

sivt forhold ml. subj. og præs. part. være for-

ventende, være ventende(s) (o: være ventet,

i vente), se forvente 3.2, II. vente 5.2. 30

21) som hjælpeverbum i forb. m. et

p er f. part. (der indholdsmæssigt er sætningens

hovedverbum); i bet. 21.1-2 brugt ved trans,

og intr. verber, naar de betegner frembringelse

af et resultat ell. overgang til en ny tilstand,

men ikke naar de betegner uafsluttethed, ufor-

andrethed, vedvaren (fx. ikke: barnet er vug-
get, men: barnet er vugget i søvn; se nær-
mere FalkT.Synt.l74ff. Mikkels.Ordf.422 ff.

PDiderichsen.DO.127ff.267). — om forholdet 40

ml. tidsformerne præt. og forb. af er+ pai^t. se

PDiderichsen.DG.130f. — opr. er part. kon-

gruensbøjet, saa det viser overensstemmelse m.
subj. i køn og tal; denne bøjning er nu op-

givet i alm. rigsspr., jf. Mikkels. Ordf. 175.

FalkT.Synt.105. \\ i selvstændig anv. bruges

formerne af være i emfatisk gentagelse af forb.

være -j- per/. part. „Er Fatter kørt efter

Døren?" — „Ja-a, han eTV'Wied.TK.183.
Hans Begærlighed efter de vises Sten var 50

gaaet over med Alderen, ja den var. JFJens.
FD.80. pengene er brugt forlængst; de 'er

j

II foræld, bruges i bisætn. en ordstilling m.
den finite form af være sidst, fx. : Naar gielden
er saaledis, som sagt er.DL.5—2—15. Een
Contract, som ej af alle vedkommende under-
skrevet og forseglet er. smst.5—1—3. saa-

ledes som melt eT.Cit.l717.(KbhDipl.VIII.
414). (trællen) fortalte, hvad hændet var.

Oehl.XXX.38. 21.1) m. perf. part. af et trans, eo

verbum, angivende et passivt forhold ml. subj.

og (verbalhandlingen i) participiet (der er

berøring m. brugen af part. adj. som præd.
(se bet.lB.i): bogen er skrevet af N. N.

;

bogen er godt skrevet. — ved siden af forb.

m. være findes forb. m. være + part. blevet

(se bet. 21.5J; træet er fældet; træet er

blevet fældet, i første tilfælde lægges vægten

paa det frembragte resultat ell. den frembragte

nye tilstand, i andet tilfælde betones hand-
lingen, ell. overgangen fra en tilstand til en
anden). *Der de komme til Bure,

|
da var

Signelil brændt;
|

og der de komme til

Galgen,
|
da var Havbor hængt.DjP £7. nr.l.

58. jeg (er) bleven saa elendig, ligesom mit
Hoved var kløvet Sid.Holb.Vgs.(1731).II.8.

Mit Landvæsen var organiseret, en Avlsfor-

valter smt&get. Blich.(1920).VII.62. *Mens
i Vuggen han laa svøbt,

|
Peder Vessel var

han døht.GRode.FU.76.
\\

(i stift bogsprog)

inf. at være + P^*"/- pci'i't. knyttet til et obj.

(ved passiv form af verbet til et subj.). (det)

er deres Blod, hvormed du seer disse Blæ-
sebælge at være hesprængte. Oehl.XXX.49.
21.2) i forb. m. et perf. part. (egl. og især

af intr. verber) til angivelse af et aktivt for-

hold ml. subj. og verbalhandlingen i par-

ticipiet; om brugen af have: være se ndf.

l.50ff. samt IV have 13 og jf.: Vi have kiørt,

reist, seilet hele Dagen. . . Han er kiørt,

reist, seilet for en Time siden. MO. Jeg har
gaaet en heel Time i Haven. Han var alt

gaaet, da jeg kom. smst. Her har været en
Stork, som har fløjet omkring paa Engen
hele Dagen; men nu er den fløjen bort.

Lefolii.SG.184. Han er ikke her, han er

svømmet over paa den anden Side af Søen;
men: Jeg har ogsaa før svømmet over Søen.

smst.
II

den Lod, som deris Forældre kunde
være tilfalden. Z)L.5—2—39. *Fra Himlen er

du faldet,
|
Du Danmarks Helligdom (0:

Dannebrog)lIng.RSE.II.188. *Snart er Nat-
ten svunden,

|
Dagen bryder frem. Heib.Poet.

11.347. en gammel knækket Træsko, som
Vristen var gaaet td.HCAnd.(1919).IV.142.
Den travle Tid var Dig (o: København)
ilet ioihi. Kaalund.320. (denne opfattelse)

synes oprindelig udviklet i den græsk-

katholske Kirke og derfra at være gaaet

over til Vesterland. JLan^e.JfF.29(?. saa

havde han spændt for og var kørt afsted.

Søiberg.L.253. i upers. sætn.: Der er for-

handlet længe nok om den sag. Mikkels.Ordf.

385.
II

i mange tilfælde er der vaklen ml.

brug af være og have (i reglen til gunst for

wæie), se herom Mikkels. Ordf.423 ff. og IV
have 13.2 og endvidere fx. u. blive, færdes,

gaa, II. hænde, II. løbe. || ved en del trans,

verber forekommer undertiden være i st. f.

have, især naar disse har baade en trans, og

en intr. anv. ell. hvor ligedannelse m. intr.

verber af lign. bet. har fundet sted; endvidere

findes være for have ved en del refl. verber

(hvoraf enkelte, fx. komme sig, blive rask,

altid behandles som intr. verb.) og faste forb.

af trans. verb. -\- obj., naar disse som helhed

betragtet har intr. bet.; som eksempler paa saa-

danne tilfælde, hvor have er det alm., kan
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nævnes: En stor Ulykke er ramt, overgaaet

ham (efter: er hændet h&m). Lefolu.S6.184.

Som en Løbeild var det forplantet sig gen-

nem Landsbyen. EmilRasm.Sk.38. vi er skudt

Genve]. JacPaludan.TS.288. Man har hørt

sige om Folk der har været ved at drukne

og er kommen til Live igen, at deres hele

Liv er passeret Revu for dem i de faa Øje-

blikke inden de mistede Bevidstheden.

været dækket en hel time. smst.385. om forb.

være blevet -|- part. over for forb. have
blevet -\- part. se blive sp. 820^^^. i sætn.,

hvis indhold angiver noget tænkt, forestillet,

antaget (i dette tilfælde bruges nu oftest er

(var) (blevet) + part.): Jeg skulde fornemme
eengang for alle, om de Tallerckener kand
blive færdige. De kunde have været giordt

og opslidte, siden vi bestilte dem. Holb.

JVJens.RF.9. i Sommeren 1901 var (jeg) lo Kandst.1.5. Jeg tænkte at du havde været
tiltraadt (vel efter: var jeg traadt ind i) en

Stilling i B.Larsen-Ledet.LK.II.169. Han er

vendt tilbage; han er fundet ind i menig-

heden. /n/orwa<ion**/2i952.3.sp. 7. jf.: Kaffen

var stået og blevet kold, mens hun snakkede.

FinnSøeborg.— her går det godt.(1952) .8. se iøv-

rigt Mikkels. Ordf. 423 ff. og fx. u. begynde,

L naa, overgaa, IH. slaa
|| (jf. u. bet. 21.i^

inf. at være + part. knyttet til et obj. (ved

hængt for mange Aar siden. sa.Arab.l se.

meget af Mazarins Actier skulde have været
(nu: vilde værej faldet, hvis han havde levet

nogle Aar efter den Tiid, da (Ludv.XIV.) tog
sig selv Regieringens Sager an. sa.Ep.1.75.

Han havde for længe siden været afsat fra

sit Embede, dersom ikke etc.VSO.1.699.
Hvis hæren havde været ført med større

dygtighed, kunde dette nederlag have været
passive verber til subj.). Dette at være pas- 20 undgået. Mikkels.Ordf.385. tidligere (og endnu
seret, er testered af Folk, som i min Tiid

have \eyet. Holb.Heltind.il.46. man seer udi

Almindelighed Børn at være dannede efter

Forældrenes Billede. sa.MTkr.493. han for-

modes at være flygtet. FalkT.Synt.196. 21.3)

i tilfælde til bet. 21.1-2, hvor forb. betegner en

stedfindende handling ell. varig virksomhed,

tilstand, og hvor nu olm. bruges simple passiv-

former (paa -s ell. dannet af blive -j- perf.

dial.) findes forb. har (havde) været + part.

i st. f. det nu alm. er (var) blevet -)- part.

(se nærmere have sp.975^^): Samme Sag
havde alt i forrige Tider vaaren indsat for

hans SI. Hr. Fnder. CPRothe.MQ.II.28. saa-

nær havde de været indebrændte. Biic/i.

(1920).XXYIII.145. han har været født i

Ore Smedje. TJfF. || , ved intr. verber; dels i

upers. formede sætn. til dannelse af passiviske

part.). Det er mig ikke liden Fornøjelse at 30 former af verber, der betegner en menneskelig
være berømmet af saadan braf Mand, som
du est. Holb.Arab.Ise. *Et Land er nævnt
Trudvanger,

|
Deri en Hofgaard staaer.

Oehl.XXX.5. jf. forb. som være let at gøre

u. bet. 13.1: De vil selv indsee, at et saa
langt Brev ikke lettelig er omskrevet (o:

kan omskrives). Gylb.(FruHeib. HG. 385). nu
kun i tilfælde, der staar paa overgangen til

bet. IS.i. Han er elsked og æred af alle: er

handling, virksomhed: der har været larmet
og skreget paa gaden hele aftenen I dels i

sætn. m. alm. subj. til dannelse af aktive former
(angivende en førnutidig, henh. førdatidig til-

stand): de af jndbyggerne i . . Kiøbenhavn,
som derfra i denne svage tid haver været
reiste. Cit.l711.(KbhDipl.VIII.226). (kon-

gen) havde gaaet videre, hvis paa samme
Tiid ikke havde været opspiret et andet

det samme, som at sige: han elskes og 40 Europæisk Herredom, der kunde holde det
æres af al\e.Høysg.AO.80. Mikkels. Ordf.382.

21.4) part. været brugt i forb. m. (tidsformer

af) have til dannelse af perfektum (førnutid)

og pluskvamperfektum (førdatid) i pass.; i

modsætn. til forb. m. blevet (se bet. 21.5J,
der lægger vægt paa handlingens udførelse,

betegner forb. m. været den frembragte til-

stands tilstedeværelse og (oftest) dens ophør
ell. ændring. \\ ved trans, verber, (jf. JBaden.
Gram.203

------

hvad) i samme Sag tilforn haver været
handlet. Z)L.5

—

1—8. jeg har aldrig været
greben meere paa mine Gierninger end en
gang. Holb.Arab.l se. hvad dem har været
befalet. iJesfcr.Va i 743. jeg haver været fæ-
sted, siger éj al-ene, at gjerningen er skéet,
men giver og ofte dér hos tilkjénde, at dén
stand, Subjectum dér ved blev bragt udi,
er nii igjén forandred; jeg haver været fæ-

Tyrkiske Stangen. Holb.Ep. 1.27. se ogs. ske

sp. 324*^^. nu kun i tilfælde, der staar paa
overgangen til bet. 13. 1 : han har været for-

svundet, bortrejst siden i søndags \ 21.5) i

forb. m. blevet -(- perf. part. (jf. u. bet. 21.4^

til dannelse af passivformer (se ogs. u. bet.

21.6 samt eksempler u. blive 4.7j; ved intr.

verber i upers. sætn.: Efterat derom længe
var bleven talet. Holb. Heltind.1.337. der er

MikkeU.Ordf.385). alt hvis (0: 50 blevet kaldt paa ham flere gange
j 21.6) inf.

være brugt i forb. m. ville (ell. skullej;
dels til dannelse af forsk, fremtidsformer (før-

fremtid og fortidsførfremtid) i aktiv (ved intr.

verber) og (delvis i forb. m. blevetj i pass.

(ved trans, verber), (i forb. m. maadesudsagns-
ord kan ell. (især) kunde tidligere inf. være
udelades: jf. u. lY ville 11 og Mikkels.Ordf.

723). Skulde Renten til de bestemte Tider

ei blive erlagt, skal Capitalen, uden fore-

sted, men er nti ikke længere ikst.Høysg. eo gaaende Opsigelse, være forfalden til Beta-
AG.81. Det maa omhyggelig undersøges,
hvorledes disse mange Penge har været an-
vendte. Le/oZw.<S(?.iS5. Saaledes har det ikke
været ment. Mikkels.Ordf.381. Bordet har

ling. CP Hansen. Nyeste dansk Brevbog. (1801).
305. Det vilde neppe være bekommet ham
vel. Cit.l883.(SdjyAarb.l904.151). Jeg hå-

bede, at sagen snart vilde være afgjort.
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Mikkels.Ordf.386. Forslaget vil til den tid

være undergået mange forandringer, smst.

423.
II

dels (nu næppe br.) til dannelse af
præs. og præt. pass. Vil hun være fiatteret,

Madame, saa maa hun lade sig see i Hæn-
derne af andre, end mig. Holb.Bars.III. 5.

Fruentimmer hvordan de er skabte, og hvor
gamle de end ere, saa vil de dog være roset

for deres Skiønhed. sa.LSk.IY.l. blant denne
Dronnings smaa Skrøbeligheder var denne,

at hun gierne vilde være roeset og admireret.

sa.Heltind.1.104. saa ville vi dog tilforn være
underrettet om, hvorledes (osv.).Cit.l725.

(KbhDipl.VIII.620). 21.7) konjunktiv (ønske-

maade) være i forb. m. flg. perf. part. af et

trans. verb. \\ O svarende til bet. 21. i, især som
udtr. for at den talende tager sig den frihed,

tillader sig at gøre (især: erklære, ytre) noget

ell. fremsætter noget paa en beskeden ell. for-

sigtig maade ell. med højtidelighed, alvor (især

i sætn. m. det som subj.). Da Deres Majestæt
allernaadigst har paalagt mig at forelægge

en Plan for Udgivelsen af den Kongelige
Vasesamling i et Pragtværk, være det mig
tilladt at forudskikke den Bemærkning, at

(osv.) . JL Uss.(Antik-Cabinettetl851 .(1951).

163). Hvor det siden er bleven af, ved jeg

ikke. Det omtalte Koncertstykke så aldrig

Dagen . . Hvis det kan nytte at efterlyse

det, så være det hermed forsøgt. Blaum.Sk.
237. vi ofrede vore Soldi (o: paa en amulet).

Og det være vidnet, at vi paa hele Rejsen
(ikke) kom noget til.Galsch.SR.246. Klassi-

kerne havde et eminent Begreb om Instru-

menternes Væsen, om hvad der er godt for

dem at udtrykke — Mozarts Violinkoncerter

være nævnt. Jac Paludan. Retur til Barndom-
men.(1951).67. især i forb. det være sagt

(jf. u. sige 11.1 og u. Stund 2.2j; jeg be-

ifandt mig hos en velhavende Hosekræmmer.
(I Parenthes være det sagt, at jeg ingen
fattige \i]Qnåer).Blich.(1920).XIV.35. Dette
skal siges; saa være det da ?,?Lgt.Kierk.XIV.

83. *det være sagt
|
her i al Ærbødighed.

Drachm.PHK.68.
\\
(uden for forb. takket være

O ell. i formel brevstil) svarende til bet. 21. i, i

udtr. for ønske (spec. lovprisning ell. forban-

delse; især i faste forb. (delvis til bet. IB.i)

og ofte m. part. først i sætn.). * Bandsat være
Jorden nu,

|
For hun drak det Dyre (o: bro-

derblodet)\Grundtv.SS.II.27. selv være du
paa det hjerteligste hilset fra din hengivne
Søn Tue.CFMortens.EF.78. forbandet, (høj)-

lovet, takket, velsignet være, se forbande 2.3,

højlove, IV love 1.2, II. takke 4.3, velsigne

1.3.
II

(nu næppe br.) svarende til bet. 21.5.

Husene være blevne byggede af hvilkensom-
helst Bygmester! nu ligge de dog i Støvet.
FGuldb.OrammaticalskeForelæsninger.(1814)

.

199.

G. i refl. anv.

22) i forb. som nu maa ell. skal det
være sig {vel omdannelse af nu maa, skal

det være olgn. (se bet. 1.5 og 2.1j efter hænde

sig, træffe sig (v. siden af hænde, træffe, se

II. hænde 4, træffe 1); dial.) nu maa det

ophøre, være slut ell. undlades, ell. nu maa
der gøres noget. Nu skal det være sig; for

Kl. er 12 (= nu er det paa Tide). UfF. Vi
har 10 Børn; men nu skal det ogsaa være
sig med det (= nu er det slut med det).

smst. jf. HofmanBang.OdenseAmt.(1843).539,
23) i forb. være sig om noget {vist om-

10 dannelse af være om noget (se u. bet. 6.9)

efter forb. som anstrenge sig, umage sig, se

sig om noget) se IV om 6.1.

24) opr. i upers. og subjektløse sætn. (nu
ogs. undertiden i personligt formede sætninger)

som udtr. for at noget forholder sig paa en
vis maade {vel ved omdannelse af det er, det
være (se bet. 14.4J efter refl. verber som burde,
finde, give, forholde, stille sig) 24.1) (nu kun
dial.) i forb. som detersigsaa,de< forholder

20 sig saaledes; det er saaledes. om det var sig

sk? Feilb. 24.2) i ønskemaade (det) være
sig (glda. were sig andten mand eller siiend

(Kalk.IY.229a^), wæræ sek ænthen swen
eller man (Rimkr.31); tilsvarende udtr. paa
SV., fsv.; næsten kun O) indledende en angi-

velse af to ell. flere muligheder, som kan
tænkes at foreligge, ell. som der maa regnes

med: hvad enten det er — eller; det kan være
dette eller hint; i forb. m. substantivisk led:

30 Alle Contracter . . være sig Kiøb, Sal, Gave,
Mageskifte (osv.).DL.5—1—1. paa det Sted,

hvor min Herre Kongen er, være sig til

Døden eller til Livet (1931: hvad enten det
bliver Liv eller Dødj, der skal og din Tjener
yære. 2Sam.l5.21. (ingen) af den christne

religion, det være sig enten mands eller

qvindes personer. Cit.1725. (Kbh Dipl. VIII.
618). Dyrene, det være sig de tamme eller

de vilde, have deres bestemte Yøåe.PAHeib.
40 R.1.240. Af alle Dyr er Kvinden dog det

ubehageligste, det være sig Datter, Kone
eller Moder I AHenningsen.DGE.86. i forb. m.

flg. &t-bisætn.: Udøs Dit Hierte i Din Mands
Barm, være sig nu, at det er et indbildt eller

et virkeligt Onde. Biehl.Euph.25. Det in-

stabile e . . skrives i de ældste Skrifter

almindeligvis ikke, være sig, at det fort-

sætter gammel Vocal . . eller er senere Til-

væxt. EJessen. (TfF. 4R.IX. 112). Virksomst
50 vender (Holbergs) Uvilje sig mod dem, der

er nærgaaende mod hans Sanseorganer, være
sig at de hæfter hans Øjne ved Kviksølv i

Kroppen eller hans Øren ved deres Tales

fordringsfulde Intethed. HBrix.HK.97. i forb.

m. adjektivisk led: han føler sig paa Højden
af alle sine Evner — de være sig nu større

eller mindre. KnudPouls.BE.48. (Nietzsche)

var ingenlunde . . en være sig misantropisk
eller filantropisk Froiektmager. Rubow.(St

60 SprO.Nr.144.35). i forb. m. adverbielt led

(adv., præp.-led, sammenligningsled) : Du skal

ikke gjøre en nødlidende og en fattig Dag-
lønner Uret, være sig af dine Brødre eller

af dine Fremmede (1931: hvad enten han

67*
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hører til dine Brødre eller de fremmede^.
5Mos.24.14. Naar Lufthvirvelen ganske kom-
mer i Berøring med Overfladen, det være
sig over Land eller Vand.0rsi.Fi//.49. den
dannende og vækkende Indvirkning, der fra

ham er udgangen til (studenterne), det være
sig igjennem det belærende Foredrag, det

være sig igjennem den venlige Samtale. Mart.

Leilighedstaler.f1884).424. de Nordboer (der)

kom over til Rusland på kortere eller læn- i'o

gere tid, være sig som købmænd eller

som krigere. VilhThoms.Afh.1.377. mangel-
fuld Sjælstilstand, hidført være sig ved Syg-
dom eller ved Misbrug af Midler som Alko-

hol, Morfin, Kokain og deslige. Instr.Nr.105
'I»1934.§5,1. 24.3) (jf. het.2å.i) i konjunk-
tiv, angivende størst muligt spillerum for mu-
ligheder: hvad noget end er, hvordan noget end

forholder sig. Skulle sig nogen imod sine

officerere i commandosager opsette, det være 20

sig hvo hånd eT.Cit.l724.(KhhDipl.VILI.

614). der (maatte) gennemføres en Arbejds-
deling . . da en enkelt, han være sig nok
saa duelig, umuligt (kunde) bevare det

samlede OyeTh\ik.UnivProgr.l944.I.7. Dette
være sig nu, som det vil. FruHeib.Et
Liv.*1.271. Det være sig nu hermed, som
det yH.NaturensY 1951.200.

\\
(nu næppe

br.) i subjektløse sætn. i forb. m. hvem,
hvad, hvor (ell. spørg, bisætn. indledt med 30

disse ord), alle Betiente, Høye og Lave,
være sig hvad Navn og Titel de have kun-
de. DL./

—

1—/. Hvo som haver skabet
kvæg, være sig hvad det være kand.Cii.
1707.(Vider.III.255). *Du trodse kan hver
Nykke,

|
Af være sig hvad syndig Trold.

TBruun.ST.256. i forb. som være sig hvem
(hvad) han (de, det) vil: være sig hvad det
er, hvad det yil. Moth.V282. Alle Reforma-
tores, være sig hvem de ville, i Kirken, i 40

Landvæsen, i Kiøbmandsskab eller Militien,

tør aldrig ved at vente sig Tak af den Slægt
de leye M&nt. EPont. Men. III. 560. 24.4)

i konjunktiv, i forb. som det være sig
langtfra, (alm.:) det være langtfra (se lang
6.1^. Og saa har Maren endda ikke været af

de værste, det være sig saa langt fra. ErlKrist.
St.98. B. var ikke af dem, der aandelig hud-
flettede sig selv, det være sig langt fra.

E8everinsen.SM.108.

25) (ænyd. d. s. (fx. *Ieg war mig saa
lidenn enn harnn. DgF.1.347. *Isallt er seg
saa lidenn. smst.II.319. Hånd er sig en rider
saa skiøn. smst.III.689), jf. tilsvarende anv. af
sein i mht. (i folkeepos og folkeviser, se Grimm.
Deutsche grammatik.*lY (1898)39.); om lig-

nende forb. af andre (intr.) verber se sig sp.
1272*^:) han er sig olgn. m. flg. præd. brugt
i folkevisespr. og efterligninger deraf i sa. bet.

som han er olgn. DFU. nr.6.21 (se sp.83P). eo
Tommeliden var sig en Mand saa spæd.
Oehl.XIYSO. *Konning UUer er sig i Hu
saa mod. smst.XXIV83. *Konning Sigvard
er sig en Helt saa gæy.Gjel.HS.27. (spøg.:)

Tomas Nielsen er sig en Mand uræd. 5'vend

Nagelfar.Rigsdags-Runer.(1871).29. || i upers.

sætn. (svarende til bet. 14.2^. Det var sig

Herr Asker Ryg,
|
Hannem lyster i Leding

at ga,Tige.Oehl.XXIY156. Det var sig Dron-
ning Elisabeth . . |

til Niirnberg maatte hun
åra,ge.Rich.III.40. Det er sig den Junker,

|

stirrer paa den Mø. Stuck.11.235.

H. præs. og perf. part. i særlige (selvstæn-

dige) anv.

26) i præs. part. 26.1) (i stift bogspr.)

brugt i et led (indledt m. konj. som ell. præp.
ior), der staar som præd.; til bet. A: Hoved-
ordsposterne forestilles og som da allerede

værende, og ikke som i samme Tiid indtref-

tende.Høysg.S.242. svarende til bet. D: Al
Erkjenden gaaer ud fra, at et Objectivt a)

gjør sig saaledes gjeldende hos os, at det
fremstiller sig for os som Noget, vi, idet vi

b) objectivere det for os i en Forestilling,

maae c) tillægge Gyldighed, d. e. betragte

som Værende saaledes, som vi forestille os

det. Sibb.Psychologie.(1843).128. man (har)

fundet det naturligt at betragte disse Kar
. . som værende den i Urtiden først benyt-
tede T!y^e.NaturensY1932.2. han maa anses
for værende (alm.: at værej død • til bet.F:

haandskriftet maa anses for værende (alm.:

at være^ skrevet omkr. aar 1480
j 26.2) som

attrib. adj. (ell. i substantivisk anv. heraf).
\\

(jf. forsig-, selvværende; o) som eksisterer,

er til; eksisterende; levende. Moth.V289. Gav
ham og Spydkamps Styrke de altid værende
Guder,

|
Mon de ham derfor tillod at for-

nærme med hvert hans Munds Ord? Bagges.

NblD.87. (Grundtvigs) Gud er en værende
Gud, med skabende Urkraft som han selv.

Roos.Vi.52. i substantivisk anv. (jf. I. Væ-
rende^; den yderste Abstraction af Alt Væ-
rende er selve Yddren. Heib.Pros.II.129. Væ-
sen, Væsentligt, Gehalt, Væsensfylde, egent-

ligt Værende (i det Phænomenale og i Mod-
sætning til dette). Sibb.Psychologie. (1843).
265. Vore Skæbner er Skum

|
paa det væ-

rendes Vugg
I

mellem Mørket og Mørket,
det yderste B,\im.ThøgLars.Dagene.(1905).
49. Det Ikke-Værende . . beskæftigede

Oldtidens Philosophie nok saa meget som
den moderne. Kierk.IY 351. den værende
(kan) kun manifestere sig ved at frem-
bringe det ikke-værende, d. v. s. denne Illu-

sionens YeTden.ArthChrist.DT.125. \\ som
forefindes ell. foreligger for øjeblikket; nu-,

henh. daværende, forhaandenværende. (de) som
udi deres værende Stand ere som vildfarende

faar uden hyrde. Cit. 1741. (ThAMiill.Afh.
203). man haaber, at den værende Lov under
Processens Gang bliver afskaffet. Bagges.NK.
236. endskjøndt . . de værende Broer for en
Deel ere slette. FThaarup. Bornholms Amt.
(1810).130. Kampen er haard, inden Maalet

(9: fælles skriftsprog) naaes, fordi de værende
Skriftsprog er gode og har gammel Hævd.
LJac.RH.16. navnlig (nu 1. br.) om person:
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som for øjeblikket (for tiden) har, beklæder en

vis stilling; nuværende (2); ogs.: nulevende.

oftbemelte Hr. Etatz-Raad Urne, Landets
berømmelige endnu værende Amtmand.
Thurah.B.272. en Skat for værende og kom-
mende Slssgter. FædrelJ841.sp.5189. (Griffen-

feld) mødte idelig i Nikolaj Kirke for at

høre vordende eller allerede værende Præ-
sters VTædikeT:i.RichPet.Kingo.(1887).99. de

store Hospitalers Overlæger, værende og i'o

vordende Specialister. Ugeskr.f.Læger.l941.

1185. sp.l.
II (ofte i ssgr. som da-, der-, for-

haanden-, forhen-, fra-, her-, hjemme-, inde-,

nær-, ombord-, tilstede-, tilbageværende; jf.

ogs. bort(e)-, fore-, før-, hertil-, II. mellem-,

om-, over-, paa-, tilovers-, tilraade-, tilsyne-

værende samt alværende og u. medvære) O
i forb. m. adv., præp.-led ell. (sj.) præd. (jf.:

Selv i Døden forblive de hidindtil rødvæ-
rende Steder farvede og vorde violette. 20

Hygæa.(1827).408): som findes, befinder sig

paa et sted, et tidspunkt, i en vis tilstand.

dend i . . Kiøbenhafn værende meenighed
af dend tydske jødiske n&tion. Cit.l704.(Kbh
Dipl.VII.726). de her ved vores hof værende
operister. Cit.1723. (KbhDipl. VIII. 565). de

dengang værende ringere Fordringer tU den
dramatiske Kunst. Heib.Pros. VII. 149. de

paa Stranden værende, Kvinder som Mænd,
danner en Kjæde ved at tage hverandre i 30

Hænderne, hvorpaa de løber ud i Havstok-
ken og griber de dér kæmpende. A'sfcen-

tidende.1886.435. Lyset (fra vinduet) maa
være saa stærkt, at den ligeoverfor værende
Væg er fuldt oiplyst. Panum.544. alle i Brug
værende Skibsdagbøger. Bek.Nr.531 ^*litl942.

§2. i drift værende materiel. Ftn{/e/ij«ie^.

1951 152.182.sp.l. (nu næppe br.) m. bet. af

førnutid: Der indfinder sig og et Slags, der

ikke før værende Vild-Giæs, som man om- 40

bringer i Mængde. 4dr.«/5i763.2. 26.3) f i til-

fælde, hvor værende er gengivelse af ty.

wåhrend, egl. præs. part. af wåhren, vare

(se Y vare^, men opfattet som (ell. knyttet til)

præs. part. af II. være || {ænyd. adskilligt

gammelt, som vdi wærende Tiid, hånd war
Forerer (o: fourer), war paBeret f'Jammersrø.

50), skal ingen maa tilstedes i verende suage
tid (o: saa længe pesten varer) . . nogen
kleder .. at did føre (Kongebrev.^Vil654.(Aars- 50

berGeheim.III.Till.136)), ty. in wåhrender
zeit og (som obs. tidsbestemmelse) wåhrender
zeit; jf. i (samme) varende tid u. \ vare 3.2

slutn.) i forb. for, paa ell. (oftest) i værende
tid, saalænge dette varede; i dette, samme
tidsrum; ogs.: i mellemtiden; m. h. t. nutidige

forhold: for tiden. Udi værende Tiid, nemlig
fra Sommeren 1466 indtil et Stykke hen i

det efterfølgende Aar 1467 (har Chr. I) be-

standigen brugt samme Titel. Gram.(KSelsk eo

Skr.IV.52). Her C. . . som paa værende Tid
er Overmurmester i Paris, var dristig nok,
til at vove en saa farlig Reise. Reiser.111.305.

for værende Tid var (jeg) uden Ne\.[Lyehe.]

MineEændelser.(1786).56. værende tiden
brugt som abs. tidsbestemmelse (m. sa. bet.):

jeg roede, værende tiiden . . undertiden fra

Pillow hen til dend odde, der ligger tvert

overior. JJuel.32. (i) værende tid i forb.

m. flg. bisætn. (som indleder af denne): i den
tid, da; saa længe; medens. I værende tiid,

at ieg der var og ventede effter de andre,

da skrev ieg mit hrev. JacBircherod.R.55.
dernæst blef gifvet ham af Stangen 3de
Knup, et i hver Side af Tindingen og et

ofven i Hofvedet, værende Tid han laa paa
Knæ. Klevenf.RJ. 34. \\ {efter ty. wåhrend,
præp. m. gen. (fx. wåhrend des krieges,

wåhrend der zeitj, udviklet af abs. tids-

bestemmelser som wåhrendes krieges, wåh-
render zeit (se ovf.); tilsvarende anv. af
varende (se Y. vare 3.3)) brugt som præp., •

angivende tidsudstrækning, varighed: under
(IY12.6). de papiirer og sager, som Jeg
værende mit Gesandtskab hafde hafft under
hænder. JJuel.458. Holb.DNB.233(se u. Y.

vare 3.3^. Udi saadan Tilstand var Norge,
værende (orig.655: varende^ denne Stil-

stand mellem Kongerne. sa.DE.^1.655. De
Brefve, som Græfve Stenbock skref, værende
sit Fangenskab i Danmark. 6rram.5ret;e. 68.

27) i perf. part. v aar en (vist kun i best.f.

og fil. vaarnej brugt som attrib. adj. {efter ty.

gewesen (perf. part. til sein, være) i lignende

anv.) t som har eksisteret, levet ell. været i

brug, funktion ell. har haft en vis stilling, de
hidindtil vårne fangetrunker (0: fængsler),

Cit.l741.(EistTidsskr.6R.III.687). Hun hav-
de i ald den Tid brugt alle paa Stædet
vaarne Barberere. Garboe.LH.93. jf. u. forhen-

værende: de forhen vaarne og igien valgte

Provsters Indsættelse. Prom.^*U1796.
Vsere-, i ssgr. af II. være ; uden for ssgr.ne

Være-form (2), -maade (2) t rigsspr. kun i

sjældne(re) dannelser (oftest svarende til ssgr.

m. Tilværelses-^, fx.: Vi forstaar vanskeligt

(de danske arbejdere i Flensborgs) Værekaar.
Pol.''hl939.9.sp.5. indvortes Virksomhed og
Værekraft er betinget ved Varmen. Ørs^./.

151. „Fiskerjenten" er et langt Indlæg for

Teaterkunstens Væreret. NMøll.(Tilsk.l902.

936). -form, en. [ILl] I) (nu sj.) d. s. s.

-maade 1. det Uendeliges uendelige Være-
foTmer.Br0chner.PhilosophiensHist.il.(1874).
98. Naturens Væreform er af nogle Philo-

sopher bleven opfattet som det Usande.
VSO. 2) tU form for tilværelse; form for en

persons maade at leve (livet) paa; tilværelses-

form; ogs. [II.6]: d. s. s. -maade 2. Vant,
som han var, til at se op til det Personlige

som til den højeste Yæreform.Brandes.III.
491. (Poul Møller og Heiberg) havde trods

modsat Væreform . . megen indre Fuldlødig-

hed tilfælles. TroelsL.BS.II.6. Menneskets
ældste Væreform . . er Jægerens og Fiskerens.

JohsBrøndst.VK.17 . 3) (gram., sj.) betegnelse

for en kasus (i finsk og andre sprog), hvori

prædikatsordet sættes; essiv. Rask.Udv.11.258.
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Værelse, et (i bet. 3; jf. ogs. u. let.

2.2) ell. en (i bet. 1-2/ ['væT9ls8] (Høysg.

AG.98) ell. (dagl.) [iv^ralsa] p. -r. iglda.

værels, varæls(æ), eksistens, væsen, materie,

stof, SV. vareise, skabning, (skabt) væsen, fsv.

varilse, ophold, væsen, no. værelse, beboelses-

rum; vbs. til II. være || bet. 3, der allr.

kendes fra 16. aarh. (se TfF.4R.III.37.VI.

108 f.), men endnu ikke er alm. brugt i beg.

af 18. aarh. (ikke hos Moth), er udviklet af

(og i de ældste forekomster undertiden van-

skelig at skelne fra) bet. 2.2 og har (allr.

delvis i ænyd.) antaget intk. efter ord som
Kammer, Kammers, Rum)

1) (til II. være 1; ordets brug spottet i

Biehl.Haarkl.54.97, forsvaret i Sorø Saml.I.

142; nu næppe br.) eksistens; tilværelse;
væren (1-2); ogs.: hvad der udgør en gen-

stands egentlige, konstante natur; væsen. Her-
ren, saasom hånd henger af ingen, saa haver
hånd og icke sin faste Værelse i, eller af

nogen anden, uden i og af sig sely. Hummer.
JS.11.132. (sjælen) maa og skal (ej) døe,

men har i sig selv sit Livs og sin Værelses
visse Grund og Aarsag, efter at den er skilt

fra Legemet. EPont.Men.11.129. Verden hav-
de bleven i sin Muelighed . . dersom Gud
ikke havde givet den sit Væsen og Værelse.

Eilsch.Philhist.37. Gud er et Liv og ei

blot en Yærelse.Grundtv.ImoddenlilleAnkla-
ger.(1815).92. Den specielle givne Ting synes
nemlig dog ei være Andet, end sin egen
Værelse. Sibb.Nogle ontologiske Udtryk. (1848).
4. jf.: Mit Livs Værelse svnes saa kort, som
den \\\\ [PDBast.]PoetiskeForsøg.(1782).59.

II
(bibl.) især i flt., om levevis, liv. for dit

ansigt er mættelse af megen glæde, liflige

værelser (1871: Livsaligheder; 1931: Livs-

salighedj hos din højrre haand evindelig.

Ps.l6.11(Chr.VI). herefter: vort Støv skal

. . aldrig fornedres saa dybt, at det jo op-

høies med ham ved Guds Høire-Haand, hvor
der er liflig Værelse eyindelig. Grundtv.Vart.
81. jf. bet. 2.2: den store Bryllups- Høitid i

Faderens Hus med de liflige Værelser
(o: himlen) \sa.JJdv.IV.433.

2) (til II. være 3; sml. Al-, Borte-, Fra-,

I. Hjemme-, Hos-, Nær-, I. Over-, Sam-,
Tilstede-, Udeværelse; nu næppe br.) op-
hold(s-sted) . 2.1) det at befinde sig, opholde
sig ell. dvæle paa et sted, især for længere
tid; ophold (6.i); ogs.: nærværelse. Inder-
ster . . maa ikke af Gaard- eller Hus-Mænd
til Værelse (o: til at være, tjene hos dem)
antagis. DL.3—i9—7. (gud) lover at hellige

det Huus (o: templet) med sin Guddomme-
lige Yasrelse. Holb.JH.1.375. til bruges ogsaa
med Genitivo om en Værelse paa Stedet.
Høysg.S.204. || m. overgang til bet. 2.2, lad
dem falde ved sverd; tænk paa deres be-
spottelser, og giv dem ikke værelse her
(1871: ingen Best&nd). lMakk.7.38(Chr.VI).
i forb. gøre, have, tage værelse: min
Fader skal elske ham, og vi skal komme

til ham, og giøre værelse (1819: tage Boligj.

Joh.l4.23(Chr.VI). man (kan) intet klogt

. . vente af den, der har Værelse i en Daare-
Kiste. Spectator.45. Du (o: rigdom) tager

Værelse hos dem, der søle sig i Laster, smst.

147. Faderen og Sønnen kommer til os og
giør Værelse hos os. Grundtv.B. 1.267. 2.2)

opholdssted; bolig; ogs.: rum, plads (til

noget). *Det smukke Paradiis . . | Ham
10 (o: Adam) til en Værelse og Bolig tiene skal.

Helt.Poet.6. anviise beqvem Plads og Væ-
relse, til at bevare det biergede Gods udi
under Lukkelse og god Varetægt. J^orordn.

^^Izl705.§17. tvende Pladser . . som jeg

agtede beqvem til at oprette os der en be-

standig Colonie og Ndixe\?,e.Egede.GM.225.

den Dagligstue, som var hans Værelse i

henved fyrretyve A&r. Grundtv.PS.II1.163.

jf. bet. 3: I min Faders huus ere mange
20 værelser (1819: Boliger). Joh.l4.2(Chr.VI).

(sml. u. bet. 2.\) i forb. have (sin) værelse,
have (sin) bolig ell. plads (et sted), (tarta-

rerne) haver deris Værelse ved Ponto Euxino
paa det Sted, hvor Donow indfalder. P^ugf.

DP.399. *Slet Værelse jeg har, slet Mad jeg

siug maa STpuse.Falst.Ovid.55. jf. bet. S: han
gik ind i Teltet, hvor Judith havde sit

(Chr.VI: sinj Værelse (1938: hvor Judit

havde hoet).Jud.l4.17. have visse væ-
30 reiser, (til II. vis 4.2) have faSt bolig, bopæl.

Abraham (havde) ikke visse Værelser i

Canaans Land, men han flottede om, som
en Fremmed i Landet med sine Hjorde.

Grundtv.EnlidenBibel-Krønike.(1814).ll. sa.

Udv.X.159.
II
som fællesbetegnelse for de rum,

der udgør ens bolig; lejlighed (8.2). Imid-

lertid skal hun (o: præsteenken) forskaffe

Efterkommeren nogen beqvem Værelse der-

udj (o: i præstegaarden) med Seng, Ild og

40 lijs.DL.2—13—7. Værelse
|
en

|
. . kammer

og stuer i et huB. Moth.V289.
3) rum, der tjener til beboelse ell. op-

hold for mennesker; dels i al alm. om hvert

af de til beboelse, ophold tjenende rum i en

lejlighed uden hensyn til areal (især brugt ved

angivelse af lejlighedens størrelse, idet der bort-

ses fra rum som køkken, wc., bad, entré); dels

(i snævrere bet.) om hvert af lejlighedens be-

boelsesrum undt. de til fælles spisning og op-

50 hold beregnede, der kaldes stuer (jf. Arbejds-,

Børne-, Herre-, Pige-, Soveværelse samt

I. Stue 2), ell. om hvert af de rum i lejlighed,

hotel olgn., der tjener til logi, privatrum for en

bestemt person (medlem af husstanden, loge-

rende, hotelgæst); især som 2. led af ssgr. dels

brugt om tilsvarende (mindre) rum i hospital,

stiftelse (jf. fx. Ene- (2), Officiant-, Syge-

værelse samt en-, to-, tre-, firesengs væ-
relse u. Seng I.5J, skole (jf. Klasse-, Lærer-

60 (Skoleprogr.Metropolitanskolen.1883. 53. Telef

B.1952.sp.l0131), Skoleværelsej, i bibliotek,

forsamlings-, forenings-, kontorlokaler (jf. fx.

Katalog-, Læse- (1), Tidsskrifts-, Udvalgs-

værelse/ forretning (jf. Prøveværelse/ dels
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om rum, der ikke er iehoelses- ell. opholdsrum,

men indrettet til anden anvendelse (jf. fx. An-
retter-, Bade-, Skabsværelse samt det røde

værelse u. lY rød 6); endvidere om hvad der

findes i et værelse, især det til et værelse hø-

rende møblement fJeg er kontant Køber til

træhvide Soveværelser Tilbud ønskes . . evt.

(paa) enkelte Yærelser. PoVV2l944.11.sp.6.

jf. Soveværelse 2). De nederste værelszer

paa slottet paa dend højre haand bleve ind-

rømmede for min allernaadigste Konge, de

andre værelszer paa den anden Siide for

Hans Kongelige Majestet af Pohlen. JJtte^

16. *Man bragte saa did hen (s: til daareki-

sten) den gandske heele Skare,
|
Men ingen

Værelser for dennem leedig vare. Holi.Paars.

309. (Christian IV lod) for Alumnis bygge
baade en skiøn spiise stue, saa og skiønne

kostbare logementer og værelser, som man
kalder Regentzen. sa.DNB.168. Han tog selv

mod de to Reisende, og anviste dem et be-

qvemt Værelse for at hvile sig.JSneed.IX.

107. „hvor mange Værelser har I der?" —
„Vi har de to ud til Gaarden, og saa et Hul
eller et Tørveloft, hvad det er, til Pigen."

Hrz.X.lO. Jeg . . førte Capitainen op paa
mit Kammer. Dette var et Værelse i Qvi-

sten.Gylb.(1849).IX.205. Alfvestad, hvor jeg

ikke ved Telegraph havde bestilt Værelse

(j: paa et hotelJ.HCAnd.BC.IV 190. Nogle
Dage efter var Gerhard flyttet ind i den lille

Villa. Han havde møbleret et Værelse og
et Sovekammer. Z)rac^m.F./.i(?7. En Leilig-

hed paa 3 Værelser og Køkken.VSO. fem
smaa Værelser foruden Køkkenlejlighed.

Pont.LP.VIII.114. Kalle er saa stor nu, at

han . . har faaet sit eget Y?BTehe.MLorentzen.

F0.131. dobbelt (se dobbelt 2.3;, enkelt,

møbleret (se møblere 1) værelse; flugt af

værelser, suite værelser, se Flugt 4, Suite 2.1.

II
(uden for ssgr. som Dame- (1), Kaffe-

værelse foræld.) om offentligt lokale i restau-

rant, venteværelse paa hanegaard olgn. denne
Conditors, i Almindelighed ikke særdeles be-

søgte Yæreiser. Gylb.IX.3. \\ i flt. spec. (jf.

Sommer- (2), Vinterværelse (2); foræld.) om
lejlighed (8.2). I (skal) leye jer smukke Yæ-
reiser. Holb.Hex.111. 3. Paa Trappen udenfor
den berømte Componist, Professor X's Væ-
relser. /ng.LJB.//.69. saa skjænkede han et

Glas for dig til Lykke i de nye Værelser.
Hrz.in.7. hun har knap Tid naar hun kom-
mer herind, ellers havde hun nok havt Lyst
til at see vore Værelser. Tante . . meente,
at især Salen vilde blive superb, naar den
blev monteret. UngdGl.L63. frie værelser,
fribolig. Langebek.Breve.247. jeg er en gam-
mel Pensionist, der har faaet frie Værelser
her paa Fredenshorg-Slot. Heib.Poet.IL244.

II
i forb. m. i ell. (i udtr. for at begive sig til ell.

for at have ophold i værelset nu oftest) paa (jf.

II. paa 1.3^. jeg var i mit Yærel3e.Cit.l828.

(Brøndum-Nielsen. PM. 259). hvorledes en
Student har det paa sit Værelse under Taget

eller i sit Kammer paa Regentsen. ilfi/ns^.

(Sibb.I.ii). Naa saa det var ogsaa Deres

Kammer? jeg troede at De sov paa et stort

Værelse, hvor der kunde ligge saadant et

halvt ]\\måreåe.Hostr.G.170. Gæsterne (paa

et badehotel) gik til Stranden eller paa deres

Værelser for at sove. Bierfreund. FN. 135.

Batseba (gik) ind til Kongen i hans Værelse

(1871: K&mTaeret):iKg.l.l5(1931). \\ i forb.

10 som en toværelsers ell. toværelses lej-

lighed (ofte skrevet som ssg.), lejlighed, be-

staaende af to værelser (og køkken osv.). en

To-Værelsers Lejlighed. ZLars.Z¥52. de har

fire værelsers lejlighed.MKlitgaard.MS.37.

en sjusket To-Værelses-Lejlighed.J^aDons.

DU.28. Ungt par uden børn søger IV« vær.

lejlighed (o: lejlighed, bestaaende af et værelse

og et kammer). Pol.^^lil952.10.sp.2. (dagl.)

forkortet: en toværelse(r)s osv. en Firevæ-

20 relsers.ErlKrist.MM.lOS. en lille Treværelses

med Centralysirme. KSech.MV168. Der er

Brug for de to Yærelsers. LeckFischer.HM.18.

II
hertil bl. a. Værelse-anvisning, -areal,

-pris, -søgende, -udlejning.

Være-maade, en. (til II. være; jf.

-formj I) [II.l] (nu rueppe br.) den maade,

hvorpaa noget fremtræder, foreligger, lægger sit

væsen for dagen, ell. indbegrebet af dets egen-

skaber, væsen, et Legemes Væremaade. Ørsi.

io 111.171. Sibb.Psychologie.' (1856). 174. 2)

(især (S) en persons maade at være paa (se u.

II. være 6); indbegrebet af en persons op-

træden, handlinger, livsytringer (som udtr. for

hans væsen); ydre væsen; ogs.: holdning over

for en ell. noget, en Mand, hvis hele Færd og

Væsen og Væremaade i det daglige Liv var

næsten det Modsatte af, hvad han paa Skue-

pladsen irerastillede. Sibb.Aa.L313. det Af-

stikkende, Uregelrette i (disse gadeorigi-

40 nalers) Ydre og Væremaade. JBrandes.DD.

122. (Ludv.Feilberg) deler de forskellige

Væremaader i to store Kategorier, som han
kalder: „Ligeløb" og „Kredsning". Rode.R.8.

vor demokratiske Yæremaade. PoV*ltl921.1.

sp.6. der (udviklede) sig en ejendommelig
Sindslidelse, hvorved den unge Mand i hele

sin Væremaade blev som et 6 Aars Barn.

Tilsk.1932.111.

CP Va?ren, en. ['væTsn] uden best. f. og

50 flt. (til dels efter ty. (das) sein; vbs. til II.

være; jf. Borte-, Forsig-, Sam-, Sammen-,
Tilstede-, Velværen) I) (filos.) det at noget
er (til); spec. om et af grundbegreberne i

Hegels logik (den yderste abstraktion af alt

værende; se nærmere Kierk.XV.766). Det Ab-
solute er et i sig Hvilende, bestandigt en

Væren (Sein). Ørst.Br. 1.47 (i referat af Fichtes

forelæsninger). Abstraherer man fra enhver

Bestemmelse i Alt . . saa bliver der kun Eet

60 tilovers, hvorfra ikke videre kan abstraheres,

fordi det selv er uden Forudsætning . . dette

Ene er Væren i Almindelighed, eller den ab-

stracte eller absolute Væren, den yderste

Abstraction af Mt.Heib.Pros. 1.127. PMøll.
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(1855).III.207. Jeg er den rene Væren, der

er med allevegne, men dog ikke bemærkelig,

fordi jeg bestandigt er ophævet. Zierfc.F/.

83. RasmNiels.G.I.S. \\ hertil bl. a. Værens-
begreb, -bestemmelse, -enhed, -kategori,

-loT, -princip, -problem (se især RasmNiels.

0.1.16 ofl. VSO.) og (nu især) -dom (o: le-

dømmelse ell. forklaring af hvad noget er i sig

selv (og ikke af dets værdi i forhold til den

dømmende, jf. Værdidomj. WJarnes.Religiøse

Erfaringer.(overs.l906).2. JPBang.TL.1.116).

2) (form for) eksistens, tilværelse, liv.

En stedse fornyet Given og Tagen af Ind-

virkninger er uadskillelig fra legemlig Væren.

Ørst.1.13. *Forklarte Venl du blev ei Dødens

Rov!
I

. . til en bedre Væren hen du sov.

Heib.Poet.VIII.88. (sjælens) særlige Væren
kan ikke bevises. /2ode.P.56. ridderlig tilbe-

delse og værn af kvinden har vel ligget det

franske folk i blodet fra dets tidligste væren.

NAJensen.Ventetider.(1926).101. 3) om det

enkelte væsens liv ell. maade at leve paa;
især d. s. s. Væremaade 2. skal denne Eenhed
udbrede sig over vor hele Handlen og Væren.
Mynst.Præd.(1810) .148. der (var) over hans

heife Væsen og Væren udbredt en Afglands af

Aandens indre Liv. Monrad. (VedGAagaards
Bisættelse.(1851).9). Dannelse er ingen Viden,

den er en Yæren.Hostr.FF.37. Han var noget

but i sin Yæren. Elkjær.HA.9. denne Væren
sig selv nok, som er saa ægte orientalsk.

Arth Christ. DT. 100. Wilmann. Dansk Kunst.
(1934).63. Hun syntes, de vilde dræbe noget
i hende, der var hendes eget Væsen, det

uforgængelige i hendes Væren-til. Madelung.
EH.37. 4) (i stift bogspr.) det at være
(opholde sig, forefindes) paa et sted. hiin

lyksalige Væren hos Faderen, hvorom han
(o: Jesus) taler. Horreb. 11.342. vi maae
sladdre lidt om min sidste Væren i Miinchen,
Reisen til Wien og Opholdet her.HGAnd.
Breve.1.236. I min Stambog skrev han nogle

rørende Ord om Anelsen af sin korte Væren
endnu iblandt os. smst.256. Dette Forholds-

ord betegner Væren paa et Sted. y^SO. det

var bestandig det samme Udtryk af Væren-
andetsteds i Hendes Naades Øjne.JSangf.

GH.132.
I. Værende, et. (sv. varande, eksistens;

vbs. til II. være ; nu næppe br., i visse forb.

dog vanskeligt at skelne fra substantivisk anv.

af II. værende (se u. II. være 26.2^; jf. Vel-

værende) I) det at være til, eksistere,
være virkelighed ell. foreligge i en vis

form ell. tilstand. Ting siges at være, naar
man seer hverken paa dens Begyndelse ell.

Ende; og samme deres Værende kaldes her
Status. ÆTøt/sgf.S. Y5.»" Verbum .. kaldes det
Slags Ord, som giver en Tings Værende ell.

Beskaffenhed i Concreto tilkjende. smst.
Aa8^. Sjæle, der , . i disse Harmonier søge
et Værende, en høiere Virkelighed. Mari.Lei-
lighedstaler.(1884).464. 2) ophold ell. for-
bliven paa et sted; væren (4). Hans Væ-

rende her i Verden endtes Nye-Aars-Dagen
den 1 Jan. 1599. CPRothe.MQ.II.500. efter

15 Aars møjsommelig Værende udi Grøn-
land. Egede.GM.405.

II. værende, præs. part. se II. være 26
og værgende.
Være-sted, et. fVær-. Cit.1736.(Vider.

III. 270)). (ænyd. vær(e)sted, opholdssted,

bolig, hus, no. dial. vere-, værstad; til II.

10 være 3 ell. til ænyd. være, ophold(ssted), fsv.

vara, oldn. vera, ophold, tilstand, hvile; 1. br.

i rigsspr.) opholds- ell. tilholdssted; bolig.

Moth.V289. at en vis eller flere af Guderne
her har havt sit særdeles Værested og Hjem.
PNSkovgaard.B.250. En Nattergal hedder
hertillands: ejn Fjælstaun, som havende sit

Stavn eller Værested paa Fjeld, smst.58. Den
ydre form, hvorunder guddommen tænkes,

dens værested og virkemåde, er ofte fam-
20 lenåe.AOlrE.NG.34.

I. Værf , et. se Hverv.
II. Vterf, et. se Værft.

Vær-fader, en. (ogs.YoT-). {om l.led

se Vær- 2; vist kun no.) svigerfader. Moth.

V131 (Ver-). smst.V289 (Vær-). Rose.Ovid.

11.12. Land-Græven af Hessen var hans
Vær-Fader (Holb.Intr. (1728). 234: Svieger-

Fader;. Holb.Intr.1.258. LTid.1724.70.

værfe, v. ['vBffa] -ede. vbs. (sj.) -ning

30 (DetnyAarh.VI.151). (fra ty. werfen; egl.

sa. ord som værpe; jf. Anverfer, udværfe,

Vurf, forvorpen, II. varpe; dagl., næsten

vulg., ell. jarg.) I) i forb. m. adv. ell. præp.-

led: kaste; smide; uegl.: trænge, drive,

jage (i en vis retning), (de badende unge
piger) angrebe og værfede hinanden omkuld.

Pelt. Overs, af Kotzebues mærkværdigste Aar. I.

(1802).44(anv. af ordet her kritiseres i LEft.

1802.146). Oversk.Com.IV93. Strømmen ver-

40 fer alting udefter. Etlar.SB.44. Med et kast

af hodet verfede hun mig i retning af døren.

Hjortø. GU.117. Jeg værfede hans Gummi-
frakke ned paa Gulvet. Bjarnhof.LE.33. ofte

i forb. m. ud (jf. udværfe 1): jeg stod i

Krodøren og tog imod dem, Baadsmand
verfede nå.Etlar.SB.287. den herlige be-

vidsthed, at forvalteren ikke kan komme
og verfe en ud i den kolde sne.MKlitgaard.

GM.14. 2) m. obj. alene: smide, jage, drive

50 ud, bort. „det (er) strengt taget forbudt

at kaste noget ud paa Banelinien." „Aa,

skidt," sagde den tykke og verfede Ciga-

ren. ZLars.Ci.i2. Kamma verfer Tvillingerne

der er kommet ind. HilmarWulff.VL.lOl.\\
spec.: afskedige; sætte fra sin bestil-

ling. Hvis den gamle så dig i den Til-

stand her på Redaktionen, blev du verfet

øjeblikkeligt. To?nZnsf.L^.66. når menne-
sker, der har siddet på et kolonialkontor i

60 ti år, bliver xæriet. NisPet.(AnnaliseNisPe-

tersen.ModHæld.(1948).49).
Værft, et ell. en (i bet. 1 : Trap.Sles-

vig.(1864).II.180. se ogs. sp. 913^\- (nu næppe
br.) i bet. 2, se sp.913''). [v^jtd] (i bet.l ogs.
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Varft (Warft). Beretning ang.Foranstaltninger

mod Vandfloden. (1827). 9. Billed- Bladet. Vi»

1947.23. jf. Aarh.1935.1. Vørft. Both.D.1.36.
— Værf (Verf), i bet.l: Blich.(1920).XXIII.
93iWeTf). Traf.*IX. 316. 325. NaturensY
1939.159. jf.Aarb.1935.1. f i bet. 2: Stampe.
1.388. Agerbeck.B.147. jf. Leth. (1800) og u.

Skibsværft. Værv (Verv, Hverv), i bet. 1:

A Winding. Fra Randers til Athen. (1931). 156.

(ikke i rigsspr.) i bet. 2: JJuel. 115.224.
EPont.Atlas.il. 203. jf. Feilb.(u. 1. hverv;
samt best. f. Været om orlogsværftet: Steen-

sen.Søofficersskolen.(1951).338. som fk.:JJuel.

224. jf. u. Skibsværft. — Varf (Warf). i

bet. 1 : E Pont. Atlas. VII. 339. NSvends. H. 34.

Aarb. 1935.1. — Værre, i bet. 1: Lobsi-

en. Halligpræsten. (overs.1922).24.28 ofl. Aarb.

1935.1. Stedn. III. LXVI. Feilb. u. verv. jf.

skrivemaaden Værge. Cit. 1743. (Vider. III.
434) — nu næppe br. Vurt. i bet. 1 : Thaar.
KS.324. som fk.: AEMeinert.Naturen ogMen-
neskelivet.I.(1854).176.180). flt. -er. {ænyd.
wærre, werfue m. fl. i bet. 1 som del af sted-

navn (Stedn.V244.263), su. varv (ældre vårfj

i bet. 2.2 og i bet.: omgang, tur, no. verft, verv
t bet. 2.2 ; fra ty. werft (i bet. 2) og nt. warf,

warve, worf, wurt ofl. (i bet. 1), holl. werf
(glholl. werf, warf, worf, werptej i bet. 1-2,

mnt. werf, warf, ogs. i bet.: retsforsamling,

oldfris. warf, werf, retsforsamling og i bet. 1,

jf. osax. hwarf, forsamling, menneskemxBngde,
oeng. hwearf, hwerf, dæmning (eng. wharf i

bet. 2.\); (i hvert fald delvis) til et verbum
svarende til oldn. hverfa, danne en kreds,

være omgivet af noget (se II. hverre^; sml.

no. dial. kvarv, n., kreds, ring (omkring no-

get), oldn. hvarf, indkredset sted m. m., no.

dial. kverv, n., omgang, kreds, kverve, m.,

ring, kreds, kverve, n., kreds af gaarde, isl.

hverfi, n., gruppe gaarde, der ligger i nær-
heden af hinanden

\\
grundbet. synes at være:

hvad der danner (ell. omgiver noget som) en
kreds ell. bue; se nærmere NoB.XXVI.174ff.)

1) (især geogr, ell. dial.) m.h.t. forhold i

marskegne (i Sønderjylland): hver af de

(4-5 m. høje) kunstige jordforhøjninger,
hvorpaa husene (af hensyn til faren for over-

svømmelse) opføres i egne, hvor marsken ikke
er inddiget, ell. hvor digerne ikke er sikre.

Thaar.KS.324. De tre Beboere paa Norderog
tilbragte 48 Timer i en Baad; selv paa de
højeste „Værfter" steg Vandet ind i Husene.
Feilb.BL.lO. NaturensV.1939.159. jf. bet. 2.i:

Paa (den) yderste Ende (af halvøen ved
Oalmsbøl i Bøking hd.) findes et lidet Værft
med 60 Familier, som foruden deres Skibs-
fart aliene ernære sig af Faare- og Fæ-Avl.
Viborg.(PhysBibl.IX.214). \\ ogs. om naturlig

sandbanke ved strandbredden. Thaar.KS.324.
2) sted, hvor skibe kan lægge til ell. sættes

i vandet efter bygning, reparation. 2.1) (nu
kun (vel efter eng. wharf^ ^ i ssgr. som Kul-
værft; (sted med) bolværk, kaj , hvor skibe
kan lægge til for at losse og lade, ell. lade-

plads, (mindre) havn. Værftet, eller Stedet,

hvor Kullene, dragne fra Wednesbury paa
Birminghams Kanal, udlosses. FrSneed.1.532.
Leth.(1800).202. 2.2) sted ved vandet, der er

indrettet med kajer, beddinger, stabelafløbnings-

pladser (evt. dok) osv. til bygning ell. repara-
tion af fartøjer; skibsværft. Han fandt et

Skib paa Verftet, som endnu ei var gandske
ierdigt.Reiser.III.515. Fisker.SøO. *De stør-

10 ste Skibe, som sejler paa Vandet,
|
strander

engang omsider, hvad enten nu Revlernes tak-
kede Saug

I

eller Værfternes Øxer dem bider

(j: at de ophugges). Drachm.STL.151. Ham-
merslagene fra Værfterne. Pon^.LP. 7/77.46.
de perioder, hvor denne færge er på værft
(a: til reparation). Vingehjidet.1949150.253.
sp.2.

II (flyv.) om virksomhed, hvor luftskibe,

flyvemaskiner bygges ell. repareres, jf.: Zeppe-
lm-YæTtt.LSal.XII.589.

20 Værfts-, i ssgr. (undertiden Værft-.

fx. Værftarbejder;, (især 4>, skibsbygn.) af
Værft 2.2, foruden de ndf. nævnte bl. a.

Værfts-arbejder, -drift, -plads (Tops.III.

347), -sjov (Drachm.DJ.I.207. jf. I. Sjov i;

og spec. en række betegnelser for hvad der

hører til ell. vedkommer Orlogsværftet i Kbh.:
Værfts-afdeling (Lov^*U1868.§12.§15), -far-

tøj (o: et paa Orlogsværftet brugt arbejdsfar-

tøj), -tjeneste og (delvis foræld.) betegnelser

30 for personer, knyttet til Orlogsværftet: Værfts-
admiral (FrOpffer.BV.33), -arbejdsmand
(LovNr.69'Vsl880.§22), -autoritet(er), -chef

(Lov^*U1868.§28), -ingeniør (LovNr.69^Vs
1880.§22), -korps (Lov^*U1868.§15), -løjt-

nant (LovNr.69^Vil880.§22. Bardenfl.Søm.
11.127. jf. u. Skipper 2), -underofficer (Lov
^*U 1868. §15) II

endvidere i Værfts -bille,

(zool.) om billen Lymexylon navale, hvis larve

lever i egetømmer (bl. a. paa skibsværfter).

40 Suenson.B.II.66.

værg-agtig, -bar, adj. se vær-agtig,

-bar.

I. Værge, en. ['verqa] (nu ikke i rigs-

spr. Værje (Værie). Moth.V291. jf. Feilb.

Værre. Moth.V291. Feilb.). flt. -r. (æda.
wæri(æ), wærriæ (DGL.II. 174.253.254. se

ogs. u. Kirke-, Lavværge;; egl. sa. ord som
II. Værge (jf. æda. dottær ma seghæ sik

ængi lund af fathærs wæri. førræ æn han
50 giuær hænnæ annæn rættæ wæri. DGL.II.36);

i sa. bet. æda. wæriænd(æ), fsv. våriande, egl.

præs. part. af IV værge) person, der vær-
ner om, vogter ell. forsvarer en ell. noget.

At det mandlige Kjøn skal være det qvinde-
liges Beskytter, er et medfødt Begreb hos
de Skjønne . . De foragte alle den, som ikke

hævner en Uret . . de forestille sig, hvor
liden Tryghed de selv vilde finde ved saadan
en usel Værge. Tode.7X.752. Hengivenhed er

60 det Eneste, Qvinden har, derfor paatog Na-
turen sig at være hendes Yærge. Kierk.XI.
162. Thors hele Virksomhed som Midgaards
Værge. Vodskov.SS.102. jf. I. Lande-, Tem-
pelværge.

II
især (jur.) om person, der i

XXVII. Rentrykt "/. 1953 58
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kraft af slægtskab (født ell. (foræld.) ret(te)

værge, se II. føde 3.4, Y ret 3.2) ell. offentlig

beskikkelse (beskikket (Lov.Nr.277^'U1922.

§15) ell. (tidligere) sat værge, se II. sætte 3.i)

ell. testamentarisk bestemmelse ^'testamentarisk

værge. Nørreg.Privatr.1.233. AWScheel. Fami-
lieret. II. (1860). 512) bestyrer en umyn-
dig s formue og indgaar kontrakter paa hans
vegne (og evt. har forældremyndighed over

ham ell. en lignende ret til at træffe be- \o

stemmelser om hans personlige forhold; i sa.

bet. brugtes (især uden for jur. spr.) ordet

Formynder; i love fra omkr. 1800 beteg-

ner Værge kurator for mindreaarige (18-25-

aarige), Formynder, værge for en umyndig,
se Forordn.^V»1792.§7. Forordn.V»1810.§2,e);

ogs. om person, der er beskikket til udførelsen

af et bestemt hverv for myndige ell. umyndige,
der er syge, fraværende olgn. (værge ad hoc.

Borum. Personretten. (1946). 133); især som 20

2. led af ssgr. betegnelse for person, der i kraft

af udnævnelse, beskikkelse ell. valg optræder

som repræsentant for en vis formue ell. et

formuekompleks (jf. Kirke- (s. d.) , Legat-
værge (JurO.(1934)). Umyndige Børns Vær-
ge efter Moders Død er Fader.i)L.3—i7—2.

Græve Geert (brugte) denne Prætext, at han
som den unge Hertug Waldemars Morbroder
var nærmere til at være den U-myndiges
Værge end Kongen. Holb.DH.1.399. Nørreg. 30

Privatr.1.222. I Qvalitet af Værge bekymrer
Faderen sig om, at Barnet bliver døbt.
Kierk.VII.318. Lysthavende ville behage at
melde sig hos Kirkens Værge. BornholmsAvis.
^U1848.4.sp.l. Hustruens Myndighed i For-
mueforhold er den samme som en ugift

Piges. Ægtemanden kan beskikkes til Ku-
rator eller Værge for hende. LovNr.75''U1899.

§10. Værge for fremmed, her i Landet væ-
rende E]endom.Bek.Nr.l2rV3l941.§l. bil- 40

ledl.: *Skarnet (o: Kain) svared: ei veed
jeg,

I

Derpaa tør jeg sværge,
|
Hvorhen

Abel drog sin Vei,
|
Var og ei hans Værge I

Orundtv.SS.II.26. *Enken dog, som sig for-

lader
I

Paa de Faderløses Fader,
|
Har til

Værge Himlens Gud. smst.247. faderløses

Fader, Enkers Værge (1871: Dommerj,
Gud i hans hellige Bolig.Ps.68.6(1931). be-
skikke som (Statstidende.^liol952.2.sp.l)

ell. til (LovNr.277"'U1922.§ll. se ogs. ovf. 50

l.37f.), sætte (Moth.V292. MO.) til værge.
II. Værge, et ell. (tidligere) en (Biehl.

DQ.II.146. MO. jf. sp.916^'«- og u. Mod-,
Nødværgej. ['vBrqa] (^f Værje (Verje). DL.
4—7~2. LTid.l740.329. Høysg.A0.41. Ew.
(1914).1.376. Prahl.LY.263. — dial. Værre.
Moth.V291. jf.: Et Værge udsiges . . som
xerre. Nv Haven. Orth. 184. sml. Feilb. u. 2
værge. — nu kun dial, i bet. 2: Være. Slange.
Chriy.801. EPont.Atlas.III.125. Blich.(1920). eo
VIL31. som fk.: Moth.V291. Oram.Breve.216.
Biehl.DQ.1.98. Feilb. u. 2 være. som intk.:
Rahb.B.4. Aarb Vejle. 1929. 303. Feilb. u. 2
være;, flt. (næsten kun i bet. 3, fx.: Moth.

V292. Rahb.Fort.I.314. Bom.S.II.108; sj. i

bet. 1, se u. bet. l.i slutn.) -r. (ænyd. verge,

verie mfl., ogs. i bet. 3, glda. d. s. i bet. 1-2

og i bet. ,,værgemaal"
,

(oblik.) værgho (SjT.
93.123), æda. wæri (DGL.II. 36.76) , sv.

vårja, kaarde, i, under någons vårjo, i ens
varetægt, fsv. varia, forsvar, forsvarsstilling,

-middel, beskyttelse, no. verge, verje, oldn.

verja, forsvar, forvaring, mnt. were, forsvar,

vaaben m. m., oht. weri (nht. wehr, holl.

weerj; til IV værge; jf. vær-agtig, -bar || i

formen Være (svarende til glda. wære (se

DF.VII.139), fsv. våra, /. og n., forsvar, for-

varing, no. dial. være, n., (hvad man har i)

forvaring) indgaar (delvis) et andet ord: mnt.
were, besiddelse, eje, ogs. konkr.: ejendom, hus,

gaard, der svarer til jy. være, en, sted, hvor
man opbevarer sine ejendele, gemme(sted) (se

Feilb. u. 2. være;, ænyd. være, d.s. (Kalk. IV
913b^^), og endvidere muligvis (jf. dog II. Væ-
ring; til (ældre) dial. være, en, forraadshus,

beboelseshus (Moth.V289; jf.: Værge ell.Værre,
et. for: Eie, en liden Eiendom til Bolig, og
Næring. MDL.662(jy.)), besl. m. no. vær, n.,

sæk, pose (at gemme noget i), oldn. ver, verja,
overtræk (se videre u. III. Vaar; || intk., der

nu er det olm. i alle tre bet., synes kun (delvis)

opr. i bet. 2 (se ovf. I.13ff.), i bet. 1 og 3 er intk.

opkommet ad analogisk vej (Moth.^V270 har

fk. for alle bet., medens Moth.V292 har intk.

for bet. B), (i bet. 1) efter ord som Forsvar,

Værn og (i bet. S) efter Vaaben, Sværd, Spyd

;

i bet. 1-2 bruges ordet hyppigst uden art.)

I) forsvar (egl. ved kampmidler) over for
en angriber; ogs.: handling, forholdsregel,

der tjener til forsvar; værn. I.l) (nu i rigs-

spr. 1. br. uden for ssgr.ne Mod-, Nødværge;
sml. ogs. Gen-, Selvværge; det at værge sig;

modstand; modværge; selvforsvar. *paa
de rigtig Vilde (0: fugle)

\
Er det en freidig

Jagt;
I

Om de er nok saa snilde,
|
Er deres

Værge swa,gt.Winth.IIF.211. Feilb. u. 2. værge
3.

II
især efter præp. til. *Saavelsom Van-

dringsmand bær Stimand Sværd ved Siden,
|

Men denne det til Drab, hin sig til Værje bær.

Falst.Ovid.38. Jeg fik derfore at være be-

tænkt paa, hvorledes jeg kunde retirere mig
i Skiul og til Værge, i fald nogen af de vilde

Folk skulde lade sig tilsyne herpaa Øen.

Robinson.1.247 .
*Vaaben, jeg mener, til

Værge er skaht.Orundtv.PS.VI.58. stille

sig (DL.4—3—17. Moth.V292), sætte sig

(DL.4—7—2. Holb.Paars.45. DavidsF.146)
til værge; om gribe, tage til værge se

u. bet. 3.
II (jf. bet. 3) om forhold(sregel),

der tjener til selvforsvar. *Flye for den
stærkere er altid bedste Yærge.Wess.181.
Forargelsens Mulighed . . er Troens Værge
eller Forsvarsvaaben.ZierÅ;.X7/.i00. (sj.) i

flt.: *Men efterdi Djævelen han er en Aand,
|

som al Verdens Men'sker vil gjøre Mod-
stand,

I

saa haver os Paulus 9 Værger frem-

lagt,
I

vi mod ham skal bruge og tage

iagt.
1
Fra Sandhed vi ikke

|
maa vige en
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Prikke,
|

saa er det det første, han har
os paalagt. Cit.1 8.aarh.(AarlSkive.1920.119).

1.2) (jf. II. Landeværge; nu l.br.) (hvad der

tjener til) forsvar for noget angivet ell. en
anden person; ogs.: hvad der danner en
beskyttende vold olgn.; værn. *Der er et

helligt Værge
|
Imod al Verdens Nød:

|
Den

Tro, som flytter Bjerge,
|
Bekæmper Sorg

og Bød.Ing.RSE.VII.lSO. *Danmark mel-

lem Hav og Hav
|
har ej stærke Fjeldes i'o

YæTge.Rich.VL.[5]. *Til Værge for den
spæde Lire

|
Blev Persiflage og Satire

|
Ned-

lagt i Skialdens klække Bryst. Oehl.Er.I.209.

værn og værge, se u. II. Værn 2.

2) fo ell. dial.) det at beskytte, vogte
noget (sjældnere nogen, jf. især l.55ff.) ell.

have det i varetægt, i sin vold, have
raadighed over det, ell. (jf. sp.916"^) det

at eje, sidde inde med ell. have noget i

forvaring, i gemme. En forseglet Konvo- 20

lut, som han . . havde overgivet til mit
Yærge.ORung.ST.5. næsten kun efter præp.
i (ofte i forb. som faa, have, komme, være
i ens værgej; jeg har icke hust paa, at ha
nogen Ting (0: forfriskninger) i værge at

byde jer, førend I kiørte ud. Kom Grønneg. I.

111. da Du havde været to Dage fra mig,

fandt jeg Tegnebogen, hvori det (0: et brev)

var skreven, endnu i min Yærge.Biehl.DQ.
11.146. (han) har i sit Værge . . betydelige 30

Panter, hvis Tiid snart er udløbet. FGuldb.
(Rahb.Tilsk.1796.287). „Vil du nu udlevere
os Manden?" . . „For længe siden havde jeg

udleveret ham, hvis han havde været i mit
Yærge.'' NMPet.IslFærd.III.172. Jeg har det

i min Værge. MO. Den, der først har Køben-
havn i værge, vil . . befæste det.ADJ0rg.IV
120. Originalen forbliver i Køberens Værge,
medens Sælgeren faar en bekræftet Genpart.
JurFormularbog.^210. Feilb. u. 2. være. ansee- 40

lige Stykker Gods, som baade udi og efter

hans (0: Valdemar Atterdags) ulykkelige Hr.
Faders Tiid var kommet i fremmed Være.
Gram.(KSelskSkr.IV16). Han (0: en hund)
skal ikke i fremmed Yære. Blich.(1920).VII.
31. KMunk.DS.38. jf.: Sølvet (paa en bibel)

er borte, paa Stifterne nær; thi . . Blicher
har faaet den af fremmed Yærge. Blich.

(1920).XXV84. (jf. bet. I.2) i forb. staa i

ens værge: *vær uden Frygt!
|

I staaer i 50

Venners Yærge. Winth.HF.247. *Guds Fred
med dig, mit Huus, som jeg har bygget!

|

Stand i hans Varetægt og stærke Værge,
j

Liig Danmarks Huus, forvaret og betrygget!
CKMolb.SD.233.

\\ (nu næppe br.) i udtr. for,

at en kvinde er (har været osv.) i en mands
vold, tilhører, er gift med ham. Moth.M49.
*(en brud) Som Blomsterne har tabt udi en
andens Være

|
Og Bladene vil nu hos denne

legge a,t?Wadsk.l02. Vi andre . . længes kun 60

efter at vide Udslaget, for at see hvem der
endnu faaer Bugt med dette stolte Hierte
og faaer denne forunderlige Deilighed i

sin Yzdxe.Biehl.DQ.1.98. Prinsessen foregav

for hendes Fader, at hun havde været
henne i Nat, og det stod ligesom dunkelt
for hende, at hun havde været i Mands
Yærge. Krist.JyF.V337.

|| f have noget i

haand og havendes værge {jf. Haand 10
og ænyd. haffue i haffuinde werri, glda. haffue

i there frij haffuende wære (Kalk.IV913b^'S.)^
mnt. in hebbende were, samt IV have 12.i)

Haver nogen Ejendom i Haand og havendis
Yærge.DL.5—5—3.

\\ f sætte værge (ved
noget), (ænyd. d. s. (Kalk.IV914 a^^)) passe
og holde (gaard) i god stand, i nitten Aars
Tid har (han) beboet en Hendes Majestæts
Bondegaard . . og uden Hjælp af Kassen
stræbt og sat Værge derved, indtil nu. Cit,

1750.(CChrist.H.130).

3) (nu især arkais.) middel, redskab til

at forsvare sig ell. kæmpe med; især:

(forsvars)vaaben, dels i al alm. (jf. Kaste-,

SkudværgeJ, dels (oftest) om sværd (sabel,

kaarde); tidligere ogs. brugt koll. (jf. u.

Haandværgej. overfalde nogen erlig mand
enten med tørre hug eller noget skadeligt

yerge. Cit.l706.(Vider.I.414). Selv Kongerne
. . har betient dem af en Skiold . . som en
Yæne.LTid.1740.329. *Hans (o: Chr.IVs)
Værge hamrede saa fast,

|
At Gothens Hielm

og Hierne hrK%t.Ew.(1914).III.187. *(han)
Tog sin Daggert frem, det skarpe Værge.
Oehl.XXIX.119. *1 Danmark kneiser intet

Fjeld,
I

Ei gjemme stolte Bjerge
|
Det røde

Guld til Ladheds Træl,
|
Ei Jern til vældigt

Yærge. Wilst.D.I.30. jeg famlede efter min
Stok, det eneste Værge, jeg havde havt
med mig. Bergs.BR.37. indenfra kan (man)
kaste Sten og andet Værge ud mod Angri-
bere udentoT.SvendbAmt.1924. 34. jf. f Ho-
vedværge om hjælm. Falst.0vid.131. vaa-
ben og værge, se Vaaben I.2 og 3.1. blankt
(Oehl.XXIX.198. Bom.S.II.108) ell. f blot
(Holb.DH.I.lOO) værge, haandløst vær-
ge, se haandløs 3.1. || i særlige forb. m.
verber, føre værge(t): *Ploven skal han
kjøre,

I

Værget skal han føre. Thaar.ES.43.

jf.: *Naar Styrken uden Hensigt er,
|
Da

vorder Kæmper Dværge
; |

De rette Laurbær
vindes der,

|
Hvor Kundskab fører Værge.

Heib.Poet.IX.343. *Den Ridder Værgen
trækker,

|
Til Marken Kjempen strækker.

PAHeib.Sk.1.358. gribe ell. tage til værge,
(nu næppe br.) gribe til vaaben; ogs. (jf. bet.

l.ij." gøre modstand. Dersom den, der søgis

med Nam, eller Indførsel, enten ved sig

selv, eller sine Folk, griber til Verie.DL.
1—24—29. Hvo som i Kirken . . tager til

Verie, høder eller truer nogen Mand. smst.

6—9—16. Holb.NF.II.131(se gribe sp.69'^).

de norske Bønder vare ogsaa den Tid kiække
og færdige til at tage til Værge, og forsvare

La,ndet. Mali.SgH.106. Bet var en ønskelig

Sag, om de vaabendygtige Indbyggere . .

kunde mod Fienden . . ei allene gribe til

Værge, men og forstode at bruge det til sit

ForsyåT.Weinwich. Stevns.' (1798). 17. \\ bil-

68*
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ledl. *Du mit Skjold, mit Værge
|
Imod al

Verdens Nødllng.RSE.VII.lSl. hans Tro-

fasthed er Skjold og Værge (1871: Pantser^.

Ps.91.4(1931). jf. bet. l.i slutn.: han slap

vel nok heelskindet gjennem Verden; godt
Mod er et godt YæTge.HCAnd.(1919).
IV82. Mau.II.32.

III. Vserge, et. se u. Værft.

rV. værge, v. ['vBrq^a] (nu ikke i rigs-

spr. værje (værie). Moth.V291 (Værie ell. lo

verge). Holb.DH.1.227. jf. Feilb. — dial.

værre. Korch. LL. 157. 180. Hans Pouls. HF.
162. Feilb. UnivBU.369. Brenderu'p.§44. jf.

Thorsen.21). -ede. vbs. (nu kun til smsatte

verber, jf. u. afværgej -else (Moth.V293),
-ning, jf. Værgeri. {glda. veriæ (præt.

varde, vorde^, æda. væriæ, wærriæ (DGL.II.

254), væræ, væri, sv. vårja, no. verge, verje,

verja, oldn. verja, oeng., osax. werian, oht.

weren (nht. wehren^, got. warjan; besl. m. 20

II. Værn og videre m. oldn. verja, dække, got.

w&siån', jf. u. xivægeTlig) f orsvar e; b eskytte

.

(ofte i forb. m. mod til angivelse af angribe-

ren, truslen olgn.).

I) i alm. trans. anv. f.l) ved anvendelse
af magt(midler) yde forsvar (for) mod
angreb, vold, indtrængen paa et omraade olgn.

Overfalder nogen anden . . og hånd selv der-

over vorder dræbt, da ligger hånd paa sine

egne Gierninger, og den, som sit Liv vær- 30

gede, være sagisløs. DL.fi

—

12—2. *En Brud,
Soldaten vild ansaae som Bytte,

|
Da hun var

værgeløs, han (o: hendes ven) værget har. Rahb.
PoetF.II.18. værge Landet mod Fienden. MO.
Catulus havde værget sine Passer saa va-
lent at Cimbrerne var trængt over Alperne.
JVJens.CT.274. Hun vil følge ham tilbage

og værge ham mod Trolden. OFms.Zvtff.2i4.

jf. bet. 2.2 : at værge sig selv, sit eget Liv,

eller sit eget Gods, med hvad Verie hånd 40

mægtig er.DL.d—12—1.
||

(sj.) m. obj. og
hensobj. Gaar jeg i Trængsel, du værger mig
Livet (1871: vil du holde mig i Live^, mod
Fjendernes Vrede udrækker du Haanden.
Ps.l38.7(1931). 1.2) (nu l.br.) om ting:

danne beskyttelse, værn (mod angreb,
indtrængen) omkring ell. for en ell. noget.

*Belt af Guds forsiun her hegner,
|
Værger

fleeste land (0: landsdele). LKok.(PSyv.Viser.
(1695).584). *denne Søe-Kiempe (0: Sehe- 50

sted) sig ypperlig holdt,
|
Og verged af Skibe

og Pramme,
| Hånd Fiinden en Haanhed

og Vrede har voldt,
|
Hånd maatte afdreye

med Sk&mme.Sort.HS.Gl.v *dette Skiold skal
værge dig i K&mipen.Grundtv.Optr.11.124.
1.3) (nu kun dial.) m. h. t. ting ell. om-
raade: ved passende forholdsregler, for-
anstaltninger sørge for, at det ikke
lider skade, overlast. Abild- og Kaal-
Have og Tofte . . skal hver Mand sig selv eo
hegne med sit eget Gierde, om hånd vil have
dem i Fred, og værge dem for allehaande
Slags Fæ.DL.3—13—47. Verge engen for
kvég.Moth.V291. det er dog grusomt, som

det (o: et sølvskrin) skal vrøvles (0: pakkes)
ind . . det skal nok værres godt. Korch.LL.
157. 1.4) cp tage en ell. noget under sin
beskyttelse; især: værne (en person, hans
rettigheder, interesser) mod overgreb, foru-
rettelse, skade; ogs. (1. br.): tale til forsvar

for en sag. Kongen, som . . ved sin Lov og
Regimente Styrer og Verger Rigerne og
Landene. DL.i

—

1—1. *Jeg faar ej Ro for

Satans List ..
|
Om du ej med din Hyrde-

stav,
I
O gode Hyrde, til min Grav

|
Mig

værge (Timm.AS.44: skjærme^ vil og ledel

SalmHus.777.4. *Mit Folk! . .
|
Hvordan har

du værget din egen Tsiiy? Lemb.DS.108. han
(0: et barn) kunde ikke modstaa Trangen til

. . at tage sit forurettede Materiale (0: mud-
der) i Forsvar. Det var ikke nogen let Op-
gave . . men hvad man holder af, det værger
man saa godt, man k&n.Budde.FortælUnger.
II.(1894).348. *Vi værged med bævende
Drengehænder

|
en pjusket Drøm. PlaCour.

UD.131.
II

(jur., foræld.) i retten forsvare ell.

bevise adkomsten til noget ved bevisligheder,

edsaflæggelse olgn. (om) hånd skal værge sin

Jord. DL.l—10—1. m. obj. og hensobj.: Hvo
som sælger anden Huus, eller Jord, hånd
bør at hiemle og værge hannem det med
nøjagtig Skiøde. DL.5

—

3—12 (efter JyLov.
1.41). II (jf. bet. 1.2) m. tingssubj. en socra-

tisk, gudfrygtig Uvidenhed, der ved Uviden-
hed værger Troen mod Speculationen. XterA;.

XI.210. 1.5) (nu næppe br.) m. h. t. indtræn-

gere: (søge at) holde borte (fra noget)

ell. hindre adgangen til noget; vist kun i

forb. m. præp.-led m. af (jf. bet. 4). Verge
kvég af engen. Moth.V291. m. tingssubj. (jf.

bet. 1.2): det kunde hænde sig, at Vandet .

.

ikke staar saa højt, at det andris Qvæg kand
værge og af Marken udholde. 2)L.3

—

14—41.

2) refl. 2.1) i egl. bet.: sætte sig til mod-
værge, gøre modstand mod angreb, fy-
sisk vold. Mængden reiste sig for at værge
sig med Yaahen. 2Makk. 9. 2. Hertug Walde-
mar, som var hurtigst, sprang da strax op
af sit Sæde, veriede sig det beste, han kunde,

og endeligen trængede sig igiennem Fien-

deine. Holb.DH.1.227. han kastede den (0:

buen) og værgede sig med Sværd og Skiold.

NordBrun.ET.Bl.f *Hvcr Dannemand sig

mod Fienden \mrger.Oehl.XXIV273. *Naar
Jægerne fare par force fort,

|
Og endelig

sætte den ædle Hjort,
|
Han sig til det yder-

ste wæiger.Blich. (1920). XXIX. 185. Han
greb pludselig om hende . . og hun værgede
sig ikke. AaDons.MV125. billedl: *føler det

(0: hjertet) end Dødens Pil,
|
Det værger sig

kun med et Smil.Orundtv.SS.IV172. 2.2)

forsvare (især: i skrift ell. tale) sine rettig-

heder, meninger, sin stilling olgn. Endelig er

der (i bogen,) et Par Steder, som man vil

kaste sig over, og hvor jeg synes, at De ikke

vil kunne værge Dem. Brøchner.(Brandes.Br.

1.181). jeg sagde til mig selv: „Du maa
værge Dig mod B. Du maa være paa din
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Post mod B."Bang.SF.17. værge sig mod
en Beskyldning. FSO.

||
(jur., foræld.) i

retten forsvare sig mod anklage, bevise sin

uskyld ved edsaflæggelse. Beskyldis hånd for

saadan Gierning, da værge sig med sin Eed,
eller betale Skaden.DL.5—8—8. Cit.1760.

(Vider.11.514). 2.3) sætte sig imod noget,

søge at hindre noget ell. beskytte sig, gar-

dere sig mod noget (ubehageligt, uønsket).

*Men hvem var det, der fik den løbske lo

Grille,
|

at Jakob skulde med at springe

Buk!
I

Først værger han sig højt, saa gan-

ske stille. Aakj.RS.138. \\ især i forb. m. f or
ell. (i rigsspr. oftest) mod. jeg værgede mig
for at falde i Søvn, thi da vilde jeg sove

Rusen xLd.CBernh.VII.63. (han) kunde ikke

værge sig mod en Slags skinsyg Mismod over
ikke at blive anerkjendt. (roMsc/im.if;7.//.

185. (Frankrig) har (ikke) værget sig mod
den Demoralisation, som Ufriheden fører 20

med sig. Brøchner.(JBrandes.Br.1.119). ikke

kunne værge (= bare) sig for at le.D&H.
(„sj."). Hvorledes skulde jeg værge mig
mod Gutfeldt skammeratlige Taknendighed?
Buchh.UH.97. Man kan . . ikke værge sig

for det Indtryk, at (osv.). Sundbo.FS.1.79.

II i forb. m. ved. man kan dog ikke værge
sig ved den tanke, at (osv.). ADJørg.NStens.

19. nu vist kun (til dels ved sammenblanding
m. vægre; ikke i omhyggeligt spr.) m. flg. inf.: 30

nægte, afslaa, gøre modstand mod at gøre ell.

tænke noget. I troer altsaa, at naar Dron-
ningen . . er i eders Fangenskab, kan hun
ikke værge sig ved at høre en Kjærligheds-
erklæring. Zng.£/M.///.262. a (o: en jysk

husmand, der vil tale „fint") . . værger mig
ved at tro . . te De haar forført min Dætter.
HansPovls.EF.172. 2.4) (dial.) videre anv.

af bet. 2.3 ; dels (jf. værgende^ om person:

klare sig (selv), begaa sig (under van-

w

skelige forhold, i en knibe); ogs.: staa maal
med; hamle op med. der blev lyst for

begge Kroghusdøtrene . . det var paa Tide
for Kirstens Vedkommende . . det smilede
Folk ad . . Line roste de . . Line skuld nu
nok vidd at værre sig (0: passe paa sig selv,

være ærbar). EansPovls.HF.162. Feilb. jf.:

Saa snart Peder var bleven sig selv vær-
gende (0: klar over, hvad der foregik), ilede

han den ulykkelige . . til Undsætning. (StoM«. 50

UD.138. dels om ting: holde sig ell. blive
bevaret fri for skade. Den (0: en sten) har
ligget baade i Æske og i Vat, den har værret
sig goåt. Korch.LL.l80. Du skal ta Vaflerne
først, for de kaa ette værre sig. sa.Godtfalk.
L(1920).52.

3) uden obj. 3.1) svarende til bet. l.i og 2.1.

* Flugt er umuelig.
|

Værgen omsonst.
Bagges.Gieng.till.51. især i forb. m. for ell.

om (se ogs. Vibe sp.l296"^): Kun til at eb

værge for Fædrenelandet . . omgiordedes I

med det blanke %\ddrå..Mall.KF.12. *en
Træl maa lyde . . |

Maa være stærk og
værge om (rettet fra: for, se Oehl.III.275)

sin Herre. Oehl.ND.240. Garnisons Hospi-
talets Natvægter . . værger i Nødsfald om
sig, som en Skildvagt, ilfi2.i8i5.262. *man
Livet tager

|
fra den, som ej kan værge for

sit Liv. Drachm.UD.267. værge for livet.

Feilb. \\ nu i rigsspr. især i forb. værge
for sig, egl.: gøre modstand; forsvare sig;

nu oftest: søge at afbøde et slag, et fald, især

v. hj. af armene, ell. ved gestus afslaa noget,

vise sin utilbøjelighed til at gøre noget. Han
lagde sagte sin Arm om hendes Skulder og
bøjede sit Ansigt ind mod hendes. Hun
værgede for sig, saa ikke paa haia. Schand.
BS.344. Telefonen kimede . . Han saa paa
hende og pegede paa Røret. — Nej! Hun
værgede for sig. — Jeg kan ikke.ErlKrist.

DH.126. Han havde bare skrabet lidt Hud
af Hænderne, da han værgede for sig (ved

faldet). EBertels.D. 10. 3.2) (sj.) svarende til

bet. 1.2. Stikkelsbær og vild Blomme . . som
ved deres hurtige Væxt, samt tætte tornede
Grene værge godt mod Paabrud (0: som
hegn). JensChrJensen. Et velindrettetLandbrug.

(1842).345. 3.3) (1. br. i rigsspr.) svarende til

bet. 1.3. Tjeneren vilde gerne have bedækket
hele Tallerkenen med Pølse . . hvis hun ikke

havde værget for den med Jlænåerne.ERode.
LivetsEkko.(1944).134. det er til at værge
for øjnene mod solen. UfF. 3.4) svarende til

bet. 1.4 og 2.2. *Vaagende, værgende,
|
Kæm-

pende, aldrig hvilende,
|
Naar det gjaldt

Dine Elskedes Yel.Hauch.SD.1.95. Fra vort
Standpunkt maa vi tværtimod værge (o: pro-

testere) imod, at der tilskrives de rene Va-
ner i Tegningen . . en lignende Betydning.
JLange.BM.1.86. (jur., jf. ndf. 1. 55:) Fade-
rens Frænder ere nærmere at være Værge
end Møderne Frænder, om de ere lige nær
i Byrd, og ville vel værge. Men er det ven-
teligt, at nogen fød Værge skulle ilde værge
(osv.).DL.3—17—2.

II
især i flg. forb. m.

præp.: værge for noget, drage omsorg for

at noget ikke lider overlast; beskytte, værne
mod overgreb; ogs. (1. br.): tale, skrive til

forsvar for noget. *For Frihed, Liighed vil

du (o: nutiden) kraftigt vdsrge. Oehl.XXIII.
92. (hun) var som en Høne, der vær-
gede for sine Kyllinger. Goldschm.IV364. han
søgte . . at tilegne sig den store Mesters

(0: Baggesens) eiendommelige Vendinger . .

i de polemiske Felttog, hvori han . . blev

indviklet som f. Ex. naar han værgede for

sin fra flere Sider angrebne forskjelligartede

Virksomhed. Davids.KK.^1.265. At værge for

Huus og Hiem. VSO. (jur.) være værge (I)

for. Indseende med alle dem, som værge for

dennem, der Værge behøve. DL.3—18—1.

Moder, som værgede for sine Børn, tilkom
al Nytten af Godset. Nørreg.Privatr. 1.250.

(dial.) i videre anv.: skaffe livsfornødenheder

;

ernære; sørge for. Han har hverken Kone
eller Børn at værge for. UfF. værge (værre)
for krybben, (landbr., vet., dial.) som udtr.

for at hesten viser arrigskab i stalden (jf. tilsva-
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rende udtr. u. II. værne I.2). Husdyr-Voldgift.

(1942).277. han kan ikke værge for sig,

(næppe i rigsspr.) han kan ikke klare sig paa
egen haand, ikke klare for sig; ogs.: han er

ikke aandsfrisk, ikke rigtig klog. D&H. værge
om noget, især: (ved forholdsregler, foran-

staltninger) sørge for at noget er sikret, kan
hestaa; (nu oftest:) værne om. *0m min
Krone maa jeg værge,

|
Det er Kongens

Kald,
I

Men jeg tør det Land ei hærge,
|

Som jeg skjerme skal.Hauch.SD.il.154.

Syner, der . . værne og værge om det, der

giver Folkets Liv . . det sande Værd. Mart.

Leilighedstaler.(1884).462. han er en Chri-

sten og kaldet til at værge om Christenheden

i vor Tid. Kierk.VII.534. man . . forpligter

sig jo ved sin Embedsed til . . at værge
om Kongens Ret. Goldschm.Hjl.il.361. den
nervøse Kunstners nødvendige Værgen om
sin Arbejdsro. Friis-Møll.Memoirer.(1942).99.

3.5) (1. ir.) svarende til let. 1.5. (hun) foer

Manden om Halsen og kyssede og knugede
ham, til han værgende (alm.: afværgendej
sagde: „Saa sagte, saa sagte. Mutter!"
WCarstensen.Ombordogiland.(1878).282.

4) (nu sj. i rigsspr.) i forb. værge af (jf.

afværgej. 4.1) m. ohj., der betegner slag, an-

grebshandling: hindre i at ramme (ved at

opfange det); afparere; m. h. t. fare, trusel:

holde borte, ieg maatte slippe ham og
værge det første Stød af med Haanden over
min kxsel. Æreboe.164. JSneed.IX.115. *han
Herolden gav

|
En hemmelig Instrux at

værge Krigen atOldKH. 1.247. smst.342.

4.2) uden obj.: parere; ogs.: gøre mod-
stand; forsvare sig. (ofte i forb. m. tor).

de stærke unge karle, som stode for muren,
værgede af (1871: værgede sigj med styrke.

2Makk.l2.27(ChrVI). værge af for et Stød.

VSO.I.122.
II

nu kun: søge at forhindre
ell. forebygge noget. Cilli tænkte, hendes
Mor vilde dreje Snakken ind paa noget
andet. Saadan gik det tiest, naar Faderen
blev nævnet. Men nu værgede hun ikke af.

Elkjær.HF.86. „Aa, nej," værgede hun af,

„ikke i Atten." sa.ÉK.160. hun (o: gæsten,

der bliver „nødt") . . værgede af for Kaffe-

kanden. GGregersen.KS.35.
Værge-, i ssgr. fVærges-, se u. II. værge-

løsj af I.-II. Værge ell. IV værge (jf.dogYæi-
gebo(d)^; især — hvor intet andet angives ndf.— (emb., jur.j af I. Værge, -beskikkelse,
en. Skr.^'U1839. VindingKruse.E.2088. -be-
styrelse, en. det at bestyre en umyndigs
midler. Lov^'^U1868.§10. -bo(d),SM&s<.(røatt-
ske egl. et subst. svarende til det mnt. verb. wed-
derboten, udbedre, genopbygge, af wedder, igen
(se veder-j, og boten, udbedre; sidste led svarer
saa til II. Bod, men hele ordet er undergaaet
forsk, omdannelser (bl. a. er 1. led knyttet til

IV værge 2.4j, se formerne hos Feilb. og ndf.;
sdjy.) bedring af tilstanden (for en syg, fattig,

ulykkelig); især i forb. som være paa værge-
bo(d). Feilb. *Giennem Nød med Taarer

hiem,
|
Staae, som Muur og Bierge, troe

|

Paa Værge- Boe (o: at tro paa at alt vil

bedre sig). Brors.298. Han er kommen å
Vederbod o: på Fode. Kok. Da. Ordsprog.

(1870).nr.l971. jf. sa.DFspr.I.411. -brod,
en. [II. 1 ell. IV 1] (zool.) brod hos visse insekter,

tjenende til forsvar. Lutken.Dyr.^361. -kreds,
en. d. s. s. Værgeraadskreds. LovNr. 237^^1«

1922.§6. -liste, en. i best. f., om opreg-

10 ningen i DL.3—17—2 af de personer, der

kunde være fødte værger. VortHj.III, 3.89.

JurO.(1934).162. I. -los, adj. (-f værje-.

jf. Moth.V292). (æda. weriløs (DGL.II.IO.
Købstadlovg.1.114) ; til I. Værge; jur., for-

æld.) om person: som er uden værge (I),

formynder, ell. forældre, de fattige, være sig

Enker, Vanvittige og Værgeløse, eller andre.

DL.1—9—12. D&H. II. -los, adj. (f vær-
je-. Moth.V293. Høysg.S.45. Lodde.NT.H2.
— nu ikke i rigsspr. værges-. Slange.Chr
IV. 49. at. 1790. (In memoriam Petri Estrup.

(1919).52). jf. Feilb.). (ænyd. verge-, verie-,

verjesløs, jf. mnt. werlos, nht. wehrlos; til

II. Værge || i dial. findes et tilsvarende ord

til IV værge 2.4, egl. vel: som ikke er herre

over sig selv, hjælpeløs ell. ubesindig, frem-

fusende, rasende olgn.; nu oftest: pludselig;

hovedkulds. MDL. Feilb.; der er i denne bet.

og i bet. 2 betydningsberøring med vareløs)

30 I) som ikke kan værge sig, mangler forsvars-

midler, i.l) (nu kun m. overgang til bet.1.2)

som er uden (forsvars)vaaben; vaabenløs; af-

væbnet; ogs.: som tilhører det civile folk (mods.

militæret), (han) fik ham til Jorden, og

giorde ham Yærgesløs. Slange. ChrIV 854.

Vrangel lod . . Fæstningen opfodre med de

haardeste Truseler, at, hvis den ey strax

gaf sig, skulde intet Lif blifve frelst, hverken
af Krigs- eller Værgesløse Folk. smst.1301.

40 Høysg.S.45. 1.2) som er ude af stand til at

forsvare sig mod angriber, elementers rasen,

ulykker olgn.; forsvarsløs. *hvilket Dyr er

skabt,
I

Som reent er værgeløst, som steds

maae give tabt? Ew.(1914).1.178. *Den Vær-
geløse blev den Stærkes Bytte. HCAnd.A.85.
Tvi jer. Munke, raabte hun, om I uroer

værgeløse K\inder. Gravl.DD.24. (rødspæt-

tens) Værgeløshed (gør) den selv til et

Rov for mange større Sødyr. Krøyer.II.275.

50 II
om (land)omraade: som ligger aabent, ube-

skyttet mod angribere; om land: ude af stand

til at forsvare sig militært, giøre sit Fæderne-

land baade Love- og \ærge-løs. Schousbølle.

Saxo 93. *Derfor er til Lands og Søs
|
Dan-

mark ingenlunde,
|
Som man siger, værgeløs

|

Og maa gaa til (jrrmde.Grundtv.PS.V11.92.

vi (finder) Normanner og Danske nævnede
i Historien som en Skræk for de værgeløse

. . brittiske Kyster. Molb.DH.1.193. Landet

60 laa værgeløst. AOlr. Da.Heltesagn. (1900). 12.

II
i forb. et værgeløst bytte (ogs. til bet.

1.3;. Blich.(1920).XXI.184(se u. II. Bytte

3.4). Jeg var Fortvivlelsens værgeløse Bytte.

Rowel.Br.456. 1.3) som er ude af stand til
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at forsvare sine rettigheder, interesser, me-
ninger ell. gendrive anklager, tage modfor-

holdsregler mod forurettelse, fornærmelse, spot

osv. han blottede de hemmelige Bedragerier

og han giorde sin Fiende fuldkommen YdSTge-

\øs.LTid.l746.392. hvi giorde (kongen) sig

selv saa værgesløs og blot for (adelens)

Intuguer? PEdvFriis.S.45. (han) ærgrede

sig over deres raa Raab paa Opvarteren og

fjollede Ironi over for den værgeløse Fyr.

Schand.VY58. 2) (nu næppe br.) som er

uden pasning, opsyn, bevogtning olgn.; ogs.:

som ikke er vedligeholdt; forsømt; forfalden.

paa det Deres Majestets mig allernaadigst

anbetroede Geheime Archiv i min Fravæ-
relse ikke skal staae værgeløs og uden Op-
sigt, haver ieg giort Aftale med Cancellie

Raad Carstens. Lan3e5eA;.Breve.i7S. samme
participanter (holder) engdigen pro dimidia

parte (o: halvt om halvt) med sognepræsten
i forsvarlig stand således, at hvor de nu
findes værgeløs, repareres og ferdiges. Ci<.

1754.( Vider.III.20). Om nogen lader sin

svin eller får gåe værgeløs. Ci<.276(?.fsms<.

11.513). -maal, et. (f Værje-, Værre-.
Moth.V292). p. d. s. ell. f -e (MR.1744.872.
Stampe.11.140). (glda. wæriæmal (DGL.II.
36var.77var.), fsv. våriomal; jf. II. Maal 6)
I) (til II. Værge ell. IV værge; kun hos

sprogrensere) i al alm. om forsvar ell. beskyt-

telse(sforanstaltninger) af militær ell. anden
art. Dette Værge-Maal for Rigets Grændser
. . gjorde Magnus . . overordenlig elsket.

Grundtv.Saxo.il.334. *(gud) elsker mest de

Smaa,
|
Han skaber Heltearme

|
Til Værge-

maal med Varme,
|
Naar Folk gjør dem

Fortræd. sa.PS.VIII.33. Da bonden hav-
de lagt våbnene fra sig og tyet ind un-

der herrernes værgemaal. Barfod.DH.1.25.

KorsogStjærne.l899.87.sp.l. 2) (til II. Vær-
ge 2 (i en ældre bet.: værgemaal, formyn-
derskab (se Værge sp.916*); især jur.) det

at have noget i værge (III. 2), være kura-

tor olgn. Værgemaal for fremmed, her i Lan-
det værende Ejendom. Bek.Nr.l21 ^Vtl941. jf.

Kirkeværgemaal: Det forholder sig med Kir-

kens Værgemaal, ligesom med andre Værge-
maale, at det er en Byrde. Stampe.11.140.
Kongen . . har det øverste Værgemaal for Kir-

ken. Mart. Den da. Folkekirkes Forfatn. (1851).
93.

II
især: (hvad der hører til) det at være vær-

ge for en umyndig. Er nogen med trende vit-

løftige Værgemaal betynget, da bør hannem
ej videre at paaleggis. Z)Z/.3

—

17—3. Nørreg.

Privatr.1.222. det offentlige (kan), i. Eks. i

Egenskab af Fattigvæsen, paatage sig Vær-
gemaalet (for børrij.VortHj.III, 3.67. det er

en vanskelig Opgave . . at gribe rigtigt ind,

naar Børnene skal unddrages P'orældrenes

Yærgem&ai.Dagbl.^^lii 1904.1. sp. 2. da skal

det være Moderen frit for hendis Børns
Gods under sit Værgemaal at beholde.

DL.3—17—14. Galne, Vanvittige, Umyn-
dige, Piger og alle de, som staae under

Yærgem&3i\.Nørreg.Privatr.V57. født (Bek.
Nr.l66 Vil 1902. LovL.VI.580), sat (Bek.Nr.
166*liil902), testamentarisk (smst.) vær-
gemaal (jf. u. I. VærgeJ. || hertil: Værge-
maals - penge (d. s. s. Værgepenge. Moth.
V292. Holb.DH.1.357. VSO.), -regnskab
(KancSkr.''U1818. Bek.Nr.l66Viil902).
værgende, part. adj. (ogs. skrevet

vær(r)en(d)e, værnj. (egl. præs. part. af
10 værge sig, klare sig selv (se u. IV værge 2.4j;

dial.) som er i stand til at klare sig selv; ogs.:

velhavende, værren: EPont.(KSelskSkr.I.76)
(sdjy.). nu om barn: som er blevet voksent,

stort (og kan klare sig selv); i videre anv.:

(stor og) stærk, dygtig, rask til sit arbejde olgn.

MDL.652 (u. virrende^ og 663 (u. værrenj.
nok var Visti en værend Ka'l, men Jørgens
Datter var justement heller ett nemt at ta
Bagsko op ipa&.Aakj.SVVIII.lll. Karen

20 havde været en dygtig Pige at have hjemme,
han (a: faderen) burde være Gud taknem-
melig for den kloge og værene Pige, hun var,

AaseHans.S.13. Nu til høsten kan vi jo ikke
undvære en værn karl. NisPet.Stynedepopler.

(1943).15. Feilb.

Værge-penge, pi. (ænyd. d. s.; jf.

Værgemaalspenge
;
jur., emb.) det værgen til-

kommende vederlag for værgemaalet (nu kun
brugt ved store og besværlige værgemaal).

30 DL.3—17— 22 ff. Holb.DH. 1.439. det af

Chr. V's Lov fastsatte Pengevederlag for

Værgen — Værgepengene — (er) efter-

haanden faldet hort.VortHj.IlI,3.91.

Værger, en. flt.-e. (afl. af IV værge;
nu sj.) person, der forsvarer ell. har omsorg for

noget. jf. Kirke-, Lande-, Stavnværger samt:

*vor Athene, YæTgeTsken.VilhAnd.SF.154,
Værge-raad, et. et i en kommune ell.

en kreds af større by nedsat raad, der tog

40 bestemmelse om et barns fjernelse fra hjem-
met og anbringelse andetsteds (i pleje, tje-

neste, lære, i børnehjem, ungdomshjem olgn.)

p. gr. af mishandling, vanrøgt, daarlige

paavirkninger i hjemmet ell. p. gr. af bar-

nets vanskelige karakter, slette opførsel olgn.

(1933 afløst af „Børneværnet"). LovNr.72
^*U1905.§3. for at kalde Værgeraadsinstitu-

tionen frem i det store Publikums Bevidst-

hed . . skal der gærne en Presseoplysning til

50 om, at en Lystmorder i sin Tid har „været
under Værgeraadet". Tilsk. 1919. 11.298.

PoUVil942.12.sp.2. (vulg.:) Hvis du ikke

kan opføre dig ordentligt, blir du sendt

paa Værgeraadet, du ska ikke komme
herhjem med en lJnge.TDitlevsen.BG.37. jf.

Overværgeraadet, raad, der er anke-

instans og tilsynsmyndighed i forhold til

værgeraadene. LovNr.72^*lil905.§ll. \\ hertil

bl. a. Værgeraads-arbejde, -dame (o: dame,
60 der udfører tilsyn for et værgeraad. RvBU"!*

1913.1.sp.2), -formand, -forsorg, -kreds,

-medlem, -møde, -protokol, -sag, -tilsyn

og betegnelser for børn, der er under værge-

raadet: Værgeraads-barn, -dreng.
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t Vaergeri, et. (jf. Kirkeværgen^ det

at være kirkeværge ell. hans embede, kontor.

Værgeriet for Dom-Kirken i Ribe. Cif.i 794.

(OrdhS.).
v»erges-los, adj. se IL værgeløs.

fVærge-skab, et. det at være værge (I).

B. paatog sig Kirkens Værgeskab udi nogle

Aai.LHøyer.GM. -stand, en. (ænyd.vei-

ge-, veriestand; efter ty. wehrstand; nu
næppe br.) kriger-, militærstand (jf. u. Nære-
standj. vAph.(1764).766. den danske Værge-
stand . . og den Stand, Hin var kaldet til

at toTsxaxe.Werl.Holb.^ieS. -sten, en. (til

IV værge (I.2) ; sj.) sten (amulet), der menes

at kunne afværge ulykker for bæreren. JPJac.
1.142.

vaergre, v. se vægre.

vaer-haftig, adj. se væragtig.

I. Væring, en. ['væ'reri] flt. -er (jf.

t flt.s- former som Yærangi&T.Holb.DH.I.
200. Væring] ar. Suhm&G Schøning. Forbedrin-

geridenDanskeogNorskeHistorie.(1757).254).
(ogs. (især i flt.)\a,TægeT. ['vairæ^ciar, va'ræ?-

qar] Suhm. Hist. II. 93. III. 134. Vilh Thoms.

Afh. I. 357 ff. Roiniecki. Varægiske Minder.
(1914).7. — 1. br. Varanger. VilhThoms.Afh.
1.357. jf. Varangi. Suhm&GSchøning.Forbed-

ringer i den Danske ogNorske Historie. (1757).
256. t Varinger. Moth.W68. Suhm.Hist.II.
93. — tidligere ogs. Baranger. Suhm&
G Schøning. Forbedringer i den Danske og Nor-
ske Historie. (1757). 165. Suhm. Hist. III. 739.

Mali. SgH. 284. jf. Barangi. Holb.DH.I.200.
Baringer. Suhm. Hist. 11.93). {efter oldn.

flt. væringjar, vistnok afl. af vår, flt. vå-
rar, ed, (troskabs)løfte (besl. m. ty. wahr,
sand, lat. verus, jf. Alvor) ell. (mindre sand-
synligt) opr. en ssg. af vår og -gengi, svarende
til oeng. wærgenga, fremmed, der giver sig

ind under en anden herre ell. et andet folk;

ordet er laant til russ. varjag, oldslav. vareg,

og derfra til gr. vårangoi (bårangoi) og arab.

varank; om ordet se nærmere Suhm.Hist.II.
91-109. VilhThoms.Afh.1.357 ff.429ff. APhS.
VI.26ff.; hist.) (især i formen Varæger^ om
de svenske vikinger, der drog til Rus-
land og grundlagde et rige i Novgorod,
ell. (nu i formen Væringer^ om de fra Skan-
dinavien stammende krigere, der (fra
slutn. af 10. aarh.) dannede de byzantinske
kongers livvagt. Suhm & GSchøning. Forbed-
ringer i den Danske og Norske Historie. (1757).
258. Nyerup.LittM.198. Væringerne i Mikla-
gard. Oehl.(skuespiltitel.l827). DanmRigHist.
1.507. der var en Vandforbindelse mellem
Væringerhavet (0: Østersøen) og Pontus.
JohsSteenstr.KundskabenomJorden.(1910).53.
en anden af Svens sønner skulde være pavelig
væringhøvding.HOZr.ZP.7.292.

II. Væring, en. (som gengivelse af dial.

Værn. KBecker.TK.I.185). flt. -er. (ænyd.
vering, væring, verring olgn., dels i bet.:

plads, ophold(ssted), sted (i forb. haffue ve-
ring, have plads, ophold, finde sted), dels i

bet.: mindre landejendom (se DF.1933.138 f.),

huswerring, bolig, no. vering, forbliven paa
et sted, oldn. vering, væren, væsen; vbs. til

II. være; y/« Værelse samt Være u. II. Værge

II
dial. ell. i stednavne) hus, hvor man har

sin bolig. „Er hfls og hoT^æl." Moth.V289.

jf. Stedn.III.139.Y139. nu: lille landejen-
dom (under en tønde hartkorn). Feilb.

I-II.VærJe, se I-II. Værge. III. vær-
10 Je, V. se IV værge. I-II. vaerje-Ies,
-maal, se I.-II. værge-løs, -maal.

I. Værk, en ell. (sjældnere) et (Moth.
¥135. Aarb Præstø. 1929. 126. VlaCour.DH.
11.248. jf. Feilb. UnivBl.I.380 samt bl. a.

u. Tandværk^. [vBygf] Høysg.AG.36. flt. (nu
næppe br.) -e (*åe Sygdoms Væ og Verke,

|

Der stak i hendes Kxop.PoulPed.DP.(1937).
51). (æda. wærk (Harp.Kr.7.10.11 og ofte)

wark (smst.ll.12.74) (flt. wærkæ (smst.28),

20 wærki (smst.97)), sv. vårk, no. verk, oldn.

verkr (gen. verkjarj, oeng. wærc (eng. dial.

warkj; vistnok nær besl. m. II. Værk; m.h.t.

bet.- sammenhængen sml. oeng. weorc, værk
(II), sorg, smerte, endvidere I. Arbejde (I.2),

lat. labor, arbejde, smerte, ofl. || ofte som
2. led af ssgr., se I. Hoved-, I. Lede-, Lænde-,
Negle-, LRyg-, Side-, I. Tand-, Voks(e)værk;
især foræld, ell. dial.) (lidelse, der er for-

bundet m. (især: intermitterende)) smerter;
30 nu især om gigt(smerter); reumatisme.

*Een har det i Ryggen, i det han er riig;
|

Een har det i Ryggen, i det han er sterk;
|

Een har det i Ryggen af Brud og af Værk.
Stub.116. Værk i heele Kroppen. Saaledes

pleie Arbeidsfolk ofte at klage sig, naar de

ere syge, og oftest have de da en Forkølelses-

feber. 4poi.^i79ij. 4 74. de danske Navne
(for reumatisme) Gigt, Sting, Hold, Flod,

Rendsel, Værk . . Tørværk o. s. v. (hertil fod-

40 note: Værk betyder i andre danske Provind-

ser Eæ\ehe).BiblLæg.XI.87. har Hr. Gre-

ven Kvalme? eller Hovedpine? eller Værk
i Lemmerne? /ngf.LjB.Z//.52. Den flyvende

Værk (jf. flyve sp. 7"j er en fæl og garstig

Sygdom. CBernh.Y181. Skrædderen fik Værk
i begge Hænder, der satte sig store Knuder,
HCAnd.(1919).Y292. just som hun skulde

tilvogns, tog Værken . . fat i hendes Lemmer.
NPWiwel.JL.132. Han kunde ikke være til

50 for Pine og Værk i sin M.a\G.AarbVejle.l920.

68. Krydderposer, som man lagde paa for

„Yærk"'. AarbSorø.1936.9. Feilb. LollO. Flem-
løse.121. tør værk, (dial.) d. s. s. Tørværk.
BerlTid.'Vil754.2.sp.2. Thiele. III. 98. Ing.

Levnet. 1. 103. Aftenp.^*U1896.3.sp.2. Feilb.

III.942.1119. ve og værk, se u. L Ve 1.4.

II
billedl. *jeg leder

|
Om Lægedom for

skjulte Værk,
|
Som Verden ei helbreder.

Ing.RSE.VII.123. Skade kun, at den gamle
60 svensk-danske Bitterheds Saar var brudt op

og havde afsat nyt Værk i Smdene.V la Cour.

DH.II.248.
II. Værk, et ell. (sj.) en (jf. u. Busk-

værkj. [vBfSf] Høysg.AG.36. flt. -er ell. f -e



929 Værlt Værk 930

(Holh.E'p.IV.361. Brors.150. Ew.(1914).1.10.

jf. Sprinkelværke. Oehl.XXIX.43. se ogs.

u. Bjerg-, Foder-, II. Haand-, Jærn- (1),

Kobber- (1), Pels-, Spille-, Stakit-, Stok-,

Træ-, Uden-, I, Under-, Urværk ofl.) ell.

d.s. (Pflug.DP.150. Holb.DH.III.a3.r Ty-
chon.AB.a2''; nu kun i ssgr. som Mellem-,
Stokværk og (i reglen mindre alm.) Blænd-,
II. Haand-, Hjul-, Rækværk, jf. ogs. u.

Kærligheds-, Planke-, Sang-, Ur-, Vand- i'o

værk og endvidere: „flere Stokværk, disse

Blændværk. Vel ogsaa: disse Gjøgleværk,
disse Drømmeværk, om Ordene skulle bruges
in -pV Levin, de to Salme-vdSik.Grundtvig-

Studier.1949.29); gen. -s ell. (nu næppe Ir.)

-es (ået store Reformations Verkes Ihu-
kommelse. JFnis. 67. dette Verkes (o: et

bjergværks) staaende og strygende Gange.
KSelskSkr.IX.428. jf. u. Urværk^; gi. bøj-

ningsform (vel analogisk (efter de u. i sp. 20
7*'ff. nævnte tilfælde) ell. efter ty. im werke;
sml. ogs. ænyd. til værke, i lag med, mnt. to

werke bringen, gan; sj.) -e (i forb. sætte
i YæTke.Holb.Intr.(1728). 495. sa.Anh.219).
(æda. wærk (DGL.11.80 ofl.), sv. vårk, verk,

no., oldn. verk, oeng. weorc (eng. workj, osax.

werk, oht. werah, werh, werk (nht. werk^,
svarende til gr. érgon, værk (jf. Energi^; besl.

m. II. virke, II. orke, Organ og vistnok m.
I. Værk (og III. Værkj || en sideform fore- 30

ligger i æda. wærki (akk. pi. wærki: DGL.
11.428.429. dat. pi. wærkium: smst.L154; i

ssgr. som hærwærki: smst.II.140.198, jf. gen.

daghswærkis: smst.1.92. se ogs. u. Ildværks-
mandj, fsv. vårki, n. og m., oldn. verki, m.,
arbejde, digten, digtning; sml. I. Virke)

I) det at udføre et arbejde, en gerning ell.

den ydelse, præstation, der udføres; arbejde
(1.2); gerning (1-2.1-2); foretagende (I.l).

I.l) i al alm., om handlen, virken, ger- 40

ning (l.i), gøren, aktivitet; undertiden som
(nedsæt.) betegnelse for aktivitet, der ikke er

regulært arbejde, men leg, gøgl, uvirkelighed.

Stub.l35(se u. Væsen 4.2J. *Du maa dig ei

forhaste
|
Med overilet Y3STk.Oehl.ND.53.

Ei du (0: Thor) glemme,
|
At her (0: i

Utgard) vi lege kun;
|
At alt vort Værk her-

inde
I

Er et kortvilligt Spøg. Oehl. XXIX. 77.

*hvo ei faldt i Kampens hede Værk,
1
Blev

Regnars Træl. smst.XXXII.181. (man) for- 50

syndede sig mod det Hellige, i det man lod
det nedsynke til tankeløst udvortes Værk,
som kun sysselsatte Hukommelsen, som kun
bevægede Læberne, men ikke det Indre i

Mennesket. JJfi/ns<.Jons<r.9. || nu kun (m.
overgang til bet. 1) i ssgr. som Gæt(te)-, Lege-
værk, jf. Drømme-, Gøgle-, Kogle-, Spøge-
værk; sml. Blændværk (1). I.2) (1. br.) om
dagligt arbejde (for føden) ell. om pro-
fession, haandværk. *Fattig Mand fuld- 60
stærk

I

Gaaer nu til sit Yæik. Ing.RSE.VII.
'<i38. *i)et er vel ei saa farligt svært

|
At lære

dit (0: en møllers) Yæik?Winth.HF.25.
1.3) enkelt tidsafgrænset gerning, stykke

arbejde, arbejdspræstation; arbejde,
som en enkelt person har foresat sig,

paataget sig at udføre (i begge tilfælde nu
m. bibet. af, at arbejdet er stort, omfattende og

(ell.) betydningsfuldt). *Danebod sig hiertlig

glædde,
|
Der hun skaren saa,

[
Sagde, vi

om højt tør vædde,
|
Verket fort skal gaa.

LKok.(PSyv.Viser.(1695).585). Min Cam-
merat Andreas har ellers fortient den Fierde-
deel af Pengene, thi hånd har viislig og tro-

lig forrettet sit Yerk.Holb.Arab.9sc. *Hvad
heder det, vi veed,

|
Hvad Død du for os

leed,
I

Dog taales Satans fule Verk
|
Iblant

os lige stærk. Brors.286. 12 Mand kand fuld-

føre et Arbeid paa 8 Dagers-Tid, hvor
mange kand giøre samme Verk i 2 Dage?
Sylvius.Geom.16. *De Allerfleste, før her-

ind (o: i Himmerige) de drage,
|
Et Værk

maae overtage,
|
Hvorved de sig i Fromhed

kunne styrke. Heib.Poet.X.190. Selv gik

han og sled med fra Morgen til Aften; men
Værket vilde ikke fremmes endd&.Gold-
schm.II.107. et Værk (1871: en Gjerning;
har Herren . . for i Kaldæernes Land. Jer.

50.25(1931). han, som begyndte det gode
Værk (Chr.VI: en god gierning; 1907: en
god Gerning^ i Eder, vil fuldføre det indtil

Jesu Ghristi T>a,g. Phil.1.6. *som en Mand,
hvis gode Værker bringe

|
Ham daglig større

Fryd, derved opdager,
|
Hvordan hans Dyd

gaaer frem, der først var ringe. CKMolb.
Dante.III.150. værk og id, se u. I. Id 1.

lysten driver værket, se II. drive 7.1.
||

om alt hvad man har udrettet (i sit liv); livs-

gerning (1). engang . . naar alt mit Værk .

.

er tuldhragt. Mynst.Præd.(1834).29. om for-

fatters virksomhed og produktion: Paa sin Vis
er Grønbechs Værk det mest revolutionære
i vor moderne Litteratm.MartinAHans.TS.
128.

II
i forb. m. gen., der betegner gerningens

art. Gud fuldførte Skabelsens Værk ved
et sex Dages Arbeide (jf. Skabelsesværkj.
PEMiill.'315.

II
i forb. m. gen., der betegner

arbejdets varighed, den betydende HancUing
er sielden et Øiebliks Yærk.Mynst.Talev.
Præste-Vielse.''U1835.12. * dette Arbeid

|

Var knap en Times Yærk.Boye.WS.9. da-
gens værk, (jf. Dagværk^. *Her (o: paa
kirkegaarden) Dagens Værk han fuldendt
seer.Lund.ED.19. Naar Dagens Værk er til

Ende, gaaer man til Hvile. F/SO. *(han)
nyder Piben paa Dagens Yærk. Bergstedt.

1.45.
II

(nu 1. br. uden for enkelte ssgr.; jf.

bet. 2) i forb. m. gen. af personbetegnelse olgn.,

angivende en gerning, der alm. foretages af
vedk. At skrive Comoedier holde ellers nogle
Folk at være et hvert lystig Hoveds Verk,
da dog Erfarenhed viser, at neppe tree eller

fire udi et heelt Rige findes saadant Arbeid
voxne. Holb.JJBet.a4.^ det er Stiemands
Værk, at skiule Dolk i Ærmet. NordBrun.
Jon.lOO. At giøre dette vilde være gal Mands
Værk. VSO. jf. ssgr. som Bårne-, Børne-,
Daare-, Drenge-, Galmands-, Gante-, Kvin-

XXVII. Eentrykt "/. 1953 69
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de-, Kællinge-, Mands-, Narre- (1), Nid-

dings-, Trælleværk. ||
(delvis til bet. S) i

forb. lægge haand(en), sidste haand
paa værket, se Haand 2.8. sætte kran-
sen, kronen paa værket, se Krans 2.5,

I. Krone 6.3. krone værket, se II. krone

6.2. 1.4) (i forb. m. poss. pron. ell. gen.; høj-

tid.) en tings ell. et forholds virken.
Egen trodser Vaarens Værk,

|
Og strækker

sig saa muskelstærk,
|
Og veier sine Kræf-

ter:
I

Smaae Bøgeskud
|
Spring I kun ud!

|

Jeg kommer lidt ha,geiteT\Rich.SD.44(jf.

NatTid.'Vil937.13). Feberen havde begyndt
sit Værk og arbeidede sig frem i det skrøbe-

lige Legeme. SHeegaard.UT. 217. *Som de

trode, at Skoven alt var øde,
|
saa de Vaar-

kraftens spirende Yærk.Ottosen.S.34. Tiden

havde gjort sit Værk og skabt grusom
DesiRusionenng.Zweig.VerdenafiGaar.fovers.

1948).219. 1.5) (i olm. rigsspr. kun i forb.

sætte i værk^ i særlige forb. efter præp. i,

i udtr. for at bringe noget til udførelse, sætte

noget i gang, være i færd, gang med et fore-

tagende.
II

bringe ell. (nu næppe br.) føre
(Spectator.436) i værk. der er ikke een seene

i mit Hoved, der staar jo spendt som een
Bue, saa meget vil der til, at bringe dette

i YeTk.Holb.Didr.1.7. Et Hestestutteri —
Ja, ja, hvorfor ikke bringe det i Ydsrk? Eriks-

holm.MajorenpaaTorpe.(1916).149.
\\

(især

^) gaa i værk med noget, (sjoverne) gick

iværck med at varpe Skibet. Wigandt.D.206.
Næste Morgen . . gik vi i Værk med at lette.

AWilde.FraSøogLand.(1891).64. efter at

Degnen igjen havde læst nogle Bønner,
rejste man sig fra Bordene og takkede for

Mad . . hvorpaa de kvindelige Gjæster gik

i Værk med at samle de omdelte Portio-

ner „Bagertøj". Gaardboe. Fortidsminder fra
Vendsyssel.(1893).121. Naar man ligger fast,

gaar man i Værk med at stryge Rejsningen.

Bardenfl.Søm.II.15. \\ have i værk. De,
som havde Forræderiet i Verk, komme der-

paa strax inå. Schousbølle.8axo.234. I hun-
dred Aar har Gud nu haft i Værk

|
At kristne

'NoTge.Grundtv.PS.II.468. \\ faa (PoulPed.
DP.(1937).43), stille (Holb.Intr.L373. Slan-
ge.ChrIV.256. Gram.Breve.72) ell. (nu kun)
sætte i værk (-f værke, se sp.929^'^), (jf.

iværk- stille, -sættej m.h.t. (planlagt, paa-
tænkt, bestemt) foretagende: (begynde at) rea-

lisere, føre ud i virkeligheden, udføre, sætte i

gang; (1. br.) i al olm.: gøre, foranstalte, be-

virke. Verden examinerer icke hvordan en
Ting sættes i Verk, men hvordan den fal-

der nd.Holb.Jean.YS. en Ting er icke saa
hastig sat i Verck som den er sagt. Zom
Grønneg.11.241. Hvad har ikke den grund-
gode Skaber sat i Verk, for at forskaffe os
dette tabte Paradiis paa Jorden? 8chytte.

IR.Y239. Dette Anslag satte han ogsaa i

\æTk.Hauch.Y243. Æren af at sætte et saa
betydningsfuldt Foretagende i Værk. Pow«.
LP.VIII.75. (ikke i rigsspr.) m. h. t. person

ell. bevægelig legemsdel, redskab: sætte i be-

vægelse, aktivitet. Brolæggerne ere satte i

Værk med Gadernes Reparation. Ci<.27<?5.

(KbhDipl.V.795). *hans Arme satte hun i

Værk
I

med Leen paa den grønne M^o. Ploug.

1.320. *k ska altid tidle op for aa taahl
|

te Piger aa Kaahl
|
aa sætt dem i Værk.

ThøgLars.Dagene.(1905).53. || være i værk,
være i arbejde, virksomhed, i gang, under ud-

10 førelse olgn. det er allerede i wex\i.Moth.V135.

(hun) meddeelte ham Junkerens Efterret-

ning og Mistanke om det Anslag, der var
i Næik..NPWiwel.R.123. især i forb. m. med:
mine stakkels Bøger, dem jeg nu just var
i Værk med at rangere i min nye Residence.

Gram.Breve.145. Solen er i Værk med at

synke bag de nordvestlige ^\exge.StBille.

Gal.III.104. vi saa' Korvetten indhyllet i

Krudtrøg iværk med at lette.AWilde.Erin-

20 dringer.(1885).145. UfF. det er i værk,
det er under overvejelse, paa tale. Det havde
ogsaa tidligere været i Værk, at han skulde

udnævnes til Biskop . . men det gik tilbage.

Mynst.BlS.III.184. Det er stærkt i Værk i

denne Tid, at der skal udgives et Ugeblad.
Cit.l831.(Hjort.B.I.297). det var jo en Gang
i Værk, at Du skulde være gift med Mads.
Thyreg.UdvFort.il.388. 1.6) i særlige forb.

efter præp. til, i udtr. for paabegyndelse af

30 ell. fremgangsmaade ved et arbejde. Samme
Jesuit raadede Kongen (o: Johannes i Sve-

rige) i Pavens Navn at gaae lige til Værket,

og at erklære sig reent for den Romerske
Religion. OldKH. 1. 355. Gaa nu frimodigt

til Værket (1871 afvig.). 2Krøn.l9.11 (1931).

Og nu til \aix\aet\Bom.S.11.103. især i forb.

gaa til værks ell. f værk (Holb.Didr.1.7.

LHøyer.G.57) paa en vis maade, gaa frem,

handle paa en vis maade; bruge en vis frem-

40 gangsmaade. Det er jo forbandet hidsig at

gaa til Yerks. Holb.HP.III.4. jeg gaar altid

Reedelig til Yasrcks. KomGrønneg.II .5. Caffe-

Farve paa Silke. Gak dermed til verks lige-

som med den brandgule Farve. CFargr.

Farve-Bog.(1773).74. (jeg) hædrer den Mand,
som saa skaansomt og ædelt gik tilværks

med mig, da jeg ei kunde betale ham Hus-
leie.Raketten.1833.337. Hans Bagvaskere . .

er gaaet grundigt til Yaaiks. JohsDam.FS.5.
50 det er . . nødvendigt at gaa strengt til

værks, for at retsordenen ikke skal tage

sk&de. Pol.^Vi 1950. 8. sp. 4. gaa angrebsvis,

forsigtigt (Stampe.I.270. Sejl ogMotor.1952.
115. sp. 2), lempeligt (Heib. Poet.VII.353.
Winth.Nov.23. Davids.KK.^II.248), lige (nu
næppe br.; o: direkte, uden omsvøb, forma-
liteter. Holb.Didr.1.7. sa.MTkr.456), offen-

sivt, varligt (smst.428. Sehousbølle.Saxo.368),

varsomt til værks, se angrebsvis osv. give
60 sig (Brandes.Br.11. 86. EllenJørg.HH.153),

skride til værket, til værks, se skride

3.1.

2) O i al alm., om hvad der er foraar-
saget, frembragt ell. skabt af en ell. noget;
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især i forb. være ens værk ell. (nu mindre
Ir.) et værk af en (noget). 2.1) (hvad der
er) resultatet af en persons (et væsens) be-

stræbelser , anstrengelser ,
(med)virken,

initiativ; hvad der maa tilskrives, føres til-

bage til, er iværksat af en. uden at roese mig
selv, saa var den Freds-slutning mit Verk.

Holb.HAmb.II.4. *Hvad der er skeet, var

ene hendes YæTk.Blich.(1920).VI.285. Spro-

get er grundet i den menneskelige Natur . . i'o

Skriften er en tilfældig Opfindelse, som
mange Folkeslag endnu næppe kjende af

Navn. Sproget er os altså givet, Skriften er

vort eget Yærk. Rask.Retskr. 7. Luther ansaae

alle Slags Ulykker for Diævelens Værk. VSO.
*Det er Guds Verk, hvad om mig skeer:

|

Det er Guds Verk, hvad med mig skeer.

Rothe.CS.1.55. man (siger) om en sær Lykke
eller Ulykke, som man anseer at komme fra

Forsynet: det er Guds Yærk. PEMillUSlS. 20

2.2) resultat, produkt af kræfters vir-

ke n; hvad der skyldes, er affødt af noget.

*naar Verdener forsvinder,
|
Da er det

Tidens YæTk.Ew.(1914).I.106. Denne Man-
dighed . . er ikke blot et Værk af den mo-
ralske Opdragelse, men beroer ogsaa meget
paa den -plijsiske.Engelst.Nat.MS. den hele

Legemverden er Værket af den rigt ska-

bende, fornuftige YiWie. Ørst.III.21. Hans
Malerier see næsten alle ud, som om . . de 30

vare Tankens og Penselens umiddelbar for-

enede Yærk.Molb.Reise.1.263. Det er et

Værk af Naturen, af Konsten.MO. Myten
selv er Troens Ydsrk. Holstein.GM. 8. det nyt-

tede ikke at klage. Tørken var Skæbnens
Yærk. Kirk. D.5. tilfældets værk, se Tilfælde

3. jf. Aandsværk: Et af den menneskelige
Aands stolteste Værker. FaSO. 2.3) (m. over-

gang til bet. S) om noget (konkret), som
et levende væsen direkte, ved egen ar- 40

bejdsydelse har skabt, frembragt, vi ere

hans Værk (Chr.VI: gierning^, skabte i

Christo. Ephes.2.10. Ret Vægt og rette Vægt-
skaaler høre Herren til, alle Vægtlodder i

Posen er hans Værk (Chr.VI: gierningj.

Ords.16.11. Alt dette er een Mands Værk.
VSO. Tavlerne var Guds Værk (1871: Ar-
h&\f}iQ).2Mos.32.16(1931). hver Pose maa
være een Larves Værk, man finder aldrig

mer end een Larve i hver Pose. TFesenJL. 50

Ins.176.
II (jf. u. bet. I.3) i forb. m. gen.,

der angiver tidsrum. Reden er, ligesom vore
almindelige Gedehamsereder et Aars Værk.
Frem. DN. 654. jf. Livsværk: (hans) Livs
stolte Værk: „Dampsprøjten" (0: et blad).

PHans.KK.234. Digtet . . er vel et helt

Livs Ya)rk.OFriis.Litt.l90.
\\

(delvis til bet.

2.2
; jf. u. Gerning 2.5 ; bibl.) i forb. som ens

hænders værk (sml. Haandværkj. *Denne
Spises (o: sakramentets) høye Naade

| Og 60

den Spiisnings dybe Maade
|

Giør, at jeg

med Lyst kand merke
|
Dine Hænders store

Yerke. Brors.150. *Herre! dine Hænders
Værk

1
Er vi alle sammen. Grundtv.SS.L350

(jf. Es.64.7(1931)). Det er mine egne Hæn-
ders Yærk. VSO. 1 (skal) komme til at dyr-

ke Guder, der er Menneskehænders Værk
(1871: Giernmg). 5Mos.4.28(1931). \\ vær-
ket priser (roser) mesteren, (delvis til bet. 3)
se Mester 3.

3) hvad der er fremstillet, udført som
resultat af et arbejde. 3.1) (nu kun i visse

ssgr.) i al alm. om frembringelse, produkt,

arbejde, (især brugt i koll. anv.). jf. Bagværk
samt nedsæt, ssgr. som Flik-, Kludder-,

Lappe-, Makværk.
||

(nu kun m. overgang

til bet. 3.s) om ved haandværk, haandarbejde

fremstillet arbejde; dels om enkelt stykke: *det
sieldne Værk

|
Dig Alfeskaren væver:

|
En

sneehvid Silke-Pandsersærk. Oehl.XXXII.35.

jf. bet. 6.5: Skiolden er sammenflettet af

Greene af et sønderligt Træe . . Midt udi ere

et Fiele-Kaars fast en Foed breed, hvor ved
verket saa meget desmeere befestis. Pftug.DP,
1095. *Bedre var Tove i sin Silkesærk,

|

end du er, Soffi, med dit gyldne Yærk.DFU.
nr.17.23. dels koll., spec. i betegnelser for haand-
arbejder, jf. ssgr. som Drag-, Hvidt-, Kniple-,

Kniplings-, Knytte-, Mellemværk (1). ||
(nu

næppe br.) om aandsprodukt, plan, intrige

olgn. *om mit (0: Thalias) Hiærne har et

klygtig Værk udspundet,
|
Da volder det

fa; skyldes det), at jeg Tilhørere har fundet,
|

Som veed at prise Got, som veed at vrage
tant. Holb.NP.Bl.^ opspundet værk, se

opspinde 2. 3.2) frembringelse, arbejde,
der er af større omfang ell. betydning,
af varig karakter, skabt af en person, et

samfund, en tidsalder olgn. (og præget af
dygtighed, geni, foretagsomhed, initiativ olgn.).

Et af de stolteste Værker, Aarbøgerne (0:

historien) have at opvise, er . . den ro-

merske ^t&ts\ij%Tamg.Engélst.Nat.271. denne
Lov (o: jødernes) (var) et underfuldt, et

guddommeligt Værk; kundgiort, stadfæstet,

bevaret paa den overordentligste Maade.
Mynst.Ref.5. ethvert Værk er et Arbeide,

endskiøndt ikke ethvert Arbeide kan kaldes

et Yærk. PEMulU314. En heel Tidsalders

Værk. 3i0. 3.3) spec. anv. af bet. 3.2 om
kunstnerisk, litterær ell. videnskabelig
frembringelse. \\ om frembringelse inden

for bygnings-, billedhugger-, malerkunst olgn.

*Her hænge da Italiens Mesteres
|
Udøde-

lige Yærker. Oehl.C.(1811).122. »Kunstneren
tilbage træder,

|
Ved sit Værk sig højlig glæ-

der. Flinchs Almanak. 1877. [136J. Hans Øjne
var let knebne sammen . , fordi de endnu
søgte at sé Værket, hans Tanker endelig

vilde ioTl&de.Bang.Mi.l. Samling Malerier

og Studier, derunder flere af Kimstnerens
større Værker med Motiver fra Italien. jBeri

Tid.'V*1929.Aft.l3.sp.5. mosaisk værk, se

1. mosaisk.
|| J^ om komposition. Med Mozart

er det nu ligeledes Tilfælde, at det kun er

eet Værk af ham, der gjør ham til en clas-

sisk Componist og absolut udødelig. Dette
Værk er Don Juan. Kierk.1.35. \\ om litterært

69*
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arbejde (indenfor skøn- ell. faglitteratur). Jeg
fordrister mig her udi dybeste Underdanig-

hed at presentere Eders Kongel. Høyhed
dette mit første Yerk. Holh.Intr.1.2.^ Rømer
var af det Slags Lærde, der giøre sig meer
fortiente ved at arbeide end ved at skrive.

Ved mange og store lærde Verker er han
ikke blevet he]dendt.Mall.SgH.583. Pragt-

Udgaven af Wielands Yærkei. Engelst.(Aarb

Frborg.1909.41). *jeg fortænker dig ei deri,
|

At du søger Personen, gaaer Værket forbi,
j

Thi paa de fleste Poeter man mærker,
|
At

de er bedre end deres Yærker. Heib.Poet.X.

232. Jeg har, sagde han (o: licentiaten),

samlet Materialier til mit store Værk over

Menneskets physiske og intellectuelle Natur.
PMøll.(1855).II.93. Forfatterlisterne (hos

Suhm) vise ikke mindre end et Antal af

888 benyttede Værker — Værker, ikke Bind.

CPalM. (Hist Tidsskr. 5R.IY172). Opponen-
ten (ved en disputats) protesterede imod, at

Arbejdet ved ydre Ting, som f. Eks. særlig

fornemt Tryk . . var søgt gjort til et Værk.
Det maatte være Indholdet, som gjorde et

Arbejde til et YæTk.BerlTid.">liil922.M.6.
sp.3. Til den prægtige Serie Tidens Digtere
(har N.N.) skrevet en Bog, som er et helt

Værk, om Marcel Vroust. Rubow.Reminiscen-
ser.(1940).98. samlede, samtlige værker, se

samle 3.1, samtlig 2.2. (bogtr.:) Alle Sætteres
Ideal af en Arbejdsordning: „at staa alene

i Værket (o: være ene om sætningen af et

værk)", lader sig . . meget sjældent na.&.Sel-

mar.^79.

4) om naturlige, organiske ell. uorga-
niske produkter (som de foreligger ud-
vundne og (ell.) i nogen grad bearbejdede).

jf. Mælkeværk; denne bet. foreligger vistnok

opr. ogs. i ssgr. som Røgværk og i betegnelser

for skindvarer som Foder-, Graa-, Pels-,

Skindværk, jf. Vildtværk. || i øvrigt i flg.

spec. anv.: 4.1) {ty. werk, mnt. werk van
honige ; biavl.) egl. : hvad bierne har frembragt
(i kuben); de honningfyldte vokstavler; M-
værk (1). Moth.V135. Fleischer.B.788. MO.
^i^-dy-, Fyn.). 4.2) (bjergv., foræld.) om
malm olgn. ell. om mineral i den form, hvori
det bruges til videre bearbejdning, jf. Stufværk;
især om sølvholdigt bly, værkbly: det sølvblan-
dede Blye, eller i Hytten saa kaldte Værk.
Brunnich.M.205.

5) om (i reglen: større, mere kompliceret)
redskab, apparat, indretning, anlæg
olgn., V. hj. af ell. i hvilket (hvilken) der ud-
føres et arbejde, drives en virksomhed olgn.

5.1) (dial.) om en persons redskaber, værk-
tøj, udrustning; dels koll.: en taske havde
jordemoderen til at have sit værk i.UfF.
jf. bet.l: *(den harniskklædte kvinde) Fik af
sig Bryste-Væm, med andet Ridder-Verk.
PoulPed.DP.(1937).100. dels (især i flt.) om
de enkelte stykker: saa pakkede Doktoren sine
Sager og Værker sammen og bød Farvel.
Thuborg.HK.41. Feilb. i flt. ofte brugt i

videre anv.: ting, sager i al olm. (jf. bet. 1).

Bondemanden fik hans (o: købmandens) Va-
rer, hans Kaffe og hans Værker . . i Steden
for Yenge.Krist.JyF.VII.145. Hele Lemvig
var overhængt med Rinkninger og Kranse
og Værker og Sager. Thuborg.DP.32. Feilb.

5.2) mekanisme i et apparat, som driver

apparatet. Værket i . . en Spilledaase. VSO.

II
især om (hver af) mekanismerne i ure; ogs.

10 (ikke i alm. spr.) om hele uret; urværk. Nu
slog Klocken 12 paa Postmesterens Verck.

Holb.Kandst.il. 3. jeg seer paa mit Verk at

Klokken er endnu ikke 6. sa.Rpb.II.3. Vær-
ket i det indre Uhr

|
Til evig Uro hver

Secund benytter. PalM.IY240. et særegent
Værk, Slagværket (i slagure), angiver ved
et Antal Slag Timer (osv.). Ursin.Uhre.(1843).

14. Kasseuret, som Anders selv havde lavet,

baade Værk og Yisere.JVJens.HF.21 . Auto-
20 mobilur, 8 Dages Yærk. PolitiE.KosterbU'U

1922.1.sp.l. billedl.: *du, som i din Moders
Særk

I
Dig utilbørlig klæder,

|
Som stiller

efter hendes Værk
|
Og Viser dine Sæder.

Falst.l7. *Var jeg Hjemmets Viser,
|
Du

(o: hustruen) var dets gode Værk,
|

der

aldrig gik for langsomt
|
og sjelden lidt for

stærk. Rich.II1.217. spytte i værket, se

spytte 1.5. 5.3) (især fagl.) indbegrebet af de

apparater, maskiner, indretninger, der virker,

30 arbejder sammen i (og udgør) visse anlæg;

maskineri; ogs. (jf. bet. b.i) om maskineri

med tilhørende indfatning, kasse, hus, bygning

osv. en Mølle, som driver 72 adskillige

Yærker. BerlTid.'Viol754.2.sp.2. det Værk,
Dampmaskinen skal drive. Ursin.D.65. om
samling af dele og dertil hørende mekanismer
i et orgel (jf. Pibe- (1), Reger-, Vindværkj
ell. om hele orgelværket: (organisten) maae
ikke reise af Bye paa nogen Søn- eller anden

40 Hellig-Dag, naar han skal lege paa Værket.

Cit. 1754. (CPRothe. Rescripter. III, 1. (1769).

698). Naar han (o: organisten) spiller paa
Værket for velhavende Brude-Folk, skal

han have 2 Mark. smst.699. Vi har et Or-

gel her . . et Værk signeret Esaias C. .

.

Anno Domini lQ0d.Drachm.KO.84. Forskel-

lige Grupper af Registre (i Radiohusets orgel)

samles til større sluttede Enheder, Værker,

der hvert er tilsluttet et af Spillebordets fem
50 Klaviaturer. Ekstrabl. "/lo 1945. 4. sp. 3. fuldt

værk, se fuld 6. om tærskeværk: Fleuron.

KO.266. AarbFrborg. 1938. 196. om mølle-

værk: MøUebækkens Susen og Værkets K\&Tp-

^ren.Blich.(1920).XVIII.163. OpfB.'VI.M.
•Dammen,

|
hvorfra jeg (o: bækken), altid

lige stærk,
|
skal drive Møllens Hjul og Værk.

VilhAnd.GD.86. || i videre anv. som 2. led

af ssgr.; dels i (dagl., nedsæt.) betegnelser for

indretninger, ting, der (egl.) sammenlignes m.

60 daarlige, støjende maskiner, se Rasle-, Skral-

de-, Skramleværk; jf.: en Tøffel blev ka-

stet efter os (af en snorkende person), hvor-

paa Snorkeværket straks tordnede videre.

Cit.1917. (P Christians. Otto Bache. (1928).16).
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dels (delvis til bet. 5.1 og m. overgang til het. 1)

i spøg. betegnelser for visse (arbejdende) le-

gemsdele (jf. u. I. Toj 1.1j, /x. Mule-, Mund-
(2), II. Tandværk; dial. ogs. i flere lignende,

fx. Ben-, Laarværket (Feilb.). 5.4) om (nu:

større) industrielt anlæg (der anvender

maskineri); hyppigt i ssgr. (fx. File-, Glas-,

Hammer- (1), Krudt-, Savværk^ samt som
forkortelse for disse. Æreboe.235. N. N., den
beste Smed paa Værket (o: knivfabrikken i

Ørholm), døex.Luxd.Dagb.II.292. en Engels-

mand (fik) Kongelig Bevilling paa Steen-

kulsbrydning, erhvervede sig et Interessent-

skab som anlagte tillige Muur- og Tegl-

steensbrænderie, en Fajance-Fabrik, og en

Tobakspibefabrik; men Værkerne dreves med
Tab. F Thaarup. BornholmsAmt. (1810). 61. I

1872 fandtes . . 4 Værker (o: glasværker)

i Danmark, nemlig Holmegaard, Kastrup,

Godthaab og Aalborg. Bille-Top.9. \\ i best. f.

som lokal betegnelse for fabriksanlægene i Fre-

deriksværk ell. om selve byen: Engelst.(Aarb
Frborg.1909.52). Molb.Dagb.l7. „Værket" og

Byen . . er først og fremmest knyttet til

J. F. Classens l^&vn.AarbFrborg.l939.II.157.

5.5) anlæg til udvinding (især: brydning,

opgravning) af raastoffer og til deres be-

handling; især i ssgr. (fx. Bjerg-, Jærn- (1),

Kalk-, Kobber- (1), Salt-, Sten- (1), Sølv-

værkj og som forkortelse herfor. Holb.DNB.44.
et Verk, hvor han (o: stenhuggeren) bryder
Marmor-Klæber og Skiever-Steen. sa.Staat.

540. Sandsteensbrudet, kaldet Frideriks

Steenbrud, drives for kongelig Regning . .

1754 blev Værket dLnla,gt. F Thaarup. Born-
holmsAmt.(1810).66. 5.6) om forsk, offent-
lige anlæg; nu om anlæg, der producerer

vand, gas, elektricitet olgn. til forsyning af et

omraade; i ssgr. som Elektricitets-, Gas-,

Vandværk (3) og som forkortelse for disse.

Strømmen til S-Togene leveres fra Køben-
havns Elektricitetsværker og fra Nordsjæl-
lands Værk. Pol. '*U 1934. (DSB -Nr.) 4. sp. 4.

det reelle Overskud paa Værkerne (o: gas-

og elektricitetsværkerne). smst.^lal940.1.sp.6.
||

tidligere i al olm. om offentlige indretninger,

anlæg ell. institutioner; ogs. (i ssgr.) om
administrationsgren for saadanne ell. (i ssgr.

efter sv. mønstre) i al alm. om alt hvad der

angaar, hører under en offentlig institution;

væsen (6.2). alle publique Værker, saasom
Pomper, Poster, Brønde, Fontainer, Lygter,
lukte Render, plantede Træer og deslige.

Forordn.^Viol701.VII.§5. Cit.l714.(KbhDipl.
VIII. 315). Indkomsterne af Assistentzhuset

ere henlagte til tvende offentlige og vigtige

Verkers Vedligeholdelse. »Siampe./. 266. jf.

Auktions-, Embeds-, Lære- (1-2), Renova-
tions-, Spinde-, Statsværk (1).

6) om bygningsanlæg af forsk, art, no-
get opbygget ell. sammenføjet, sammen-
sat; især i flg. anv.: 6.1) ^ forsvarsvold,
skanse ell. (nu især) fæstningsværk, fort,

batteri (l.i) olgn. De Svenske kastede et

verk op om staden, og forsynede det med
palisader. 5o?&.Z)iV^B.46i. MilTeknO. en Klip-

pe . . som jeg ved kostbare Værker gjør til

en uindtagelig Fl&Siåe-Station. Goldschm.BlS.
1.22. *var hun (0: Gertrud Rask) ingen
Thyra,

|
der bygged Vold og Værk (0: Dan-

nevirke). Rich.11.190. de nye preussiske Vær-
ker dominerende øverst oppe paa Rygningen
(af Dybbøl banke). Drachm.DG.34. Uanselig

10 tog Byen sig ud i det Ydre; den omgaves af

lave og forfaldne Volde, langt ringere Værker
end dem, som vi endnu har et Minde om i

Kristianshavns Vold. KFabricius.G.15. kro-

net værk, se kronet 2.4. 6.2) (fagl.) anlæg
til kystbeskyttelse. Stenglacis og Mure bør
sikres mod Underskylning ved, at der langs

disse Værkers Fod anbringes en tilstrækkelig

dybtrækkende tæt Væg (Spunsvæg). fSaL"

XV108. JMunch-Petersen.Varidløbsregulering.
20 (1936).6. 6.3) (fisk.) anlæg med (system

af) ruser olgn. jf. Aale-, Narreværk (2).

6.4) hvad der er opbygget af en række dele

til et stel, stativ, en konstruktion, byg-
ningsdel, jf. II. Underværk: Vognen var .

.

en gammel, udslidt Jumpekasse . . saa mør
i Værket, at Fjedrene slog sammen ved den
mindste Ujævnhed i Yeien.Pont.LP.VIII.
130.

II
(nu kun dial.) indfatning ell. ræk-

værk omkr. brønd, kilde olgn. der (er) sat

30 et lidet Værk om samme Kilde. PEdvFriis.
S.251. brynd med værk og opstander. Cii.

1769.(FrHeide.Midtsjælland.(1919).113).Cit.

1 860.(AarbKbhAmt.l928.286). || især i ssgr.,

fx. Bindings-, Bro- (2), Brønd-, II. Ryg-, Tag-
værk; i betegnelser for konstruktioner af det

ved l.led angivne ell. i videre anv. (jf. bet.l)

i al alm. om hvad der bestaar af, udgør en

masse af det ved 1. led angivne, som Bjælke-,

Brædde-, Gitter-, Liste-, Mur- (2), Panel-,

40 Pinde-, Planke-, Pæle-, Spær- (1), Tral(le)-,

Tremme-, Træ-, Tømmerværk. 6.5) om noget
sammenflettet, -slynget, jf. Flet-, Traad-
værk.

II
om udsmykning, ornament, mønster

(egl. bestaaende af et system af linier, motiver);

i (især herald.) ssgr. som Blomster-, Brusk-,

Folde-, Kartouche-, Kassette-, Komma-,
Krans- (2), Linie-, Pibe- (2), Plante-, Pryd-,

Ranke-, Rose-, Rude-, Rulle- (2), Slyng-

(1-2), Snirkel-, Snit-, Spiral-, Stavværk (3).

7) videre anv. af tidligere betydninger, som
sidste led af ssgr., der betegner alt hvad der
henhører under, alt hvad der dannes af
det som 1. led angiver, alle de ting af vedk.
art, der findes paa, hører til paa et sted,

fx. Blok-, Fade-, Maste-, Pibe- (1), Rem-,
Snore-, Tovværk, jf. Fugleværk, og (jf. bet.

6.s) om vegetation, bestaaende af samling af

af de ved 1. led angivne dele, fx. Blad-, Grene-

(2), Løvværk (1). jf.: Skrænternes „Skrub-
eo værk" (o: om lyng, gyvel, enebær olgn.).Erl

Krist.OM.147.
\\ (jf. u. bet. 5.1 ; oftest nedsæt.)

om mængde, masse af noget: sager; stads; se

fx. Møg-, Pynte-, Skidt-, Snaller-, Snaske-,

Sukkerværk, jf. Klæbværk.



939 V»erk værkbruden 940

8) (nt. wark i lign. anv.) om forhold,
sag, tilstand, omstændighed(er). jf.

Samvittighedsværk || nu kun (dial.) i mer
ell. mindre faste forb. m. attrib. adj. det er

en grove værk (o: en sørgelig sag) med den
sølle åreng. Feilb. stumpet skørt og ingen
særk, det er da en elendig værk. smst.

9) i forl. gøre stort værk af noget
(e/ier ty. viel, gross werk(s) von (aus) etwas

ugeskrifter (mods. Accidensarbejde^. Sal.III.

265. Selmar.*94. -baiS, en. f-base, se ndf.
-basse. Træk af LandcadetacademietsHistorie.
(1886).17. -påse. Cit. 18. aarh.(Bornh. Sam-
linger. XXIX. (1943). 122)). fit. -er. {ænyd.
(ftt.) werkbasser; fra holl. werkbaas, værkme-
ster, af werk (se II. Værkj og baas, mester (se

II. Bas^; i da. tilknyttes sidste led I. Basse 2.2

;

foræld.) betegnelse for underofficer af ,,fortifi-

machen, jf. mnt. gein werk maken van (af); lo kationsetaten" (o: det militære ingeniørkorps)
nu næppe br.) sætte stor pris paa; lægge stor

vægt paa; gøre stort væsen af. hånd gør stor

verk af ham. Moth.V135. Paa den anden
Side (af floden) ligger (i Novgorod) St. An-
thonii Kirke, som Rysserne giøre et stort

Verk at.Pflug.DP.345.
III. Værk, et. [v^r^] Høysg.AG.37. f^f

(skrevet) Verg. JBaden.OrtO. Leth.(1800)).

uden flt. (ænyd. verck; fra holl., mnt. werk
(ty.-werg); vistnok forkortet af ty., ænht. ab-
werk i sa. bet., jf. oht. avfirchi, d. s.; egl.:

det (ved arbejde) frasorterede; 2. led er ty.

werk osv., se II. Værk; sml. I. Drev 1.3 og
Slapping

II
ordet bruges næsten altid uden

art.
II fagl., ^) det løse materiale, der

fremkommer ved opplukning af (gam-
melt) tovværk ell. laves af korte blaar,
og som især bruges til kalfatring og (især tid-

ligere) til bevikling af betændte led, til at lægge

under Chr.Y og Fr.IV -bas: EhrencrM.F.VI.
271. -base: BiogrLex.XIII.87. HistMKbh.
2R.IY250. -bestyrer, en. (1. br.) bestyrer af
et værk (II. 6.4). (stenhuggeren) længtes efter,

at Værkbestyreren skulde komme og betale
dem ud, saa han kunde gaa \iiem.AndNx.
S.78. -betjent, en. (jf. -mester 3; foræld.)

egl. om funktionær ved fængsel, der ledede en
gren af fangearbejdet (jf. II. Værk b.i); fra

20 1919-46: betjent i et statsfængsel. LovNr.
489 'V»1919.§706. Rigsdagst.B.1935136.1396.
-bly, et. (<2/. werkblei ; jf. -tin; fagl.) sølv-

holdigt bly, hvis indhold af sølv udskilles ved
afdrivning; værk (II.4.2). Hinnerup.Juv.72.
Christ.Kemi.146. -bord, et. [II.l] ^ bord,

bænk (2), hvorpaa visse arbejder udføres.

Skruestikken er fastgjort til Værkbordet,
„Filebænken". Sal. XVI. 161. C Hans. S. 53.

brud, et. ('-brød, en. Moth.V136). (ænyd.
paa huden ved reumatiske lidelser olgn. Han 30 verkbrød; vist dannet til -bruden; nu næppe
havde . . nogle gamle Tou, hvoraf han giorde
'VeTk.Reiser.II.556. Man holder (fritten) i

Kasser, hvor man bereder den et Leje af

Ymk.Funke.(1801).I.97. *Den Mand, som
var saa stærk,

|
Nu ligger svag

|
. . j Med

Foden svøbt i Ymk.Heib.Poet.Y167. Den
Rift læges snart; op med Dig og lad mig
faae lidt Værk og Bindsel svøbt om Armen.
Etlar.SB.310. De korte Blaar (duer) ikke til

at bruges anderledes end som Værk til Kai- 40 JPaulli.Urte'-Bog.(1761).109.
fatring, Lunter o. desl. Wilkens.Tr.103. Kusk -

—
Jens.Søm.l. drive (Scheller.MarO.), sæt-
te (Harboe.MarO.413. Funch.MarO.II.67)
værk i naad(d)erne; pille ell. plukke
(Folkets Nisse."lit 1855. Till. 1. sp. 1. VS O.)
værk, fremstille værk ved at pille gammelt
tovværk op (bl. a. som beskæftigelse for fan-
ger). Stuck.III.186. KLars.Eibl.64. Scheller.

MarO. i sammenligning: nu plukker de mig

br.) værk (I) ell. lamhed i lemmerne. Moth.
V136. Han laa og piintes længe af Verk-
brud. Høysg.S.249. LTid. 1756. 418. -bru-
den, part. adj. [-|bru'6(8)n, -|bru6'(B)n] (ogs.

-brudden. Moth.V136. Kom Grønneg.111.365.
Høysg.S.336. Hauch.MfU.283. sj. i rigsspr.

-brudt. Dania. IX. 41. Socialdem.^l»1951.6.
sp.5. jf. Feilb. — ikke i rigsspr. -brød(d)en.
Matth. 4. 24 og 8. 6 (Chr VI.). Pflug. DP. 944.

-brødt. Krist.

JyA.Y134). intk. -brudent; best. f. og flt.

-brudne, (ænyd. verkbruden, -brøden, no.

verkbrudden, -broten
; jf. ænyd. brøden af verk

(Kalk.I.279b) samt bruden (2.3), gigtbruden)
I) (nu især bibl.) som har værk (I), gigt, ell. (nu
især) som er lam i lemmerne. Hvilket er lettere?

at sige til den Værkbrudne (Chr.YI: verk-
brødne^: Synderne ere dig forladne? eller

sige: staae op, og tag din Seng, og vandre?
fra hinanden som Værk,

|
sønderlemmer 50 Marc.2.9. Man undskylder en Verkbruden,

den kække Bersærk. Drachm.UD.231. plys
se, tese, tygge, udtygge værk, se plysse,

II. tese 1, tygge 3, udtygge.
Værk-, i ssgr. (Tærke-. se u. Værke-

naad og Værk-dag, -krogj i olm. af II. Værk,
sjældnere af I. og III. Værk (jf. Værks-^

||

af ssgr. til II. Værk 1 er udeladt en del af
sprogrensere til erstatning af tilsvarende ssgr.

m. Arbejds- brugte som Værk-bi, -dygtig(hed).

at han ikke kand arheiåe. Holb.MTkr.408.
*Kom, bad dig fra Foden til Issen

|
I Bæk-

ken . .
I

Og est du værkbruden og vissen,
|

Du faaer dog din Sundhed igien.Oe7ii.Z7Z.

211. en gammel Sællænder . . et sandt
Kæmpe-Vrag, foroverbøjet og værkbruden.
Pont.UE.31. han var da lidende, sat svagelig

og værkbruden ud i en raa Verden. JFJews.
C.132. (1. br.) om lem: (Jesus) blev beskyldet

fællesskab, -glad, -redskab, -aal, en. eo for at have helbredet en Verkbruden Arm
[II.6.3] (flsk.) aal, der fanges ved aaleværker;
mølleaal. Frem.DN.526. DanmFauna.XY320.
-arbejde, et. [11.3.3] (jf. -sats; bogtr.) ar-
bejde med sætning og trykning af bøger og

paa Sahhathen.Holb.Kh.l2. \\ billedl. Ing.

RSE.V11.123. Ironikeren . . digter, indtU
han bliver saa aandelig værkbruden, at han
lader være at digte. Kierk.XI11.356. \\ her-
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til: Værkbruden-hed. (Kalk.IY917). Hauch.
MfU.283. KMunk.ND.53. 2) (spøg.) om
ting: ramponeret, itubrudt olgn. en gammel,
værkbruden og hullet Blikkasserolle. T^ted.

Fæd.28. den gamle værkbrudne Mølle.

JVJens.(PoW»1941.13.sp.4J. (han) sad i

den noget værkbrudne Sofa (o: i et pensionats-

værelse). AaseHans.EbbaBerings Studentertid.

(1929).46. -brug, et. [II.5.4] (hos sprogren-

Hans Krop værker, hans Arme skælver efter

at tage tat. Olesen Løkk. KB. 312. samtidig
værkede hans Krop efter at tage hende
ind til sig. AaDons.DU.189. hans hoved ell.

tænder værker ikke, som har gjort dette

olgn., se Hoved 3.1, I. Tand 1.5. 1.2) upers.

det værker, det værked i hendes Hoved
som om et Møllehjul gik omkring derinde.

Hrz.EF.261. Han granskede, saa det vær-
sere) fabrik; ogs.: industri. Selmer.FO.II.206. lo kede i hans B.oveå.Schand.B8.359. Med Et
Ingv Bond. JR. 346. JJessen.ØY 4. -bræt,
et. [II. 1] (fagl.) om bræt, der tjener som under-

lag ved forsk, arbejder (som pap-, kurvemager-
arbejde), ell. om arbejdsbord for guldsmede,

gørtlere olgn. Paparbeideren.(1835).5. OpfB.^
VI1.391. Hvadhedderdet?(1947).481. -bred,
en. se -brud. -bænk, en. [II. 1] bænk (2),

hvorpaa et arbejde udføres; nu især om bord,

brugt ved metalarbejde. Dyssell.Haandværks-

klemte han paany min Haand, saa det wær-
kede.RSchmidt.JH.lOl. Obersten følte det

pludselig værke i det store Skudsaar i hans
højre SidG.Pont.LP.VIII.20. || i billedl. udtr.

*Det halve Europa har blødt for hans
(o: „kongeløven" , Karl XIIs) Tand

|
og end-

nu det i Vunderne værker. Drachm.DM.143.

man kan ikke nærme sig deres (o: de lavere

dyrs) Verden uden oprivende indre Omlej-
redskaber.(1830).23. CHans.BK.128. -dag, 20 ringer, det værker i Sjælen. JFJens.Z)i^.57
en. (sj. Værke-. NordBrun.D.^367). (ænyd.
d. s., oldn. verkdagr, eng. workday (oeng.

weorcdægj, ty. werktag (oht. werctacj; til

II, Værk 1; jf. u. Hverdag; nu sj.) arbejds-

dag; søgnedag. Riegels.HS.III.283. *Nu er

vårkampen vundet og værkdagen inde.

NM0ll.EL.2O.
I. værke, v. ['vefgfa] (æda. wærkæ

(præs. sg. wærkær: Harp. Kr. 125. præs. pi.

2) om person. 2.1) (1. br.) føle smerte
(spec.: gigtsmerter) i kroppen, et lem; have
ondt. jeg verker over min hele krop.Mo^/i.

V137. Gamle som værke mod Veirskifte.

Garboe.HA.108. Naar man er ene vaander
man sig ikke, sværger ikke, man værker i

Stilhed. JVJens.My.III.95. 2.2) (jf.no. dial.

verkja, plages af bekymringer; sml. I. værkelig;

dial.) vel egl.: vaande sig af smerte; nu: give
wærkæ: smst.122.142. wærki: smst.49.52), 30 sin utilfredshed luft; være i daarligt hu-
sv. vårka (fsv. vårkia^, no. dial., oldn. verkja,

oeng. wærcan (eng. dial. wark, warchj; side-

form: oldn. virkja; til I. Værk; jf. II. virke

2.1 (sp.l74*'))

1 ) (nu især i folkeligt spr.) volde (en) smer-
te, pine; gøre ondt. I.l) OTO legemsdel, lidelse.

min Næse (begyndte) at værke som der var
lys Lue i den. Holb.LSk.11.1. *Forfærdende
Højdel

I

Min Nakke værker, naar jeg vil

stirre mod Toipipen. Blich.(1920).IV130. hans 40 en. se Værkkrog.

mør; være gnaven; gaa og gnave, murre. Feilb.

II. værke, v. se II. virke.

Værke-dag, en. se Værkdag. f -fuld,
adj. (ænyd. d. s., fsv. vårkfulder, no. verk(e)-

full) lidende af værk (I); gigtsvag. MUlertz.

RadesygensNatur.(1799).99.
Værk-ejer, en. (1. br.) ejer af et værk

(II.6.4). AndNx.LK.182. jf. HDahl.SM.121.
Værke-jærn, et. se Virkejærn. -krog.

Hoved værked af den første Hns. JPJac.I.
49. Nu sætter jeg mig og tager Støvlerne af

lidt. Knysterne begynder at \ærke. AndNx.
PE.III.29. Det var Gigten (som) værkede
i alle Ledemod.CarlGandrup.StilleSkæbner.
(1911).106. Det var haardt arbejde (0: at

luge roer) . . Da det blev aften, værkede min
ryg, saa jeg kun tænkte paa at komme til

at ligge ned.MKlitgaard.0M.19. ofte i part.

I. værkelig, adj. {ænyd. d. s. (i bet. 2);
til I. værke ell. I. Værk; dial.) I) plaget,

hjemsøgt af smerter, gigt ell. anden legemlig

svaghed; skrøbelig; svag; syg. Indbygger-
nes usle, vantrevne, værkelige (Bagges.Hu-
moristischeReisen.V(1801). 106: gichtrische^

Gestalter og Udseender. Bagrgfes.L.//.5S. Han
havde ligget syg nogen Tid og var nu bleven

saa værkelig, at han ikke mere evnede at

værkende som adj.: Moth.V137. Alice 50 gaa alene. ZakNiels.Maagen.91. For Tiden
havde bare, blodige og værkende Fødder.
JVJens.LB.139. De vaklede hjem (fra ar-

bejde) med værkende Ryg og ømme Lemmer.
Kirk.D.153.

\\ i billedl. udtr. jeg er ikke af

de Fruentimmere, der tager mig sligt saa
nær, at det kunde komme mig en Nægl til

åt værke (0: berøre mig i mindste maade).
Biehl.DQ.lV335. *Vel haardt ham værker
hin Æresbyld (0: at hans datter blev vold-

rekonvalescerede Nick efter en Tyfus, en
Del bleg og værkelig endnu, men i god Frem-
gang. jyjens.ilf«/.///.i2. Jeg er saa værkelig

i hele min Krop. UfF.(Falster). 2) vanskelig

at omgaas, gøre tilpas; umedgørlig; util-

freds; gnaven; vranten; pirrelig; ogs.:

urolig; rastløs. Moth.V137. Han (0: pro-

fessor J. F. Ramus) var . . et sølle værkeligt
Stakkel og kunde kyse en ung Student med

taget). Ing. DM.79. gammeldags Folk, der 60 sit blotte Ansigt. Cit. 1784. (Kirkehist Saml
lider en Læsning, som værker i Panden.
VilhAnd.BM.86. Tanken (om broderens død)
værkede i hende. AaDons.MV208. i forb. m.
efter, i udtr. for at føle trang, lyst til noget:

6R.II.122). Junge. Blich.(1920).XXIII.119.
AntNiels.FL.III.59. han var saa gnaven og
værkelig som et Menneske kunde være.
Gravl.BB.22. (Stanley) er voldsom, værkelig
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og monoton som det gamle Testamentes
Profeter . . „Ire" hedder et Ord paa Engelsk,

som anvendes om at have Galde og være
umedgørlig, dynamisk, svullen af et Forsæt

. . det var det Stanley var besat af. JFJens.
ASAl. Feilh. UfF. \\ om hest: ondskabsfuld;

umedgørlig. Husdyr -Voldgift. (1942). 277.
\\

hertil: jo ældre han blev, jo mere tog hans
Tungsindighed af, og hans Værkelighed
til. Blich.(1920).VIII.33. Aakj.SYVIII.117.

II. vaerkelig, adj. se virkelig.

"Værken, et. se Hvergarn.
Tærke-naad, et. 4> '^^^ (IH), ^om

er inddrevet i et naad og Hevet haardt og fast.

Funch.MarO.II.150.
"Værker, en. flt. -e. {ænyd. werckere,

frembringer, mnt., hty. werker; afi. af II.

Værk ell. laant fra ty. (til ty. werken, ar-

bejde, virke); jf. afi. som Fyr-, Haandvær-
ker; sj.) arbejder; spec. (foræld.): arbejder

i glashytte, som gør (vindues)glas færdigt;

færdigmager. Rahb.Min.1790. 1. 228. Vaer-
keri, et. {afi. af II, Værk; dial.) om arbejde,

foretagende ell. (jf. II. Værk 6.1 og 1) som ube-

stemt betegnelse for genstande ell. forhold: ting;

sager; stads. MDL. Blieh.EB.2.41. de sav-

nede en anden Ens Blufærdighed overfor alt

nymodens Værkeri. JFJens.iVH.i3(?. sa.A.II.

139. Feilb. jf. (maaske dog til I. værkej; (jeg

maa) tage til Pennen, hvad forresten falder

noget besværligt for mig, da jeg har faaet

noget Værkeri i min højre Haand. O ilføiL

& Skat Rørd. Brevveksling. II. (191 6).85.

Værk-farve, en. [II.3.3] (bogtr.) sværte

(farve), der anvendes ved alm. værkarbejde.

Sorte Bogtrykfarver inddeles efter faldende

Kvalitet i Pragttrykfarver, lUustrationsfar-

ver og YæTkia,vveT.Bogtrykkerbogen.(1946).

441.sp.l. -flid, en. [II.6.4] {nydann. (vist

af Sibb., se ndf.); sml. Hus-, Kunstflid; især

hos sprogrensere) industri (2.2). den stand-

sende Indflydelse, det (o: sukkerimporten)
tillige fik paa mangfoldig Yærli&iå. Sibb.Aa.

1.34. Rich.III.lOl. Tyske og Polakker mødes
i Kappestrid paa Handelens og Værkflidens
(Brandes.IP.44: Industriens^ Omraade.Bran-
des.X.31. Haandværkerne (udvikler) deres

Værkflid til Kunstindustri. VVed.RF.13. Berl

Tid.^V»1950.Aft.6.sp.2. -fælle, en. [II.l]

(egl. hos sprogrensere (jf. HjælpeO.), nu ogs.

i alm. bogspr.) arbejdskammerat, -fælle ell.

kollega. FyensAvis.^*litl866.2.sp.l. Naturer
. . som, hvis de var komne tredive Aar tid-

ligere til Verden, var blevne hans (o: Vol-

taires) mest ubetingede Meningsfæller og
Værkfæller. Branies./FS<?. Selv sine værste
Modstandere kunde (Hørup) blinke til med
skælmsk Sympati, naar de var hans Værk-
fæller i et godt sprogligt Arbejde, f. Eks.
Yloug. EHenrichs.VH.74. billedl.: i denne
Urtidsrest har Havet — hjulpet af sin store
Værkfælle Luften — modelleret og arbejdet.
BøvP.AD.102. -f»rer, en. [II.6.4] den funk-
tionær, der er den tekniske leder af det daglige

arbejde paa en fabrik ell. et større værksted,

undertiden underordnet en værkmester. Tops.

III. 35. AndNx.PE.III.311. FagOSnedk.
Statstidende. '^la 1952. l.sp. 2. -garn, et. se

Hvergarn. -gesel, en. {jf. sv. verkgesåll,

mestersvend; maaske til II. Værk 6.6; foræld.)

ældre betegnelse for haandværkssvende, der

gjorde tjeneste i Kbh.'s brandkorps. Forordn.
^*hl799. §123. Villads Christensen.København

10 1840-57.(1912).282. -ge^pon, en. (bogtr.)

hver af de arbejdere i et bogtrykkeri, der ar-

bejder paa (sætningen, trykningen af) sa.

værk (II.3.3). SaVIX.650. -hage, en. [III]

4> d. s. s. -krog. TeknMarO. -hellig, adj.

[II.l] (ty. werkheilig; teol.) præget af værk-

hellighed. Moth.V136. VSO. Navnlig efter

den babyloniske landflygtighed blev søn-

dagshvilen til en værkhellig pligt. EdvLehm.
(NatTid.Vii 1922.Aft.l.sp.4). -hellighed,

20 en. (teol.) (hellighed, retfærdiggørelse ved) ud-

øvelse af gode gerninger som et led i religiøs

(kristen) livsførelse; ogs.: skinhellighed; fari-

sæisme. „Bring Hjælp til de værste Huler,

hvor der er Stank, Snavs, Sygdom og Elen-

dighed — saa skal jeg tage min Hat af for

Dem." — „Det er Katholicisme ; det er

Yserkhelligheå." Schand.F. 183. Man har i

Protestantismen sat en Dogmahellighed i Ste-

det for Katolicismens Værkhellighed. Hø/^d.

30 (Sibb. II. XXXIV). Rubow. BB. 116. -hus ,

et. [II.l] {æda. werkhus (og ved fejlskrivning

huærkusj (DGL.I.182), oldn. verkhds, eng.

workhouse, ty. werkhaus; nu næppe br.)

værksted, fabrik olgn.; ogs.: laboratorium.

Slange.ChrIV 1464 (se u. -sted 1.2J, vAph.
(1759).536. -krog, en. [III] (Tærke-.
Funch.MarO.II.150). (jf. -hage samt Høge-
næb^ 4>- redskab, hvormed gammelt værk
hugges ud af naad{d)erne (før ny kalfatring).

40 Fisker.SøO. S&B. -mand, en. [II.l] (efter

oZdn. verkma8r; arkais. ell. hos sprogrensere)

arbejder (1); ogs.: haandværker, industridri-

vende (D&H.). nogle Trælle og Værkmænd.
Grundtv.PS. 1. 462. Ørst. 1. 113. NMPet.Isl
Færd.III.73. sa.Myth.205. -mester, en.

(dial. Vær-, se u. bet. l.\). {ænyd. d. s., glda.

ver(k)mester, person, der fremstillede arm-
brøster og andre vaaben (se HistTidsskr.5R.V

64 ff. FortNut.XVI.138), glno. verkmeistari

50 (som tilnavn), eng. workmaster, mnt. werk-
mester, krigsingeniør, oldermand m. m.) I)

[1 1. 1-3] person, der fremstiller noget. I.l) (nu
kun dial.) i egl. bet.: person, der haandværks-,

industrimæssigt fremstiller noget; arbejder;

haandværker. Verkmester . . kaldes en konst-

ner eller handverksmand.Mo<A.Fi36. Denne
Machine er opfunden i Jylland. Opfinderen

er en Student . . og Verkmesteren en Bonde,

som tillige er Tømmermand. OeconJourn.

60 1757.225. UfF. jf. HDahl.SM.67. (dial.) i

videre anv. om person, der kan reparere noget

(især i formen værmester^. JHSmidth.Ords.
176. MDL. FrGrundtv.LK.85. LollO. 1.2) (nu
næppe br.) skabende væsen ell. kraft; især: gud
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som verdensskaber. Verden var en uendelig

og fuldkommen Verkmesters Arbeyde. LTtd.
1725.56. Vidner ikke den hele Natur om sin

Verkmesters høie Ypperlighed? BtVc/mer.///.

109. Aanden . . er den himmelske Værkmester,
der udformer Sønnens evige Muligheder til

indre YiTkelighed.Mart.Dogm.395. RasmNiels.

G. 1. 424. den store Verkmesterinde (o:

naturen). Gynæol.11. 1. Viisdommen . . er alle

Tings Værkmesterinde. Mart.Dogm.116 (efter

Visd.7.21). 2) [IL 5.4] en i visse (store)

virksomheder brugt betegnelse for værkfører

ell. (fx. ved Orlogsvcerftet) for en højere grad

end værkføreren. De er bleven udnævnt til

Værkmester paa Skihsyæritet.Hrz.XVIII.
262. Ved hvert af Stadens to Gasværker an-

sættes fra 1ste Januar 1892 en Værkmester.
MinSkr.Nr.l7'Vil892. Værkmester af 1. grad
T. C. E. B. ved våbenarsenalet . . udnæv-
nes til overværkmester ved våbenarsenalet.

Statstidende.''!tl952.1.sp.l. 3) (jf. -betjent;

emb.) egl. om værkfører ved en til et tugt-

hus knyttet (manufaktur)fabrik (EPont.Atlas.

IV. 634); nu: uniformeret fængselsfunktionær

med større ell. mindre ansvar (værkmester af
1-4. grad), der bl. a. leder (en gren af) fan-
gernes arbejde. LovNr.30ri,1946.§584. HS
Karlsen.Medansigtetmodmuren.(1962).77. 4)
(maaske til II, Værk 5.6; foræld.) tidligere i

Kbh.s brandvæsen titel for en værkgesellerne

overordnet person. RegVU1818.§14. -påse,
en. se -bas. -piller(ske), en. (1. br.)

person, der piller værk (III). S&B. D&H.
-plukning, en. (nu sj.) det at plukke
værk (III), gammelt Tougværk . . modtages
til Værkplukning af de . . hensiddende Sla-

ver. ilf7i;.iS49.427. D&H. -plysning, en.

[III] (1. br.) d. s. Fæstningsslaver beskjæf-

tiges (med) YærkY>lydsning. MR.1848.3. VSO.
-sag, en. I) [II. 1] (ikke i rigsspr.) især i

flt.: redskab(er). Fiskerne fra Aalebek . . ved-
blive deres gamle Fiskemaade, gamle Ygsirk-

s&ger. Stibolt. SF. 51. 2) [II. 3] (hos sprogren-

sere, sj.) produkt (af haandværk ell. indu-
stri); fabrikat. Sibb.Aa.1.76. jf. HDahl.SM.
67. 3) (efter ty. tatsache ; sj.) kendsgerning;
faktum. Rothe.Ph.II.281. -sats, en. [II.3.3]

(bogtr.) d. s. s. -arbejde. Selmar.'279. Typogr
Ord.121.

Værks-drift, en. (1. br.) drift af et

værk (II.5.4-5;. Uolst.R. VSO. Grubearbejdet
og Værksdriften . . tog (snart) af. Lagerlof.

NielsHolgersensRejse.il.(overs.1907) .4. -her-
re, en. [II.l] (jur.) den person, arbejdsherren,

for hvem et arbejde udføres ved værksleje.

Lassen.SO.768.

t Værk-sko, en. (efter <j^. werkschuh;

jf. -tomme og I. Sko 6) om kengdemaal: fod

(4). Moth.V136. Pflug.DP.192. -skrift, en.

[II.3.3] (ty. werkschrift; jf. -arbejde, -sats;

bogtr.) almindelig bogskrift; brødskrift. OpfB.'
1.432. -skriver, en. [1 1.6.4] (foræld.) per-

son, der fører bog over de fremstillede varer i

en fabrik; spec. om forhold i porcelænsfabrik:

Cit.l798.(OrdbS). Bergs.OF.^1.16. i „Maga-
sinet" . . førte Værkskriveren . . Varerne
til Protokols. sa.FD.45. \\ om funktionær ved
et tugthus. FStuckenberg. F.II.202(om forhold

1748).

Værks-leje, en. [II.l] (jur.) det kon-
traktforhold, hvorved en person mod vederlag

paatager sig at besørge et vist arbejde udført

og leveret; entreprise. Nørreg.Privatr.III.205.

10 Lov'Vil861.§47. MunchPet.BR.*(1934).263.
-mester, en. [II.l] (jur.) den person, en-

treprenøren, der udfører og leverer et arbejde

ved værksleje. Lassen.SO.768.
Værk -Staal, et. [II. 4.2] (ty. werk-

stahl; nu næppe br.) svejset (raffineret) staal.

Funke.(1801).III.413.
Værksted, et ell. (ikke i rigsspr.) en

(FrHorn.PM.8. Kollerød. 52.90. jf. Feilb.).

['v?r9'(i)sdæ8] flt. -er. (glda. werchsted
20 (Skraaer.II.32) , sv. verkstad (fsv. vårk-

stadherj, no. verksted; efter mnt. werkstede
(ty. werkstatt, -ståttej; til II. Værk 1)

\) arbejdslokale, -plads. I.i) (jf. Yinkel

3) arbejdsrum for haandværker(e) ; lokale,

hvor noget fremstilles ell. ordnes, repareres af
haandværkere; undertiden (nu ikke i rigsspr.)

i al alm. om sted, hvor man udfører sit arbejde;

arbejds-plads, -sted. (Tycho Brahe) indrettede

. . Huuse og Verkstæder for de Handverker,
30 som kunde være fornøden til at arbejde og

giøre (hans) h\sirximeniex. Slange.ChrIV.15.
Nu satte (en skribent) sig selv need, aabnede
et Værksted (o: kontor), og udgav et Ugeblad.
PAHeib.R.I.166. *Min Fader var en Vaa-
bensmed, som misted

|
Sit Værksted, da de

Lybske brændte Slottet. Oe^iL 777.304. Hvor
Næringsadkomsten ikke binder Næringen
til et bestemt Sted, er der Intet tilhinder for

at holde Værksted paa flere Steder i Juris-

40 dictionen. Lou "/i 2 7557. ^27. (møllersvenden)

sagde tel mig her skal du see min Værgsted
(0: møllen). Kollerød 52. CNyrop.Haandv.211.

jf.: *Stuen blev et Værksted, hvor Æbler
blev forgyldte

|
og Figenkasser aabnet og

Svedskeposer wenåt. Holstein.SB.43. || hvad
man sidder ell. staar paa under udførelsen af
et arbejde (haandværk); spec. om forhøjning,

hvorpaa en skomager sad. jeg (o: en drejer)

sprang strax ned af Verksteden, satte mig
50 ved mit Bord, og skrev dette. FrHorn.PM.8.

Han (0: en skomagersvend) hører Mester

komme og springer op paa Verkstædet.

KbhAftenp. 1779. 307. smst.305. Den unge
Mand (0: HCAnd.s fader) havde selv tømret
sammen sit Værksted (HCAnd.ML.l: Sko-

magerværksted^ og sin ^xxide^eng. sa.Mit eget

Eventyr, (udg. 1942). 11. \\ efter præp. i ell.

(især i faste forb.) Tp&a,: Mangen Haandverks-
Karl, der sidder paa et Verkstæd og arbeyder,

60 kand besidde alle de Egenskaber, som giøre

en stor General. Holb.Heltind.1.264. (han)
var et mechanisk Geni . . Men han kunde
ikke faae Arbeide i Værkstederne, eftersom
han ikke var L&ngssyend. Ooldschm.Hjl.il.

XXVII. Rentrykt "/, 1963 60
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755. den ældste Svend paa Værkstedet.
Cit.l887.(CNyrop.Haandv.67). Om Dahl hav-

de været hjemme, da havde han sikkert paa
denne Tid staaet paa sit Yærksteå. Søiberg.

HKJ26. (vognene) trænger til en ordentlig

omgang i værksted. Vingehjulet.1948 149.121.

sp.2. vi har to Svende paa Værkstedet.

LollO. mester er paa værkstedet
j
vognen

er paa værksted
j || flydende værksted,

4>- værkstedsskih. Scheller.MarO. mekanisk
værksted, se mekanisk 2.3. 1.2) (nu næppe
ir.) lahoratorium. udi de Tider var La-
boratorium, som mand kaldte Verkstædet
eller Verkhuset, tillige i Tøyhuset. /Siangfe.

ChrIV.1464. kemisk (kymisk) værksted:
vAph.Chym.III.618. MallSgH.660. 1.3) (jf.

Kunstnerværksted^ bildende kunstners ar-

bejdsrum; atelier, hun yttrede den heftigste

Lyst til at see Thorvaldsen og hans Værk-
sted.Ing.EF.Y97. PMøll.(1855).I.122. Høyen.
(Molb.NTidsskr.1.376). Bergstrøm.Ve.233.

2) billedl. *Slaa (o: helligaanden) selv dit

verksted i mig op,
|
Og styr mit gandske

levnets-lob. Brors.iS'5'./.i66. *Bygmester for

den Hvælving blaa,
|
Som Jordens Kreds

omspænder!
|
Det ringe Værksted (o: en

kirke) ej forsmaa
|
Nu dine Guddoms-

Hænder !(TrM«dit;.(S'/S'./¥329. især i flg. anv.:

2.1) (zool.) sted, hvor et dyr bearbejder
noget, især for at udvinde føde. Som Værk-
steder har (spætterne) benyttet Grenvinkler,

Træplombers Saarrande og i udstrakt Grad
Furer i Træernes Bark. OrnitholFT.XXXI.
41. Musebehandlede hvidgrankogler, „Værk-
stedet" har været dækket af granris. VLDyr.
1.137. 2.2) o sted, hvor en udvikling ell.

et aandeligt arbejde foregaar. hvad der

skal virke frugtbart kræver en rig menneske-
lig Personlighed ikke blot som Gennemgangs-
punkt, men som Yærksted. Brandes.XIY437

.

den store Kunstner er kun Redskabet eller

Værkstedet for en højere Aanå. KMads.L.
133.

II
om de forhold, hvorunder, den maade

hvorpaa en kunstner, forfatter olgn. arbejder,

skaber sine værker, (varianterne) aabne os et

dybt Indblik i vor nordiske Visedigtnings
YæTksted.SvGrundtv.(DgF.III.339). Fra de
udførte Billeder vender . . Blikket med en
vis Forkærlighed tilbage til de Studier,

gennem hvilke man ser ind i Buonarrotis
indre Yasrksted. Brandes.MB.363. man kan
gennem de enkelte Digtes Lag af Rettel-

ser faa Indblik i Digterens (a: Aarestrups)
Værksted. LJac.DanskSprog.(1927).243. Fra
den danske Ordbogs Værksted, smst.260.

\\

sted, hvor noget (en aandelig bevægelse olgn.)

arbejder sig frem, udvikler sig, forberedes,
virker. De Dagblade, der maae ansees for
den offentlige Menings Ydsrksteder. Cit.1854.
(MO.). (Hørups) Politiks Værksted var ikke
Folketinget, men Pressen og Folkemøderne.
EHenrichs.VH.42.

\\ om sted i naturen ell.

organismen, hvor noget skabes, en udvikling
foregaar (jf. Tankeværksted/ Udtalt træder

det frem (o: i ordet), som foregik i Sielens

Yærksted. PEMilll.Isl.l. der dannede sig

lidt efter lidt i Sydvest en Række af hvid-
lige Skyer med ildfarvede Kanter, Fætter
ændsede dem ikke; men jeg, som kyndi-
gere Vejrspaamand, kjendte disse Torde-
nens Værkstæder. Blich. (1920).XVIII. 156.

Lungen er Aandedragets Værksted. TBaden.
Suppl.29. Aandens Værksted kan forskønne,

10 naar Tanken arbejder, naar Ordet, Kraften
og Smilet lyser Ansigtet o^p. MRubin.MB.53.
i forb. som naturens værksted. *Den
reneste Fryd af Naturen at drage,

| Og dybt
i dens Værksted at trænge sig ned. Rein.
ND.122. Endnu ere saa mange af Naturens
store Værksteder tilsluttede. Mynst.Betr. I.

141. Heib.Poet.II.348. Fra Naturens Værk-
sted. tidsskrifttitel.1912.

Værksteds-, i ssgr. (nu 1. br. Værk-
20 sted-. *Yd3Tksteddør. Recke.BD.173. de grove

Verkstedgeraads Ta,l.vAph.Chym.III.623. se

ogs. u. Værksteds-bord, -fund, -mandj især

(^) (^f Værksted l.i
; foruden de ndf. med-

tagne kan nævnes Værksteds-dør, -indretning,

-kompleks, -mæssig, -teknisk, -udstyr, -ud-

tryk, samt betegnelser for ting af en art, som
egner sig til brug paa værksteder, som Værk-
steds-blyant, -kedel, -kran, -lampe, -motor,

-pumpe (o: til cykleværksted). -arbejde,
30 et. I) til Værksted l.i: arbejde, der udføres

(hjemme) paa værkstedet. MO.^ FagOSnedk.
udlært maskinarbejder til alt forefaldende

værkstedsarbejde (ved større hospital). Stats-

tidende.Viil949.2.sp.l. 2) (fagl.) til Værksted
1.3: en kunstners og hans elevers arbejde i

atelieret. GNygaard.Fra enKunstners Værksted.
(1940).42.sp.2. II

konkr.: kunstnerisk arbejde,

udgaaet fra en kunstners værksted og ikke ell.

kun delvis udarbejdet af kunstneren selv.

40 Billeder, der formentlig er Værkstedsarbej-

der af andre Verrocchioelever. ikfarcws.Leo-

nardo. (1940). 120. -bog, en. (jf. -journalj

bog, der føres over arbejder, der modtages paa
et værksted. Malerfaget.fl935J.317. -bord,
et. (tidligere Værksted-. vAph.(1764).778.
Rosenk.ES.1.43. S&B.). arbejdsbord for (vis-

se) haandværkere. D&H. Søiberg.KK.1.115.

-bygning, en. bygning, der rummer et ell.

flere værksteder. LovL.VI.586. Vingehjulet. ^'^U

50 1951/52.229.sp.l. -chef, en. spec. (jærnb.)

om chefen for Statsbanernes centralværksteder.

LovNr.489'V>1919.§497. -formand, en.

formand for de arbejdere, der er beskæftiget

paa et værksted. Bl&T. -forvalter, en.

person, der forvalter værktøj m. m. i værk-

stedet. FagOSnedk. -fnnd, et. (Tærksted-,
SophMull.VO.180. JohsSteenstr. (DanmRig
Hist.1.28)). (arkæol.) oldtidsfund af de ved

tildannelse, fremstilling af redskaber brugte

60 ting og materialer; nu især: stenalderfund, der

indeholder tildannet flint og affald fra flinttil-

hugningen. SophMull.VO.686. Verdenshist.I.

40. -bal, en, hal, der rummer et større værk-

sted. LokomotivT.1939.10.sp.l. en stor Værk-
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stedshal for Motorvogne. For (Stowd. 2940. 9.

sf.l. -\m.H, et. spec. om hus, der er indrettet

med det formaal at afgive værkstedslokaler for

flere virksomheder. Industri- og Værksteds-
huse. TefcnLeA;s.//.245.

II (foræld.) arhejds-

hus. Nordenzons Forestilling om publiqve
Verksteds-Huuse, eller Haandgiernings-Sko-
lers Indretninger, hos Hospitaler, og Fattiges

Forsorgs-Huuse. bogtitel.1773. -ingenier,
en. ingeniør, ansat ved et større værksted.

Statsbanernes Værkstedsingeniører. Jernbane
T.Vil935.1.sp.3. -journal, en. (jf. -bogj

journal over det arbejde, der afleveres fra et

værksted. Malerfaget.[1935J.317. -klab, en.

klub ^11. slutn.) af arbejderne paa et værksted.

PoUV»1897.2.sp.3. Smeden.(1952).169f. -lo-

kale, et. (jf. -rumj. Larsen. Vingehjulet.

^"liWSl 152.229.sp.l. -lært, part.adj. (l.br.)

(fag)lært paa et værksted. AndNx.PE.II.257.
-mand, en. ^Værksted-. Mall.(Rahb.Min.
1795.11.359)). (sj.) arbejder paa et værksted,

en fabrik. Mali. HG. 39. -mester, en. per-

son, der forestaar ledelsen af et værksted i en

større virksomhed. FagOSnedk. -park, en.

X park (3), indeholdende værksteder. Sal.^

XV111.905. -penge, pi. spec. (fagl.): godt-

gørelse til en droschechauffør for ventetid under
hans vogns reparation. Droskechaufføren.'^''lu
1934.9.sp.l. -plads, en. en arbejders ar-

bejdsplads i et værksted; ogs. om den samlede
arbejdsplads i en virksomheds værksted(er).

Bek.Nr.98Viol884.§6. CHans.BK.126. -re-
gel, en. (fagl.) i flt., om de for arbejdet paa
et værksted gældende regler. Pol.^U1897.2.sp.
5.'V»1897.2. sp.3. -rum, et. (jf. -lokalej.

LovNr.35y»1889.§2. TeknLeks.I.604. -sed-
del, en. spec. (jærnb.): seddel, der klæbes

paa jærnbanevogn for at angive at den skal til

reparation ell. ombygning paa værksted. DSB.
OrdreM.26. -skib, et. (jf. flydende værk-
sted u. Værksted l.ij ^, ^ orlogsskib, rum-
mende værksteder, beregnet til at følge en fiaade;

nu om ledsage- og moderskib for undervands-
og flyvebaadsafdeling. Sal.XVII1.445. Orlogs-

værft.157. -skole, en. en i tilknytning til en
teknisk skole drevet afdeling for værkstedsud-

dannelse i et specielt fag. HirschsprungsHaand-
værk- ogIndustribog.(1933).41.56. -tegning,
en. tegning, hvorefter et arbejde udføres paa
et værksted. TeknO. -time, en. arbejdstime

paa et værksted, beregnet m. h. t. udgifterne
til arbejdsløn, drivkraft m. m. Møbelsnedkeri.

[1937].409.

Værk-stof, et. [II.l] (efter ty. werk-
stoff; fagl.) det materiale, hvori man frem-
stiller en produktionsgenstand ell. et bygværk.

LSal.XII.547. -stykke, et. [II.l] {ænyd.
verkstyck i bet. 2, ty. werkstiick, arbejds-

stykke, ogs.: kvadersten) I) arbejdsstykke.

Wagn.Tekn.126. SaVXXV481. 2) (nu næppe
br.) fremstillet stykke (haandværks)arbejde.
hver Arbeider fuldendte et Værkstykke selv.

JohsBoye.III.105. 3) f legemsdel ell. -organ.

Moth.V136. 4) (hos sprogrensere, sj.) pro-

blem; ogs.: opgave. ChrWolff.Fornuftige Tan-
ker. (overs.1742).88. Verkstykker kalde (ma-
tematikerne) saadanne Sætninger, som inde-

holde noget, der skal udføres i Gierningen.

Eilsch.Anv.38. Jens Høysgaards Tydelige
Integral- Regning, forøget med et heelt Ark
(o: i forhold til l.udg, 1759), hvor den an-
vendes paa andre Verkstykker end i det
første, bogtitel.1767. -styrer, en. [II.5.4]

10 (næppe i rigsspr.) om forvalter ell. værkfører.

De kunde i et Aars Tid tage Plads paa det
(o: et teglværk) som Værkstyrer. T/ii/regf.t/'dv

Fort.1.364. KlBerntsen.Æ.I.204. -svag, adj.

(1. br.) svag af værk (I); gigtsvag. (han) kunde
taale al den Varme, som den velsignede Sol

vilde udgyde over hans værksvage Krop.
ZakNiels.GV.23. -syg, adj. (1. br.) syg af
værk (I), gigt. Høker-Enken aabnede to tyn-
de, værksyge Arme for \idiXa.ZakNiels.M.5.

20 -sætter, en. [II.3.3] (bogtr.) sætter af bøger

og tidsskrifter (mods. Accidenssætterj. Sel-

mar.^ 257.278. -tin, et. [II.4.2] (ty. werk-
zinn; jf. -bly; fagl.) delvis renset tinmalm.
TeknLeks.I.604. -tomme, en. (jf. ty. werk-
zoll samt -sko; foræld.) alm. tomme (I.2.i).

Hegnets Højde . . er 40 a 42 Værktommer.
LandmB.1.395. -tryk, et. [II.3.3] (bogtr.)

om trykningen af et værks alm. sats (mods.
trykningen af illustrationer, farvetryk m. m.).

30 Sal.^III.563.
II

ogs. om værktrykpapir. Sel-

mar.^412f. -tryk-papir, et. trykpapif til

alm. trykarbejder. PapirL.303.

VærktoJ, et. [ivergfitwi] best. f. -et

[-|t(oi'8<]; flt. (om brugen se ndf. l.44ff.) -er

[-(toi'ar] ell. (nu mindre br.) d. s. (vAph.
Chym.III.619. Kraft.VF.23.172. VVed.BB.
391. stumpe Værktøj. FareL.*//. 74. Stop-

hakken, et af Banearbejderens særlige Værk-
tøj (DSB.Banebygn.(1937).10: Værktøjer;.

40 DSB.Banebygn.9) ell. f -e (Mossin.Term.308.
JCLange.B.173). (glda. vercktygh, sv. verk-

tyg, no. verktøy; af II. Værk 1 og I. Tøj 1,

jf. ty. werkzeug og mnt. werktowe (til mnt.

touwe, værktøj, reb, se u. I. Tov^ || flt.

værktøjer bruges dels (l.br. i alm. rigsspr.)

om de enkelte stykker, dels (især 0) om forsk,

slags (jf. VSO.); i alm. spr. bruges i første

tilfælde stykker værktøj, i sidste tilfælde

slags værktøj (til den koll. anv. af værktøj^

50 II
det nuværende betydningsmæssige forhold til

ord af lignende bet.: Redskab er det mest

omfattende ord (jf. bet. Li^; Værktøj er red-

skab(er) til alm. haandværksmæssig brug,

medens Instrument er redskab ell. værktøj til

finere arbejder, præcisionsarbejde olgn. (fx. i

finmekanik, læge-, jordemoderkunst) ; for red-

skaber til mere spec. anv. haves særlige be-

tegnelser: Vaaben, Husgeraad, Musikinstru-

menter, Spisebestik ofl.)

I ) genstand, der er formet, indrettet saaledes,

at den er formaalstjenlig til brug ved udførelsen

af et bestemt arbejde. I.l) (nu 1. br. i rigsspr.)

i al alm., om redskab (1-2). Isis fandt Korn-
sorterne, og (Osiris) de Verktøi, som be-

60*
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høvedes til at djrrke og at forarbeide Jorden,

Kraft.VF.23. Ildskuffer, Jernblikpander, Ild-

tænger, lige, krogede, cirkelrunde Knibe-
tænger, Ovnrager, Jernstænger, og andre

Verktøj (o: i et laboratorium). vAfh.Chym.
111.621. *Ærmet var saa trangt,

|
At med

et Værktøi paa det maatte drages. Oe/iZ./Y

211. Dyssell. Haandværksredskaher. (1830). 9.

15. (han) ledte hele Hobe af Værktøjer
frem . . Der var et langbenet Favnemaal,
en spidskantet Hakke, et Bor. Bregend.PO.
150.

II
(især dial.) koU., om spiseredskaler

(jf. Spiseværktøjj. de brugte Værktøjet og
fyldte i Glassene. Bregend.MAG.163. (han
brugte) aldrig det moderne Værktøj, men
parterede Kød og Sild med sin Lommekniv.
KMKofoed.BornholmskeSærlinge.(1934).155.
Strange. (AarbLollF.1947.284). \\ om vaaben.

Sværd var et Værktøi stedse mig for grumt

I

For den RetiæTdige.Oehl.Y255. koll: Kyst-
milicen maatte, om den med sit Værktøi havde
kunnet, ikke giøre Modstand.43re.i2Z.25. 1.2)

redskab, der bruges ved den direkte, ma-
nuelle udførelse af et haandværksmæs-
sigt ell. dermed sidestillet alm. praktisk
arbejde; oftest om saadanne redskaber til at

slaa, hugge, skrue, spænde ell. tildanne (et

arbejdsstykke) med; nu ogs. (0) om meka-
niske ell. maskinelle redskaber, der bruges

af haandværkere, om værktøjsmaskiner olgn.

(Hannover. Tekstil. II. 503. Mekanisk Værk-
sted med god Drejebænk . . og øvrige Værk-
tøjer for vægtigt Gods. BerlTid.Vil926.M.ll.
sp.5. jf. Luftværktøj^. For en Maaned siden

brændte det Huus, hvori jeg (o: en potte-

mager) boede . . samt alle mine Potter

og Yærktøier. Heib.Poet.1.234. De simpleste

Værktøjer ere dog tilstrækkelige hertil (o:

træskæreri). OpfB.^VII.353. (universalfræse-

maskinens) Stativ er indrettet som Skab
med Hylder for Værktøjer og løse Dele.

VærktMask.72. en opnotering af værktøjer i

den enkelte arbejders besiddelse. Zn^Bi/gfw.

1949.280. sp.l.
II

i koll. anv. En fornuftig

Haandverksmand skaaner sit Verktøi saa
meget som han kan. JSneed.V1.348. *Hver
Borger lagde Verktøi hen,

|
Og greb til

SyæTA.Rahb.PoetF.I.189. *„det er den (o:

sjælen), der Legemet bevæger?"
|
„Ja ved

Organer, som en Konstner virker
|
Ved Bru-

gen af sit YsdTktøi."PalM.TreD.87. *Vaaben
og Værktøj — jeg valgte Værktøjet. JFJens.
JB.ll. Værktøj som Hammer, Knibtang o.

\ign.PolitiE.Kosterbl."l7l922.2.sp.2. et styk-
ke værktøj (jf.sp.950*''): Cit.l724.(CNy-
rop. Haandv. 131). Den gi. Klokker i Farum.
(1928).41. LokomotivT.1942.174.sp.l. nogle
stykker værktøj I hvile paa værktøjet,
se II. hvile l.i. ordspr.: godt værktøj er
det halve arbejde (jf. u. Redskab 2).
Lokomotiv T.1943.61.sp.2.UfF. 1.3) (jf.bet.2)
videre (delvis spøg.) anv. af bet. 1.2, om red-
skab, der bruges ved ikke-haandværks-
mæssig faglig virksomhed. (Schiller)

maatte . . gaa Tiggergang fra Kreti til Pleti

for at faa Lov til at bruge sit eneste Værk-
tøj, Pennen. Roos.Goethe.(1932).83.

2) overf. anv. af bet. 1. 2.1) f om legemsdel
ell. organ. Febre, hvorved Aandedrættens
Verktøye, helst Luftrøret og Lungen ere

stærkt angrebne. JCLan^e.B.i 73. 2.2) o om
ting ell. forhold, der benyttes som hjælpe-
middel olgn.; redskab (3.2). (munkenes)

10 uundværligste Haandbøger, deres daglige

Verktøj — Breviarier og Messebøger. Nyerup
LittM.372. den Intuitionsevne, der hører til

Videnskabsmandens uundværlige Værktøj.
PoUVtl927.n.sp.6. middelalderlige Mønter
maatte . . have en kristelig Vielse ved Tegn
eller Omskrift; i sig selv var Penge jo Djæ-
velens Værktøj. J-Fang. S./. 337. I denne
mættede højst direkte Fortællemaade op-

lever man Sproget som det, det retteligt er,

20 et Y33Tktøi.PoUV»1945.8.sp.5. (bibl.:) Her-
ren lukked op for sit Forraad og fremtog
sin Vredes Værktøj (1871: Vaaben;. Thi
et Værk har Herren . . for i Kaldæernes
Lanå.Jer.50.25(1931). jf. EBrand.J.33. 2.3)

O person, der er redskab (3.3) i en andens
ha and. CPRothe.MQ.I.162. Noureddin:
*„Saa er da nu den store Time kommen,

|

Der sætter mig i fast Besiddelse
|
Af alle

Jordens mange Herligheder . .
|
Aladdin er

30 mit YærktøV'OehU.lOO. »Hans Politik
|

Var ikke min; det syntes mig, han brugte
j

Mig som et Værktøj kun for sine Planer.

Holst.VI.46. Da er hans Naades Værktøjer
her i Jylland ikke kønnere. Hvad mener I

om Rasmus Clemmensen (osv.). Thitjens.SK.
1.129. et værktøj i ens haand: *Bue har

Intet giort,
|
Du varst et Værktøi kun i

Skiebnens Haand. Oehl.lV.125. være et villigt

Værktøj i ens B.aand..D&H.
40 Vserktojs-, i ssgr. Værktøj-, se u.

-kasse samt vAph.(1759) og TeknMarO.).

af Værktøj 1.2; foruden de ndf. medtagne

kan nævnes Værktøjs- depot, -fabrik(ant),

-forbrug, -forretning, -forsyning, -handel,

-handler, -lager, -reparation, -samling, -slib-

ning, -sæt, -udstyr, -vedligeholdelse og be-

tegnelser for rum, beholder olgn., hvori red-

skaber opbevares, som Værktøjs-etui, -foderal,

-kiste, -pose, -rum, -skuffe, -taske og beteg-

50 nelser for paa væggen anbragt bræt, række

(1.1.2) olgn., hvor værktøjet ophænges, naar

det ikke er i brug, fx. Værktøjs-bræt, -ramme,
-række, -tavle, -bog, en. bog, der indeholder

en fortegnelse over en virksomheds værktøj.

FagOSnedk. -bænk, en. (jf. Bænk 2).

Drachm.PV20. -forvalter, en. person,

der i en større virksomhed forvalter værk-

tøjet. Reglement forArbejderne iEickhoffsFabrik.

(1872).§8. FagOSnedk. -holder, en. del

60 af en værktøjsmaskine, der fastholder det ar-

bejdende værktøj. Thaulow.M.1. 108. 134.432.

-kasise, en. (nu næppe br. Værktøj-. Sjæll

Jernb.Loc.7. Rambusch.L.35.140. TeknMar
O.), kasse til opbevaring af værktøj (og evt.
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søm, kroge, skruer olgn.); ogs. om kasse, rum-
mende en haandværkers ell. det til et vist

arbejde nødvendige værktøj. VortHj.IV, 2.208.

Den (o: en Ml) har gaaet i to Aar, uden at

der nogensinde har været aabnet for Værk-
tøjskassen I JVJens.Nordvejen.(1939).33. -læ-
i*e, en. teoretisk viden om, undervisning i

indretningen og brugen af de forsk, slags værk-

tøj. Dyssell. Haandværksredskaber. (1830). 11.

FagOSnedk. -magasin, et. i) rum, maga-
sin (l.i), hvor en virksomheds værktøj opbe-

vares. Hvadhedder det? (1947).437. 2) forret-

ning, magasin (I.2), der sælger værktøj. Krak.
1949.11.4187. -mager, en. arbejder, der

fremstiller værktøj, spec. (jf. Snitmager^; snit

til udskæring, stanzer olgn. FagOSnedk. Berl

Tid.Viol952.M.28.sp.7. -magert, et. sted

i større virksomhed, hvor værktøj olgn. frem-
stilles ell. (og) repareres. FagOSnedk. Ing
Bygn.1945.257.sp.2. -mand, en. ved visse

større virksomheder betegnelse for den arbej-

der, der holder regnskab med det til et be-

stemt arbejde fra værktøjsmagasinet (1) udleve-

rede parti værktøj. Reglement forArbejderne paa
Burmeister&Wain'sVærft.Junil898. Smeden.
(1952).161. -maskine, en. maskine, der

udfører, ell. v. hj. af hvilken der udføres, det

samme arbejde som udføres med et værktøj

(fx. drejning, boring, høvling, slibning, lok-

ning, nitning). OpfB.^VIl.7. Hannover.Tekn.
202. -penge, pi. (jf. -tillæg^ beløb, der ud-
betales (maanedlig) til arbejdere ell. haand-
værkere, som holder sig selv med værktøj.

NatTid.Vsl937.Sønd.3.sp.2. -skab, et. skab
til opbevaring af værktøj. Haandgern.45.
FagOSnedk. -smed ell. -smeder, en.

person, der smeder værktøj. Lorentzen& Kjær-
bøl.TT.30.67. jf.: en lille værktøjssmedie
og hærderi. Smeden.(1952).234. -staal, et.

1) haardt staal, brugt til fremstilling af værk-
tøj. SkibsMask.lO. Møbelsnedkeri.f1937].104.

2) værktøj af staal; bl. a. om maskinarbejderens
værktøj. FagOSnedk. Hurtigskærende Værk-
tøisstaal. SmedeMaskinarb.151. -tegn, et.

tegn, mod aflevering af hvilket arbejderen

i større virksomhed laaner det mere speci-

elle værktøj. IngBygn.l943.321.sp.l. Smeden.
(1952).234. -tillæg, et. (jf. -pengej. Ar-
bejderen.1952. 88.sp.2.

Værk-nrt, en. (ænyd. d.s. i bet.l; jf.

Benværkurt og Gigturt; nu ikke i rigsspr.)

S( navn paa planter, der brugtes som læge-

middel mod værk (I), gigt. I) om storkonval,

Polygonatum multiflorum fL.J, og kantet kon-
val, P. officinalis All. JTusch.63. AxLange
&Seeberg.Sdjy. Planter.(1927).27. jf. FolkLæ-
gem.III.119. 2) ranunkel, Ranunculus (flam-
mula)L. JTusch.194. jf. DF.XI1.93. 3) ko-

driver, PrimulaL. FolkLægem.III.119.
Værle, en. se Hvirvel.

I. Vaerling, en, ['væ(')rlen,, 'verlerv] flt.

-er. {først kendt fra midten af 18. aarh.:

Guldværling (0: gulværling. EPont.Atlas.I.
62S), Gulværling (som bornh. navn. BriXnnieh.

Ornithologia.(1764).68; sml. Esp.117); maaske
egl. en afl. af Vejr, sml. sv. illvår(s)-, hård-
vårsfogel, Emberiza nivalis, og ty. winterling i

sa. bet.; i saa fald egl.: fugl, der bebuder vejrom-

slag, haardt vejr (og vel opr. om snespurven,

sneværlingen (om hvilken det hedder i EPont.
Atlas.1.628, at den „er Forbud for Frost'VA*
ell. muligvis afl. af I. Vaar (og altsaa sa. ord

som II. Værling^ og egl.: fugl, der opholder sig

10 her om foraaret (hvilket ogs. mide passe paa
sneværlingen, Emberiza nivalis, der i ænyd.
hed vaarfinke^) \ betegnelse for spurve-
fugle af gruppen Emberizidæ ell. spec.

af slægten Emberiza (om den enkelte art

især som 2. led af ssgr., bl. a. Bonde-, Gul-,

Hirse-, Hortulan-, Kom-, Laplands-, Rør-,

Sneværling;. Raff. (1784). 350. Nemnich.
Cuvier.Dyrhist.I.230. Gulspurven (Emberiza
citrinella), en Verling . . er en af vore

20 almindeligste Fugle. Frem.DN. 371. Spårck.

ND.283.
II

hertil Værling(e)-art, -familie

(0: Emberizidæ), -finke (o: amerikansk, om
værling mindende finke. Passerella. Brehm.FL.
241), -slægt, -spurv (undertiden brugt (i

flt.) om en gruppe tropiske finker, se Wiese.

T. 1.176.223).^
II. Vaerling, en. {ænyd. d. s., sv. dial.

vårling, no. dial. værling (og væring^/ afl.

af I. Vaar (og muligvis sa. ord som I. Vær-
30 lingj; jf. Vaarling; nu næppe br.) vaarrug.

Moth.V58.
V«erm, subst. se I. Virm.
I.V»erme, en. se I. Varme. II. vser-

me, V. se II. varme.
Vær-mester, en. se Værkmester, -mo-

der, en. (ænyd. d. s., no. værmor, oldn.

verraobir; om 1. led se Vær-2; no. ell. muligvis

tidligere dial.} ægtemandens moder i forhold

til ægtehustruen; ogs. i al alm.: svigermoder.
\o Moth.V131. smst.289. *(han) ægtet en penge-

løs Jente;
|

I Huuse tog ind Værmoderen
^m.Zetlitz.BS.35. HFEw.VT.II.336. vær-
moder = mandens svigermoder, brugt af de
ældre på Møn. HDahl.(Nk84°2964.II, 7.358).
ordspr. (jf. u. Sønnekone^: Martha har hørt
det . , fra Amme-Stuen af: at Vær-Moder
aldrig var Sønne-Kone god. Ruge.FT.331.

I. Værn, en. se Verne, II. Væring.
II. Værn, et ell. (nu kun dial.) en

50 (Kingo. SS. III. 380. Thurah. B. 201. JBa-
den. Horatius. I. 53. Abrah. (Sk Vid. VII. 25).

Kværnd. UfF. (Fyn), jf. u. Lande-, Mod-
værnj. [ver'n] flt. d. s. (ænyd. vern, et, en,

glda. wern (warn, wørn), fk., æda. værn, /.

(DGL.I.34.176.V56.VIII. 333.335), sv. vårn,

n., no. vern, n., oldn. vom, /., jf. mnt. were,

forsvar(s-midde)l, oht. weri samt oldn. vernd;
til IV værge)

I) handlingen at forsvare sig ell. sit. I.l)

6" (nu kun dial.) forsvar, modstand, mod-
værge ved anvendelse af magt, forsvarsmidler;

modværn; især i forb. gøre ell. stille,

sætte sig til værn. Skulle (krybskytterne)

ei være lettelig at pågribe, men sætter sig
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til \æTn.CU.ca.l700.(Vider.I.435). om nogen
lucker porte og døre eller sig til vern og
modstand stiller (o: naar oldermanden kom-
mer). Cit.l706.(smst.401). Du kan ingen

Værn g]øTe.Kværnd. 1.2) (jur., foræld.) det

at levise sin adkomst til noget, sin uskyl-
dighed mod anklage i retten (ved fremlæg-
gelse af beviser ell. edsaflæggelse). Moth.V293.
hans Fader (skulde) med lovligt Værn fra-

lægge sig al Deel i Brøåen.Grundtv.Saxo.III.
97. Dette erklærede Njal for lovligt Værn
for Sagen, og sagde, at han vilde fremføre

Værnet, med mindre de androge paa Forlig.

NMPet.IslFærd.III.142. saa gav (Harald
Hen) Ret til Modbevis mod Stævning, og lod

Værnet gaa frem for Søgsmaalet. JOlr.SD.
111.53.

2) handlingen at forsvare, beskytte,
(be)skærme en ell. noget mod angreb, over-

last, skade ell. (især) beskyttelse, der ydes
af personer ell. skærmende ting, forsvarsfor-

anstaltninger, love (jf. RetsværnJ olgn.; ogs.:

det at tage noget i forsvar, yde protektion olgn.

*Hvad mand under Danmark regner,
|
Ny-

der værn af vanå. LKok.(PSyv.Viser.(1695).
684). Min Fader er gammel, Sigar min Bro-
der er endnu et Barn, Landet behøver Værn.
Suhm.(SkVid.X.17). *Bag Digers Værn den
rige Marsk

|
Sig akiuler. Blich.(1920).VII.

158. de Hvedekorn, som faldt her, laa uden
Værn, let kendelige paa den haarde Over-
flade. Fuglene aad dem. CKoch.JL.33. *Vort
Land er kun et Slettebo

|
foruden Bjærges

YæTii.KMunk.DS.15. værn og vagt, se u.

L Vagt 2.1. i forb. m. flg. for ell. om: hvad
andet Værn end Statsstyrerens gode Tænke-
maade har vel Borgeren for sin Sikkerhed i

et absolut uindskrænket, arveligt Monarkie.
Birckner.Tr.51. Nødvendigheden af Værnet
om vore hjemlige Fugle. Dannebrog. 'Ini899.

2.sp.5. Lov om Værn for Dyr (jf. Dyreværnj.
LovNr.l52^''U1916. \\ i særlige præp.-led. i

ell. (især) under ens værn, under ens be-

skyttelse, protektion, ægide olgn. Der var . .

hos Romerne en Tilbøjelighed til at stille

hvert Skridt under Gudernes Yssrn. FrNiels.
KH.I.6. Som Folkerettens og Gæstevenska-
bets Gud beskytter han (o: Zeus) den værge-
løse fremmede, og ganske særlig staa Kon-
gerne i hans YgsrTi.Sal.XVIII.734. Saa gaa
da under Guds Værn og Værge. Moders-

maalet.(Kbh.).1897I98.58.sp.2. tage i ell.

under (sit) værn: (han er) altid Fiende af

Religionen, hvad enten han angriber den,
eller lader som, han tager den i Værn.
OWolff.Hist.Ordbog.il.(1809).129. De fattige

og fremmede . . tog Kongen under sit Værn.
Ottosen.VH.I.171. den norske Konge . . tog
dem (o: de fredløse) i sit Værn. smst.1.247.
Englænderne tog imidlertid straks (sheiken)
under Værn og YæTge.PoUVitl901.2.sp.2.
til værn ('for, mod, om noget ell. (sjæld-
nere) m. objektiv gen.): denne Gottrik lod
bygge den navnkundige Vold, kalden Danne-

virke Riget til Værn mod de Tydskes Ind-
fald. Holb.DH.1.60. Kierlighed til Fædreland
Mod til dets Yddrn.Thaar. (indskrift paaFri-
hedsstøtteniKbh.1792). Signalet lyder, der
kalder alle Mand til Værn om den dyreste

af vore Rettigheder, den almindelige Valg-
ret. i/ørup.//.6. I Middelalderen plejede man
ofte i Stæderne at forstærke den alminde-
lige Sikkerhedsvagt i Juletiden til Værn

10 for Freden. TidensKrav.^Viil897.1.sp.3. Skyt-
te- og Dækningsgrave (udstyres) med Spræng-
traverser til Værn mod Granatkardæskkugler
og Sprængstykker. i^eitørJ. 6.

3) hvad der yder, tjener til forsvar ell.

beskyttelse, værn (2). 3.1) især som præd.,

appos. ell. i sammenligningsled: i al alm. som
videre anv. af bet. 2 ell. billedl. anv. af flg.

underbetydninger. Hammershuus-Slot . . skul-

de være . . en Værn imod Søe-Røveres An-
20 fald. Thurah.B.201. Landets physiske Be-

skaffenhed viser, at Land-Krigsmagten al-

drig kan blive de danske Staters sande Værn.
PAHeib.(ForSandhed.II.55). disse Rif, der

ere de Søfarendes Fordærvelse, men et tre-

dobbelt Værn for Kysten. Blich.(1920).XIX.
186. Flaaden er Landets bedste Yæin. MO.
I sine Klitter har Jyllands Vestkyst et natur-

ligt Værn mod Havet. VSO. || om forhold (jf.

Muskelværnj. Religionen er vor Skjerm, vort

30 Skjold, vort uigjennembrydelige Yadrn. Blich.

(1920).XXIY.177. jeg tiltror ham (o: Mar-
strand), at han ikke opgiver de Grundprin-
cipper om Kunsten, han fra Dig (o: Eckers-

berg) har medbragt, og som hær (o: i Rom)
sandelig er et godt Yddxn.Cit.1837.(Personal-

histT.1950.9). Du, Herre, vil ikke lukke dit

Hjerte for mig, din Naade og Sandhed skal

altid være mit Værn (1871: ville altid be-

vare mig). Ps.40.12(1931). || om enkelt per-

40 son, guddom: beskytter. *Vor Gud han er saa

fast en Borg,
|
Han kan os vel bevare,

|

Han var vor Hjælp i al vor Sorg,
|
Vort

Værn i al vor Fare. SalmHj.263.1. *lyster

det ej dig at stande som værn
|
for frihed

og fædrehjem,
|
er ikke dit mod, som din

arm, af jærn:
|

frem, bondemand frem!
Hostr.SD.I.306. *saadan skred frem Argeier-

nes Værn, den vældige Aias. Gertz.(Wilst.

Il.(1909).Vn.v.211). værn og vagt, se

50 I. Vagt 5.1. 3.2) om genstand, bygningsværk

olgn., der tjener til forsvar ell. beskyttelse.
\\

om del af udrustning; dels om hvad der dækker

og beskytter en legemsdel (jf. Laar-, Skulder-

værn (1)); dels f om vaaben til at forsvare

sig med, værge (ILS). *„jeg (har) Værn (Oehl.

(1831). VII.235: Værgej ei ved mit venstre

Lænd,
|
Som andre Guder .

."
|

— „Et Værn
(Oehl.(1831). VII.235: Værgej! Et Vaaben
Asahødur! mangle skalst

|
Du længer ei."

60 Oehl.ND.181. *Vældig med to dragne Værn
paa Vogn han (o: Harald Hildetand) kiøres.

sa.Digtn.1.62. jf. vaaben og værn u. Vaaben
1.2.

II
(uden for ssgr. næsten kun hos sprog-

rensere) om anlæg ell. bygningsværk, der tjener

é.
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til forsvar, beskyttelse, giver dækning, ly olgn.

(jf. ssgr. som For-, Lande- (2), Pæle-, Skyts-,

Splintværn^; spec. om brystværn (1) (jf.

Skulderværn 2). Herren haver besluttet at

ødelægge Zions Datters Muur . . og han lod

Værn (1931: Voldj og Muur sørge; sammen-
sunkne ligge de begge. Be^r,2. 8. At stige over

Stadens Mure, Plankeværk og Værn betrag-

tedes som en grov Forhijåelse. Allen.IV,!.

116. * Kanonerne strække de Mundinger
sorte

I

frem over Værnet paa Laholms 0.

Drachm.PT.97. Værnet ('a; fortet) „Tre-

kroner" ligger paa . . Rævshalegrunden.
NCRom.Læsebog.III.(1887).208. i billedl.

udtr.: Frelse sætter han til Mure og Værn
(1931: Mur og Bolværk). Es.26.1. Sten efter

Sten brødes ned af det Hjemmets Værn,
der omgav dem. Skjoldb.SM.44. 3.3) indbe-

grebet af forsvarsforanstaltninger, -midler og

(ell.) dertil hørende mandskab i et omraade

(jf. Kyst-, Lande- (3), Rigs-, SelvværnJ;
især om hvert af de to ell. tre afdelinger af et

lands forsvarsmagt: hæren, marinen (jf. Sø-

værnj og (evt.) luftvaabnet. Meninger om
det hensigtsmæssigste Værn for Danmark.
CCZahrtmann.(bogtitel.l831). Lov V»1869.§23.
vort Land er udsat: læg paa Værnet Vægt.
Drachm.DS.29. man , . sikrer sig, at de to

Værn arbejde i god Forstaaelse og i samme
A&nd.VortForsvar.''*lil905.1. sp.4. Folk og
Værn, oprettet 30. Aug. 1941, henlagt u. For-

svarsministerens Foredragsudvalg og Vær-
nenes Oplysningskontor. Krak.1948.2513. det
døde, levende værn, (nu l.br.) om for-

svarsanlæg, henh. mandskabet. Planerne om
det levende Værns Organisation (havde) ikke

optaget Regeringen saa udelukkende. Fride-

rieia.A.185. VSO. D&H. \\ i videre anv. om
korps, organisation med opgaver som politi-

opsyn, bevogtning, civilforsvar olgn.; i ssgr.

som Ordens-, Told- (2), Vagtværn, jf. Be-
drift- (Bek.Nr.39'ltl951), Karré- (Bek.

Nr.365^V»1951), Sogne- (Cirk.Nr.268'Vii

1950), Villaværn (Cirk.Nr.267*Vi»1952).

3.4) om institution, sammenslutning, forening

m. det formaal at beskytte, værne om noget (jf.

SogneværnJ. Har du allerede meldt dig ind
i Værnet (o: afholdsforeningen)?Pont.Sk.234.
især (egl. til bet. 2 slutn.) i navne paa for-

eninger som: Den personlige Friheds Værn,
Ensomme Gamles Værn, Hestens Værn, se

Krak.l952.2529.sp.2.2486.sp.3.2505.sp.l. jf.:

Folkeviddet klistrede Etiketten Snapsens
Værn eller Bamsens Værn paa (foreningen
den personlige friheds værn). Larsen-Ledet.

LK.IY129. Børneværn, især i best. f. om
kommunal institution (underlagt det sociale

udvalg, i Kbh. magistraten), der fører tilsyn

med børn, sørger for opdragelse og forsørgelse

af børn uden for deres hjem olgn. LovNr.181

"'U1933.§83ff. SalT.1943-44.947. 3.5) (til bet.

3.4; jarg.) i best. /.; værnehjem. saa kom jeg

(o: en lille dreng) jo paa Yærnet. CAlstrup.
Typer.(1920).13.

III. værn, adj. se værgende.
Værn-brev, et. se Værnebrev.
I. Værne, en. se Verne.
II. værne, v. ['verna] -ede; imp. værn

ell. (nu næppe br., jf. EJessen.Gram.23. Falk
T.Synt.l92) værne (jf. ndf. 1. 63). vbs. (sj.)

-else ((Kalk.IV.918). IngebThorup.Hvosom
bliveriKærlighed—.(1924).139. SilkeborgVen-
streblad.V, 1926.1. sp.l) ell. (sj.) -ing (*En

10 Lærers Gjærning,
|
den kræver Værning,

|

den kræver Solskin — og Mistros Fjærning,
|

om den skal gro. Aakj.FriFelt.(1905).125.
sa.SD.n.l56), jf. II. Værn. {glda. d. s., sv.

vårna, no. verne, oldn. verna; afl. af II.

Værn; ordet er sj. i 18. aarh.; det foresloges

genoptaget af JBaden.Symbola.(1780).88.
\\

af anden oprindelse er mnt. wernen, sikre,

advare, afvende, nægte, forholde en noget,

m. m., osax. wernian, oeng. wiernan, sideform
20 til oldn. varna, afholde sig fra, vægre sig ved

noget, der er besl. m. III. var, IV vare
||

især O, oftest uden obj. i forb. m. om (jf.

omværnej; i dial. vist kun i den u. bet.

1.2 nævnte anv.; sml. ogs. afværne || ordet

bruges nu (i højere grad end beskytte og for-

svare^ som et følelsesbetonet ord m. bibet. af
personlig omsorg, medfølelse, forsorg olgn.,

jf. ogs. PEMim.'437}
I) om levende væsen, især menneske: ved

30 kampmidler, magtanvendelse (søge at) hindre

en fjende i at trænge ind i et sted ell. i at til-

føje en (noget) skade, overlast; forsvare (4);

nu især: træffe foranstaltninger, der tilsigter,

at en ell. noget ikke lider overlast, skade ved

et evt. angreb ell. anden skadelig handling,

indflydelse; beskytte; beskærme. I.l) m.
obj.; ofte i forb. m.mod ell. (nu l.br.) for,

Kæmper, I, som Borgen værne. Grundtv.SS.
1.474. *Du Abild skal opdrætte

|
Og værne

40 dem mod Yrost.Winth.HF.324. de idelige

Krige og Feider . . nødvendiggjorde, at en
Byes Indvaanere søgte at værne deres Arne,

og at de til dette Formaal indøvedes i Vaa-
henhrng. Davids.KK.232. i Tilfælde af An-
greb kunde (man) stænge Døren og, selv om
den sprængtes, endnu have Haab om at

værne den lave Indgang. TroeisL./Z.iS. det

paabydes (borgerne) at værne den kongelige

Kapellan mod Vold fra den katolske Gejst-

so l\g\ied.OFriis.Litt.244. || refl. Han (o: det

første bofaste menneske) vidste hvad det

havde kostet ham, at . . værne sig mod Vei-

rets Ustadighed. PEMiXll. (Skand Museum.
1800.1,2.83). (vi) satte Vagt baade Dag og
Nat for at værne os imod (angriberne) (1871
afvig.). Neh. 4.9 (1931). \.2) uden obj., især i

forb. m. om ell. (nu næppe br.) for (jf.: Nogle
Nyere skrive ogsaa: værne om Landet.MO.^).
høie, stærke, kostbare Diger og Dæmninger .

.

60 ved hvilke man nødes til at værne for far-

lige Oversvømmelser. FThaarup. Da. Monar-
kiesStatistik.(1790).70. Der er Blod i Krig
. . værne Du (o: Helge) for Landet, og jeg

(o: Rorik) skal holde Fred mellem Folket.
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SamsJ.78. Adelsmandens og Borgerens Søn
(vil) miste den lidet ærefulde Rettighed, at

lade Bondens Søn værne om sig i Feidens

Tid. Drewsen.Landoecon.Betragtninger. (1834).

98. Sjakalen . .: „Aa ve! Det staar ilde til

med vor Hersker. Nu er det paa det sidste

med ham. . . Hvem skal værne om os her i

Skoven, naar han er horte?"HRasmussen.
Overs, af indiskeÆventyr.(1893). 56. \\

(vet.,

dial.) om hest: egl. forsvare sig (sit foder),

naar en person nærmer sig den i stalden;

vise tegn paa arrigskab, utilnærmelighed i

stalden, den ene (hest) værnede og bed lidt,

og den anden var kilden for Strigle. Zron-
borg.Hestehandlerhistorier.(1897).99. ofte i forh.

værne om sit foder (smst.96. MH.Y95)
ell. om krybben (Husdyr-Voldgift.(1942).

277) ell. værne om sig (UfF.).

2) om ting ell. forhold: tjene som for-

svarsmiddel, beskyttelse, skærm for en,

noget mod angreb ell. anden skadelig virksom-

hed, indflydelse, (ofte i forb. rø. m o d ell. (nu
1. br.) tor). 2.1) m. obj. Indløbet (til Dyne-
kilen) er meget smalt og var desuden værnet
af mange Kamoner. JErslev.Fædrelandshist.^''

(1892).74. *Diger værner den lave Strand.

OlafHans.S.13. 2.2) uden obj. *Dannebrog
værner for Daniens Strand

|
Om arvede Hæ-

der og Fesåreneland. Falsen.(Sander.Odeum.

700). *Intet værner
|
For Stormens Vælde

|

Paa Norges Fieide. Oe^jLZX/Y 23. en lav

Fodskammel . . værner imod Lergulvets

Kulde. K Uldall. Den gamle Landsby. (1944).39.

3) videre anv. af bet. 1-2, uden tanke paa
magtanvendelse ell. særlige (ydre) foranstaltnin-

ger. 3.1) (jf. bet. 1) om levende væsen, især

menneske: drage omsorg for ell. indestaa for at

noget bevares uskadt; beskærme; beskytte;
vise omhu for; vogte. \\ m. obj. (ofte i

forb.m. mod^. det danske Folk (skal) gjøre

Sit til at værne det danske Navn og den
danske Ære uden Flet. HNClaus.Højsk.5.
Som god Genius (vilde hun) værne sin Ynd-
ling niod .. FnstdseT.PalM.IL.n.436. det

(kan) ikke undre, at værket (o: Årups ,,Dan-

marks Historie") i den del af pressen, som
følte sig særlig kaldet til at værne det be-

staaende, traditionerne og konventionerne,
blev genstand for (kritik). Vid Selsk Oversigt.

1951152.117.
II

uden obj., især i forb. m.
præp. om (jf. omværne^ ell. (sj.) omkring
(Trojel.I.114) ell. (nu 1. br.) for. Morgen-
og Aftenblad værner om Smagen. Heib.Poet.
Y.181. *Herre, Du ene

|
Kan Seiren os for-

lene.
I

Værn om vort herlige og ældgamle
Tidia\ARecke.6. (jeg vil) offre min Kunst . .

til at værne saavel for mine Venner som for

mig selv. Drachm.(Brandes.Br.111.5). || om
helgen (jf. Værnehelgenj, aand olgn.: det
sted, Ivar (o: en død høvding) værnede om.
AOlrE.NG.502. Visse helgener erklæredes for
at beskytte bestemte professioner, således
værnede Lucas, der ifølge traditionen selv
var maler, alle m&lere. Hornby.Danske navne.

(1951).40. 3.2) (jf. bet. 2) om ting ell. for-

hold: bevirke, at noget forbliver uskadt.
*Det Hjertets Bifald er, der værner Fyrste-

vælde. T/iaor.jE(S.4S<?. kun Mindet og Sangen
værner det udødelige N&vn. Molb.EL.vi.
hendes Minde fulgte Digteren overalt, det

værnede ham for Fristelser.AErslev.Fremmed
Digtning.(1894).27.

Værne-, i ssgr. fVærn-. se Værnskov og

10 w. Værnebrev; jf. Værns-j især af II. værne;
foruden de ndf. medtagne bl. a. Værne-evne,
-foranstaltning, -forening, -trang, -vilje og

betegnelser for hvad der beskytter bæreren mod
ulykker, fx. Værne-ring, -sten. -aand, en.

(især hos sprogrensere) skytsaand. den store

Odente (o: en neger-fetisch) , Staden Krakyes
Værneaand. lngvBond.JR.391. ZakNiels.NT.
157. uegl.: Guds Søn bliver i Menneskers
Vold gjort til Værneaand for de affældige

20 Foråovame. MartinAHans.TS. 107 . -barn,
et. spec. (skol.): barn i en værneklasse, -skole.

BogensVerden. 1939. 113. -brev, et. (sj.

Værn-. KrErsl.DM.173). (hist.) brev fra

fyrste, der stiller en person ell. institution under

fyrstens beskyttelse, giver ham frit lejde olgn.

(jf. Beskærmelses-, Lejde-, Skytsbrev^; ogs.

om lignende brev fra paven (HistTidsskr.lOR.

111.526. jf. -bulle;, (af) Karl Martel . . mod-
tog (bispen) et Værnebrev, der tilsagde ham

30 fuldt Le]de. FrNiels.KH.II.193. nu udstedte

Kong Frederik . . et Værnebrev for Hans
Tavsen, som han gjorde til sin egen Kapel-

lan. FiaCoMr.Z)5./.352. -bulle, en. (hist.)

paveligt værnebrev. Hist Tidsskr.10R.il1.527.

-byrde, en. (hist.) værnepligt (som byrde).

Barfod.Frederik Yll.s Kongegjerning. (1864).
91. det var i Virkeligheden et Underklasse-

mærke paa Bønderne, at de alene bar Værne-
byrden. lfMnc^.(r.5i. -diis, en. (l.br.) kvin-

40 delig fylgje. A0lrE.NG.181. -dygtig, adj.

(jf. -før ; 1. br.) som er i stand til ell. uddannet

i at bruge (forsvars)vaaben; vaabenfør. Det
væmedygtige Mandskab. MO.* -dyr, et.

(fagl.) dyr, der menes at bringe beskyttelse

ell. lykke (jf. Maskotj. efterhaanden som
Klanerne gik op i et større Samfund, blev

deres Værne-Djrr fortrængt af højere, mæg-
tigere (j\xåer.VilhRasm.ÆM.69. -engel,
en. (især hos sprogrensere ell. i katolsk-kirk.

50 spr.) skytsengel. Modersmaalet.(Kbh.) 1898199.

86.sp.2. Pont.MH.154. KathOrdb.43. -fri,

adj. (nu 1. br.) fri for værnepligt. Adr. "li

1849.1.sp.3. Neergaard.(Tilsk.l898.197). -fri-

lied, en. (sj.) frihed for borgerne i et land til

at deltage i landets forsvar, frivilligt at paa-

tage sig militære pligter. Grundtv.Dansk.1.263.

-fttr, adj. (sj.) d. s. s. -dygtig. FædreVli
1868.2.sp.3. -gilde, et. (hist.) gilde (I.3.i)

til gensidig hjælp og understøttelse. PJJørg.
60 RH.446. HistTidsskr.lOR. IIL 145. -gad,

en. (mytoL, etnogr.) skytsgud. For Athens
Værnegud Athene byggedes . . Parthenon.

Ottosen. Børnenes Verdenshistorie. (1897). 13.
AOlrE.NG.355. -helgen, en. (hist.) skyts-
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helgen. Bispens personlige Værnehelgen. J.or&.

1889.97. „den hellige Lazarus" (blev) hine

uhyggeligste Syges (o: de spedalskes) Værne-
helgen. Jørgr. Oi^. 80. Husdyrenes Værnehel-

gener. Boers. (Dansk veterinærhistoriskAarbog.

1943.39ff.). Danm Kirker.VIII. 449. Sicilia-

nerne ære hende (o: den hellige Ågate) som
deres Værnehelgeninde overfor Ætnas
Ødelæggelser. iLtrA;eLeÅ:s./.36. || billedl. hun
blev Familiens kærlige „Værnehelgen", da lo

Stedfaderen otte Aar efter Ægteskabet dø-

de. AErslev. Tonekunstens Mestre. (1914). 223.

(hans) evigt smilende Lyksalighed . . skyl-

des Djævelen hans Yæraehelgen. HBrix.KB.
240. -herre, en. (især hos sprogrensere)

skytsherre; patron; protektor; ogs. om høv-

ding, jarl. Kongostaten i Afrika, for hvilken

den belgiske Konge er Værneherre. FJensJ^.

^"161894. l.sp. 3. Kronprinsen . . er Stæv-

nets Værneherre. Z&/i.'»/4290(S.2.sp.4. Skjalm 20

Hvide havde været Høvedsmand, Værne-
herre, for Sjælland og siden for Riigen.

Gravl.DD.8. -hjem, et. (ænyd. d.s. i bet.:

trygt hjem ell. i al alm. om bolig, bopæl (jf.

Moth.V289)} hjem (institution), der tager sig

af enligtstillede personer, især kvinder; nu
oftest: optagelseshjem, ungdomshjem for vild-

farne unge piger. Cit.l883.(VSO.). Værne-
hjemmet (for) ubefæstede, uerfarne eller

værneløse "Pigehørn. Dagbl.'litlSSS. 2. sp.l. 30

DJacoison.DP.221. -klasse, en. (skol.)

(kommuneskole)klasse for svagtbegavede ele-

ver. VorUngdom.1912.242. smst.1937138.111.

-kopper, pi. (nu næppe br.) kokopper ell.

det ved vaccination hermed frembragte udslæt.

PhysBibl.XXI.304. Meyer.UUT. jf.Yæine-
kopsætning (0: vaccination mod kopper).

D&H. -kraft, en. I) {vist efter ty.-wehi-

kraft) ^ kraft, evne til at forsvare sig militært,

ell. (konkr.) et lands forsvarsmagt, værn *p

(II.3.3), ell. forsvarsstyrke. Danmark kom
. . ned til en relativ meget ringe Udskriv-

ningsprocent. En betydelig Del af Landets
Værnekraft gaar derved t&ht. Sal.XV111.450.
Det var Athen med dets stærke Flaade, der

udgjorde den største Del af den hellen-

ske YæniekTeilt.Østrup.(Verdenshist.I.333). 2)

den kraft, hvormed noget virker beskyttende.

Nogle Anmærkninger angaaende Kokop-
pernes Yærnekraiit.Frank.SM.1809.390. især so

(>^) om modstandskraft, effektivitet af forsvars-

værk: det er vanskeligt nu at finde Spor af

det Palisadehegn, der uden Tvivl oprindelig

har øget Voldens Værnekraft. NationalmusA.
1936.38. jf.bet.l: forøge Fæstningens Værne-
kraft ved frivilligt M&ndsk&b. Mil Tidsskr.

1908.491. -lighed, en. (zool.) d. s. s. Be-

skyttelseslighed. VigMøll.HJ.185. DJagtleks.

1394. -mage, v. [-ima'qs] (sj. -magre. Pol.

"Itl946.1.sp.6). (dannet til -mager(i); avis- 60

spr., 1. br.) drive værnemageri. Man blev ikke

tvunget til at værnemage. Morgenbladet.'U

1945.10.sp.l. Værnemaget for 19 Millioner Kr.

Information^*U1946.3.sp.l. -mager, en.

XXVII. Bentrykt "/. 1053

(dannet maj 1943 af ingeniør Erling Foss til

Værnemagt og -mager i ord som Fidus-, Guld-
mager (se EFoss.FrapassivtilaktivModstand.

(1946).260 og EkstrabUVsl946.7.sp.l)) per-

son, der under den tyske besættelse af Dan-
mark (1940-45) uden nationale skrupler søgte

profit hos værnemagten (og tyskerne i det hele

taget), især som indkøber, leverandør, entre-

prenør, arbejder; person, der drev værnemageri.
over hele Landet er foretaget flere Hun-
drede Arrestationer af Stikkere, grove Vær-
nemagere og Landsforrædere. Poi,*/«i945.3.

sp. 3. 1000 Ord fra Hitler -Krigen. (1945). 72.

(N, N.) sigtes for at have været Værnemager
i stor Stil. Han solgte Camouflage-Materialer
til T:yskeTne.BerlTid.'Vtl945.M.5.sp.l. De
„hvide" Værnemagere, der ikke tiltales efter

Værnemagerlovene, men slipper med at

faa en Del af deres Fortjenester konfiskeret

af Revisionsudvalget. Information.''U 1947. 2.

sp.2.
II

hertil bl. a. Værnemager-lOY, især i

flt. om straffelovene for værnemageri (i straffe-

lovstillægget af V« 1945, tillægsloven af '"/s 1945
og en lov ^af ^lio 1945). Sal.T.1945-46.495 f.

-mageri, et. en værnemagers virksomhed;

især om saadan virksomhed af strafbar ka-

rakter (if. de to første værnemagerlove). Sal.T.

1945-46.495 f. en for Værnemageri tiltalt

Person. Ugeskr.fRetsv.l946.C.72. -magre,
V. se -mage. -magt, en. I) stat, magt (7.4),

der har paataget sig beskyttelse af et omraade,
optræder som garant, mandatar over for det.

Kretas Værnemagter har . . ladet deres Af-
sendinge i Rom forhandle om . . Forslag tU
Forbedringer paa Kreta,. FlensbA.^*lii 1901.

l.sp.2. DagNyh.Vsl909.1.sp.6. 2) (efter ty.

wehrmacht) indbegrebet af et stats militære

stridskræfter; værn (II.3.3); især om den tyske

krigsmagt (under den anden verdenskrig).

Dronning W. af Holland er . . øverste Chef
for Landets Yærnemagt. Ekstrabl.^'lsl939.1.

sp.4. den danske Yærnemeigt.Kundg.Nr.l55
'U1940. I Svenskekrigens Dage var her Ind-

kvartering af den svenske Værnemagts Offi-

cerer. >S'c/ier^g'./deah's<er.fi945^.7<?6. den tyske

værnemagt. Linnemann. NF. 141. -mand. ,

en. (^7. <2/. wehrmann ; smi. Værnsmand; sj.)

medlem af livvagt, garde. Blaum.Saul.(1899).
238. billedl: Boye.PS.I.192. -middel, et.

(nu 1. br.) middel, der beskytter mod skade,

sygdom olgn. Indpodningen af Koekopper
(er) beviist at være et sikkert Værne-
middel imod den , . farlige Sygdom. For-
ordn.'U1810.Indl. den katolske Kirkes Vie-

vand og mangehaande Værnemidler. O^osen.
VU. II. 247. -mærke, et. (hos sprogren-

sere) billede ell. mærke, som beskytter noget;

spec. om varemærke. FlensbA.^'^l 11 1894.1.sp.4.
GSchutte.(Fædrel.l912.212). -pligt, en. (jf.

Militær-, Soldaterpligt^ pligt til at gøre mi-
litærtjeneste for sit land; nu oftest om al-

mindelig værnepligt, de jydske Coloniers Fri-

hed for Værnepligt. Prom.V« i 756. Orundtv.
Dansk.1.259. LovV»1869.§l. Han havde..

61
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søgt Udsættelse for Opfyldelsen af sin Værne-
pligt. Po«<.LP.F///.ii2. Hæren .. maatte

. . gøres til et virkeligt nationalt Instru-

ment, hvilende paa Værnepligt og med Bort-

fald af det gamle Hvervesystem. 7 to Cour.

DH. 11.256. aftjene sin værnepligt, se

aftjene 1.2. almindelig (se I. almindelig

1.2), tvungen (Soya.Løvemedkorset.(l950).

66) værnepligt. || Ulledl. *Der føres en

Kamp i Tiden,
|
Den føres i Lys og Løn,

|

Og Værnepligt har i Striden
|
Hver eneste

Moders Søn.Grundtv.PS.IX.151. De maa
ikke opfatte mine Ytringer om mine kon-

templative Tilbøjeligheder saaledes, som om
jeg mente, at jeg overhovedet ingen aandelig

Værnepligt skulde have, eller at jeg vilde

unddrage mig den. JLange.Breve.il.25. hun
(er) færdig med sin moderlige Værnepligt.

GyrLemche.T.III.56. || hertil bl. a. Værne-
pligts-alder, -forsikring (o: iorsikring, hvor-

efter den forsikrede faar udbetalt en sum,

naar militærtjenesten begynder), -lov(giv-

ning), -ordning, -tid ofl. -pligtig, adj.

(jf. militærpligtigj hvem værnepligten paa-

hviler (m. h. t. da. forhold: indtil 1849 bonde-

standen (og dermed ligestillede paa landet

boende personer), derefter alle statsborgere),

ell. som har den alder, hører til den alders-

klasse, i hvilken værnepligten skal aftjenes;

ogs. om tid: i hvilken værnepligten aftjenes,

(landboernes) værnepligtige Sønner. PI. "/«

1803.§1. den værnepligtige Stdnid. Lov Vil829.

§1. paa en Tid, da Kjøbstadfolk temme-
lig sjelden ejede Gaarde eller boede paa
Landet, paa værnepligtig Jord, hvor de-

res Børn strax bleve indførte i Rullen.

Goldschm.IL107. Anordning om det værne-
pligtige Mandskabs Tjenstdygtighed. J-nordn.

Nr.l59^*U1894. værnepligtig Alder. Scheller.

MarO. om (under) officer: (under) officer, der

ikke har den militære stilling som livsstilling,

men som under aftjeningen af værnepligten

har faaet en saadan uddannelse, at han kan
gøre fyldest i den laveste (under)officerscharge.

jeg var nemlig værnepligtig Sekondlieute-

n&nt.Schand.F.505. SaVXXY487f. se ogs. u.

Underofficer. || substantivisk. Hvorvidt de

til den staaende Hær henhørende Værne-
pligtige eller Forstærkningsmænd, kunne
reise til \Jdla,ndet.MR.1849.50. Kommando-
liste for YærneTpligti^e. Wolfh.MarO.530.
Værner, en. flt. -e. (glda. værnæræ

(Bønneb.I.208)) I) (sj.) person, soldat, der

forsvarer en by, fæstning; soldat i en forsvars-

hær, et landeværn. *Hvad nytted nogle Heltes
Mod

I

Imod en Hær, som troppeviis
|
Mod

hver en Værner stod. Bagges.Ep.103. jf.: Nat-
ten før Slaget. Værnersang (1839). Blich.

(1920).XXIY122. 2) Qp væsen (især: person)
ell. (sjældnere) ting, forhold, der værner; be-

skytter. 2.1) i al alm. (man) bad dem (0: hel-

generne) være Værnere i alle Livets Dage.
EllenJørg.H.72. Længslen efter den bedste
Værner. Var det ikke alle Kvinders Drøm .

.

den eneste Mand som kan værne en, fordi

det var det eneste han vilde. Oravl.BB.156.

jf. (sj.): Hun tog Bolig i Frankrig og var
de franske Protestanter en trofast Værner-
inde. Fr Niels. Kirkehistorie. 11. (1908). 370.

2.2) m. gen. ell. præp.-led, der angiver hvad
der værnes. *Fredens Helt, og Statens Ymv-
neT.Bagges.SkR.162. (forsamlingens) Bestem-
melse at være Værner om høiere Ret og

(o Billighed. HNClaus.(DagbUViol867.1.sp.3).
Fremtiden tilhørte Bonden . . Værneren af

den folkelige Selvstyielsest&nke. Schand.BS.
480. St. Jørgen var . . en Værner for Sam-
fundets elendigste: de spedalske. EllenJørg.

H.117. Under Paavirkning af sin Navne-
fælle fra Lignelsen blev Lazarus en Værner
mod Sygdom og Armod, smst.125. (den) som
Modersmaalets Værner og Elsker højt skat-

tede Peter Jeindorfi.O Geismar.E.26. \\ om
20 ting, forhold: Arneilden er hjemmets vær-

ner. AOlrE.NG.262. Det gejstlige Sprog er

sin litterære Broders konservative Værner,
MNeiiendam.KM.23.
Værne-ret, en. (1. br.) I) ret til at

deltage i landets forsvar. Grundtv.Dansk.1.294.

Lehm.III.239. Kbh.'Vi,1912.3.sp.3. 2) pro-

tektorat (1). Frankrig . . har Værneretten
for de kristne i Østerleden. FlensbA.^'U1898.

l.sp.l. smst.Vil903.2.sp.3. -selisli.ab, et.

30 (emb.) selskab til værn for personer, der er

udsat for visse farer, fristelser. Krak. 1949.

2499. -skat, en. skat, der (delvis) skal

dække et lands militærudgifter; nu spec. om
skat til opbygning af Danmarks forsvar efter

den anden verdenskrig; tidligere ogs. om sær-

skat for personer, der er fritaget for at aftjene

deres værnepligt. FritOrdskifte.l900.21.sp.l.

en Værneskat, det vil sige en Straffebøde

over for dem, der slipper fri for at aftjene

40 deres grundlovmæssige Værnepligt. JSBra^d.

(Pol.'"hl929.14.sp.2). Lov Nr. 454^"11,1950.

-skole, en. (skol.) skole for svagtbegavede

børn; skole, hvori værneklasserne (i en by) er

samlet. PoUViil907.3.sp.5. VorUngdom.1912.
241. smst.1937138.264. -skov, en. se Værn-
skov, -ting, et. (ænyd. d. s.; vistnok til

II. Værn I.2; især jur.) især i forb. m. gen.

ell. poss. pron.: den ret, ved hvilken en retssag

mod en (den ved gen. ell. poss. pron. beteg-

50 nede) person skal ell. kan anlægges (i reglen

vedk.s hjemting); i forb. m. gen., der betegner

ting, sted, forhold (ell. i tilsvarende ssgr.):

den ret, hvor en sag angaaende det nævnte skal

behandles (se fx. Forvaltnings-, Opfyldelses-,

Paagribelses-, Regnskabsværneting; endvi-

dere kan nævnes fast ejendoms værneting,

gerningsstedets værneting^; ogs. om ret, hvor

sager angaaende en bestemt gruppe personer

behandles; forum. Ingen er pligtig til at

60 vidne andenstæds, end til sit Værneting. DL.
1—13—2. enhver Embedsmand bør høre

under det Værneting, som hans Embede
medfører, naar Embedet haver sit særdeles

Ymrneting. Stampe.VLlOO. Rigsraadet . . var
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Adelens Værneting i Livs- og Æressager.

CPalM.O.307. Tinglæsningen (af ægtepagt

skal) ske ved Mandens personlige Værneting.

LovNr.75V*1899.§6. Geistligt, militairt Vær-
neting. FiSO. Naar Sigtede møder, prøver
Retten ikke af egen Drift, om Sagen er ind-

bragt for rette Værneting. BeÅ;.iVr.2(5(? Vio

1932. §704. skyde sig til ell. fra sit værne-
ting, se skyde 11.2, || hilledl. *Zion blev mit

3.1J, svagt v., æda. wærpæ (i part. orpæn.
AM.) i iet. 2, sv. varpa, svagt v., no. verpe,

svagt og stærkt v., oldn. verpa (præt. sg. varp,

præt. pi. urpu, perf. part. orpinnj, oeng. weor-
pan, nint. werpen (oht. werfan, nht. werfen,

se Ydsrie), got. wairpan (alle stærke v.); jf.

Varp, I. Vorp, II. varpe osv.) I) (dagl., del-

vis jarg., ell. dial.) i forb. m. adv. ell. præp.-

led: kaste; varpe (II.I.2). De grumme
Værne-Ting,

|
Og Ober-Ret blev Naadens 10 Granater, som værpis hen ind

( Paa Vol-

TYiTone. Stub.33. Alt hvad vor Aand kan
fatte og oversee, med Hensyn til Sandheden,
hører under Forstandens Værneting. Oe/iL

(Molb.Athene.1.285). Baggesen havde .

.

ønsket sin Sag forebragt for et akademisk
Yærneting. VUhAnd. PM. 1. 82. -told, en.

(1. br.) d. s. s. Beskyttelsestold. Ottosen.Peter

HiortLorenzen.(1896) .13 . afskaffe Frihandels-

principet og indføre en Værnetold for 'EiO.g-

Imd. Brandes.(PoV^U1916.11.sp.3).

tg værn-los, adj. (ænyd. d. s., jf. oldn.

varnarlauss) I) som er uden magtmidler, spec.

militært forsvar, ell. som ikke er i stand til

at forsvare sig; forsvarsløs (2). det er ikke os

tilladt at . . værnløst overgive vort Fædrene-
land under Fiende-Yold. MCBruun.Forsvarf.
Meningsfriheden.(1798).9. *hør mig, du Tyv
(0: englænderne, der bombarderede Kbh. 1807)1

hvad jeg siger dig nu . .
|
Kong Knud (0.

dene, smælder. Sort.HS.H 2. '» *Taagen ei for-

undte mig
I

At see min stolte Rednings-
mand, som søgte bort

|
At smutte fra sin

Roes, sin Tak.
|
Dog lyktes mig —

|
Jeg

kaster godt — at verpe Ringen paa hans
I>æk.Oehl.XII.129. Chaufføren verpede en
ny Kolli op paa Rutebilens . . Tag. PoL'^/s

1926.7. sp.3. II
m.h.t. person. To Gange

stødte han Hovedet gennem Grødisen for at

20 snappe Luft, saa kom han op med Pelle.

De fik ham verpet op paa Molen. ^ndA^x.P^.
1.157. uegl.: *(at) blive værpet blandt Ra-
gelset ned

I

af den klogeste Ven, man har
ha,it\Bergstedt.TR,53. især: jage bort olgn.

Da hun kommer dem (o: legekammeraterne)

for nær, verper de hende væk med et Puf
i 'RyggQn.TDitlevsen.B0.3å. UfF. 2) (nu
1. br. (og især arkais. ell. som efterligning

af no., jf.: Værpe . . er Norsk, hedder paa
Knud den Store) har du vakt! han vil hevne 30 Dansk, giøre Æg, og hos endeel lægge Æg,
med Gru

|
Sin værnløse Rose og Lilie!

Bagges.Y155. han (blev) en værnløs mand,
på hvem alle havde frit slag. Ottosen.Peter

HiortLorenzen.(1896).167 . 2) som ikke be-

skyttes, skærmes; ubeskyttet, det faldt i dens
(o: Jesu læres) Lod at fremspire paa semitisk

Grund og paa en Tid, hvor optrækkende
Vejr fra tre Kanter hurtigt skulde tilfyge

dens værnløse Voksested. TroeisL.X///.i26.

vAph.(1764).766); sml. II. kaste 5.5 og II.

varpe I.3) om hunfugle, især høns: lægge
(æg). (Jupiter) forvandlede sig i en Svanes
Gestalt, og fløy ned i hendes (0: Ledas) Skiød,

hvor hånd skal have verpet fire Eg, af hvilke

Castor og Pollux, Helena og Clytemnestra
er ai\i^et.Rose.Ovid.I.85. Bogtrykkerkunsten
spreder trykte Bøger ud, hastigere end en
Høne verper Æg. ThitJens.SK.11.95. \\ i abs.

Bøn for de værnløse Børn og for Barsel- *o anv., uden obj. Hønen verper. Mo^/i.F65
kv'mder. Ellekilde.DH.9.

Værns-, i ssgr. af II. Værn; foruden de

ndf. medtagne nævnes til II. Værn 3.3 : Værns-
chef, -gren.

Værn-skov, en. (Tærne-. Bl&T.) (til

II. Værn; forst.) skov, plantet for at yde værn
mod jordskred, sandflugt olgn. ForstO.

Værns-mand, en. (jf. Værnemand;
sj.) I) forsvarer (2). landefredens vogter og

Hun . . følte Høns i Gumpen — var de med
Æg, skulde de blive i Hønsehuset, til de

havde vær]^et.AKoch Schiøler. LF. 17. 3) f
d.s.s. II. varpe 2. Moth.V67. at faae Pram-
mene self frem, som dog skal skee ved
verpen, og naar der skal verpis, kan det

giøris foruden saadant verck (0: en nærmere
beskrevet mekanisme).JJuel.277. 4) (mur.,

foræld.) m. h. t. mur, væg: kaste ud; udkaste

\ærnsmand.HOlr.KP.I.24. 2) (efter oldn. so (4); udværfe (1). CollO. Værpe-hone,
verjandi; arkais., sj.) om den sagsøgte ell.

forsvareren (I.2) i en oldisl. retssag. NMPet.
IslFærd.III.192.384.

Værp, et. flt. d. s. (ænyd. (no.) laxeverp,
ret til at fiske med laksenet et sted, no. dial.

verp, egl.: kast; til værpe; sml. Varp) I)

(dial.) d.s.s. Varp 3. jf. Moth.V68. Feilb.

111.1013. 2) (dial.) d.s.s. Varp 4.1. Moth.
V138. MDL.663. Feilb.III.1013. 3) f d. s. s.

en. (til værpe 2; nu næppe br.) æglæggende
høne. KbhAftenp.1775.sp.34. -tid, en. (ænyd.
d. s.; til værpe 2; nu næppe br.) d. s. s.

Varpetid. OeconH.(1784).II.91.

I. Va^rre, subst. se Verne, Værft, I-II.

Værge.
II. værre, adj. komp. ['vero] (Høysg.

AG.56) ell. (kbh. (vulg.) ell. dial.) ['væ-ro,

væu] fJeg sov i nat paa straae, kand en
I. Vorp. Moth.Conv.V67. værpe, v. [' vi? f- 60 fange paa Bremmerholm vel sove væhre
60] (sj. (skrevet) hværpe. Biehl.DQ.II1.55).
-ede ell. (nu næppe br.) -te (jf. Moth.
V67). vbs. -ning (S&B.), jf. Værp. (ænyd.
d. s. (ogs. i bet.: sætte rendegarn i, jf. Varp

Jac Bircherod. R.24. Hånd kom til mig i

mit Huus, ilde Altereret, og være tilfreds.

JRPaulli.SB.44. det er noget forskrækkeligt

noget med det Tyende, og de bliver saa-

61*
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mænd være og væTe.Hostr.G.92. Allen.DS.

11.691 (i kih. sprogprøve). Thorsen.43. LollO.

Feilb. jf. APhS.V1.127. sml. skæmtesproget:

„Det bliver værre og værre," sagde Dren-
gen, han skulde sige: Ære wærelMau.lWOd.
FrGrundtv.LK.194. Feilb.). (som adv. ogs. (nu
kun dial. ell. kih. (vulg.)) vær. [væ'r, ver']

Thorsen. 18. 80. hverken vær eller hedder.

0rdb8.(kbh.). se ogs. u. desværre^, (som adj.:

ænyd. ver(r)e, glda. wærre, were (Brandt.RD. i"o

1.68), æda. wærræ, sv., fsv. vårre, no. verre,

oldn. verri, oeng. wiersa, oht. wirsiro, got.

wairsiza; som adv.: ænyd. ver(r)e, vær, sv.

vårre, fsv. vårra, vår, no. verre, no. dial.,

oldn. verr, oeng. wiers, wyrs, mnt. wers, oht.

wirs, got. wairs; komparativdannelse til en
stamme af usikker oprindelse; jf. værst)

I) som komp. til ond (1-5), III. slem,

III. ilde og delvis I. daarlig, II. gal (6),

II. ringe ofl.; i olm. spr. bruges værre ikke 20

som komp. til ond i faste forb. og i sub-

stantivisk anv. (jf. MO.II.276); om forhol-

det til ondere se ond sp.68V^^. I.l) som
adjektivisk præd. \\ om ting ell. forhold; i

forb. m. blive: Ingen sætter en Klud af

nyt Klæde paa et gammelt Klædebon, thi

Kluden river Noget fra Klædebonnet, og
Hullet bliver værre (1907: der bliver et

værre B.nl).Matth.9.16. *min Formand Hr.

Christoffer
|
Af een boesiddend Mand ey 30

mindre fick til Offer
|
End tre til fire Marck,

nu mand sex Skilling gir,
|

Skinbarligen

man seer, at alting verre hlir. Holb.Paars.79.

Siden blev det værre med hende (0: hun blev

mere syg).Reinhard.FC.194. Slemt var det,

men værre blev det.WesenbL.Ins.31. (høj-

tid.) m. hensobj.: dette bliver dig værre end
alt det Onde (1931: dette vil volde dig større

Ulykke^, som er kommet over dig fra din

Ungdom indtil nu.2Sam.l9.7. det sidste 40

bliver værre end det første: Matth.12.45
(se sp.968^''). Holb.Ul.II.7. Det bliver jo
længere, jo \dirxQ.Orundtv. Da. Ordsprog.

(1845). nr.2966. Feilb. se ogs. ovf. 1.4. i forb.

m. være: det er værre . . at blive vrøvle-

vom, end besluttet at udføre det Besluttede,

der maaskee var mindre rigtigt betænkt.
Kierk.Vn.432. * Rotter og Mus

|
Er' slemme

i Hus;
I

Med ved Du, hvad der er værre
endnu?

|
Det er en slem lille Knægt —

som Bn.[KHWith.JBørnebog.(1865).67. jf.

ovf. 1.40 f.: om det nu blev en Datter, saa var
det sidste værre end det første. PAHeib.Sk.
III.176. (jf. u. ond 1.1^ i forb. m. flg. inf.:

hvor Sværmeri engang har faaet Indpas, der
er det værre at fordrive end Muus og Rotter.
Gylb.(1849).IX.100. kvindfolk er slemme at
have, men værre at miste, se Kvindfolk 1.

i forsk, (andre) faste forb., talem.: indbild-
ning er værre end pestilens, se Indbildning eo
2.2. lægedommen, medicinen er (tit) værre
end sygdommen, se Lægedom 1, Medicin 2.

vildøv er værre end stildøv, se stildøv.
Værre var det, at han søgte at sætte

en Skræk i Fru 'E.PReumert.Masker ogMen-
nesker.(1940).173. en nybygget ønskebolig
(kunde tages) i brug . . Værre var det med
kontorerne. Vingehjulet. 1951 152. 2. sp.l. Det
kunde have været meget værre. PoZ.^Vi«

1938.8.sp 2. der er aldrig noget saa ondt
(Mau.7204) ell. slemt (smst.11902), det
kunde dog være værre. Ja, det (o: tu-

berkler) er jo slemt, men der er det, der
er ydSTTe.ErlKrist.DH.122. Blækspr.1942.49.

hvad ell. det, som værre er: i (kan) faae

en Sviinsoot eller hypocrisie, epilepsi, ano-
malie, paralysie, og endnu, det som verre

er.Holb.Bars.III.4. nu har vi prøvet det,

værre vsir. De derovre. (1912). 93. (forkortet:)

*En Student gjorde Kur, fik en Kurv, og
hvad værre:

|
Den Skjønne fortalte det til

Veninderne. Drac^w.D.iil. jf.: fordi jeg . .

ey meere gider giordt noget halvt, saa er

ieg ogsaa som værre er komet saa vidt, at

ieg ikke kan giøre en eneste Streg mere
udenad. Cit. ca.l812. (EHannover.E. 91). som
obj.-præd.: gøre noget værre: nu maa du
. . ette gøre det værre, end det yar. Korch.

LL.32. Den, som er hidsig, maa bøde, ved
Skaansel gør man det værre (1871 afvig.).

Ords.l9.19(1931). (sj.) m. hensobj.: *Giør

dig ei selv det værre;
|
Vær Tidens Træl,

saa er du dens Herre. Oehl.XIX.206. jf.:

Han kan ikke giøre mig værre, end med at

bagvaske mig. MO.1.1064. gøre galt (Fol-

ketsNisse.^Vil881. 2. sp.2. AndNx.PE.II.185.
se ogs. u. II. gal 6) ell. (især) gøre ondt
værre (se ond 3.2J. || om levende væsen. Saa
gaaer han hen og tager syv andre Aander
tillige med sig, som ere værre end han selv,

og naar de ere komne derind, boe de der;

og det Sidste bliver værre med dette Men-
neske end det første; saaledes skal det og

gaae denne onde Slægt. Matth.12.45. hvis

man holt gandske op med at præke og

moralisere, bleve Menniskene endnu verre.

Holb.LSk.II.3. * Folket (er) adspredt og for-

vildet . ,
I

Folkets Hyrder ikke bedre,
|

Næsten værre selv end Hioråen. PalM.ND.
230. se ogs. u. hofklædt. jf. sp. 967*\- Mene-
laus beholdt Herredømmet . . og blev jo

længer jo værre, og var bleven en stor For-

ræder imod Borgerne. 2Makk.4.50. i mer ell.

mindre faste forb. m. flg. sammenligningsled,

der udtrykker en høj grad (jf. u. bet. l.i),

noget meget nedsættende. Hånd er verre end
uledskedt kaXk.Moth.O30. Han var saa god
tilforn, som Dagen var lang, men nu er han
verre end en 'Dieye\.Holb.Masc.III.3. være
værre end en af træ, se I. Træ 2.3. (jf. ond
4.5-6 ; nu 1. br.) m. h. t. sygdomstilstand: daar-

ligere. Adolph seer saa mørk ud under

Øinene idag, han er værre end igaar. CBernh.

NF.III.80. *Bli'er værre han (o: en patient),

saa lad De kun mig (0: lægen) kalde. PaJM.
1.70. 1.2) (efter opkomsten af bet. 2 mindre

brugt og næsten kun CPj som attrib. adj. \\

om ting ell. forhold. Hvor meget værre (1948:
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haardere^ Straf, mene I, at den skal agtes

værd, som træder Guds Søn med Fødder,

og ringeagter Pagtens Blod. Heir.10.29. *tie,

forsvar mig ey, vil nogen mod dig pukke,
|

Du setter kun min Sag derved paa verre

Fod. Falst.Ovid.3. mit Øre haver hørt værre

(Chr.VI: stærkere; Ting. Sir.l6.6. der bli-

ver et værre Unl. Matth.9.16 (1907; se u. let.

l.\). Der gik kun kort Tid, inden (tyskerne)

stillede værre Krav. OlufPedersen.DenpoUti-

skeModstand.(1946).121. jo flere kokke, jo

værre saad (suppe), se III. Kok. || om le-

vende væsen, især person. Mazarin var værre

Mand, men Cromwel bedrev værre Gier-

ninger, eller rettere . . den Første havde fleere

men den Sidste større Lyder. HoXb.Ef.IY.209.

(spøg.:) Han sejler ud efter Indien, mener
Paradis og finder den ny Verden — ikke

sandt, Vorherre, eller en værre Mand (o:

janden), leger med haml JVJens.C.16. mand
des værre, se u. des 3.i. 1.3) i substantivisk

anv.
II

i artikelløs form. det bliver ei got før

verre kommer. Moth.028. Desuden gives der

jo vel i Fritænkeriet en Mængde Grader

og Trappetrin fra Værre til Bedre. Prahl.

LY 230. (han) ligger og døjer baade ondt

og værie.JPJac.I.21. han skulde straffes

med værre end døden. AOlr.DH. 1. 170. jf.

sp.968^^^: (han) giorde af ondt værre. Æreboe.

59. hverken bedre eller værre, se u. let.

1.4.
II (1. Ir.) m. ulesi. art. en slem Slægt

opdrager en værre. Rahl. Sandsig. 402 || m.
lest. art.; dels (sj.) i fk., om den ringeste,

daarligste af to. man greb disse to skikkel-

ser (o: Sigurd og Stærkodder) som de ypper-

ste indenfor hedenskabet . . Starkad bliver

den værre af dem.AOlr.DH.il.219. dels i

intk.: »Til det bedre fra det værre
|
Led os

med din højre HsiSind.Grundtv.SS.III.272.

især i forl. til det værre, i daarlig ret-

ning, med ringere resultat (især om udvik-

ling, forandring; mods. til det bedre, se bedre
sp.56"^). i det jeg formaner herom, roser

jeg ikke, at I komme sammen, ei til det

Bedre, men til det Værre (1948: Jeres Sam-
menkomster er jo ikke til Gavn, men til

Skade for ]er).lCor.ll.l7. Hvorfor udlegges
Alt i Bibelen til det værre? Balle.Bil.1.94.

Hauch.MfU.120 (se u. Vending 8.2^. (kam-
pen) har . . forandret sig til det værre for

kæmTpeflokken. AOlr.DH. 1. 60. \\ i forl. m.
foregaaende ubest. pron. see, du er bleven
sund; synd ikke mere, at dig ikke noget
værre skal vederfares. Jo^.5.Jf4[. *han skal . .

takke Guderne, at intet Værre
|
Har ramt

hans l.sind.PalM.V.33S. jeg ved ikke noget
værre end, se V vide 3.5. (.4) som adv. (jf.

desto-, desværre;. I have gjort det værre
(Chr.VI: I giøre verre; 1931: I bærer eder

værre ad; end Eders Fædre. Jer.i6.i2. *Jo
værre det gaaer til,

|
Jo mere skal du vinde

|

Og større Kraft befinde,
|
Naar du kun

stride v'\\.Brors.l92. man synes Aarene gaar
hurtigt, men Tiden gaar værre endnu.

JVJens.A.II.290. Bredahl følte sig næsten
værre tilmode. OThyreg.B.231. (letonvejene)

slider langt værre paa Gummien end Asfalt.

JesperEw.(PoU*liil945.9.sp.l). værre til-

freds, se tilfreds 2.3. ilde er han klippet,

og værre er han raget olgn., se III. klippe

2.3 og II. rage 3. jo mere man rører i

(ved) skarn, jo værre lugter det olgn., se

III. røre 2.i, 3.1. || m. flg. sammenlignings-
10 led med end; dels i forb. m. adv.: hun . .

havde det værre end haardt, sølle Trine.

Bregend.HH.1.62. disse . . Kulbriketter, som
stinker værre end værst. Buchh.(Pol.'U 1926.

9.sp.2). især (ofte spøg.) i forb. det kan ikke
gaa værre end galt: MaglPet.MF.II.33.
Pol.*l2l942.12.sp.l. dels m. flg. substantiv

(svarende til den u. let. l.i nævnte forb.):

Venus har jeg aldrig seet uden . . som Galion

paa et Skib, men der saae hun ud værre
20 end Fanden. Heib.Poet.Y318. (hans) Mo'er

føjter om ved Nattetid værre end en Rende-
tøs. Pont.F.11.234. Frandsen spiste værre end
et Dyr, hun . . smaskede højlydt. 2JBen<2o«.

GH.120. bande værre end en matros, se Ma-
tros, hade, sky værre end pest(en), se Pest 1.

værre end en ulykke, se Ulykke 5.4. dels

(vulg.) m. flg. bisætn.: Lærlingen og Bydren-
gen de masede værre end de var tossede (o:

med en juleudstilling). OBock.MesterMittwochs
30 Historier. f1905J. 42. hverken værre eller

bedre, (dagl.) som udtr. for, at man meddeler

noget, især en hændelse, uden at ledømme det,

at man har affundet sig med det, kun konstate-

rer fakta olgn.: netop det angivne; simpelthen;

ogs. nærmende sig let.: leklageligvis ; desværre,

(undertiden m. overgang til sulstantivisk anv.).

Saa traf det sig engang hverken værre eller

bedre, end at vi bleve tagne tilfange af en

Flok Soldater. Blich.(1920).Xiy.225. skulde
40 det da times mig hverken bedre eller værre,

end at jeg forvildede mig did.Gjel.HS.lOl.

vil De saa tænke Dem det Uheld, at hverken
bedre eller værre end en Maaned efter saa

dør min lAoder.MH.YIII.30. det (skete)

hverken værre eller bedre, end at han igen

rendte paa F.CHans.F.334.

2) (talespr.) uden (tydelig) kamp. let.,

Irugt som et forstærket udtr. for ell. nu i

reglen m. nogenlunde sa. bet. som II. slem 2

50 (og II. gal b): (meget) ubehagelig, ugun-
stig, uheldig, besværlig, alvorlig (2.2);

ved ord med nedsæt, let. letegnende en høj

grad: rigtig (4.2); slem (II.2.4). 2.1) som
præd.; især i forl. den er (var) værre!
den er (var) skrap, slem ell. gal. Vi skal som
Prøve (paa gadesproget) blot anføre et lille

Udvalg af de TiLraab, hvormed en dum eller

affekteret Yttring besvares: . . Den var jo

rar! Den var værre! Den var spysIBøg/j.
60 DD.1866.185. (klokken er) Allerede fem —

den er værre — ! Væk er hun i det samme.
LBirke.DT.65. har du hugget den (o: li-

len)? — B. har aldrig givet mig Lov at

laane den. — Den var værre. LindskovHans.
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NH.16. 2.2) som attrib. adj. Det er osse en

„værre" Unge (a: om en sehraadig ung pige),

vi har ia&et. AntNiels.Bondeliv.ilI. (1869).
154. Hvis der nu var gaaet rigtig Ild ! .

.

det havde været en værre Historie. Wied.S.

168. En dansk Dram, Jomfru, i en værre
UuTtighedl MylEnch.T.32. Det var et værre
Vejr i Gaar. Det v,ar ikke Regn og ikke Sjap,

men Tøsne og Snesjap, der er det samme,
men i højeste Fotens. PoU*li2l918.5.sp.2. Du
(er) da en værre ldiot.ChrEngelst.HJ.25.

„i Dag skal jeg betale 166 Kroner i Ali-

mentationsbidrag." . . „det var en værre
en" (jf. II. en 2Q).LindskovHans.NH.23. ofte

i mer ell. mindre faste forb. som en værre
medfart, plante, Rasmus, redelighed, se Med-
fart osv.; noget værre punch, skidt, slud-

der, vrøvl, se Punch 2 osv.

III. værre, v. ['vgre] -ede. (glda. d. s.

(i pass. wærræs og part. wærretj, fsv. vår-

ra(s), no. dial. verrast, oeng. wiersian, oht.

wirson (ty. dial. wirsen^, jf. fsv. væsna,
Uive værre, no. dial., oldn. ve(r)sna; afl. af
II. værre; jf. forværre; næsten kun dial.)

gøre værre. Moth.031. nu vist kun i pass.

værres, blive værre, ringere; forværres;
især om syg person, sygdom, vejrlig olgn. Et
Mavesaar . . værredes og bedredes i uaf-

brudt Skiften. HøjskBl.l899.1491.sp.2. disse

forfærdelige Lidelser, der aldrig syntes at

faa Ende, men værredes Dag for Dag.
Embedsmændenes Hovedadresseavis.^^U 1907. 1.

sp.5. *Sort bliver Solskin
|
de næste Somre.

I
Alt Vejr \mTes.ThøgLars.ST.90. MDL.

Feilb.

TV. værre, Værremaal, vær-
rende, se IV værge osv.

værsaa-artig, -god, se u. artig 3.2,

god 6.3.

Vær(s)skal», et. se Værtskab.
værst, ad), superl. [v^rsd] (Høysg.AG.

56.57) ell. (gldgs., vulg. ell. dial.) [væs^i] (jf.

væ'st er oo Skomarremester./^olA;efsiVisse."/8

1861.16. væ'ste c\d Bedste, smsf.^/a 2865.72;.
(glda., æda. d. s., sv. vårst, no. verst, oldn.

verstr, oengr. wierst(a), oR wirsist(o); superl.-

dannelse til den u. II. værre nævnte stamme;
jf. Værste) i

I) som superl. til ond (1-5), III. slem,
II. gal (5) og III. ilde og undertiden andre
(dog bruges superlativen i olm. heller ikke
i de u. II. værre 1 nævnte (undtagelses)til-
fælde); ogs. uden udtrykt sammenligning om
den højeste grad ell. en meget høj grad: højst,

meget slem osv. I.l) som præd. kristne jøder
er verst, så prangere, så æbelkoner.Mo^/i.

031. De to Mennesker . . var dem, som har
gjort mig mest Fortræd i Verden. Mange
Gange, naar jeg var værst i mit Sind, har
jeg bedet til, at jeg maatte blive af med dem,
Schand.F.lOO. (digtet) kan staa som en Prøve
paa Hugo naar han er værst i denne Genre.
Rubow.HL.13. hunden er værst for sin egen
stuedør, se Stuedør 4. jf. bet.l.i: det første

pust er værst (det værste), se I. Pust 2.
||

i upers. sætn. *Værst ved det Hele var det
dog,

I

Hans Plads ved Bordet Hunden tog.

Bastian.nr.3.4. i forb. m. med (III. 10):
Værst var det med, at Søvnen undertiden
vilde overmande ham paa Rideturen, i/aiie-

by.45. (skørbug) er sikkert ikke farlig . .

Det er værst med 'YxddtYi&Åen. KnudAnd.HR.
107. det bliver værst for dig selv olgn.,

10 det vil blive mest ubehageligt for dig (ofte i

trusler), (han) havde altsaa glemt sin Tur!
Naa, værst for ham selv. Reiserer.KG. 36. Vil

Du ikke tro min Historie saa værst for Dig.
Buchh.UH.148. jeg havde værsgo at møde
til Middag . . Ellers blev det værst for mig
selv. AHenningsen.Byenerobret.(1945).82. \\ i

forb. m. hensobj. ell. præp.-led m. (i) mod.
frænde er frænde værst, se Frænde, nabo er

nabo værst, se Nabo 1. han er sig selv
20 værst (Moth.030. HBrix.HK.289) ell. (nu

oftest) værst mod sig selv: Mau.11.236.
„Han var værst mod sig selv og sine Egne,"
sagde Husmanden. Schand.BS. 436. 1.2) som
attrib. (hun) holdt Carthesianlsmum for det

værdste og fordærveligste Kietterie, som
nogen Tiid var kommen i Verden. Holb.

Heltind.II.372. *Da gik den Vældighøie
(o: Thor)

\
Paa Eng til Troldens Dyr,

|

Hvor med et skummelt Øie
(
Ham mødte

30 værste Tyr. Oehl.XXIX.109. *(grenene) fik

dog den værste Ende,
|
De blev kun til

Pindebrænde 1 HCAnd. SS. XII. 97. (ridefoge-

den) skjældte og bandede de værste Eder.
NPWiwel.NS.55. Byen . . har udvidet sig i

værste Murmesterstil. ^aDons.MOS. i vær-
ste fald (VilhAnd.Litt.IY300. KnudAnd.
HH.86) ell. tilfælde (se Tilfælde l.e). vise
sig fra sin værste side, se I. Side 4.1.

||

i forb. m. (nedsæt.) personbetegnelse: af værste

40 slags, af reneste vand. *(jeg) lader, som hiin

værste Tyv, dig hænge
|

I Skovens Green
med tvundet HamT^.Oehl.V1.195. Hun er det

værste Asenl Wied.MB. 1.12. han ryster paa
Haanden som den værste gamle Olding.

KMieh.MT.140. Han er nu osse den værste
Drillepind! CJ?ans.jP.232.

||
(talespr.) angi-

vende den mest fremtrædende (største, stærkeste,

mest ubehagelige) del af noget (en masse,

samling, et forhold), den værste Sult var stil-

50 let. Pont. FL.285. De trak en rød Klud op af

hans gabende Jakkelomme og tørrede det

værste Blod atlisbm. AndNx.PE.III.66. (hun)
stak en kroget Finger ind i Munden paa
Barnet og rensede den for det værste Grus.

sa.MR.195. (drengen) sprang sommetider til

siden for at undgaa de værste vandpytter.

Gersov.KL.7. 1.3) i substantivisk anv. || i

forb. den værste; i al alm.: jeg skal altid

være den verste. Moth.V283. denne vinter

60 var den værste i mands minde
j

(dagl.) i

forb. det er (ell. varj (dog) den værste,
som udtr. for noget forbløffende, overraskende.

Nu havde man i halvandet Døgn været hel-

lig. Det var dog den værste, Hr. Ibald Peter-
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sen havde været ude iox.TomKrist.LA.lll.

ofte som udbrud af overraskelse: det er (var)

dog forbløffende, ,,den stiveste". Dét er den
værste! Er du københavnerdansk l^SiDrew;-

sen.K.65. Pol.^U1941.4.sp.5. om noget (me-

get) ubehageligt, besværligt, et farligt, (dum)-
dristigt foretagende, eventyr, udskejelse olgn.,

især i forb. som gaa (med) paa den vær-
ste (jf. gaa 3.8J, være med paa den vær-
ste, (han) slog overgivent med Hovedet.

Han var med paa den y?eiXs,t&.AndNx.PE.

111.145. paa de Konditioner ka' du faa mig
te og gaa paa den værste. OBock.Forhen-

værendeMennesker.fl910J.81. Det er den vær-

ste, jeg har været med tillMH.III.31. Fie

og Mie . . to rare Piger, og med paa den vær-

ste. BHolst.L.89.
II

i forb. det værste. Det
Værste er, at jeg nu ikke rigtig kan huske

det Yers. Heib.Poet.VI.73. *Maa det Værste
(o: døden) hændes mig,

|
Skal dog ei Thro-

nens Støttepiller synke
|
Med Herskeren.

Boye.PS.Il.105. jf. sp. 972*'«-: „Jeg ønsker

Dem til Lykke i de nye Værelser. Som jeg

haaber, er De nu saa temmeligt i Orden." —
„Aa jo — det Værste har jeg fra Haanden."
Hrz.III.51. det værste af (ell. ved) det
hele, se II. hel 5.1. i forb. som det værste
er igen (Soya.AV.14. Socialdem."lil952.16.

sp.6) ell. tilbage: *De (o: fjenderne) har

Alle det Værste tilbage,
]
Thi end lever den

Gamle af Da^elGrundtv.Dansk.I.145. „Det
Værste er kun tilbage," sagde Manden, da
havde han Skovlskaftet i sig. Mau.11908.
det værste, (som) jeg ved, se V vide 3.5.

som obj.: Jomfru Justitia, som næsten alle

gamle Piger, gjerne dømmer det Værste om
1^3Ssten.PAHeib.(CThaar.H.30). (hun) aner

straks det værste. CHans.BK.102. far var

kommet paa hospitalet og lægerne frygtede

det værste. MKlitgaard.GM. 122. det er Møl-

ler og mig grumme ubehageligt, at De be-

standig paastaar, der skal findes Mere i Boet.

Naar vi ikke vare bekjendte som vi ere,

kunde man jo troe det Værste om os.

Hrz.IV197. Folk de tror altid helst det

værste. AndNx.MR.171. haabe det bedste
og vente det værste: Krist.Ordspr.nr.

10391. HilmarWulff.VL.38. jf. Mau.12115.
i særlige forb., styret af præp.; i forb. som
skælde en ud for det værste (der er

til), bruge de stærkeste (mest ringeagtende)

skældsord om en. Læreren (skældte) mig ud
for det værste i hele Klassens Overværelse.

B. T. 'V,1936. 3. sp. 3. Socialdem. "Iiil950. 13.

sp.6. Vi skal leve og forgaa —
|
det er

godt at tænke paa,
|

at en Hjælper i det
Værste

|
er den simple sorte Skrnå.Hoff-

mann.8V.87. være over det værste, se

III. over 3.6. et velklædt, fredeligt Menne-
ske blev paa det værste mishandlet. i2a-

ketten.l 832.330. i den Tid, da Spøgeriet var
paa det Værste (o: paa sit højdepunkt;

værst). NPWiwel.JL. 204. i forb. som være
belavet (Mau.1.374) ell. forberedt (Erl

Krist.DH.234) paa det værste, (sj.:) Jeg
er med paa det (alm.: den, se sp.973*)

værste, for jeg tror, at for Dig og mig
sammen ligger der Chancer allevegne. Gyr
Lemche.NB.151. skulle til det værste,
skulle udføre det haardeste, vanskeligste, kede-

ligste osv. arbejde, hverv. Daglejerne skal al-

tid til det værste. Krist.Ordspr.34. der skal
nogen til det værste, især brugt som udtr.

10 for resignation overfor et arbejde, hverv, ell.

som (spøg., iron.) trøst til den, der skal ud-

føre arbejdet. PHans.KK.232. „Jeg studerer

Jura." — „Naa — ja, der skal jo nogen
til det værsteV Wied.K.172. du er stadig

levende, ja, der skal jo nogen til det vær-

ste. Leck Fischer. (PoUV lo 1940. Sønd. 9. sp. 4).

som del af skæmtesprog som „der skal no-

gen til det værste", sagde drengen, han
skulde i kirke (ell. han spiste kanten af

20 pandekagenj. Mau. 11907. Gjel.RS.II.262.

Krist.Ordspr.431.638. Flemløse.201f. være
med til det værste (nu alm. paa den
værste, se sp.973*): han (var) en rask

Gut, altid med til det værste og altid

i godt Hnvaør.Tretow-Loof.PaaJagtiRumæ-
nien.(1904).36. HomoS.CMA.16. til det
værste, til det værre (se u. II. værre 1.3^

ell. (især) paa værste maade. Modernes og

Levemaadernes Forandringer . . til det Ver-

30 ste. Holb.Ep.in.l97. udlægge, udtolke, ud-

tyde noget til det værste, se II. udlægge

3.2, udtolke 2, udtyde 3.3. || i forb. de vær-
ste, de ærbare Horer . . ere de verste at

bedaare dig. Høm. Moral.L80. det var en

ond Trold; det var een af de allerværste,

det var „I)ævelen".HCAnd.(1919).II.83. Pi-

gerne var de værste, de hvinede og anklagede

hveTandre.AndNx.PE.I.145. de tobenede

ræve er de værste, se I. Ræv 3.1. jf. III. slem

40 4.2: smaa Udgravninger . . ere de værste til

i Sneefog at samle Snee. VeiBygn.(1865).123.

billard.: Hvis den røde Bal vælter Pindene,

er det gale, tossede, vilde, de værste eller

Yildmænd. DSt.1943.126. \\
(talespr.) i forb.

m. gen. ell. poss. pron. (jf. Værstej. Flaske-

skylning og Øltapning var Børnenes vær-

ste (o: det mest afskyede arbejde). OThyreg.

P8.24. klassisk musik er hans det værste
j

1.4) som adv Hånd gør verst imod sig self.

50 Moth. 1 23. *Hvad har i Livet Du hadet

værst? FGuldb.S.185. *Bjørnen, som løb Pan-

den mod
I
og drak den frygtelige Skalle,

|

var værst dog faren af dem Alle. Kaalund.
126. Almuen . . var jævnlig udsat for sult

og nød. Værst gik det ud over arbejderne

. . over husmænd og skovarbejdere. LinmZd.
Chr.VlIl.II.33. sulten (hungrig, mager) lus

bider værst, se Lus 1.2. værre end værst,
se II. værre 1.4. hvor har du det værst?

60 (vulg.) er du vel forvaret, rigtig klog? GJørg.

Leif.(1920).81. han har selv værst deraf,
(nu næppe br.) det gaar mest ud over ham
selv; det bliver værst for ham selv (se sp. 972*).

Heib.Poet.1.389. Hauch.IV.117.
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2) (dagl., delvis jarg.) i (litotisk) forb. m.
nægtelse: ikke saa ringe, slem, daarlig; gan-
ske god; i udtr. for noget ubehageligt: ikke

i højere grad; kun lidt; ubetydeligt. — som
præd.: „saa gaar jeg ind og henter ham en

Cigar." „Ja, tak, en lille Bid Røg, det var

ikke \ss)TsV HHostr.F.ll. Vejret var jo heller

ikke \d3Tst. MylErich.SJ45. „Er det en god
Bog?" .. „den er ikke yadrst." Mackenzie.

Skibet er ladet med. (overs. 1948). 37. substanti-

visk: „Lad os faa noget at drikke," sagde F.

„Frøken H. skal ha Is." „Ja Tak .
." sagde

Frøkenen. „Is var ikke det værste." Tandr.

K.83. som adv.: Gamle Thøgers Hænder var

var nu hvide som Skimmel . , men de ry-

stede ikke \æTst.JVJens.SS.23. „(tag) hel-

lere og snak lidt om dig selv end at rage

op i mit højst uinteressante Liv." — „Ja,

jeg har det skam ikke værst for Tiden."

AaseHans.Vr.68. han danser ikke værst.

SonjaHauberg.SyvAarforLea.(1944).263. \\ i

forb. ikke saa værst (lignende udtr. i sv.;

vist egl. spøg. dannelse efter udtr. som ikke

saa gal(t), slem(t); jf. VI. saa 6.4; muligvis

har dog saa her erstattet et ældre som, se VI.

som 7) som præd.: Tiden gik i det hele taget

temmelig godt, og det var ikke saa værst

med Kosten heller. KLars.HPE.130. de Aar
var saamænd ikke saåværst.FrPoulsen.Rej-
serogRids.(1920).179. Bo blev holdt fast paa
Kasernen af Vagttjeneste, det var saamænd
heller ikke saa værst. Poul Sør.BS.374. som
adv.: Nu havde Kronens Bønder . . det jo

ikke saa værst igennem Tiderne; faa havde
det i hvert Fald hedre. AarbFrborg.l939.IL
142. min Sag staar ikke saa Yærst.GSchiitte.

OK.92. (1. br.) som gradsadv. til adj. ell.

andet adv.: Der kunne siges noget om hver
enkelt (i slumkvarteret), men ikke så værst
meget. Haxell.Minfar var entyv. (1950) .10.

Værste, et. ['v^jsda] {glda. d. s., fsv.

vårsta; substantivering af best. f. af værst,

jf. værst 1.3; sml. II. Bedste; nu næppe br.)

skade, ugunst (for en person); efter poss.

pron. ell. gen.: en anden er bange, at han
skal tale til hans Yerste. Spectator.359. i

forb. som regne en noget til værste,
(jf. II. regne 9.2;! lade det blive en til skade,

lægge en noget til last; tage ilde op. De vil

sikkert ikke regne mig til værste om jeg

ikke i alt er enig med I)em.Rask.Br.I.70.
smst.393.

Vær-sted, et. se Værested.
I. Vært, en. [vByd] Høysg.AG.138. flt.

-er ell. (nu næppe br.) -e (Konfirm."lial701.
§9. Skuesp.VIII.13. Funke.(1801).1.45. jf.

Huusværte.Corsaren."/ii2S59.2.sp.i. se ogs.

u. Spisevært^; gen. -s ell. (nu næppe br.)

-es (*(vi) drak vor Værtes Sk&ale.HMik-
kels.D.12). (ænyd. werdt, wæirt, glda. (best.

f.) verdhen (Mand.159), sv. vård, fsv. vårdh
(ogs. i bet.: skytsherre, patron), no. vert; fra
mnt. wert (gen. werdes^, svarende til ty. wirt,
oht. wirt, ægtemand, husherre, vært m. m..

got. wairdus ; af uvis oprindelse, jf. dog Arkiv.

LII.312ff. og u. I. Davre, Nadver)

1) privatperson, som (i reglen uden be-

taling) modtager en ell. flere andre per-
soner, især ven(ner), bekendt(e), i sit hjem
(hus) og giver vedk. midlertidigt op-
hold og (ell.) underhold der (jf. Hus-
vært 1), ell. som har indbudt vedk. til at
deltage som gæst i selskab, gilde olgn. i

10 hjemmet ell. (undertiden ogs.) paa restaura-

tion olgn. Cajus, min og den hele Menigheds
Vært hilser ^der. Rom.16.23. naar jeg og
min Herre siden kom i Vertskab sammen,
saa gav Verten vel Herren det fornemmeste
Sæde, men mig dend mageligste Stool. Holb.

HP.II.9. *Vi vil efter Bunden lede
|

I vor
Verts de stolte Gl&s. Skuesp.X.15. *jeg er

Vert ved Festen. Heib.Poet.III.339. *Gjæst-
frihed møder den Vandringsmand

|
langs med

20 de trange Veje . .
|
mild er Værtinden, og

Værten er glad
|

paa Reden. Hostr.T.151.

Saa var det, at den Tid kom, da Svensken
trak sig tilbage og det hele København delte

sin Tid mellem at skænke som Vært og
drikke som Gæst. JPJac.l.102. *Min Kone
. . har indbudt sine Venner til en Fest,

| og
jeg er Vært — gid jeg var Gæst! AaBerntsen.
DenkosteligeGave.(1929).57. jf. (om kvinde,

værtinde; sj.): *Dem selv (o: Anna Ancher)

30 skal man paa Skagen sé
|
som . . Venners

Vært ved dagligt Bord. MylErich.S. 3. uegl.:

*Nu holde de og har til best
|
Hos ham

(o: gud) en evig Løvsals Fest,
|
Og Lammet

selv,
I

Ved Livets Elv,
|
Er baade Vert og

Giest. Brors.305. *Jesus . .
|
Nøder, som Vært,

os ved hans Bord
|
Til ei at levne det Bedste

!

Grundtv.Festps.183. talem. (nu næppe br.):

Hånd er bedre gest end vert. o: kand ikke

med at nøde sine gester til mad. Moth.Gl19.
40 VSO.II.373.

2) næringsdrivende, der driver hotel-

virksomhed, gæstgiveri, pensionat olgn.

ell. (og) restaurationsvirksomhed; nu
kun om saadan person betragtet i forhold til

virksomhedens kunder, gæster ell. som bevil-

lingshaver olgn. (i officielt spr. bruges beteg-

nelserne Gæstgiver, henh. Beværter; som pro-

fessionsbetegnelse bruges Hotelvært (og Kro-
mand ofl.), henh. Restauratør; sml. Værts-

so husholder; til nærmere angivelse af virksom-

hedens art bruges ssgr. m. -vært (for en dels

vedk. nu foræld.), se fx. Gæste-, Hotel-,

Kafé-, Klub-, Kro-, Pensionats-, Punche-,

Skyde-, Skænke-, Soldater-, Spise- (1), Ud-
skænknings-, Ølvært; jf.ogs. Bordel-, Hore-,

Snaskeværtj; ogs. (jf. bet. 1) om privatperson,

hos hvem en person mod betaling faar sin kost

(jf. Kostværtj, ell. hos hvem en soldat ell.

militærhest er indkvarteret (jf. ssgr. som Fo-

60 der-. KvarterværtJ. (den barmhjertige sama-
ritan) tog . . to Penge ud, og gav Verten
(o: i herberget) dem, og sagde til ham:
røgte ham (o: den overfaldne). Luc. 10. 35.

jeg har aldrig min Livs Tid hørt, at en
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Vert i Paradiis (o: et værtshus) har haft

Samvittighed. fl^oZJ.iiJ.i. 7. Lars Mathiesen
døde . . i Foraaret 1852 . . efterat han i en

Tid af henved 60 Aar havde været Vært
paa Frederiksberg. Davids. ZiiL.42S. Værten,
hans Husstand eller Medhjælpere (maa ikke)

nyde berusende Drikke i Beværtningsloka-
leTne.LovNr.642''li2l917.§2. Værten i en Be-

værtning eller et Gæstgiveri. LoviVr.22S "/s

1939.§39. jf.: Vårtens (o: et kbh. gæstgiveris

indehavere) ere kede af at beholde hende
(o: en logerende). CBernh.NF. III. 101. \\ i

ordspr. og talem. (nogle bruges nu ogs. til

bet. 1). Verten skal først drikke sine gester

til. Moth.V139. det er jo Sædvane, at Ver-

ten dricker Giesterne til. Holb.Jep.1. 4. Lystig

Vært gjør glad Giæst.Mau.3058. CBernh.
1V.150. drikke og lade værten leve, se III.

leve 2.1. gøre regning uden vært, se Regning
5.3. se ogs. Herberg 1.2 slutn.

3) indehaver af ejendom, betragtet i

forhold til sin(e) lejer(e) (jf. Hus- (2),

Vicevært^; ogs. om lejligheds indehaver i for-

hold til logerende. Midlerne til at forekomme
de sørgelige Følger, som endeel Værters
Ubluehed . . kunde drage efter sig. bogtitel.

1795. *op fra Vertens (o: værtsfamilien) min
Kop Mælk jeg (d: en logerende) i&aer.PalM.
IY95. Otto pleiede kun at see sin Værts
Familie . . naar han betalte sin Maaneds-
leie.Goldschm.Hjl.II.77. Verten i Huset. MO.
Verten har opsagt alle sine Leiere. VSO.

4) (naturv.) organisme (dyr, plante) i

forhold til en anden (et andet), der ud-

nytter den som bolig, vokseplads ell. (og)

som ernæringskilde; især om dyr, plante

i forhold til snylter, der lever i, paa, af det

(den).
II (jf. Mellemvært; zool.). en dræbt

Hundesteile havde været Vært for to eller

tre Bændelorme. Jap Steenstr.(VidSelskOver-

sigt.1857.190). Larverne . . leve en Tid ind-

kapslede i deres midlertidige Værts Lunge.
Lutken.Dyr.*(1881-82).461. mange (parasit-

ter) begynder regelmæssig som Æg i een
Vært . . henlever dernæst nogen Tid i en
anden Yært. Boas.Zool.*135. om fugl, der ud-
ruger en anden fugls æg: De andre arter,

der i Danmark har været benyttet som
værter for gøgens yngel er hvid vipstjert,

bynkefugl (osv.). VLDyr.1.345.
||

(bot.). Snyl-
tere (Parasiter) tage ikke blot som Epi-
fyterne Ophold paa eller i et andet Væsen
(Dyr eller Plante), der betegnes som deres

Vært, men de tage deres Næring fra Værtens
Væv. Warm.Bot.370. LandbO.IV.307.

II. vært, part. af II. være.
-vært, suffiks, se -værts.

Vært-, i ssgr. af I. Vært, ofte vekslende

m. Værts- (s. d.); spec. i naturv. ssgr. til

bet. 4 ; foruden de ndf. medtagne kan nævnes
speciellere betegnelser for (dele af) organismer,
der er værter (4) for snyltere, fx. Vært-celle,

-fisk, -larve, -organisme, -træ. -banden,
part. adj. (naturv.) bunden til samme vært

XXVII. Eentrykt "/, 1953

(4) (mods. værtskiftende;. SaVXX.617. De
forskellige Snylteplanter vise en meget for-

skellig Grad af Værtbundethed. /Sai.ZF/.

308. -dyr, et. (ogs. Værts-, MdsskrDyrl.
LIY26.LIX.151). (naturv.) dyr, der er vært

(4) for en snylter. Lutken.Dyr.*(1881-82).

516. Larven (findes) i Værtdyrets Hud.
NaturensV 1918.125. -folk, se Værtsfolk.

-inde, en. (^?da. verdinne (Dronning Chri-

10 Stines Hofholdningsregnskaber.(udg.l904).133),

mnt. werdinne) kvindelig vært (1-3) ell. vær-

tens hustru. I) svarende til Vært 1. *Verten

og Vertinden,
|
Og alle Giæster samled var.

Bagges.SkR.75. at . . være en elskværdig
Vertinde i sit Huus, være venlig mod .

.

sine Giæster. Heib.TR.nr.66.12. Hostr.T.151

(se u. Vært 1). || hertil bl. a. Værtinde-
pligt. FruHeib.HG.*(1947).28. JakKnu.S.
132. 2) svarende til Vært 2. En from vert-

20 inde er selden at ånde. Moth.VI40. Jern-

skæg. D. 76. Biogr. Haandleks. II. (1923). 783.

jf. ssgr. som Bordel-, Pensionats-, Spisevært-

inde. 3) svarende til Vært 3. det skede efter

disse handeler, at samme qvindes, husets

vertindes (1871: Eierindes^ søn blev syg.

lKg.l7.17(Chr.VI). Holb.Forv.8sc. PNJørg.
S.94. jf. Husværtinde. -plante, en. (ogs.

Værts-, jf. HavebrL.^II.728. se ogs. u. bet.

2). (naturv.) I) (jf. Næreplante) plante,

30 der er vært for en snylter. Hørsilke spirer

ikke paa selve Værtplanten (saaledes kal-

des den Plante, hvorpaa en anden snylter).

Rostr. Sygdomme hos de i Marken dtjrkede Plan-

ter. (1871).10. HavebrL." 11.728. 2) plante,

hvorpaa visse smaadyr lever, holder til, ell.

(og) som udnyttes af dem. Vi forudskikker, at

Løvtræernes Insekter sjældent ødelægger de-

res Værtplanter saa grundigt som Naale-

træernes. Frem. DN. 658. Bergs. MS.^ I. 282.

40 Bierne „trækker" paa en Mængde andre
Planter, men de nævnte hører til deres bed-

ste „Y33Ttspla,nter".Pol.^*lil935.16.sp.3.

-pligt, en. se Værtspligt.

-værts, suffiks. [-iVBfds] (nu ikke i rigs-

spr. -varts. se u. sydværts. -vært. se u. sø-,

vestværts. -vart. vestvart. Stibolt.SF.49. øst-

vart. smst.50). {ænyd. -værts, -varts (se u.

land-, søværtsj; fra <?/. -wårts, feoiZ. -waarts

;

adverbiel gen. svarende til mnt. -werdes,

50 -wardes, -wordes (se -vortes^, oht. -wertes,

-wartes, oeng. -weardes (eng. -wards^, got.

-wairj)is (fx. i andwairj)is, overfor, fram-
wairj)is, videre); -vart, -vært (ænyd. d. s.,

se u. vestvært(s)j svarer til glda. -wart, -wort

(i north wart, nordpaa, øster vort, østpaa.

GldaKrøn. 153.145), æda. -wart (i synnan
wart, imod syd, ovan wart, ovenpaa. Brøn-
dum-Niélsen.GG.1.191) , sv. -vart (i nord-,

syd-, våstvart samt i ingen, någon vart,

60 ingen-, nogetsteds hen), oldn. gagnvart, gagn-

vert, lige overfor, nt. -wart, mnt. -wert, -wart,

-wort (hvorfra de nyere nord. former vist er

laant), oeng'. -weard ; til det adj., der foreligger

i oldn. -verSr (i innan-, ofan-, ne8an, -ritan-
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ver6r, indad-, opad-, nedad-, udadvendt), oeng.

-weard (bl. a. æfterweard, følgende, and-

weard, nærværende, innanweard, indre), got.

-wairj)s (i andwairj)s, nærværende), til oldn.

ver5a osv. (se vordej; jf. I. Luvart, II. lu-

vart, lævartst; sml. -leds, -vejs) I) i adv.,

angivende en bevægelse i en vis retning
ell. mod et maal. I.l) m. (steds)adv. som
1. led: i den ved 1. led angivne retning: for-,

ned-, udværts; især i forb. m. betegnelse for

verdenshjørne (i olm. spr. bruges forb. m.
-paa (vestpaa osv.) ell. forb. m. præp. mod:
mod vest osv.): nord-, ost-, syd-, vest-,

østværts. 1.2) (sj.) i forb. m. adv., der an-

giver afstand, som 1. led: langværts. 1.3) i

forb. m. subst. som 1. led: i retning mod det

(ved 1. led) angivne: land- (1), sideværts (1).

jf. (sj.): * Hjalp det at flygte?
|
om skov-

værts jeg %øgiQ'^YilhAnd.GD.23. 2) i adv.

m. subst. som 1. led angivende en be-

vægelse gennem, over det (ved 1. led) be-

tegnede: land- (2.1 ), søværts, jf. (sj.): der

(er) ikke . . kommet store Mængder (kul)

hertil haneYærts. Socialdem.^''l»1945.1.sp.5. 3)

i adv. m. adv. som 1. led, betegnende op-
hold, plads, stilling paa det (ved l.led)

angivne sted: inden-, udenværts. 4) i adj.,

ved adjektivisk anv. af (nogle af) de u. bet.

1-3 nævnte ord, se land- (2.2), side- (2), sø-,

udværts.

Værts-, i ssgr. af 1. Vært og ofte veks-

lende m. Vært-. I) af Vært 1-3; i disse ssgr.

er Værts- nu det alm., se u. Værts-folk, -pligt;

so7n eksempler paa udeladte ssgr. til bet. 1

kan nævnes Værts-by, -land (for sammen-
komst, stævne). 2) af Vært 4; Værts- og

Vært- er begge alm., hyppigst sidste form; se

u. Vært-d3T, -plante, I. -skifte, -dyr, et. se

Værtdyr, -folk, pi. ell. (nu sj.) et (EBrand.
(PoUVil923.9.sp.l)). (nu sj. (især i bet. S)

Vært-. Bøgh.JT.427. S&B. Hjemmet.1912.
330.sp.2). vært og værtinde; værten og hans
hustru (og deres familie, husstand). I) sva-

rende til I. Vært 1. Det var . . mine nære
Venner og Yadrtsiolk. Brandes. X.148. Vært
eller Værtinde har en af Parret (der er gæ-
ster for første gang) til Bords . . den anden
placeres . . ved Siden af den af Værtsfolkene,
som ikke har ført nogen af dem ind. VortHj.
IV, 1.33. AHenningsen.JL.47. 2) (nu 1. br.)

svarende til I. Vært 2. JOlr.SD.IY50. Plad-
sen som Værtsfolk i Faardrup Forsamlings-
hus er ledig. SorøAmtstid.^*! 10 1944.6.sp.2. 3)
svarende til I. Vært 3. et Værelse, i hvilket
hans (o: J. P. Jacobsens) brave Værtsfolk
gjorde alt, hvad de formaaede, for at hygge
om \i&m.Brandes.III.44. Pont.LP. 1.148. Sme-
den.(1952).118. se ogs. ovf. 1. 41. -fng;!, en.

(zool.) fugl, der er vært (4) for en andens æg,
unger, (engpiberen og den gule vipstjert er)

fundet anvendt som værtsfugle (o: for gøge-
unger) over hele landet. FLD^/r./.^^Æ.
Værts-has, et. [ivBfds|huJs] dagl. ofte:

['vBfSihuJs] (jf. skrivemaaden Vershus.Fr

Sneed.1.87. Kollerød.38. denne udtale angives

ogs. af Levin.); i begge tilfælde er h i 2. led

ofte svagt ell. helt svundet i udtalen (jf. Jesp.

MFon:'72). gl.-kbh.: [>væS|(h)u?s] (ænyd.

d. s. (Kalk.IY919. PEelie.Skrifter.il1.(1933).

12), <?/. wirtshaus) I) egl. om næringsvirksom-

hed, der modtager overnattende, midlertidigt

boende gæster: herberg, gæstgiveri, kro, hotel

(og evt. samtidig har restaurationslokaler, der

10 besøges af stedets folk); nu dels (i alm. spr.)

om restauration af lavere art, beværtning, dels

(især vulg. ell. jarg.) om restauration i al

alm. (af lavere ell. finere art, som selvstændig

virksomhed ell. del af kro, hotel osv.). Verts-

Hus . . kaldes et hGB i byen som er anord-

nedt af øfrigheden at tage fremmede rei-

sende ind, huse og spise dem for penge.

Moth.VMO. (Chr. 11.) førdte et uordentligt

Levnet, søgte allehaande forførisk Selskab,

20 sværmede om i Staden, saavel udi Verts-

Huuse, som udi Borger-Huuse, hvor der

vankede tractamenter.i/oZ5.Di/.//.5. Verts-

huset „Stadt London" i Hamborg. (??/?&.///.

99. Det var en deilig By, og i det deiligste

Vertshuus tog han md.HCAnd.(1919).I.ll.
de Leietjenere, hvilke Hotellerne udsende

for strax at modtage de Reisende paa Told-

boden og anbefale Yertshuset. Kierk.V11.333.
Provinsboerne (blandt kadetterne) maatte (ofte)

30 ty til et „Værtshus". (Selv den største og

mest elegante Restaurant var i Kadetternes

Sprog et Værtshus). Steensen.Søofflcersskolen.

(1951). 340. holde værtshus, (nu l.br.;

jf. Yærtshnshold). Moth.VMO. Pl.''hl728.

Begge Etaters Under-Officierer og Gemeene
maa ikke holde noget Slags Vertshuus.

PVIiil775.§l. i faste forb. m. præp. paa
(II.1.3 slutn.) som gaa, sidde paa værts-
hus, (nu næppe br.:) ligge paa værtshus:

40 Kom til Sorøe om Aftenen Kl. 10 og lagt

paa Vertshuuset hos Adolph Voss om Nat-

ten. Luxd.Dagb. 1. 88. Molb. Breve. XII (se u.

I. ligge 6.1 j. han gaar paa Værtshus, naar

Damperen er losset. LindskovHans.NH. 31.

et herligt værtshus! sagde ræven,
han faldt i ulvegraven, se Ulvegrav 1.

2) (jarg.) værtshusholder. Aah, Hr. Værtshus

!

Lad vos faa To (o: genstande) té.MaglPet.F.
.

11.111. PoV^U1930.Sønd.l3.sp.l. Værts-
so lius-, i ssgr. ['vsrdshus-, dagl. ofte 'vBfshus-,

gl.-kbh. 'væs(h)us-] af Værtshus 1 ;
foruden de

ndf. medtagne kan nævnes: Værtshus-besøg,

-ejer, -gæst, -have, -knejpe, -liv, -mad, -mis-

sion (jf. Mission 2), -optøjer, -regning, -rettig-

hed, -scene, -skilt, -spektakel (jf. Spektakel

2.2), -uorden (jf. Uorden B.i). -bord, et.

spec. (nu næppe br.): spisebord i hotel olgn.;

især omtable d'hote. Rahb.E.II.35. Molb.Reise.

1.267. t -dreng, en. tjener, opvarter i et

60 værtshus. Holb.Heltind.il. 23. vAph.(1764).

766. -driver, en. (sj.) person, der driver

tiden bort paa værtshus. AndNx.PE.IV185.
-folk, pi. (nu næppe br.) d. s. s. Værts-

folk 2. Holst.R. Krøyer.Er. 75. -gæld, en.
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en gæsts gæld til et værtshus. Corsaren.''lal859.

sp.5. han havde gjort Værtshusgæld. PoZ."'/4

194L4.sp.3. -hold, et. (emh., især foræld.)

iiæringsvirksomhed som værtshusholder. Kroe-
og Vertshuushold er i nogle Kiøbstæder ind-

skrænket til dem, som derpaa have taget

BorgeTska,h.Nørreg.Privatr.I.352. Er der ikke

et Slags Værtshuushold her paa Stedet?
Hrz.I.nS. Arrestanten . . drev Værtshus-
hold. Ugeskr.jRetsv.1901.817. f -holdelse,
en. d.s. OeconT.lV.63. -holder, en. person,

der driver restaurationsvirksomhed; (nu olm.,

især som professionsbetegnelse:) restauratør;

(især emb.:) beværter; i olm. spr. nu især om
indehaver af mindre restauration, en bevært-

ning; tidligere ogs. om gæstgiver. Man tiggede

og nødte os ind i Herbergerne. Ingen lider

mere ved denne Revolution, end Vertshuus-
holderne.jBagf5fes.DYZ.342. „Kraas, Restau-
rateur." — „(Kraas:) Værtshuusholder; jeg

beværter bare med Koldt." Oversk.Com.VI.

44. Pedersen sidder nede hos Værtshusholder
Nielsen paa Torvet. Schand.F.79. Kun de

Værtshusholdere, der have Tilladelse til Salg

af Spirituosa, maa sælge Vine eller spiri-

tuøse Drikkevarer til Fortæring paa Ste-

det. LovNr.4"l2l888.§ 2. *Der skottet blev

til Vertshuusholdersken
|
Og Datteren,

som Kongen dandsed' med. HCAnd. SS.X.
147. -holderi, et. (1. br.) d. s. s. -hold.

Drachm.STL.248. Søiberg.KK.II.73. -hold-
ning, en. (nu næppe br.) d. s. s. -hold.

Riber.(Egeria.I,2.(1805).114). -kone, en.

især (nu næppe br.): kvindelig værtshusholder.

vAvh.(1759).528. Sehack.459. -kælder,
en. (nu sj.) kælderbeværtning. Amberg. jeg

maa ærlig tilstaa, at det ikke var noget fint

Sted. Det var en Værtshuskælder. Goidsc/irø.

V111.75. Søller.OE. 1. 90. -mand, en. (nu
kun dial.) værtshusholder; spec.: kromand.
Cit. 1745. (Aarb Frborg. 1911. 102). (militæret

i Odense har) der fortæret gode Penge,
til Fordeel for Vertshuusmænd, Giæstgivere
og andre. EPont.Atlas.il1.437. Krøyer.Er.50.
Gravl.EP.20.21. Feilb.

Værtskab, et ell. (nu næppe br., jf.

doq Feilb.) en (Iris.l793.II.174) [iv'Brd|Sga?-'>]

(tidligere ogs. (skrevet) Værd- (Verd-). Holb.

Paars.237.'sa.DH.I.174. — dialWær- (Ver-).
Reskr. 'Vi 1825. Fabricius. Drejø. (1882). 105.

Hedebo.47. Feilb. UfF. — undertiden Værts-,
JacBircherod.R.28. LTid.1730.355. Bagger.I.

29. EstherNoach.FamilienKoltoit.(1939).150.
dw!. Værs-. JacBircherod.FF.88. AarbKbh
Ami.1930.55). flt. -er (MR.1711.197. Feilb.)

ell. (nu næppe br.) -e (Holb.DH.I.213. Ew.
(19 14).1.382). (glda. wer-, wær-, werd-, vert-,

werdzskaff (-scap), sv. vårdskap, fsv. varj)-

skap; fra mnt. wer(t)schap, jf. nht. wirt-

schaft; afl. af I. Vært; jf.: „Vertskab . .

er nu gaaet af Brug i Almeensproget . .

men den tilsvarende høitydske Form Wirth-
schaft høres undertiden i daglig Tale i Be-
tydn. Næringsbrug, Bedrift og Styrelse deraf;

f . Ex. : det er et stort, vidtløftigt, besværligt

Wirthschaft, et forkeert Wirthschaft." VSO.)
1) svarende til I. Vært 1. I.l) (nu l.br.) det

at være vært (1), egenskab af vært (1),

en værts pligter olgn.; det at modtage en
som gæst og give ham ophold og (ell.) bevært-

ning, jeg (o: Rahbek) gik til mit Værtskab
paa Skjdeha,nen. Rahb.E.Y252. man kom til

Spørgsmålet om, hvor næste Årsmøde skulde
10 afholdes, og Købstæderne Haderslev, Søn-

derborg og Åbenrå . . brødes om Æren og
Fornøjelsen af det store Yærtsksbh.Rørd.HS.
68. EstherNoach.FamilienKoltoft.(1939).150.

sml.: De er store, og vi er smaa. Lad os

besøge dem. Rige Folk har godt Værtskab
(0: beværter en godt).LBruun.VZ.I.44. jf. bet.

1.2: Fru Philippa (0: dronningen) . . giver en
stor Fest . . nu maa hun (i kongens fra-

værelse) forestaae Vertskabet alene.CBernh.
20 Y328. 1.2) (nu kun dial.) gæstebud, gilde

(1.2), selskabelig sammenkomst, fest; ogs.

(nu næppe br.) d.s. s. I. Gilde 3 (Holb.DH.
1.213). naar nogen Geistlig Mand bliver til

noget ærligt Vertskab indbøden, skal hånd
ingenlunde sig til Drukkenskab lade bevæge.
DL.2—11—14. de gamle nordiske folkes

giestebude og vertsk&he. Holb.DNB.ll. De
nordiske Folk pleyede udi Vertskabe at

drikke de afdødes Sksia\e.Ew.(1914).I.382.
30 Balder var en Underkonge og Rune hans

Viv. Da de engang var i Værtskab, blev

Rune mundkaad mod sin Mand. TroelsL.

VII.61. der (blev), da Konen skulde „holde
sin Kirkegang" . . indbudt til stort Vært-
skab med Musik og Dans. AarbKbhAmt.1937.
159. Hedebo.47. Feilb. UfF. || i forsk. spec.

anv.; (dial.) om bryllup (Fabricius. Drejø.

(1882).105. UfF.), t om hoffest, hvor fyrsten

og fyrstinden optraadte kostumerede som bor-

40 gerlige personer (LTid.1730.355. jf.: „kaldes

et pregtigt måltid, som kongen giver til

sine hetiente.'' Moth.V140).
2) (nu kun dial.) svarende til I. Vært 2:

næring, forretning som gæstgiver; værtshus-
hold; gæstgiveri. Ingen Ponsche-Vert eller

Vertshuusholder maa holde mere end een
Pige til sit Vertskab. P/."/iii775..^2. *lad

ham gaae Jer (o: en gæstgiver)
\
Tilhaande i

Jert Yærtsk3ih.Oehl.C.(1811).22. Hrz.XlL
50 206. Madam Sigbrit . . havde drevet Vert-

skab i Bergen.CBernh.lII.29. VilhBang.LS.
187. Feilb. holde værtskab: Bev.''U1743.

Hrz.ni.240.

3) forretningsførelse, husførelse, (le-

delse af) bedrift olgn.; nu vist kun (dial.)

i videre anv.: forretning, foretagende, bestilling

ell. (oftest; m. nedsæt, bet.) menage {1 slutn.);

redelighed; postyr; væsen, tvende Forlo-

vede, der tale . . om den snart begyndende
60 Huusholdning . . om Husets og Værtskabets

Indretning, om hvem der skal bydes til

Bryllup. Blich.(1920).XV13. Det er Lisettes

Fremtid jeg taler om. Hvad skal Enden
blive paa dette Vertskab? Her løber den

62*
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Hofjunker . . og vimser om hende. CBernh.

11.12. holde et galt Vertskab (Huus.). Hvad
er her for et Vertskab? (hvad tager man sig

for?).il>fO.(„i dagl. Tale"), der er saadan et

Værtskab naar vi skal af Sted. C7/F. jf.:

Agenten (o: en købmand) fortalte om sin

„Bedrift", og S. lyttede til dette kraftige

Værtskab. Goldschm.III.460.

I. Vært -skifte, et. (ogs. Værts-, i

let. 2: Landbo. lY 339. BerlKonv.XX.27). lo

I ) (1. br.) det at en kro, et gæstgiveri osv.

faar ny vært. Larsen-Ledet.LK.II.65. 2) (na-

turv.) det at snyltende dyr ell. plante skifter

vært (4) ell. efter sit udviklingstrin lever paa
forsk, vært-dyr, -planter. Rostr.(VidSelskOver-

sigt.1884.3.5). Bladlus med Værtskifte, fierjfs.

MS.n.283. Sortrusten (har) Værtskifte mel-

lem Korn- og Græsarter og Berberis. T/P.
1909.747. II. -skifte, v. (naturv.) om snyl-

ter, især rustsvamp: have værtskifte (1.2). Den 20

paa Barken af Weymouthsfyr . . optrædende
Blærerust . . værtskifter med Solhæi. Havebr
L.*L530. især i part. værtskiftende: de

værtskiftende Rustsvampe. Rostr.fVidSelsk
Oversigt.1884.18). LandbO.IV. 816. yærts-
plante, en. se Værtplante, -pligt, en.

(Tært-. DanmRigHist.L782) hvad der paa-

hviler en mand at gøre i hans egenskab af

vært overfor besøgende, gæster ved et selskab,

(oftest i flt.). EBrand.UB.105. Den roligtao

belevne Pahl . . opfyldte sine konverse-
rende værtspligter. Salicath. KajMunks mor-
dere.(1949).42. -skab, -skifte, se Vært-
skab, I. -skifte.

"Værv, et. se Værft.

værve, Værving, se II. hverve,

Hvervning.
Væsel, en ell. (især dial.) et (Boers.

VetF.118. Feilb.). [ivæJs(8)l] (nu kun dial.

m. former som Vessel. Moth.V141. Høysg. 40

AG.14. EPont.Atlas.in.390. Oehl.XXIX.143.
Schaldem.SkB.75. Feilb. tidligere undertiden
skrevet Vædsel. JacBircherod.FF.38. Funke.
(1801).1.95. — Vissel. Moth.V227. HesteL.
(1703).C7.r

jf. Feilb. — jy. Hvæsel (Johs
Brøndst.DO.n.121), Hvedsel (Argus.1771.
Nr.26.3) olgn. jf. Feilb.). best.f. væ8(e)len;
flt. væsler, (ænyd. væsel, veisel, væsle, vesle,

visle, æda. flt. wæslæ (Harp.Kr.l4), sv. vessla,

fsv. vissla, no. vesel, oldn. i ssg. hreysivisla, 5_o

oeng. wesole, wesla (eng. weaselj, mnt. we-
sele, oht. wisala (nht. wieselj; af usikker op-

rindelse; for dyret findes en række eufem.
betegnelser (tabuord), se II. Brud, II. Guld-
brud, Kongedatter 2, den kønne (u. III. køn
3.1^; om overtro i forb. m. dyret (dets giftig-

hed, opfattelse af ddt som en giftig øgle m. m.)
se Feilb. UfF. samt FrHeide.OndeogGodei
Dyreham.(1940).16ff.) i flt., om rovdyr af
slægten Mustela af maarernes familie ell. 60

om denne slægts mindre former (de egentlige
væsler), i Danmark repræsenteret ved lækatten
ell. hermelinen (åen store væsel. MøllH.lIl.
89. BøvP.1.274) og bruden (II) ^den lille

væsel. Brehm.Patted.291. Liéberkind.DV. XI .

319. ogs. den almindelige væsel. Funke.(1801).

1.97. MO.); ogs. (nu ikke i fagl. spr.) om
en enkelt af disse (om lækat: EPont.Atlas.

1.611. OFMull.ZoolPr.3. Brehm.Patted.293.
MøllH.III.89. om brud: ZoolDan.1.34. jf.

Moth.V141. Høysg.AG.14); i ssgr. ell. attrib.

forb. om andre væsellignende dyr (Brehm.
Patted.295. BøvP.11.299. jf. Odder-, Pung-
væsel^, det skal være Eder ureent iblandt

den Vrimmel, som vrimler paa Jorden: Væ-
selen og Musen og Skildpadden med dens

Arter. 3Mos.11.29. vi (fangede) mangehaande
Væsler, der gave det bedste Yorværk. Hauch.
IL 359. *Der hvor hungrig Væslen drik-

ker
I

Blommen ud af Ørnens Æg.Kaa-
lund.VG.ll. Lieberkind.DYXI.313. Feilb.

\\

ofte i sammenligninger, (han) smuttede væk
saa hurtigt som en Yæsel. Blich.(1920).XXX.
136. Lynsnar som en Yæsel. Pont.DR.^II.
295. Pelle bugtede sig, han var som en
Væsel der har smagt B\od.AndNx.PE.I.132.
Hun var ulegemlig tynd som en Yæsel.Emil
Rasm.FB.123.

||
(dial.) billedl., om person.

*naar man ser ham gaa,
|
Man sige maa:

|

Hør' denne Væsel med til Dyrene? Fiseom
„Tordenkalven". (1887).[2]. Feilb. Væsel-,
i ssgr. (1. br. væsels-, væselsadræt. KMich.
Mor.(1935).110). fx. væsel-agtig, -art, -bid,

-fælde, -haar, -lignende, -skind, -slægt, -ha-
le, en. spec. 2(: græs af slægten Vulpia Gmel.;

egernhale. Lange.Flora.^(1851).80. Rostr.Flora.

I.'* (1925).49.

Væsen, et (i ænyd. er ordet ogs. fk.,

hvoraf maaske foreligger rester i forb. stor,

megen væsen u. bet. 4.i). [ivæ's(8)n] Høysg.

AG.41. best.f. væs(e)net; j^^. væs(e)ner ell.

t d. s. (i bet. 3.3: Gottsched. Grundvold. I.

(overs.l742).466. LTid.1753.367. alle engel-

ske Væsen lige til Mylorderne. Oehl. Br. II.

140). {ænyd. væsen, vesen, vesent, væsinde,

SV. våsen(de), no. vesen; fra mnt. wesen (og

wesent m. sekundært -i), substantiveret inf.

(mnt. wesen, være, se II. værej, sml. mlat.

esse, fr. étre, væsen")

I) det at eksistere (i en vis form, til-

stand). I.l) t levende væsners tilværelse;

liv; ogs. (jf. bet. 2.3): livsførelse; levned ™
(3). *Hvad er vort Væsen? om vi ey

|
Gaar

Kierligheds dend reene Yey. Kingo.SS.Y65.
*mit forvorpne Væsen (orig. mea fortunaj

|

Maa høre ilde. Falst.Ovid.132. *Da (0: i dø-

den) skal jeg see din Salighed, |0g naae
mit Væsens Øiemed;

|
Da skal jeg evig fry-

des ! Evangelisk-kristeligPsalmebog.(1798).175.

1.2) (nu kun m. overgang til bet. 2{.i); sml.

væsentlig 1^ virkelig eksistens ell. forekomst;

realitet; virkelighed, skelne mellem Væ-
sen og Skin. D&H. jf.bet.B.i: Alting paa
Jorden er Skygge; Alting paa hiin Side er

Væsen (orig.: substancej og virkeligt. Lodde.

NT.9. 1.3) t tilstand, i hvilken noget fore-

kommer; skikkelse (l.i). (det fremhæves at)

saafremt den udenfor bemeldte Taarn be-
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liggende forfaldne Bro igen skulde opbyg-
ges, det da vilde lade vel, at denne Taarn
var i sit forrige Yæsen.Cit.l732.(Helsingør

SundU.164).
2) (egl. som gengivelse af lat. essentia)

især i forh. m. gen. ell. poss. pron.: hvad der
udgør den egentlige, konstante natur
hos noget (i modsætn. til dets (af ydre fak-

torer bestemte) tilværelse); den kerne af fa-

ste indre egenskaber, der faar ydre udtryk i

virkninger, reaktioner, optræden osv.; ind-

begrebet af natur, faste indre egenskaber og

disses udslag, ytringer (om brugen i den
Hegelske filosofi (mods. Værenj se Heib.Pros.

I.USff. samt Kierk.XY717ff.767f.); m. af-

svækket bet.: karakter, (hoved)egenskaber. 2.1)

m. h. t. ting ell. forhold. Væsen . . Er den
værende tings beskaffenhed, ilfoi/i. 7289. Ved
Væsenet hos en Ting forstaaes det, som har
Grunden i sig til alle den Tings øvrige Egen-
skaber, og af hvilket disse lade sig forklare.

Eilsch.PhilBrev.164. Som Ilden nødvendig
raaae brænde, thi det flyder af dens Væsen,
saa maae den Uendelige strsifie. Basth.AaT.
57. (den sande kærligheds) udvortes Skikkelse

kan forandres, men dens Væsen bliver altid

det samme. Mynst. Tale. (1828). 8. Drengen
. . erklærede, at han ikke forstod Præstens
Forklaring og Sakramentets Væsen og Virk-

ning. Sc^and.FY 24. de Naturbegivenheder,
der . . har et barsk eller højtideligt . . Væ-
sen (Brandes.DD.177: Charakter^ som Vin-

teren eller Uvejret. Brondes.//.2Jf. Triange-

lens Væsen (Natur) er at have tre Sider og
tre Vinkler. JLGottlieb.Fraseologi.''(1882).385.

En Kop kan man (o: et barn) ikke alene

drikke af . . man kan ogsaa . . puste ind i

den og faa den til at give sit inderste Væsen
Udløsning i en Lyd, der kan være meget be-

tagende../o/isWitil^.T. 33.
II
m. afsvækket bet.:

det ejendommelige, særprægede ell. det vigtig-

ste, essentielle, kernen i noget, den Modenhed
i Charakteer og Dømmekraft, som udgjør
Væsenet i selvstændig Flid og selvstændig

Opfatning. Ørs<.y/.245. jf.bet.l.^: Her er ..

ingen Anledning til at drøfte Spørgsmaalets
Væsen (Brandes. E. 89: Realitet^. Brandes./

Y

64. være en tings væsen, ogs.: være det

essentielle, karakteristiske ved noget. Kjær-
lighed til Gud er Væsenet i al Religion.

Ørst.1.181. det Samme, som er den sædelige

Verdens Væsen, er ogsaa Naturens Væsen.
Mynst.Identitet.(1826).7. Hjemmet . . var
jevnt velstillet . . Orden, Nøjsomhed og Hus-
tugt var dets Yddsen. Nathans.GB.68. Lad
aldrig et Telegram være langt og vrøvlet.

.Jo kortere jo bedre. Kortfattethed og Fyn-
dighed er Telegrammets Yæsen.EGad.TT.
131.

II
i sit væsen ell. f i væsenet, i sin

natur og indre karakter; i sin kerne; i det

væsentlige. Fanden spiller snart her, snart

der sin Comoedie, som er i Væsenet den
samme, alieneste med nogen Forandring i

Navn og Omstændigheder. ^Pon^.ilfen.///.

367. En saadan Samtalen (med en ung pige)

er i sit Væsen ganske guddommelig. ZierA;./.

386. KBlixen.Daguerreotypier.(1951).58. 2.2)

m. h. t. levende skabning, især menneske; egl.

om (indbegrebet af) et individs konstante na-

tur og karakteregenskaber; ogs. undertiden om
(del af) jeget, selvet (hos JVJens. undertiden

nærmende sig bet.: sjæl, se HarryAnd. JL.

278f.). Fuldkommenheds Lov forbinder os

10 til at elske andre Mennesker som os selv,

fordi de har samme Væsen som \i.JSneed.

VII. 36. han kaldes og saa (o: den sande

gud) med Hensyn paa hans eget Væsen.
Thi Gud Jehovah er Sandhed. Mynst. Betr. I.

79. Maatte det nu undes mig at vandre den
Bane, mit Væsen kaarede. Grundtv.Indbydelse.

(1808).12. dengang da I ikke kiendte Gud,
tiente I dem, som ei af Væsen (Chr.VI:
naturen; 1907: Naturj ere Guder. Gal. 4. 8.

20 *Du (o: guds moder) er den hvis Væsen hvi-

ler
I

i sig selv. Mens Verden iler
|
dvæler

du i Lys og smiler. J7Jens.C.//4. *Vil selv

du fatte
I

dit Væsens Rod,
|
skøn paa de

Skatte,
I

de (o: oldtidens beboere) efterlod.

sa.AH.61. Sjælen, Menneskets dybeste Væ-
sen. PoL'Vioi920.i/.sp.2. jf.bet.Z.z: Latteren

udgaar jo ikke fra vort etiske, men fra vort

æstetiske Væsen, og som æstetisk Væsen
er Mennesket int.Brandes.XIL135. Tilbøye-

30 ligheder, hvoraf de fleste . . ere grundede
i Menneskets Natur og Yæsen. JSneed.I.

30. (jf. u. bet. 4.i) i forb. være ens væ-
sen, være en vigtig del af, kernen af ens

natur, karakteregenskaber. Kierlighed var hans
Væsen, han kunde ikke leve for sig selv

alene. Mynst.Brøndst.9. Qvindens Væsen er

en Hengivelse, hvis Form er Modstand.
Kierk.1.356. Rossini's Væsen som Componist
var Melodien. /^jBergf/i.lf.35. en Plante, hvis

40 Væsen det er at voxe mod Lyset. Eoos.Orø

etupaaagtetVærk af Holberg.(1930).ll. 2.3) vi-

dere anv. af bet. 2.2; især: (indbegrebet af)

afspejlingerne af, udtrykkene for, det ydre

præg af et menneskes natur, karakter; den for

en person naturlige maade at være paa; nu
især om en persons almindelige væremaade i

omgang med andre, hans optræden, manerer
(taget som udtryk for hans karakter og natur);

især tidligere ogs. om en persons ydre frem-
50 træden m. h. t. udseende, skikkelse, holdning,

paaklædning (og handlemaade) ell. om paa-

taget optræden, opførsel, hånd har et majeste-

tisk wæsen. Moth.V290. Hvorledes kan mit
Væsen være frit og muntert, da min Siel er

et Rov for .. Smerter? Biehl.Euph.28. Mit
Helbred faaer jeg aldrig mere; min Ung-
doms Munterhed er gandske borte. Jeg er

tung og mat i mit hele Væsen, og ingen ret

Lyst har jeg til nogen Ting.Blich.(1920).VII.
60 25. *hos jer . .

I

Er Aasyn, Tale, Mine, Gang
og Stilling,

I

Kort, eders hele Væsen, Alt

kun Maske. Heib.Poet.IV376. Han er barsk,

naar man første Gang kommer til ham,
men det er kun hans Væsen, som er saa-
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ledes; i Grunden er han mild og god. sa.

Pros.1.186. Munken det Skarn slog mig
(o: et æsel) Vand i Næsen,

|
og Drengene lo

ad mit gnavne Yassen.Rich.I.Oå, være stille,

venlig o.s. V. af Væsen. y^SO. *Fangen blev

jeg for evigt
|

i dine fagre Arme,
|
saa yndigt

var dit Væsen,
|
saa varig din Vakkerhed.

JVJens.NG.317. Trods han var fyldt af

Harme, bevarede han et roligt Yæsen.Søi-
berg.KK.1.23. (stortyven) er en kraftig, bru-

tal Person med et yderligt slesk Væsen.
NatTid."'liil920.M.2.sp.2. et vindende væ-
sen, se u. IV vinde 6.2. (nu ikke i rigsspr.)

i fori. m. præp.-led m. over ell. paa: du
havde faaet bedre Væsen paa dig, og var
mindre forlegen og folkeskye. Rahb. Tilsk.

1802.188. Hun blev . . indtaget af det milde,

søde Væsen, der var over denne unge Pige.

Hrz.ST.80. et Væsen havde han paa sig

som en Frinds. [Levetzow.J Anna.(1864).lll.
han har saadan et underligt væsen paa sig.

Feilb. et gement væsen, (jf. u. bet. 5.2;

nu næppe br.) usleben optræden, ordinære

manerer. Det meste, hånd paa nogen Tid har
haft at dadle paa Folckene her i Huuset, er,

at der er saadant gemeent Væsen hos os alle.

Holb.Kandst.1.2. sa.UHH.IY4. || m. præg-

nant bet.; dels (nu næppe br.): tiltalende op-

træden, pæne manerer, hun faaer intet Væ-
sen, ingen Levemdi&de. Rahb.Tilsk.1792.754.
Der er en Frøken saa fin og skjær . .

|

fornem er hun, og Væsen hun hax.Hostr.

SpT.III.18. dels (m. overgang til bet. 4.2;

dagl.): meget selvbevidst ell. stolt, pralende

optræden; især i forb. uden væsen, bram-
frit, naturligt (optrædende), den bette Frøken
havde været skøn at tale med, saa venlig

og uden Væsen ved sig. AaseHans.S.30. han
(o: en prins) var akkurat ligesom vore egne
derhjemme uden noget Pral eller Væsen.
ERode.JP.21.

3) hvad der eksisterer
,
forekommer,

forefindes, især i den fysiske verden. 3.1)

(nu kun i den 1.57 nævnte forb.) substans;
materie (l.i); stof; masse; ogs. d. s. s.

Essens 1 (Agerbech.FA.I.54). paa Bunden
af Skeen (sætter sig) noget tykt og lev-

ret Væsen, som en GeUe. Ruge.FT.276. Det
Væsen, som overalt er bekiendt under det

Navn Vand, er et flydende og klart Cor-

pus eller Legeme. JCLange.NVI. Man kalder

ofte Blyant adskillige Væsener, hvormed
man tegner og skriyer. vAph.Nath.1.401 . Det
egentlige Moskusdyr . . Et Dyr bekiendt af

det stærktlugtende Væsen, som det bærer i

en Pose ved 'N3i\len.Cuvier.Dyrhist.I.167.
||

i forb. det rene (f sande) væsen, et stof,

en substans i sin renhed (uden iblanding af
andre stoffer); i videre anv. i al olm. om. vare,
ting ell. forhold, der er ægte, uforfalsket; spec.

om brændevin, akvavit ell. (tidligere) om
penge ell. (sj., vel spøg., iron.) om skarn
(D&H.). han for Guldets Skyld høit satte
Næsen.

|
(Hvem giør ei det,' der har det

sande Yæsen?). ChrBorup.PM.140. „hendes
Papa har vist nok det rene Væsen." — .

.

„Han skal være Ejer af to Herregaarde."
Blich. (1920). XIV 138. Brændeviinsflasken
er svingende fuld

|
Med Gyldenvand, det

rene Y3dsen.Heib.Poet.VII.395. ingen Stuk,
intet Gibsmarmor, alt (er), som man siger,

det rene Yæsen. Høyen.Breve.131. *(bien) føl-

ger sit sikre Organ, som er Næsen,
|
med

10 renlig Sans for det rene Yæsen. SophClauss.
DV17. *(vi skal have) lidt hvid Vin til

Sovsen, —
|
men det rene Væsen tar vi

sgu med Kummen og på 'Da,nsk\Rørd.KI.47.

Vil man virkelig smage og nyde sin Te, skal

man gradvis vænne sig af med at bruge
Sukker, indtil man har det „rene Væsen" i

sin Ko^.PoV^lil925.Sønd.21.sp.l. (l.br.) om
kendsgerninger, fakta: Som denne seer den
lærde Grandsker paa |

Det Indholdsrige,
20 Grundige, Solide.

|
Han vil det rene Væsen,

maa Du \iåe.Hrz.D.I11.55. 3.2) (nu næppe
br., undt. ved personificerende anv., jf. bet. 3.3^

genstand; objekt; ting. hvor der er et

Væsen, sammensat af Træer (nemlig en
Skov) der ere og Væsener, som ikke er

sammensatte af Træer, hvor der er et Væsen
sammensat af Blomster, der ere og Væsener,
som ikke ere sammensatte af Blomster (nem-
lig Bladene hver for sig. Stilken af Blom-

30 sterne o.s.Y.).Kraft.(KSelskSkr.VI.119). En
Almanak er, saavidt jeg veed, det eneste

Væsen, ved hvilket Alderen er en Forbry-
delse. Fr/Sneed. 7. 467. Det er første Gang
jeg var paa saadan et Væsen (o: et damp-
skib). Jeg var meget søsyg. HCAnd.(Reumert.
HCAndersen som han var.(1925). 112). Skuden
syntes at blive et andet Væsen, naar L.

lagde sin Haand paa Rorpinden. EfieWeZs.

MH.33. 3.3) hvad der eksisterer som in-
*o divid, skabning (især: indenfor dyreriget;

sjældnere: i den organiske verden i det hele

taget); ogs. om noget (i individuel skikkelse)

af overnaturlig art (overnaturligt væsen), et
fælt sortagtigt Væsen,

|
En Diævel uden

Tvivl, med sorte Haar paa Næsen. TFess.4.

Det er i en saadan Bog (o: en naturhistorie)

. . man skal lære at kiende de skabte Væ-
seners Leramehygning. vAph.Nath.V 549. *I

Væsner, som omsvæve disse Steder (o: elver-

50 folkene)] Heii.Poet.III.470. Gud er ikke et

legemligt, ufuldkomment Væsen, men den
fuldkomne Asind.Katek.§16. Ingen onde Væ-
sener kan . . skade det lille Barn. Sofus Chri-

stensen.EtFolkesagn.(1937).12. De første Væs-
ner er encellede, uden Kønsforskel. JFJens.
RF.153. jf.: mange store Philosophi have
holdet for, at der udi et hvert Menneske er

et Væsen eller Geist, som er mellem Siæl

og Legeme. Holb.Ep.IV287. \\ om menneske
60 (jf. Menneskevæsen 2). hvad der paa denne

lange Vei . . meget incommoderer, er en

Mængde af populære og kiærlige Væsener
(o: bondefangere), som patrouillere her.iFr

Sneed.1.498. Hun var et . . uskyldigt, elske-
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ligt Væsen, som ¥&&. Mynst.Brøndst.ll. qvin-

delige YæseneT.Kierk.I.302. Mennesket er

et tænkende Yddsen. J LGottlieb.Fraseologi.'^

(1882).385. hun betragtede Bønderne som
Væsner, der tilhørte en lavere Menneske-
kaste. Poni.MMZd.94. en anden Kvinde, et

ligegyldigt Væsen, som kun faar den Be-

tydning i hans Liv, at hun bedrager ham.
Tom Krist. Mellem Krigene. (1946). 153. i til-

tale: For sidste Gang i Dag, kjereste, in-

derlig kjere Væsen! tag Din Beslutning

tilh3ige.PAHeib.(FruHeib.HG.199). \\
(nu

næppe br.) m. særlig tanke paa individets

ydre, skikkelse, naar alle disse (o: tilskuerne)

vende tilbage, da er man (o: forbryderen)

død, er udreven af det hele Samfund, i et

ganske andet Yddsen.HCAnd.F.64. Portner-

sken (i nonneklosteret) opløftede et Skrig

da hun saae mit mandlige Væsen betræde
den hellige Tærskel. sa.BC. 1.186. \\ i sær-

lige attrib. forb. fornuftigt væsen, se u.

fornuftig 1 (jf. Fornuftvæsen^, et højere
(Suhm.V16) ell. højeste væsen, (højeste)

gud(dom). Holb.Ep.III.317. I stedet for det

Ord Gud bruger man nu mere Himmel,
Skiebne, Forsyn, Høieste Yæ&en.JSneed.II.
269. Balle.Bib.1.130. se ogs. høj sp.ll56'*.

levende væsen, ofte i flt. om mennesker og

dyr, navnlig i modsætn. til (planter og) (liv-

løse) ting. jeg er Moder! Et levende Væsen
fordrer Næring af mig. Kierk. 1.188. Faare-

skindspeltsen er den sædvanlige Dragt, der

ligesom de filtrede Marelokker er Opholdsste-

det for mangfoldige levende Yæsner.AEMei-
nert. Naturen og Menneskelivet. II. (1855). 249.

da dannede Gud Herren Mennesket af Ager-

jordens Muld og blæste Livsaande i hans
Næsebor, saa at Mennesket blev et levende

Væsen (1871: en levende Siæ\).lMos.2.7

(1931). et lille væsen: *jeg det lille Væsen
(a: en ung student)

\
knipsed mildt paa Ndd-

sen. Schand.UD.198. saa giftigt var det lille

Væsen (o: en bremse). JørgenNiels.D.129. især

brugt som kærlig, medfølende betegnelse for et

lille barn: Kierk.V1.134. *Heelt mager blev

det lille Væsen,
|
Det kom sig af, at han

var kræsen. Bas<ion.nr.5.2. De smaa Væsner
fo'r baade oppe og nede, baade paa Borde
og Bænke. De legede at lave Mad, at holde

^ko\Q.Bregend.DN.32. Den Nyfødte er et

hjælpeløst lille Yæsen. NaturensV 1913.169.
menneskeligt, organisk, overnatur-
ligt væsen, se u. II. menneskelig 1, orga-

nisk 1, overnaturlig 1.

4) hvad man foretager sig, hvad der
foregaar; foreteelse; ogs. m. videre (ube-

stemt) bet. 4.1) (undertiden vanskelig at skelne

fra bet. 2.s) især i forb. m. gen. ell. poss. pron.:

hvad et væsen (3.3) foretager sig, dets

opførsel, gøren og laden, handlinger

,

transaktioner ell. hvad en person giver
sig af med, hans arbejde, affærer olgn.;

især nedsæt., om adfærd osv., man finder ufin,

^^VQ (og nærmende sig bet.: uvæsen {!)).

*Giv agt paa Hendes Væsen kun,
|

Seer
efter Hendes Lader.

|
Jeg allereede merked

har,
I
At Hun gaar hen i TsLaged.Holb.

Skiemt.E8.^ *For din skyld Maro om Æneæ
Kjiig har skrevet,

|
Men all hans Væsen

med Didone dog indført. Falst.Ovid.48. jeg

holder ellers ingen Kalkuner, da jeg for min
Død ikke kan lide deres Yæs&n.Blich.(1920).

VI.138. Forsager du Diævelen? . . Og alle

10 hans Gierninger? . , Og al (Alterbog.437

:

alt; hans Y dd^enl Alterbog.(1688).327 . her-

efter: (taleren) drog Ministeriet og al dets

Væsen og alle dets Gerninger frem og skar

det sønder og sammen. (S<ttcÅ;.J.i35. (de bød)

Paven og alt hans Væsen den stindeste

Troås.GBang.EK.II.124. ofte i forb. drive
sit væsen, drive sit spil; husere, den onde
Aand . . driver sit Væsen her ved Midnat.
Oehl.XXY8. Min Vej . . går igjennem lutter

20 Steder, hvor (horderne) drive deres Væsen.
Rask.Br. 1.441. „Tag nu blot ingen Stikpenge
meer .

." — „Ak . . hvad skal vi smaa Em-
bedsmænd gribe til? .

." — „Gaa nu og driv

ikke sit Væsen altfor grovt!" — sagde Star-

osten. Hauch.1.84. Paa det gamle Slot drev
et Spøgelse hver Nat sit uhyggelige Væsen.
VSO. jf.: Det er bekjendt, hvorledes disse

falske Meninger . . endnu hos os ret dreve
deres onde Y3dsen.Hjort.KritLit.I.89.

\\ (nu
30 næppe br.) om en persons arbejde, profession,

bedrift. En hver skal blive ved sit væsen
(o: skomager, bliv ved din læst!).Moth.V290.

jeg veed eders (o: ridefogedens) Væsen og
Håndtering saa vel paa mine Fingre, at jeg

selv kunde være Rifogd, om det skulde gielde.

Holb.Jep.III.2. ^7. Fabrikvæsen (og bet.b.2):

allerede i mange Tider har (fabrikanten)

snarere havt Tab end Fordeel af sit hele

Yæsen.Gylb.VII.31. det er ikke mit væ-
40 sen, (maaske delvis til bet. 2.2 ; nu næppe

br.) det er ikke min sag ell. vedkommer ikke

mig. Moth.V290. Det er icke . . mit Væsen,
at nøde nogen til eller fra hverandre. Zom
Grønneg. 1.148. MO. 4.2) (dagl.) hvad der
foregaar et sted, (hvad der hører med til)

foretagende, virksomhed (hvori flere er

implicerede) ; oftest mer ell. mindre nedsæt.,

om (hvad der hører med til udøvelsen af) en
virksomhed, en aandelig bevægelse, rørelse, om

50 foranstaltninger af enhver art, ceremonier olgn.,

og ofte m. ganske ubestemt bet.: sager; rede-

lighed; maskepi; narrestreger; tant; ogs. om
hvad der er prangende, bombastisk, festligt

olgn. ell. (dial.) om besvær, bryderi (Feilb.).

Jeg havde skuldet forsvære, at der kunde
have været slig Bedragerie i det Væsen
(0: en (fingeret) heksescene). IIolb.UHH.11. 3.
Hun vilde ogsaa kysse mig; men jeg lod
hende forstaae, at jeg skiøttede ikke om

60 saadant Væsen, som var ikke sømmeligt
imellem to Personer af et Kiøn. Pamela.1.256.
*Vor Erkebisp

|
Vil neppe blande sig i dette

Væsen (o: Axel og Valborgs sag).OehX.IV.144.

den latterlige Storagtighed, det iskolde Haar-
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kløveri, kort sagt, det hele døde Væsen, som
er Tidens Festi\ens.Orundtv.PS.Y159. En-

kelte Fiskere begyndte saa galt at bruge

Olietøj og Træskostøvler paa Havet. Det

var noget sært nytteløst nymodens Væsen
for de ga,mle.EBertels.D.176. Alt det Væsen
med Kemi, Kromans Sjælelære, Logik og

vanskelige Regnegaader kan maaske være

ret interessant, men det har saare liden prak-

tisk Betydning, Folkeskolen. 1927. 743. sp.2. lo

*Leege er det Værk og Væsen,
|
Som vi

udi Børne-Aar |
Frem for Arbeid, Læren,

Læsen, |
Allerhelst og først attrdi&er. Stui.135.

Holberg sad og rynked Næsen
|
Ad det

hele Værk og Væsen (o: de lærdes samfund).

Grundtv.PS.III.308. (mindre br.) om noget

konkret: man blev kjed af de Ærter og alt

det salte Yæsen. Schand.BS.376. \\
(m. over-

gang til bet. b) i forb. m. gen. ell. attrib. adj.,

om alle de foreteelser, der hører til, alt hvad 20

der foregaar paa det angivne omraade, felt,

i det angivne milieu. Læreren . . har været

indviklet i Bondevennernes Væsen. M«/nsL

Vis.1.29. Peder Smed . . underviser Adser

om al det katholske Væsens Falskhed.

NMPet.II.217. (Chr. Pedersens) Brud med
det gamle Væsen (0: katolicismen, pave-

dømmet). Brandt.CP.187. hvem er klog, og

hvem er gal, kan En godt sige, naar En be-

tragter Verdens Yæsen. Skjoldb.L.65. Han . . 30

var oplivet af alt Morgenens Væsen, saadan

som det mødte ham paa hans Mark og i

hans Bj.HansPovls.HF.132. \\
(nu sj.) om

optog, pragtudfoldelse, festlighed ell. (nedsæt.)

om tummel, larm, spektakel, hurlumhej, op-

træden, gøgl olgn. Naar Solen er nedgangen,

gaar (stormogulen) bort med et stort Væsen
af Trommer og andre Instrumenter. P^wg^.

DP.763. Kiøbenhavn er et stort Stæd, al-

ting er der i Væsen og AWaTm.Skuesp.Yllé. 40

Det giør mig ondt for min gode Skov
|
at

til det Væsen (0: løjerne, tummelen paa Dyre-

havsbakken) de skal have Lov. Oehl. Digte.

(1803).302. Hvad er dette for et Væsen?
hvad giør I her for et Væsen? (0: Støi,

Uorden; i dagl. Tale.). MO. Raketterne stige

med meget Væsen
|
Og dale ned med et

lille Kn&\å.VKorfitsen.EV168. \\ (jf. bet. Li.)

om anstrengelser for at gøre noget stort og

festligt, anstalter, hvorved man gør stads af so

en olgn. Dersom det . . kunde falde belei-

ligt, vilde ieg give mig den Frihed at op-

varte paa Øverød, dog at det maatte skee

uden al Yæsen. Langebek.Breve.498. Der var

jo et Væsen for de to Pigebørns Skyld. Den
ene skulde være finere end den anden. £r/

Krist.NS.174. 4.3) (m. overgang til bet. 6;

nu næppe br.) m. særlig tanke paa tilstand:

det forhold, at noget er ordnet, indrettet paa
en vis maade; ordning, nu ere vi som Døde 60

løste fra Loven, under hvilken vi holdtes,

saa at vi skulle tiene i Aandens nye Væsen
(1948: vi staar i Aandens nye Tjeneste^, og
ikke i Bogstavens gamle Væsen (1948: Tje-

neste^. i2om.7.6. Politiebetjentene (skal) udi

deres Forretninger altid have et vist Tegn
. . dette er et nyt Yæsen. MR.1702.101. Alt

for megen Orden, og afpasset Væsen (o: i

naturen) havde nødvendig frembragt Kied-
sommelighed. (Sw^m. //. 6i. 4.4) i forb. m.
gøre

II
i forb. gøre (et) væsen, (nu især

dial.) dels: gøre forberedelser, anstalter; ihær:

gøre store anstalter m. h. t. modtagelse og be-

værtning af en besøgende, i måe ingen væsen
gøTe.Moth.V290. Fruen svor for mig, at hvis

hun havde vidst, at Konen vilde have giort

saadan Væsen, havde hun heller taget ind

i Kroen. Holb.Stu.I.l. UfF. dels: lave støj,

spektakel ell. (nu især) gøre ophævelser, lave

vrøvl ell. bruge mange og store ord; ogs.:

vække opsigt; skabe røre. Hvad er det for

et væsen i gøi.Moth.V290. den Latterlighed

at gjøre stort Væsen, Styr og Spektakel

over en ringe Ting. Heib.Pros.IY303. Pyh —
der skulde jo gøres et Væsen, hver Gang
man kom hjem ti Minutter over elleve. Ban^.

HS.352. Karlen sagde kun lidt . . Men Bro-

deren snakkede op og gjorde Væsen: Havde
hun Brug for en Karl i Sædetiden, saa var

der én heri Lunde.F.73. \\
gøre væsen af

ell. (nu oftest) stort (tidligere ogs. stor.

Moth.V290. LTid.l720.Nr.ll.5. Klevenf.RJ.

201. Kraft.VF.195) ell. meget (sj. megen.
LTid.1724.593) olgn. væsen af, gøre til

genstand for megen omtale, vise stor opmærk-
somhed ell. ære, tillægge stor betydning, lægge

megen vægt paa; gøre stads af; gøre meget ud

af; nu især: gøre noget vigtigere, bedre, end

det fortjener, have for høje tanker om, gøre

for meget ud af. Sagen er ikke at giøre meget
Væsen &i.Holb.Vgs.(1731).lI.15. Jeg maa
min Troe giøre noget Væsen af den Skræd-
der. Han kand, maa skee, giøre mig Tieneste.

sa.HAmb.1.4. Slottet her (0: i Stockholm),

som hos os og udenlands er giort saa stort

Væsen af, giør for Øinene ikke nær den
parade som \ore%. Langebek.Breve.192. Grams
lærde Fortale, som Doctor W. . . med rette

gjør meget Væsen a.i.NyerupRahb.III.111.

Du, som maaskee har staaet paa Toppen
af . . St. Bernhard, smiil ikke, fordi jeg gjør

saa stort Væsen af vort stakkels lille Him-
melbierg. Blich. (1920). XVIII. 161. uaflade-

lig at snakke derom, gjøre Væsen deraf,

er Tegn paa Sygdom. PalM.IL.II.470. der

bliver gjort et ganske urimeligt Væsen af

Folks Barmhjertighedsgerninger. Pont.DB.^I.

291. gøre væsen af sig, (1. br.) vække

opmærksomhed; gøre sig bemærket. BerlTid.

''liil952.M.8.sp.6.

5) (jf. bet. 4.2j i forb. m. attrib. adj. ell.

(nu vist kun) som 2. led af ssgr.: hvad der

angaar, hører ind under, indbefattes af

det (ved adj. ell. 1. ssg.-led) angivne. 5.1)

(dagl.) i al alm.; nu især som respektløs be-

tegnelse for ting ell. forhold. En ung Nobile,

der kun levede for sin Ridehest, jamrede

sig over mine ringe Kundskaber i Heste-
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væsenet. HCAnd.SS. II. 257. af mit sidste

lille brev vil du se, at jeg slet intet vidste

om dit ildebefindendes art eller grad. Bryst-

væsenet har vel ikke været så farligt, siden

du slap med de angivne laiåieT.FDreier.

(PersonalhistT.1946.108). Nu kan man da
Gudskelov se en Ende paa det her Land-
opholdsvæsen. Jac Paludan. UR. 221. noget
Tjørnevæsen og en Kratholm ved en lille,

sid Skovslette. Da.Jagttidende.l950l51.19.sp.2.

5.2) alt hvad der hører ind under, an-
gaar en ordning, organisation, insti-

tution, et bestemt omraade indenfor
kultur-, samfundsforhold, administra-
tion, et fag(omraade), et arbejde, en bedrift

olgn.; ogs. om selve organisationen, institu-

tionen osv.; i talrige ssgr. (fx. Adels- (1),

Bog-, Brand-, Finans-, Handels-, Have-,
Hus- (1), Kirke-, Krigs-, Land-, Lens-,

Mønt-, Politi-, Post-, Rets-, Skole-, Sø-,

Vejvæsen^.
|| (foræld.) i (mer ell. mindre

faste) forb. m. attrib. adj. VerdBlig væsen
(o: staten(s administration)). Moth.V290. de

offentlige Bygninger, Stadens Handel og
Borgerlig Væsen yeåkommenåe.EPont.Atlas.

11.94. Angaaende Schielschiør Geistlige Væ-
sen og Tilstand for Reformationen. P^du
Friis.S.281. der (er) ingen (artikel), der

særlig angaar Universitetet eller det lærde

Yæsen.HFRørd.UnivH.III.Sl. Med Spot-

ten over det gejstlige Væsen staar Spotten
over det retslige Uvæsen i nær Forbindelse.

Brandes.1.63. det almindelige væsen, se

I. almindelig 3; ogs.: publikum. Leth.(1800).

218. de fattiges væsen, se fattig l.i. det
gemene væsen, se u. gemen 1. en Commis-
sionair, som skulde undersøge det Grøn-
landske Yæsen. Egede.OM.224. Holb.Staat.

357. Bobé.HE.114. det militaire Væsen
paa Landet. Thurah.B.125. se ogs. u. II. mi-

litær 1.1.
II

(især spøg.) i selvstændig anv.

som forkortelse for ssgr., der betegner (alt

hvad der henhører under) en offentlig institu-

tion, administrationsgren, etat olgn. Justits-

væsenet, Finansvæsenet, Fattigvæsenet, og
alle de andre Væsener, hvoraf Staten be-

staaer.PaiM. '7.256. Udsigt til at indtræde
i et eller andet „Væsen", Post-, Telegraf-,

Told-, Telefon- eller Jernbanevæsenet. 4Z/r

Lehm.su.11.12. Brandvæsnet rykkede ud,

men nu lod man den nye Bro . . gaa op,

saa Væsnet ikke kunde komme over Vandet.
AWinding.(Pol."lii 1925.8.sp.l). Hofstalden
blev (under enevælden) et Væsen og organi-

seredes . . som en Et&t. Elling.(Pol.*liil947

.

ll.sp.2).

Væsen-, i ssgr. af Væsen (jf. Væsens-^.

t -del, en. [3.i] om et stofs bestanddele, ele-

menter. Sukker binder Melkens og Melksaf-

tens Yæsendele.Lægen.VII.SO. -hed, en.

{efter ty. wesenheit, mht. wesen(t)heit, til

mht. wesent, præs. part. af wesen (se II.

være^; filos., især foræld.) I) (jf. Væsen 1)
det at eksistere, være til; eksistens; virkelig-

XXVII. Bentrykt "/. 1953

hed; substantialitet. Spørgsmaalet (er), om
vor Væsenhed henger eene af vor Organisa-

tion . . Med eet Ord: om fra menniskelig
Væsenhed kunde være Overgang til dyrisk

Yæsenhed.Rothe.Ph.L26. giv Du selv. Kejser!

dette Billede Væsenhed og Virkelighed l/Sj/ne-

sius.Fyrstevælden.(overs.l797).36. Sibb.P.1.27.

*Veed du et større Maal, end at optages
|

I Bramas evige Væsenhed og Lix? PalM.
10 (1909).III.136. 2) (jf. Væsen 2) det at være

essentielt, ell. hvad der udgør det essentielle

i noget, er dets væsen; ogs.: noget essentielt.

en Arie, der i en vis Henseende er tilfældig

i en Opera, men som dog igjen fra en anden
Side er af yderste Yæsenhed.Kierk.P.1.130.
Kun et eneste Træk er det . . lykkedes mig
at faa Øje paa, som forekommer mig at

staa i Sammenhæng med centrale, positive

Væsenheder i den Udvikling, der gaar for

20 sig. ArthChrist.(GadsMag. 1933. 362). 3) (jf.

Væsen S) hvad der eksisterer, er til i virkelig-

heden; noget virkeligt ell. substantielt; fænomen.
Sjælen befinder sig (i ,,mellemtilstanden") i

de rene Væsenheders 'kige.Mart.Dogm.547.

det Spørgsmaal, om Tallene, Legemerne,
Fladerne og Punkterne ere Væsenheder eller

ikke. RasmNiels.G.I.114. HSchwanenfl.OK.lO.
I. vaesenlig, adj. se væsenslig.

II. væsentlig, adj. se væsentlig.

30 Væsen-lære, en. se Væsenslære.

væsen -los, adj. ^væsens-, i bet. 1:

JLHeib.ReligionogMoral.(1911).35). (ty. we-
senlos) I) (nu sj.) som mangler væsen; især:

som mangler virkelighed, realitet ell. substans,

indhold. *De (o: drømme) ere kun som visne

Blomsters Duft:
|
Den svæver væsenløs i

torameLuit.Staffeldt.l4. *Væsenløse Drømme-
skygger. J.oresif.5f»S'.Tr3(?9. at løsrive Aanden
som det ene Sande og Virkelige fra Naturen,

40 at sætte denne som det Væsenløse, det Onde.
Brøchner.8pinoza.(1857). 4. jf.: den uheldige

kiønløse, og næsten væsenløse Mellemting,

som man kalder poetisk '?xosdk.Molb.EL.38.

2) (sj.) uvigtig; betydningsløs; uvæsentlig, jeg

kan dog mangengang ikke begribe, hvorledes
Menneskene kunne give deres Liv hen til

en saadan Arbeiden i de væsenløseste For-
retninger. For Klæder gjør man sig Umage,
for Huus og 'R\eva..Sihb.I.81.

50 Væsens-, i ssgr. (især [Q) af Væsen,
især i bet. 2-3 (jf. Væsen-^; foruden de ndf.

medtagne bl. a. væsens-begrundet, -begræns-
ning, -ejendommelighed, -erkendelse, -for-

andring, -form, -grund, -kraft, -modsætning,
-præg, -sammenhæng, -skifte, -slægtskab,

-tom, -trang, -udtryk, -ytring; om vekslen

ml. Væsens- og Væsen- se u. væsens-lig, -lære

samt væsenløs. -art, en. I) til Væsen 2.

Brandes . . er forbleven uforanderlig sig selv

60 i Væsensart og Grundretning. Tilsk.1902.130.

teologiske Problemer om Guds Væsensart.
HBrix.KB.28. 2) (nu næppe br.) til Væsen
3.3. (vor) Philosoferen over os selv . . er

Virkningen af det, at vi udgiøre den jord-

63
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lige Væsensart, hvilken nyder Levenhed til

høieste Grad. Rothe.Jorden.(1795). 56. -be-
slff^gtet, part. adj. VSO. disse gamle Me-
lodier var væsensbeslægtede med den gam-
le Kirkesang. OskAnd. (Kingo. Siunge -Koor.
(1931).xii). -bestemmelse, en. Kierk.

IV.208. Opgaven var at finde Væsensbestem-
melser, det vil sige Bestemmelser af, hvad
det fundamentale, som vi kalder God-
hed, Retfærdighed o. s. v. virkelig er. Norvin. i'o

(UnivProgr.1933.1.63). -betydning, en.

(sj.) væsentlig, essentiel betydning, alt, hvad
der her var af væsensbetydning. /S'A;aMirMp.

SprH.1.60. -eet, adj. (teol.) kun som præd.,

i forb. være væsenseet med, (jf. II. en

3.2) være af sa. væsen som ell. (om hver af

treenigheden) udgøre samme væsen som (jf.

-fællesj. ved Troen bliver (mennesket) væ-
senseet med Gud. Vodskov.SS.34. Guds Søn
er den, der er væsenset med Faderen. 20

JPBang.TL.II.254. -enlied, en. I) fælles-

skab, identitet ell. overensstemmelse m. h. t.

væsen, de store Forskjelligheder, som kunne
bestaae ved Siden af Væsenseenheden.Ørsi.
AN.1.136. det Absolute maa være i Væsens-
enhed med vort Væsen. Brøc/iner. TY 32.

Disse utallige Billeder ere meget forskjellige,

og dog er der Væsensenhed i Mængden af

dem.VThist.RM.29. spec. (teol.) om det for-

hold at faderen, sønnen og den helligaand 3_o

(skønt tre forsk, subjekter, hypostaser) er af

sa. væsen (natur, substans). HSchwanenfl.OK.
632. 2) (1. br.) en tings, et individs væsen (2),

betragtet som en enhed, hans inderste Jeg . .

var splittet, og der var som to Væsensenheder
i ha,m. AGrønborg. Den første Dyst. (1911).184.

-ens, adj. (jf. -eet, -enhed^ ens m. h. t. væ-

sen (2). Den økonomiske Krises Virknin-

ger er væsens-ens i alle Lande. BerlTid.^"/!

1922.Aft.3.sp.2. nu opfatter man just af- *p

fekt og træthed som veesensens. LEGrand-
jean.HermanBang.(1942).26. (jf. u. -eet, -en-

hed 1; teol.:) Homousie . . Væsens-Eenshed.
Meyer.^246. -forskel, en. forskel m. h. t.

væsen (især mods. Gradsforskel^. Kierk.XII.
396. Ved Behandlingen af gamle Heltesagn
viser Balladerne . . deres Væsensforskel fra

den oprindelige Ueltesang. VVed.H.120. Der
er mellem Folkeviserne og Kunstpoesien
en dyb Væsensforskel. Oi^ms.ZÆ7<.S7. -for- sp

skellig, adj. som viser væsensforskel.

Larsen. Guderne . . sattes som væsens-
forskellige fra Menneskene. VilhAnd.BT.257.
Anna Anchers Billeder vedblev at være
væsensforskellige fra Anchers. KMads.Ska-
gens Malere. (1929). 47. jf. Væsensforskellig-
hed. ZterA;.Z7i/.543. -fremmed, adj. af
et ganske fremmed væsen; fremmed m. h. t.

væsen, det essentielle; især i forb. m. hensobj.:

fremmed for ens væsen. Ironi er ham egent- 60

lig væsensfremmed. Arth Christ.Engelsk og tysk
Folkeaand.(1915).63. en indre Forkvakling,
paaført af en fjernere, væsensfremmed Kul-
tur, var Aarsagen til den dybe Hemning

i '^oxge.JVJens.(IslSagaer.I.lO). -fælles,
adj. Menneskene . . er væsensfælles, hvad
enten det nu beror paa, at de nedstammer
fra et Par, eller paa noget, der ligger endnu
dybere i l^atmen. DTidsskr.1901.805. spec.

(teol.) om hver af treenigheden: som har fælles

væsen, er af sa. væsen (jf. -eet, -enhed 1).

KirkeLeks.II.456. jf. Væsensfællesskab. smst.

1.138. -lig, adj. (l.br. væsen-, ArthChrist.

(Molboer.11)). som viser lighed m. h. t. væsen.

Mennesket er her opfattet som beslægtet

med Gud, væsensligt med Gxid. Brandes.XI.
369. i Menneskets Fornuft er (der) en med-
født Rationalitet, væsenslig med den evi-

ge Substans. Norvin. Fra Hellas til Frue Plads.

(1941).21. spec. (teol.) om Jesus (og hellig-

aanden): af et lignende væsen som gud. Kirke

Leks.II.456. -lighed, en. lighed m. h. t.

væsen ell. det essentielle, hvis vi hos en græsk

Gud gjenfandt Thors Belte og Handsker . ,

vilde det dog ikke gjøre Væsensligheden klar.

Vodskov.SS.115. Væsensligheden (ml. P. C.

Skovgaard og de fynske malere) er det om
man vil „bondeagtige" i Instinktet, Smagen
for det hjemlige Motiv (osv.).JVJens.JL.^

(1947).24. spec. (jf.u. -lig; teol): Homousie
eller Homoiusie .. Væsens-Liighed.ilfe?/er.*

246. -lære, en. fVæsen-. JBaden.FrO.253.
Meyer.*715). (1. br.) læren om det værende,

tingenes egentlige væsen olgn.; ontologi. VSO.
-los, adj. se væsenløs. -mærke, et. hvad

der er tegn paa ell. udtryk for tings, forholds,

individs væsen; ogs.: væsentligste karakter-

træk. Det Store udgjør det egentlige Væsens-

mærke ved denne navnkundige Kvindes Per-

sonlighed, at. 1869. (Jammersm. vil). Keats

var . . udrustet med ejendommelige Væsens-

mærker (Bråndes.NE.201: kiix\\i\xter).Bran-

des.V.385. Folkeslagene i deres Barndom .

.

opfatter skarpere Væsensmærkerne ved et

Dyr end ved et lAenneske.SMieh.Dommeren.

(1921).12. -træk, et. træk i ell. som udtryk

for en tings, et forholds, et individs væsen.

MO. Georg Brandes' modsigende og mod-
stridende, jødiske Yæsenstræk. Nathans.GB.

341. -nlig, adj. (mods. -ligj. Sophus Claus-

sen er . . ved Følelsens Intensitet og Tankens
Uklarhed Horats wæsensulig. Tilsk.l934.L

367. Det kan være højst forskjellige Ind-

tryk, der saaledes virke ødelæggende paa
Spiren (o: forelskelse), det kan være de

store, de egentlige Væsensuligheder, der

aabenbare sig. Tops.II.87.

væsentlig, adj. [ivæ's(a)ndli] (Høysg.

AG.21) ell. i olm. talespr. [>væ's(8)nli] (jf.

Aarb.1866. 153). (nu l.br. som skriftform (jf.

ovf.) væsen-. Nørreg.Privatr.II.118. Oejil.

D. (1842). 19 (sa.D. (1843). 25: væsentlig^.

Orundtv.BrS.362. Ooldschm.II.62. MylErich.

S. 124. VilhAnd.FM.38. HVClaus. H. 191).

adv.-i ell. d.s. ell. (f) -en (Moth.V290. Heib.

(fMFibigerJ. ClaraRaphael.(1851). v). Lehm.

III. 238). (ænyd. væsen(t)lig, sv. vasentlig,

no. vesentlig
; fra ty. wesentlich ell. mnt. we-
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sen(t)lik, af,, af wesen(t), se Væsen; i let.

paavirket af (m)lat. essentialis)

1) (nu sj.) til Væsen 1: som er til i virke-

ligheden; eksisterende; virkelig; faktisk
forekommende; ogs.: som har substans.
Væsentlig . . Er det, som er til. Moth.V290.

saa maa samme Ild ufeylbarlig komme af

Solens Straaler, hvilke ved Brænd-Speylet

samles i en Punct tilsammen, og altsaa frem-

bringer en væsentlig llå. LTid.1725.63. Vi lo

ansee (luften) som intet, men af dens kraf-

tige Virkninger fornemme, at den væsentlig

er. Heitm.Physik.l7 . Overfladiskhed . . er en

Aabenbarelse af Tomhed, der dog extensivt

vinder Gøgleriets skuffende Fordeel over den
væsentlige Aabenbarelse, der har Fordybel-

sens eensartede Væsentlighed. iiLterÅ;.F///.55.

Jesus var jo til Stede i Hostien, sandelig,

virkelig, væsentlig til Stede. Jørg.HB.1.106.

II
(nu næppe ir.) uegl. (m. overgang til bet. 2): 20

af konkret, haandfast art; tydelig; substantiel.

De (maa) gjøre Regning paa min virksomme
og væsentlige Taknemmelighed — her er

endnu et Par Snese Dalere. Blieh.(1920).

XXVIII.86. Engang gav jeg ham dog ogsaa

et væsenligere Bevis paa min Hengivenhed
(0: ved at hjælpe ham i et slagsmaal).Gold-

schm.II.62. en væsentligere Tjeneste . . har

den (0: en hest) aldrig gjort raig.Kofoed-

Hansen.KA.I.206. 30

2) til Væsen 2. 2.1) (nu l.br.) som udgør,
er del af, hører til, har rod i en persons
væsen (2.2). vrantne Moralister, hvis Galde

. . gjør dem det væsentligt, at laste alting

uden llndtaigelsc. Ew.(1914).IV141. Menne-
skets væsentlige Egenskaber, ilfO. || som
adv.: i sit væsen, m.h.t. væsen, ell. som væsen

(3.3). (forfatteren) veed, at væsentlig er et-

hvert Menneske lige klogt, og fremfor Alt,

at væsentlig maa ethvert Menneske hjælpe *o

sig selv. Kierk.V44. min Dumhed . . var jo

det Tilfældige hos mig og hører ikke Menne-
skenaturen væsentlig til. smst.63. ikke blot

sit Lands Historie, men dets Natur maa han
fole sig væsentlig forbunden med. TroelsL.

PV181. Gaa altid til Ordene. De blev for-

met, da Mennesket levede væsentligt, det vil

si ge skabende . P Za Cour. Fragmenter. (1948)

.

200. 2.2) (ofte m. overgang til bet. 2.3) som
hører til en tings, et forholds væsen; som hører ^0

til, udgør den egentlige og konstante
kerne i et forhold; essentiel; ogs. under-
tiden nærmende sig bet.: uundværlig (jf. Leth.

(1800)). De vesentlige Egenskaber hos al

Materie, der bør ansecs som salt arted (er

osv.).vAph.Chym.II1.175. en mild og lem-

fældig Omgang^ med Næsten er væsentlig i

Christendom. ^Pon^ Men.//.-/ 02. Man ind-

deler . . i væsentlige og tilfældige Dissonan-
ser. il/usiitL.f7SWj.57. Den evige, væsent- ^o

lige Sandhed 0: den, der forholder sig væ-
sentlig til en Existerende ved væsentlig at

angaae det at existere . . er Paradoxet.

Kierk.VII.171(jf. BiogrL.^XII.434). Instru-

menterne ere enten væsentlige, eller Hjælpe-

instrumenter. Chir.(1845).1.291. subjektive

Forhold, ond Vilje eller Skjødesløshed, kunne
gjøre en Forsinkelse væsentlig, som uden
saadant ikke vilde være det. Lassen.AO.'

455. (gram., foræld.) som hører til et ords

rod ell. stamme; radikal (I.2). (DGrammat.
11.372). især om radikalt -r. Rask.IslS.37.

II
i substantivisk anv. Eilsch.Term.22. at

ville udbryde i Lovtaler over et engelsk

Universitet, vilde være at forvirre det Ud-
vortes med det Indvortes, det Væsentlige

med det Tilfældige. Pr/S'weed./.47/. see, hvad
der var det Væsenlige og Varige, og hvad
der kun var Pynt og Stads. Grundtv.BrS.362.

en Form, der er mere præget af det væsent-

lige, mindre af det individuelt tilfældige.

Roos.JakobKnudsen.(1918).83. i det væ-
sentlige, (jf. u. bet. 2.4J hvad angaar sagens

væsen, kerne. *Hvad Tingen angaaer i dets

Væsenlige (Oehl.D.(1843).25: væsentligej,
|

Saa troer jeg ei at være bleven meer
|
Som

Adelig, end før som Borgerlig.Oehl.D.(1842).

19. I det Væsentlige vise disse Forandringer

sig strax efter Normannernes Erobring; dog
ere de efterhaanden skredne videre frem.

Bredsdorff.Afh.71. VSO. \\ som adv. (ofte m.
overgang til bet. 2.i): i sit væsen; med hensyn

til væsen ell. det essentielle. Spørgsmaalet om
Udødeligheden er væsentligen ikke noget
lærd Spørgsmaal, det er et Inderlighedens

STpøTgsm3ial.Kierk.VII.144. Væsentlig, væ-
sentlig seet . . er der ingen Forskiel mellem
disse to Tiltsslde.VSO. jf. væsensforskellig:

den første Kjærlighed er dog væsentlig
forskjellig fra enhver ånden. Kierk. 1.227.

Faareulden (forekommer) i to væsentlig for-

skjellige Slags. Manufact.(1872).134. i forb.

m. nægtelse: dog mener jeg, at mine An-
skuelser i denne Retning ikke væsentlig ere

blevne meget forandrede. Hauch. MfB. 277.

Med ikke væsentlig forandrede Følelser din

Jul. Lange. JLange.Breve.211. 2.3) videre anv.

af bet. 2.2: som udgør den vigtigste del

af noget, hører til det vigtigste, betyd-

ningsfuldeste; som det først og frem-
mest kommer an paa. S. vidste . . at holde

de væsentligste Levnetsmidler i lav Priis.

Engelst.Wien.360. Istedenfor at phantasere

over det Ubestemmelige og gruble over det

Uudgrundelige, holder Philosophien . . fast

ved den væsentlige Opgave: at sikkre Viden-

skabens Ret ved at angive Videns Grændse.

RasmNiels.G.I.xxiV. Barnet (er) paa de væ-
senlige Omraader . , bedre end den Voksne.

AndNx.LK.106. Forfatteren har overseet et

væsentligt Punct. VSO. det er mindre væ-
sentligt. D<fe/if. en Parts Forudsætning (er)

væsenlig i retslig Forstand (eller relevant)

d. v. s. berettiger, saafremt den svigter. Par-

ten til at hæve Kontrakten. VindingKruse.
E.778(jf.JurO.(1934).163). || substantivisk.

fortælle det væsentligste af en Historie. MO.^
Han handlede med film . . og beklippede

'

63*
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dem med fin sans for det væsentlige, d. v. s.

det erotiske og det TOTende.TDitlevsen.Dom-

meren.(1948).7. 2.4) om maal, grad: som
udgør størstedelen ell. en betydelig del

af noget ell. er betydelig m. h. t. maal,
grad. Malerier og Billedstøtter indtoge den
væsenlige Plads, medens al overflødig Bo-
skabspragt var bortfjernet (o: fra et kammer).
Ing.LB.IY8. selvstændighedsbevægelsen (i

Norge blev) i væsentlig grad . . fremmet af

den borgerlige overklasse og højere embeds-
stand. Lmmid.C/ir.7/77.//.ii. iforb.m. Del
(delvis til bet. 2.2): Richelieu havde derfor

Aarsag til at skaane denne Frihed i et Land,
hvor den giør saa væsentlig en Deel af Na-
tionens gode Gar3iCteT.JSneed.VII.71. min
Fornuft, den væsentlige Deel af vort Selv.

FrSneed.1.387. Ved Beboelsesejendomme for-

staas Ejendomme, der udelukkende eller for

en væsentlig Del er indrettet til Beboelse.

LovNr.287"'U1940.§3.stk.4. i forb. m. næg-
telse (jf. u. bet. 2.2 og ndf. 1.45): ikke større,

videre, ret megen, stor osv. „der (er) dog en
stor Forskiel imellem os (o: herre og tjener)".

— „jeg seer ingen væsentlig Forskiel." BieM.
(Skuesp.'VI.238). (denne art thrombose) vil

ikke give væsentlige Symptomer. Ugeskr. f.

Læger.1943.401. sp.2. \\ som adv.; dels (i selv-

stændig anv., især i superl.): hovedsagelig; i

hovedsagen; for største delen, det gjaldt . .

væsenligst om at holde Baaden fri for Vand.
MylErich.S.124. Arbejdet er væsentlig fær-

digt. DÆH. Plankton o: et Samfund af Skab-
ninger, hvis Egenbevægelse er ringe, og
hvis Plads væsentlig bestemmes af Vind og
Yove. WesenhL.Ins.177. det gælder væsent-
ligst Villaer. PoL"/«ZP42.S.sp.3. Om de tid-

ligste Trin har han væsentligt blot (dette)

at sige. BilleskovJ.H.IL121. dels (især nær-
mere knyttet til et bestemt sætningsled): i høj

grad; meget, (en) Arbeidsanstalt . . denne
saa væsentligen vigtige Deel af et vel or-

ganiseret Fattigvæsen. FThaarup.Bornholms
Amt. (1810). 125. Det er væsentlig fornø-

dent. MO. i forb. m. nægtelse (jf. ovf. 1.21):

(han maa ikke) være væsentlig over 25 år.

Statstidende. '^Iiil949.1. sp.2. \\ substantivisk:

i det væsentlige ell. i alt væsentligt,
i hovedsagen; hovedsagelig. Stoud.Emb.157.
Goldschmidt havde baaret „Korsaren" i alt

væsenligt alene. Borchsen. HL 6. (vi) følger

i det væsenlige 'Nykøh'mgvejen.HVClaus.H.
191. Prædikanten har . . i alt væsentligt

holdt sig til sit Materiale og har i hvert
Fald ikke forsøgt at smykke Levnedsskil-
dringen med Sma,a,tr?eik. HistTidsskr.ilR.IL
110. pedel A. H.s arbejde i vor administra-
tionsbygning (bestaar) i det væsentligste af

iø\genåe.Arbejderen.l952.64.sp.l. 2.5) (l.br.)

som har stor værdi, betydning; betydnings-
fuld, det ikke mindre væsentlige skue-
spil „Niels Ehhesen". AlfHenriques.KajMunk.
(1945). 150. Pilefløjter er .. en meget væ-
sentlig Bog, af en større Ijrrisk Spændvidde

end nogen anden Digtsamling fra Halvfem-
serne. EFrandsen.se.1.219.

3) t '*' Væsen 3.1 : uddraget som essens
af noget; essentiel (1); dels om olier: ved
destillation uddraget af planter; æterisk. vAph.
Chym.lll.523. Funke.(1801).II.599. dels om
salte: udvundet af planter ell. dyr. Aaskow.A.
160. det væsentlige eller smeltelige Urin-Salt.

Funke.(1801).1.656.
Væsentlig-hed, en. ftt. -er. det at

være væsentligt ell. noget væsentligt; især i

flg. anv.: I) (nu sj.) til væsentlig 1: eksistens;

realitet; virkelighed. Moth.V290. den Elvira,

vi tænke os, er synlig i sin Væsentlighed.
Kierk.1.169. smst.V111.95 (se u. væsentlig Ij.

2) til væsentlig 2. 2.1) (nu sj.) til væsentlig

2.1; ogs.: (hvad der udgør) en persons væsen.

fordi hun ingen Væsentlighed har, og hen-
des Udvorteshed derfor maa beskrives ved

20 at optælle nogle 'Egenskaber. Kierk.VI11.50.
2.2) til væsentlig 2.2. Eilsch.Term.22. Species

physica betegnes ved et Appellativ, som
nævner Tingene efter deres Natur og Væ-
sentlighed. Høj/sg. »S. Aa 5." (Brunos) Kamp
for . . Naturens Anerkjendelse i sin Væsent-
lighed. Brøchner. (Brandes.Br.1. 230). Lassen.

AO.'456. 2.3) til væsentlig 2.3. ved en Sag
af saadan Væsentlighed var (det) bedre at

handle i Dag, end at bie til i Morgen. Sibb.

30 Prov.22. Noget nyt af Væsentlighed bringer

(Georg Brandes's Breve til Hjemmet) ikke.

Tilsk.1938.1.369. (emnets) Væsentlighed maa
afdækkes. JacPaludan.IH.46. \\ noget vigtigt,

betydningsfuldt, visse staaende Udtryk (i

folkeviserne), som . . idelig og idelig vende
tilbage . . som om det vare Væsenligheder,

man ikke maatte torglemme.Heib.Pros.III.
49. Saavel sprogligt som idemæssigt møder
man her en digter med væsentligheder paa

40 hjerte. BogensVerden.1948.104.

væsgo, se god 6.3.

I. Væske, en. ['væsga] (ogs. skrevet

Vædskej. flt. -r. {penyd. vædske, veske, sv.

våska, no. væske, sen. oldn. veski; fra mnt.

weske, egl. sa. ord som Vadsæk (s. d.); nu
kun(sj.) som efterligning af no.-sv.) (rejse)-

taske, kuffert olgn. Moth.V8. Naar Folk
ejede Gaard og Grund . . foruden hvad de

ellers kunde have staaende baade her og der
50 eller stukket til Side i Læddiker og Væd-

sker.Bregend.PG.84. 1 Par Ride-Væsker
af sort Læder, hvori bevares Dragonens Lin-

tøl MR.1798.894.
II. Væske, en. se 1. Vædske. III. væ-

ske, V. se IIL vædske.
I. Væt, en. se 1. Vætte.

II. væt, part. af IL være.

I. Vætte, en ell. (i bet. 3 ogs.) et (Krist.

Ordspr.397. Feilb.). ['væda] (nu sj. skre-

60 vet Vette. — især dial. Væt (m. ilt. -ter^.

Grundtv.PS.VIII.66. JHSmidth.Ords.177. se

ogs. u. bet. 3.1. dial. Vætter. Feilb.lII.1122.

dial. (til dels foræld.) Vatte (Gravl.T.22. jf.

Feilb. III. 1019. 1122; hertil (ell. til Vat, se
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ndf.) flt. vatter. MDL.643), Vat (se u. let.

3.1-2;, Vatter ((m. flt. -erj. i let. 3: Feilb.

111.1019. jf. Knækkevatter;, flt. -r. (ænyd.
vætt(e), vat(t), glda. væt(tæ), wat(h), æda.
(gen. flt.) wætta (se I. Vitte;, sv. vått(e),

no. vette, oldn. vættr, vætr, véttr, vétr,

(overnaturligt) væsen, ting, oeng. wiht (eng.

wight, whitj, osax., oht. wiht (mnt., nht.

wicht;, got. waihts, ting, waiht (i ni-waiht,

intet); sideform til I. Vitte, jf. ogs. I. Bitte ; 10

ordet indgaar II. a. i ty. nicht, som findes

i 2. led af Døgenigt; m.h.t. formen m. -r

('Vætter osv.) sml. ældre sv. og sv. dial.

vatter (flt. våttrarj, no. dial. vetter
||

grund-

let. er maaske: „ting" , som ved eufem. anv.

har faaet let.: ,,overnaturligt væsen", sml.

I. Ting 6, Uting 3.2 og oldfr. males choses,

onde aander (til chose, ting), mlat. bonae res,

gode aander \\ i 2. led af fuglenavnet Rød-
vætte (se u. Rødvittej og i fuglenavnet Vette 20

(Kjærløll.455 (om stenvender)) foreligger vist-

nok et andet ord (et lydord))

() (om ænyd., glda., æda. osv. forl. ej, in-

tet, noget vætte olgn. se Kalk.IV920 og u.

I. Vitte) t ubetydelig mængde; (lille) smule.
en lille vette smør. Moth.V142.

2) (nu især i folkloristisk fagspr.; i dial.

vist foræld.) if. folketroen: overnaturligt
væsen i menneskeskikkelse, som lever i

naturen (jf. ssgr. som Bjerg-, Fjæld-, Hav-, 30

Kilde-, Luftvætte; og undertiden optræder

som leskytter af en lokalitet, en egn, et land

(sml. Landvætte;, ell. som færdes i nærheden
af mennesker og enten leskytter, hjælper ell.

(jf. Men-, Uvætte; er fjendtligt, ondskabs-

fuldt over for disse (og deres husdyr); især:

lille væsen (som nisse, pusling); spec. (jf.

Vættelys 1) om lysende smaavæsener, der

færdes i nærheden af mennesker. Es. 34.1 4. Af
glindsende eller brillante Alper kiende vi nu 40

ikke andre end de saakaldte Lygtemænd og
Vætterne med deres Lys . . Lygtemændene
(Hiver) smukt paa deres eget Territorium,

men Vætterne snige sig endog ind i vore
UytteT.Junge.307. Odin, Frigga og alle Gu-
der . . sende Bud til alle Vætter (Natur-
tingenes Aander) for at bede dem skaane
Baldur. Grundtv.Mytologi.(1808).59. De gamle
Historier om, at Skattens Vætte kunde
drage den (o: den i højen gemte skat) dybere so

ned i JordeT\.Thyreg.BB.IY268. *Det er en
uafhængig Æt (0: de paa Harald Haarfagers
tid fra Norge til Island udvandrende stor-

mænd),
I
Som kaster ud sit Høistols-Brædt,

|

I Vætters Værge ^ivet.Drachm.DM.89. Gravl.

Væ.8. (han) havde afkastet Troen og var
blevet Gudnidding. Han blotede nu til he-

denske Vætter. IIolstein.(IslSagaer. 11.233).
hvis (pegefingrene) var tyndere fra yderste
Led og ud til Enden, plagedes (barnet) af 60

^Zitt&r. Eedebo.142. Saa snart et lille Barn
var født, meldte Faren sig fra „Vetterne".
Fynsk Hjemstavn. 1928. 181. Esp. 395. Feill.

god ell. ond vætte: Dannemarks gode

Vætte holdt sin Haand over den Graahær-
dede (0: kong Vermund, der overværer sin

søns sejrrige tvekamp med sakserne). Grundtv.

Saxo.1.209. ^madonna-; Billedet var lige ved
Alkovens Hovedgærde, et mægtigt Værn
mod Nattens onde Y^tter.IngvBond.Ægte-
skalsdjævelen.(1893).71. Højens gode Vætter
og Smaavæsner. Ol^ms.2yt7Li2i. || lilledl.

Nordens Aand er Nordens Yætte. Grundtv.
PS. VI.27. *Tak for Værn mod Mismods
klamme Vætter. Ploug.SD.46.

3) videre (overf.) anv. af let. 2. 3.1) (dial.)

om menneske, som i en ell. anden henseende

afviger (stærkt) fra det normale, har en (frem-
trædende) legemlig ell. aandelig skavank olgn.;

ogs. anv. som skældsord (jf. Feill.111.1019 u.

vatter 2); fx. om person, som er lille af vækst

^Vat: Moth.V69. Vatter: Feilb. 111.1019),
ell. som er svagelig, sølle, en stakkel fVat:
Moth.V69), ell. som er ondskabsfuld, umed-
gørlig, behandler andre daarligt olgn. ^Væt:
JHSmidth.Ords.177 (sjællandsk). En ond og
styg Kvinde kunde kaldes en Væt: Hun har
været en rigtig Væt imod h&m. Halleby.219).

II t »Et vanskabt foster." Moth.V143. 3.2)

(jf. Havvætte slutn.) om dyr; f om forsk,

fugle, fx. om en slags natravn (1), der mentes
at suge mælk af geder; gedemalker. Moth.V143.
sa.Conv.V78.

\\
(dial.) om forsk, (smaa, kry-

bende) insekter. MDL.643 (fit. Vatter;. Feilb.

III.1019(u. V&tter 1). 1122 (u. vætte 2). om
væggelus: Moth.V69(i formen Yat). Feill. (u.

vatte;.

II. Vætte, en. ['væde] flt. -r. (jf. no.

vette (i tømmervette;,- sa. ord som L Vede;
især no., jf. dog Vædde. MDL. 660} lavn
(1). Moth.'V145. vAph.(1764).779(somno.).
Vætten han favner, som kneiser deroppe
(0: paa fjældet);

\
Skulde den brænde, da

tænker han saa:
|

Fiorde! og Bugter! af

Fiendens Kroppe
|
I skulde Føde til Fiskene

iasie.NordBrun.D.275.

Vætte-, i ssgr, (især i folkloristisk spr.)

af I. Vætte 2 ; saaledes (foruden de paa alfa-

letisk plads anførte) fx. Vætte-dyrkelse, -folk,

-skikkelse, -tro. -liiørj, en. høj, hvori vætter

(en vætte) if. folketroen tænktes at bo. AOlrE.
NG.246. Gravl.JB.52. jf. MDL. 664. -ild,
en. (især foræld.) I) om forskellige lysende

fænomener i atmosfæren, der tilskreves noget

overnaturligt. I.l) om vættelys (l.i), sankt

elmsild olgn. 8&B. 1.2) (jf. -lys 1.2^ ild, som
tænktes at brænde i (ell. paa, over) en grav-

høj (Rostgaard.Lex.V55 c), ell. paa et sted, hvor
en skat var skjult. Antiqvariske Annaler. IV
(1827).128. 2) (jf. Vaage-, Vækild; baal, man
tændte visse aftener, især Sankt Hansaften,
for at beskytte sig mod at blive forhekset i

det følgende aar. Beretning, Om Besettelse udi
Tistæd.(1699). trykfejlsliste. GSchiXtte.HD.21.

jf. UfF. -knap, en. (især dial.) forstenet

søpindsvin; jætte-, kæmpeknap. Frem.DN.
16. UfF. t -linHe, en. vættelys (2); lelem-
nit. vAph.Nath.VII.219. VIII.397. Nemnich.
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-lys, et. (ænyd. d. s. (Kingo.SS.I.192)} I)

(jf. fx. Lygtemand 3 (og de der nævnte ord);

især foræld.) om forskellige lysende fænomener

i atmosfæren, der tilskreves noget overnaturligt.

i.l) ^;/. -ild 1.1^ lysfænomen (flakkende lys),

der om natten undertiden skal kunne vise sig

over enge, moser olgn. ell. ved menneskers

boliger, og som if. folketroen var et overnatur-

ligt væsens, en vættes, lys (lygte). Moth.V143.
Junge.308. *Vættelysene ved Strande

|
Flug- lo

ten spaa og Sagnet sande,
|
Alt som Kjærte-

skygger sm&a,. Grundtv.PS. 111. 544. Somme
Tider saas der Lys, der ligesom hoppede
omkring Gaarden i Svinninge. De Gamle
sagde, at det var Yætterlys.Aarb Holbæk.

1931.85. Esp.395. 1.2) d. s. s. -ild 1.2. Bre-

dahl. III. 124. IV 9. Antiqvariske Annaler. lY
(1827).128. en Høj, hvorover der bestandig

brænder „Vatterlys" (Vættelys), og det er

Tegn paa, at der ligger en Skat. SvGrundtv. 20

GIM.1.138. Krist.DS.1.354. 2) (jf. -linse,

-sten og Lossten 2, Tordensten 2 (og de

under dette ord nævnte ord); især geol.) cy-

lindrisk, finger- ell. kegleformet, om et tælle-

lys mindende forstening, dannet af den ba-

geste del af den indre kalkskal hos en uddød
Uæksprutteart (i folketroen opfattet som lys

brugt af vætter); belemnit; ogs. (nu 1. br.)

om selve dyret (Sal. 11.787). Moth.V143.
EPont.Atlas. 1. 451. I sit Kridthuus havde 30

hun et Stykke Rav, et Fiirbladskløver, en
Tvillingnød og et Yættelys. PMøll.(1855).

11.200. Uss.DanmOeoV65. Boas.Zool.H19.
MDL.660.663. Feilb. UfF. om forskellige

hertil knyttede overtroiske forestillinger: Kan
der ikke kjærnes Smør af Fløden, skal der

lægges et „Vættelys" i Kjærnen. JZamp.
Da. Folkeminder. (1877). 210. i (svøbelisten)

blev indsyet Vættelys, for at Vætterne ikke

skulde komme at die Barnet (olgn.). CReimer. *p

NB.105. at forhindre forbytningen (af børn)

kunne gøres . . ved at lægge et „vættelys"

ind i svøbet. Nationalmuseets Særudstilling.

Barnet. (1949).6. se i øvrigt fx. JKamp.DF.
reg. JSMøll.MB.reg. Feilb. \\ billedl. *0, der-

for jeg tændte
|
Mit Vætte-Lys mat,

|
O, der-

for jeg brændte
|
Min Kjærte i Nat.Gritndi«;.

P8.V256. -mand, en. mandlig vætte. Feilb.

Nissens Historie. (1918). 6. AOlrE.NG. 246.

-nyre, en. {ænyd. (no.) vettenyre (i bet. so

IJ) O (if- Ormesten 2, Søbønne; især for-

æld.) betegnelse for store, nyreformede frø af

forsk, tropiske planter, fx. af den vestindiske

plante Entada scandens Benth. (der ofte driver

i land paa Nordeuropas kyster, og som tid-

ligere bl. a. anvendtes til at forløse barsel-

kvinder). En sønderlig Steen kommer fly-

dende paa Vandet, i Skikkelsen som en Nyre,
kaidis der (0: paa Færøerne) Vettenyre.
Pflug.DP.37. vAph.Nath.Y140. FrGrundtv. (>p

Løsningsstenen.(1878).162
ff. Warm.Bot.618.

2) t mineralet nefrit, nyresten (2); ell. maaske
om andre sten, som kunde forveksles med
denne, fx. om spæksten (sml. AGarboe.Ædel-

stene.(1915).39). Moth.V143. Rostgaard.Lex.

V55c. Vætter, en. se L Vætte, vætte-
set, part. adj. (ænyd. vettes(i)ett; jf. ulve-

set; nu ikke i rigsspr.) som udtryk for, at

en person ell. et dyr er forhekset, forgjort ved
en vættes onde blik ell. ved et menneskes onde
øjne (og derfor ikke (mere) vil trives) ell

(m. mere ubest. bet.) er (ligesom) forstyrret

vild, taabelig; ugleset (se u. uglese 1). MDL
Esp.395. Feilb. UfF. || ordspr. være vætte
set af en ugle, (ænyd. d. s. (PSyv.11.95)

jf. 1. Ugle 1.2 og overse 2) være forhekset

forgjort (af en ugle) ell., i videre anv., for

vildet, forstyrret. Man bliver ordentlig, som
man var vetteseet af en Ugle, i et saa-

dant Mørke. CBernh.IVI 16. -sten, en. (for-

æld.) d. s. s. -lys 2. JGFKlein.Nachrichtvon
denenauf Bornholm vorhandenenMineralien.
(1758). 42. AOlrE.NG.267. jf. Feilb.

I. Væv, en (altid i bet. 6 ; i bet. 1-2 nu
1. br. ; i bet. 3-4 nu mindre br.) ell. (nu olm.

undt. i bet. 5) et; jf. Levin.Gr.1.53.59. [væ'v]

f\ Væve. Tychon.Vers.359 {00 kræve)j. flt.

-e (altid i bet. 6; nu sj. i bet.l, 2.i, 3 (se

u. bet. 1.2 slutn., 2.1, 3); f i bet. 2.2-3J ell.

d. s. (saaledes nu altid i bet. 2.2-3J; i bet. 4
uden flt. (ænyd. væff, wøff olgn. (fk.), glda.

wæff, (spinnel)vøff (fk.) , æda. (spinel)wæf

(AM.), SV. våv (fsv. våver i bet. 1), no. vev,

oldn. vefr (m.), hvad der væves, vævet stof,

jf. osax. webbi (n.), vævet stof, oht. weppi
(n.), oeng. webb (eng. webj; til IL væve;

jf. II. Vævel
II

bet. 5 er sen, i dansk tidligst

i PJColding.Etymologicum.(1622).sp.l292, jf.

Festskrift tilHPHansen.(1949).310 ff.)

I) til II. væve 1. I.l) (m. overgang til bet.

1.2; O ell. fagl.) det at væve; vævning; ogs.:

den maade, hvorpaa noget er vævet, ell. den

særlige struktur olgn., noget vævet har. Hampe-
garns Sække af treskaftet Yæv.Dagen.^'ls

1803.1.sp.l. Vil man efterligne et Mønster
eller et Maleri ved Brodering eller Væv.
0rst.III.194. (denne strømpe er) lige saa

fin og glat i Vævet som de meget dyre

Kva\iteter. Pol.V 10 1928.7.sp.6. (jf.bet.3) bil-

ledl.: Det har været iagttaget, at Prologen

ikke er af een Væv. Slutningen afviger fra

Begyndelsen. jEfBnx.jffZ.2i5. 1.2) (i rigsspr.

især fagl.) konkr.: hvad der er vævet; vævet
stof (1); vævning (I.2); tøj (I.3.i); ogs.

(sml. u. IL væve 1) om fletværk, netværk olgn.

(jf. ssgr. som Hønse-, Pinde-, Rør-, Spaan-,

Staaltraads-, Traadvævj. *En Dantzig Tøies

stribet Hiask,
|

Toesillet (se u. I. Syllej

hiemgiort Yæve.Tychon.Vers.359. (Gorms)
Hirdmænd . . stirrede . . paa de sorte Tjæl-

dinger og det graa Nddv.Grundtv.PS. II. 47.

*De fanged deri mig mangen Gang,
|
Jeg

sled det (o: et net) over, og rendte;
|
Den

fine Væv om min Skulder \iding.Heib.Poet.X.

132. (hun) begynder at brede sin Væv ud
over Grønsværet langs Aaen. Aakj.BE.74.
Kniplinger er . . Navnet paa disse fine Væv,
som paa en gennembrudt, netlignende Bund
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indeholde tættere Mønstre. OpfB.^11.80. et

groft aabent Væv er Kanevas. Éage.^925. der

(kom) jævnlig Koner for at bestille eller

hente Væv (hos væversken). Elkjær. HF. 45.

Feilb. LollO. UfF. affælde, virke en væv,
se u. affælde 1, II. virke 6.4. væve en væv:
Jørg. Breve fra Assisi.(1924). 90. (jf. bet. S.ij

billedl., m. h. t. rænker, intriger. General N.

. . vilde væve saadan en Væv, som hverken
(kejserinde Sophia) eller Keyser Justinus

skulde løse. Holb.DH. 1. 34.
\\

(især dial.)

som maalsbestemmelse: saa meget stof, som
ad gangen kan opvikles paa klædebommen.
Gyldenstyksstoffer i hele Væve. JPJac.I.208.

nogle Væve Damask og andet kostbart Tøj.

KThuborg.Detgl.Harboøre.(1928).69. \\
(nu

dial.) i videre anv., om garn, traad, som skal

væves, slaae Væven op (rende Garnet), ilfO.'

Feilb.

2) overf. anv. af bet. 1, om hvad der har en

vis lighed med noget vævet. 2.1) (jf. Edder-

kop(pe)-, Luft- (1), Sækkevæv ofl.; nu l.br.

i rigsspr.) edderkoppens spind; spin-
delvæv (1); (sj.) om andre insekters spind

(LTid.1762.171; fit. Væve/ En Ederkop,
som . . indslutter sig i sin Yadv.JSneed.VII.

27. *den store Ædderkop,
|

I Krogen hisset,

som saa rolig sidder
|

I Middelpunkten af sin

fine Yæv\Oehl.PSkr.IL294. *Sig Edderkop-
pen ruller

|
Bag Bjelken i sin Yæv.Winth.

HF.256. Vandedderkoppen . . spinder et

Væv af Form som en Kloklie. Liitken.Dyr.^

415. Elkjær.HF.40. LollO. 2.2) betegnelse for

en forening af sammenhørende (paa samme
ell. lignende maade udformede) celler (5) (og

den ml. disse aflejrede substans) hos de fler-

cellede levende væsener, saavel dyr som
planter.

|| (jf. fx. Ben-, Binde-, Brusk-,

Fedt-, Knogle-, Muskel-, Nerve- (1), Under-
hudsvæv; anat., med., biol.:) den Zelluleuse

Væv, som foreener Beenets Muskler med
hinanden. LTid. 1761.267. Anat. (1840). 1. 29.

i raadne Lunger (vil der) være Misfarv-

ning af Yævet. KFont.Retsmed.I.173. CJacobi.

Judas.(1912).83. Boas.Zool.*7. \\ (jf. fx. Aan-
de-, Dannelses-, Forraads-, Lednings-, Si-,

Styrke-, Vandvæv; bot., biol.:) Warm.Bot.^

(1880). 31. Populært betegnes Sensommer-
vedet som Aarringen, Forsommervedet som
Vævet. Møbelsnedkeri. [1937] . 5. mekanisk
væv, se mekanisk 2.2. 2.3) (jf. Nervevæv 2;

især ig) hvad der minder om et fletværk, spind

af traade olgn. Fiædrenes (o: fuglefjerenes)

Konst og Væv er ubeskrivelig. S'M/im.7/.75.

*I deres (a: rosernes) fine Væv endnu
|
Jeg

kiender hver en Asire. Oehl.XXV1.45. *Igjen-

nem denne Væv af Rynker jeg
|
Gjenkjende

kan Ulrikkas Aa.syn. Hauch. SK. 87. (han)

havde den største Vanskelighed ved at be-

frie sig fra det Væv af Tougværk og Træ-
stykker, som opfyldte Y&ndet.ThomLa.EL.
116. et Væv af Smøger ud og ind. HAPaludan.
Sp.32.

II (efter eng. web) tynd(ere) flad

(metal) del, som forbinder de sværere dele i

maskindel (fx. et hjul). Stempellegemet . . er

hult med indvendige Ribber . . og Væv.
Skibs Mask. 75. jf. Afstivningsvæv.Tefcn
MarO.240.

3) (jf. bet. 2 og 4 ; især O) i forsk, billedl.

anv., om noget abstr. 3.1) (jf. Rottekonge 1,2

slutn.. Spind i) om forhold, foreteelser
olgn., der er sammenføjede, saa at de
danner et hele, især: af indviklet, kompli-

10 ceret, vanskeligt gennemskuelig ell. gennem-
trængelig art. (ofte i forb. m. præp.-led m.
præp. at). Hvilke Væve af Under skulle op-

løses, der! Hvilken fuld Dag skal udbrede
sig over alle Himmelens Veie, og oplyse

den Almægtiges Fodtrin i det Dybe! Lodde.

NT.171. bortkast den hele barnagtige Væv
af umyndige Tiders Fantasier . . som du
kalder Aahenh&nng.Ing.KE.11.90. *Du har

min Sjæl indspundet i en Væv [ Af fine

20 Strænge, som den giennemkrydse. Heib.Poet.

11.305. *Der laae et Væv af Sorgens Traade

I

Med Smertens Islæt for hans Blik. PFiniA.

V.12. Manden havde viklet sig ind i et

Væv af Modsigelser og Urimeligheder. GBongr.

EK.1.64. i dette Skrift . . viste han . . sin

Evne til at oprede det politiske Vævs Traade.

EHolm.(BiogrLex.XVIII.311). || hvad der

gennemtrænger, er gennemgaaende i noget.

Egennyttens . . fine Væv |
vil altid fin-

30 des i vor Gjernings Spire. CGandrup. Savo-
narola. (1877). 130. denne stereoskope An-
skuelighed er netop den egenlige Nerve i

Poul Møllers Stil, Tingenes stærke Væv i

hans m\\eder.YilhAnd.PM.I.169.
\\ (jf. u.

bet. 1.2 ; nu 1. br.) om (kompleks af) planer,

rænker, intriger. Narses truede med at spinde

en Væv, som Kejserinden ikke i sin Livstid

skulde kunne udvikle: han opfyldte Trud-
selen (og) kaldte Longobarderne til Italien.

40 Falsen.(SkandMuseum.l800. 11,1.133). *det

mig er givet
|

at sprænge denne Væv af

fule Rænker. JlJosir.Z)!).143. det var dog for-

bandet! Det kunde krydse hele hans diplo-

matiske Y?e:v.Schand.W.306. 3.2) om mundt-
lig ell. skriftlig fremstilling, betragtet som en

af mange enkeltheder sammensat helhed (dels

med henblik paa indholdselementerne, dels om
det af ordene dannede hele), (han) gjorde

endog en saa original Væv af bibelske Sprog
50 og Vers af Psalmebøger, at de allesammen

vare færdige at qvæles og briste af Latter.

Prahl.LV.376. *Ei er hans Kvad et Væv af

glatte Ord. Orundtv.Kvædl.27 7. man veed,

hvor . . svag enhver historisk Traad er, som
gaaer igiennem vore gamle Balladers even-

tyrlige Yæy.Molb.BlS.2SamUI.271. denne
enestående personlige hårdførhed hos Starkad
(er) en ny tråd i sagnets væv.AOlr.DH.
11.69.

4) (jf. ssgr. som Kiste-, Ord-, Pære-,

Pølsevæv og Spind 4.2; til IL væve 4; især

dagl.) mundtlig ell. skriftlig fremstilling af

vidtløftig, langtrukken ell. (og) løs, svævende,

ret usammenhængende art ell. (nu mindre ir.)
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uden virkeligt indhold, mening, fornuft; vidt-

løftig(t), langtrukken(t) ell. løs(t), svæ-

vende tale ell. skrift; snak; sludder;

vrøvl. Man lærer af dette Værk at kiende

. . en usel Væv af en høyst fordervet Tænke-
ma3ide.LTid.1763.297. Ew.(1914).II.120. alle

din Faders Klager over dig ere det pure Væv.
Gylb.XI.15. *Midt i hans Væv, og just som
bedst man snakker, |

Fløi Dørene til Spise-

stuen oip.PalM.Y149. det hele er noget Væv,
et ulogisk Sammensurium af aforistisk l:ion-

sGns.Hostr.FG.24 se. Grandpapa skulde skrive

sine Erindringer, sagde Sønnesønnen . . Hans
Excellence lo: — Erindringer, sagde han:

Erindringer — vi har Væv nok.Bang.GH.il.
heller et Slag, hvor det hele faar Ophør,

|

end dette Væv baade for og imod.SophClauss.
T.27. t helligt væv, præk. Leth.(1800).

5) (jf. fx. Haand-, Maskin-, Silke- (1),

Skaft(e)-, Strømpe-, Vekselvævj indret-
ning (redskab, maskine), hvormed gar-
ner, traad ell. lignende strengformede lege-

mer væves (ll.l) til sammenhængende flader,

tøjer; vævestol. Holb.DH.1.34. *Du sidder

ved din Væv den hele Dag
|
Og tidt om

Aftnen med. Hauch.SK.72. *paa Væven Lær-
red .. wiTkes.Hrz.Lyr.77. De satte .. to

Væverstole op, lode som om de arbeidede,

men de havde ikke det mindste paa Væven.
HCAnd.(1919). 1.143. indenfor høres fra

Huus til Huus Intet uden Rokkernes Snur-

ren og Vævenes YAdi^^ren.AEMeinert.Natu-
renogMenneskelivet.I.(1854).54. I denne Fa-

brik ere 20 Væve i Gang.F^O. OpfB.*III.

347 ff. slaa væven, se u. III. slaa 2. træde
væven: * Først maa hun eie den yndigste

Fod,
I

For Hjulet og Væven at træde.

Hauch.HS.7. se ogs. u. III. træde 8.
||

(delvis

m. overgang til bet. l.ij i forb. som: Naar
nogen Dreng vil lære Vandtmager-Handverk
•

. maae hånd først for Lære-Dreng ind-

skrives, førend hånd sættes ved Væven.
Cit.l704.(Dekgl.Laugs-Artiklertill730.I.350).

gøre til vævs, (dial.) behandle (tilberede)

(garn), som skal anvendes til vævning. Lars
Clausen.Digte.(1898).23. Lunde.F.55. UfF.
sætte i væv, (især dial.) vel egl.: sætte

kædegarnet i væven som forberedelse til selve

vævearbejdet; i videre anv.: paabegynde væv-

ningen. Moth.S138. *I Væv blev sat det

spundne Garn. Ploug.1.321. Naar Garnet var
spundet . . gik Husmoderen til Væveren for

at faa det „sat i Yæv".AarbSorø.l913.43.
UfF.

II. væv, interj. se væf.

Yæx-fissgr. ['væ'v-, 'væu-] I) til I. Væv;
fx. (jf. Vævs- ; fagl.) til I. Væv 2.2 ; saaledes

foruden de ndf. medtagne fx. Væv- bestand-
del, -bygning, -dannelse, -forhærdning, -form,
-forsker, -kultur, -masse, -svind, -system

||

(jf. væve-, Væver-; især dial.) til I. Væv l.i

ell. II. væve 1; se Væv-bom ost'. «. Vævebom
osv. 2) se Vævline, -bom, en. se Vævebom.

I. Væve, en, se I. Væv.

II. væve, V. ['væ'va] præi. -ede ell. (nu
kun dial.) -te (jf. Moth.V273. Rask.Fynske
BS.85. Feilb. LollO.) ell. (uden for dial. kun
arkais.) vov [vo^v] (DFU.II.nr.19.20. Ing.

D.II.26. ThorLa.(StSprO.Nr.85.66). Gravl.

EB.62. jf. Rask.FynskeBS.85); part. -et ell.

(nu kun dial.) -t (Kyhn.PE.66{oo krævd).

jf. Feilb. LollO.). vbs. -ning (s. d.) ell. (nu
sj.) -else (s.d.), jf. I, Væv, Væveri, (ænyd.

10 væve, veffue ofl. (præt. væffuede, vou, part.

veffen, wøffuetj, glda. weuæ, wæffwæ, vøwe
ofl. (præt. wæfthe, vow (Suso.47), part.

wøfdh, wæfwæn (5Mos.22.11 (GldaBib.))), sv.

våva, no. veve, oldn. vefa (præt. vaf, 6f,

part. (v)ofinnj, oeng. wefan (eng. weavej,
mnt. weven, oht. weban (nht. webenj; maaske
sammenfaldet m. et heraf af,, verbum: fsv.

væfia, oldn. vefja, svøbe, vikle om (og vefjast,

fare frem og tilbage), mnt. weffen, oeng. web-
20 bian; besl. m. ord m. opr. -a-, jf. Feddevave,

I. Vaffel; i bet.: „bevæge sig" foreligger i hvert

fald til dels en videreudvikling af bet. 1, men
maaske tillige et andet ord (som kan være besl.

m. vævej; mht. nht. weben, bevæge, faa til

at svinge
\\ jf. I. Væver og I.Vævl, III. vævle)

I) (jf. II. virke 6.4J ved hjælp af en væv

(1.6) bringe traade, garner af uld, bomuld,

silke (ell. andre lignende strengformede lege-

mer) af to traadsystemer (kæden og isket-

30 ten) til paa forsk, maader at krydse hin-

anden (under rette vinkler) og derved slynge
sig sammen, saaledes at der dannes sammen-
hængende flader (baner), der bl. a. er tjenlige

til fremstilling af beklædningsgenstande; m.
produktet som obj.: fremstille (stof, tøjer)

af traad osv. paa en væv; uden for fagl.

spr. (jf. bet. 2) ogs. om fremstilling af teks-

tiler olgn. paa maskine, hvorved der anvendes

1 eller 3 traadsystemer, hvis traade knyttes,

40 slynges sammen paa forsk., fra den egl. væv-

ning afvigende maader. I.l) uden obj. *See

Markens skiønne Lilier!
|
Ei væve de, ei

spinde, Evangelisk-kristelig Psalmebog. (1798).

57 (efter Matth.6.28). *Med sine unge Møer
|

Hun væved og hun spandt. Winth.HF.69.

han var villig til at væve videre paa den

afdøde (vævers) AYhe]de.KnudAnd.AR.140.
væve(t) i (rør og) lad, toskaft, se III.

Lad 4.2, Toskaft. væve(t) paa jutekæde,
50 se u. I, Kæde 2, 1.2) m. materialet som obj.

EPont.Atlas.il. 207 (se u. I, Klæde 1). at

faae alt det Garn vævet, som blev ixem-

hragt.Manufact.(1872).166. den ellers dyg-

tige Væver paa Øen kunde ikke væve saa

fint Garn.OldemorsErindringer.(1908).94. 1.3)

m. produktet som obj.: fremstille paa en væv;

ogs. m. h. t. mønster: frembringe ved vævning.

Kvinderne vævede Telte. 2Kg.23. 7. et Slags

Klæde, som de lade væve af Castor. Holb.

60 Kandst.V.3. Væve , . Kniplinger. vAph.(1759).
529. væve Striber i. smst. HCAnd.(1919).I.
143 (se u. I, Væver 1). Klædet (kan være)

vævet løsere eller tadttere. Manufact.(1872).

215. Hun væver Linned (1871: gjør kosteligt
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Linklæde; tU S&\g.Ords.31.24(1931). væve
lærred, vadmel, se Lærred 1, Vadmel,
væve strømper: Holh.Kandst.Y3. væve
ribbede Sti:ømi^eT.Manufact.(1872).206. 1.4)

part. vævet anv. som adj. en Over-Kjortel

(med) en Bord . . rundt omkring, vævet
Arbeide. 2Mos.28.32. vævede Strømper, v^p/i.

(1759).529. vævede B&and. PWBalle.R.107.
Vævet Knipling vil sige Knipling, fremstillet

paa Maskine (Blonde). BerlHaandarb.III.341.

vævede Papirsække. SorøAmtstid. "lnlOiT. 9.

sp.3. vævet tøj, se I. Tøj 3.2. || som 2. led i

ssgr. som fx.: blomstervævede, fløielsvævede

og gazevævede (stoffer). Manufact.(1872).149.

glatvævet . . Tøi. smst.332. løstvævede Tøier.

smst.338. jf. dobbelt-, kipper-, relief-, rips-

(reps-), rude-, rund-, sildebens-, spjæld-, taft-,

tvist-, tæt-, uld-, vaffelvævet.

2) videre anv. af bet. 1. 2.1) (i rigsspr.

især zool.) flette, (rederne)' ex sindrigt væ-
vede af Græsstraa. Bøt;P.//.366. den ny bort,

som far havde vævet af de smidige hassel-

grene hen over det gamle gi^rÅQ.SvendbAmt.

1920.7. Feilb. UfF. 2.2) (sj.) vikle omkring;
svøbe, du vævede mine syv Hovedlokker
om Væverstangen (1931 afvig.). Dom. 16.13.

3) O billedl. ell. overf., om virksomhed,

udvikling(s -forløb) olgn., der sammenlignes
med at væve (1). 3.1) i (mer ell. mindre til-

fældige) billedl. udtryk, væve det Kiærligheds
Baand, med hvilket vi agte . . at omvinde
Fædrenelandet, og sammenføre de adskilte

Lemraer. Grundtv. Helligtrekongerlyset. (1814).

54. Historien er ikke et snildt vævet reb,

som snilde fingre kan trævle op i tråde.

Grønb.KM.32. Der laa i den tidlige Morgen
. . hen over Tilværelsen en Taage, saa fint

vævet . . at man maatte ud i den.KMunk.
ND.52. jf. bet. 6.1 : *Da kommer Flagger-

musen frem med lil
|
Og væver Mørkets

Net med magisk Finger. Hauch.SD.11.76.
3.2) danne, fremstille, udforme en hel-

hed af en række enkeltheder, elementer
ved at bringe disse i nøje (uløselig) forbindelse

med hinanden. Allegorien . . peger hen paa
. . hvorledes Livets Hele endnu væves af

ganske andre TTSLaåe.Sibb.PK.III.28. Drøm-
men . . er vævet af tusind krydsende Planer.

Roos.Harlekin.(1927).49. jf.: du har dannet
mine Nyrer, vævet (1871: skjermede om^
mig i Moders Liv. Ps.l39.13(1931). refl.: et

grovt og tykt Stof, der vil væve sig fint paa
Poesiens Væv. Draehm. (Brandes.Br.III. 22).

II m. h. t. digterværk, •nogle smukke Riim,

som, hvo der dem har vævet,
|
Os viise Tegn

og Spoer af en Poetisk Aa.nd. Wadsk.99.
(Ingemanns historiske romaner) ejer noget af

Folkevisens naive Ynde, vævede over Folke-

viserne, som de er. JBorup.Litterære Udkast.

(1910). 68.
II (jf. bet. 4) m.h.t. vidtløftig,

langtrukken olgn. tale. *du, som længe har
opirret disse Næver,

|
Hvad Fanden passer

det sig her, det Tøi du væver? Ew.(1914).II.

137. Som den bedste Munk hun præked . .

XXVII. Eentrykt "/. 1953

I
Om Pligt, om Synd, om Ære

|
Hun vævede

sit STpind.Winth.HF.142. 3.3) lade noget

gennemtrænge noget andet (saa at dette

præges deraf). Glæden over Formen er en

Islæt, der er vævet igennem hele (grækernes)

Kunst og hele deres Liv. GBang.EK. 1. 38.
\\

refl., m. tings-subj.: forbinde sig med noget

(paa en uløselig maade) og gennemtrænge,

præge det. *Sig hendes Sødhed væved
|

I

10 mangen Tankes Gang. Winth.ND.119. Glæ-
den over Sangen vævede sig gennem alle

Livets Forho\d.GBang.EK.I.48.

4) (dagl.) skrive (jf. Leth.(1800)) ell. tale

vidtløftigt, langtrukkent ell. (og) løst,

svævende, lidt usammenhængende ell.

uden virkelig(t) indhold, mening, fornuft; tid-

ligere ogs.: tale usikkert og med (bratte) af-

brydelser; stamme; hakke (Moth.V273. Gram.
DO.202). jeg har maaskee vævet alt for

20 længe, og altsaa for meget misbrugt deres

Taalmodighed. i^tt^e.i^T.S^?. naar de unge
Piger spilte store Roller, de ikke havde lært,

vævede de sommetider slemt nok. Rahb.Tilsk.

1793.76. Præsten havde begyndt en Smule
at væve, for at faae Tid til igjen at optage

Talens tabte llrs.&d.Blich.(1920).Y11.77. den
evindelige Væven op og ned ad Stolperne.

Kierk.Y1.314. (han) endte med at ævle og

væve som en Skoledreng, der stiller til Klø.

30 FrPoulsen.R.17. Ingrid væver frem og til-

bage i Telefonen. Hun er ikke god til at

klare saadan Situation i en Fart.Thuborg.

DVE.251. væve om ell. (nu næppe br.) over
(Holb.Jul.2sc): Holb.Intr.1.5.^ Begge væve
de om Kunst fra Morgen til Aften, og Begge
ere de aldeles uden Knnstsind. Oehl.(Ørst.

Br.I.218). Den saakaldte proletariske Aand,
der væves og vaases om i vor Vresse. AStrøm.
O.207. gaa, sidde, staa og væve, væve

40 i det olgn.: Hånd ståer og væver deri.Moth.

V273. Du lover og forlover — og hun lover!

— Hvad er Alt det, Du staaer der og væ-
ver? Tal ud af Vosen\HCAnd.SS.XI.95. med
Et er de blevne tumbede allesammen og
gaar og væver om, at Verden skal forgaa.

R,Schmidt.FO.200. Præsten vævede aandsfra-

værende i det. JVJens.NH.58. \\ væve kir-

kens vadmel, se u. Vadmel.

5) om bevægelse (vel egl. om bevægelse, der

50 minder om væverens fra den ene side til den

anden under arbejdet ved en haandvæv, ell. om
skyttelens bevægelse under vævningen; om mu-
ligt sammenfald m. et andet ord se sp.1008'^^).

5.1) om levende væsen; spec. (vet.) om hest

(i stalden): bevæge hovedet (og forkroppen)

fra den ene side til den anden; bjørnerokke.
MilTeknO. Husdyr-Voldgift.(1942).277. som
vbs. Væven: LandmB.II.380. MdsskrDyrl.
LVI.338.

II
(sj.) foretage lidt usikre, famlende

60 bevægelser (med hænderne osv.). (hun) for-

talte smaagrædende og vævede med Hæn-
derne. Branner.DK.il . 5.2) i forb. leve og
væve, (fra ty. lehen und weben; til bet.d.i;

nu næppe br.) være fuld af liv, energi, fore-

64
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tagsomhed og bevægelse; tage virksom del i

noget. Her (o: i et havnekvarter i London)
leve og væve og svæve idel Handlende og

Søefårende. /m.i793./.62. Mamsel L. levede

og vævede kun i Kjøkken og Fadebuur,
mellem Potter og Pander, Bøtter og Fjer-

åingeT.PalM.IL.L194. 5.3) om ting; spec.

(jæg.) om udskudt kugle: afvige fra den nor-

male kuglebane. DJagtleks.1394.
|| (jf. bet. i)

billedl., refl,.: *en Hoben Præk,
|
Der snart

pathetisk høit sig hæver,
|
Snart langs ad

Jorden jævnt sig væver. Winth.XI.108.

6) i særlige forb. m. adv.; navnlig i ftg.

anv.: 6.1) væve af, (nu næppe br.); til bet. 1,

dels (jf. af B.1.2J; opvikle noget vævet. Moth.

V273. dels (jf. af B.1.4J; afslutte en vævning,

smst. til bet. (S og) 4: afslutte en vidtløftig

osv. tale. smst. 6.2) væve ind; (især fagl.)

til bet.l: d. s. s. indvæve 1. Moth.V274.
vÅph.(1764). 766. (de skar ^uW-jPladerne ud
i Traade til at væve (1871: virkej ind i det

violette og røde 'Pw:i^nrgarn.2Mos.39.3(1931).

(slipset) var blaat med en tynd, brun Stribe

vævet ind i Stofiet.LeckFischer.HM.81. bil-

ledl.: *røde Roser, væved' ind i Plænens
Grund,

|
mellem Lilier saa knejsende ranke.

Schand.SD.6.
\\

(i3, I br.) til bet. 2.2 : om-
give, indhylle. * Cigarettens Ringe

|
langsomt

væver hende må. SophClauss.(EFrandsen.
sen.141). jl CP til bet. 3; dels m.h.t. per-

son: bringe i en vis tilstand olgn., i et vist

(intimt) forhold til noget (som det er vanskeligt

ell. umuligt at frigøre sig for). Jo længere

Livet gaaer hen, og den Existerende ved
sin Gjerning væves ind i Tilværelsen, desto

(osv.).Kierk.V11.112. refl.: Individet væver
sig ind i Livet uden at vide, i hvilken

Sammenhæng det kommer må. Hoffd.E.104.
Man havde vævet sig ind i den forfænge-

lige Tro paa . . at kjende den dunkle Epide-

mies Love. JulPet.Koleraepidemierne. (1892).
103. Den Løgn, han havde vævet sig ind i,

blev flænget i Stykker. Søiberg.KK. II. 160.

dels (jf. indvæve 2) m. h. t. ting: føje ind i

ell. blande sammen med noget paa en intim,

uløselig maade; føje ind i som del af, element

i et hele. (jeg) forsøgte at sove, men gik

over i en uhyggelig Tilstand, hvori Drøm
og Virkelighed vævedes ind i hinanden i for-

virrede Bil\eåer.Schand.F.403. *Stort som
Smaat — det væves ind i Bondens Alvors-

tanke;
I

aldrig er hans Kald saa skjønt, som
naar han saar sin RvLg.Aakj.RS.15. Alle

Herders Skrifter er vævet ind i hinanden,
forklarer hin&nåen. BilleskovJ.H.1.13. refl,.:

indgaa som (intim, uløselig) del i noget, en
høj, lys Kvinderøst, der væver sig ind i et

Kor i skøn Samklang med de mørkere
Stemmer

.

Aarbogf. Bogvenner. 1917.101. „Fa-
belen" . . vævede sig som et Net af Allu-
sioner ind i T)igtersTproget.Rubow.HL.6.

\\

(1. br.) til bet. B, i forb. væve (sig) ud og ind,
bevæge, slynge sig i forsk, retninger. Her er

fuldt af Svaler som væver ud og ind oven-

over Skoyen. JVJens.TL.83. Røgen fra Pi-

ben vævede sig ud og ind i Solstriberne.

Branner.TMS.160. 6.3) væve sammen (nu
sj. tilsammen. 3Mos. 19.19; 1931 afvig.);

til bet. 1: d. s. s. sammenvæve 1. klæder,

vævet tilsammen (1871: vævedej af uldet

og linnet timge.5Mos.22.11(Chr.VI). Gjel.

HS.61. ofte væver hun Uld og Hør sammen.
HaandarbF.1946.67. \\ til bet. 2: flette sam-

10 men. en Baare . . af Grene, som. de vævede
sammen med Lianer og andre Slyngtrevler.

Etlar.SB.202. flere (væverfugle-)'Reåer er væ-
vede sammen efter Længåen. Sal.^XXY498.

II
til bet. 3; dels m. h. t. digterværk, især

nedsæt.: skrive sammen. Leilighedsvers (som)
en sulten Tigger . . væver sammen. Rahb.
(Ivers.1785.125). dels (nu sj.) m. h. t. vidt-

løftig, langtrukken tale olgn.: Hvad er det for

Tøy, du væver sammen, jeg forstaaer ikke et

20 Ord deraf. Holb.Hex.III.2. Skuesp.IV.492. Cit.

1 802. (Bornh. Samlinger.XV. (1924).140; se u.

Kistevævj. dels (o): føje ell. blande sammen
paa en intim, uløselig maade; føje sammen,
forbinde til et hele. (grækernes) Historie (var)

paa mange Maader vævet sammen til ét.

GBang.EK.1.37. *Hvor du vævede Vildskab
og Inderlighed

|
sammen til et sublimt

Ya,nv\ålJVJens.I)i.38. Flere Aar efter væ-
vede han dette Indtryk sammen med sine

30 Vrangforestillinger. R Neiiendam. Scenen dra-

ger. (1915).83. refl., m. tings-subj.: *Alle de
voksende Skygger

|
Har vævet sig sammen

til en.JPJac.1.310. Steensby.Geogr.60.

væve-, i ssgr. (jf. Væv- 1, Væver-j af

II. væve, især (væv.) i bet.l (ell. af I. Væv)
(ofte vekslende m. tilsvarende ssgr. m. Væver-j;
saaledes foruden de ndf. anførte fx. Væve-
analyse, -arbejde, -garn, -haandværk, -ha-

stighed, -industri, -kunst, -maade, -maskine,
40 -mønster, -penge, -proces, -redskab, -skole,

-stof, -teknik, -teori, -værksted, -blad, et.

(jf. -kam, -ritte, -ske og Væverbladj kam
(1.2.1); blad (1.2.6). Moth.V274. Markussen^
Porsdal.DennyToldtarif.(1908).158. -bog, en.

bog med anvisning til vævning og vævearbejder.

Vævebog for Rjemmene.JlaCour&JSiegum-
feldt.(bogtitel.l897). -bom, en. (nu sj.Yæy-.
Rostgaard.Lex. V55 c. Den ældre Edda ved Mar-
tin Larsen.II.(1946).244). {ænyd. veffuebom;

50
jf. Væverbom) om forsk, bomme (1.2.6) i en

væv; især om kædebommen. Moth.V274. PWe-
stermann.ÆgteTæpper. (1945).39. Hvadhedder
det?(1947).494. -bredde, en. den bredde,

som et stykke stof faar ved ell. har efter væv-

ningen; ogs. konkr., om vævet arbejde af en

vis bredde, en Vævebredde Lærred, ^ma^er-
dragter.187. BerlHaandarb.il1. 341. -brik,
en. (jf. Brik l.i slutn.; især foræld.) en

art primitivt væveredskab, bestaaende af een

60 ell. flere smaa brikker, anv. ved brikvævning

(jf. BerlHaandarb.I.UOff.). Aarb. 1930.279.

JohsBrøndst.VK.93. -bræt, et. (jf. Sidde-

bom, -fjæl; især dial.) bræt (fjæl) paa en

væv, hvorpaa væveren sidder under arbej-
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det. Dragør.(1931).30. UfF. -ende, en. (jf.

Væverendej især i ftt., om kædetraadenes

ender, spec. om de traadender, som bliver

tilbage, naar det vævede tøj skæres af væven

(jf. I. Tromme;. UfF. -fag, et. (jf. -lagj

hver af de (to) grupper af kædetraade, mellem

hvilke der skaffes fri vej for islætten; ogs. om
væveskel. PWestermann.Ægte Tæpper. (1945).

37. -fejl, en. NatTid.'VnlBll.M.Till.l.
sp.l. Stoffer med Yæveieil.Thuborg.DVE.io
233. -gilde, et. (dial., foræld.) vævergilde.

AarbKult.1900.83. Uhrskov.Fynsk Landsbyliv.
(1932).65. UfF. -kam, en. (Tæv-. Rost-

gaard.Lex.V55 c. BerlHaandarb.1.280). (ænyd.

wæffwe kam; jf. -blad, -ritte, -ske og Væ-
verkam) kam (1.2.1); blad (1.2.6). Moth.

V274. NationalmusA.1939.90. -knude, en.

(nu næppe br. Væv-. Rostgaard.Lex.V56b).

d.s.s. Væverknude 1. Feilb.(u. yæverknude).
Kværnd. SjællBond.66. BerlHaandarb.ilI. 20

339. -kone, en. (ogs. Væv-. BornhHaandv
Er.108. jf. Feilb.). (sml. -pige og Væverkone;
nu dial.) kvinde (kone), som væver; væverske.

Moth.V274. UfF.
I. Vaivel, en. se I. Vævl.
II. Vævel, en. (ogs. skrevet Væveld

(Vævild). Frifelt.Godtfolk.(1939). 127. Fest-

skrift tilHPHansen.(1949). 309 ff. jf. MDL.
660. — ogs. Vævl(e) olgn. Feilb. Festskrift

til HPHansen. (194 9). 322; hertil /Z<. Vævl, 30

Vævler. MDL.664). flt. d. s. (jf. Feilb.) ell.

-er (jf. smst.); se ogs. ovf. 1. 30. {ænyd. væf-

fueld; maaske egl. en ssg. af I. Væv og et

ord, der foreligger i f lir, hjald (3) (Moth.

L180), jf. ænyd. hønse lijr (Kalk.11. 356),
SV. dial. lider, jf. got. hleij)ra, telt, hytte, og

er besl. m. I. Lejder; grundbet. er i saa fald:

sidestel, -stolpe(r) til en væv, sml. en par

vævl(er), om en vævestol. MDL.664. Feilb.;

se nærmere Festskrift tilHPHansen. (1949). 40

319 ff.; dial. (jy., spec. sønder- og vestjysk,

jf. smst. 309)) væv (1.6); vævestol. Moth.

V274. Kok.DFspr.1.422. Jens Væver , . sad

og sparkede i sin Yæveld. Frifelt. Godtfolk.

(1939).127. Feilb. UfF.(sdjy.).

Væve -lad, et. (1. br.) lad (III.4.3);

væverlad. hendes Kammerater (i klosteret)

sad ved Vævelad eller Syramme. Elkjær.

RK.20. -lag, et. d. s. s. -fag. en Toskafts-

vævning med 2 Vævelag, det ene over det so

åndet. HaandarbF.l 945.1 3. -lidse, en. lidse

(I.l); sylle (I). Hvadhedderdet?(1947).494.

"Vævelse, en. ['væ'valsa] (glda. wæ-
welse; vbs. til II. væve; sj.) spec. til II. væve
4; ogs. om løs, usammenhængende ell. (og)

vidtløftig, langtrukken, indholdsløs tale; væv
(1.4); snak; vrøvl. L., der aldrig hade læst

rare, gamle bøger om unge piger, anede ikke,

at der kan bo så meget vævelse i sådan en.

Hjortø.F.50. jf. u. Vadmel sp.233".

Væve-Ian, en. (ænyd. wøffue-løn; jf.

-mude og Væverløn; dial.) betaling (løn)

for vævning. UfF. -maal, et. (jf. -mude;
dial., foræld.) ekstrabetaling, som gives en væ-

ver i fødevarer. Folkedragter.217. -mester,
en. (jf. VævermesterJ person, der forestaar

(en afdeling i) et (større) væveri. BerlTid.

'*liol940.M.ll.sp.5. -made, en. fVæv-.
Rostgaard.Lex.V56b). (om forsk, sideformer

se ndf.). (jf. -maal og Vævermude; dial., for-

æld.) arbejdsløn ell. ekstrabetaling, som gives

en væver i fødevarer (og mel til væverklister,

slettemel). Levin.(G.; -mudj. UfF. -myde:
smst. -møde: jf. smst. -maade: Halleby.67.

-nagle, en. (ænyd. d. s.; bibl., foræld.) d. s. s.

Yævernag\e.Dom.l6.14(Chr.VI; se m. Væver-
naglej. -pige, en. (ogs. Væv-J. (jf. -kone og

Væverpige;. Væv-. PhRDam.F1.109. KBirk
Grønb.BS.87. jf. Feilb. Væve pige . . „en
pige, som tiener for at væve.'' Moth.V274.

I. Væver, en. ['væ'var] (nu kun dial.

Vævere. PEdvFriis.S.335. Stevns Bjev. 109.

152. jf. LollO.). flt. -e. (ænyd. væffuer olgn.

(se u. Uldvæver og Kalk.II.803{LmYæiver).

smsi.¥376 (Grillevæver);, veffuere, glda.vdd-

uæræ (Fort Nut. XVI. 138), sv. våvare, no.

vever, engf. weaver, <?/. weber; til II. væve;

jf. II. Væverske)

1) (til II. væve 1) person, der (især:

erhvervsmæssigt) er beskæftiget med,
ernærer sig ved vævning. DL.

3

—13—23.

Vævere paa Landet (maa) sig uden Hinder
. . nedsdstte.ResoU*l4:1739.§38. 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. Pont.Muld.
123. HansPovls.HF.8.

2) (dels til II. væve 2(i), dels videre anv.

af bet.l) om dyr. 2.1) (jf. Blodnæbs-, Guld-

(2), Retortvæver ofi.) % fugl af gruppen
Ploceidæ inden for spurvefuglenes orden (som
bygger kunstfærdige, lukkede reder, for nogle

arters vedkommende (jf. Kolonivæver; saa-

ledes, at fiere reder er flettet sammen efter

længden); væverfugl. Brehm.DL.11.66. Bøv
P.11.364. de egentlige vævere, fugle af

underfamilien Ploceinæ. smst.143. Sal.^XXV
498. 2.2) (zool.) bille af træbukkenes familie;

Lamia textor. Cuvier.Dyrhist.il.218. Frem.
DN.587. DanmFauna.XVI.17. 2.3) (jf. Høst-

væver; nu dial.) edderkop; spinder (2.i).

Kaalund.58. UfF. 2.4) (vel efter ty. weber-

(knecht) i sa. bet.; ;/. Væverknægt; zool., nu
sj.) mejeren Phalangium opilio; langben (2).

Brehm.Krybd.701.

3) (til II. væve 4; nu sj.) person, der
(ofte) udtrykker sig vidtløftigt, snakke-
saligt ell. tankeløst, uklart; ordvæver.
N. N. Præst er en Ysaver. Argus.l771.Nr.47.1.

*jeg meer blev fød
|

Til tragisk, end til

komisk Yæver. Bagges. SkR.27. Leth. (1800).
PEMiilU258. 7-S0.(„Ikke hyppigt").

4) (vet., landbr.) hest, der har den fejl,

uvane at væve (II.6.1). BerlTid.'^Ui>1906.M.3.

sp.4. Landbo .1.287 . Den ene (hest) var „Væ-
ver" og rokkede med Hovedet til Siderne

som et Fendvd. NJeppesen.HT.192. Feilb.

II. væver, adj. ['væ'var] ell. (nu min-

64*
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dre Ir.) [væu'(a)r] jj. skrivemaaden vævr.
vAph.(1759).629. Leth.(UOO). (tidligere og

endnu dial. udtalt m. -e-: I en Lukt og

Korttoned Stavelse bør efter den beste Brug

E læses som E (i fx.) véver {munter). Høysg.

Anh.l9 (jf. Bertels.H.200). sml. UnivBl.1.362

(nordsjæll.). Thorsen.78. Feilb. samt den æl-

dre skrivemaade ve ver; hertil maaske: viv-
ver (viver). Jeg er vivver, jeg skiem-

ter, jeg spøger, jeg flyver omkring. SkVid.

111. 146. * (kanariefuglens) sidste Dag,
|

Hvor den dobbelt vivver fløi om hende.

Rahb.PoetF.II.71. jf.(?): Hvibber ell. Hvif-

ver . . kaldes den, som er let og ferdig,

snar til sin gerning. Moth.H337). flt. vævre
['væuraj; gradbøjn. (l.br.; udtrykkes i reglen

ved omskrivning): komp. vævrere; superl.

vævrest ['væurasd] ell. (sj.) væverst (Bag-

ges.1.267). (jf.ænyd. \i\ei, kvik, frisk (Kingo.

SS.I.294), hvever, væver (DSt.1909.61), flt.

hvivre (smst.62), wo. vever; vistnok besl. m.
glda. wawre, waghre, vandre (uroligt) om
olgn. (Kalk.lY.719), no. dial. vavra, oldn.

vafra, bevæge sig hid og did (uroligt, uden
maal), mht. waberen (jf. ty. (dial.) wabern,

webernj, eng. waver)
I) hurtig, rask, livlig og let, adræt,

behændig i sine bevægelser; vims (II.l);

især om levende væsener af ringe størrelse

(smaa mennesker ell. børn, visse dyr), som
bevæger sig rask, behændigt, travlt, geskæftigt

(hid og did). I.l) (jf.: „bruges ikke meget."

Levin.) om mennesker; tidligere undertiden

m. mer ell. mindre fremtrædende bibet.: hvis

aandelige virksomhed er let, levende og livlig

olgn. (jf. bet. 2). ChrBorup.PM.258. *Der er

han alt! Hvor munter, let og vever . . |
Han

ud af Porten . . s\e\er\ Bagges. Gieng. 69

.

Hvor flittigt kløttre nu de vevre Dverge!
Oehl.XXlY.193. *De vevre Nisser drille

|

Baade Pige og I)xeng.Winth.l.l59. (hun)
var en lille vever B&me.Bang.S.lé. Boel var
væver, hun sprang igennem Foderloen og
Tærskeloen og La,åen.Gravl.E.7. (jf. bet. I.2-3)

i forb. m. sammenlignende led: *Han . . strax

I

Var frisk og heel igien, og vever som
en Lax. Bagges. Ungd.1.89. en lille Dreng ..

der var saa vever som et 'Egern. Goldschm.
Hjl.1.23. *jeg var vever som en Klatre-

Ranke,
|
let som et Egern. Drachm.BK.139.

(hun) drejer sig rundt saa vever som en Top.

Reumert.CO.172. hun var lige saa væver og
rask som en Kattekilling. GCrreg'ersen.Z(S.27.

han springer saa væver som fisken paa
panden, se I. Pande 1.

|| (jf. bet. I.3J om
legemsdel. Din Slyngel! med væver Tunge
taler du løse Orå.Grundtv.TJdv.II1.619. (syer-

sken) havde de nydeligste smaa vevre Fingre.

VKorfitsen.KF.23. 1.2) om dyr. *(jeg) saae
|

Paa grønne Qvist en lille . . Fugl, saa vever
og saa let. Bagges.SkR.97. *Silden .. |

Den
vevre Svømmer i et Sølverharnisk. Oe/iL/Z.
65. *Af Flødepotten søber saa net

|
Den liden

og vevre Elue.PMøll.(1865).I.17. *Hønen

gaar saa vever og ren.Kaalund.230. Et lille

rødt, vevert Egern kommer hoppende ned
fra T:rmet.Pont.GA.88.

\\ (jf. bet. l.z) om
legemsdel, disse smaa Dyr (a: nyfødte lam)
med den vævre Eale.Søiberg.HK.155. 1.3)

(især (3) i videre anv.; (jf. u. bet. 1.1-2^ om
ting. Bynke . . En vævr Plante. vAph.Nath.
1.493. *vævre Irrlys

|
Spøger for den nat-

lige Vandrers 0\ne.MCBruun.PF.1.137. de

10 små vævre ski\)e.Vikingen.l949.Nr.8A.33.

sp.2. om hurtigt, let strømmende vand (bæk,

aa): JBaden.Eoratius.I.119. *Bække smaa

I

Sig klare, vævre Vinae.Grundtv.PS.IV.4.
*en lille,

|
Fuldtspringende og vever Kilde.

Winth.X.93. \\ om forhold olgn.; ofte (som
adv.) om (levende væsens) bevægelser. Bagges.

111.40. *Ildfuldt og vevert er hans Øiekast.

Oehl.Digtn.1.21 („ka.n neppe siges. "Lewn.j.
altsom Glutten voxte

|
Og vevert kunde

20 g3i&e.Winth.HF.42. *Draaberne stige saa

raskt og saa \aåvert.PFaber.VV55. Løjt-

nanten satte et vævert lille Smil op.Mark-
man.Fort.94. Sproget (i Pascals „Les Pro-

vinciales") er simpelt og fyndigt, vævert
og naturligt. NM0ll.VLitt.il1.52.

2) (jf. sp.l015^*; nu kun dial.) overf., om
aandelig beskaffenhed hos levende væsen, især

person: hurtig, livlig, kvik, levende (i

sin tankegang ell. sit væsen); ogs.: virksom,
30 foretagsom, ivrig olgn. „den, som er hyr-

tig, artig, ferdig i sin gerning." Moth.V144.
„Vittig (0: kløgtig)." smst. Høysg.Anh.l9(se

sp.1015'^). *Folke-Vætter alle vaagne,
|
Som

de vævre saa de åo\ne. Grundtv.PS.VI1.97.

Kløgtig og væver er Menneskets Hu. Marsk
Stig.(1834).87. væver i munden. Feiift. være
væver (0: snild, fiks). UfF.
Væver-, i ssgr. (jf. Væv- 1, væve-^ af

I. Væver ell. delvis sideform til ssgr. m. IL
40 væve (sml. dog Væverhedj, især (væv.) til

L Væver 1; saaledes foruden de paa al-

fabetisk plads anførte fx. Væver -arbejde,

-dreng, -garn, -haandværk, -industri, -kunst,

-lav, -lære, -lærling, -maskine, -penge, -pro-

fession, -redskab, -skole, -strejke, -værksted.

Væve-ramme, en. simpel form for

væv (L6). Aarb.1930.282. NationalmusA.1939.

90. Gyldendals Sparebog.(1941).125.

Væver -blad, et. (jf. -kam, -ritte,

50 L-ske; nu mindre br.) væveblad. vAph.(1764).

766. Amberg. UfF. -bom, en. (jf. -stange

vævebom. vAph.(1759).529. Dom.l6.1 3 (Lind-

berg). FrGrundtv.LK.183. -edderkop, en.

(jf. I. Væver 2.3 ; zool., nu næppe br.) tæppe-

spinder. Brehm.Krybd.708. -ende, en. væve-

ende. Kunstudstill.(1879).216. UfF. -finke,
en. (til I. Væver 2.ij \ væverfugl af under-

familien Spermestinæ. Sal.II.206.XVIII.454.

Lieberkind.DVIX.258. -fngl, en. \ d.s.s.

60 L Væver 2.i. Brehm.FL.234. JVJens.Sk.8.

Lieberkind.DVIX.257. -gilde, et. (jf.

Vævegilde; dial., foræld.) gilde, som holdfes,

naar væveren afleverede det vævede. C Reimer.

(Berl Tid.^y»1894.Aft. 3. sp. 2). Feilb. BL. 108.



1017 Tæverlied Væverske 1018

AugFSchmidt.Leksikon overLandsbyens Oilder.

(1950).156.
Væiver-hed, en. (især o) den egenskab

ell. det forhold at være væver (navnlig II.l^.

den Lethed og Veverhed, som udfordres til

Spil og Sang i den franske Smag, vil hun
neppe . . kunne tilkiæmpe sig. Bagges.DYXL
240. Der var saadan en Veverhed i Sanne,
saa hverken Haaret eller Slæberne vilde

sidde t&st.HCAnd.SS.Y172. hin besynder-
lige (o: erotiske) Leg . . som ofte fra Kvin-
dens Side i Ynde, Lune, Veverhed, ha-

stigt Begær, er at ligne med en ung Kats
Leg.Goldschm.VII.333. Der var over hans
lille . , Person en Væverhed, der . . forskaf-

fede ham (tilnavnet) „Spidsmusen". J./^ms.
DR.I.45.

Væveri, et. flt. -er. (ænyd. d. s., sv.

våveri, no. veveri, ty. weberei; egl. vhs. til

IL væve) I) til IL væve 1 (og 2.i). I.l)

(især Oj handlingen, virksomheden, nærings-

vejen at væve. Pflug.DP.811. Husfliden var nu
engang Ysåveri. LuisBramsen.0.27. JVJens.
HH.196. 1.2) bedrift, fabrik, hvor vævning
finder sted. vAph.(1764).766. Heib.Poet.XL
22. Sterm.Textil.(1937).17. 1.3) (nu sj.) hvad
der er fremstillet ved vævning. Moth.V275.
tyrkiske Krumsabler saa dystre ud som de

hang paa Væggen over de sarte Sivvæve-
rier. Lauesen.S.179. 2) (sj.) til IL væve 3,

om kunstlet, indviklet tankevirksomhed olgn.

ligesom Edderkoppen, udspinde (vi) vort

dyrebare Alt . . i kunstige Væverier af dyb-
sindige Tanker og udsøgte Anlæg . . for at

fange en Flnel Lodde.NT.173. 3) (sj.) til IL
væv e4: det at væve (IL4), vaase, vrøvle olgn.;

ogs.: væv (1.4), snak, vrøvl. KbhAftenp.1777.
sp.260. (han erklærede) Justitsraad G. for

et af de værste Vrøvlehoveder . . Hvad
kom dog alt det æsthetiske, filosofiske og
musikalske Væveri Kontoret i Ministeriet

ved.Schand.SB.lOO. 4) (vet.) til IL væve
5.1: det at en hest er væver (1.4); væven.

FrederiksborgAmtsAvis.^^lil952.8.S'p.7.

Væve-ritte, en. (jf. -blad, -kam, -ske

og Væverrittej rxtte; blad (1.2.6). Markussen
&Porsdal. Den ny Toldtarif. (1908). 158. UfF.
Væver-kam, en. (ænyd. d.s.; ;/. -blad,

-ritte og Vævekara) kam (I.2.i); blad (1.2.6).

vAph.(1759).529. VSO. Lagerlof. Niels Hol-

gersens Rejse. III. (overs. 1908). 269. -kam-
lade, en. (1. br.) d. s. s. Kamlade. vAph.
(1759). 529. -kardebolle, en. ^ egent-

lig kardebolle, Dipsacus fullonum L., hvis

stive, børsteagtige blomsterhoveder anvendtes
til kradsning af klæde. ASØrsted. Planterigets
Naturhist.(1839).293. -klister, et. (jf.

-pap, -sletteø (mel)klister, hvormed vævet stof

ell. spec. kædegarnet (under vævningen) be-

handles for at blive glat (stift, stærkt); slette

(1.3.2). S&B. -knob, en. (jf. -knude 2) ^
en art krydsknob; knibestik; skostik; spec. om
enkelt skostik. TeknMarO.84. KuskJens.Søm.
17. -knude, en. I) særlig knude, hvormed

væveren knytter (bristede) traade sammen;
væveknude. Moth.V275. MO. Hannover. Teks-

til.II.304.
II

billedl.: *Hand (o: den syge ol-

ding) vil at Doctoren Fru Atropos (o: skæbne-

gudinden) skal giøre
|
U-myndig . . og hende

Saxen føre
|
Imellem Pingerne, ja! naar hun

klipper til,
|
En Væver- Knude hånd paa

Traaen have yi\. Helt.Poet.207. „(men) to

Mennesker, der er bundne (o: om to forlo-

10 vede)" indvendte hun. „Bundne? Det er da
ingen Væverknude; den kan da pilles op,

skulde jeg mene," ZakNiels.Maagen.47. 2)

(fagl.) væverknob. ForklTømrere.104. Fæst-

ningsartMat.(1914).9. -knæg^t, en. (zool.)

d.s. s. I. Væver 2.4. S&B. -kone, en. (jf.

Vævekone^ en vævers hustru ell. (især) en
væverske. KbhAftenp.1777.sp.450. AarbFrborg.
1918.62. -lad, et ell. en (se ndf.). (jf. Væve-
lad; især poet. ell. iQ) d. s. s. Lad (III.4.3).

20 Holst.R. (ternen) kommer fra Væverladden.
Gjel.HS.59. Væveren , . havde sat sit Væver-
lad i no.VVed.BB.172. jf.: *Væverelad
af Steen der sta.a,er.Wilst.Od.XIII.v.l07.

-leg, en. navn paa en leg, ved hvilken visse

af væverens bevægelser efterlignes; se nær-
mere HjLegeb.65. -len, en. væveløn. Moth.
V275. MR.1831.28. VSO. Feilb. -mester,
en. (jf. VævemesterJ væver (I.l), som er

mester; haandværksmester , der driver væveri.

30 Holst.R. Davids.KK.'I.296. VSO. -made,
en. ('-møde. Folkedragter.217). (dial., foræld.)

vævemude. Moth.V275. Hedebo.99. -myre,
en. (zool.) myre af slægten Polyrachis ell.

(nu især) Oecophylla, der væver (11.2. i) re-

den sammen af blade. Bergs. MS. II. 599.

-nagle, en. (jf. Vævenagle; bibl., foræld.)

maaske om hver af de pløkke olgn., hvormed
vævebommene i en antik horisontal væv var

fastgjort i underlaget (gulvet), (han) rykkede
40 Vævernaglen (Chr.VI: væve-naglen; 1931:

Væven^ op tilligemed Væverstangen. Dom.
16.14. -pap, subst. (jf. -slette og I. Pap
2; foræld.) d. s. s. -klister. vAph.(1764).766.
Amberg. -papir, et. papir til at tegne væve-

mønstre paa. VæverB.50. -pige, en. (jf.

-kone^ vævepige. Rostgaard.Lex.V56 c. Havde
man ikke selv Væv, lod man væve hos en
Væverkone eller Yæver^ige. AarbFrborg.1918.
62. -ritte, en ell. (1. br.) et. (jf. Væveritte^

d. s. s. -blad. Levin. (u. Yæverske). -red:
Amberg. -ror, et. d. s. s. I. Rør 2.2. J.dr."/i

1762.sp.l4. Blich.(1920).XXV132. -skaft,
et. d. s. s. I. Skaft 4. vAph. (1759). 529.

SvGrundtv. -skammel, en. (ænyd. d.s.)

om hvert af de to under en væv anbragte traad,

hvorved skafterne bevæges; trædebræt (3), -skam-
mel; skagle (2.2). Moth.V275. vAph.(1759).
529. FrGrundtv.LK.183. I. -ske, en. (ogs.

(jf. LSke sp.32V-*' og LSkedej -8ked(e). se

60 ndf.). (ænyd. veverskee (ogs. i bet.: væver-

skytte), jf. Væveske; dial.) blad (1.2.6); ritte;

rør (1.2.2). Væverskede (ell.) skee.Moth.V275.
*Ei andre Blomster tør

|
Jeg see, end dem,

min Væverskee kan skabe
|
Af Traadene.
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Boye.WS.56. Væverskeden. VortHj.III,1.76.

FrGrundtv.LK.183.
II. Væverske, en. flt. -r. (ænyd. d. s.

og veweske; sml. Væve(r)kone, -pige; især

fagl., jf.: „Ikke alm."y*S'0,) kvindelig væver

(1). Moth.V275. *langt fra fædrene Hiem-
stavn,

I

Tiener (hun) som Væverske mig.

Bagges.NHD.53. AndNx.PE.III.355. billedl:

*Vi (d: plejaderne) ere de natlige Væversker,
|

Der sanke de usynlige Traade
|
Fra Melke- i'o

veiens yderste Rundkreds,
|
Hvor Vævens

Ende staaer. Hauch. 1.242.

Væver -sked(e), en. se I. Væver-
ske, -skib, et. (vel efter ty. weberschiff;

jf. Væveskib; nu næppe hr.) væverskytte (1).

Moth.V275. Manufact.(1872).154. -skytte,
en. (ænyd.d.s. (Kalk. lY 921b')) I) (jf.

-skib, -skyttel og Væveskyttej skytte (II.2);

skyttel (2). Moth.V275. vAph.(1764).767.

Gravl.DB.III.25. \\ billedl. ell. i sammenlig- 20

ning. *hastig, som en Væverskytte,
|
Hen-

lyne Tidens snare F]ed.Thaar.ES.324. Op-
landets By (0: Silkeborg), Byen, der skal

spinde Silke, naar Banetogets Væverskytte
flyver gjennem Landet. HCAnd.SS.VI.283.
Mine Dage ere lettere end en Væverskytte
(Chr.VI: væveskytte; 1931: Skyttelen^. Job.

7.6. 2) (jf. -spole 2; zool., nu næppe br.) en

art porcelænssnegl. vAph.Nath.VI.377. -skyt-
tel, en. (jf. VæveskyttelJ d. s. s. -skytte 1. 30

Rask Væverskytlen feer i Qvindens Haand.
HegermL.Troub.57. MO. -slette, en. (jf.

-pap ; nu 1. br.) væverklister. VSO. -spole,
en. I) spole, hvorom islætten vikles (hvorefter

spolen anbringes i skytten); vævespole; især

tidligere ogs. om selve væverskytten. Moth.

V275. vAph.(1759).529. Ing.EF.1.22. billedl:

London er Verdens-Basrelief af Dagen, den

travle Virksomhed, den lynflyvende Livets

YæwersT^ole. HCAnd.ML.419. 2) (zool., nu w
næppe br.) d. s. s. -skytte 2. LTid.1760.198.

-stang, en. {ænyd.d.s.; ^7- Vævestang;
nu 1. br.) d. s. s. -bom. hans Spydstage var

som en Væverstang (1931: VæverbomJ.

lSam.17.7. Rahb.Skuesp.II.165. Hrz.VI.26.

Dom.l6.14(se u. Vævernaglej. -stol, en.

^^7- Vævestol og II. Vævel; især fagl.) d.s.s.

I. Væv 6. Moth.V275. EPont.Atlas.il. 207.

*Hun virker Tæpper, Liin og Kiol
|
Alt paa

sin gyldne Væverstol. Oe7iL7Tri57. De satte 50

. . to Væverstole op, lode som om de arbei-

dede.HCAnd.(1919).I.143. *Hvor Bedste-

fader med Bondens Styrke
|

i breden Haand
sad paa Væverstolen,

|
der tier Væven, og

tom er STpo\en.JVJens.Di.^97. -stae, en.

(jf. ænyd. væffuere stuffue; ;;/. Vævestue;
især foræld.) stue (lokale), hvori (væven staar

og) vævning foregaar. MO.^ VortLand.^U1906.
l.sp.8. Elkjær.HF. 45. -svend, en. (især

foræld.) haandværkssvend, der tjener hos en ep

væver(mester). Rostqaard.Lex.V56c. EPont.
Atlas.IV634. Cit.l8'01.(HistMKbh.3R.V 379).
VSO. -sylle, en. (jf. glda. væværæ sølf

samt ænyd. veÉ sølffue olgn.) d. s. s. I. Sylle.

Moth.V275. vAph.(1759).529. Lovtid.l928.A.

1202.

V»eve-seddel, en. en slags tegning m.
angivelse af traadenes løb olgn., hvorefter noget

væves; patron (II.l). OpfB.UlI,1.270. -ske,
en. (Tæv-. Penia. 1810.292. Bornholms Ti-

dende.Vsl866.3.sp.2. Esp.502. UfF. — ogs.

(jf. I. Ske sp. 32r-^' og I. Skedej -8ked(e).

(flt.:) Væveskeder. Cit.l844.(AarbLollF.1938.

48). jf. Feilb.). (ænyd. glda. wæweske (Kalk.

IV921¥), weffsketh, -sked; jf. I. Væverske)
blad (1.2.6); ritte; rør (1.2.2). JPaulli.Urte-

Bog.(1761).472. Hag.UX.456. -skel, et. (jf.

-fagj det under vævningen (ved skafternes be-

vægelse) frembragte mellemrum mellem de to

lag af kædetraade, hvorigennem skytten føres;

skel (I.I.2). BerlHaandarb.1.85. -skib, et.

(jf. Væverskib ; nu næppe br.) væverskytte(l).

Manufact.(1872).159. -skytte, en. (\æT-.
Rostgaard.Lex.V56b). (jf. ænyd. væffskytte)

væverskytte (1); skytte (II.2). Job. 7.6 (Chr.VI;
se u. Væverskytte;. OpfB.UII.348. \\ (jf. II.

Skytte 2 slutn.; foræld.) om lign. anordning

i en symaskine, hvorved undertraaden tilføres.

Manufact.(1872).318. -skyttel, en. (jf.

Væverskyttelj d. s. Raae. Den anden Kind.
(1938).178. -spjæld, et. (ogs. -spjald. Spr
Kult. XI. 117. jf. Feilb.). (især dial.) lille

særlig udskaaret træplade ell. ramme til at

væve forsk, baand (fx. strømpebaand) olgn. i;

spjæld (2). VortHj.III,1.75. Halleby.59. Berl

Haandarb.1.58. -spole, en. (ænyd. væffue-

spole; l.br.) væverspole (1). Væv-: Rostgaard.

Lex.V56b. Hauch. LDR.193. -stang, en.

fVæv-. Rostgaard.Lex.V56b). (ænyd. væffue

stong (Kalk.IV921b''), jf. ænyd. veffstong,

-stang; nu næppe br.) om forsk, (tynde)

bomme, stænger i en væv; væverstang, „et

handspeger hvormed lerredet spendes fast

om homxaen.'' Moth.V274. (Samson) sagde

til (Dalila): dersom du vævede mine syv
hoved-lokker om væve-stangen (1871: Væver-
steingej\).Dom.l6. 13 (Chr.VI). -stol, en.

(Tæv-. Oehl.XXXI.137. Hauch.DVII.135).
d.s.s. I. Væv 5, Væverstol. Reiser. II. 410.

Manufact.(1872).155.166. S. beskjæftigede

omtrent 100 Vævestole her i ^yen.LuisBram-
sen.0.21. hun (sad) som klistret til \æ\e-
stolen. EBertels.D.69. Feilb. -stoppe, v.

vbs. -ning (Vort Hj. III,1.20). (især dial.)

stoppe (hul i tøj olgn.) saaledes, at traadene

krydser hinanden som i et vævet stof. FrGrundtv.

Lk.91. UfF. -stne, en. (Tæv-. Bornh
HaandvEr.194). (jf. oldn. vefjarstofa) væver-

stue; nu spec. om lokale ell. skole, hvor væv-

ning dyrkes (læres) som husflid. Feilb. Haand-
arb'F. 1945. 10. Hvad hedder det ?(1947). 495.

-sværd, et. (jf. II. Sværd 4.2; foræld.)

redskab, hvormed islættraadene bankedes tæt

sammen. Aarb. 1930. 107. Berl Konv. XXIII.
471. -tvist, en. (løst tvundet) bomuldsgarn,

tvist (IVl), som kan bruges til vævning. Ma-
nufakt. (1942). 123. -vægt, en. tung gen-

stand (fx. sten), hvormed kædetraadene tyn-
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ges ned og derved strammes. Aarb.1930.84.

Vævevægte af Ler til en opretstaaende Væv.
Steensierg.DB.47.

Vjeving, en. se Vævning.
Tæv-kam, -knude, -kone, se

Væve-kam, -knude, -kone.

I. Vævl, en. [væu'i] (ogs. Vævel, Vævle.
— ofte skrevet Vev(e)l, Vevlej. ^<.vævle(r).

(ænyd. vebel og (hø)vevel, -vevle, /sv. wæ-
wil (i ssg. wæwildræt, rebdragning)

, jf. æda.
weuæ-, uefæ-, wæuilas (DGL.I.8dl(og var.

s. 830); Y233; Y111.471; maaske egl. weuæl-
las, se Brøndum-Nielsen. Skaanske Kirkelov.

(1942).17f.); afl. af et v. svarende til oldn.

vefja, vikle, hylle, der er afl. af oldn. vefa

(se II. vævej, ell. dannet til III. vævle || i

ordet Vævel m. bet.: vævet stof (Moth.V274.

jf. (?) EHHagerup.llO) foreligger vistnok et

andet ord, afl. af II. væve, sml. mnt. wevel,

weffel, islæt, oht. weval, wefal, d. s., oeng.

wefl, d. s.) I) (dial.) langt reb til at vikle

omkring noget, især (jf, Høvævel^ et hølæs.

JPPrahl.AC. 63.70. alle stimlede tilhobe som
vare paa Engen og gav den nedstyrtede

Mand hver et Slag med River, Høetyver,
Bagreeb, Vævle o. s. v. Olufs. Oec. V111.63.
NordsjællF.Y196. Rietz.834. UfF.(sjæll.). 2)
(nu næppe br.) baand, snoet af halm ell. hø,

til at binde hø i knipper med ell. til at binde

korn op med. Rostgaard.Lex.V56c.
II. Vwvl, en. I. Vævle, en. se II.

Vævel.

II. Vævle, en. se I. Vævl.
III. vævle, V. ['væula] (ogs. skrevet

vevle. — dial. vøvle. Rask.FynskeBS.70 (i

bet. 1). se ogs. ndf.). -ede. vbs. -ing (i bet. 1

slutn.: JPPrahl.AC.63.70). (ænyd. (sammen)-
veffle, jf. ænyd. beueble, indvikle, sv. dial.

våvla, no. dial. vevia, mnt. wevelen (jf. u.

I. Vævlingj; til II. væve og oidn. vefja; især

dial.)

1) sno, svøbe, vikle (et klæde, baand osv.)

om noget. Hånd har ikke det som hånd kand
vevle om en ^n^er.Rostgaard.Lex.V56 c. (hør-

ren) blev vøvlet om Rokkehovedet. -4ar6

Frborg.1918.63. Var det meget koldt, væv-
lede de undertiden Halmbaand om Benene.
Halleby.109. refl.: (geden) blev jo ved at

. . rende rundt, saa . . Tøiret vøvlede sig

om Stubbene. lfagfiPe<.F./.47. || spec. (jf.

1. Vævl 1) m. h. t. læs paa vogn: binde
fast (til vognen) v. hj. af en vævl. Feilb.

Var det Enghø, der kørtes hjem, skulde
Læsset væwles, hertil brugtes en Høvæwel.
SjællBond.109. AarbFrborg.1920.90. Saa blev
Læsset „vævlet", rigtig spundet ind i Reb.
AndNx.AH.176.

2) svøbe, vikle ind i noget; især i forb.

vævle ind. jeg vøvlede (kagerne) ind i mit
Lommeklæ' og gjemte dem til vi skulde
ha'e K&iie.MaglPet.MF.11.51. Osteskippe-
ren vøvler en Ost

|
sindrigt i Dagblads-

stumper. Aa Berntsen. (Pol.Vi 1929. 10. sp. 5).

saasnart Knud var sendt afsted om Mor-

genen . . vævlede hun Tøsen ind i et Sjal

og piskede op paa Gaarden.i?aoe.6rL.72.

3) sno, slynge, vikle ind i (imellem) ell.

fast i, især: saaledes at der dannes noget

sammenfiltret, speget olgn.; ogs.: anbringe,

samle noget i en uordentlig mængde, i urede

olgn., ell.: danne en sammenfiltret, uordentlig

masse ved at sno, slynge, vikle sammen olgn.;

især i forb. m. adv. (spec: sammenj. vAph.
10 (1764).767. MO.'11.648. det filtrede Næt, som

Brombær, Kaprifolier og slyngende Planter
havde vevlet sammen. Rist.FT.23. hun (kun-

de) godt hitte paa, naar der kom for mange
mørke Kort, og (o: at) vøvle (kortstjernen)

sammen igen. HugoAnd.HK.n8. UfF. \\ refl.

ell. i pass.: en Høj, halvt dækket af strit-

tende Buske, Slaaen og Brombær, Burrer
og Tjørn, Hyben og Tidsler vrildet og vring-

let og vevlet ind og ud i hinanden. Rist.J.

20 296. Brombær og Burrer filtrede og vevlede
sig ind i hinanden. sa.LM.i72. sikke hendes
yndige Haar var vøvlet op paa Hovedet.
KMich.(PoU'U1933.Sønd.23.sp.l). Blade som
allerede i Knopperne paa forskiellig Maade
ligge sammenfoldede, snart dobbelt, snart
Fagviis, snart som en Papirs Lygte, snart

seimmenYævlede.LTid.1759.348.
|| (jf.lY.

vævlej overf., i udtr. for fremførelse af for-

vrøvlede ytringer ell. for sammenblanding af

30 begreber olgn. Det var jo Vrøvl. Hvad var
det for Urimeligheder, han sad og vøvlede
sig op i.Woel.DG.41. som vbs.: *en let uskyl-
dig Vævlen

|
For Evigheden, for engang at

faae
|
Parnassets Poge til at holde Kævlen.

Bagges.111.40.

4) i udtr. for at fjerne (baand osv.) ell.

frigøre (fra baand osv.): vikle (1.4); dels (jf.

bet. 1) i forb. m. af: aftage noget, som er

svøbt om noget andet. VSO.I.122. Han væv-
40 lede Bindet af Benet. UfF. \\ dels: frigøre

noget fra det omgivende; i forb. m. op. saa
tager han hende (o: en pølse) op af Lommen
og vøvlede hende op af sit Lommetørklæde,
som han havde vøvlet hende ind i.MaglPet.
F.1.4.

II
ogs. m.h.t. noget vævet, strikket

olgn.: trævle, hylle op. (i forb. m. opj. S&B.
OrdbS.(sjæll.).

IV. vævle, V. ['væula] -ede. vbs. -eri

(se ndf.). (til II. væve (4) ell. omdannelse
50 heraf efter ævle ell. sa. ord som III. vævle,

jf. ogs. vrævle u. vrøvle; nu dial.) væve
(1 1.4); vrøvle; ævle; ogs. (nu næppe br.):

tale stammende, hakkende (Moth.V144). nu
vævler Forf. i lige skjønne Gloser om Troens
Eneherredømme og om den medierende
Speculation. FDreier. Goldschmidt. (1852). 46.

UfF. han ævlede og vævlede i det. smst. jf.

(m. tanke paa III. vævlej; (H. P. Holst)
vrøvler egl. ikke, det er for meget sagt, han

60 vævler. (Han) vil igjen udspinde sin Passiars
tynde . . og skrøblige Traad. Kierk.P.lY204.

II
vævle sammen. „Er at sette en snak

sammen uden iynd." Moth.V144. \\ som vbs.;

dels i formen Vævlen: den moderne christe-
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lige Tale om Christendommen (har) tabt

den energiske Terminologies Kraft til at

bide — og det Hele er en tandløs „Vævlen".

Kierk.VII.314. en evindelig Søndags-Vævlen
om Christendommens herlige og uskatteerlige

Sandheder. smsi.X7/.33. dels: Vævleri. „Er
en tale uden fynd. en rims ramQ." Moth.V144.
V. vævle, V. ['væula] -ede. (sv. vevla,

no. vevle; fra holl. wevelen ell. dannet til

I.Vævling) 4>- forsyne (vantene) med væv- lo

linger. vAph.(1759).529. Harhoe.MarO. Kusk
Jens.Søm.56.
Vsevle-stage, en. [V] 4> rundholt an-

vendt ved paalægning af vævlinger. Bardenfl.

Søm. 11. 141. Scheller.MarO. -stok, en.

[III.l] (reb., foræld.). Vævlestokke af Bam-
bus (o: smaa pinde til at sno rebet med).

Cit.l795.(HistMKbh.3R.II.636).
Vsev-liiie, en. (fra holl. wevelijn, weef-

lijn, wLweveline ^n/ii. webeleinej, hvis 1. led 20

er holl. weven, væve (II)) ^ vævling. Ber
Liisb.S.62. MylErich.S.180. TeknMarO.

I. Vævling, en. ['væuleix] (især tidligere

ofte skrevet Veviingj. flt. -er. (ænyd. weffling

olgn., SV., no. vevling; fra holl. weveling, til

holl. wevelen, vævle (V), mnt. wevelen, slaa

islætten i, der er sa. ord som III. vævle; jf.

Vævline) ^ smækker line, som spændes
med mellemrum tværs over hovedtovene og

befæstes til disse og derved danner trin 30

i vantene. Moth.^V87. IslKyst.37. SøLex.

(1808).169. Prangeren satte Panden mod
Vantet, og holdt fast i Vævlingerne med
begge Rænder. Blich.(1920).XIY134. Van-
terne hang slappe, Vevlingerne vare aftagne.

JJPaludan.Er. 59. Bardenfl.Søm.1.79. \\ her-

til (ell. til V vævle^ Vævlings-gods (0: gods,

som bl. a. bruges til vævlinger. KuskJens.
8øm.4. ogs. Vævlinge-: Vikingen.^lal950.12.

sp.2), -line (KuskJens Søm.56), -stik (smst. 40

56) og VæTling-tovværk (PolitiE.Kosterbl.

^'>U1925.3.sp.2).

II. Vævling, en. vbs. til III. vævle
(s. d.).

Væv-lære, en. (fagl., nu sj.) vævslære.

Nord ConvLex.^Y1041. VSO. -mager, en.

[1.6] (1. hr.). Han var . . Vævmager og Møbel-
snedker. Bornholms Tidende. ^''Iiil913. l.sp. 4.

-mude, en. se Vævemude.
Vævning, en. ['væ'vneix] ff Væving. 50

LTid.1757.52). flt. -er. (ænyd. d. s.; vbs. til

II. væve; ^Y« Vævelse, Væveri) I) til II. væve
1. I.l) som vbs.: handlingen, virksomheden
at væve (II.l); ogs.: den (særlige) maade,
hvorpaa noget er vævet. Deres Skarlagen .

.

er uden lige baade udi Vefning og Coleur.

LTid.l720.Nr.39.7. Nu forlangte Bedragerne
. . mere Silke og Guld, det skulde de bruge til

YiBymns.HOAnd.(1919).1.145. (en) Mængde
Mennesker har været beskjæftigede med 60

Spinding og Vævning. Wi2A;ens.Tr.9i. Tøiet
er noget løst i Vævningen. VtS'O. Kjortelen
skal du væve i mønstret Vævning (1871
afvig.).2Mos.28.39(1931).Sterm.Textil.(1937).

14ff. vævning i toskaft, se Toskaft. || i forb.

m. num. olgn., som udtr. for et afsluttet væve-

arbejde. Væv . . kun brugt til een Vævning.
Pol.Viol943.20.sp.3. jf.: *Min Læsere! giv

mig den samme Gunst og Lykke
|
For dette

Verk, som det jeg forhen her gav ud,
|
Thi

det nærværende er virkelig et Stykke
|
Af

første Vævning og af samme Prøve- Klud.
Dyssel.II.3. 1.2) (især fagl.) konkr.: hvad der

er vævet; vævet stof. Moth.V273. JBaden.
OrtO. (papyrus ligner) med sine korslagte

Bastfibre ved første Øjekast en Vævning.
OpfB.^I.313. brogede jugoslaviske Vævnin-
ger, store Tæ^^eT.AaDons.DU.86. (de) mest
dekorative af Bondehjemmets Vævninger var
vel nok Amagervævningernes Sengeomhæng.
KUldall.FK.46. jf. bet. l.i: hun (o: en væver-

ske) var ved at have en Vævning færdig.

Bregend.Møllen.(1936).27.
\\ (foræld.:) En

Vævning . . er i Lærredshandelen et vist

Antal Alne, et Stykke af 40, 60 eller 72 Alne.

KiøbmSyst.II.77.
|| (foræld.) om vævede styk-

ker som del af et tyendes løn: Jeg blev saa fæ-

stet bort til en Mand i Tindbæk . . Lønnen
var 10 Rigsdaler og halv Vævning, som var
4 Alen Vaimel og 6 Al Lærret. Tre danske
ArbejderesLivserindringer.(1925).28. Nu som
Karel saa skulde jeg have fuld Vævning,
som var 8 Al Vaimel og 12 Alen Lærret.

smst.31. 2) til II. væve 2(i); om væverfugles

redebygning: Wiese.T.I.137. 3) G) til II. væve
3; ogs. konkr., om hele, helhed, der er (lige-

som) dannet af intimt forbundne dele. flette

(historiske brudstykker) i en broget, even-

tyrlig Yævning. Molb.BlS.2Saml.II.194. Om
fortællingen er bleven til i én vævning, eller

ved sammenflikning til ulige tider, kan vi

ikke viåe.AOlr.DH. 11.70. Den historiske

Virkelighed og den kristne Tros Digtning

har i Evangelierne indgaaet en saa tæt For-

ening, at det næppe nogensinde vil lykkes at

rede Traadene i denne Vævning ud fra hin-

anden. HoZs^eiw.(rM.52. jf. II. væve 4: Digte,

hvis lange Vævning virkede i høj Grad træt-

tende. HSchwanenfl.M.II.lO. 4) (vet., landbr.)

til II. væve 5, om hest: det at væve ell. den

fejl, uvane at væve. Sal.XVII.lllO. Husdyr-

Voldgift.(1942).277.

Væv-pige, en. se Vævepige.

vævr, adj. se II. væver.

Vævs-, i ssgr. ['væ'vs-] især (jf. Væv- 1;

fagl.) til 1. Væv 2.2 ; saaledes foruden de ndf.

medtagne fx. Vævs-celle, -dannelse, -degene-

ration, -dyrkning, -forandring, -henfald, -kul-

tur, -masse, -venlig (se venlig 3 slutn.).

Væv -ske, -skytte, se Væve -ske,

-skytte, -s-lære, en. (jf. Vævlære; fagl.)

læren om vævenes (1.2.2) bygning (histologi).

Panum.628. -spole, en. se Vævespole.

-spænding, en. [I.2.2] (bot.) spænding

mellem planteceller, opstaaet ved ulige stærk

vækst af cellerne ell. ved forskellig saftspænding.

LandbO.IY817. HavebrL.Un.896. -s-saft,

en. [I.2.2] (zool.) vædske i spalter i hvirvel-
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dyrs væv. Boas. Zool.*452, -stang:, -stol,
-stue, se Vævestang osv.

vævte, V. se II. vifte.

V«i(d)er, en. se Veger.

v«f, interj. [vøf, vof] (jf. vaf, vuf, væf;

1. br.) som gengivelse af de lyde, et svin (en

gris) udstøder: øf. AndNx.FL.163. Grisen

sagde „\øi".HUss.IH.44.
veg, adj. se III. veg.

Vege, en. se I. Væge.
VogeCr), V«gge(r), en. se\ Veger.

vogne, V. se II, vegne.

voj, adj. se III. veg.

Vajde, en. se I. Vifte.

Vej(e)r, en. se Veger.

vejne, v. se II. vegne.

I. Vajte, en. se I. Vifte. II. vajte, v.

se II. vifte.

Vale, en. se Vølve.

Valler-vænde, pi. se u. Veller.

Valve, en. ['volva, 'vølve] (m. forsk,

(nu sj.) sideformer, som især beror paa efter-

ligning af ell. konstruktion efter det oldn.

ord(s kasusformer) , som: Vølva. RCRasmus-
sen.(bogtitel.l899). Vøle. SkandMuseum.1800.
11,2.104. Volve. Werl.(VatnsdælaSaga.(overs.
1812).XVI). Blich.(1920).II1.162. jf.: Volfer

og Spaakoner./S'MAm.0.2S2. Vole. Grundtv.

Nytaarsnat.(1811).40. sa.Heimd.l98. Vola.
Oehl.ND.35. Grundtv.Optr.il.61. Vala. Erz.

D.IY231. NMPet.(Annal.l861.104). jf. Hag.'
IX.299). flt. -T. (litterært laan fra oldn. volva
(gen. ent. volu, nom. flt. vol(v)ur, dat. fit'\o-

ium^, afl. af \^\t, stav, tryllestav (se I.Vol^)

om forhold i nordens oldtid: spaakvinde.
Sagde mig Vølven

|
Sande Prøver,

| Men jeg

10 vilde dem
|
Ikke høre.CCRafn.Nord.Kæmpe-

Eistorier.III, 2.(1826).183. *Han vilde friste

Skiæbnen, en Vølve han indbød,
|
En saare

klog Spaaqvinde, som stor Ære nød . .
|

Hos hver, som vilde kiende Fremtidens
skiulte J)om.Oehl.HK.(1828).174. *en frem-
med

I

vandrende Vølve
|
kommen er til

GeiSiTå.Gjel.Br.41. AOlr.DH.I.162. vølvens
spaadom, titel paa digtet Vgluspå i den æl-

dre edda. Vola's S^p&Sbåom. Sandvig. Edda. I.

20 38. Oehl.NG. (1819). 376. Vølvens Spådom.
HGMøller. Den ældre Edda. I. (1870). 1. Mar-
tinAHans.TS.57. m. sa.bet. Vølvespaa, se

u. I. Spaa.
varde, v. se vurde.

Varft, subst. se Værft.

vate, V. se II. vifte.

vavle, V. se III. vævle.

XXVII. Rentrykt "/. 1»63 66



X
X, et ell. (nu kun dial. ell. no.) en (Feilb.

jf. vAph.(1759) og ndf. 1.32). [ægs] Høysg.
AG.2. flt. -»er. (jf. Ex, I. exe, x'ej.

I) navn paa bogstav. I.l) i al alm.; i

danske (som dansk opfattede) ord som tegn

for lydforbindelsen ks i udlyd (fx. Ax, fixj

ell. indlyd (fx. Oxe, vexlej, bortset fra til-

fælde, hvor forb. ks opstaar ved bøjning, af-

ledning ell. ssg. (fx. Danmarks, skræksom.
Laksko^;, men i officiel ortografi (uden for

personnavne: Max, Oxenvadj afløst af ks

ved Bek.Nr.83Vtl889.§20 (sml. dog I. exej.

PSchulz.DS.4. Rask.Retskr.76. HBrix.(B.T.
^^U1936.13.sp.2; se u. Skrabkassej. || i sam-
menligning, (finnen) er yderst indskaaren
ligesom et X. Reiser.IY238. næsten i Zenith

. . staar Orion . . som et kæmpestort X,
selve Tilværelsens flammende Gaade.Jørgf.

JF.L25(jf. bet. 2.2). I.2) som romersk tal-

tegn: X = 10. Langebek.Breve.122. Selmar.^

72.
II
(nu 1. br. i rigsspr.) i forb. (især talem.)

m. V ell. U (ell. Y, se ndf. l.52ff.), der staar

med talværdien 5 (jf. V 2 slutn. og u. I. U 2),

i udtr. for forveksling, ombytning (i regn-

skaber olgn.) af de to tegn, navnlig i bedrage-

risk hensigt, for vindings skyld, (et V, hvis

streger forlænges lidt nedefter, læses let som
et X). I denne (bælgmørke) Krog skal I ikke

engang ved høi lys Dag være istand til at

kjende et X fra et U, om I aldrig var saa
klaxøiet.Ing.EM.II.lé. jf.: *Den Karl (o: en
biskop) forstaar sin V og X (o: forstaar at

mele sin kage)
\
Ret paa den fine Maade,

|

Faar Rygen-Sogn for Mors-Annex,
|
Men

ei til Kongens Baeide. Cit.l724.(Bruun.FR.
11.233). *Huusfogden har dig (0: den gridske

og utro embedsmand) lært et X for V at
tage

I
Og af din Herres Meel at mele digt

din Kai,^e.Falst.l24. Gud Amor (har) hevnet
sig her (0: ved et fornuftgiftermaal), og ladet

B., der ellers ikke i Pengesager tager et X
for et U, læse et A for et O (0: læse Camilla
i st. f. C3immo).Oehl.XVII.203. — især (sml.

u. Kridt 3.1j i talem. gøre ^hvor meget jeg

end samler alle mine juridiske Kneb, for at

gjøre et X for et \J.Prahl.LV.347. Feilb. (fra

Angel)), male (PLaurids.S.V.79), regne
(Klevenf.RJ.21) ell. (i rigsspr. næsten kun)
skrive ell. sætte (en) (et) x for (et) u
ell. (sjældnere) v (Holb. Ligbeg. Ise. Argus.
1771.Nr.37.4. PLaurids.S.V11.94. jf. Mau.II.
290) ell. (nu sj.) y (Ravnen.'Vil881.2.sp.l.
Cit.l883.(SdjyAarb.l904.82).

jf.: (hollænderen)
lader sig ikke sætte et Y for et X.AEMei-
nert. Naturen og Menneskelivet. IL (1855). 27),
(ænyd. skrive, sætte x for v olgn., sv. skriva x
for u (ogs. skrevet \), ty. jemandem ein x fvir

ein u machen (ældre nt. ogs. vor v x schriven.
Kalk.I'V922)) bedrage, narre, „dreje en knap",

„tage ved næsen" ((egl.) ved i regnskabet at

ændre vedk.s skyld, gæld olgn. til det dobbelte

beløb). *Før Hanegal han (o: kromanden)
har af Huset Søfnen drevet,

|
Og alt et X

for U paa Karvestocken skrevet. Holb.Paars.
253. Grundtv.PS.IV.176.214. *At skrive Folk
et X for U,

I

Mit Barn, forgjæves stræber
åu.Heib.Poet.IX.358. (en) Plattenslager, der
havde haft det enestaaende Held at sætte

10 B. et X for et \J.Pont.LP.Y145.

2) (jf. bet. 3) som benævnelse paa en
ubekendt størrelse (der søges fundet). 2.1)

(mat.) i egl. bet.; spec. om den ubekendte
i en algebraisk ligning, (ofte, efter den
franske filosof og matematiker Descartes's

(f 1650) eksempel, anv. sammen med y og

z, der betegner andre ubekendte). *Nu løste

han med Færdighed Problemer
|
Ved Hjælp

af Algebraens x og y.PalM.IV78. Tavlen
20 fyldes (i matematiktimen) med Tal og Bog-

staver og X'er.Scherfig.FF.57. jf.: xte Po-
tens.S&B. 10^ = 10 i xte.D&H. 2.2) i

videre (billedl.) anv. Bagges.III.335(jf. smst.

169). til Grund for al videnskabelig Forsken
ligger et x, som søges. Kierk.V1.264. Den
mærkelige Bevægelse, der nu engang findes

i Naturen. Den maa være det store X.
LFeilb.SS.537. Versets Schema er det x,

der skal fiaåes.JLUss.GræskogromerskMe-
30 trik.(1893).183. det, som altid repræsenterer

et projekts ubekendte X, nemlig (økono-

mien). VorUngdom.1949.277.
\\ (jf. fig. grup-

pe) som betegnelse for (den ukendte, gaade-

fulde) verdens-skaber, -styrer, det guddomme-
lige. Der begyndes med et Ubekjendt, et x,

som saa først forsynes med et Navn: Zeus.

ABDrachm.Afh.26. Vorherre, eller om man
vil det store ubekendte X.KnudPouls.BE.77.
*Det X der skabte os.Soya.FK.IL108. \\

40 (jf. foreg, gruppe) om ubekendt ell. gaadefuld
person (spec: hvis identitet søges opklaret).

Hvad er en Skuespiller paa Jord,
|
Selv

kan han meer end blot more?
|
Han er et X

dog, om hvilket man troer
|
Alt, ikkun ikke

det Store. Bagger.L84. *„Man virker muligt
for et ukjendt X (0: en skjult person, der

vil tilrive sig magten)
\
Uden at ane, hvor

det bærer hen."
|

„Et Oprør, troer jeg dog,

vil kunne knuses." Recke.Mich.93. Eva, du
50 er for manden et x, det ubekendte. ^;oriø.

T0.7. (især avis-spr., jarg.) i benævnelser

som: det borende X (o: en indbrudstyv

(boretyv), der fra 1909 til sin paagribelse 1931

foretog en række indbrud, som under efter-

forskningen p. gr. af deres ensartede teknik

tilskreves samme gerningsmand). „Det bo-

rende X" er i&nget.PoVlil931.1.sp.6. Jac
Paludan.UR.277. (herefter) ogs. i udtr. som:
denne ukendte Storforbryder — det dræ-
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bende X — som man allerede havde døbt
ham i Bladene. Meyn.Det dræiendeX.(1936).
117. Mysteriet „Det ridende X" (o: ukendt

person, der gentagne gange skamred heste om
natten). Pol.Vil936.4.sp.5.

3) (jf. bet. 2(2)j som betegnelse for hvad
der ikke nævnes ved (rette) navn. 3.1)

som fingeret navn. Gouvernøren i x myr-
det. Folkets Nisse.'^''U 1879.2. sp.2. statsfængs-

let i X— . HSKarlsen. Med ansigtet mod mu-
ren.(1952).70. \\ især som personbetegnelse:

d.s.s. N. N. (se N3.ij. Madame Z. .. Jorn-

frue X.KbhAftenp. 1777. sp. 238. Til Stats-

manden X* — Philosophen Y** — og Dig-

teren 7.***.Bagges.III.142. *Forfatter X må
stadig gå.

I

Hans pegasus har M og K (o:

mund- og klovsyge). Hvedekorn.1952.66. ogs.

(nu sjældnere) i udvidede former som X. X.
ell. {tilsvarende i eng., jf. ty. (Goethe) Iks-

Ypsilon (Grimm.Wb.IV,2.sp.2060)) X.Y.:
Anmodning til Ur. X.X.Lynstraalen.l833.
242. *Der sidder min Ven X. X.

|
og ræk-

ker Poeterne Kransen
|
og fælder mod X. X.

Lansen. SophClauss.P.137. EOad.TT.66 (se

u. Underskrift 2.2). 3.2) (tilsvarende i arner.;

jf. u. X- 2; nu sj.) brugt eufem. om ting, hvis

rette navn man undgaar at nævne; om nød-

tørfts-hus, -rum: TroelsL.II.55.

X-, i ssgr. I) til X l(i); fx. X-Tegn,
-Type

II
spec. (fagl.) til betegnelse af (hvad

der mer ell. mindre udpræget har) form som
et (antikvatrykt) X, et kryds; især: X-Ben
(ty. X-beine, eng. X-legs; jf. Kalveknæ samt
O-Ben; med.) Kalveknæ, X-Ben, Bagerben,
(Genu valgum) kaldes en Misdannelse af Be-
nene, hvorved Laar og Skinneben med hin-

anden danne en udad aaben Vinkel. Panum.*
(1895).352. KliniskOrdbog.' (1945).566. hos

due: KRDahl.Raceduen.(1923).110. X-Form.
Byskov.FR. X-Jærn, Jærn eller Staal, hvis

Profiler X-ioTmet.Sal.XVIII.680. X-Stød,
-Svejsning, (en) -Søm (m.h.t. svejsning;

se Dansk standard. Nr. 315. (1941). 4. Da Eng
TeknO.). 2) til X2-3; dels (jf. X 2.2^ i ssg.

X-Straale, (med.; nu olm.:) røntgen-
straale. Pol.^Vil896.2.sp.4. Røntgen kaldte
disse usynlige Straaler for X-Straalcr, idet

han dermed vilde betegne, at deres Natur
var ham ubekendt. Op/B."///. 557. under-
tiden ogs. (i bøger omhandlende fremtidsfan-
tasier olgn.) om ,,mystiske" straaler (,,døds-

straaler") af (alt)ødelæggende virkning: (han
var) kommet med en ny Opfindelse. De
gaadefulde X-Straaler, som han kaldte den.

Meyn.DetdræbendeX.(1936).180. \\ dels (jf.

X S.\) i ssgr. til betegnelse af en lokalitet,

som er opdigtet ell. hvis rette navn man ikke
vil oplyse. X-By, X-Gade (Sophus Neu-
mann.Lette Retter.(1895).12. Pol.''l» 1953.Till.

7.sp.l), X-Land (Steincke.Stikpiller.(1950).

65) ell. (især) X- Købing. *Exkjøbings (ret-

tet fra: Saxkjøbingsj ¥o\k.Aarestr.SS.II.27.
Bøgh. II. 161. Steincke. Brændenælder. (1944).
138.

II
dels (jf. X3.2; nu sj.) eufem.; fx.: en

Handel (med) Skraatobak, Berlingske, Xpa-
pir (o: toiletpapir) og Skosværte. Z)rac/it».

(Brandes.Br.III.87).

Xant(h)ippe, en. [san'tiba] (nu sj.

skrevet Zant(h)ippe. Raketten.l832.847. Rav-
nen.^*liol876.2.sp.l. jf. (nu næppe br.): •en
Zantip. Trojel.I.173). flt. -r ell. (m. lat. form)

t Xant(h)ippæ (Holb.MTkr.391). (sv. xan-
tippa, no. xantippe, -pa, eng. xantippe (æl-

10 dre zan-, zen-j, ty. xantippe osv.; især Cp)

(navn paa den græske filosof Sokrates's hu-
stru, hvem overleveringen skildrer som en)

trættekær, arrig, ond, tyrannisk kvinde;
især om saadan hustru, ,,huskors". Falst.116.

Hr. Niels takker kun lidet for sin Xantippe,
han fik til Ægte (dog hun hedte Ingeborg);

hun slog ham daglig, fra Væg og til Stok.

Rhode. Haderslev-AmtsBeskrivelse. (1775). 467.

Den gamle Frøken var jo en Xantippe. fi^rg.

20 XV11.257. den forhen vrede Xantippe bli-

ver dueblid, -venlig. DJacobson.DP.21. \\ her-

til xant(h)ippe-agtig samt f: et par uhøf-

lige, xanthippiske Oxå.Ew.(1914).IV305.
x'e, V. [lægsa] -ede. (sv. x-a; vist fra

eng.-amer. x, v., (m. bet.: udfylde plads i en
linie med x'er, og) i forb. x out, annullere;

jf. I. exe
; fagl. (blandt maskinskrivere)) slaa

en række x'er paa skrivemaskinen; især i

forb. x'e 'over ell. 'ud, annullere, udstrege

30 ved at slaa en række x^er oven i det skrevne.

Berl Tid.'Vi 1939. Sønd.3. sp.4.

Xylofon, en. [sylo'fo'n] flt. -er. (eng.

fr. xylophone, ty. xylophon; nydann. til gr.

xylon, træ (jf. Xylografi^ og phoné, lyd (jf.

Bøn osv.)) J^ d.s.s. Træspil 2. Meyer.^958.
MusikL.II.483. HPanumB.ML.^728. \\ hertil

bl. a. Xylofon-musik, -solo. Xylog^raf,
en. [sylo'gra'f; foran navne ogs. -gr'ef] flt.

-er. (ty. xylograph, fr. xylographe, jf. eng.

40 xylo-grapher, -graphist; nydann. af Xylo-
grafi; fagl.) d.s.s. Træskærer 2. Ursin.FK.
14. OpfB.mi.642. xylografere, v. [sylo-

gr'Bife'ra] -ede. vbs. -ing. (jf. eng. xylo-

graph; dannet af Xylografi; fagl.) virke som
xylograf; udføre et xylografi. JNHøst. Det
medfølgende Billede er . . xylographeret i

Hr. F. Hendriksens Institut. RMejborg. Livet
vedChr.V'sHof.(1882).Forord. Meyer.' Xy-
lografi, en ell. (i bet. 2) et. [sylogr'cifi?] flt.

50 (i bet. 2) -er. (eng. xylography, ty. fr. xylo-

graphie ; nydann. til gr. x^lon (se Xylofon^
og gråphein (sml. fx. grafiskj; jf. Træsnit;

fagl.) I) d.s.s. Træskærekunst. JNHøst.
PLMøll.B.9. BibliotH.'1.462. 2) billede frem-

stillet ad xylografisk vej. OpfB.^I.504. Bog-
vennen.1938.4. xylografisk, adj. [sylo-

'gra'fis^f] (ty. xylographisch, fr. xylographi-
que, jf. eng. xylographic(al); fagl.) adj. til

Xylograf, Xylografi. Xylographiske Blade,

60 å 2 Mark Ueitet. Flinehs Almanak. 1842.1.
Fortsættelse.32. Blokbøger: Bøger trykt ved
Hjælp af Træsnit, idet hver Side blev skaa-
ren i Træ (xylografiske Tryk). SvDahl.Ord-
bog f.Bogsamlere.(1919).18.
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Y
Y, et ell. (nu kun Mal. ell. no.) en (Holb.

Orthogr.98. Feilb.). [yJ] Eøysg.AG.2. fit. -'er.

I) navn paa sproglyd. PSchulz.DS.7.
FDyrlund. JJds.17.24. iu (var her) gaaet over

til y. Dahlerup. SprH. 68. den gammeldags
udtale af „komfur" og „kommune" med y \

et langt, et kort y j
Feilb. 2) navn paa

bogstav. Moth.Y6. Holb.Orthogr.98. Gold-

schm.I.177(se II. komme 23.2^. et stort Y, et

lille y I

jf. Feilb. tysk y (o: u), se III. tysk

1.1. i sammenligning: Machinen . . er dannet
som det Bogstav Y.LTid.1726.560. || som
tegn for ubekendt ell. ubenævnt størrelse: se u.

X 2.1, 3.1 (jf. u. SkønnerJ. 3) forkortelse

for ord, der begynder med Y (y); fx. d. y.

(se ung sp. 1357**-^*); se ogs. u. Yacht-flag,

-klub. Y-, i ssgr. I) (især sprogv.) til Yl;
fx. y-agtig, -Form (Brøndum-Nielsen.GG.

1.299), -Lyd (Heib.Pros.VIII.419. VSO.),
-Vokal. 2) (især fagl.) til Y2; /x. Y-Tegn,
-Type; spec. om (hvad der har) form som
et (antikvatrykt) Y, bl. a.: Tværakse . . kal-

des ogsaa Y-Aks en.HMartin.Flyvemaskinen.

(overs.l945).152. Y-Form. Ønskekvisten ..

En y-formet ung Pile- eller Hasselgren.

GadsMag.1934.633. SkotøjsO.130.

Yacht, en. []&gd] (Mohr.L.), ogs. (især

sport., ^) [imd, jå*d] (jf. Meyer.^ UllaAl-

leck.FarligeOrd.(1942).44. Spectator.1946.488
samt: Han er i Yotdragt. jRode.iiL.//. 7^.

p. -er ell. (sj.) -s (jf. Spectator.1946.488).
{sv. no. yacht (m. eng. udtale); fra eng.

yacht, sa. ord som II. Jagt) j^ mindre,
hurtig sejlende fartøj; nu næsten kun

(jf. dog IsyachtJ om (anselig, velindrettet)

lystbaad (til sportsbrug), drevet ved sejl ell.

ved mekanisk kraft; lystyacht. Tops.J.206.

Sportsleks.II.685. jf. ssgr. som Damp- (Sal.

IY872. Scheller.MarO.), Hjul- (ICWeher.
HD.53), Konge- (s. d.). Krydser- (Wolfh.
MarO.372), Motor- (KnudAnd.HH.72), Sejl-

yacht (Scheller.MarO.). || hertil ssgr. som
Tacht-bov ((skonnertens) fint kurvede, kile-

skarpe Ya.cht-Boy.KnudAnd.HH.17), -dragt
(se ovf. 1. 30), -flag fdet ved (Resol.) af

16de August 1865 fastsatte Yachtflag. Cit.

1873. (Love og Best. ang. Søværnet. Ny Saml. II.

(1902).325). Yachtflag . . det danske Split-

flag med et Y. F. i øverste Felt nærmest
Stangen. Sportsleks. 11.685), -havn (Sejlog

Motor.l952.125.sp.2), -kaptajn (d. s. s. Jagt-
kaptajn. Sal.IX.773), -klub (S&B. Yacht-
klub, Kgl. d^nsk (K.D.Y.), stiftet 3 juli

18QQ.Krak.1949. 1. 2558), -mand (nu sj.,

efter eng. yachtman (nu yachtsman^; sejl-

sportsmand, engelske Yachtmænd. PHans.
KK.229), -sejl (SejlogMotor.l952.114.sp.l),
-sejlads (Scheller.MarO.), -skipper (smst.
Yachtskipper . . engelsk Betegnelse for fuldt

ud kvalificeret Fører af større Yacht. Nu
ogsaa Føreren paa mindre Lystfartøj, selv

om han udgør hele Besætningen. Sportsleks.

11.685. jf. Jagtskipperj.
Yak, en. []&g] (undertiden skrevet Jak.

Sal.XIII. 834. RaunkjærsKonversationsleksi-

kon.VIII.(1951).1376). fit. -(k)er. (eng. yak,
ty. jak, fr. yac(k) ; egl. et tibetansk (lyd)ord;

jf. Yak-dyr, -okse; zool.) grynteokse, Bos
10 grunniens. Meyer.* BøvP.1.537. BerlTid.^^U

1952.Aft.l4.sp.4. Yak-dyr, et. (nu sj.)

d. s. Yakhaar af Yakdyret . . i Thibet. SLang-
kjer. Varekundskab.I.(1856).530. -okise, en.

(zool.) d.s. Lutken.Dyr.U03. HSeedorf.ABC.

(1927).f28J.
Yale-, i ssgr. ['jæ"l- ell. m. eng. udtale]

(efter den arner, opfinder L.Yale (1821-68);
især 0) -laais, en. (jf. Stiklaas^ særlig

(dirkefri) form af cylinderlaas. BerlTid.^ln

20 1880.2.sp.5. han kan ikke faa (døren) op,

for det er en af disse indiotiske Yalelaase,

som Dirker ikke ka' hamstre. ThitJens. (God,t
Humør.I.(1917).81). OpfB.'IY622. -negle,
en. (lille, flad) nøgle til yalelaas. JVJens.M.
1.35. NisPet.Muleposen.(1942).125.

Yams, en ell. (oftest) pi. [jam's ell. m.
eng. udtale] (undertiden skrevet Jams. ASØr-
sted.PlanterigetsNaturhist.(1839).183. — nu
s^ Tam, en. Reiser.IY323(flt.-ei). smst.399.

30 JBaden.FrO. jf. Meyer.'), fit. d. s. {eng. fr.

yam, ty. yam(s)(wurzel); asiatisk ord af

ukendt oprindelse) 2( betegnelse for en række
arter af den tropiske slægt Dioscorea af lilje-

ordenen, hvis tykke, knoldformede rødder (rod-

stokke, stængelknolde) bruges som fødemiddel

(i kogt tilstand, som en slags kartofler; jf.

kinesiske kartofler u. Kartoffel I.2); især

(jf. Yams-knold, -rodj om selve rødderne osv.,

spec. af de dyrkede arter D. batatas Dcne og

40 sativa L. Figen, Yams, Bananoes.JBeiser.77.

378. HavebrL.n.450. \\ hertil bl. a. Yams-
knold (NordConvLex.V.789. Nytteplanter.

57f.), -rod (Funke.(1801).II.458. MentzO.
Pl.184).

Yankee, en. ['jarigfi, 'jærig^i] (nu ikke

i olm. spr. Yanke. en ægte Yanke. Ravnen.
^'Iil877.3.sp.2. (best. f. fit.:) Yankerne.^s-
falten.^'U1897.1.sp.3). flt.-r, {fra amer. yan-

kee; af uvis oprindelse; ofte spøg. (nu vist

50 lidt gldgs.)) (mandlig) indbygger i TJ.S.A.

(opr. kun: New England). Meyer.'- Micro-

scopet.^*l»1856.5.sp.l. En ægte Yankee. TF«^(.

PF.109. Yankeers Respekt for en fin Stam-
tavle. T^ms-MøiZ.Pro/anePro/eier.fiPSØj.Sg.

Yard, en. [j^r'd ell. m. eng. udtale] (under-

tiden skrevet Jard. jf. JBaden.FrO.II.62). fit.

-s ell. d. s. ell. (nu næppe br.) -er (Jules

Verne. Rejsen til Maanen. I. (overs. 1876). 27).

{fra e»^. yard; fagl. (spec. T, sport.)) længde-
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maal: 3 fod (91,44 cm). 6 Yds. Manufad.
(1872).207. Inden for Svømning findes føl-

gende officielle Yardsdistancer: 100, 220 .

.

og 1760 yards fri Syømmng.Sportsleks.11.685.
I. Yde, en. se I. Jyde.

II. Yde, en (et), se I. Yre.

III. yde, V. ['y99] præt. -ede ell. (nu
kun did.) ydte (Kyhn.PE.l. CiU738.(Vi-
der.III.161).BornhOS. jf. Moth.U44. Feilb.);

part. -t ell. (nu kun dial.) ydt (Moth.U
44. Falst.Ovid.lO{oo lydt). PEdvFnis.S.180.
Oehl.XIX.188 (i vers). Cit.1814 og 1817. (Vi-

der. 111. 167. 169; Bornholm). LollO. Bornh
OS.), vbs. -else (s. d.) ell. (næppe i rigsspr.)

-ning (jf. CReimer.NB.64. UfF.). {(sent)

glda. ydhæ (præt. ytthæ, part. jth) (Kalk.

IV923. Skraaer.1.407. CodexEsromensis.(1880
-81). 181), SV. dial. yta, udlevere, fsv. yta,

komme ud (om spydspids, hvormed legemsdel

gennembores), no. yte, oldn.f ta, (i bet.: skyde

(fartøj) ud fra land, stikke i søen, (over)-

række, uddele), oeng. ytan, utian, uddrive,

mnt. uten, udgive, bevise, forkaste (holl.

uiten, ytre, oht.uzon, udelukke); aft. af ud;
grundbet.: ,,lade komme ud, bringe ud"; jf.

III. bytte
II

i bet. 1-3 1. br. i alm. talespr.)

I) (nu i reglen (opfattet) som spec. anv.

af bet. 3) m. h. t. sindsstemning, følelse ell.

udtryk derfor (i gerning ell. især ord): lægge
for dagen; give udtryk (for); ytre. I.l)

m. h. t. velvillige, anerkendende, taknemlige
olgn. følelser, (navnlig m. (personbetegnelse

som) hensobj.). Jeg yder Dem (o: den øver-

ste pige paa konfirmandholdet) den Ærbø-
dighed, der . . tilkommer Folk af Deres
.. S\3ig. Ew.(1914).IV299. *Det sidste Ven-
skab, vi dig (o: Jesus) yder,

|
Det yde vi

dit kolde Ui^\Thaar.(Rahb.Tilsk.l796.166).
jeg maatte yde Mesteren min fulde Beun-
dring. JBagf5fes.L.//.272. yde (en, noget) ag-

telse (Ravnen.^''U1877.3.sp.l), anerkendelse
(smst.Vi2l880.2.sp.2. KLars.HCA.96), hyl-

dest (HegermL.DFort.243. Socialdem.^V2l952.
l.sp.2), hæder (Rahb.Synt.lll. D&H.), paa-
skønnelse (D&H.), respekt (Raketten.1831.
141. Ravnen."liil876.7.sp.l) ell. ære (Kyhn.
PE.l. I sit Svar . . yder B. sin yngre Mod-
stander megen Ære.VidSelsk Oversigt. 1935.

^^)- II (jf-^- vide 7.2; m. Tak som obj. *Her
ydes da 1000 Tak af et ^\iT0g.Stub.ll6.

*Hor den stammende Tak, som dine Børn
dig (0: gud) yåel Riber. 11.49. han tilbragte

. . nogle meget glade Dage i Odense, hvis
Publikum han . . ydede sin Tak paa Vers.
Davids.KK.U.280. Aakj.SD.I.202. 1.2) (nu
kun dial.) m. h. t. ubehageligheder ell. (især)
vrede, had olgn.; især i forb. som yde sin
harm (ell. harme ; ogs. galskab , vrede
(MDL. UfF.) olgn.) paa en (ell. noget;,
lade sin vrede gaa ud over, udgyde sin vrede
over en (ell. noget), af Hr. Stiftamtmanden
skal (I) have faaet en Reprimande, og den
tykkes mig I igien haver villet yde paa mig.
Kingo.SS.V.352. efter at hånd havde . . ydet

sin Harm paa alt det ham forekom, saa gik

hånd . . ud af Kdimm^xei. KomGrønneg.ll.
162. Landalmuen . . begyndte paa ny at yde
sin Harme paa de Adeliges . . Eiendomme.
Rahb.Fort.1.363. det oprørte Menneskehjerte,

(der) ved at modtage onde Tidender yder
sit Had paa den uskyldige Overbringer.

sa.Tilsk.1804.117. i pass.: MDL. det skal

da ogsaa altid y(de)s over (0: gaa ud over)

\o mig.UfF. uegl.: *hører Stormen tude,
|

Vintren yder al sin Rdirm. Rahb.PoetF.1.104.

2) være ophav til; frembringe (3.2);

producere (2); præstere (1). 2.1) i al alm.;

især m. h. t. resultat af menneskelig virksom-

hed og oftest TO. tanke paa noget fremragende,

rosværdigt, velset osv. han vil aldrig kunne
yde Noget (el. noget Ordentligt). »SÆB. Til-

freds havde man ikke været de andre Ste-

der hvor hun havde tjent heller . . det

20 var (nok) lige saa umuligt at yde til-

strækkeligt som at krvbe til M^anen. And
Nx. DM.IV 84. I skal Dag for Dag yde
fuldt Arbejde (1871: fuldkommer Eders
Gjerning, Arheiået). 2Mos.o.l3 (1931). yde
en indsats (Personalhist. 1952.11) ,

præ-
station (P0UV2I952.I6.SP.I). yde noget
enestaaende, overordentligt (VSO.), stort,

ypperligt osv.; yde det fortrinlige, fortræf-

felige (Socialdem.^^l 121952.10. sp.4), fremra-

30 gende (FrPoulsen.(PoVV»1942.9.sp.3). Acta
Jutl.XXIlI,3.10), sublime, udmærkede osv.

ell. det (ogs. sit; bedste (Wied.Da.203. Pol.

V»1952.Till.8.sp.2), yderste fman (vil) se

selv de største Lastbiler yde deres yderste

i Retning af Fart og Acceleration. PoL'/io

1940.7.sp.5. Enhver ydede det yderste paa
sin Post. smst.^lil944.1.sp.6), ypperste f'det

(er) som indfølende æstetisk analytiker, at

han yder sit ypperste. UnivProgr.1952.11.

40 240) osv. jf. flg. gruppe: (skuespillerinden)

følte (selv), at hun havde ydet noget „Jux".
RNeiiendam.Scenendrager.(1915).121. — (jf.

ndf. 1.53) uden obj.; i forb. m. nyde, se

nyde l.i og Nyder 1. || m. h. t. aandsfrem-
bringelse, kunstnerisk skaben, produktion olgn.

alle kunstneriske Forfaldsperioder kjendes

paa, at der bortødsles store Pengesummer,
uden at der ydes virkelig Knnst. Scharling.

ChristeligSædelære.II. (1886). 650. Historike-

50 ren maa gaa videre (end kritikeren) og yde
et positivt Yærk.Johs Steenstr.HD.104. Uden
for sit Fag . . var han en Musikens Elsker

og var ogsaa selv ydende, og hans Komposi-
tioner . . er ofte hørt i Radioen. Pol."!»1943.

8.sp.6. 2.2) (nu især fagl.) m. h. t. (udnytte-

lige, værdifulde) naturprodukter (i raa ell.

forarbejdet form). \\ m. h. t. dyriske produkter

(især hidrørende fra husdyr), du holder jo

Bog over, hvad Høns, Giæs og Duerne yde.

60 Holb.Stu.II.l. *bøgende Køer nylig har ydt
qvægende SnndYiedssBiH.Oehl.XIX.188. For-
uden det værdifulde Spermacet yder Kaske-
lotten tillige .. Ambra.. Spdrck.ND.121. jf.:

højtydende Køer. MdsskrDyrl.LVIII. 274.
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(en) rigtydende ko.Bom.S.II.dO (jf. yde-
rig).

II
m.h.t. vegetabilske produkter; dels om

plante(del, -vækst): Slette Druer yde slette

Yme.Oehl.Tale.(1822).6. Kristpalmen . . yder
„amerikansk Olie". EdErslev. PlanterigetsNa-

turhist.(1873).61. *den Vaarsæd, som yder
det nærende Mel. SophClauss. DY 113. jf.:
kløverarterne hører til U. S. A.s hø jest-
yden de trækplanter (o: m.h.t. honning).
NaturensY.1944.380. uegl.: En usæl Skiebne
vi (o: kulsvierens enke og børn) nu maae
friste,

I

Meer Brød ei yde de brændte Qviste.

Oehl.XXIY.274. — dels om (dyrket) jord-

stykke, landomraade (næsten kun m. h. t. af-

grøde ell. det deraf fremstillede): *Marken og
Haugen ikap ydede Bordets Behov. FGuldb.
S.133. *pløiede Fure

|
har ydet sit Guld (jf.

I. Guld 2.2 beg.).Oehl.Digte.(1803).230. *Alt
hvad Marken yder, er hans Husbonds. PalM.
T.46. Smeden.(1952).283. uden obj.: *du
digre Muld,

|
saa evnefuld,

|
saa yppig til

at ydelLCNiels. U.15. Nutidens Danmark
. . hvor kun smaa og spredte Pletter ligger

hen uden at yde.HeeAnd.MS.91. m. over-

gang til bet. 3.1: *0 Kirkel skierm ham
(o: Ewald) med din høie Muur.

|
Yd gyldne

Blade, høstlige Natur! OeW.XZ.3(?.

3) (ofte i forb. m. hensobj. ell. præp. til^

lade blive til del; give; skænke; hyppigt
m. tings -subj., m. overgang til bet. 2. 3.1)

i al alm. Forgieves yder Himlen Staterne
sin Regn og sit Soelskin . . naar Embeds-
mændene ikke . . vaage for Orden, for Ret.
Mall.0.36. I Herrer! yder (1819: beviser;

1948: ydj eders Trælle, hvad ret og bil-

ligt ex.Col.4.1(1907). yde en gave: Gaven,
der er ydet (Chr.YI og 1931 afvig.) Eder.
4Mos.l8.27. OFriis.Ldtt.452. ogs. i forb. som
yde (noget) i ell. (oftest) som gave: alt

Guldet, som de ydede (Chr.YI: opløftede
iox) Herren i Gave (1931: ydede Herrenj.
4Mos.31.52. m. h. t. hvad der ofres til de
himmelske, styrende magter: *Jeg har en
Jule-sang

|
I Hiertet dig (o: Jesus) at yde.

Kingo.SS.lY116. *(guderne ved) Om jeg en
hellig Røg for ham (o: kejseren) og hans har
ydt. Falst.Ovid.lO. (jf. bet. S.2) i forb. som
yde et (ild-, slagt-, son)offer: 3Mos.24.8
(1871). se ogs. u. I. Offer 4.i.

|| (jf. bet. 3.2)

i (andre) forb. m. abstr. subst. (der dog kan
staa paa grænsen til konkr. anv.) som obj.

(om forb. som yde tak se bet. l.ij. (svinet er)

Landets meest elskede Dyr, der ydes megen
Friehed. FThaarup.BornholmsAmt.(1810). 30.

han ydede deres Fortrolighed Gjengjæld.
RasmSør.ML.126(jf. u. Gengæld beg.). *(jeg
har) ydet dig

| med Glæde Pleje under Syg-
dom, Raad i Tvivl. KMunk.C.40. jf.: Sproget
yder Nøgle til G&Siden.Goldschm.L. 11.210.
yde (en) følge, gelejde, se II. Følge 1, I. Ge-
lejde 1; yde oprejsning (YSO.), tiltro (se
I. Tiltro;, trøst (se I. Trøst 3); yde (en per-
son) (en) garanti (Davids.KK.^II.150), kau-
tion (Ravnen.Vtl880.3.sp.l), kredit (Ludv.),

sikkerhed ^'Kontrakten yder mig ingen Sik-

kerhed. S&B. Yingehjulet. 1951/52. 119. sp. 2),
(et) pant (se Pant l.i); yde (en) assistance

(JJPaludan.Er.l51. Yikingen.'U1952.5.sp.2),

bistand (s. d.), en haandsrækning (se Haands-
rækning 3), hjælp (Marc.7.12 (Chr.YI: giø-

re). NaturensY.1945.142) , medvirkning (Ar-
bejderen. 1952. 124) , service (Socialdem.*l»

1952.4.sp.2), støtte (se I. Støtte 4.2^, en
10 tjeneste (se Tjeneste 4.3J, understøttelse

(Davids.KK.^11.169), vejledning (s. d.), en
villighed (se Villighed 2); yde beskyttelse

(YSO. Pol.''U1952.3.sp.l), beskærmelse, dæk-
ning ^100 pet. sikre (beskyttelses)rum . . er

forbeholdt lande, hvor der er bjerge, som
yder naturlig dækning. Socialdem.'lil953.3.

sp.l), forsvar (Hjemmeværnet. 1950. Nr. 9. 5.

sp.l), ly ^*Tagrenden yder hende (o: bog-

finkehunnen) 'Ly.JYJens.Aa.28), læ (YSO.),
20 værn (Kaalund.HS.34) .

\\ frembyde; afgive

(3.2); byde paa. disse (kunst)\ærkei . . yde
en høi Glæde og Nydelse ved Beskuelsen.

Sibb.PK.I.321. Fader ligger derinde i den
sødeste Søvn, hvorom en stærk Snorken
yder et beroligende Yidne^hyxd.Davids.KK.^
11.379. (hun) dukkede sig ned, for ikke at

yde Stormen for meget Vindfang. Dmc^m.
PY134. denne Handel yder store Fordele.

S&B. yde et smukt, storslaaet osv. skue:
30 det Hele, Seiladsen og de med Tilskuere gar-

nerede Bredder, ydede et malerisk . . Skue.
Davids.KK}I.49. YSO. se ogs. III. Skue 1.3.

3.2) w. obj., der spec. betegner pengebeløb
(ell. dertil svarende økonomisk gode), en
heel ubændig Skare, der nok vil have en
Konge, men intet yde til h&in.NordBrun.
TT.49. Studielegater, som ydes af en Fond.
Hage."11.399. For fremmøde ved fiyvervars-

ling yder virksomheden til brandkolonnen
40 2,00 kr. pr. m.a,nd. Arbejderen. 1951. 34. sp. 2.

Statsbanernes turist- og ferieservice . . På
gruppebilletter ydes 20 pet. rah&t. Arbm
Fagbl.l952.104.sp.3. yde en dusør (Ravnen.
^Viol876.6.sp.l), skærv (se I. Skærv 2), sum,
(et) beløb, honorar (Pol.'Vzl952.8.sp.2), til-

skud (s. d.); yde (en) (skades)erstatning

(Ravnen.^*1 11 1879. 2.sp.l. Ludv.), godtgørelse

(se u. Erstatning 2.2, jf.: Embederne ydes

boliggodtgørelse af indtil 750 kr. på landet.

50 Statstidende.*liil950.1.sp.3), (fuld) valuta ^se

Valuta 1), (et) vederlag (se I. Vederlagt,

vide (se I. Vide i; (for noget), sml. yde sin

tribut u. Tribut 2. (jf. flg. gruppe:) Gildes-

boerne (vil) yde et IBiedrag til Skole-

væsenet.FThaarup.BornholmsAmt.(1810).145.
Grundl.(1849).§82. hver Mand maatte for-

pligte sig til at yde et vist Bidrag til dem
der kom til at spasere (o: gaa arbejdsløse).

AndNx.PE.III.lll. jf.: til diskussionen om
60 runernes oprindelse har N. N. ydet værdi-

fulde bidrag
|
samt: bidragydende med-

lem af en forening, en sygekasse
j
S&B. I.

92. D&H.I.57. yde et laan: YSO. Naar
du yder (1871: udlaaner tilj din Næste et
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La&n.5Mos.24.10(1931). (især om formue-

gode olgn.:) yde (o: afkaste {4)) (en) ind-

tægt (S&B.), udbytte (se I. Udbytte 2). \\

(især emb., jur.) m. h. t. paahvilende (varig,

kontraktlig, paalignet) økonomisk hyrde, for-

pligtelse: letale; erlægge; udrede; svare
(I.5.i); præstere (2) (i penge ell. (især for-

æld.) naturalier, arhejde). (den) som sælger,

eller yder, noget Koxn.DL.3—10—2. (En

(meget), har (høj) ydeevne. DagM.'^lil905.

2.sp.6. gode ydedygtige Kvægbesætninger.
Pol.*lil919.5.sp.l. et moderne fuldt yde-
dygtigt Infanteri. VerdenGD. III. 53. (kalk-

irudet) har været stort og meget ydedygtigt.

AFang.IK.45. jf. Ydeåygtigheå.NatTid.
^Vtl906.M.Till.l.sp.2. da Holbergs Talent
var . . under højeste Ydedygtighed. /fJSnx.

HK.29. -evne, en. (jf. -dygtighed; især

Bonde kommerind.): „God Morgen Husbond. 10 £9^ evne til at yde; præstationsevne. I) til

Jeg har Penge at yde for 2 pund Byg og et

Boel-svin.'' Holb.Stu.1.6. Kornet (til præste-

tiende) blev betalt med Penge efter Kapitels-

kjøbet og ey ydt med Korn in Natura.

PNSkovgaard.B.147 . isteden for at yde le-

ding, ydede („indebonden" ) arbejde eller

innæ.NMPet.Afh.III.298. Bøndernes Skat-

ter bestod for en Del dengang i Natural-

ydelser. Bønderne ydede Sæd og Smør paa

III. yde 2: kapacitet (3); spec: produktivitet.

Skal en Hest være 8—10 Timer . . under
Sadel (er det) tjenligt til at forøge dens Yde-
evne, om den . . kan faae (lidt) Vand og
. . Brød. Viale.Ridehesten.(1888).60. Malke-
kvæg med tre Gange større Ydeævne end
det almindelige. Pon<.LP. y//.i5. han (har)

nået en alder der for mange er grænsen for

den kraftige ydeddvne. DSt.1909.11. Hveden
Amtstnen.BornhHaandvEr.213. Feilb. yde 20 (er) Rugen overlegen i Ydeevne. TfP.1908
hoveri (s. d.), ægt (s. d.) ell. (en) afgift

(Holb.NF.(1728).I.222. NMPet.Afh.III.291.
D&H.), landgilde (DL.3—1—6. D&H.),
(højtids-)offer (1.2) ^Menigheden (skal) ved-

blive at yde . . Høitidsoffer og Betaling for

de kirkelige Forretninger efter Loven. Pi.

"Itl814.§6), skat (se II. Skat 2; jf. skatte-

ydende/, tiende (se I. Tiende 2), told (se

I. Told 1) ell. yde (en sum) i fæste, land-

356. Bevidst satte jeg Vognen op paa høje-

ste Ydeevne. Leck Fiseher. (Hjemmet.'^l iil932.

12.sp.3). 2) til III. yde 3(2): evne til at bi-

drage økonomisk; betalingsevne. Toldskatter .

.

hviler tungt paa den store Masse af Folket,

der har mindst pekuniær Ydeevne. (Sam/ttn-

det.^''liol900.1.sp.7. -færdig, adj. {ænyd.
yd(e)ferdig; foræld, ell. dial.) I) som (fuldt ud)

kan præstere, yde (III.2.1) noget, en ydeferdig

gilde, skat osv. (se u. II. Skat 2); yde renter 30 karl. Moth.U44. 2) til III. yde 3(2), om na-

(til en), se I. Rente 2.1. — (ikke i rigsspr.)

uden obj.: (bondens) Fader Jørgen Friis ydte

til mig (o: degnen), saalænge han levede,

men Sønnen siden efter aldtid har vægret
sig i at gifve, forevendende, at (først) naar
de andre Bymænd . . ydte, villde hånd og
yde.Cit.l751.(GLDam&HKLarsen.Aakirkeby.
(1951).115). Cit.l751.(smst.ll6). — f præs.

part. m. pass. bet.: som skal erlægges, den for

turalprodukter : i en saadan tilstand, at de

kan ydes (til fuld tilfredshed for modtageren);

forsvarlig; fuldgod. DL.

2

—22—16. 6 tøn-

der godt ydeferdigt Byg. LHøyer.G.76. Feilb.

om dyr: Sort.HG.5. 4 gode, vdefærdige Gæs.
SvendbAmt.l918.73(om forhold ca.1810).

\\

overf. (man) kand meget vel . . tale reent

og ydefærdigt Danske, omendskjøndt Talen

. . bliver ikke . . spekked . . med adskillige

iaar ydende Landgildeskat. Ci^i/SJ-fCC/insf. 40 Latiinske eller Franske Oord.LThura.Hans
H.212). 3.3) t i forb. yde ud,, udlevere;

give fra sig. du, som Vægt og Maal svig-

agteligen bruger . .
|
Den Fattig' maaler

fra vel snart den fjerde Deel,
|
Og yder

ud igjen det halve for en heeLFalst.123.

4) (nu kun dial.) i pass.: ende (11.2(2));

havne (2). ævigheden ligner den stille Søe,

der er altid den samme. Tiden der imod
ligner de stride Floder, der har altid andet

Rostgaard.(1726).23. -gaais, en, (ænyd. d.s.;

jf. -korn, -smør og ovf. sp.1037'^'^) Yde-
gjæs (er) ikke . . at ansee som Tiende, men
som en Præstation, der grunder sig i Con-
tract. Prom.*liol810. Gaasetiende (blev) præ-

steret med een Gaas for hver Gaard; under-

tiden blev ogsaa foruden den egentlige Yde-
gaas fordret endnu een under Navn af

Følgegaas. CLunn.Det da.Tiendevæsen. (1839).

vand, og det vand, som er forløben, kommer so 294. RasmHans.M.11.185. UfF. -korn, et

ey igien, men ydes og endes i samme Søe.

PoulPed.DP.(1937).5. MDL. der (d: fx. paa
kroen) skal han altid y(de)3. UfF.
yde-, i ssgr. af III. yde, mst kun i

bet. 2-3
; foruden de ndf. anførte bl. a. Yde-

mulighed (o: fx. jords), -pligtig || spec. (jf.

glda. ydhe koo og III. yde 3.2 samt Tiendc-
1 slutn.; især landbr., emb., foræld.) om natu-

ralier, der levere(de)s som afgift, del af fæste.

(ænyd. d.s.; jf. -gaas, -smør og ovf. sp.

103P'^ samt Landgildesæd) yde sin tiende

. . udi godt og forsvarligt ydekorn.Ci7.i72S.

(Vider.IV.50). MDL. Feilb. UfF.
Ydelse, en, ['yftalsa] flt. -r. (især o

ell.fagl.) vhs. til III. yde (2-3): præstation;
ogs. om hvad der ydes. Molb.HO. Hall (har

undertiden) hævet sig til virkelig fremra-

gende Ydelser som Taler. Dagbl.V»1877.2.sp.4.

landgilde olgn. ell. (undertiden) som tiende; eo Ydelse ai Skat. S <&B. Hvis (Kaj Munks) Ege
foruden de ndf. anførte (se Yde-gaas, -korn,

-smørj kan nævnes Yde-aal, -høns, -kylling,

-lam, -æg og -halm, -hø, -sæd. -dyg^tig,
adj. (jf. -rig; især Oj som kan yde (III.2)

lykke skal bedømmes som dramatisk Ydelse,

er og bliver det et daarligt Stykke. iJfiVeiten-

dam.RS.81. Forstrækningens Ydelse. Hagfe.*

11.399. m.h.t. maskine olgn.: maksimal
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Ydelse. TeA;nO. Motoren skal give sin bedste

Ydehe. Lokomotiv T. 1939. 36. sp. 2. || spec. i

flg. anv.: I) til III. yde 2.2 (leg.), m.h.t.

dyrs produktion. LandmB.III.337. Har (kal-

ven) Ydelse som Ydre . . bliver det en Ko
med Lotteri ilFleuron.KO.SO. jf. ssgr. som
Mælke- (MøllE.IY.425. BerlTid.'ViWlO.M.
2.sp.6), Æg-ydelse (LandbO.UI.707). 2) til

III. yde 3; navnlig (jf. III. jåe 3.2 (slutn.);

især emb., jur.) om paahvilende økonomisk
byrde, forpligtelse (som landgilde, skat, tiende,

told osv.). Præsterne (har) fra gammel Tid

. . havt slige Ydelser (o: smaaredsel). CLunn.
Bet da.Tiendevæsen.(1839).287. Hoveriet og
de forskjellige Ydelser, som Fæstebonden
havde at svare til Jorddrotten. J.i!?en./.2 7.

Jeg modtager af Menigheden mit Under-
hold i frivillige Ydelser bestaaende dels af

Naturalier og dels i kontante Penge. Tfied.

CM.146. Ved Ydelse forstaas Afdrag og
Renter tilsammen. Bank-Aariogen. 1941. 305.

delelig, udelelig ell. forbigaaende (II. 2), ved-

varende (3.2) ydelse, se delelig osv. jf. u.

Civilliste samt ssgr. som Natural-, Stats-,

Terminsydelse og: bemeldte Gaaseydelses
Convertering til et fast aarligt Vederlag i

Byg. MinSkr.(GR.).^Vtl864. — uegl: tribut.

Man bemærker — som en skyldig Ydelse

til Jylland, til det landlige Hjem derovre —
de meget stoflige Lignelser (i digtet). EBrix.
(Wadsk.vi).

II
hertil 6L a. Ydelses -pligt,

-sted (jf. Opfyldelsesstedj; -tid fFisketien-

dens Ydelsestid er Mikkelsdag. FT/ioaritp.

BornholmsAmt. (1810). 137. Lassen.AO.' 713.

jf. Forfaldstid 2).

I. Yder, en. flt. -e. til III. yde 2-3.

I) (jf. Bidragyderj om person. I.l) (tg, l.br.)

til III. yde 2.i : person, der frembringer, pro-

ducerer, skaber noget. *Som taus Tilbeder

meer end virksom Yder
|
I Kunstens Hellig-

dom, jeg fryder mig,
|
Naar himmelsk Ge-

nius (o: Oehl.) den herligt ipryåeT. FrSchmidt.
ND.22. S&B. (sagføreren) der af Væsensart
ikke var en Yder, men en Benytter, ventede
(i samtalen) paa Stikord. JacPaludan.UR.
164. se ogs. u. Nyder 1. 1.2) til IIL yde 3:

person, der skænker, giver noget; jf. III.

yde 3.1 : en Hjelp, der var . . hæderlig for

Yderne . . enhver af de Værnepligtige for-

rettede en Dags Arbeide ved Havne-An-
lægget. Rawert & Garlieb. Bornholm. (1819). 73.

*han (o: Jahve) er os Frelsens Yder. EBrand.
J.91.

II
især (navnlig jur., emb., ofte som for-

kortelse af ssgr. som Skatte-, Tiendeyderj
til III. yde 3.2 slutn., om (samling af) per-

soner, der erlægger, svarer, udreder pligtige

afgifter, ydelser (2) (som landgilde, skat, told

osv.). de geistlige (tiender) ere ophævede
til reen Fordeel for YdeTne.FrSneed.1.398.
Sponneck.T.I.vi. Danmark havde . . været
en af de mest trofaste Ydere af Peterspenge
og anden Skat til Uom. DanmRigHist.L777.
Skatteberegningen bør være klar og for-

staaelig for Yderne. Sogneraadstidende.1910.

368. BornhOS. iydsira,). 2) om dyr, planter ell.

ting; næsten kun, til III. yde 2, i ssgr. som
Olie-, Saltyder (se disse ord), jf.: Lind (er)

bastyder ligesom Ta,ks.Cit.l953.(OrdbS.).

Nutidens store Kraftyder (o: dampmaski-
nen). Ursin.D.vi.

II. Yder, en (et), se I. Yre.

Yder-, i ssgr. ['y8ar-, 1. br. 'ybar-] (dial.

Uder-. Rask.FynskeBS.65. Flemløse.144. Den
10 gl.By.1930-31.94. Feilb.lll.952f. UfF.(Fyn).
— (nu) sj. i rigsspr. Ydre-, se u. Yder-dør,

-flade, -havn, -red, -side, -tøj, jf. Ydre-Kly-
ver. Harboe.MarO.349). (ænyd. yder- og uder-

(Kalk.lV.551.7.1107), glda. æda. yter-, yder-,

uter-, uder- i stednavne som Ydernæs (SRD.
VII.14; nu Ydernæsj, Yterworthug (Diplo-

matariumVibergense.(1879).14; nu Storvor-

de) og Vter-, Vdærbyerghum (Stedn.V.51; nu
Uder-Bjærgum ell. Ydre B.^, sv. no. ytter-;

20 til oldn. litar, adv. (egl. komp. til ud, ude^
ell. (i ny tid) dannet til (forb. m.) III. ydre,

maaske delvis efter forb. (ssgr.) m. eng. outer,

ty. ausser(-) (aussen(-)), mnt. uter(-) || sml.

Mellem-, Middel- 2, Midter- (og de øvrige

der nævnte forled) samt ud- 3 og (spec.)

inder-) af de talrige (især fagl.) ssgr., der ofte

svarer til forb. m. III, ydre, er kun et udvalg

medtaget; af de mange i maritimt spr. fore-

kommende kan (idet der i øvrigt henvises til

30 sidste led) fx. nævnes: Yder-bund, -bøjle (se

Funch.MarO.II.90), -fald, -kaj, -klyver, -lig,

-mole, -nok, -range, -skøde, -stævn, -vuling

(jf. Bøjten- og fx. Harboe.MarO.) \\ endvidere

anføres eksempelvis: Yder-bane (sport., jf.

II. Bane 1.2 (beg.)), -blad (paa plante(orna-

ment)), -dige (jf. I. Uddige 2), -distrikt (fx.

af storby), -dæmning, -egn, -fane (paa fjer),

-felt, -finér, -flig, -form, -gren, -gruppe, -haar

(paa pels), -hinde, -hjørne, -kasse, -kedel,

40 -knogle, -kvarter, -lag, -lask(e), -omraade,

-port (jf. -dørj, -rand, -række, -skinne (i

sporkurve), -skorpe, -standpunkt, (en) -søm,

-taa, -telt, -temperatur (sml. -luft), -vange,

-vold (jf. Udenvoldj, -zone. — om (dele af)

ydre paaklædning (jf. fx. -tøj 1): Yder-
bukser, -dragt, -ærme. -avne, en. (jf.

Inderavne; bot.) om (hver af) de (to) neder-

ste avner (højblade) i et smaaaks. Lange.Flo-

ra.'(1864).xxill. nedre og øvre Yderavne.

50 Landbo. II. 420. -bark, en. (jf. Ud- og

Inderbark; bot.) den yderste, af døde celler

bestaaende bark paa træagtige planter. MO.^
Landbo.lY. 430. -begreb, et. spec. (sml.

-led 2 slutn. og Hovedbegreb ; mods. Mellem-

begreb; log.) om over- og underbegreb i en

syllogisme. FBrandt. Formel logik. (1924). 80.

BerlKonv.XIX.479. -beklædning, en.

I) (mods. Underbeklædning^ yder-klæder, -tøj

(1). PoV*U1953.4.sp.2. 2) (jf. -hud 2, -klæd-

60 ning og Beklædning 2) ^ TeknMarO. -bæ-
ger, et. (bot.) bibæger. Lange.Flora.'(1864).

XXIV. HavebrL.^III.599. -del, en. (jf. In-

derdel^ den ydre (udvendige) ell. yderste del

af noget. Den store Mængde Jern, Vandet
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har efterladt sig paa Yderdelen af (klip-

perne) . Bagges. DVX.29. Soph Miill.VO.170.
BerlTid.''hl952.Aff.4.sp.7. spec. (jf. -lem;

anat., nu 1. br.) om ekstremitet (2 slutn.):

Anat.(1840).L51.53. Landskildpadderne kun-
ne trække deres Yderdele ind. Liitken.Dyr.

262.
II

(sj.) om en persons ydre. *Paa Yder-
delen bør man ingen troe.

|
Tit bærer Viis-

dom Dumheds Stermpel.Bagges.Ungd.I.203.

-der, en. (nu næppe i rigsspr. Ydre-. En
Dag ringede det paa Ydredøren. Camillo
Bruun.GjennemlOOAar.(1879).195. NSvends.

H.130). (jf. Inder-, Mellem-, Uddør^ dør an-
bragt udvendigt paa et hus, førende ud i det

fri olgn.; spec. (jf. Hoveddør^ om entré-,

stuehusdør. Amberg. (han) trak Stangen fra

„Yderdøren" (forf.s note: Indgangsdøren paa
Stuehuset^, og tog Krogen a.i.Blich.(1920).

XXVI.IO. Yderdøren ude i Bryggerset (blev)

revet op. Pont.F.I.91. *Yderdøren stod aaben

I

til Byens Røkerhntik. NJeppesen.AT. 21.

Pol.*litl939.3.sp.3(i jærnbanevogn). Feilb.

ydere, adj. se III. ydre.

Yder-ende, en. (jf. Udende^ yderste,

udadvendende ende af noget. Yderenden af

Bommen. Agerbeck.B.11. 55. en af Korridorens
Yderender. Schand.AE. 81 . Thøg Lars. FB. 63.

jf. -punkt: Jernbanerouternes Yderender, de
store Stadder. Holst.I'V224. om den yderste del

af et landomraade olgn.: en af de smaa Side-

veje bag Frederiksberg Have. Han havde
valgt denne Yderende af Byen . . for at bo
i Nærheden af Landbohøjskolen. Poni.LP.
VIII.21. Feilb.

\\
(nu 1. br.) uegl; især (i flt.)

om ekstremer. Hrz.D.III.104. *Folk (o: forsig-

tige dusinmennesker), som sig altid føle for

med Hamderne,
|
Og aldrig røre tør ved

Yderenderne. PalM.V111.103. han mente at

opnaa (natursandhed) ved Sammenbøjning
af Naturens Yderender, ved Sammenlægning
af to udskilte Modsætninger: Skønheden og
Dyret. Bråndes.V1.21. -flade, en. (nu næppe
i rigsspr. Ydre-, Drejer. Bot Term. 114). (jf.

Over-, I. Ud- og Inderflade^ den ydre, udåd-
vendende flade af noget. Yderfladen af Le-
gemet. Sundheds Magazin. (1763). 33. Skjøn-
heden hviler . . altid paa Gjenstandenes
Yderflader. Heib.Pros.II.368. (cementstenen)
er graasort i Bruddet; Yderfladen bliver i

Tidens Løb gr&si. HJHolm.BK.2.sp.l. VSO.
-flik, en. (jf. Mellemflik; sko.) yderste flik

paa fodtøjets hæl (der danner slidfladen).

Skomagb.35. -fltfj, en. (jf. Inderfløjj spec.

dels (især qpj om den yderste fløj af noget

(en aandelig retning, et parti osv.): (han)
traadte frem, paa Radikalismens Yderfløj.

HWulff.DR.6. VlaCour.DH.II.345. \\ dels

(sport., nu sj.) d. s. s. -vinge. Gymn.II.92.
-frakke, en. (næppe i rigsspr.; i S&B.
som no.) overfrakke. Han trak Yderfrakke
paa.JVJens.HF.92. PolitiE.'*li»1924.4. Feilb.

Flemløse.144. -grænse, en. (jf. Udgrænse;
navnlig (3 ell. fagl.) (en genstands ell. et

omraades) yderste grænse, grænse udadtil.

(ofte overf.). Kierk.EE.I.117. Stadens Yder-
grændser (Chr.VI og 1931: Udgangej.Ez.
48.30. jeg var naaet til Ydergrænsen for

mit Mod.AKohl.MP.

I

II.160. Paa Periodens
Ydergrænse . . møder vi Arild Huitfeldt,

OFriis.Litt.328. -havn, en. (nu sj. Ydre-.
Fiskeritidende.1891.165). (sml. -red og In-

der-, Udhavn^ ^ den del af en mod det

adbne hav vendende havn, der ligger uden for

10 inderhavnen (og dækkes af moler); en havns
ydre bassin. Harboe.MarO. Hage.^969. -knd,
en. (jf. Inderhudj. I) (anat., nu sj.) yderste

hud(lag); spec: overhud. Funke. (1798).ll.

Liitken.Dyr.^ (1866).348. 2) (jf. -beklædning
2 og Hud 3,2J ^ et skibs udenbords beklæd-

ning (med planker, plader). Tuxen. Søfart.

475. Larsen.

yde-rig, adj. (jf. -dygtig; især cp ell.

landbr.) som yder meget, giver stort udbytte;

20 rigtydende; navnlig til III. yde 2.2, om hus-

dyr ell. (kulturplanter paa) dyrket areal:

Sukkerroen er en særdeles yderig Kultur-

plante. ZorsørJ.ws.V7J9i2.i.sp.4. smukke og
yderige Marskenge.NMKromann.FanøsHist.
I,l.(1933).l. Anglerkoen var stor og yderig.

AarbLollF.1941.132.

Yder-kant, en. {ænyd. uderkant (Kalk.

IV.551); jf. Udkant) den yderste, udadven-
dende kant, rand af noget. Rothe.(MO.). Er

30 Du svimmel, da kom ikke Yderkanten (af
klippen) for nærl Blich.(1920).XIX.136. Vogt
eder for at gaa op paa Bjerget, ja for blot

at røre ved Yderkanten deraf (1871: dets

Fod).2Mos.l9.12(1931). m.h.t. kant, rand

af brugsgenstand olgn.: (hun) sad tavs paa
Yderkanten af Stolen.CMøll.PF.5. en blaa

emailleret Cirkel mellem Urskiven og Urets
Yderkant.PolitiE.KosterbUU1923.1.sp.l.'Den
største Bredde fra Yderkant af Spant til

40 Yderkant af Spant. Bek.Nr.238'V7l933.§l.
||

i videre anv.: omraade, parti langs ydergræn-

serne af noget; de fra centrum fjernest lig-

gende dele af noget (ofte om del af land-

omraade); ogs. mere ubestemt: afsides liggende

sted. (næsten kun styret af i ell. paaj. *(saa)

lander jeg
|
Paa Yderkanten her af denne 0.

Oehl.III.41. *Vend jer til mig, lad jer

frelse,
|

alle Jordens Yder-Kanter li^Brand.

J.128. jeg tilbragte min Barndom paa Grøn-

so land. Senere kom jeg et Par Aar til Fær-
øerne . . Saa jeg har altid levet i Yderkan-
terne.A Winding. Glæde over Danmark. (1924).

49. I yderkanten af tilskuerskaren stod be-

tjentene. (?ersov.ZL.262.
II

uegl. *Løse Pige-

lune,
I

der springer fra een Yderkant til

anden!
|
først Kongesøn (o: som elskovens

genstand,) og saa — en simpel Sanger. GjeZ.

KH. 6. Personer af den fjernere Fami-
lie, i Ættens Yderkant. MartinAHans.TS.89.

60 -klæder, pi. (jf. -beklædning 1; mods.
I. Underklæde(r) 2.i ; især dial.) ydertøj (1).

Kriminalf.95. (de) bestænkede Prinsessens

Yderklæder med (hjortens) Blod. SvGrundtv.
FÆ.I.69. Feilb. UfF. -klædning, en. især

XXVII. Rentrykt "/. 1953 66
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(jf. -beklædning 2, -hud 2) ^: et fartøjs

ydre, udenbords klædning (2.i). S&B. Skibs

Mask.24.255. -korn, et. (jj. Inderkorn;

landbr.) det største korn i et to- ell. trekornet

smaa-aks hos havre. LandbO.II.549. TfP.
1909.589.599. -kreds, en. (jf. Inderkreds;

især G)) ydre, yderste kreds; periferi (1-2).

Molb.Vaarblomster.(1810).72. Sagen angaaer
Forhold, der ligge i det Kirkeliges Yderkreds.
HN Claus. Om Kirketvang. (1845). 46. Langs
venstre sides yderkreds (i den ovale udstil-

lingsbygning) vil der være udstillinger fra

0. K. Vikingen.l949.Nr.8A. 66. sp.l. -krig,
en. (jf. u. II. Krig 3) 4> Harboe. Mar O.

KuskJens.Søm.69. -kel, en. ^ (lav, af-

rundet) slidliste paa kajak. Sportsleks.II.685.

-laar, et. (jf. Bag- og Inderlaarj spec.

(slagt., kog.) om (kødet paa) ydersiden af et

slagtedyrs laar. Levin. Laaret inddeles . . i

Inderlaar, Yderlaar og KlnrnTp. Aftenbladet.

V 7 1933.14. sp.3. -land, et. (jf. Uden- 2,

Udland 1) land(omraade) , der ligger uden for

et andet, afsides i forhold til dette(s centrale

del). Amberg. Den kinesiske Udvandring til

Amerika . . er bleven hindret, men Gule søger

da hen til deres Riges relativt tomme Yder-
lande, saadanne som Mantschuriet, Mongo-
liet og Tmkestsin.Tilsk.l918.I.361.

||
(især

m. h. t. grønlandske forhold) kystland (mods.

Indland i). Cit.l852.(MO.). Bobé.HE.42.
-led, et. især: I) fj/.

-stykke; navnlig anat.)

yderste led (1 1.2) (fortsættende grund- og mel-

lemled) af finger ell. taa. Arb. forsikr. 1907.

Bilagl.9. Borries.P.77. Feilb. 2) (jf. II. Led
6 og Mellemled 3; især ta ell. fagl.) om de(n)

yderste del(e) af en sammenhængende række

af begivenheder, forestillinger m. m. VilhAnd.
Litt.II.362.1050. en kæde af fremragende
forskere med navnene Newton og Einstein

som yderled
j ||

(mat.) om første og sidste led

i en proportion. Ursin. Geometri. (1828). 80.

ASteen.Renmathematik.(1847).60.
\\

(log.)

d.s.s. -begreb. Heib.Pros.II.93. Krom.TS."
(1914). 84. -lem, et. (jf. u. -del og Ud-
lem; anat., nu 1. br., jf.: „Nyt Ord." MO.)
for- ell. baglem (arm ell. ben); ekstremitet

(2 slutn.). saavel hans øverste som hans
underste Yderlemmer mindede stærkt om
Muldvarpens Skabning. Bøgh.UF.L205. Nord
ConvLex.Y.789.
yderlig, adj. [lySarli; 1. br. 'y&ar-]

(dial. ogs. ydrelig (MDL.) ell. ude(r)lig

olgn. Moth.U42. Aakj.FJ.105. Feilb.III.952.

AKristensen.Fynboer.(1901).29 (uvle). UfF.).
adv. d. s. ell. -t (nu sjældnere i bet. 3.2:

yderligt slet. Raketten.l832.840. CMøll.F.327.
Rubow. HL. 59) ell. (f) -en (Holb.Kh.703.
Schousbølle.Saxo.389. Skuesp.II,1.52. jf. Molb.
HO. S&B.). {ænyd. d. s. ^yderlig armod.
Kingo. SS. V 283) og som adv. yderlig(en),

uderlig, sv. ytterlig, fsv. yterliker, no. ytter-
lig, oldn. (adv.) litarliga (og titarlaj, ;;'/. eng.

utterly (og outerly^, mnt. uterlik(en) (ty.

åusserlich^ og holl. uiterlijk samt sv. ytlig,

no. dial. ytleg; til stammen i III. ydre; jf.

Yder-
|| formen uderlig olgn. maaske til en

kamp.-dannelse af ud (oldn. litarj)

I) m. steds-bet. (ell. nærstaaende uegl. anv.

heraf). I.l) som (i forhold til andre ting)

befinder sig (staar, sidder, ligger osv.)

langt ude, langt borte fra det centrale,
nær en yderkant, grænse. Et yderligt sted.

Moth.U45. et stort Stykke Gesims, som er

10 løsnet fra Muren, i saa yderlig en Stilling,

at man kan vente at see det nedfalde med
det alleriørste. Raketten.1833.563. Finken lod

sig høre . . fra en yderlig Kvist paa et af

de store Træer. JVJens. Møllen.(1944). 163.

score (i fodbold) med en yderlig Jordstryger

(o: en bold, der gaar i maal tæt ved stolpen).

PoVU1941.6.sp.2. jf.: En ung Kone af vor

yderligere (o: fjernere) Bekendtskabskreds.

MLorentzen.R.1.130. — i alm. spr. især som
20 adv. (knyttet til verber): *(han) bygged Kir-

ken (o: HøJerup kirke paa Stevns) yderlig

paa Klinten. Heib.Elv.79. Gjæsterne satte sig

paa dem (o: stolene) saa yderlig som muligt,

som om de vare bange for dem.Schand.TF.
1.124. Jomsborg var, hvor yderligt det end
laa, et . . vigtigt Punkt for Danmark som
Militærmagt. Johs Steenstr. (Univ Progr. 1900.

11.67). Sømhullerne (maa) anbringes for-

holdsvis yderlig. Grunth.Besl.57.
\\ (jf.bet.2)

30 uegl. hvor yderligen har Spil ikke forledet

haml Skuesp. 11, 1.52. Saa yderlig Du end
er kommen . . Det er endnu ikke for silde

at begynde et ganske nyt, et . . lyksaligt

Levnet. Rowel.Br. 258. Feilb.III.952. spec. i

udtr. for at tage en hasarderet chance, dum-
dristigt sætte noget i vove, ,,vove sig (for)

langt ud" olgn.: hvad kunde der ikke for-

tælles om det Menneske og hans Fagter
(o: gale adfærd)! Men tilsidst kom han jo

40 da ogsaa for udelig. Aakj.FJ.105. navnlig

(nu 1. br. i rigsspr.) i forb. som vove (ell.

driste; se driste 2.1 ) sig (ell. sit liv, gods

osv.) (for) yderlig(t): (Chr.IV) vovede
sig yderligen baade til Lands og Vands
(o: i krigen; lat. forlæg: omnia . . ausus^.

Holb.DH.II.845. ieg (vilde tilraade), at min
Kiære Herre ikke vovede sig og sin Velfært

alt for yderlig for VvLhlienm.Langebek.Breve.

447. Vort Liv er dyrebart . . |
Det var

50 formastelig, fortvivlet Feighed,
|
At vove

det saa yderligt for Yinding. Ew. (1914).III.
162. man (bør) ikke opholde sig her mod
Høsten; thi det er alt for yderlig at vove
Skib og Gods. IslKyst.58. Ligger du virkele

dajr (o: der) aa ser Løhn (o: siger løgn, lyver)

paa Gravsens Brej? Du vøver' de (o: dig)

rejtenok uvle uv mæ Yoherre. AKristensen.

Fynboer.(1901).29. 1.2) (især CP, nu mindre

br.) som befinder sig paa overfladen,
60 den udadvendende side af noget; udvor-

tes (II); ydre (III.2(-3)); yder-, (undertiden

m. nedsæt, bibet. af det overfladiske (2), udven-

dige (4)j. den yderlige Deel (af hjerneskal-

len). LTid.1736.762. Man siger en Fistel i Ar-
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men, fordi en Fistel er dyb; men en Byld
paa Armen, fordi en Byld er mere yderlig.

Høysg.S.136. *Tidernes rindende Bølger
|

. . slukker Alt, hvad der glimter
|
Med laant

og yderlig Gl&nås. Hauch.SD.1.138. (den per-

siske sufismes) Sammenhæng med Muham-
medanismen er . . ganske jdeTlig.ArthChrist.

DT.122. substantivisk: 2 Microscopia . . Af
hvilke det ene kunde tjene til at under-
søge det yderlige, og det andet det inderste

af 0iet.LTid.1727.476. || adv. Høysg.S.134.
(jeg) synder paa mange Maader i mit In-

dre og Tanker, medens jeg yderlig er en
rolig skikkelig pæn Fyr. LFrølich. Optegnel-

ser og Breve. (udg. 1920-21). 83. Man er over
for en Natur som Søren Kierkegaards ofte

tilbøjelig til at dømme raskt og yderligt.

TroelsL.BS.III.270. hvor stærkt (tilskuerne

ved en boksekamp) end føler med Mændene
deroppe paa Tribunen, ser de i Virkelig-

heden kun Tingene rent yderligt. PoZ. "Vio

1934.Sønd.21.sp.3.

2) (nu næsten kun (Cp) m. overgang til

bet. S) som staar meget fjernt (saa fjernt

som muligt) fra det sædvanlige, gennem-
snitlige, normale, middelvejen, ind-
tager et yderstandpunkt; ekstrem; ou-
treret; yderliggaaende; især om forhold:

den yderlige Detaille, hvori Examinationen
.. gaaer i Fædrelandets Ristone. Cit.1839.

(yorUngdom.1941/42.189). dette ubeskrive-
lig kjøbenhavnske Tonefald, hvis yderlige

Form findes hos Gadedrengene. S'cTiawd.7

Y

175. (politikeren er) forud for alle Andre i

Radikalisme, og markerer altid et yderligere

Standpunkt, end det, der har Stemning for

sig. HWulff.DR.311. et meget yderligt exem-
pel på a,wkoTtmng.Jesp.SprU.46. i superl.:

Lope og Cervantes . . fremstille den yderlig-

ste Contrast i deres timelige Skjæbne.£feiJ.
Pros.V.122. denne jættetype med de yder-
ligste træk af styrke og vildhed (de mange
arme, kvinderov). J.OZr.Z)H.//,iS0.

||
(nu sj.)

om person. Dette agtbare Folk (o: englæn-
derne) er yderligt i Alting; Det forener . .

de meest selsomme og stridige Egenskaber.
JSneed.V1.391. jf. bet. 3.i: Whitman var
som Emerson yderlig Individualist. iVikføii.

VLdtt.III.680.
II

som adv. skemte yderlig
(o: frimodigt, dristigt). Moth.U45. jf. bet. l.i

slutn.: Altid handler (Herodes) saa yderligt,

at han gør det modsatte af, hvad han vil!

MNeiiendam.KM.104. 7/. yderliggaaende : en
Kreditor (vilde) meget nødig . . anvende
en saa yderlig gaaende Forholdsregel (som
gældsfængsel). Davids. KK.^ 1. 196. i superl.:

et Særkjende for den yderligst gaaende
Naturalisme. Vodskov. SS. 176. de yderligst

Gaaende (o: de ultraradikale).S&B.

3) Qp som udtr. for meget høj grad: over-
maade (II); overordentlig (l.i); over-
vættes; særdeles. 3.1) (nu 1. br.) som adj.

(knyttet til betegnelser for forhold), (romerne)
gave intet Qvarteer til dem, som . . ey iagt-

toge den yderligste Sømmelighed for Ret.
ten.Holb.Ep.IV4. hun var opfødt i en yder.
lig Ukyndighed og Uviåenhed.Stampe.VI
236. Jeg er i en yderlig Forlegenhed. Heib'

Poet.1.319. Sagen er mig af yderlig Vigtig-'

hed. Kierk.P. IV 224. Den kvindelige Form
af Evas Bryst fremstilles . . med en yderlig

Mangel paa l^^atmstudium. JLange.MF.210.

ofte i forb. som (den) yderlig(ste) armod
10 (Bagges.DV^XI.30. Gylb.XII.281), fattig-
dom (Ruge.FT.334. Rahb. (Skuesp.IX.il 5)),
nød (PAHeib.R.1.53. *Saa yderlig er Nø-
den,

I

Jeg drages alt med J)ødeA\.Grundtv.

SS.I.424. 8&B. jf. u. Nødsfald beg.), trang
(PEMim.UI.294). sml: det har endnu ikke
været saa yderlig (o: fattigt) for os, som
denne Aiten.KbhAftenp.l777.sp.510.

\\
(sj.)

substantivisk; i superl.: jeg (vil) til det Yder-
ligste (alm.: til det yderstej værge mig mod

20 at bringe Eder i en falsk . . Situation. JPJac.
L61. 3.2) som adv.: saare; i høj(este) grad;
(i alm. spr. foretrækkes:) yderst (7). (oftest

knyttet til et (part.) adj.). den yderlig Fattige,

den aldeles Uformuende. Ew. (1914). II. 50.

Jeg talte slet, yderlig slet Vransk. Bagges.
DVIX.103. han er saa yderlig træt, og saa
inderlig mat. Heib.Pros.X.133. han var yder-
lig frisindet i religiøs Henseende. JPJac.//.
144. Der vides yderlig lidt om det. Nystrøm.

30 NØ.112. — t i superl.: Jansenister . . for-

dømme yderligst alle Aabenbaringer. LTiti.

1734.14 (jf. ndf. l.33ff.). Hoffet var yderligst

tordæryet.PolPhysMag.1,1.76. \\ knyttet til

verber; især i udtr. for, at noget udføres af
yderste evne, under opbydelse af alle ens

kræfter olgn. (kongen) var satt i Kirkens
Band. Mod dette protesterede de Franske
yderligen. Holb. Kh. 703. Forældre og Hus-
bonder (kommer) og gjøre en lang Præk, at

40 Knøsen (som ikke antages til konfirmation)
har læst saa yderlig tidlig og sildig.LMWedel.
WordingborgAmt.(1818).32. (talespr.) i udtr.

som slide sit tøj yderlig(t), slide det nær
( 1.2.1). ved at slide dem (0: støvlesaalerne)

altfor yderlig, gaar ikke alene Ydersaalen,
men ogsaa de indre Dele . . i Løbet. Skomagb.
65. han gaar sit tøj meget yderligt

j
— nu

især i udtr. som saa yderlig(t), jeg kan:
Jeg passer paa, saa yderlig (0: nøje), som

50 jeg kan. Cit.førl841.(OrdbS.; sjæll.). saa yder-

ligt, han kunde, støttede (bestyreren) et-

hvert af (arbejdernes) berettigede Krav.
EJuelHans.HM.44. Saa yderligt, det har
været mig muligt, har jeg søgt at undgaa
enhver nærmere Omtale af (disse) Bryd-
ninger. HKaarsb.M. Fort. UfF. sml. bet. 1.1:

Først bad han Granderne — store og smaa,
saa yderlig, som han kunde (0: til barne-

daab). SvOrundtv. DF.I.228. — (jf. Formue
60 l('-2 beg.), II. straffe I.7 og u. yderst 2.2;

jur., foræld.:) Bider mand anden . . da skal
hånd først betale Skaden, og dernæst straf-
fis yderlig paa sin Formue efter Ska-
dens Beskaffenhed. Z)L.6—7

—

13 ^„bemærker

66*
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udentvivl en . . eftertrykkelig Pengemulkt."
Baden.JurO.).

4) (jt. ydermere ; i olm. spr. oftest i komp.)
i udtr. for, at noget føjes, lægges (ud-
fyldende, forstærkende) til noget andet,

ell. for at noget (en udvikling, et forløb)

fortsættes ud over en vis grænse. 4.1)

som adj.: supplerende; videre (se III.

vid 14^; undertiden hrugt attrib. efter bestem-

melsesord ved subst. i tilfælde, hvor omhygge-
ligt spr. foretrækker adverbiel brug (jf. u. bet.

4.2J (åQx (vilde) være en indirekte Fordel

deri, at Oplandet paa et yderligere (o: endnu
et) Omraade (o: ved et fælles elektricitets-

værk) blev knyttet til Haderslev, ikfoders-

maalet.^ ''1x1923. 5. sp. 6. Skoleforeningen be-

sluttede . . at oprette en yderligere Privat-

skole. /i^ædres5'por.fi5>45;.iS();; i st.f. udtr.

som en yderligere grund foretrækker talespr.

forb. som en grund til ell. mere. en yderlig
^„rettere: yderligere." ikfO.*^ Forklaring (er)

den, hvorved noget bliver lagt til den sidst

givne. PEMull.UI. 294. *den anden Halv-
part (af summen)

\
tilkommer Dommeren i

denne Tvist,
|

saa sparer Du al yderlig

'Donce\jx.Rich.I.99. Som yderlig Prøve paa
hans Arbejde hidsættes . . 131te Salme.
CSPet.Litt.504. — Jeg kunde gjerne standse
her, men jeg vil dog for en yderligere
Fuldstændigheds Skyld oplyse det (sagte)

ved (osv.).Kierk.I.104. Der ligger .. heri

et yderligere Vink om regelmæssig Ordning
af min Tid. Drachm.BF.130. de tre Hoved-
personer (i et drama) vise sig, uden at det

lykkes os rigtig at faa Rede paa deres yder-

ligere Skjæbne. BerlTid.^^lil901.Aft.l.sp.5.

angaaende yderligere Enkeltheder bedes De
henvende Dem til Herr N. N. Ludv. Hun
vilde ikke lytte, det irriterede bare og satte

én i yderligere O^prør. ErlKrist.DH.59.
\\ (jf.

III. vid 14.3; især O ell. emb.) i substantivisk

anv. Det yderligere og videre forbeholder jeg

mig (senere) at iremiøTe.Cit.l839.(VorUng-
dom.1941/42.191). (man har) bestemt, at

han vil være at forsætte til Tjeneste uden
for Kriminalpolitiet, men at der i øvrigt

ikke vil være yderligere at foretage over

for ham.PoU'^I li1939. 4.sp.2. han sendte brev
sidste jul; men siden har jeg ikke hørt yder-

ligere fra ham
j 4.2) som adv.; dels: i (end-

nu) højere grad; dels: endvidere, der-

udover, endda, han undersøgte ogsaa andre
af l'Amoreux's Værker . . Yderlig samlede
han Billeder af de Rytterstatuer, som man
maa gaa ud fra, at l'A. har kenåt.GNygaard.

FraenKunstners Værksted.(1940) .63.sp.2. næ-
sten kun i komp. yderligere: Holb.GW.IV
10 (se u. Irettesættelse 1/ (jeg) kan nu yder-
ligere gjentage, hvad jeg foreløbigt yttrede,
at (osv.).Heib.Pros.II.433. han kræver min
moralske Understøttelse . . den defineres . .

ikke yderligere. JLaTC^e.Breve.i36. hvad er

yderligere (1871: ydermere^ dit Ønske?Esth.
9.12 (1931). Is-Vanskelighederne i Storebælt

tog yderligere til i Gsi&T.BerlTid.*Vil940.

M.l.sp.6. sml. 1. end 3.1 : Dette bestyr-

kedes endyderligere derved, at (osv.).

NPWiwel.R.254. (Peter) sagde end yder-

ligere (1819: ydermere; 1948: endnu stær-

kere^: „Om jeg end skulde dø med dig,

vi] jeg ingenlunde fornægte dig." Marc.14.31

(1907). II (jf. bet. i.i) i forb. m. angivelse

af antal. Ludv. Derpaa biede han yderligere

{p(1871: endnu; syv Bage.lMos.8.10 (1931).

(der maa holdes) 3 lærlinge (sammen med)
10 svende og derefter 1 lærling for hver
yderligere 5 svende. Arbejderen.l953.12.sp.l.

yderlig-gaaende, part. adj. [-|gåJ-

ena] (sjældnere yderligt-, se ndf.). (jf. yder-

lig 2 slutn.) som gaar til yderligheder; ra-

dikal (2); ekstrem; outreret. S&B. „Er han
ikke temmelig yderliggaaende?" — „Han
er vist nærmest Socialist." Pon^J[)iE.77.72. de

20 yderliggaaende under (politikeren) W.s Fø-
rerskab. PZ)rac/im.Z).2i5. „Jeg har læst Deres
sidste Digte." . . — „Nej virkelig? Syntes
De om dem?" — „Ja, — hvis der ikke

havde været saa meget — yderliggaaende
(o: erotisk dristigt)." Mary Skotte.IngersUng-

dom.(1926).104. en meget yderligtgående
retskrivningsreform. Jesp.MFon. 7. yderligt-

gående agitatorer. Folk ogForsvar. 1952.Nr. 7.

7.sp.2. jf. (nu sj.): den yderligstgående
30 Fraktion af Bønderne. CiLi873.fBrandes.Br.

7.293;. D&H.
II

hertil Yderliggaaenhed.
Forslag, der i deres Yderliggaaenhed fik det

til at løbe koldt ned ad Ryggen paa Menig-
heden. jlndiVx.MJ. 7. 776. jf. ogs. Yderlig-
g&aen.D&H.
Yder-ligger, en. (jf. I. Ligger 2.s) ^

pladerække (rang) i „klædning ind og ud"
(se ind 7.3 slutn.), der ligger uden paa inder-

liggerne og kun paa et smalt stykke dækker

40 over (overlapper) disse. Scheller.MarO. Sal.^

XXI.545.
yderlig-gere, v. [-|go?ra] (jf. yderlig

1.2; sj.) sanseliggøre; anskueliggøre. Christus

yderliggjøres for de Troende i Billeder og
Toner. Mart.MesterEckart.(1840).103.

Yderlighed, en. flt. (i bet. 2) -er.

(ænyd. d. s. i bet. l.i)

1) (nu næppe br.) til yderlig 1; især i

(mere) konkr. anv. I.l) til yderlig l.i; om
50 det yderste maal, punkt for en stræben olgn.:

Shakespears . . Mesterstykke ! Kong Lear

!

Polarstiernen, Enden og Yderligheden for

alle mine theatralske Forestillings-Ønsker
(o: ønsker m. h. t. teaterforestillinger)] Bagges.

L.I.153. 1.2) til yderlig 1.2; især om (hvad

der hører til en tings, persons) udvortes (I),

ydre (II), udseende (undertiden m. bibet. af

overfladiskhed, udvendighed). Af (bruges) Der-

som Regens er . . en Skikkelse . . Side

60 eller anden Yderlighed af Regendum (fx.)

Formen af Bordet. Mitten af en Snor (osv.).

Høysg.S.182. (fremmede sprog) bør ikke læres

(i pigeskoler) for at vise Virtuositet og for

at Eleverne . . skulle kunne glimre i Sel-
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skaber dermed; thi ikke til Yderlighed men
til Inderlighed er Qvinden sk&ht. Hauch.Un-
derviisningstidenivoreSkoler.(1850).28. Lygte-
manden kan paatage sig hvilkensomhelst
Skikkelse, Mand eller Qvinde, handle i deres

Aand, men med hele sin egen Yderlighed,

saa at der kommer ud af det hvad han vil.

HCAnd.(1919).IY316.

2) (nu især CP, bortset fra visse af de u.

let. 2.2 anførte fori.) til yderlig 2 : det at være

fjernet (saa meget som muligt) fra det mode-
rate, sædvanlige, normale, middelvejen; ofte

(især i flt.) m. (mere) konkr. anv., om outre-

rede situationer, standpunkter, handlinger osv.;

ekstrem; tidligere ogs. om overhængende fare,

kritisk situation olgn. 2.1) i al alm. saa for-

nødent som det er, ved Straffer at holde
Børn i . . Lydighed, saa meget bør man og
vogte sig for at ikke giøre (for) meget deraf

. . At finde en Middelvei imellem disse Yder-
ligheder (er) den største Konst . . i Opdra-
gelsen. ./»Sneed.Z/.iS. „Deres Fader vil ende-
lig have Dem givt med denne Søerøver." —
„Og for at giøre Ulykken fuldkommen, saa
forlader oven i Kiøbet Leander mig i denne
YåeT\igheå.''Biehl.(Skuesp.III,5.30). 1 fore-

stiller Jer Dyd og Last som to Yderligheder
(Brandes.E.iSO: Extremer). Brandes.IV 155.
prælater, ridderskab og godsejere . . vedtog
en adresse til kongen, hvori de tog afstand
fra alle yderligheder, men dog raadede
majestæten til at fornemme landets ønske.

EistTidsskr.llR.il.218. 2.2) i (mer ell. min-
dre) faste forb. yderligheder(ne) mødes (se

Y. møde Q.s) ell. (m. sa. bet.) berører hin-

anden (Heib.Pros.I.460. Mau.11918. jf. I.

berøre 2.i^. || styret af fra (ell. (nu næppe
br.) af. Eilsch.Philhist.18); i forb. som (falde,

gaa) fra een yderlighed til en anden ell.

(nu vist kun) fra den ene yderlighed til

den anden, opgive et outreret standpunkt
osv. til fordel for dets lige saa outrerede mod-
sætning. Menniskets Natuur er at falde fra

en Yderlighed til en anden. Holb.UHH.III.8.
Oehl.Tale.(1822).14. Moden kan gaa over
fra den ene Yderlighed til den anden. Davids.
KK.^II.217. Duelund.N.48. \\ styret af i.

Vi vide, hvad Kraft en urolig Samvittighed
har og i hvad Yderligheder, den kan styrte

et Menneske. OGuldb.Br.96. Pluraliteten (har)

ikke Mod til at vove sig ud i de Yderlig-

heder, hvor jeg har mit 'Liy.Kierk.VI.323.

naar et Menniske vil reformere sig, veed det
icke at stantze, men gaaer alt fort, indtil

det falder i en Yderlighed ligesaa lastelig

som den, det iorlood. Holb.UHH.IYlO. der
(gives) ordknappe Digtere, som ikke falder

i denne Yderlighed (o: lapidarstilen). Rubow.
KS.84. jf. ndf. sp. 1050^*: mine nerver blev
så tyndslidte, at hver støj gik mig til marv
og ben, og til sidst landede jeg ude i

den modsatte yderlighed (o: jeg blev af-

stumpet). H8Karlsen. Med ansigtet mod muren.
(1952).82.

II
styret af til. Denne Behandling

(af poesien) må tilsidst føre til den Yderlig-

hed, at Poesi bliver Prosa med et par bro-

derte Skjorter TpLHjort.KritLit.il.221. hun
selv havde været et Vidne til den Yder-
lighed, hvortil han var dreven. Tode./X.
383. J. driver dog ikke sin ringeagt for for-

merne til den yderlighed, at han lader hånt
om . . ordener og medailler. Verdens gang,
1952.320.sp.l. (spec. til den ovf. sp. 1049^^^.

10 nævnte bet.; nu næppe br.) bringe en til

den yderlighed ^at osv.): (bisperne) bracte

ham til saadan Yderlighed, at hånd offent-

lig . . maatte forsvære Riget.Holb.Intr.il.61.

(sultanerne) snappede een Stad efter anden
bort igien fra de Christne, og undertiden
bragte dem til stor Yderlighed. sa.Hh.I.158.

Biehl.(Skuesp.III,5.10). *Du (o: Hakon Jarl)

har offret
|
Ham (o: sønnen) hen til Gu-

derne. Det vidner om | Den Yderlighed,

20 hvortil Skiebnen bragte
|
Din ualmindelige

Siæl.Oehl.III.136. — forfalde, henfalde,
(nu l.br.) skride ell. (nu især) gaa til

yderlighed ell. (nu) yderligheder, ogs.

til den yderlighed at (osv.) ell. til den
anden (RasmSør.ML.166) ell. modsatte
(NMPet.Myth.39. Nystrøm.OF.II.8. se ogs.

ndf.) yderlighed: Endelig skreed (paven)
til den Yderlighed at sætte Petrum (o: en
konge) fra sin Yæidighed. Holb.Kh.764. *Dig-

30 terne
|

Henfalde tit til Yderlighed. Oehl.

Robins.181. Man er gaaet til to Yderligheder
i at vurdere Luthers Fortienester af det

tydske SkhitsipTog.Molb.B.lS. Tidligere an-
lagdes Veiene meget bugtede . . derpaa for-

faldt man til den modsatte Yderlighed, at

føre Veien i ret Linie trods alle Hensyn.
VeiBygn.(1865).199. Var hun bange for at

blive gammel, siden hun gik til Yderligheder
i Vas&i^dning.LeckFischer.A.173. — (lade

40 det) komme til yderlighed ell. (nu)
yderligheder: (de) formanede dem, til at

falde til føye, ingen Fiendtlighed at be-

gynde, og ey lade det komme til nogen Yder-
lighed. 5'i!angie.C/ir/¥7(?i. Saare nødig vilde

jeg, at Sagen skulde komme til Yderlighed.

PAHeib.(FruHeib.HG.399). Ludv. LollO.

yderligt-gaaende, part. adj. se yder-

liggaaende.

Yder -line, en. (jf. Inderline; fagl.)

50 line i seletøj, der løber langs med hestenes

yderside. LandbO.IV.197. UfF.(jy.). -linie,
en. linie, som afgrænser noget udadtil. Fr
Poulsen.KGK.57. S. sendte en knaldhaard
Bold over i det andet Hjørne helt oppe ved
Formaal (i langbold). Bolden hoppede lige

paa Yderlinien og sprang saa langt ind over
Marken. SonjaHauberg.SyvAarfor Lea.(1944).
136.

II
spec. (jf. eng. outline): omrids; kon-

tur; udlinie (1). hvad er denne nøgne, tørre

60 Formbeskrivelse? Ikke engang hvad Yder-
linierne vilde være af et af Rafaels Malerier,

naar alt det Liv, der spiller indenfor disse,

var horte. Bagges.DVX.47. en Kommentar,
der ikke blot ligeligt oplyste alle Enkelt-
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heder, men som tillige drog Yderlinjerne af

et lielh.eåsbillede.VilhAnd.DL.41. -lom-
me, en, udvendig lomme; især: større lomme
paa ydersiden af frakke, jakke olgn. S&B.
Saa begyndte han at lede efter Tænd-
stikkerne. Han greb ned i Brystlommen.
Saa i højre YåQxlommQ.SonjaHauierg.Syv
AarforLea.(1944).319. se ogs. u. Inderlomme,
-luft, en, (sml. -vand; fagl.) den alm.

atmosfæriske luft, der omgiver tillukkede,

luftfyldte genstande (i hvis luftmasse der

hersker særlige temperatur- ell. trykforhold);

ydre (III.3) luft. En Normalatmosfære er

Yderluftens Tryk. SkihsMask.25. Vægtfylde-
forskellen mellem den varme, vandholdige
Stald- og den kolde YderMt.LandbO.'II.
672. -lære, en. se Ydrelære,

ydermere, adj. og adv. (og (sj.) konj.,

se bet. 2.1 slutn.). [iy58r|meTa] (sj. ydermer
[ly&arime??-] Holb.Skiemt.F4'' {co Historier).

Kidde. S. 84). {ænyd. glda. (adj. og adv.)

yder-, yt(t)hermere samt ydermeer (Brøn-
dum-Nielsen.GG.II.91) og uder-, utermeræ
(ogs. m. bet.: ydre, fjernere. Kalk. IV. 543),
æda. ut(t)ær(-)mer(æ), i bet.: „yderstsiddende"

(om finger), og: „fjernere m. h. t. slægtskab"

(DGL.ILi90.408var.), sv. yttermera (fsv.

ogs. adv. ytermerj, oldn. adv. Utarmeirr, læn-

gere ude; (pleonastisk) ssg. af en gi. komp.

af ud (oldn.AtaT; jf. Yder-^ og I. mere
||

m. h. t. dannelsen sml. fjermer, nærmer(e) og

glda. innærmeræ, indre, ofl.) yderligere (se

yderlig 4).

I) som adj.: yderligere (4.i); videre (se

III. vid 14;. Eolb.DH. 11.493 (se indeholde

4.1^, Vi vare aldeles uværdige , . til al yder-
mere Haab om Kongelig Naade. LongfeJeA;.

VT.19. hindre Sygdommens ydermere Frem-
gang. /S'pectoior.373. (de slagne finner, der to

gange før havde narret fjenderne ved trold-

dom) vidste sig ingen ydermere Lejlighed
til at kunde undflye veå.Schousbølle.Saxo.
138. substantivisk: (kongen) befol (ham)
uden videre Befalning ydermeere ey at

iorretsige. Pflug.DP.622. haver han (o: den
trolovede) haft ydermeere at skaffe med
samme sin Trolovede, bør han forlade den,

han tog til Egte, og beholde sin Trolovede.
Nørreg.Privatr.VI.311. \\ nu vist kun (i

stift ell. gldgs. skriftsprog) dels som attrib.

til subst. i gen., der indgaar i konstruktion

m. for — skyld: Brødrene afspændte for

ydermere Mageligheds Skyld deres Guld-
hielme. Oehl.XXX.14. han (gav) ham en . .

Tryksexten i Nakken med en Sneeboldt,
som han for ydermere Tydeligheds Skyld
havde dyppet i Rendestenen. smst.XY 35.

dels (og især) attrib. til subst. styret af til

(spec. i udtr. for bevidnelse, bekræftelse): til

en ydermere Opmuntring for os . . optog
(kongen) vort Selskab i sin egen allerhøieste

Beskyttelse. Langebek.VT.18. begge Folkene
. . gik paa Forlig og sluttede Fred. Til yder-
mere Stadfæstelse gav man hinanden Gids-

ler. Grundtv. Snorre.1. 7. Til ydermere Ulykke
havde jeg engang læst, at (osv.). Schack.194.

Til sine Helgener havde (gud) givet Magt
til at gøre Tegn og Undere, til . . Gavn for

Kristenfolk og til ydermere VidnesbjTd om
sin Almaigt.GBang.EK.I.202.

2) (jf. yderlig 4.2J som adv. 2.1) angivende,

at noget føjes (supplerende) til noget andet:

(end)videre; derudover; desuden; frem-
\o deles (1.2); ofte angivende, at noget er en

vigtig tilføjelse (et skærpende, afgørende nyt

moment): endda; oven i købet; tilmed (1);

ogs. (nu sj.): i endnu højere grad; endnu
mere (stærkere osv.). hvad er ydermere
(1931: yderligere; din Beg]enng? Esth.9.12.

Jeg kand giette mig til, hvad Fruen yder-

meere vil sige. Holb.Philos.il. 2. Det var
(England), som gav Signalet til den store

Kamp imellem Orthodoxi og Fritænkning.

20 I Frankrig bleve Vaabnene ydermere skjær-

^ede.NMPet.IY14. Frøken Laura ved Kla-

veret . . Romantik fra Trediverne! Yder-
mere forældreløs! , , Stemningsfuldt alt-

sammen, ZLars. 052^,/. iO, (jf. ndf. 1.59)

indledende en (aarsags-)bisætning: det var
meget uforsigtigt af ham at vove sig ud
paa den tynde is, ydermere da der var sat

advarselsskilte op
j
Socialdem.^U1952.10.sp.2.

II
(bibl. ell. foræld.) i forb. som ingen yder-

30 mere, ingen derudover, ingen flere. Herren
er Gud . . der er ingen ydermere (1931: Her-
ren og ingen anden er Gnd). 5Mos.4.39. han
meente, at han havde ihielslaget den stær-

keste af de Danske, og ingen ydermere
havde Mod . . til at kiæmpes med ham,
Schousbølle.Saxo.69. hver én skal gøre det,

fra den første til den sidste, til ingen yder-

mer er tilhaige.Kidde.S.84. \\ m. foransat

forstærkende adv. For des ydermere at

40 lade see, hvor stor Estime han (o: Christian

III) havde for Universitetet, lod han Rec-

tor! . . vide, at om fornødent giordes, vilde

han . . selv (være) Bector.Holb.DH.il. 399.

*Jeg kiiger i Historier,
|
Jeg finder en Chri-

stine,
I

Jeg blader endnu ydermeer,
|
Jeg

seer en Catharine. sa.Skiemt.F4.'' (paastan-

den) strider imod Sprogets Natur og Egen-
skab. Hvilket endnu ydermere for det 2det

bevises med (osv.).Høysg.lPr.20. vAph.(1759).

50 især (og nu kun; jf. I. end 3.1 ; navnlig

03j i forb. end ydermere: Stiftets Biskop

, . forbød Tausan at prædike, og lod end

ydermeere Kirken tillukke for ham.Wand.
Mindesm.1.293. Over Bjergværksgruben er

kommen en Lem . . og der er endyder-

mere sat et lavt Gitter omkring den. Heib.

Poet.II.43. endydermere var (han) interes-

seret i Astronomi. NBøgh.FJ.142. Schyberg.

DT.140.
II (jf. ovf. 1. 25; sj. (i rigsspr.)) am.

60 som konj.: d. s. s. tilmed 2.2. AndNx.DM.
IV3(se u. I. Lin 2.3). 2.2) (bibl, foræld.) m.

tids-bet.: længere (VI. 1.4); mere (1.7.4);

spec; for fremtiden; herefter; fra nu
(da) af. jeg vil ikke ydermere (1931: læn-
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ger) forbarme mig over Israels Huus. 5os.
1.6. mit fulde Forsæt var at leve ydermere
udi eenlig Stand, for at begræde min Ko-
nes Bød.Holb.Pern.I.S. Himmelens Villie . .

syntes da at have givet Myrr-Weis Dimis-

sion, som et ydermeere ubrugeligt Reedskab.
sa.Hh.II.160. den, som . . ikke kan , . yder-

mere seyle. Høysg.S.330.

Yder-mur, en. (jf. Udmur; navnlig

hygn.) især om en bygnings udvendige mure,

der afgrænser den mod omgivelserne; under-

tiden ogs. spec. om en saadan murs yderside.

MO.^ Paa Ydermuren, midt mellem Stuen
og første Sal . . stod med . . Metalbogstaver:

Niels 'QorgiQlå.Schand.AE.lSO. de snævre
Vindeltrapper i Fæstningens tykke Yåex-
mur.SMich.Dø.180. Ydermure og Skille-

vægge.A Gøtzsche. Bygningsret.(1923). 93. bil-

ledl.: Struensee, hvis Reformer . . kun rørte

ved Kirkens Ydermure. VilhAnd.IAtt.il.620.

-parti, et. spec. (jf. Parti 2.5; polit.):

yderliggaaende (radikalt (2 beg.) ell. reaktio-

nært) parti, i modsætn. til midter-, centrums-

parti(erne). Frisch. PE. 212. Yderpartierne

paa begge Sider, de konservative Helstats-

mænd og de social-radikale Bondevenner
. . gik Arm i Arm til Yalg.Stavnstrup.DT.
36. -plads, en. (sidde)plads yderst paa
en bænk(e-række) , nærmest sidegang, dør (i

I
teater, vogn) olgn. (jeg havde) en Yderplads

» forlænds inden i Yognen.Kierk.III.lBl. en
af Yderpladserne i . . Parkettet. Pon^.fijff.

73. tp -pol, en. (jf. Modpol og Pol 4) især

i flt., om hvert af to diametralt modsatte for-

hold. Begge Retninger (o: den byzantinske og

den moderne kunst) betegne de to Yderpoler,

mellem hvilke den sande Kunst bevæger
sig. Scharling.Reisestudier. (1892).52. Den fry-

sende Livsangst og den jublende Ekstase,

der er Yderpolerne i hans (o: Helge Rodes)
Indstilling. EThoms.DL.lll. -post, en. (sml.

For-, Udpost; især i billedl. udtr. (navnlig

hos Kierk.)). I) om den længst borte fra hoved-

styrken beliggende (mest fremskudte, udsatte)

post (II.l(i)). (han) aflagde (officeren) et

Besøg paa den lille Yderpost, hvorover
han førte Kommando. Goldschm. 1. 34S. bil-

ledl.: Job . . indtager sin Plads, hvilken er

Menneskehedens Yderipost. Kierk.IV10. Skri-

benter paa Yderposter. Jae Paludan, (bogtitel.

1949). 2) (jf. II. Post 2) person(er), der be-

finder sig paa en yderpost (1); i billedl. udtr.:

Tør en Grændsesoldat, aandeligt forstaaet,

gifte sig, en Yderpost, der Dag og Nat
kæmper ikke just med Tartarer og Skyter,
men med et oprindeligt Tungsinds Røver-
horder?Kierk.VI.185. -punkt, et. (jf. -spids

og u. -endej yderste, længst fra centrum, det

centrale liggende punkt, (ofte uegl.). Kierk.

IX. 72. (digtet satiriserer) over Menneske-
nes medfødte Vægelsind, de svinger mel-
lem Yderpunkter som Fenduler.HBrix.HK.
18. dette Yderpunkt af Danmarks Rige (o:

Skagen).LTuxen.EnMalersArbejde.(1928).201.

-red, en. ^s^Ydre-, FrOpffer.BV40.41). (jf.

-havn og Inderred^ 4> Agerbeck.B.I.83. Yder-
rhed . . aaben Rhed udenfor en Havn, hvor
Skibe midlertidig kunne ligge til Ankers.
Tuxen.Søfart.475. PoUhl936.10.sp.4. -saal,
en. (jf. Inder-, Undersaal; sko.) den neder-

ste saal i fodtøj (der danner slidfladen). Sko-
magb.33. SkotøjsO.78. -side, en. (sjældnere

Ydre-. Laagets Ydreside. Hindenburg.Haand-
i'o bog f. Fodgængere. (1836). 17. VVed. BB. 418.

Freilif Olsen. Min Fængselsdagbog. (1918). 24.

68). (jf. Inder-, Udside og ty. aussenseite)

udvendig, udadvendende side. En (regerings-

ordre) plejer i Rusland paa Ydersiden at
være betegnet med de Ord pro Secretu.

Pelt. Overs, af Kotzebues mærkværdigste Aar. I.

(1802).6 (dadlet som germanisme LEft.1802.
146). Skovfyrbevoksningernes mod Vinden
vendende Ydersider. Tidsskr.f.Skovvæsen.l902.

20 B.263. mit lille Bondesogn i Danmarks Yder-
side (o: ved Vesterhavet). KMunk.A.l32. en
plet paa ydersiden (o: retsiden) af tøjet

j ||

overf., om overflade, udvortes. Heib.Pros.VI.
155. de Mangfoldige, der daglig kom i vort
Hus og kun saae den glimrende Yderside af

vort Huslivs Elendighed. ^ols<.///.2S7. I det
Foregaaende har jeg holdt mig til Spørgs-
maalets Yderside. Johs Steenstr. (UnivProgr.
1900.1.14). m. h. t. mennesker: *Saa gaaer i

30 Verden det! Skjøndt sønderlemmet,
|
Man

conserverer Ydersiden net. PalM.AdamH. I.

201. (hans) kølige Yderside dækkede me-
gen aandelig Finsans.MNeiiendam. RS. 34.

-skal, en. Agerbeck.B.I.81(af ormædt plan-
ke). S&B. navnlig (fagl.) til I. Skal 2, om
udvendigt skallignende legeme, konstruktions-

del; saaledes paa torpedo (Scheller.MarO.) ell.

spec. paa dampkedel (SkibsMask.^(1892).99.
DaEngTeknO.).

|| (jf. I. Skal 2.i). (murene)
40 bestod i Reglen kun af to Yderskaller, mel-

lem hvilke man havde fyldt op med en Blan-
ding af Kalk, Ler og Graasten. Troe/sL.///.
45. -spids, en. (nu sj. -spidse. Kierk.VI.
371. XIII. 424). (cBn«/d. yderspitz; ^7. -ende,
-punkt) den yderste, længst fra det centrale

liggende spids af noget, jeg berørte Yderspid-
serne af hendes deilige Haand med mine
Læher.Ing.EF.VIII.25. Gnibens Yderspids
(o: det alleryderste af Sjællands Odde).Aarb

50 Turist.1931.21. \\ overf. i Coelibatet viste

(gejstligheden) Yderspidsen af Ligegyldighed
mod Qvinden.Kierk.P.II.166. 1 absolut Li-

denskab er den Lidenskabelige i Yderspid-
sen af sin concrete Subjektivitet. ZierA;.y//.

442.

yderst, adj. og adv. (om substantivisk
anv. se bet. B). ['yS'arsd, iyJ68rsd] (dial.

(vestdansk) uderst. Cit.l716.(Vider.II.100;
men ogs. yderst;. Korch.Godtfolk.(1920).143.

wFeilb.III.953. Brenderup.§106. jf.: uder,
re, erst. Moth. U44 (men smst.45: yderstj^.
(glda. (best.f.) ydherste, ytærstæ (som adv.:
yderstj og uderste, udrestæ samt uterst,

utræst (bl. a. som adv. og i forb. ad uterst,
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til sidst) (Kalk.IY543.924.V1192. DOL.II.
78.327 og407 m. var.), æda. (best.f.) utærstæ
og (hest. f. og adv.) ut(t)æ(r)st (D6L.IL78.
327 og 407 m. var. jf. Harp.Kr.LXXiv), sv.yt-

terst(a) (fsv. ogs. utarsterj, no. ytterst (og

ytst) (no. dial. ytraste, yt(t)a(r)ste og utarst,

utraste^, oldn. (glno.) ^tarstr, titarst (og

yztr^, mnt. uterst, holl. uiterst (ty. åusser-

st(e)j; superl. til ude og III. ydre
|| jf.

Yderste) lo

A. som adj.; næsten kun i hest. f. (sml.

dog u. het. 2 beg.) og oftest (spec. i het. 1)
styret af gen. ell. m. poss. pron. ell. iest. art.,

jf. dog (til bet.l): (paven) søgte at forplante

sit Herredom indtil yderste Kant af Asien.

Holb.Kh.654. At dele i yderste og mellemste
Forhold er det samme som at høj dele. »Sai.

XVIII. 685 og (især CJj konstruktioner m.
ubest. art. som (til bet. 1): Storseilet (har)

en yderste Slapgaarding paa hver Side. 20

Funch.MarO.11.133. En yderste Gren (paa
en røn) traadte . . frem mod en hvid Sky.
Pol.*liol937.16.sp.l samt (ibet.2.i) sp.l056,

1.49 og 62.

I) m. steds-bet. i. I) (jf. III. ydre 1; under-

tiden uden skarp afgrænsning fra bet. 1.^)

som (i forhold til andre ting) befinder sig

(staar, sidder, ligger osv.) længst borte fra
det centrale, midten, er nærmest ved
en yderkant, grænse, derefter byggede han 30

den yderste (1931: en ydre^ Muur for Da-
vids Stad. 2Zrøn.33.i4. Man maa jo tage de

yderste Klæder i agt, naar Gaden er skiden.

FruentTid.l770.nr.l.5.sp.2. (husets) yderste

Døre stode aabne, hvorimod Stuedørren
stod lukket. Kriminalf.44. (hun gik) helt ud
til det yderste Hus (i gaden). Bang.SG.60.
Uranus . . den tredieyderste af de store

Planeter. LiSaLZ//. i 73. den yderste revle

(Krist.0rdspr.18. jf. u. II. Revlej, de yder- 40

ste skær (se Y. Skær 1). sml. u. III. ydre 1:

han (vil) tilkæmpe en fuldstændig Seier over
sine paa de yderste Linier fremrykkende
to Moåsta.nåere.MilConv.VI.248.

f^'/. Yder-
stue, -værelsej om rum i lejlighed, der lig-

ger nærmest gaden, indgangen olgn.: Hånd
sidder her i den yderste Stue: jeg vil raabe
udenfor Ymåuet.Holb.Arab.3sc. den unge
pige hade fået det yderste værelse med ud-

gang lige ved entredøren. iferdaL5L.33. || i so

tilfælde, hvor adj. kun gælder en del af det

ord, hvortil det er knyttet, det yderste Østen.

S&B. det yderste N%st\y\\^iiå.HeeAnd.AH.
14. det yderste '^øxr&hxo.PoV^U1939.1.sp.4.
Tagarmas Huus i (1931: h&) det yderste
Nord (Chr.VI: mod siderne mod nordenj.
E2.38.6. det yderste Nord, Finmarken eller

Kyæn\and.DSt.l951.70. det yderste Thule,
se Thule. — (især bibl.) i forb. som det
yderste hav. Vilde jeg tage Morgenrødens 60

Vinger, vilde jeg boe ved det yderste Hav
(1931: hvor Havet ender). Ps.139. 9. Aakj.
FriFelt.(1905).10.

jf. I. Hav 1.2 beg. samt:
*da han (o: Columbus) fandt den frelsende

0, 1
forgik hans Drøm.

| Der skød sig en
Verden imellem ham

|
og den yderste Strøm.

JVJens.Di.22. det yderste mørke, se

1. Mørke 1.3.
|| (jf. bet. 2) i billedl. udtr.

Bjørnson var altid i den yderste Kamplinje.
Nathans.P.12. hinsides Novellens yderste
Grænse.HBrix.AP.11.281. (partiets) yderste
(o: mest radikale) Flø]. PoU''liil940.1.sp.3.

se ogs. u. I. Nip 2.2, I. Rand 1.2. 1.2) (jf.

III. ydre 2.i^ som er nærmest ved, be-

finder sig paa ell. danner den udadven-
dende, ydre side, del, overfladen af
noget; udvendig. Mennesker, hvilke ikke
see uden den yderste Hinde af en Ting.

Holb.Plut.II.l. Paa de yderste Sider af

Alter-Tavlen, naar samme . . tillukkes, fin-

des otte store Billeder &imaleåe.Thurah.B.
152. Det yderste Lag.VSO.

2) (jf. u. bet. 1.1 slutn.) videre (uegl.,

overf.) anv. af bet. 1 ; nu vist kun i best. f.,

jf. (i vers): *med yderst Varsomhed. £w.
(1914).II.212. foran ord begyndende m. vo-

kal: af yderst Agt og Evne.PoulPed.DP.
(1937). 97. *Til yderst Amdedregt. Holb.
Paars.42. — flg. anv. fremhæves: 2.1) som
ligger saa fjernt som muligt fra, længst borte

fra et udgangspunkt, en norm, betegner den
absolutte grænse, kulminationspunktet for en
udvikling, handling, formaaen olgn.; sidste
(se spec. II. sidst 1.4 og 3.2J. vi lærde Folk
(staar) aldrig fra vore Meeninger, men for-

svarer hvad vi engang har sagt til den
yderste Draabe af vort Bleckhorn.Holb.Er.

III.6. de Engelske Bulldogge, hvilke saa-

ledes afrettes, at de indtil yderste Aande
holde ved deres første Greeb. sa.MTkr.220

(jf. u. Aandedrag I.2). Straffe paa Kroppen,
Livet og Æren (bør) være de alleryderste

Midler i Lovgiverens Videnskab. JS'need./Y
33. han (tog) sig . . af Alt . . tit i den yderste

Detdiil. C Christ.H. 62. (den danske gesandt)

var bemyndiget til i yderste fald at gaa
ind paa det engelske forslag. HisiTidssfcr.

llR.II.241(jf. u. Nødsfald slutn.). yderste

nødret, se Nødret, uagtet vi ere gaaede i

de yderste Gonseqventser, have vi dog .

ikke kunnet udgranske (det). FolketsNisse.
^^I» 1855.12. (bogen) har Interesse som en

yderste . . Konsekvens . . af vor realistiske

Kritik. Vodskov. SS. 232. hold Forfatterens

Idé klar, ja, driv den ud i dens yderste

Konsekvens. 7saA;J!)m.i^i5'.5i. || m.h.t. (be-

taling af) penge. Hånd er . . Gnieragtig

paa dend yderste ^^Mng,. JRPaulli.8B.29.
(kræve, betale (til)) (den) yderste hvid ell.

skærv, se u. I. Hvid, I. Skærv 1. spec. (T)
om den sidste (og mest risikabelt anbragte) del

af et laan olgn. (fx. om 3. prioritet i ejendom):

Der er (ved fastsættelsen af huslejen) regnet

med seks pCt. til de yderste Penge. Po^"/u
1943.3.sp.l. (der kræves) Kommunegaranti for

hele (bygge)Lsia,net eller en vis yderste Del

derai.LovNr.235"'U1946.§5. afdrage de yder-

ste ^prioriteter. PoUVtl950.7.sp.2. \\ (jf. forb.
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den yderste dag 1 ndf. l.Sff.) i udtr. for (for-

hold vedrørende) dommedag, den yderste
dom: MNeiiendam.KM.9. se videre u. I. Dom
2.2. de yderste ting, se I. Ting 1. || m.h.t.

tidsforhold. 36 Aars Alderen (er) den yderste

Alder, hvori Nogen kan udtages til (saadan)

TienesU).MR.1839.172. yderste Frist. SÆB.
yderste Afbetalingstermin. Lwdv. den yder-
ste dag; spec: l.(jf. ovf. l.lff.; relig.) domme-
dag, han skal opstaae i Opstandelsen paa
den yderste Ddig.Joh.11.24. den Christelige

Kirke . . skal bestaae til den yderste Dag.
Grundtv.Udv.IV413. Alterbog. 464. 2. (sj.)

om den sidste dag i ens levetid, dagen før

ens død. (den døendes) yderste Dag og hans
sidste Nat er som en buet Bro over et

ilende Yanå. Jørg.YD.llO. de Syge, som op-

sætter deres Communion til den yderste
Tiid.Mi2.i73S.653. man (maa) ikke lave

(dette syltetøj) førend paa den yderste Tid,

for at kunde have og conservere det saa-

længe mneligt. Sylteiog.(1800).54. om Mor-
genen Kl. 5 . . var den yderste Tid at

staa OTp. Casse.IE.56. Nu er det yderste tid

med julegaverne. Poi!.'"'/ui939.3.sp.6. (i) (den)

yderste time, (jf. I. Time b) især: (i)

sidste øjeblik, „i den ellevte time", du kom-
mer altid på den yderste time. Moth.U45.
skønt Bogen hedder Fire Skæmtedigte, føjer

(forf.) endnu, aabenbart i yderste Time,
et femte til. HBrix.DD. 65. m. sa. bet.: (i)

yderste øjeblik. Han kommer aldrig før

i det yderste Øieblik. MO.* JBorup. Litte-

ræreUdkast.(1910).50 (se u. Vinterdvale 2).

jf.: *Vor Helt kun Tid et Øieblik
|
At

tage Afsked . . fik.
]
(han) fiøi derhen (o:

til kamppladsen) . . \
Det var det yder-

ste Minut. Wess. 119 samt: Prammen ..

skulde netop males rundt, da Søen i det

yderste Sekund slap åen. Fiskeritidende.

1886.423. 2.2) som i overordentlig høj ell.

højest mulige grad er det, subst. angiver;

højeste; største. Det er jo yderste Grad
af Ærgienighed. Holb.HAmb.1.3. den yderste

Raahed, og den yderste Forfinelse sløve

Hiertet i lige Gr&d. Rahb.Tilsk.1795.583. Pali

og de hellige Bøger have den yderste Inter-

esse. i2asÅ;.Br.i.353. man begynder Under-
søgelsen med den yderste Tvivl om det Over-
leverede. £J5rand.J.i. i talrige mer og min-
dre faste forb., fx.: (leve i, lide osv.) (den)
yderste armod (Holb.DR.II.3. VilhAnd.
lUtt.Il.222), elendighed (se Elendighed 2),

fattigdom (VSO. AarbTurist.1931.98), nød
fvAph.(1759). selv i den yderste Nød har

Jeg ikke rakt dig en Haands Hjælp. ^o«c/i.

n.439. AOlrE.NG.504); (være i) yderste
[døds-, livs)fare (Moth.U45. Schousbølle.

laxo.133. VSO.); i yderste kort(fat-
ltet)hed olgn. (NyerupRahb.I.fxiVj); (i)

lyderste tarvelighed (se u. Tarvelighed

[1.2^; (gaa til værks med) (den) yderste
^forsigtighed (Tode. Overs, af: Øien -Raad.

(1796).58), omhu, varsomhed (s.d.); (en

sag af) (den) yderste alvor (Heib.Poet.

VII.278), vigtighed (sa.Pros.II.259. S&B.);
(gøre sig den ell. sin) yderste flid (DL.
1—16—1. Ew.(1914).IY378. S&B.), møje
(Kriminalf.267), umage; (af ell. anvende, op-

byde) (den, sin) yderste evne (Holb.Tyb.

lY.l. Kierk.lV.102.V1.212. VilhAnd.Utt.III.

509), kraft (MartinAHans.NO.24), magt
(se Magt 1.1^ ell. formue ('se Formue \), sml.

10 (jur., foræld.) forb. som straffe paa yder-
ste formue, (jf. Formue 2 beg., II. straffe

1.7 og u. yderlig 3.2 slutn.) egl.: fradømme al

formue undtagen fast ejendom, senere (ved

Forordn.Viil743.§22) ændret til tab af Vio

af den rørlige formue, dog højest 1000 rigs-

daler (straffen ophævet ved Forordn.^*! 9 1824.

§2). (han) skal straffis derfor af Øvrigheden
paa yderste Formue. DL.3

—

16—16—2. Jord
. . forbrydes (ikke) ved Straf paa yderste

20 Formue.Prom.''/ii7P9. JurO.(1934).163.
||

i højeste grad radikal, yderliggaaende; især

om polit. forhold: De Mænd, der nu (o: 1884)
har den overvejende Indflydelse i (det en-

gelske liberale ministerium), regnedes i Halv-
fjerdserne til den yderste Radikalisme. Ifø-

rup.II.15. (det) yderste højre, venstre, se

I. Højre, I. Venstre.

B. (bet. 1-2^ i substantivisk anv.; bortset

fra bet. 5 kun i best. f., m. foransat best. art.

30 ell. pron. (de(t), sit yderste osv.; jf. Yderste).

3) m. steds -bet., svarende til bet. 1.1-2.

Øienlaage, besatte paa deres yderste med
}ia.a.T.Raff.(1784).562. du kan godt servere

vindrueklasen, naar du blot piller de yder-

ste (o: druer (der er fordærvede)) af
j
om

person(er): jeg vil hiemsøge . . de yderste i

hiørnet (1871 afvig.), de som boe i ørken.

Jer.9.26(Chr.VI). bænken .. var solid og
ikke af den slags der vipper, når den yderste

40 rejser sig.Grønb.SY164. den yderste i ge-

leddet kaldes fløjmanden
j || ofte i forb.

det yderste, du (skal) ikke skære det

Yderste aldeles op paa din Ager (1931:
høste helt hen til Kanten af din Mark^.
3Mos.23.22. 2Mos.26.4(1931). i forb. m. af:

send Lazarus, at han dypper det Yderste

(1948: Spidsenj af sin Finger i Vand, og
lædsker min Tunge. Luc.16.24. Enden af Ver-

den er det yderste af Nexåen.Høysg.S.326.

50 (maalmanden) klarede . . med det yderste

af Neglene. PoZ.V4i94i.6.sp.4.

4) svarende til bet. 2.1-2 ; især (jf. bet. 2.2)

angivende den højest mulige, største grad (af
anstrengelse, ydelse osv.). (om udtr. for tids-

forhold se bet. 4.3j. 4.1) som obj.(-lignende

bestemmelse) for verber, prøve (o: lide) det

yderste. Moth. U45. en egen Tørst havde
(slægten) haft efter at naa det yderste i

alt. Maade kendte de ikke i noget. Bongf.

60 F.2. jeg gik mit yderste (o: saa hurtigt, jeg

kunde). Soya.FH.238. (man bør) ikke pine
det yderste ud af (radiomodtageren) ved at
koble lige op til Hylegrænsen. BeW Tid.*/«

1940.Aft.9.sp.2. Disraeli maatte gøre sit

XXVII. Kentrykt "/, 1953 67
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Yderste for at vinde Underhusets Bifald.

Brandes.IX.395. Grønb.LA.87. (navnlig O:^
vi maae lave os til Kriig. De vil før vove
det Yderste, end overgive Helene. IfoiJ.

IJUI.6. MOJL1562. Saa blev vi enige om
at vove det yderste (o: gøre et attentat).

KMunk.S.13. yde det ell. sit yderste, se

III. yde 2.1. 4.2) (jf. bet. 4.3j styret af præp.

II
(nu sj.) styret af af ^jeg (skal) af mit

yderste . . stræbe intet Bryderi . . at volde i'o

hende. Cit.1828. (Brøndum-Nielsen.PM. 249))
ell. i. man undgaaer (dekorationsforandringer)

i det Yderste. Heib.Pros.IY361. (jeg) gjør

min Pligt i det YdeTste.Gylb.IX.60 (hertil:

„Hellere: til, indtil det Yderste." MO.). se

ogs. i sp.36.*''
||

(nu næppe br.) styret af
paa. vove sig på det fdeTste.Moth.V249.
paa det Yderste noget kand drives. vAph.
(1769). strenge paa det yderste, se IV
strenge 2.i.

||
(især Qi) i forb. til det yder- 20

ste; dels knyttet til verber: (han) skal søge
at hevne sig til det yderste. Holb.Masc.III.l.
at fægte (0: kæmpe) til det yderste. (Sc/iotts-

bølle.Saxo.388. *Ey Meldorp høre vil om
Overgivelse;

|
Men holder Stormen ud ind-

til det Yderste.OldKH.I.231. Man maatte
lee til det Yderste. HCAnd.ML.235. (mu-
seets) gulvflade . . er forlængst udnyttet til

det yderste. Vingehjulet.l950/51.86.sp.l. an-
spænde, anstrenge sig (ell. sine evner, san- 30

ser; (Myl Erich. S. 125. Jørgen Niels. D. 52),
skærpe (se II. skærpe 4.3 og u. Paapasselig-
hed), spænde noget (se II. spænde 6.6-7},

vove sig (VS0.YR31) ell. gaa (S&B.),
skride (se skride 3.1j til det yderste; bringe,
drive en til det yderste, gøre en desperat.

driv mig ikke til det Yderste . . bliver jeg

vreed, saa er jeg verre end Fanden selv.

Skuesp.IV.464. Nød kan bringe et Menne-
ske til det Yderste.Kierk.VIl.201. S&B. — 40

dels knyttet til (foransat ell. efterfølgende) adj.

(ell. part.): Jeg var træt til det yderste.

Cit.l864.(KLars.UK.344). Til det Yderste
opbragt over en slig uhørt Uforskammethed.
Davids.KK.^1.288. (den ny matros) var slesk

til det yderste overfor Kaptajnen. Smc/j/i.

FD.90. 4.3) svarende til bet. 2.1 slutn., m. h. t.

tidsforhold; især i forb. i ell. paa det ell.

sit yderste. Hånd bléf til det yderste.

Moth.U45. Tjenestefolkene har jeg heller 50

ikke sagt Sandheden, og siger den ikke før

i det Yderste (0: i yderste øjeblik). Heib.Hjem.
263. jf. nåf.: Baronesse W. . . er i en høy
. . Alder af 79 Aar og med en fuldkommen
Forstand indtil det vderste saligen bort-

kaldet. BeH Tid. "/s 2 753.2. sp. 2. (sj.:) hans
Kone . . gik paa det yderste (0: var nær
ved sin nedkomst). Engelst.Qvindekj. 188.

\\

(nu) næsten kun i udtr. for at ligge paa
dødslejet, ligge for døden (være døden nær); 60

især i forb. som være ell. (navnlig) ligge
paa det ell. sit yderste ell. (nu næppe
br.) i sit yderste (Cit.l703.(Bruun.FR.
11.44). NPWiwel.NS.138). Den Kone, som

du holdt for din Moer, har bekiendt paa
sit yderste, at du est vort eget Barn.^o/&.
Pern.III.2. Svanens Sang paa dens Yder-
ste er kun en F&hel.Cuvier.Dyrhist. 1.298.
Josef (talte) paa sit yderste (1819: døende^
om Israels Børns Udgang. Hebr.ll.22 (1907).
Da hun laa paa sit yderste (1871: den Tid
hun døde). lSam.4.20(1931). jf.: (Alexander)
kommer, da Kaianus, fuldkomment fattet

paa det Yderste, allerede af sin Moder er

salvet til Bøden. Brandes. DD. 289. billedl.:

det (synes) som de fleste Bisper i Franke-
rige . . hielpe til at give den i sit Yder-
ste liggende Franske Kirke det sidste Stød.
Suhm.V.25. Smørret er paa sit Yderste (o:

ved at slippe op), og af Drikkevarer er kun
een Viinflaske tilha,ge.RudBay.EP.I.15. det
engang saa berømte Borups Selskab . . laa

paa sit Yderste. Le/im./.229. ogs. i forb. som
det er paa det yderste med ham: Moth.
U45. Hans Helbred (blev) alt slettere, og
d. 25de Octobris kom der Bud . . at det
nu var paa det yderste med Ham. iJasrø

Winth.S.llO. VSO. UfF.
5) i forb. fra inderst til yderst (ogs.

fra yderst til inderst. Duelund.N.73. med
disse Ord har man (skuespilfiguren) fra Isse

til Fodsaal, fra Yderst til Inderst. OGeismar.
KajMunk.(1945).42), se II. inderst 1.4.

C. som adv.

6) (svarende til bet.l.1-2) m. steds-bet.;
især i forb. som hænge, ligge, sidde, staa,

sætte (sig), være yderst ell. (og) i forb. m.
præp.-led til angivelse af lokalitet ell. retning.

EPont.Men.III.449 (se u. Blegnj. (imens)
satte Kong Vermund sig yderst paa Broen.
Schousbølle.Saxo.95. Manden laa yderst og
Konen inderst i Sengen. Let;w. Zions Bjerg
hæver sig smukt . . yderst mod Nord (Chr.

VI: paa de nørre sider; 1931: i det højeste

Nord). Ps.48.3. Broche .. i Midten en blaa

Sten og om denne 4 hvide . . Stene, yderst

en blank Kant. Politi E.KosterbVViil923.1.
sp.l. han havde faaet vrangen yderst (0:

vendt vrangen udad) (paa skjorten)
j || knyt-

tet til steds-adv. yderst nede, oppe, henne.
Levin, næsten kun i forb. yderst ude (jf.

ude 3.4^, sml.: en Brink , . langs Havet
med afbrudte Klipper eller Skiær, yderst

ud til liavet.Cit.l762.(Stedn.X.321). || uegl.

ell. billedl. Yderst til venstre (i nadveropfat-
telsen) stod Zwingli. RaunkjærsKonversations-
leksikon.VIII.(1951).846. — (vist efter til-

svarende anv. af sv. ytterst) om oprindelse,

første ophav: Ordsproget . . som yderst kom-
mer fra Heswd. BilleskovJ.H.1.190.

7) (jf. bet. 2.1-2J videre anv. af bet. 6, m.
forstærkende bet.; næsten kun: i højeste

grad; særdeles; yderlig (3.2). (i alm. knyt-

tet til adj. (part.) ell. adv.). *jeg nu yderst

snart paa Gravsens Bredde (gaar).Falst.

Ovid.56. Bagges.DVXI.9 (se m. Omridsningj.

hans Paaklædning (var) yderst omhyggelig.

Kierk. VI. 261. Bergson . . var (ea. 1900)
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yderst paa Uoden. NMølLVLitUII.745. Den-
ne påstand står . . yderst slet til virkelig-

heden. Bom.(S'.//.97. Il
ved adj., der angiver

antal, omfang, værdi, (natmandsfolkenes sprog

har) yderst faae zigeuniske (ord).Blich.

(Tilsk.l930.1.408). Værdien af (løsøret) er

yderst ringe. Statstidende.'^*lal952.2.sp.3.

Yderste, et. ['yS'arsda, 'y^barsda] uden

flt. (ænyd. d.s. i bet.B (Visd.2.16(1647)), ty.

(das) åusserste i tilsvarende anv. (Grimm.Wb.
I.sp.l034¥^-); substantivisk brug af yderst;

jf. II. Ydre og II. Inderste; vist kun anv. sty-

ret af gen.; ikke i olm. spr. (om forb. som sit

yderste se u. yderst B)) I) om det yderste

(1), overfladen af noget, vogter eder at gaae
op paa bierget, og at røre ved dets yderste

(1871: dets Fod; 1931: Yderkanten derafj.

2Mos.l9.12(Chr.VI). Henimod Kæbernes
Yderste. vAph.Nath.VII.266. 2) (jf. yderst

2(2); især hos Kierk.) om den højeste grad,
formaaen, mulighed; ekstrem; yder-
punkt. Individet bestedt i Existentsens
Yderste. Kierk.VII.498. Modsigelsen frem-
kommer . . idet Subjektet i sin subjektive
Lidenskabs Yderste (i Bekymringen for en
evig Salighed) skal begrunde denne paa
en historisk Kujidsk&h. smst.501. den gamle
(skreg) af sin Røsts yderste. MartinAHans.
JR.98. 3) (jf. yderst 4.3^ om livsafslut-
ningen, døden, han priser de Retfærdiges
Yderste saligt. Visd.2.16.

Yder-stemme, en. J^ Den højeste

og (den) dybeste Stemme i et Musikstykke
paa flere end to Stemmer, kaldes Yder-
stemmer. Geb.MusK.'(1864).59. Musik L.II.

483. -stilling, en. spec. (fagl.) m. h. t.

pendul, arbejdende maskindel olgn.: Glideren
er i sin Yderstilling. Scheller.MarO. DaEng
TeknO. -stof, et. (jf. -tøj 2; skræd.) stof,

der udgør ydersiden af habitter og overfrak-

ker (mods. II. Foder 3;. Hjemmet.1904.138.
sp.2. Sal.T.1945.395. -stne, en. (jf. -væ-
relse og Inderstue; dial. (jy.)) (folke)stue

nærmest køkkenet i ældre bøndergaarde; ogs.

om køkken. Blich.(1920).XVIII.158. Elkjær.

MH.66. Truegaardens Yderstue er et Spise-

køkken. KUldall.Dengamle Landsby.(1944).24.
Feilb.III.953. -stylcke, et. spec. (jf. -led

1; med., forsikr.): yderste finger- ell. taaled.

Arb.forsikr.1907.Bilagl.ll. Forsikringsselska-
berne har forsøgt at indføre de logisk rig-

tige Ord (om fingerleddene): Grundstykke,
Mellemstykke og Yderstykke. Bornes.P. 77.

-tand, en. ^;7. Indertand ; landbr.,vet.) om
(hver af) de to yderste mælkefortænder hos
hesten. LandmB.II.197. LandbO.'I.43. CP

-tilfælde, et. ekstremt tilfælde. HarNiels.
ModerneÆgteskab. (1919). 136. (ministerens)

Ændringsforslag . . tilstræbte i nogle , .

Ydertilfælde at dispensere fra Loven. Poi.

*litl942.13.sp.5. -time, en. (skol.) time,

hvormed dagens skolegang, skolearbejde ind-
ledes ell. afsluttes. Folkeskolen.l928.293.sp.l.

1 Svømmesæsonen benyttes Ydertimerne til

frivillig Svømning. Skoleprogr.Efterslægtsélska-
betsSkole.1935.40. -trappe, en. udvendig
trappe. S&B. [KMunk.] Pilatus.(1937).46.

-troje, en. (nu især dial.) overtrøje (mods.
Undertrøje;. MR. 1812.460. Kriminalf.131.
303. Feilb. -toj, et. (dial. Ydre-. OleNy-
gaard.MinLivsførelse.(1886).68). I) (jf. -be-

klædning 1, -klæder) tøj, der bæres udven-
digt, uden paa noget andet; især: frakke olgn.,

10 der bæres til udendørs brug; (i rigsspr. of-

test:) overtøj, (mods. Inder- 1, Undertøj I.2).

PalM.I.29(se u. Indertøj 1). (han) havde
villet tage sit Ydertøj for at gaa hjem.
Pont.F.1.344. Damen tog sit Ydertøj af i

en halvmørk Yorstue. EhrencrKidde.(BerlTid.
^''liil925.Sønd.8.sp.5). Han havde smidt alt

Ydertøjet og gik i de bare Underbukser og
Skjorten. UfF. Feilb. 2) (jf. Indertøj 2 og
Overtøj slutn.; skræd. ell. dial.) d. s. s. -stof.

20 VSO.1.622. Regnfrakke . . Gummifor, som
ikke var fastsyet forneden og i det hele

skilt fra Ydertøiet. PolitiE.KosterbU^U1925.
l.sp.l. Huen (var) dobbelt, da man havde
Foer af samme Slags som Ydertøjet. J^wa-
gerdragter.46. Rask.FynskeBS.65. LollO.

||

(sko.). Morgensko . . af Klæde eller Brunei
. . Synaalen (stikkes) igjennem Kantebaand,
Foer, Ydertøj og Kantebaand. »S'fcomagf6.62.

-vand, et. (sml. -luft; fagl. i-^)) om vand,
30 der omgiver et inddæmmet, mod vandets ind-

trængen beskyttet omraade, ell. om udenbords-

vand. Ved Stormflod . . gjennembrød Yder-
vandet den . . lange 'Dddva.ning.Both.D.1.113.

Larsen, -verden, en. (jf. Uden-, Udver-
den 1 og ty. aussenwelt; især {3) den om-
givende, ydre (III.3) verden; omverden, (især

i best. anv., alm. m. efterhængt kendeord, jf.

dog Verden sp.1182'"'). Kunde det ikke

maaskee forholde sig saaledes, at alt det, vi

40 holde for Yderverdenen, kun er Værket af

vor egen Aands ubevidste Virksomhed? Ørsi.

1.19. den Yderverden, der viser sig for

os. DFStrauss. Den gamle og den ny Tro. (overs.

1873).197. (længe) var Japan ved Lov gan-
ske afspærret fra Yderverdenen. KLars.Ja-
panskAand.(1909).96. -vinge, en. spec.

{efter eng. outer wing og (i ubest. f.) nu
vist kun i formen Yderwing (jf. I. Vinge 8
slutn.); sport.) i fodbold olgn. spil: angrebs-

so spiller, der spiller paa en af angrebskædens

(,,forwardkædens") yderfløje (jf. Indervingej.

D&H.I.416. der blev dømt frispark mod
yderwingen

j -væg, en. (jf. -mur og Mel-

lem- 1, Udvæg; især bygn.) den ydre væg
(mur) i en bygning; ogs. spec. om en saadan
vægs (murs) inderside ell. yderside, de op-

byggelige Vers og Sentenzer, hvoraf Yder-
Væggene (paa husene) yrimlede. Bagges.L.

11.68. om Natten . . ville Ydervæggene af-

60 køles i høj Grad. VortHj.II.1.28. det er næ-
sten umuligt at slaa skilderisøm i den yder-

væg
i

Feilb. UfF. -værelse, et.
C;;/.

-stue

og Inderværelse; 1. br.) værelse uden for

(længere mod udgangen end) et andet; spec:

67*
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forværelse. Aniberg. MO. -«, en. (1. br.) udø;
m.h.t. grønlandske forhold: Bobé.fDet grøn-

landske SelskabsAarsskrift.1916.85).

Yde-smor, et. (jf. -gaas, -korn og

yde- sp.1037^'^^ samt Landgældssmør; land-

br., ernb. (foræld.)). PNSkovgaard.B.188. ti

Pund „Ydesmør", som ved en Forglemmelse
ikke var anført paa YæstehreYet. AarbKult.
1896.97. Esp.395. Feilb. Kværnd.
ydmyg, adj. [iy&|myJ(ci)], ogs. [iy6-

(i)my(q)] (jf. Mohr.L. Feilb.); intk. og adv. -t

['y6(|)my(J)gd, iy5(|)my(J)qd] ell. (nu 1. br. i

skriftspr.) d. s. (som adv.: Moth.M195. med
ydmyg bøjet ryg

j
i de talrige eksempler

(fra ældre litteratur og i nutidens talespr.) af
typen se ydmyg paa en, staa ydmyg for

kongen foreligger (i alm.) anv. som præd.);
gradbøjn. (omskrivning m. mere, mest fore-

trækkes i alm.) komp. -ere (Kierk.IV201.Y
126. V80.), superl. -st ell. (nu sjældnere)

-est (Holb.Arab.12sc. den Ydmygeste af de
Yåmyge.BerlTid.^V,1934.Sønd.26.sp.3. Den
ydmygeste Grav (o: Søren Kierkegaards) og
den vældigste Aanå.MartinAHans.(NatTid.
^ViA9M.13.sp.5). jf.VSO.). (glda. yd-mygh,
-mywgh og ød-mygh, -myugh, -miyg ofl,.,

villig, ydmyg (2), ringe, forsmædelig (Kalk.

IY980), æda. øthmiuk (?), villig, som ikke

føler sig hævet over noget (Fragm.8), sv. 6d-
mjuk, ydmyg (2), no. ydmyk (no. dial. aud-,
udmjuk^, oWw. aubmjlikr, villig, ydmyg (2);

af II. myg og et præfiks m. bet. „let-", jf.

sv. ø(d)kånd, velkendt (egl.: let at (gen)-
kende), oldn. auSfengr, let at faa, aubkendr,
letkendelig ofl. og oeng. lepe, éape, let, be-

kvem, osax. othi, odi, oht. odi, nt. od (oeng.

éaJ)mod, éaj)mede, osax. odhmodi (holl. oot-

moedigj, oht. otmuoti, ydmyg (2), let, ven-

lig m. m.; sml. unødig 2) \\ bet. 2 vist som
følge af kristen indflydelse

\\ jf. ydmyge, yd-
mygelig)

1) (uden for dial. kun m. overgang til

bet. 2) om ting: som (let) kan bøjes, bringes til

at antage en anden form (ved bearbejdning);

bøjelig (1); smidig (1); lind (III.l(i), 3).

Jærnet blev som Vox,
|
Saa blødt og yd-

mygt under Troens B.ava.m.er.Grundtv.P8.

11.508. Du kunde ikke elske mig, og jeg

(o: en kvinde, der har taget gift) kunde ikke
længer leve uden dig . . jeg er et ydmygt,
vaklende Siv i dine Hænder. Zo/oed-J9'ansen.

KA.II.393. denne fortrinlige Smørelse, der
efter hans (o: en sjæll. trænkusks) Sigende . .

kunde gjøre de haardeste Støvler „ydmyge".
AZimmermann.Erindringer.(1867).106. MDL.
Feilb. jf. Thorsen.189.

2) (mods. fx. hovmodig, stolt 2{2)) som
(i væremaade, handling osv. lægger for da-

gen, at man) nærer, er opfyldt af fore-
stillinger om eget (egen) ringe (indre)
værd, betydning, fortjeneste(r); som
sætter sig selv lavt, regner sig selv for
ubetydelig (m. h. t. evner, dygtighed) (og
derfor underdanigt, fordringsløst, beskedent,

selvfornægtende, ærbødigt underordner sig an-
dre, vilkaarene osv.); spec. (relig.) m. h. t.

menneskets forhold til det guddommelige ell.

(ofte i superl.) i høflighedsfraser (se ndf.);
(foræld.) ogs.: nedladende; naadig (1.4). Gud
staaer de Hoffærdige imod, men de Ydmyge
giver han Naade. iPe^.5.5. tænk. Madame,
hvor ydmyg jeg (o: en forarmet fornem
dame) var forgangen, jeg laante, mafoj, uden

10 at roese mig selv, 10 Rixdaler af min Skræ-
åcT. Holb.Bars.III.2. (prinsessen) var for

ydmyg til at erkiende Sin egen Storhed.
Basth.Tale.(1782).27. *Jeg vendte om, og
som en ydmyg Slave

|
I Afstand tro

jeg fulgte Deres (o: den elskedes) Yei.Heib.
Poet.VII.272. den, der redigerer en Ord-
bog, lærer at blive ydmyg. LJac.DanskSprog.
(1927).273. (skriveren) sidder ydmygt lyt-

tende parat til at hieroglyfe hvert Ord.
20 VilhRasm.ÆM.73. Feilb. („sj.").

\\ (foræld,

ell. spøg.) i høflighedsfraser (spec.: brevunder-

skrifter) som (jeg er Deres) ydmyg(e) ell.

ydmygst(e) tjener(inde). Ydmygste Tie-

ner! for deres Skyld vil jeg giøre alt hvad
jeg 'kanå.Holb.Kandst.Yl. Imidlertid giør

jeg mig en Ære af at leve, Høistærede Jom-
frue! deres ydmyge Tiener. Aagerup. Pra/iZ.

AH.1.19. Jeg forsikrer Dem, at jeg er hans
ydmygste Tienerinde. Biehl.(Skuesp. VI.220).

30 Aarestr.D.160. se ogs. u. Tjener 4.3.
|| (jf. u.

ydmygelig 2; nu l.br.) i forb. som takke
(se II. takke 3(2)J ell. bede ydmyg(s)t.
Holb.Stu.II.4. jeg har ellers en liden Knude,
som jeg ydmygst vilde bede Hr. Doctor at

løse for mig. sa.Philos.II.3. *„Jeg ydmygst
be'er" — begyndte han (o: røgteren til herre-

manden). FolketsNisse.^^lil880.2.sp.l. jeg bad
da paa det ydmygste om Fieå.Overs.af

HolbLevned.173. \\ om hvad der tyder paa
40 ell. præges, udspringer af en saadan følelse;

især om væsen, sindelag, optræden ell. ytring

(anmodning, ønske osv.). Jesu Christi yd-
myge Manddoms Ann&mviiélse. DL. vidneed.

gunstige Herre! jeg har en ydmygst Bøn
til h&m. Holb.Stu. 111. 3. (gud) skal ikke

ringeagte den Faderløses ydmyge (Chr.VI:
underdanigej Beg]ermg.Sir.35.14. JPJac.I.
126 (se u. rømme 2.ij. *Jeg angrer. Herre
Jesus, at jeg ikke

|
med ydmygt Sind tog

50 mod den Lidelse,
\

der raktes mig, men
skød den trodsigt 'bort.KMunk.C.69. jf.:

*Ved Øresund en Kjæmpe (o: Kronborg)
staaer . .

|
Vee den hans røde Pile (o: kanon-

kugler) naaer!
|

Thi nærmed' sig Britten

med tvivlsomt Sind
|

I ydmyg Afstand. Pr
Schmidt.D.105. sml. u. Respekt 3.2, Trygle-

brev 2 samt foræld, ssgr. som tjenst- (s. d.)

og dybydmyg(st) (Sort.Poet.2).

3) om ting (ell. forhold): uden pragt, stor-

60 hed, rigdom osv.; beskeden; prunkløs;
ringe; simpel, klædt . . i det ydmyge Vad-
mel. Tode.7X.9i. dem der lade sig nøie med
en ydmyg Pægel — Brændeviin. sa.8T.I.83.

Gaa til Prindsessen, leveer hende Coral-
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skrinet, og siig, at det er en ydmyg Brude-
gave fra den gamle Coralfisker. Heib. Poet.

11.111. en Landsby-Præstekones ydmyge
Lykke.Gylb.III.lOl. *han (fik) trukket

|
Af

Jord en ydmyg Plante (ital. orig.: L'umile

Tpi&nta,). CKMolb.Dante.il.12. \\ nu vist kun
(især (oftest spøg.) m. hentydning til salme-

stedet: *Ak, søger de ydmyge (Brors.SS.I.

42: nedrige) Steder,
|
I Støvet for Frelseren

græder,
|
Saa faae I vor Jesum i Tale;

|

Thi Roserne voxe i Dalel SalmHus.154.6)
om lokalitet, bygning olgn. * Helst boer jeg

under et ydmygt Ta,g.Winth.II.87. *min
Faders ydmyge Præstebo. smst.IV.96. Din
ydmyge Bolig ved Foden af den Riges VdÅ-

l&ds.Kierk.IYSO. Drachm.UV.86. i en yd-

myg Cigarbutik købte han en Cerut til

seks Øre. JesperEw.PF.40.
ydmyge, v. ['y5|myJ(q)8] ell. (sj. i

rigsspr.) [iy5|my(q)8]
(jf. Univ Bl. 1. 315).

ede ell. (nu næppe br.) -te (sml. OldKH.I.
426). vbs. -else (s. d.). {glda. øth-myghe,
-myuge og ydmyghæ (Brøndum-NielsenJGO.
1.247), æda. øthmykæ (Fragm.S), sv. 6d-

mjuka, no. ydmyke (no. dial. ydmykjaj,
oldn. au5m^kja; til ydmyg; jf. myge)

1) (ikke i rigsspr.) gøre smidig, bøje-
lig, blød (ved bearbejdning). *(smeden) glo-

hedt Staal ydmyger. Grundtv.Saxo.il.42.

2) (især C3 ell. i højere talespr.) (ved haan-
lig, krænkende adfærd, tilføjelse af besJcæm-

melse, forsmædelse) give en lavere, ringere
værdi ell. plads (i egne ell. andres øjne),

bringe til at føle sin ringhed, under-
legenhed, afmagt olgn.; fornedre (2); ogs.

(spec. relig.): betvinge, undertrykke, over-

vinde (en fjende) (og derved knække hans
overmod, stolthed); især m. h. t. person; m.
person-subj.: David slog Philisterne og yd-
mygede (1931: undertvang^ åeTa..2Sam.8.1.

(gud) haver villet straffe og ydmyge et

hovmodigt . . Folk. Holb.Herod.106. Oehl.IX.

168. Dronningen havde ydmyget hende (o:

ved ikke at indbyde hende). Schand.IF.140.
Sjældent . . har jeg følt mig saa bitter og
ydmyget . . ingen regnede med mig og hvad
jeg vilde. Branner. Barnet leger ved Stranden.

(1937).158.
II
om ting ell. forhold. Ew.(1914).

IV179 (se u. Vrangvillighedj. alt Det, som
kan ydmyge vor Sto\theå.Ørst.I.83. Især . .

ydmygede det ham, at de . . lod ham være
ene om 0])v&rtmngen. EBertels.MH.43. spec.

i part. ydmygende anv. som adj.: Ydmy-
gende Tanke for din Hovmod, o Menneske!
JSneed.III.289. de trivielle, de ydmygende
Uverdagssorger. Heib.Poet.V308. Paa tredie

Aar overlevede Kongen den ydmygende
P>ed. Fabricius.D.II.276.

3) (især dJ ell. i højere talespr.) gøre yd-
myg (2); især refl.: (føle, erkende sin ring-

hed, svaghed og derfor) give efter, bøje sig,

krybe til korset, underkaste sig, for-
nedre sig. (ofte i forb. m. for ell. (især

bibl.) under (Kierk.XIII.533. se ogs. ndf.)).

Paa Landsbyen følger Stoelestadet (i kirken)

Gaarden og dennem, som derudj boe; Dog
saa at de Unge ydmyge sig (o: træder til-

bage, viger) for de Gamle. Z)L.2

—

22—48.

ydmyger (1948: ydmygj Eder under Guds
vældige Haand, at han maa i sin Tiid op-
høie Eder. lPet.5.6. Holb.Kh.334. De to mod-
satte . . Laster, at hovmode sig og at yd-
myge sig. Ørst.VI1.82. Hvor Mennesker el-

10 ske . . der maa den altid ydmyge sig, som
elsker mest. JPJac. II. 415. || m. betegnelse

for sind olgn. som obj. paa den tiende Dag
i Maaneden, skulle I ydmyge Eders Sjæle

(1931: faste) og ingen Gjerning gjøie. 3Mos.
16.29. Paven (formanede) Kongen til . . at
ydmyge sit Sind, adlyde hans . . Paamin-
delser. DanmRigHist.II.67.
ydmygelig, adj. ['y6|myJ(ci)8li, y8-

'myJ(q)ali] adv. d. s. ell. -t ell. (f ) -en (Visd.

20 8.21. Holb.Kandst.III.l. LTid.1747.292. Jak
Knu.CD.16). (glda. (adj. og adv.) yd-myghe-
ligh(e)(n), -mywgelighe (Fragm.166) og øth-
mygheligh, -myuglige ofl., sv. (adv., gldgs.)

odmjukligen, no. ydmykelig, oldn. (adj.)

aubmjukligr og (adv.) -liga; til ydmyg (2))
I) (nu sj.) som adj.: d. s. s. ydmyg 2. der
(skal) giøres ydmygelige Begieringer, Bønner
(1907: der holdes Bønnerj, Forbønner, Tak-
sigelser for alle Mennesker. iTim.2. 2. Winth.

30 IX. 155. (han) gjorde ydmygelige Fagter.

HCAnd. SS. VIII. 401. 2) (nu næsten kun
arkais. (ell. spøg.)) som adv.: ydmygt (2).

*For dit (o: Jesu) Septer bøier sig
|
Hvert

et Knæ ydmygelig. Evangelisk-kristeligPsal-

mebog.(1798).106. de Skjalde, som ydmyge-
lig vendte Øiet mod det Høie. Grundtv.
RS. 5. Peblingen hilste ydmygeligt. Baud.
KK.6. Landsbyerne havde endnu ikke den
Art Huse (o: vandhuse), (folk) sad ydmyge-

40 lig bag Rushiørnerne. Aakj.(AarbSkive.l925.

149). II ofte i forb. som bede ell. takke
ydmygelig(t, -en) ell. ydmygeligst.
Dette altsammen nødde de Athenienser yd-
mygeligen at bede om Fred. Holb.Intr.I.19.

*Jeg takker jer ydmygeligst, Herr Greve!
Oehl.XI.257. maa jeg bede Dem allerærbø-

digst og ydmygeligst — gaae ad Helvede
ii\\Ing.LB.II.107. vi bede dig ydmygelig,
o naadige Fader, tag du vor Konge . .

50 i din guddommelige \direi?e;gt. Alterbog. 426.
Ydmygelse, en. fit. (i konkr. anv.) -r,

{æda. øthmykælsæ (Fragm.40), fsv. ødmiu-
kilse (sml. sv. forodmjukeJse), no. ydmy-
kelse; især ta ell. i højere talespr.) vbs. til

ydmyge 3 og (især) 2: det at ydmyge ell.

blive ydmyget. vAph.(1759). det, som jeg til

min Ydmygelse, i min Hecde, havde glemt
at overveye, var (at) min Broder (besad)
større Kræfter . . end \eg.Ew.(1914).IV.235.

60 et Folks Ydmygelse . . har altid været for-

bundet . . med Sprogets Fox&gt. Sporon.EO.
I.(1778).a7.f alle (frygtede) for, at de paa
denne Dag (o: da opfindelsen skulde prøves)
kun skulde vorde Vidner til hans (o: op-
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j^nderensj "?Ydmygelse og Sk&m.Hauch.VI.
416. Christus, der har frelst ham (o: menne-

sket) og ad Ydmygelsens og Ydmyghedens
Vei ført ham til . . Eøihed. Mart.EthikA.397.

ham, som i Ørkenen gav dig Manna at spise

. , dig til Ydmygelse (1871: for at ydmyge
digj og Prøvelse, for i de kommende Dage
at kunne gøre vel imod dig\5Mos.8.16(1931).

II
konkr., om hvad der ydmyger; ydmygende

handling, ytring osv. Leth.(1800). En for-

nuftig Borger vil ikke tillade sin Datter at

indtræde i en adelig Familie, af Frygt for

at hendes ringere Stand skal tiltrække

hende Yåmygeher. Gylb.(1849).IV117. kunde
den ene berede den anden en Ydmygelse,

saa gjorde den ået.JPJac.I.117. alt, hvad
han . . har gaaet igennem af alle Slags Yd-
mygelser, baade Fattigdom og . . Sult. PonL
Nattevagt.(1894).52. (menageridirektøren) sva-

rede ikke et Ord, havde ingen Brug for

Doktor E,, kunde undvære ham . . Man
undte Doktor E. denne skoldende Ydmy-
gelse. jyJms.flJ?.7/.i4. Ydmyg-hed, en.

(ænyd. glda. yd- myghed, -miwghed og ød-

myghed, -mywghed ofl., sv. odmjukhet, no.

ydmykhet; afl. af ydmyg; især O ell. i

højere talespr.) det at være ydmyg (næsten kun
i dettes bet. 2). værer alle hverandre under-

danige, og smykker Eder med Ydmyghed.
lPet.5.5. (paven) faldt til Fode, og bad om
Naade, ved hvilken Ydmyghed hånd saa

meget udvirkede, at Keyseren tilstædde

ham at giøre 16 Cardinaler paa engang.

Holb.GW.III.2. Ridderen kneiser saa strunk

og stolt,
I

Men for Qvinden er Ydmyghed
Ziir. Oehl.XXIV158. *Med Fryd vi i Guds
Menighed

|
For ham os dybt nedbøje,

|

Som trykker kun al Hovmod ned,
|
Vil Yd-

myghed oiphøje. Grundtv.SS.IV143. Gud Fa-

ders uudgrundelige Ydmyghed, Godhed og

Barmhj ertighe d. MortenLarsen.EnOpvaagnen.
I.(1912).30. talem. (efter Ords.15.33; 1. br.):

ydmyghed gaar for (o: har fortrinnet for)

ære. Grundtv.Da.Ordsprog.(1845).nr.2973. sa.

SS.Y7.
I. Ydre, en, et. se I. Yre.

II. Ydre, et. ['y9ra], nu 1. br. ['ybra]

(jf. SvGrundtv.(Filologmødet.l876.104)). uden

flt. (sv. yttre, no. ytre; substantivisk anv. af

III. ydre; oftest brugt i ubest. form; næppe
ældre end ca. 1800 \\ bet. 1 er den hyppigste

i alm. spr.) ydre del(e)
,

'skikkelse af noget;

eksteriør; udvortes (I); næsten kun om
varig(t) udseende, tilstand (jf. dog sp.l068^^).

1 Scholastiken . . gik (man) ud fra Forud-
sætninger, der vare et blot Ydre uden et

tilsvarende Inåre. Mart.Dogm.75. især i flg.

anv. : I ) (jf. Tæringsydrej m. h. t. personer,

(spee. m. h. t. disses ansigtstræk ell. paaklæd-
ning , soignering). *Han (o: Germanicus)
tabte aldrig dog sin Plan af Sigte.

|
Hans

Ydre bøied sig, hans Siel var ta,st. Hauch.
DV.^I.156. under et ufølsomt Ydre skjuler

han den .. ømmeste Kj ærlighed. ffei&.TE.

nr.34.7. *Sit Huld igjen hans Ydre havde
i&Siet.PalM.AdamH.I.245. *Dit Væsen . . og
dit Ydre huer mig. Oehl.XII.301. Et Væsen,
der i mindre Grad ligner en Sømand, har
jeg ingensinde set. Der er aabenbart For-
skel paa Ydret hos Bogøskippere og Mar-
stallere, tænkte iegl AchtonFriis.D0.il.398.
Søsteren . . gemmer Vulkaner bag sit kede-

lige Ydre. Grethe Heltberg. En Herre kom og gik.

ip (1945). 16. (jf. \]å\OTtes sp.845'S^; sj.) m.
prægnant bet., om godt scene-, teaterydre: Må
jeg så bede om Hammer (o: en skuespiller)

. . Han har da Ydre. Hebo.MD.57. \\ ofte i

forb. som (have) et fordelagtigt (Kierk.VII.

208), mandigt, smukt (lKg.l.6(1931)), til-

talende, vindende (se IV vinde 6.2j ell. fra-

stødende, grimt (HCAnd.BCÆ.1.228), hæs-
ligt, uheldigt osv. ydre; have sit ydre
(lidt, noget) imod sig (o: have et uhel-

20 digt ydre): GodtHumør.II.(1918).85. LollO.

(spøg.:) de elleve Høns (i slagterbutikken)

havde deres Ydre imod sig (o: var fordær-

vede).B.T.^Viol939.4.sp.l. jf. u. ie<.2-3: (være

uanselig osv.) af ydre ell. i (sit) ydre:
i sit Ydre er han Humoristen. jKierA;. F/7.

435. han er baade i Indre og Ydre tør.

HWulff.DR.32. 1 Ydret bærer de (unge
amerikanere) Præget af at være en egen

Rsice. Cavling.A.I.198. en journalist, jeg kun
30 kendte af ydre. AHenningsen.JL.56. (han)

sad inde paa Bænken . . Af Ydre saa han
ud, som han var ved at sovne ind. Søiberg.

SK.75. 2) m. h. t. dyr. (pæJe)KTehsen, der

i Ydre minder meget om Bænkebiderne.

Spårck. ND. 58. især (jf. Ydrelære^ m. h. t.

husdyr: Inddeling af Hesten naar dens Ydre
hetr&gtes.Viborg.HY.Xlll. (føllets) Indre pas-

sede til Ydret: tilsyneladende aldrig gnaven,

men heller aldrig rigtig glad. Fleuron.STH.
40 62. sa.KO.80(se u. Ydelse 1). 3) m.h.t. ting.

Husets Ydre. ikfO.* Da De . . ønsker at faae

Breve, saa sender jeg herved 2, hvoraf det

Enes Ydre . . er mærkeligt. Cit.l857.(HCAnd.
BCÆ.II.177). (bygningen) havde ikke noget

Tiltalende i sit Ydre, den var mørk og skum-
mel. Davids.KK.HI.83. Rørd.JH.II.128.

III. ydre, adj. ['yQra], nu 1. br. ['ySra]

(jf. SvGrundtv.(Filologmødet.l876.104)). (nu
næppe br. (i rigsspr.) ydere. Rein.ND.129.

50 VeilVin.(1839).100. jf.Moth.U45. — ud(e)-

re. de 3de udere dørkarme. Cit.1722. (Thø-

ger Jensen. Fr.IV's Skoler. (1921). 42). Feilb.

III.955. jf.: uder, re (o: udre), erst. Moth.

U44). {glda. ytræ (GldaKrøn.33), (fem.) ytra

(SjT.39), sv. yttre (f yttare, fsv. ytre), no.

ytre, oldn. ytri, jf. eng. outer, utter (oeng.

ut(er)ra, yterraj, mnt. utere, ty. åussere;

adjektivisk komp. til adv. ud (og superl.

yderstj
|| jf. Yder-, yderlig, II. Ydre) ud-

60 vortes (II) ell. udvendig (mods. II. indrej;

flg. anv. fremhæves:

I) (jf. yderst l.i^ m. henblik paa den ene

af to (ell. flere) (ligeartede) ting: som er

placeret (ligger, sidder osv.) længst ude,
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uden for den tilsvarende ting; ofte (naturv.)

m. h. t. (parrede) organer. Ydre Vinge mys-
linger (o: -muskler). Moth. Conv.Yl. *Plant
vore Faner paa den ydre Mur! . . | Vor
Borg er fast og ler kun ad Belejring. Lem6.
Shak.IX.95. den ydre (1871: yderste^ For-

ga,aTd.Ez.l0.5(1931). Skibet ligger paa den
ydre Reå.Pol."li»1939.2.sp.2. de ydre Sand-
grunde uden for (floden). NaturensY1945.135.
se ogs. u. II. indre 1. ydre næsebor, skam-
læber, tyggemuskel, øre, se Næsebor (1)

osv. ydre margen, se Margen 1. operere paa
de ydre linier, ^ kæmpe med styrkerne

spredt over større afstande, i flere grupper

(mod en fjende, der opererer paa de indre

(ll.l slutn.) linier), jf.: Kykker en Armee
frem paa flere end to Veie, saa opstaae

deraf indre og ydre Operationslinier. Ift7

Conv.VI.243. Sal.XIII.907.
\\ (jf. yderst

sp.lOSd^"; geogr.) i betegnelser for dele af
større omraader. Ydre Mongoli. Gramow.Geogr.
Lexikon. 11,1. [1898]. 639. de ydre og indre

Hebrider. Raunkjærs Konversationsleksikon. Y
(1950).700.

2) som (angaar hvad der) (kun) danner
ell. optræder paa, er knyttet til yder-
siden, overfladen, det udvendige, ud-
advendende af noget; ofte (se spec. bet. 2.2)

i mer ell. mindre uegl. anv. 2.1) (jf. yderst

I.2J i egl. bet. (milens) ydere Side. Afhandling
omKulltilvirkning.(1799).21 . (de) forestod de
ydre Arbejder ved Guds Hus (1871: vare

over Guds Huses udvortes Gjerningj.A^e/i,

11.16(1931). Sekretet tømmes gennem (kirt-

lens) Udførselsgang ud i Fordøjelseskanalen

(0:) den saakaldte ydre Sekretion i Modsæt-
ning til den . . indre Sekretion (0: fra kirt-

lerne til blodet eller lymfen). VoreSygd.I.137.

Som Mønstre beskyttes , . Forbilleder for

Industrifrembringelsers ydre Udstyr og ydre
Skikkelse.LovNr.l93'U1936.§l. || m.h.t.
menneskers (levende væseners) ydre (II. 1).

giennem det Synlige, som dig indhylled'
|

Det ydere Slør, som mit Øie fortrylled'
j

Fremlyste din Siæl mig. Rein.ND.129. med
hver Dag bleve de (o: forlovede unge piger)

ældre og tabte noget af de ydre Ynder.
CBernh.XII.76. Den ydre Bleghed. XierA;./.

148. hans hele ydre Fremtræden mindede . .

om Fiskerdrengen. JHelms.G.104. for Tra-
gedien savnede (skuespilleren Olaf Poulsen)
i al Fald de ydre Betingelser. VilhAnd.Litt.

1V.361. (hun) tog Sagen med ydre Ro.
AaDons.MV.41. (jf. u. Menneske 2.1 ; som
modsætning til det egl. bibl. (se Rom.7.22)
udtr. det indre menneske (se II. indre 3.1^;

især spøg.) i forb. det ydre menneske,
om en persons ydre, udseende (spec. m. h. t.

renlighed, paaklædning). PMøll.II.103(se u.

II. indre 3.ij. Han var . . Ligesaa lystig,

næsten „drenget", som i gamle Dage; ligesaa

køn og sund, men ogsaa ligesaa nonchalant
med sit ydre Menneske. iVans.JZ).44. Uplejet
og vanrøgtet som aldrig før er ogsaa Russe-

rens ydre Menneske. PoVlnl924.11.sp.5. —
substantivisk. Blodet strømmer ud efter til

Hudsystemet, og den indre Bevægelse . .

bliver synlig i det Ydre.Kierk.I.147. man
(søger ved hestebedømmelse) gennem en Be-
tragtning af det „ydre" at slutte sig til de
indre Egenskaber. Land60.''375. 2.2) overf.;

især: som (kun) opfattes med sanserne,
er uden forbindelse med inderlige, dybe

10 følelser, sjælstilstande ell. kernen, det
væsentlige, egentlige, virkelige; overfla-
disk (2); udvendig (4). *Den ydre Glands
har mig aldrig heddi,aTet.Hauch.SD.I.106. om
ydre Ære var det ham ikke at gjøre.NMPet,

IY270. man kunde beholde dette ligesom
in mente, medens man talte og læste med
det ydre 3eg.Schack.268, den hjertelige Stem-
ning, som er mere værd end al ydre Luk-
sus. É(?ad.TT.99. Poul Helgesen saa i Angre-

20 bet paa Munkevæsenet kun Angreb paa de
ydre Ting, han forstod ikke, at det (gjaldt)

selve Munkelivets Ide. OFriis.Ldtt.263. ydre
smerte, se I. Smerte 1. || substantivisk. *Een
har det Ydre, som man kalder Lykke,

|
Een

har det Indre, som man nævner Aa,nd.Oehl.

1.285. *Det gjælder Kamp paa Liv og Død,
|

Imod det Ydre ruster sig det Indre,
|
Thi

Hiint os længe Trældom bød,
|
Men Dette —

Tanken — har begyndt at tindre. Heib.ND.
30 241. opfatte fromheden som noget ydre

2.3) (især ta) adverbiel brug af bet. 2.1-2;

navnlig i forb. som rent ydre ell. ydre set.

ydre set kan man godt sige, at (bondeven-
nerne) sejrede gennem Forhandlings-Poli-
tiken. fl^ariVteZs.MoBnd 03 deres Crermngf.fi 929^.

117. med de mange klassiske Citater i

Noterne (kan digtet) rent ydre . . minde
om Formen, Holberg havde iklædt (Peder
Paars). EhrencrM.F.XI.130. Ydre set havde

40 de det stra.3i.lende. AaDons.MY44.
3) (spec. anv. af bet. 2(1-2) og ofte vanskeligt

at adskille derfra) som angaar, er knyttet
til ell. skyldes forhold, foreteelser i om-
givelserne, yderverdenen, ude i livet;

især om forhold (ofte: livsomstændigheder,

kaar). de ydre Livska,air. Monrad.BYS. Der
er vel Føie til at antage, at (arrestanten)

ikke havde iværksat Flugten uden ydre
Hjælp. Z)ow;ds.ZZ.»7/.i53. En ydre anled-

50 ning bevirkede, at (osv.).Cit.l907.(Esp.lV).

(Holbergs) ydre Oplevelser. BiiiesÆovJ.H. I.

12, jf. Yderverden: den ydre verden, se

Verden 4.5. — se ogs. Tvang sp,1120** og

u, III. Vold 3.2. ^^y. Yderluft ; nu især fagl.:)

*Lad dem aabne Hulens Porte, lad den ydre
Luft

I

Giennemstrømme Biergets Hvæl-
ving. OeW.iVZ).i99. Jesp.Fon.359. \\ substan-

tivisk. Jo mere Frosten stivner alt det
Ydre,

|
Jo større er den indre Trang til

60 (indendørs adspredelse). Aaresir.ED.154. I det
Ydre havde hans Historie været den, at

(osv.).JPJac.I.298. en stakket Tid have (vi)

været skilte fra eder i det ydre (1819:
med Legemetj, ikke i Hjertet. 2 T/ies,2.i

7
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(1907). II
spec: som ikke hører til inden for

et lands grænser; udenlandsk; dels m. h. t.

statspoUtiske (udenrigske) forhold olgn.: den
indre og ydre Folitik.CFWegener.A.II.231.

Danmarks ydre politiske Historie i Tiden
1629 - 1660. Fridericia. (bogtitel. 1876). D&H.
ydre sikkerhed, se Sikkerhed 2.i. jf. Fjende
sp.1079^'': Stadens Forsvar mod ydre
Fjender.Z)awds.ZjK.232. Klagen er ikke

blot vendt mod den ydre Fjende, men mod i'o

egne Synåer. OFriis.Liitt.180. dels (jf. Mis-

sion 2; relig.) om mission drevet uden for et

lands grænser (især: ilandt hedninger; mods.

indre (II.2) missionj; det, vi kalde den ydre
Mission blandt Hedningerne. VBeck.LK. I.

249. det velsignelsesrige Arbejde, som ydre
Mission . . har taget OTp.HSeedorf.TT.22.

jf.: de katolske ydre Missionærer. BilleskovJ.

(Holb.Ep.VI.(1946).131).

Ydre-, i ssgr. af III. ydre (ell. II. Ydre; 20

se Ydrelærej; foruden i de ndf. anførte ssgr.

ogs. som (i rigsspr. nu sj.) sideform til

ssgr. m. Yder- (se Yder-j. -der, -flade,
-havn, se Yderdør osv.

ydrelig, adj. se yderlig.

Ydre-lære, en. (nu sjældnere Yder-.

NordConvLex.^V.1045. jf. VSO.). lære om ud-
seendet, ydret af noget; næsten kun (jf. II.

Ydre 2; landbr., vet.): læren om hus(patte)-

dyrenes (i alm.: hestens) ydre; eksteriørlære; 30

ogs. om (lære)hog herom. Ydrelæren af He-
sten giver Kundskab om dens Fuldkommen-
heder og Feil, Lød, Aftegn og Alder. Viborg.

HY.5. MøllH.1.349. HGoldschmidt. Hestens

Ydre.' (1922).139. -politik, en. (jf. u. III.

ydre 3^ (alm.:) udenrigspolitik. Verdenshist.

VI.58.85. HistTidsskr.10R.lY.399. jf.: ydre-
^o\iiis\i.BerlTid.^''ia934.M.10.sp.4. dansk
ydre- og indrepolitisk Yasiorie. HistTidsskr.

11R.I.701. -red, -side, -tej, se Yder- 40

red osv.

Ydring, en. se I. Yre.

ydsk, adj. se ysk.

Yduns-æble, et. se Idunsæble.

Y-£orm, -formet, se u. Y- 1-2.

ylde, V. ['yla, 'øla] (ogs. skrevet ylle, ell.

(som gengivelse af (dial.) udtaleform) øl(l)e.

jf. u. opylde og YSO. IV. 0165 (u. Opøler^.

Feilb.lll.1176. UfF.). -ede. (jf. no. dial.

ylla, gøre uldtøj flosset, nopret, yllast, om so

faar: faa uld, samt mnt. wuUen, plukke uld

af et faar; afl. af Uld; jf. ulde) I) f „Er at

brede uld ud for at legge på totten." ilfo^/i.

U48. 2) trævle, sno, plukke, vikle op,

fra hinanden; næsten kun (jf. opylde; sj.

i rigsspr., sml.: „Daglig Tale." MO.^) i forb.

ylde 'op, især (haandarb.) m.h.t. noget

strikket: trævle (II.l.i), hylle (IV), vrøvle
(I.3) op. Molb.HO. Er der om Morgenen en
„Marelok" i Hestens Manke, da maa den ep

ikke „ylles" op, thi saa døer Hesten. JZarøp.
Da.Folkeminder.(1877).189. (du skal) til

Straf sidde hele Dagen og ylle gammelt
Tovværk o^.Gravl.J.60. (den sindssyge trak)

sine Strømper af og begyndte at „ylle" dem
o^.EkstrabU^ia905.2.sp.2. Strikketøjet (var)

i en skrækkelig Uorden, Pindene trukket
af, en Del af Strømpen yllet oip.Halleby.43.

Thorsen.189. LollO. UfF. (ogs. m.h.t. garn-
nøgle: oprulle).

Y-Iiyd, en. se u. Y- 1.

ymle, Ymmel, se u. ymte.
I. Ympe, en. ["øm&a] (sj. Ymp [øm'&]

Fleuron.DTN.66. sa.S.99. — foræld, ell. dial.

Empe, Impe. VSO. III. 167. UfF. jf. VSO.
LollO.). fit. -r. (ænyd. ympe, impe, glda.

ympe, sml. (?) æda. tilnavn Impæ (DGP.
1.1481*'; ://. Ympe smst.*'(aar 1378)), sv.

ymp, eng. imp (oeng. d.s.), ty. impf; af
II. ympe) pode (I). I) (undertiden van-
skeligt at skelne fra bet. 2; poet. ell. dial.)

d. s. s. I. Pode 1. Een hver Bonde skal aar-

ligen . . i det minste legge fem Humlekuler,
tre Ymper Abild, Pære, eller andre gode
Træer. DL.3—13—18. unge Skud og Ymper,
som afstammer fra Roden. JPaulli. Urte-Bog.

(1761). 3. *Jeg har lagt en Urtegaard an . .
|

Og har faaet Ymper af sjeldne Planter
|

.

.

i Klostret. ^r2.7/.2(?. *Frø, den (0: bøgen)

kasted dengang i Høst,
|
Er alt Høiskov,

Ympernes Ly. Reeke.ND.69. en lille . . Grøn-
ning med smaabitte Ymper i Græs til Top-
pen. Lunde.F.iJ^. UfF. II

i samm-enligning
ell. billedl. Vi kunde da vente i Tiden .

.

saadanne allernaadigste Benaadinger . . at

vort (lærde) Selskab af en liden Ympe vil

blive til en fuldkommen Vext. Langebek.
Breve.lOl. 1 (vinkælderens) Atmosfære trives

Vittighedens og Malicens Ymper som i en
lun Drivkasse. Pfi^ans.ZZ.2(?2. om personer:

vi (mennesker) ere som idel Intet, som et

svajende Siv, ja, som kraftløse Ymper i

Verdens Skaberes vældige Hænder. JPJac.
1.77. (sj.) nedsæt.: at beklippe de stolte og
overmodige Ymper, disse Herremænd og
egenmægtige Bondeplagere. Ing.PO.1.49. især

(jf. bet. 3) om børn: Tychon.Vers.159. *Hans
Hustru blomstrer i hans Bo,

|
Som paa Sol-

siden Ranker gro,
|
Hans Børneflok, med

blide Kaar,
|
Som Ymper i en Abildgaard.

Grundtv.SS.IV.350. *i Veiret han (o: drengen)

skjød som en Ynvpe.Wilst.Il.XVIII.v.56.
*ki Hjemmets Jord oprunden

|
Den spæde

Ympe (0: barnet) staar,
|
Saa lønlig der i

Grunden
|
Sin dybe Rod den sl&dir. Skdeprogr.

SchneeklothsSkole.1885.21. 2) (gart. ell. (nu
vist kun) dial.) d. s. s. I. Pode 2. Moth.Y2.
vAph.Nath.VI.301. Podning, Ympning, be-

staaer i at man sætter en med Øine forsynet

Qvist, eller Ympe, ind i den vilde Stamme.
Olufs.Landoecon.354. S&B. LollO. UfF. i

billedl. udtr. : (i) det Meste af hvad der (da)

skreves i England . . sporer (man) Indpod-
ning af franske Ymiper. Wilst.(Grundtv.B.II.

264). \ 3) (sml. I. Pode 3; overf. anv. af bet.

l(-2); poet, ell. (især spøg., Icælende) dial.)

om menneske (ætling); navnlig: yngling ell.

(oftest) (drenge)barn. Reenb.II.280. NMøll.
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B.39. *du slanke Ympe (o: om en yngling).

EStokkebye.Avalon.(1916).21. Feilb. II. ym-
pe, V. ['øm&a] Høysg.2Pr.4. (foræld, ell.

dial. empe, impe. VSO.III.I67. FrGrundlv.
LK.51. UfF. jf. VSO. LollO.). -ede ell. (nu
næppe Ir.) -te (jf. Moth.Y2. Kalk.IY925a'').

vbs. -n'mg (Cit.1731. (Vider.IV.194). HaveD.
(1762).104. Barfod.F.I.220. Sal.XVni.692.
se ogs. u. bet. 4). {penyd. glda. ympe, impe,

SV. ympa (fsv. ogs. impaj; fra oeng. impian

(jf. eng. impj og (delvis) ty. impfen, af mlat.

imputare, gøre indsnit (i) (jf. u. II. pode
og amputere, deputerej; sml. I. Ympe ||

„nu sieldent, baade i Skrift og Tale." iliO.)

I) (jf. II. pode 1; nu ikke i olm. spr.)

plante, (han) setter Piller, Lægger humle-
kuuler, ymper Æbler og planter andre gode
frugttræer. Cit.1756. (ECarstensen. Hjørlunde.

(1878).76; af fæstebrev; sml. DL.3—13—18).
denne Plante (er) saa at sige . . evig, naar
den først . . bliver ympet paa en Plads.

Begtr.Sjæll.II.244. jf.: Figentræet kan bære
Frugt, det er jo ympet i Vingaarden. JA^ts-

sen.Samtaler, udg.v.EJAnger.II.(1876).58 (efter

Luc.l3.6ff.). 2) (sj.) refl,. ell. i pass., om
plante(del) : gro; vokse; skyde, ympes . .

kaldes det, når der skyder vekst op af kæv-
ner.Moth.Y2. *Stammen var nøgen, men
Smaakrat

|
ymped sig opad dens Rod.

Drachm.SB.38. 3) (egl. gart.; nu vist kun
dial. (ell. poet.)) d. s. s. II. pode 2. Skulle

man . . have saa stærke Kierne-Stammer,
som vare for tykke til Oculering, bør man
Ympe i dem. HaveD.(1762).110. *Saa kan
jeg ogsaa plante

|
Og ympe og sa,&e. Winth.

HF.26. UfF. i billedl.udtr.: *Har du (o: en

gammel frier) ey lært din Stymper,
|
At man

forgiæves ymper
|
Med en fortørret Green?

Helt.Poet.127. \\ med træet, stammen som oij.

Ved at ympe eller oculere Hagetorn (o: tjørn)

med sig selv bliver den ædlere. JPaulli.Urte-

Bog. (1761). 162. FrGrundtv. LK.51. LollO.

II
med podekvisten, det indpodede som obj.;

ofte i forb. m. ind. Oehl.XIX.80(se u. II.

pode 2). ympe Æbler paa Pærestammer.
D&H. billedl.: *det er Thronens Hæder

|
At

. . ympe gode Sæder
|
I hellig Ungdoms Siel.

Storm.SD.37. der (er) engang ved et Mar-
kedsgilde . . ympet Natmandsblod ind i

Ætten. Pon<.Z)Æ. ¥62. 4) O/, indympe; med.,

foræld.) d. s. s. II. pode 3 (beg.), (ingen)

kan tvivle paa denne Ympnings (o: vac-

cinationens) Fortrin. PhysBibl.XIX.534. jf.

Ympeanstalt. CG Rafn. (smst. VIII. 48)

.

Ympe-, i ssgr. især (gart. ell. (nu næsten
kun) dial. ell. foræld.) til (1. Ympe 2 ell.)

II. ympe (næsten kun i bet. 3). -anstalt,
en. se u. II. ympe 4. -have, en. (glda.

(som sted- ell. tilnavn) Ympe-haffue, -hauge
(OrdbS.); sj.) om have med (podede) frugt-

træer, plante-have, -skole olgn. Breum.FS.228.
-kniv, en. podekniv. vAph.(1759). MO.
-kvist, en. {penyd. d. s.) podekvist. Gart-
neren (kan) sig fryde, | Naar hånd seer sin

Ympe -Qvist
|
At slaa a.n. Sort. Poet.)(6.''

HaveD.(1762).112. UfF. -voks, et. pode-

voks. HaveD.(1762).105. MO.
Ymt, et. [om'd; ogs. ym'd] flt. (sj.) d. s.

{sv. dial. omt, no. (en, et) ymt, oldn. ymtr
(m.); l.br., if. D&H. no.} vbs. til ymte;
navnlig til ymte 1 og ofte om en enkelt be-

mærkning. Grundtv.B.II.261. (kadetterne) be-

greb, at . . Kommandøren (vilde) holde

10 skarpt Forhør. Paa det første Ymt herom,
blev T. alvorlig. Meidell.Fra Brydningstiden.

(1884).89. saa skal han . . sværge med sex

Mands Ed, at de aldrig hørte Ord eller Ymt
(orig.: orjt ej)a ymilj om den Sag. LJac.
Guterlov.(1910).71.

\\
(sj.) til ymte 2:

anelse; formodning. Nu spilled de Halvtolv!
. . Jeg har nu et lille Ymt om, at Fru B.

, . holdt Øje med, hvem der kunde trænge
til at vinde. KMich.Mor.(1935).101.

20 ymte, v. ['ømrfa; ogs. lymrfa] (sj. (skrevet)

ømte. i bet.l: JJLund.(Rahb.Min.l788.111.
371; oo drømtejj. -ede. vbs. jf. Ymt. {ænyd.
ym(f)te, sv. dial. omta (fsv. ymtaj, no. ymte,
oldn. ymta; afl. af ænyd. ym(m)e (Kalk.IV.
924. Moth.Yl), mumle, give en dump lyd,

no. dial. øma, ymja, oldn. ymja (hvortil subst.

no. dial. ym, øm, oldn. ymrj; en anden, ens-

betydende afl. er ænyd., da. ff ell. dial.) ymle,
ømle (æmle) (Kalk.IV 924.992. Iris.1800.II.

io 183 (Fyn). Rask. Fynske BS. 70. MDL.672.
Flemløse.172. Feilb.III.1149. UfF.), no.dial.

ymla (hvortil subst. ænyd. og da. dial. ymmel,
øm(m)el (Kalk.IV924. MDL.672), gl.-gutnisk

ymilj; til sa. stamme ogs. oldn. og no. dial.

emja og umla samt oldn. umi, (en) omtale
\\

ordet synes at være sj. i 18. aarh.)

I) som udtr. for, at en ytring, med-
delelse fremføres paa en (tilsyneladende)

antydende, henkastet, skødesløs, ufor-
40 pligtende ell. fordækt, tilsløret maade,

at man (løselig, vagt) lader sig forlyde,
forstaa med, ,,lader et ord falde om",
,,slaar paa" noget; ogs. som et mere neu-

tralt, almindeligt udtr.: mæle (III.I.2); ud-
tale; ytre. (ofte i forb. m. om og uden obj.).

I.l) i egl. bet. jeg (var) den Første, som
ymtede om Faldet (0: Oehlenschlågers som
digter). Grundtv.Udv.il1. 617. *0m Tingen
selv han ymted ei.Winth.VI.155. mere end

50 een besindig Mand . . har rystet betænkeligt

paa Hovedet og ymtet om Overdrivelse.

Pont.F.1.4. Hun støder med Skuffejernet .

.

Hun ymter om, at Plænerne ogsaa trænger.

KMich.Mor.(1935).83. jf.: vi (har) ikke . .

en eneste Mythe, der engang ymter om
Splid mellem Odin og Frig^e. Grundtv.Myth.
323. et religieust Foredrag, der slet ikke
ymter om Anfægtelser. Kierk.VI1.400. \\ m.
obj. jeg kalder Dig saa (o: „jomfru"), fordi

60 jeg ikke vil ymte det Modssitte. Blich.(1920).
XV.42. som ytringsverbum: Al Hjælp god,
naar Maalet skal naas, ymtede Peder.

Gravl.DD.32. (1. br.) m. ytringen som subj.:

intet Ord, som ymtede hans Forsæt. Tifioor.

XXVII. Eentrykt »/• 1968 68
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H.17 („uå&nsk." Levin.). — i olm. spr. især

i forb. som (ikke) ymte meget, noget, det

mindste, et ord olgn. (om). *At ogsaa den
(o: asalceren)

|
Blev engang indført . . der-

om
I

Blev der vist intet ymtet under Talen.

Oehl.ND.372. Værelser? . . Hvem i al Ver-

den har ymtet et Ord om Værelser? ifrø.

III.137. hverken du selv eller dine Venner
havde ymtet det mindste til mig derom,

JOlr.SB.IV.lOl. Han gav sig . . til at ymte lo

lidt om Politik, saadan berøre å^t.Hans
Povls.HF.95.

II
m. overgang til bet. 1.2. jeg

(fik) det Indfald, at skrive (anonymt) de

bekjændte Breve fra en gammel Skuespiller

til hans Søn . . man begyndte at ymte om
mig som Foria,tter.Rahb.E.I.257. ingen øn-

skede at (underrette kongen om slagsmaalet)

med rene Ord. Man nøjedes med at ymte
og antyde. AxelANielsen.Menneske— hvorfor

dømmer du?(1946).155. jf. høre 4.4 og 5: man 20

(har) paa den sidste Tid ogsaa, og det of-

fenlig, hørt ymte om, at Baggesen ingen

saadan Magt y&r. Grundtv.Udv.il1.606. „Ved
Du slet ikke no'et om . . mig og Fruen?"
„Jo-o .. jeg har jo nok hørt ymte." Wied.

MB.II.128. Enken (meddelte) H., hvad hun
hørte ymtes om, at Faderen .. vilde

nedlægge Forbud mod Ægteskabet. FFed.
BB.83. 1.2) som udtr. for, at noget for-

lyder, at et rygte er i omløb, snakken 30

gaar; navnlig (jf. Levin. VSO.) i forb. som
man ymter (om), der ymtes (om) ell.

(sjældnere) det ymtes (at) (Esm.L144)

(f det ymter. Moth.Y2). *Man ymtede da
ofte

I

Snart hist og snart her,
|
At hiin Mand

og den Svend
|
Var hendes (0: Rhitras)

Hjertenskjær. TFwtt.irF.45, Der blev ymtet
om, at hun havde faaet en Beiler. HCAnd.
(1919).Y297. Der ymtedes ganske vist om
store Ulykker (p. gr. af orkanen) rundt i 4o

Landet, men foreløbig var det kun Formod-
ninger. iZønJerg.GZ.SS. Da (han) tog Orlov
for et Aar, ymtedes der . . at hans Tilbage-

træden . . var de^nitiY. Pol.^lil940.8.sp.l.

2) t ane; skimte (3). Det blot sandselige

og ikke . , tænkende Menneske ymter kun
svagt, en høieste Verdensherskers Tilværelse.

NCCMøller. Frederiks-0erne.(1799). vi. Det
var . . en meget aandelig Kiærlighed, saa

tilbageholden, at det meget skulde undre so

mig, om hun nogensinde i sine Dage skulde

have erfaret, eller ymtet det ringeste deraf.

Rahb.E.L171. smst.Y.105.

I. Ynde, en éll. (ikke i rigsspr.) et

(Høysg.AG.41. i bet. 1-2: EPont.Men.IIL
115. ChrFlensb.DM.L71. MDL. i bet. 4:

Tode.IX.16. 54. MCBruun.PF.I.17. Boye.

BaggesensMindefest.(1827).16. Aarestr.D.98).

[•øna] Høysg.AG.41. flt. -r (se bet. 4.2).

{ænyd. (en, et) ynde, ønde i bet. 1-4 ofl.,
60

glda. ynne, ynde i bet. 1-2, æda. ynnæ i

bet. 1 (Harp. Kr. 185), no. (en, et) ynde,
oldn. yndi, n., (hvad der giver) glæde, be-

hag olgn.; besl. m. IV vinde; jf. II, ynde.

yndelig, yndig || bet. i(i og 2 slutn.) er nu
hovedbet.)

1

)

(jf. Mis-, Uynde ; undertiden ikke skarpt
adskilt fra bet. 2 ; vraget (til fordel for Yndest^
JBaden.SB.117; nu ikke i rigsspr.) yndest
(1); gunst (l.i). *hos Hans (o: kongens)
største Mænd jeg (0: Thalia) ogsaa Ynde
ianåt.Holb.NP.Bl.^ skiøndt En Stor Biscop
i Aalborg, har (han) continueret i at have
ynde for mig.RasmWinth.S.30. mine Med-
borgeres Agtelse og mange Fattiges Ynde
og Forbøn nyder jeg. Friborg.EU. 5.

\\
(relig.)

om himmelsk naade. Kingo.SS. V. 65. *Dig
(0: Jesu brud) skal hånd stærk forkynde:

|

Du har vor Herres ynde. Brors.SS.L13. *Jeg
har fundet himlens ynde. smst.372. \\ om
elskov, kærlighed ml. mennesker. Moth.U54.
*Ieg troer, han Syv samfælde Aar

|
Som

Jacob har havd Ynde
|
Til Rachel, T?/c/ion,

'Vers.287. Anføreren (for røverne) havde . .

fattet Ynde for — eller Lyst til hende.

Han .. gjorde hende til sin Yione.Blich.

(1920).XXVn.l90. Han fik saadan et Ynde
til hende. MDL. Feilb.

2) (jf. bet. 1 og S; nu ikke i rigsspr.) til-

fredshed; glæde; lyst; velbehag, (et) mo-
nument . . hvilched mange høje og lave

personer med stor lyst og ynde har beseet.

Cit.l722.(AarbVejle.l943.153). jeg saae dem
(0: de hjælpsomme mennesker) trindt om-
kring sig at udbrede Ynde og Gldsde. Mynst.
Betr.1.15. naar hun (0: en ung pige) som en

god Engel udbreder Ynde overalt, over Alle,

der komme i Berøring med hende. ZierA;.

1.319. MDL. jf. stednavnet Kristinesynde.

Stedn.IY27(sdjy.).

3) (jf. bet. 2; nu kun dial.) i forb. m.
Minde (II.6-6), i udtr. for, at noget fore-

gaar, udføres, ordnes med en anden
parts samtykke, billigelse, i fordrage-
lighed, mindelighed, enighed, efter fæl-

les (venskabelig, fredelig) overenskomst ell.

paa passende, sømmelig maade; navn-

lig i forb. i ynde og (i) minde (sjældnere

i minde og (i) ynde. Blich.(1920).XXVI.

76). Cit.l700.(NkS4°821.67). den Arvepart,

som vi i Ynde og Minde bleve accorderede

om. Cit.l792.(OrdbS.). Saaledes talte vi (o:

to diskuterende mænd) sammen i Ynde og

Minde. Cit.l833.(Hjort.B.II.133). MDL.360f.
Feilb. jf.: Tage uden Ynde og Minde
(uden at spørge sig iox).MDL.665. Feilb.

4) (sml. II. Tække 2 og PEMulU290f.;
brugen dadlet 1777 af PMTrojel (se Abra-

hams' s Autografsamling (KglBibl.) 4° 2202))
iboende egenskab, der virker tiltalende,

tiltrækkende, „besejrende", ,,fortryllen-

de" , henrivende paa omgivelserne (en

iagttager, tilhører, læser); især (til dels som
modsætn. til Skønhed og oftest m. h. t. per-

soner) m. henblik paa (samspil af) egenskaber

som harmoni, tækkelighed, ukunstlethed ell.

(naturlig, graciøs) lethed, frihed i bevægelse,

optræden, adfærd: charme; gratie (1). (om
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I

konkr. anv. se bet. 4.2^. 4.1) i ent. (navnlig

i uhest. f., jf. dog ndf. 1. 39 ff.). For mig
har den fattige, ærlige Sandhed og det, at

kunne opfatte Livet i sin Indskrænkning
med klar Sanddruhed, en egen Ynde. Oehl.

Er. I. VII. deres sædvanlige Spadseretoure . .

tabte deres Ynde i hendes Øine. CBernh.III.
367. Johannes Boyes . . trebindsværk . . hvis

eudaimonistiske holdning . . ikke uden ynde
hævder sig over for Kants pligt-etik. EThoms. i'o

(SocialtTidsskrift.1949.79). || m.h.t. levende

væsner (især personer, oftest: unge kvinder).

Det er ikke deres (o: kvindernes) Skjønhed,
som erobrer os, men deres Ynde. Bagges.L.
1.301. denne Bondepige (fremviste), i Alt
hvad hun sagde og foretog sig, en vis natur-
lig Ynde, som ingenlunde kunde skrives

paa Coqvetteriets Regning, undtagen Man
saaledes vil benævne en medfødt, uvitterlig

Instinct. Blich.(1920).XIV 36. Hvilken Rig- 20

dom af Ynde udfoldede hun ikke (i ringspil-

let). Kierk.1.400. der er ikke Ynde for to Øre
ved den (o: strudsen). JVJens.M.1.34. hans
Gane er Sødme, han er idel Ynde (1871:
lutter Yndig\ied). Eøjs.5.16 (1931). \\ m.h.t.
aandsprodukt (kunstværk, tale osv.). (derved)

udbredes over (stilen) en vis Ynde eller

Svada. Stoud.Emb.l 19. *Stig op, vor Lov-
sang, lukt i Sky,

|
Med Jævnhed og med

Ynde I Grundtv.SS.III.87. Wyatts Sonetter 30

er tit temmelig knudrede; hans Sange kan
derimod have Melodi og Ynde. NMøll.VLitt.
11.597.

II (jf. Naturyndej m. h. t. (forhold,

genstande i) naturen. Blant torne seer du
rosens ynde. Brors. SS. 1.237. Foraaret be-

gyndte . . at viise sig i Ynde. PNNye-
gaard.S.53. * Sjællands Ynde og Jyllands
Yælde. Hoffmann.(BerlTid.Vil924.Aft.5.sp.3).

II
(især CP, mindre hr., jf.: „sielden."ifO. „Al-

drig med best. Form."iewn. „Kun sieldent." 40

VSO.) i best.f. * Kraften stod paa Stavnen
som en Gud,

|
Ynden som Gudinde hugget

nd. Bagges. Y 171. Ynden og Pikanteriet i

hin gamle helleniske Fortælling er . . at de
to unge Børn . . langsomt vaagner til Elskov,
Brandes. VIL 148. Høeg. Om Ynde. (1947). 16.

4.2) ^„sieldent." MO. „høiere Stiil." Lewn.;
ofte m. (mere) konkr. bet.) i flt. (især i uhest.

f., jf.: „Aldrig med best. Form Ynder-ne."
Levin.). *Har denne glade Dag for Dig da so

ingen Ynder? Rein. Hagen og Axel. (1786). 26.

Hingsten (gik) i Stængerne og hyklede at

være født som fuldfærdig Traver . . Det
morede den at være føjelig og . . hilde

godtroende Køresvende i sine falske Yn-
der.Madelung.F.42. \\ spec. m. h. i. personer
(næsten kun: (unge) kvinder) og ofte m.
konkr. bet., om legemsdele, særlig (højtid, ell.

spøg.) om (specielt) kvindelige (yndige) legems-

former, yndigheder (2.2), *Mit Norge ej en 60

flanen Skiønhed er,
|
Jomfruelig det sine

Ynder skiuler. Zetlitz.Poes.60. Disse uskyl-
dige Ynder (hos en ung kvinde, der afklædes)

skulle ikke vanhelliges af . . Vellystens ske-

lende Blik. Oehl.XXV 27. med hver Dag
bleve de (o: forlovede unge piger) ældre og
tabte noget af de ydre Ynder. CÉer«^,Z//.
76. Prinsesse N, N,s manglende Ynder var
indhyllet i et evigt, stramt lyserødt, Bangr,

SE.88. Skønt gift og far til flere børn kunde
Jens Bering ikke staa for enkens ynder, Per-
sonalhistT. 1945. 197. kvindelige (HKaarsb.
M.I1.8), legemlige (Zweig.Følelsens Vildveje.

(overs.l949).163) ynder, jf.: blaafrosne skvul-
pende Lege msyn der (0: paa nøgne mænd
og kvinder). Pol.Vi 1941. Till.4.sp.2.

II. ynde, v. ['øna] præt. -ede ell. (nu
kun dial.) -te (Falst.0vid.l2. Bagges.DVX.
105. Oehl. XI. 71. PalM.IV283.VI.292. Sv
Grundtv.FÆ.1.27. UfF. jf. Moth.U55. Esp.
396. Feilb.); part. -et ell. (nu kun dial.) -t

^*Valfaders yndte Møe (o: valkyrien). Ew.
(1914).III. 63. JJLund.(Rahb.Min.l788.III.
376). SvGrundtv.FÆ.1.32. UfF. jf. Moth.
U55. Esp.396. Feilb.). vbs. (sj.) -else ((Kalk.

IV.926). Moth.U55. sml: jeg (fik) Rekom-
mendationsbrev til Luxdorph . , Ligeledes

havde jeg et Yndelsesbrev fra B. G. til

0.B.Tauber.Dagb.71), jf. Yndest, (ænyd.
glda. ynde, ynne (Kalk.IV926.V1193. Suso.

103), behage, glæde, nære forkærlighed for,

fsv. ynna, behage, tilfredsstille, ynnas, behage,

være tilfreds (ogs. upers.); besl. m. IL unde
og muligvis omdannet af dette under indfly-

delse af I. Ynde (og visse af de u. II. unde
nævnte ord)

\\ jf. Yndling)

1) (sml. II. unde 1; nu vist kun dial.)

være indstillet over for, vurdere, synes
om en ell. noget paa en vis maade; dels

i spørgesætning indledt m. hvordan olgn.:

„Naa, hvordan ynder du saa at være Fisk?"
spurgte Trolden, Ja, det var da det, han
havde yndt (jf. ndf. 1. 47) allerbedst, sva-

rede Karlen. SvOrundtv.FÆ.1.32. Feilb. jf.:

„Hvordan ynder du saa vor Moer (der er

syg) i Dag?" — „Ja . . Er der nogen For-
andring, saa er hun vel ligesom en bitte

Krumm hedre. "Aakj.SVVIII.3. \\ dels (og
især; jf. bet. 2) i forb. m. kvalificerende adv.

(vist kun m. positiv bet.) som godt ell. (jf.

velynde^ vel; ogs.: ynde bedst, holde mest

af, foretrække. *Sig ud . ,
|
Hvad Heste-Art

, , du ynder allerhest. Sort.Poet.62. en Dansk
Herremand (gjorde) sig Tanker om Danne-
markes Krone, saasom han var vel yndet
af Enke Dronningen. Holb.DH. 1. 638. Høysg.

S.327. dét yndede han saa svært godt, naar
alle Stier saadan var bleven lysebrune af

Foraaret. JakKnu.ML.289. Krist.Ordspr.393.

2) (jf. PEMiill.'lllf.) nære hengiven-
hed, yndest for; synes godt om; sætte
(stor) pris paa; finde behag i; være en
ynder af (spec: elske; se sp.l079^*f^); under-
tiden (grænsende til bet.): nære forkærlig-
hed, særlig velvilje for, holde mest af,
foretrække ell. have for vane; ogs. (gldgs.):

være bevaagen, begunstige, (nu især m.
henblik paa varig indstilling, synsmaade og i

68*
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rigsspr. nu vist oftest m. inf. som obj. (han
ynder at spise ude j) ell. i forh. m. nægtelse

(hun ynder ikke søde sager j); undertiden

i forb. m. tilknyttet grads- adv. som (ikke)

ynde meget, stortj. 2.1) om menneske (væsen
i menneskeskikkelse; undertiden ogs. (ved per-

sonificering) om begreber); dels m. h. t. per-

soner: *Hvor meget Lykken end de Keiser-

lige yndte;
|
Om dens Bestandighed dog

nogen Tvivl begyndte. OldKH.1.412. Kongen lo

saae ham, yndede ham, tog ham i sin Tie-

neste. Mall.SgH.428. *denne Mand var ..
|

I lang Tid Favorit hos en Minister;
|
Selv

Keiseren ham høilig yndet haiT.PalM.VIII.
105. Knap den, der ikke elsker, men blot

ynder en Kvinde, kan taale, at et saadant
(o: fordringsfuldt) Blik kastes paa hende.
Goldschm.VI.328. UfF.(sdjy.). i forb. m.
nægtelse: *Hun . . bad til de Huus-Guder
mig ey yndte,

|
Men mig, som kunde ey 20

forhielpes, hialp det Qy.Falst.0vid.l2. Jahve
ynder ikke Medbejlere. Brandes.Z/.(37i. du
(har) vel aldrig . . yndet Antonius stort.

KMunk.EI.67. — spec. (højtid, ell. arkais.):

nære kærlighed, elskov til; elske. Moth.
V55. *giv mig ind

|
Saadan Fromhed i mit

Sind,
I

At jeg kand i Aandens Brynde
|

Ogsaa mine Fiender ynde. Brors.56. * Intet

uden ham (0: gud) at ynde,
|
Ham at elske

Nat og Dag . .
|
Det er Lovens Hoved-Sag. 30

smst.132. *Elske, Beile, frie og ynde,
|
Er

vor Mandoms store Yærk. Stub.'^164. *„Du el-

sker hende .
." —

[
„Og vide maa jeg vist .

.

I
Om Gudrun ynder mig igien.''Oehl.XII.

272. talem. hvor to yndes, de vel findes,
ell. de, som yndes, de findes olgn. (*I)e

findes til Lykke, som ynaes\Grundtv.PS.
VL508. UfF.), (jf. ænyd. (sml. bet. 1) hur
(0: hvor) tho wel wndes (PSyv.11.146: yn-
des^ de well findis. Rostgaards8 4° 218. 34; 40

nu kun dial.) de der holder af, elsker hin-

anden, finder sammen, (sørger for at) mødes.
Pamela.1.360. *Et gammelt Ordsprog I jo

sikkert mindes:
|
„Hvor Tvende yndes, de

vel ogsaa findes.'' Blich. (1920). XIII. 108.

Lieb.DQ.II.138. Krist.Ordspr.393. Feilb.
\\

dels m. h. t. dyr, ting ell. forhold. (Luthers)

Lærdom blev strax yndet af en stor Deel
Tydske FjTster, saasom de fornumme at

den var grundet paa Guds rene Ord, og at 50

den gav dem tilbage igien deres Værdighed
og M-agt. Holb.Anh. 87. Audun bragde en
hvid grønlandsk Biørn med sig til at forære

Kongen . . Kongen yndede Gaven og (jf.

ovf.) Giveren, gav ham igien Reisepenge
til YedeTlsig.Mall.SgH.458. (Holberg) yn-
der sit Modersmaal, saa uudviklet det end
er. Brandes. 1. 28. Ringere Sorter (af Ma-
nilla-hamp) yndes meget for deres Let-
hed. Manufact.(1872).53. enhver, som ynder 60

(1871: brugerj Ordsprog, skal bruge det
Ordsprog om dig: „Som Moder saa Datter!"
Ez.l6.44(1931). UfF. i forb. m. nægtelse:

Vittigheden er en Kaarde; hvo der holder

Fæstet og støder til, elsker den ; hvo der faar
Stikket, ynder det ikke.Goldschm.il1.286.
*jeg ynder ikke stærke Ord,

|
. . men nu

sværger jeg: ved Gud!
|

I er en Skurk.
KMunk.C.59. han ynder ikke katte og
hunde i sine stuer

j
m. inf. som obj.: *(de)

vexled tusind Ord og tusind Blik,
|
Thi at

meddele sig de Begge yndte. PalM.IY283.
Han ynder at klæde sig ungdommeligt. /Soii/a.

HF.34. Spotteren ynder ikke at revses (1871:
elsker ikke den, som sætter ham irettej.

Ords.l5.12(1931). m. bisætning (oftest gen-

standssætning) som obj. (olm. i forb. m. næg-
telse): S&B. Mine Forældre ynder ikke,

at jeg tøder Tiden. ^aA;^'.DZ.57. I breve til

hjemmet havde han stadig holdt spæn-
dingen vedlige, men yndede ikke når de
udtalte ønsket om snart at se resultater.

Plesner.B.74. 2.2) om dyr og planter; spec.

(jf. kalk-, skyggeyndende ; især fagl. (zool.,

landbr., gart.)) m. h. t. de bedste vilkaar for de-

res trivsel (nærings-, jordbundsforhold m.m.).
De jordbundne Planters Antal synes li-

det; endeel ynde en vis Jordhnnd. Schouw.
ErindringsordtilPlantelære.^(1839).8. Det sy-

nes, som om (rejerne) ikke ynde alt for varmt
Y&nd.Tidsskr.f.Fiskeri.l874.319. Mange af de
egentlige Fjældplanter ynder at vokse tæt
op ad stenene. GABecker.Prydplanter.^(1911).
71. (planten) ynder halvskygge og tåler

dyb skygge. Frilandsblomster.(1949). 454. fint

Haardbundshø , som Kreaturerne yndede
meget. Halleby.28.

3) {dannet efter indynde (sig); mindre br.)

i forb. ynde sig ind (hos en), d. s. s. ind-

ynde sig. S&B. *Den Digter, hvis Vers kun
er korte,

|
ved Korthed vil ynde sig ind.

HHundrup.AntikkeVers.(1923).37.

4) (særlig anv. af bet. 2(i)J part. yndet
anv. som adj.; navnlig (jf. almen-, folkeyndet;

især o): som nyder yndest i vide kredse;

populær. 4.1) om person. *(bonden) tryg for

Arnen nu hos yndte Mage sidder. Bull.(Sk
Vid.IX.155). En yndet Digter. MO.^ Aristo-

kraterne, de konservative, var ikke særlig

yndede. Grønb.LA.74. Den altid tjenstvillige

. . Stationsforstander var en kendt og yndet
Figur blandt de Byfolk, der om Sommeren
tog i Skoven. Soya.FH.91. 4.2) om ting ell.

forhold. TBruun.I.118. Componist af mange
yndede Yiser. Heib.Poet.VII.227. et yndet
Udflugtssted. (Soj/a.LJ.J. en yndet sport, se

Sport 1-2.

Ynde-, i ssgr. af LYnde, næsten kun i

bet. 4; foruden de ndf. anførte kan fx. nævnes:
jeg (vil) tillade mig at foreslå ynde di s

for gratie (jf. Yndighedsgudinde). HDahLSM.
100. D&H. (den) af Malerinder foretrukne

kluntede og yndeforladte Stil. Zv BL*'/*

1913.1. sp. 3. se ogs. Kalk.V1192f. -fuld,
adj. {ænyd. d. s. i bet. 1 og S; især GJ) I ) f til

LYnde 1: meget yndet, afholdt. Leth. (1800).

2) t til LYnde 2: glædelig; behagelig. Det
er yndefuldt at rose , . bittert at nødsages
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til at åa,å\e.Falsen.(SkandMuseu'm.l800.3.H.

149). 3) fuld af ynde (1.4); ynderig; charme-

rende, (nu oftest om ting ell. forhold). Schan-
drup.Gl.^ *Han (o: en ung adelig) lærte

Smag og yndefulde Sæder. Tode.1.307. Løv-
kronen vinker

|
Saa yndeiu\a.Grundtv.PS.

j
VI.352. denne simple og dog saa klædelige,

t yndefulde Brsigt.Goldschm.Hjl.I.SS. „den er

I

jo virkelig yndefuld," sagde Frøken W., da
Sangen var til Eiyde.JakKnu.A.112. \\ her-

til (1. Ir.): forleden (ytrede) B. sig om dens
(o: „Mit Livs Eventyr'"s) Yndefuldhed.
Cit.l855.(HCAnd.BCÆ.II.101). (hun) bøier

sig . . med iøinefaldende, hensigtlig Ynde-
fuldhed ned for at lugte til en Blomst.Gjel.

&Wolters.EnMillion.(1894).24. D&H.
yndelig, adj. ['ønali; l.hr. 'øndali] adv.

-t ell. d.s. ell. (t) -en (Col. 3.16 (1907: med
Ynde;. Clitau.PT.89. jf. Moth.U55). (ænyd.
d.s. i bet. 1-2 og i bet.: gunstig, venlig (sin-

det), oWn. yndiligr (bet.l); til I. Ynde; jf.

yndig og MO.) I) (nu kun m. overgang til

bet. 2) til I. Ynde l(-2): som vækker yn-
dest, behag; tiltrækkende; behagelig;
ogs.: yndet, afholdt. Eders Tale være altid

yndelig (1907: med Yndej, kryddret med
Salt, saa I vide, hvorledes det bør Eder at

svare Enhver. CoJ.4.6. (han) var en særdelis

yndelig VræÅ\ckdittt.Rasm\Yinth.S.75. Winth.
111.216. jf.: *Jeg har Aiskye selv for Ruuses
slemme Tale,

1
Og som u-yndelig (Holb.

Paars. 229: u-gudelig^ den stedse bør ai-

ma\e.Holb.Paars.^III.D5.^
||
gøre sig ynde-

lig, gøre sig afholdt, indynde, indsmigre sig,

,,gøre sig lækker", en (vil) gierne giøre sig

yndeligere end den 3inåen.Kyhn.PE.16. Kom
Grønneg.III.81. 2) (i rigsspr. nu næsten kun
poet., arkais. ell. spøg.) yndig (2). 2.1) som
adj.

II
om levende væsen. *En Frøken, mue-

ligt nitten Aar,
|
En yndelig Brunette.

Reenb.11.240. Hvad hun er yndelig og tække-
lig . . det seer jeg hver Da,g.Sibb.II.280. (de)

lyttede til de yndelige Smaafugle. JFJens.

Skibet. (1912). 128. \\ om ting ell. forhold.

Skjalden . . qvæder
|
en yndelig Sang til

hans 'ti.ædQr.FGuldb.1.65. * Roser og ynde-
lige Blommer. Heib.Poet.III.425. Eders ynde-
lige Aasyn. JPJac.I.30. (baadsmandskonen)
udbrød med en af Lyksalighed skingrende
Stemme: . . „der er den yndeligste Have
med det mest sødeste Lysthuus." WCarsten-

8en.Ombordogiland.(1878).282. *Tudsegalp i

Kæret!
|
Vejret

|
lumsk besat af Brynde;

|

ynde-
|
ligt i Sump at synde! JFJens.4a.i6.

Feilb. {„gldgs.''). 2.2) som adv. *Strax kom-
mer Zephir . , og yndeligen svinger

|
Sig.

Clitau.PT.89. *Alle de smaa Fugle saa ynde-
ligt s&ng. Winth.IIL42. naar en pyntelig

Mand i Silke (o: en biskop) siger dette med
en behagelig, velklingende Stemme, saa det

yndelig giver Gjenlyd i de deilige Hvæl-
vinger. ZterA;.Z//.36. jf. u. yndig 3: jeg endte
saa yndelig (o: „yndigt", ,,nydeligt") druk-
ken, at jeg drak Dus med M.ÉBrand.Br.

11.250. Yndelig-hed, en. (ænyd. d. s.;

især bibl., foræld.) til yndelig 2: yndighed;

ynde (1.4). Yndelighed (1871: Yndighed; er

bedragelighed; og deylighed er toriængelig-

hed. Ords.31.30 (Chr. VI). (uhyret Leviathans)

Legemsbygnings Yndelighed (1931 afvig.).

Job.41. 3. Rostgaard.Lex.Y 3b.

ynde-los, adj. (nu sj., jf. Larsen.)

uden ynde(r); blottet for ynde, charme, gratie.

10 den yndefulde Frøkens yndeløse Tilbeder.

Tode.IX.369. *Skjøn er for mig den ynde-
løse (Blich.Digte.I.(1814).74: blomsterløse;

Vang;
|
Min brune Hede er en Edens Have.

Blich.D.^1.78. Haab om, at den yndeløse

Ungkarlebolig . . under en elskelig Hustrus
Herredømme vilde omskabe sig til et hyg-
geligt li]em.Gjel.VG.146.

Ynden, en. se L Unden.
Ynder, en. ((f) Yndere. RasmWinth.S.

20 74. MaglPet.F.1.28.' jf. u. Velynder;, fit. -e.

(især O) til IL ynde (2): person (undertiden

ogs.: dyr), der ynder, finder behag i nogen

ell. (især) noget; elsker (3); ven (L3.i). (jf.

Kunst-, Velynder;. Moth.U55. (han) havde
mange Yndere i Higet. Holb.DH.II.269. en

Bog . , finder Læsere og Yndere derved, at

(osv.).Sibb.I.Fort. Lad være at spise Aal;

det er fristende nok paa Silkeborg for en

Ynder som Dem . . men lad det være ! Cit.

30 1853.(HCAnd.BCÆ. 11.75). ADJørg.GZ.74.

II ofte styret af gen. ell. (nu især) i forb. m.
præp.-led m. af. Læsning for Yndere og Dyr-
kere af Skuespilkunsten, bogtitel.1811. (et)

Kunst- og Naturaliecabinet, som han . .

aabnede for Videnskabernes Yndere. Conu
Lex.XX.23. Pindsoen . . er en vældig Yn-
der af en lækker Islusesteg. Bregend. Filtret

Høst.(1937).26. Fru J. siger, at De er ingen

Ynder af Selskabelighed. ERode.S.41. (skrif-

40 tets) forfatter er en ynder af Baggesen.

Plesner.BaggesenBibliografi.(1943).123. Feilb.

jf.: Lommebos; for Skuespilyndere. Fr
Schwarz.(bogtitel.l784.1785.1786).

ynde-rig, adj. (jf. -fuld; især ©; rig

paa, fuld, opfyldt af ynde (L4). || om person.

du (o: en kvinde) er saa smuk,
|
Saa ung

og glad og jndeTig.CKMolb.SD.355. PVJac.
Trold. 12. Uforligneligt ynderige er Sejrs-

gudinderne paa Mønterne. Zlfods. B. 37. ||

50 om ting ell. forhold. Vaaren, mildsmilende,

kommer
|
Med Løfte, om ynderig Sommer.

Zetlitz.fiS.92. een af de Kvinder, fra hvilke

den ynderige Ungdom ikke synes at ville

vige. Rowel.Høgholt.(1868).6.

Yndest, en, f et (Høysg.AG.41).
['øn'asd], nu sj. ['ønasd] (smst. „nu sjæld-

nere."Aa Hans. S. 57). best. f. (1. br.) -en
((symfonien er) ikke yndesten uværdig.

Socialdem.''ltl952.7.sp.2); fit. \ -er (se u.

60 bet. 3). (ænyd. (en, et) yndest(e), yndist(e)

i bet. 1 og 3, sv. ynnest, fsv. ynnist; besl. m.
oldn. unnusta, elskerinde (egl.: kærlighed),

til unna, elske (se IL ynde; sml. Avind,
Gunst;)
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I) (jf. Almen-, Folke-, Mis-, Uyndest,
I. Ynde 1 og Gunst l.i samt PEMull.'112 fr-

iseer CP ell. i højere talespr.) det at være ell.

blive (særlig, meget) afholdt, yndet af,

velanskreven hos en, nyde ens gunst,
bevaagenhed; ogs.: det at nære, vise vel-

vilje, hengivenhed, forkærlighed for en
ell. noget. \,\) i al olm. dersom Lykken havde
ikkun villet lade see den ringeste Gnist
af Yndest (orig.: Faveurj mod ham (o:

Chr.IV), kunde han have giort lige saa
store Figurer udi Europa som den store

Gmte^y.Holb.DH.UI.901. (hans) Tienstfær-

dighed imod enhver, forskaffede ham alles

Yndest og Høyagtelse. BerZ Tid. "»/t 2 757. 2.

sp.2. *hver Moders Søn
|
Med Trang til

Yndest hos det smukke Kjøn. Grundtv.PS.
VII.106. vidnesbyrd om sagnets yndest.
AOlr.DH.U.87. (dette) skaffede Værket Yn-
åest. EllenJørg.HH.15. Heller godt Navn end
megen Rigdom, Yndest (1871: Gunstj er

bedre end Sølv og Gn\d.Ords.22.1(1931). se

ogs. u. Gunst l.i. sml. gaardnavnet Frederiks-

yndest (ved Asminderød). Riber.1.8. TelefB.
1951.sp.4544. talem.: fra yndest til had er

tit kun et fjed osv., se Langeled. || om gud-
dommelig velvilje, naade. *Menniskene maa
vel glædis ved

|
Guds yndest og gode villie.

Kingos Psalmebog.(1699).14. Ps.89.18 (1931).

jf. bet. 1.2 slutn.: *Bort, Aand! som føder
Overmod!

|
Den aldrig i Guds Yndest stod,

|

Som sig regiere lod af dig.CFrim.SE.112.
\\

(nu sj.) i forb. m. for, A., som han i Begyn-
delsen ei kunde lide, men som en vis Mand
bibragte ham Yndest for. Suhm.V1.67. det
danske Hof . . udmærkede sig ved sin Yndest
for den dramatiske Knnst.NyerupRahb.il.
16. en forunderlig Yndest for de saakaldte
borgerlige Ægteskaber . . er vaagnet . . hos
dem, der mene sig opløftede over Mængdens
Fordomme. Mynst.Bidr.19. se ogs. u. bet. 1.2.

1.2) i særlige (faste) forb. \\ som obj. for
verber, der kand intet lignes ved dend
Lyksalighed, som, at nyde jeres Yndest.
Kom Grønneg. 1.111. (jeg) var vel tilfreds

med min Stilling hos v. S., som imidlertid

ikke nød almeen Yndest. PNNyegaard.S.26.

CSPet.Litt.440. som obj. for have, i forb.

som have yndest hos en (Moth.U55. de lovede
Gud og havde Yndest (Chr.VI: naadej hos
alt 'Folket.ApG.2.47), have ens yndest fEn
klog Tjener har Kongens Yndest (1871:
Kongens Velbehag er til en klog Tjenerj.

Ords.14.35 (1931). sml. u. bet. 2), have yn-
dest for ('det Sted, jeg i mangfoldige Aar
har havt særdeles megen Yndest for, end-
skiøndt jeg aldrig har været paa selve Ste-
det.KMRahb. 32). faa (Moth.U55. den unge
Pige syntes god for hans Øine og fik Yn-
dest for hans Ansigt (Chr.VI: miskundhed
for hans ansigt; 1931: vandt hans Yndestj.
Esth.2.9), fatte ("man (kan) fatte Yn-
dest iblandt for dem, som ikke fortiener
det. Mossin. Term. 780. Blich. (1920). X. 173),

vække (PEMulUI.167. Et Tidsskrift for
nordisk Oldkyndighed, der . . skal indeholde
. . skjaldiske Bidrag, der kunne tjene til at
vække Yndest for det gamle Norden. J?osA;.

Hermod.1825-26.11) yndest (for en ell. no-
get). — den Svenske Nation, hos hvilken
mine Skrifter har fundet stor Yndest.
Holb.Ep.V.16. Cit.l789.(Weyer.vni). dersom
I holde ud, naar I gøre det gode og lide

10 derfor, dette finder Yndest (1819: Naade^
hos Gud (1948: da er I under Guds Naadej.
lPet.2.20(1907). vinde yndest: Moth.U55.
(rektoren) hafde vundet sig En Velsignet
yndist . . hos Borgerne i Byen. RasmWinth.
S.83. Medens (kemikeren) opholdt sig i Paris,

vandt han ikke blot den store Naturforskers
Cuviers Yndest, men endog hans Venskab.
0rst.VIII.77. Digtet vandt overordentlig
Yndest. CS Pet. Litt.941. — miste (Moth.

20 U55. HOlr.(Danmarks Hist.i Billeder. (1898).
65)), tabe ((Gellert) skal maaskee ved sine

Betænkninger om Smagen tabe noget af

den Yndest, som han har vundet ved sine

F&hler. JSneed.IV24. MG.) ens ell. sin yn-
dest.

II
styret af præp., især i. Leiligheds-

eller Mindesange . . der i mange Aar . . have
holdt sig i stor Yndest. Davids.F.96. (skue-

spillerinden) havde . . befæstet sig i Publi-
kums Yndest, smst.l23. komme (I kand

30 komme ret i Yndest hos min Fader,Zom
Grønneg.1.43. GGregersen.KS.188. jf.: maa-
skje han nu har i Sinde at komme sig i

Yndest igjen ved deslige Foretagender, i^asfc.

Br.I.116), staa (CFrim.SE.112(se u. bet.

l.\). min Fader begunstiger V., min Moder
derimod er afgjort stemt for Doctoren. De
staae hver især i stor Yndest hos mine
Forældre. Fr2.¥i2. CSPet.Litt.405). sætte
sig (Ægtestandsspeilet.(overs.l826).22), være

40 ((skjaldene har) refereret . . de Kongers be-

drifter, hos hvilke de vare udi saadan yn-
dest, med stor nipa,Ttiskhed.Holb.DNB.154.
Nystrøm.OF.11.46) i (stor) yndest (hos en).

2) (nu sj.) gunstbevisning (spec: af
erotisk art), hvor ulykkelig var hun ey, om
han, naar han havde nydt den sidste og
høyeste Yndest, døde, førend Ægteskab blev
fuldbyrdet. Ruge.FT.333. *0m jeg fordrister

mig
I

En Yndest at forlange (o: af en ung
50 pige)

I

Du strax anstiller Dig,
|
Som Du

blev vred og \)ange.Jacobi.Skr.210. (Erik
Klipping) bryder sig ikke om mad og drikke,

han vil have hendes (o: Marsk Stigs hu-
strus) yndest.ADJørg.M.127.

3) t yndighed; ynde (1.4). en Dame, hvis

lige jeg aldrig saae udi Yndest og DeiJighed.

Holb.Usynl.I.l. sa.Metam..77. (en) Allegorie

mister sin Yndist og Nethed, naar den be-

staaer af en grov og Narsk lÅgneXse. Nysted.
60 Rhetor.43. *Skal Herskesyge flyttes hen (fra

mændene)
\
Paa Yn desternes Throner (o: til

det smukke køn)? Tullin.1.49 (i skæmtedigt).

yndig, adj. ['øndi] (om (skrive)formen
øndig se især sp. 1085^"^). intk. og adv. -t
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ell. (t) -en (vAph.(1772).IIL Sophus Neu-
mann.EtogAndet.(1870).28) ell. (talespr.) d.s.

(Grundtv.SS.in.441. JVJens.Aa.25. B.T.^Vio

1921.5.sp.2 (se u. III. spy 1). sikket yndig
vejr vi har

j jf. u. bet. 2.5j. {ænyd. d. s. i

iet.1-2, glda. (flt.) ynne i bet.l (Suso.197),

no. yndig; til I. Ynde; ;/. yndelig)

1) (sml. I. Ynde l(-2) og tækkelig 1,

yndeiig 1; nu næppe br. bortset fra til-

fælde, der ogs. kan opfattes som bet. 2) især

m. henblik paa sindsbeskaffenhed: som yn-
des, (høj)agtes, vækker bifald, sym-
pati, tilfredshed olgn.; yndet; afholdt;
tiltrækkende; behagelig; ogs.: gunstig;
venlig. (Erik Menved var) En meget sagt-

modig og yndig Konge. Holb.Intr.1.639. Kong
Magnus (den Gode) var gavmild, from og
retfærdig og den yndigste af alle Konger,
saa at han var elsked af alle Mennesker.
sa.DH.1.165. Lærdom (og) vittig Munterhed
. . gjorde hans Omgang baade lærerig og
yndig. Jacobi.Luxd.27. (i brevet) staaer Alt

hvad . . jeg endnu kan sige om min Reise.

Vær saa yndig at læse om ig]enlHCAnd.BC.
111.238. Med Gaver og Velgierninger kand
mand lige saa meget forliise andres Bevaa-
genhed, som giøre sig yndig og berømme-
lige. jtførn.Mom/.//.S2. hånd er saa omhygge-
lig for min Ære, hånd advarer mig, naar
nogen giør sig yndig for min KonG. Kom
Orønneg.II.211.

|| (jf. u. bet. 2.&) om livs-

førelse, (godset) indbringer ham saa meget,
at han kunde føre det yndigste Liv. JSneed.
III.5. (alle) hvis Yndest hun ved sin chri-

stelige, fornuftige og yndige Vandel hafde
erhvervet sig. Seidelin.245.

2) (sml. PEMulU290f.) som udtr. for æste-

tisk egenskab, virkning: som behager, til-

trækker, tiltaler ved ynde (1.4); fortryl-
lende; bedaarende; henrivende; charme-
rende; vakker || spec. anv. dels som ynd-
lingsudtryk (m. videre brugsomraade, om alt

tiltalende, dejligt, rart) af kvinder (jf. Hjortø.

OS. 52), fx.: vi (spiste) til Middag paa en yn-
dig Ca.ie.FruHeib.Hjem.209. (cirkusdamen:)
Kender De den øndige Yise? Drachm.0. 46.

Hvad De dog har for en dejlig Havel Vi
har været den yndigste Morgentur. Rode.
EM.52. Damerne trak aabenlyst omkring
efter ham (o: en ung mand med dametække),
især en ældre Portion, med sukrede Øjne og
et Mjav i Brystet af Henrykkelse over at

se det yndige Menneske. JVJens.RF. 77. se

ogs. u. bet. 2.6. — dels (jf. bet. 3) (anv. ell.

citeret) med en vis (bitone af) ironi, spot,

vrængen (om det alt for (ferskt, vammelt,
banalt) idylliske, ,,romantiske", „søde" olgn.),

ofte skrevet øndig: (urtekræmmer)Svenden
(til en Tjenestepige). „Øndigste Jomfru
(osv.)."Ravnen."litl876.3.sp.2. Folk udbry-
der overfor Fru Jerichaus Fiskerpige: Aa!
. . hvor er hun yndig, ja øndig, saa sød I

Cit.l878.(Tilsk.l936.I.27; brev fra maler-
inden Anna Ancher), en Dame , . syntes, at

Auguste var et ø-ndigt Baxn. ElisabethHude.
Caroline Schlegel.(1944).155. (jarg., lidt gldgs.:)

føle en Mund kysse sig — dvælende, dul-

mende, og føle sit Bryst fortrække sig i

krampagtig Hulken. Hæ! Ja det vilde

være yndigt med ø.JVJens.D.136. Mis-
tænkte viser sig at være af Hunkøn samt
ung og øndig med ø. Rosenkrantz.Amy's Kat.
(1907).86. Hjortø.OS.52. det er øndigt med

10 og smukt med langt s, se I. S 2. 2.1) i al

alm. FrHorn.PM.130(om. hund). *Det er saa

yndigt at følges ad
|
For to, som gjærne

vil sammen væie.Grundtv.SS.IY346 (sølvbryl-

lupsdigt). Det (o: en moder med sit barn)

er et Billede, som man maa kalde det Yn-
digste, Menneskelivet har at opvise. Zier/t.

1.401. deres yndige (1931: kostbare^ Ting
af Sølv. Hos.9.6. *Yndigt var det at arbejde

(o: danse)
|
med en Pige i Armene. JFJens.

20 JB.9.
II
om plante, blomst. *Udi min Faders

Have
I

der gror et Æbletræ . .
|
et yndigt

Fuglelæ. jyjens.C.274. i uegl. udtr.: *Den
yndigste Rose er funden,

|
Blant stiveste

Torne oprunden,
|
Vor Jesus, den deyligste

Pode,
I

Blant syndige Mennisker grode,

Brors.lO. *0, yndigste Kjærminde!
|
O, El-

skovsrose rød (d: om ung pige)\Winth.HF.
22.

II
om hvad der paavirker lugte- ell. smags-

sansen: liflig. *Man følte yndig Lugt fra

30 hendis Haard at ga.Si.Holb.Paars.31. (kar-

toflerne) ere af en behagelig og jnåig Smag.
Reiser.IV.183. de lave yndig Mad der paa
Falster. Blich. (1920). XXIX. 180. S&B. (om
mad og drikke; som dagl.). 2.2) om personer.

II
(nu næsten kun iron. ell. (jf. ovf. sp.

1085*'^) i kvinde- spr.; sml. PEMillU291)
om mænd. Fyrster og Befalingsmænd, alle-

sammen yndige (1931: smukkej unge Karle.

Ez.23.6. (Augustus havde) en smuk Taille,

40 og saae ret yndig ud, saavel i hans Alder-

som Ung- og Bainåom..Th Schmidt. S. 268.

Derfor voxte han op . . kraftig og stærk,

smidig og yndig i hver Bevægelse. PTe<ens.

DR.9. Han hae tre Krøller, som han smurte
ind i 01 . . saa syntes han, han var saa yndig.

Koreh.LL.49. \\ nu navnlig om (unge) kvinder

ell. smaabørn. En yndig (1931: Yndefuld^
Kvinde. Ords.11.16. *hvo er den, som ey
(helst) en ung og yndig Pige

|
Paa Brude-

so Skamlen &eex'iWadsk.l02. yndige Smaaengle.
PEMiilUII.4. Datteren var meget ung,
meget deilig, ubeskrivelig yndig. Gylb.(1849).

IX.70. Etatsraadinde S. var en yndig gam-
mel Dame. Schand.O.II.370. der føres saa

megen letfærdig Snak om Juleglæde og glæ-

delig Jul, og om hvor yndigt det er at høre

om dette yndige Jesusbarn. VBeck.LK.1.93,
*Samme Foraar traf mig . .

|
i Favnen paa

yndige Olga.JVJens. Di. 57. jf.: *En høj-

60 baaren Jomfru (o: om modersmaalet) , en
ædel Kongebrud,

|
og hun er saa ung, og

saa yndig ser hun ud. Lemb.D.105. det yn-
dige køn, se II. Køn 3.2.

||
(spot.:) hun (ell.

hanj elsker at staa i halve timer foran
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spejlet og gøre sig yndig (o: nette sig ved

frisering, brug af soigneringsartikler olgn.)
j

2.3) om legemsdel ell. hele en persons ydre.

Holb.Forv.5sc.(se u. afse l.i^. Jol Jo! Jeres

Ansigt duer nock at see paa endnu. Er det
icke just saa smugt, saa er det dog Yndigt.
KomGrønneg.1.252. Dine Kinder ere yndige
(Chr.VI: liQige). Højs.1.10. yndige Ansigter.

UnivProgr.l942.I.60. 2.4) om adfærd, ud-
tryksmaade ell. om aandsprodukt (kunstpræ- i'o

station olgn.). (han) hørte yndig Music.

Hørn.Moral.1.59. *saa viis — saa yndig er

hans T&le.Ew.(1914).I.221. Orundtv.SS.II.
274. Det lille yndige Læredigt. Roos.(Univ
Progr. 1941. 11.11). Hun rødmede i yn-
dig FoT\iTTixig.Blich.(1920).XIX.117. hun
(smilede) og syntes at komme i yndig
Forvirring. JFJens.Z).i54. se ogs. Forvirring

sp.ll02.^^ 2.5) Orø (forhold, foreteelser i ell.

knyttet til) naturen. *Foraarets yndige Sol. 20

Blich.(1920).III.152. En yndig Idyl gemmer
sig ved Selsø. JVJens.PaadanskeVeje.(1931).
58.

II
om lokalitet. Ew.(1914).IY261. *Der

er et yndigt Land,
|
Det staaer med brede

Bøge
I

Nær salten Østerstrand. Oehl.XX.245.
hvor Kristianiafjord er pragtfuld og yndig.

JVJens.M.'II.(1924).139. \\ om vejr. JBaden.
DaL. 4de (maj) liden regn, milt og yndig.

FarumEr.30. Det yndigste Veir begunstigede
min Eeise.PNNyegaard.8.69. EBertels.MH. 30

41.
II

Orø tidsrum (aarstid). *En Nattegal
ved Sang . . breded ud det yndig For-Aars
'Pris. Holb.Metam.S. *Det er en yndig Tid,

naar Vaaren blid sig nærmer. Bødt.SD.79.
*en yndig Sommerdag. jyjens.JB.52. 2.6)

som adv. JBaden.DaL. * Klare Medusa (0:

gople),
I

O, hvor du svømmer yndigt i Van-
det. J.ares<r.J[).i5i. Dengang De kom ind ad
Døren, saa sto'e De med Hatten i Haan-
den og stammede saa øndigt genert som et 4o

Pigebarn. Kay Larsen. Glimt. (1904). 53. (dan-
serinden) smilede yndigt (til publikum). Erl
Krist.DH.180. jf.bet.l: *Han ikke nok for-

tælle kan
I

Hvor yndig han har levet (i

Paris),
I

Hvor mangen lystig Time han
|

I Selskab har tordrevet.Falst.51. \\ sagt af
(ell. lagt i munden paa) kvinder, den (0: en
hat) er saa yndig klædelig — ikke sandt.

Mama? Davids.KK.m.213. Hvor Fru I. spil-

lede yndigt som Pernille, siger Fru k.Hebo. so

MD.56. Vi havde det saa yndigt. Hun
brugte Glosen yndig Dag og Nat. Han ha-

dede den Glose. Verden var ikke yndig.

LeckFischer.HM.223.

3) (sml. fx. III. køn 6 (og de der nævnte
ord); især dagl.) iron., om noget ubehageligt
ell. uheldigt ell. om noget, der ikke svarer

til sit navn, strider mod sit begreb, den vel-

signede Flyttedag med alt dens yndige Ro-
deri paa Gader og Stræder . FolketsNisse.^^lio 60

1879.6.sp.2. Det havde været en yndig Skan-
dale for Bjen\JesperEw.K.77. Det var og-
saa en yndig Plante til at le af andre. StSprO.
Nr.96.35. en yndig kritiker, maa jeg sige!

Anmelde en bog, han overhovedet ikke har
læst! I (sml. ovf. sp.l087^'^:) Jeg skal for-

klare, hvorledes det gik nogle Søfolk i Halv-
femserne i det yndige Land Danmark. Tre
danskeArbejderesLivserindringer. (1925).92.

\

\

(jf. u. yndelig 2.2J som adv.; især: over-
ordentlig; til gavns. Den Aften vil . . jeg

være rigtigt yndig drukken. Berg's.PP.367,

Baaden lækkede rigtig yndigt. AchtonFriis.

AJ.46.
yndig-, i ssgr. (ogs. yndigt-j. (poet., sj.)

af yndig 2; fx.: *saa farveløs og dunkel
end den (o: kransen til sønnens kiste) bre-

der ud sit Blad,
|
Er den dog endnu for

yndigfager for min Modersorg. Oe/ii.Z77.

256. en yndigtformet Billedstøtte. Bagf-

ger.1.96. yndig(t)gøre: smst.1.139.11. 448.

Yndigiied, en. ['øndi|heJ6] flt. (se især

bet. 2.2) -er. {penyd. d. s. i bet. 2, no. yndig-

het; til yndig)

1) (nu næppe br. bortset fra tilfælde, der

ogs. kan opfattes som bet. 2) til yndig 1:

tillokkelse; tiltrækning; behag. Den Be-
hagelighed, som en fører med sig i sin An-
seelse, Miner, Geberder, Tale, og udvortes
Opførsel, kaldes Yndighed. ili'ossin.Terrø./f?^.

et Sind, som er for høit til at indtages af

Magt og Vældes Yndigheder (orig.: charmsj.

Lodde.NT.362. Æren taber ved at dermed
(0: med æresbevisninger) ødsles . . saameget,

at den for den tænkende . . Mand tilsidst

taber al sin Yndighed. BircÅ;ner.///.i62.

2) til yndig 2. 2.1) det at være yndig
(2) ; ofte m. h. t. udseende (og væsen, adfærd)
hos personer, spec. (unge) kvinder. Han er

Hende, Hun Ham, liig
|

I Yndighed og
Dyder. Reenb.1.283. *Saa mægtig er Skiøn-

hed, med Yndighed foreent (0: hos en ung
jættekvinde). OeM.XXIX.l81. (en) hellig Lund
af en ugemeen Yndighed og behagelig Stil-

hed. Hrz.X.174. en meget ung Pige, hvis

Træk endnu havde Barndommens friske

Yndighed.Gylb.Y7. (maleren Joakim Skov-

gaard) giver afkald på den udvendige „yn-

dighed", som publikum sætter så megen
pris på.EKonstantin-Hansen.Samliv med dansk
kunst. (1937). 116. jf. bet.l: Den menneske-
lige Stemme har frem for andre Toner
en besynderlig Yndighed. J /Sneed.Den paino-

tiskeTilskuer. 1761.159. 2.2) (jf. u. I. Ynde
4.2; ofte i flt.) konkr., om hvad der er

yndigt (2); især om ting ell. forhold. Oehl.

Øen.(1824).IY.132(se u. Ukendtskab;. || orø

(forhold, genstande i) naturen. Forved mig
udbredte vidtudstrakte Marker, alle Vaa-
rens spæde Yndigheder. Ew.(1914). IV. 279.

Jeg førte C. . . omkring i Haven, fra

Skiønhed til Skiønhed, fra Yndighed til

Yndighed. Bagges.L.1.109. Grundtv.SS.1.292.

en gul . . Natlys, en koralrød Heuchera, det

er saadanne smaa Yndigheder, der kun op-

fattes af den, der giver sig Tid til at se

og nyde. HeeAnd.AH.89. \\ hvad der forlener

en person med yndighed (2.i); spec. (jf. u.
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Skønhed l.ij om legemsdel, navnlig (højtid,

ell. spøg., næsten kun i flt.) om (specielt)

kvindelige (yndige) legemsformer. *Hvor seer

jeg (o: elskeren) glad igien de mange Yndig-

heder,
I

Som den maa være blind, der kan
ei see hos eder (o: den elskede). Wess.14. et

giennemsigtigt Slør, som forhøiede enhver af

hendes Yndigheder, uden at skiule dem.
Oehl.XXY65. Batseba . . forfører David .

.

med sine nøgne Yndigheder. JZLarsen.Zo;;'

Munk.(19ål).92. kvindelige, legemlige (S&B.)
yndigheder I

jf.: *Du er deilig, o Syd I
|

Som en yppig, en ung Elskerinde
|
Dine

Arme mig fyrigt omvinde, | Og hver Yn-
dighed tibaaber: Nyd\Holst.II.320. (spøg.)

i videre anv.: (vinterfluen) pudsede de fal-

mede Yndigheder med de stive, gigtsvage

BågkraXler. KnudPouls.BD.131. han er ved
at tvætte sine yndigheder (o: er i lad)

\ \\

(mindre Ir.) om yndig person (især: ung
kvinde). Aarestr.SS.Y70. Yndigheder i alle

Aldre (i et fotografialbum m. kvindebilleder).

Oldfuxf.l 883.20.sp.l. (skolebestyrerinden:) hun
(o: en ung pige) er en velsignet Yndighed.
EBrand.Brud.31.
Yndigheds-gadinde, en. (jf. Ynde-

dis (u. Ynde-^; sj.) huldgudinde (beg.); gra-

tie (2). MBastholm.Guder-Lære.(1780).188.

yndigt-, i ssgr. se yndig-.

ITndling, en. ['ønleri] (undertiden ved

sammenblanding, misforstaaelse (skrevet) Yng-
ling. Rahb.Fort.1.97. jf. DSt. 1939.73 samt

M. I. Yngling;, flt. -e (Jacobi.Skr.60. Fol-

ketsNisse.''U1878.3.sp.l. Roos.HS. 123. Ib

Ostenfeld. Lundbye.(1937). 170) ell. (nu lidt

sjældnere, jf. Mikkels. Sprogl. 166. „næsten
jævngode Dobbeltformer." Brøndum-Nielsen.
GG.III.26; sml. Saaby. ^-^ Glahder.Retskr.;

derimod: „nu hellere: -er."Levin.) -er (Ew.

(1914). 1. 192. Molb.Tjy. Dedic. Brandt.CP.
287. VilhAnd.VT.125). (no. d. s.; dannet

henimod midten af 18. aarh. (jf. sp.l090^^)

af II. ynde (2) efter ty. giinstling (og maaske
lieblingj, jf. Gunstling og SorøSaml.II.170
samt Yndlings-) hvad man har kastet sin kær-

lighed paa, sætter højt (højest); den ell. det,

som nyder ens (særlige) gunst, yndest,
bevaagenhed; ofte styret af gen. (ell. m. flg.

præp. af, se u. bet. 1).

I) om person: favorit (1). (næsten kun
om mandsperson, jf. dog ndf. u. Yndlings-

hustru;. *sprudlende Bække,
|
Snart dysse,

snart vække
|
Camoenernes (o: musernes)

Yndling, den følende ^]ddlå.Ew.(1914).in.
88. en Digter, der jo er Kjønnets (o: damer-
nes) Ynålmg.Kierk.VI.256. Kongens natur-

lige Søn og, hvad mere var, hans erklærede

Yndling. JPJac./.JiS. Benjamin er Herrens
Yndling (1871: Elskelige^, han bor bestan-

dig i Tryghed. 5Mos.33.12 (1931). jf. Almen-
yndling: den charmerende skuespiller blev

snart alles yndling I (sj.) om yndlings-

forfatter: Under Samtalen (med Victor Hugo)
tænkte jeg virkelig tidt paa Dem og øn-

skede, at De havde siddet her hos Deres
Ynålmg.HCAnd.Breve.I.132. (nu næppe br.,

jf.: „neppe udenfor Talespr."Let'in.; m. per-

sonen, hvis hengivenhed osv. man nyder, an-

givet ved præp.-led m. af: Horatz var en
Yndling af August og M.ocæn&s.JSneed.ni.
68. Hans Tausen . . blev en opmærksom Til-

hører (til forelæsningerne), og for sin Flid

en Yndling af Luther og Melanchton. MaW.
10 SgH.561.

II
spec. (især foræld.) om en regents,

fyrstes, indflydelsesrig persons favorit, pro-

tegé (ofte: som i kraft af sin yndest indtager

en uberettiget, mislig magtstilling), de inder-

lige Ønsker, ved hvilke ieg af Himlens Gud
tilbeder D. V. (o: Deres Velbaarenhed) alle

de Velsignelser, som nogen Yndling i Ver-

den sin mægtigste Velynder kand ønske og
tilhede. Langebek.Breve.21 (dateret Vi 1743).

(han stræbte efter) at Keisere og Konger
20 (ikke) solgte . . geistlige Embeder, eller vil-

kaarligt bortgav dem til uværdige og laste-

fulde Yndlmger. Molb.DH. II. 92. Regerin-

gerne 1 (kong Faruks) kongetid har som
hovedregel været hofkabinetter, bestående

af kongens yndlinge, venners venner og
intrig&nter. Socialdem."lil952.4.sp.6. se ogs.

u. Protegé.
|| (jf. Skødebarn 2) i faste forb.

styret af gen. *du Gudernes Yndling.
Ew.(1914).1 209. (jeg) kan ansee mig for

30 Gudernes Yndling, hvem den sjeldne Lykke
blev til Deel, igjen at blive forelsket. Xierfc.

1.305. Brandes.Br.I.193. lykkens yndling

(jf. I. Lykke 2.2 slutn. og Vogel-Jørg.BO.

370): *Den, der, som en Lykkens Yndling,

kun
I

ad rosenstrøde Bane synes ile. FGuldb.

1.224. der er Lykkens Yndlinger, som slet

ikke lide.Kierk.VII.380. PoVU1939.14.sp.l.

jf.: (en) Skjebnens Yndling,. Eschricht. Det

menneskelige Øie.(1843).l.

40 2) (især CPJ om dyr ell. ting, forhold. *Hevn-
gierrig stødte (luften) mod de betrængte

Skibe,
1
De Havets Yndlinger !Pra/iL;ST.i.

209. *mellem alle Blomster du
|
Dig til din

Yndling Rosen walgte. Rahb.PoetF.II.136.
hans smaa Yndlinger (o: om kattekillinger)

skulde have det godt hos hende. Hauch.PF.
11.106. det 17. og IS.Aarhundredes Yndling,

Le]ligheds\itteratnren. BilleskovJ.H.1.87.

Yndlings-, i ssgr. ['ønleixs-] (under-

so tiden ved sammenblanding , misforstaaelse

(skrevet) Ynglings-. Hendes Ynglingshund.

NatTid.^Viil912.M.Till.3.sp.4). (tidligst no-

teret fra 2. halvdel af 18. aarh. (se fx. Ynd-
lings-materie, -ord;, (opr.) efter forbillede

af (ofte tilsvarende) ty. ssgr. m. lieblings-;

sml. Yndling og Skøde- 1,2) i ssgr. m. subst.

som efterled, til angivelse af, at vedk. person,

dyr ell. ting, forhold er særlig yndet, fore-

trukket, dyrkes med forkærlighed af en person

60 ell. en gruppe personer (et publikum, parti,

en nation): favorit-; liv- (2). (ofte i best.f.

ell. styret af gen. ell. m. poss. pron., jf. dog

(til angivelse af, hvad der nyder alm. yndest;

nu sj.): „Liden Kirsten" bliver mere og

XXVII. Rentrykt "/• 1053 69
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mere en Yndlings - Opera. IfC^nd.Bre?;e.//.

715. (hun) fortæller mig at jeg er i det store

Engeland en Yndlings -Forfatter. so.B C.//.

116) II af saadanne ssgr., der kan dannes i

næsten ubegrænset antal, anføres blot et ud-

valg: han sprang ned ad Trapperne, nyn-
nende sin Yndlingsarie.Bafif^er./.Pi. Ynd-
lingsbarn. Brandes. IX. 209. Yndlingsbe-
skæftigelse. Reinhard. FC. 201. Proprietær

W. var ifærd med at fodre Rotterne. Det
var (hans) Yndlingsbestilling.^aA;;/.yfi.
1. *Grev Leopardis Digte!

|
Min Yndlings-

bog! .. og her mit Ynålingsdigt. Holst.VI.

326. YndUngsåattei.Vollquartz.P.eS. Ty-
skernes Yndlingsdigter (o: Heine). Bran-
des.VI.412. Biskop var Yndlingsdrikken.
Suhm.VI.55. S&B. I sit første Skrift ..

behandler (han) et af Tidens Yndlings-
emner (jf. -materie, -tema,).LNHelweg.Kir-
kehist. efter Ref.11.(1855).164. man anskaffer

en smuk samlet Udgave af sin Yndlings-
forfatter. yor<£?;/./,3.5S. se ogs. ovf. 1.3.

Yndlingshest. MO.^ Hjemmet.l913.83.sp.l.

at blive en af Kalifens Yndlingshustruer
eller maaske hans eneste Yndling, Moder til

hans kjæreste Søn.Goldschm.VII.215. 5Mos.
21.15(1931; 1871: den han elsker^. Ynd-
ling side. ZierA;.//. 95. Hendes yndlings-
komponist . . er Mozart. Pol.'"'U1949.9.sp.l.

Det var . . hans Yndlingslyster, at færdes

i Krigen og at vinde Bytte. Molb.DH.11.14.
(han) fik Samtalen hendreyet paa sin Ynd-
lings-Materie (jf. -emne). Ew.(1914).IY118.
Lands Lov og Ret er et stort Ord, og den
Norske Nations Yndlingsord. Stampe.

I

V.

201 (aar 1763). To af hans (o: Niels Møllers)

Yndlingsord, Tugt og Blu. EThoms.DL.l19.

Han havde . . spist rigelig af sin Yndlings-
ret, Suder kogte i Yin.Goldschm.VlII.195.
ERode.JM.54. Yndlingssag (se u. Sag 3.2

beg.). Med fulde Toner istemte han sin Ynd-
lingssang.Oehl.XXVII.4. Yndlingsskue-
spiller(inde). Goldschm.VII.333. Vollquartz,

P.9. *Laks er hans Yndlingsspise. JFJens.
Di.31. *Hvad for det meste alle unge falde

paa,
I

At have sig en Yndlingssyssel:
Hestehold,

|
Dressere Hunde. Terents.Lyst-

spil.I.(overs.l863).8. Det var jo (Chr.Peder-

sens) gamle Yndlingstanke, at Evange-
liet skal lyde paa (nationalsproget). Brandt.

CP.189. De Års Yndlingstemaer, Borger-

vel, Opdragelse og Fattigvæsen. J?^"or<.Xn<

Lit. II. VII (jf. -emne;. Fr Poulsen. RK. 235.

Ynd\\ng%Vidtxy^.Bredahl.L0.31. „jo" og
„forresten" var Noras Yndlingsudtryk. Eøn-
berg.GK.198.

Yngel, en ell. (nu næppe i rigsspr.) et

(Høysg.AG.41. se ogs. sp.1092"- og 1093", jf.

BornhOS. samt: spædt yngel. Jagt ogFiskeri.
1952.37.sp.l). [iøn'(a)l] Høysg.AG.41. best.f.

-en ell. (mindre br.) ynglen (OecMag.I.179.
PlaCour.TJD.220); uden flt., jf. dog \: *Hævn
for min Kyskhed, som de (o: filistrene) ra-

ned fra mig (o: en jødinde),
|
de Helved-

yngel. ZMunA;.Mmde«dgfat;e.//.^i949;. 259^.
(ænyd. sv. no. d. s.; vbs. til yngle)

1) (jf. Kimyngel; nu kun (undertiden) m.
overgang til bet. 2) det at (lade) yngle; avl

(1, især 1.3); opdræt; formering. 4 Rdl.

til at kiøbe en Koe for . . naar der i (o:

med) Tiden blev Yngel af og godt Kiøb paa
Fæ i Landet. LHøyer.G.58. (væggelus kan
ikke) udryddes . . ved nogen giennemtræn-

10 gende Kraft, der dræber dem, og hindrer

deres videre Yngel. Adr.^''lil762.sp.5. Vædre
og Faar af spansk og engelsk Yngel. FThaa-
rup.BornholmsAmt.(1810).30. Damme, hvor
Karper og Karudser trivedes i frodig Yngel.

Schand.BS.199. jf.: Forfatteren handler . .

om Karpe- og Karudse-Yngl. LTtd.i75i.
95. Qvæg-Sygens . . Plage . . haver opmun-
tret SYine -Ynglen. E Pont. Atlas. III. 392.

2) hvad der er resultatet af formering, for-

20 plantning: afkom (l.i) (ofte spec: som endnu
ikke er udvokset); undertiden m. særlig tanke

paa, at afkommet optræder i mængde: ,,vrim-

mel"
,
,,stime". 2.1) om afkom (æg ell. (især)

unger) af dyr (uden for fagl. spr. nu vist

navnlig m. henblik paa laverestaaende dyr);

spec.: kuld. || om pattedyr. Velsignet skal

(være) dine Øxnes Affødning og dit smaa
Kvægs Yngel (Chr.VI: megen yngel). 5Mos.
28.4. faer med deres yngel. Cit. 1779. (Vi-

30 der. 111. 504; jf. Faareyngei;. * Ulvens Yn-
gel

I

Jaged' vi.Hrz.IX.250. en heel Yngel
KattekillingeT. Chir.(1845).1.110. jf.: Yngel,

alt spædt \ildt.DJagtleks.l395. \\ om fugle,

(den) snehvide Svane med sin spæde Yngel.
JSneed.DenpatriotiskeTilskuer.1761.542. som
en Høne forsamler sin Yngel (Lindberg.:

Vrøvl; under Y'mgexne. Luc.13.34 (Lindberg.^

(1866)). Snepperne findes spredte . . men
Yngelen er ofte ikke fuldvoxen. JSog'an./.^.

40 sunde Storke, der . . næsten alle faar Yn-
gel. Naturens V 1945.106. VLDyr.I.345(se u.

I. Vært 4;. II (jf. Aale-, Fiske-, Rødspætte-,
Øgleyngei; om fisk, padder, krybdyr (ofl.. lavere

dyr; sml. ogs. Bi-, Sværmyngel;. OecMag.I.
179 (se u. vraade l.i;. Saasnart Yngelen
kommer frem af Æggene, udsættes den i den
dertil bestemte Sø. Krøyer.FiskeriernesFrem-
me.(1852).ll. VSO.V11.437 (se u. Unge l.i;.

en gennemført rationel Karpeavl . . omfat-
50 tende alle Udviklingsstadier fra Æg og Yngel

til Spisekarper og kønsmodne Fisk. LandftO.

III. 57. jf.: Det vrimlede . . med Følel-

ser, som viste deres Hoveder og forsvandt
mellem hverandre som et Snogeyngel,
der pludselig uforvarende blottes. HansPovls.
HF.139 samt frøyngel (o: frøæg). Feilb.l.

379. til at fordrive Væggeluus udfordres . .

at Æggeyngelen udryddes. Fruent.(1799).

IV.292. ØsteTs-Yngel.Funke.(1801).I.520.
60 BerlKonv.XXIV.204. 2.2) (jf. Kimyngei; om
afkom af planter (spec: fremkommet ved

ukønnet forplantning). Slaaentorn (skyder)

op fra Roden mange Alen fra sig rundt
omkring . . og man maatte have idelig
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Umage med at rydde denne megen utidige

Yngel hort. Fleischer.AK.174. Larsen.fm.h.t.

champignoner), sml. JPaulli.Urte-Bog.(1761).

69 samt: *der hopped en langskægget buk
under fwnjrankernes yngel,

|
tog sig det

krusede løv og de saftigste klaser til æde.

NMøll.E.82. (jf. het.2A) uegl: (se) til . . at

du i Tide afluger ald Ondskabs U-krud hos

dig . . thi lader du den staa saa længe, ind-

til den giver Sæd af sig, er dens onde Yngel
ikke . . læt at uåryåde. Hørn.Moral.IL57.

\\

nu især (jf. YngMøg; hot., gart.) m.h.t. løg-

vækster. Fleischer.HB.206. Løget (vil) af-

sætte endeel Yngel rundt om det gamle
Løg. Green. UR. 23. Når yngelløgene er ud-

viklet, lægges moderløgene — de gamle
log med yngel — på bed dækket med . .

jord. Frilandshlomster. (1949).454. Formerin-

gen (af liljer) sker sædvanlig ved Løgyngel.
GABecker.Prydplanter.^(1911).62. Billige Tu-
lipanløg. Et Parti Tulipanyngel . . er til

Sa\g.SorøAmistid.^Viil944.8.sp.l. 2.3) om af-

kom af mennesker ell. (se l.53ff.) væsner

i menneskeskikkelse; nu især (nedsæt., foragt.)

om slæng, pak, ros (og ofte uden tanke

paa afstamning, slægtskab). *En deilig Yngel
mand om Dennem (o: ægteparret) saae at

vrimle . .
|
Sex af det andet Kiøn, og af det

første Tre. Tychon. Vers. 249. (bydelen var)

besat med de rette Amageres Yngel og
Mkom.EPont.Atlas.11.223. Den babylonske
Hore og hendes Yngel: de nymodens Jesui-

ter. PSø/rensen.^6o3fø/ei.2S27j. I Troldkvin-

dens Børn, du Hoerkarlens og Hoerkvin-
dens Yngel (Chr.VI: du hore-sæd). Es.57. 3.

Herut — han vilde ikke se hende (o: hu-

struen) for sine Øjne . . ud med sig — Yng-
let med — (hun tumlede) ned ad Trappen
fulgt i Hælene af tre brølende Børn. Thit

Jens.Ørkenvandring.(1907).210. Ragnarok, da
Aser og al menneskelig Yngel tilintetgøres.

MartinAHans.TS.57. O styret af abstr. subst.

i gen.: * Bedrifter give denne Tid ei Glands,
|

. . hvad her jeg seer, mig viser Tidens Yngel
slap og tung,

I

Som en alt udlevet Olding,

skjøndt den roser sig som ung. Heib.Poet.X.

385. Er I ej Syndens Børn og Løgnens Yngel
(1871: Sæd)?Es.57.4(1931). Nu kræver Dan-
mark af os, vi er stærke.

|
Lad kun Ak-

kordens Yngel falde ha,\KMunk.DS.14. (sj.)

om enkelt person: *Min Ven . . han, den be-

gavede Yngel,
I

. . var en Slyngel. Rode.D.20.

II
om afkom af overnaturlige væsner (i menne-

skeskikkelse). Det tredie Slags (trolde) var
en Yngel af de tvende iorrige. Schousbølle.
Saxo.9. *Djævelen og al hans Yngel. Hauch.
DV.1II.230. jættekvinder med deres yngel.

Grønb.MM.4. (læreren til drengene:) I Sa-
tans Yngel! hvor er I? Ing. Levnet.II. 36.

2.4) (især (jjj billedl.; ofte nedsæt, og blot

som betegnelse for myldrende mængde. Sort.

CC. 731 (se u. Ormerede;. Slige Betænk-
ninger har Satan selv til sin Fader, og er

en Yngel af hans onde Indskydelse. Hørn.

Moral.II.60. Jeg havde viist, hvorledes dette

Begreb . . af sig fødte en Yngel af Mod-
sigelser. Brøcftner.^<>S't;flr<ii i?iVieisen.^iS65J.4.

Hvor rigt paa yngel er ikke et ord som
bære (o: det er ophav til ,,bør", ,,barn"

,

„baare" osv.). Thorsen.Afh.il.26. Sorgen med
sin Yngel af Snkke.Rubow.P.72.
Yngel-, * ssgr. (\ Yngels-, Fiskenes . .

Yngels-i:\\d.EPont.Atlas.I.638. Fiskenes ..

10 Yngelsmaade og Yngelstid. JLybecker.Fiskene

og Fiskerierne. (1792). 5. — Yngle-, s. d.).

(især fagl.) af Yngel (2.i(-2)) (ell. yngle);

foruden de ndf. anførte kan bl. a. nævnes
(især biavl.): Yngel -ansætning (se Ansæt-
ning 2), -foder, -opdræt samt -leje, -rum (i

bistade), -celle, en. (ogs. Yngle-. Fleiseher.

B.162. BMøll.DyL.III.252). (biavl.) celle

i yngeltavle. MBeyer. Illustreret Biven. (1851).

56. GHolstJensen.Biavl.(1944).84. -knold,
20 -knop, -log, se Yngleknold osv. -pleje,

en. (ogs.Yng\e-. NaturvTidsskr.4R.III.309.

NaturensV. 1936.302). (jf. Opfostring slutn.;

zool.) den omsorg, pleje (med beskyttelse, mad-
ning), som dyr yder deres (spæde) afkom
(især m.h.t. lavere dyr); ogs. (sjældnere):

menneskers (fiskeres, jægeres) omsorg for jagt-

bare dyrs yngel. Boas.Zool.70. Ikke få ben-

fisk har yngelpleje. Det er oftest hannen,
der vogter æg eller unger.VLDyr.il. 37.

30 Yngels-, i ssgr. se Yngel-, yngelsom,
adj. [iøri,'(9)l(i)S(om(')] (ikke i rigsspr. yngle-.

AarbHolbæk.1935.8. — ogs. (skrevet) yngl-,

(menneskene) vare frugtbare og ynglsome.

PEdv Friis. S. 20. AFJust. Naturhist. (1802)

.

366. Baud.H.48 (smst.'(1905).34: yngelsom^.

BBudts Muller. Thyboer.II.(1940).5). {ænyd.

d. s.; af yngle (ell. Yngelj) som yngler fro-

digt, sætter et talrigt afkom i verden; frugt-
bar.

II
(i rigsspr. nu især fagl.) om dyr.

40 LTid. 1727. 639. Urhønen, en saa velsma-

gende og yngelsom Fugl.Blich.(1920).XVL
171. Suderen er særdeles yngelsom . . man
har . . kunnet tælle 300,000 Æg.Frem.DN.
521. Væderen kunde blive gammel og dog
være god, men var da ikke saa „yngle-

som". AarbHolbæk.1935.8. Feilb.
\\

(nu sj.)

om planter. Desforuden ere de (o: ligustrene)

saa yngelsomme, at enhver Green, som
hænger ved Busken, faaer HiøddeT.IDJust.

50 Havevæsenet.I. (1774). 200. \\
(i rigsspr. nu

især spøg.) om mennesker. Den døde Materie

er uden bevægende Kraft, følgelig uden Liv,

følgelig Uøngelsom, hvoraf følger, at Gud
ikke i bedre Hensigt kunde foreene Siælen

med Legemet, end til at sætte det i Be-

vægelse, give det Liv, og giøre det øngel-

som. Agerbech. FL. 13. Blich. (1920). XXVI.
198. Europæisk Kultur og saa et lille Nap
(jødisk indflydelse), det er dansk . . Skulde

60 vi glemme det, vil vi altid (Ætten er yngel-

som) have rigtige Jøder til at minde os om
det. VilhAnd.BM. 49. Det er en yngelsom
Familie, der er i alt 10 Børn. VfF.(sjæll.).
Feilb. {„iron.''). jf.: Kiøbenhavn (har altid)

m*
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været meget jmgelsom paa dette Slags Smaa-
kræk (o: uopdragne børn). Rahb.Tilsk. 1794.

412.
II

03 overf. den selvstændigt skabende

og yngelsomme Egenvirksomhed af Hjernen;

den organiske Fantasi, altsaa Digtergaven.

HBrix. Nis Petersen. (1947). 43. \\ hertil (nu
1. hr.) Yngelsom-hed. (Kalk.IV.678). vAph.

(1759). Svinets store Yngelsomhed. Olufs.

Landoecon.448. den stærke Yngelsomhed ved
Rotterne.PNSkovgaard. B. 55. Blich. (1920).

XVII. 13. Yngels -tid, en. se u. Yn-
gel- i ssgr. Yngel-strækdam, en. (jf.

Yngledam^ se u. Strækdam. -tavle, en.

(ogs. Yngle-. Fleischer.B.162.206). (biavl.)

tavle (1.3.3) til ell. med yngel. Da.Biavler-

Tidende.1886.20. SorøAmtstid."hl945.10.sp.2.

-traiivl, en, et. (zool.) trawl af særlig kon-

struktion til fangst (i videnskabeligt øjemed)

af fiskeyngel. Sal.XV11. 633. Naturforskeren

Johs.Schmidt.(1947).27. -tarv, en. se Yngle-

tørv.

yngere, kamp. af ung. f Ynger-
mand, en. (vel efter mnt. jungerman, ny-

valgt dommer, raadmand, ell. den sidst op-

tagne i et gilde, lav; jf. Oldermand (l.i og z)

og glda. tilnavn Jwngherman (se DGP.II.
517) samt Ørtjynger || i da. m. tilknytning

til komp. yngre (se ungj) person, der i et

gilde, (by-, haandværker)lav beklædte en vær-

dighedspost under oldermandens, resp. old-

gesellens; om forhold i 18. aarh. i og ved

Kerteminde: Cit.l723.(Vider.III.203f.). Fyn-
skeAarb.1947.38. ynges, v. ['øixas] -edes.

{ænyd. no. d. s. (no. dial. yngjastj; af ung;

sml. t yngres (Moth.U66) i sa. bet.; nu kun
(sj.) poet.) forynges; blive ung ell. yngre.
visse Mennesker ynges ved Alderen. J?oi&.

Forv.2sc. *Aaret ynges i Vaar paa ny.

Grundtv.PS.VIII.466.
yngle, v. ['ørxla] -ede. vbs. (sj.) -ing

(LTid.l738.538.1747.825), jf. Yngel (ænyd.
d. s., SV. yngla, no. yngle ; afl. af ung)

I) m. obj.: avle. Et Slags (troldfolk) sam-
menblandet og ynglet af begge de forrige.

Schousbølle.Saxo.c4.'^ *hine spæde Natter-

gale (har) sunget
|

elsket, ynglet smaae.
Trojel.II.83. tvende Hundevalpe, som hans
Hund havde ynglet. KbhAftenp.1778.sp.479.

jf.: rundt om paa Mosheder og Lavasletter

parrer Solstrejf sig med Muldstrimler og
yngler Græs. Fleuron.STH.12. \\ nu næsten

kun (i3, mindre br.) overf.: frembringe; af-

føde; fostre ^11.2 slutn.). (ofte m. h. t. tan-

ker, forestillinger). De forrige Griller har
ynglet andre nye, som har giordt mig gand-
ske foTt\ivlet.Holb.Bars.Y7. Leth.(1800).
(Columbus:) *har ej selve Havet

|
ynglet

Tanker derom (o: om Vesterland hinsides

Atlanterhavet)?
\
Har svømmende Stammer

. .
I

ej klarlig bragt os Melding
|
om Land

i Nesterled? Rich.11.103. Hans Hjerne var
frugtbar, avlede Drømme og Indfald og
Planer og Rænker, der hver for sig ynglede
Tiye.Brandes.IX.294. EmilRasm.H0.227. —

f: de første Protestanter ynglede andre
Protestanter af Big.Holb.MTkr.334. Jeg troer

ikke vor smukke . . Porcelains-Verk, i hvor
gammelt det og er, førend det yngler andre
. . Verker af sig.OeconT.11.46.

2) uden obj.: formere, forplante sig;

undertiden i videre anv.: være til stede, op-

træde i stort tal, ,,vrimle". 2.1) (især fagl.

(zool.)) om (navnlig: vilde) dyr. Africaniske

10 spættede Daa-Hiorte og Hinder, som der

yngle. Pflug.DP.60. *Her er en skummel,
en afskylig Klippe;

|
. . Drager yngle i dens

mørke iluler.Ew.(1914).III.59. Hos os læg-

ger Klokkefrøen Æg i Maj, men i Sydevropa
yngler den to Gange om A&ret. BMøll.DyL.
III.85. „At jmgle som rotter" er blevet et

udtryk for voldsom formeringsevne. VLDyr.
1.71. gorillaen yngler sjældent i fangenskab
yngle kolonivis, se kolonivis. jf.: nu er der

. . lige saa ynglende fuldt (af rotter), som
der før \aj.DagNyh.''liol922.2.sp.2. 2.2) (min-

dre br.) om planter. *Ukrud yngler meest
paa Jord,

|
Modnes først og ieAder.Grundtv.

SS.II.28. *endnu yngler Egen, Agern falder.

JVJens.Aa.54. Skt. Hansurter (kan) yngle

paa Tsiget.Elling.(PoUV2l946.10.sp.3). 2.3)

(ofte nedsæt., foragt.) om mennesker. *Yngle
Voldsmænd end og Fjender, holder jeg dit

Bud.EBrand.S.230. Et talrigt Afkom tum-
30 lede sig i Sandet . . de unge Arbejdere

(vendte efter endt soldatertjeneste) tilbage .

.

giftede sig og ynglede (o: fik mange børn).

NSvends. H. 46. Proletariat . . betyder de

Ynglende. JVJens.(Pol.^Vzl934.13.sp.4). 2.4)

overf. *(forf.s) Hiernes Afkom er ei meere
at udrydde,

|
naar Manuskriptet først, liig

Kubens Dronningbie
|
har ynglet tusind-

fold i et Bogtrykkerie. Tro;/eL/.40. *disse

skumle kongelige Sale,
|
Hvor Listen yngler

40 lumsk i hver en Krog. Oehl.IV110. det ha-

stigt ynglende Opløb omkring dem blev

haandfast spredt af en Politibetjent. LecA;

Fischer.Skyggenkommerførst.(1949).7. \\ især

dels om penge, kapital, der vokser, giver (gode)

renter: Hvert Aar har han . , en halv Tønde
(o: specier) ude, for at yngle i Lykkehjulene.

Ing. LB. 1.69. Kræmmerkisternes ynglende
I)\ik&ter.JPJac.I.130. PLevin.RF.125. Feilb.

— dels om tanker, udtryk, aandsprodukter

50 olgn., der afføder (en fylde, vrimmel af) nye

tanker osv.: Bødvar- og Svipdagssagnene
yngler øjensynlig ved berøring med hin-

anden. ^OZr.DH./.220. Ordene yngler i Poul

Helgesens Fantasi. OFriis.Litt.241.

Yngle-, i ssgr. (undertiden vekslende m.

Yngel-, se u. Yngle-knold, -knop, -løg, -tørv,

;//. w. Yngel-celle, -pleje, -tavlej. (fagl., især

zool., bot.) af yngle 2(i-2); foruden de ndf.

anførte bl. a. Yngle-bur, -dygtig(hed), -evne,

60 -karpe, -koloni (se u. Koloni 2.2), -kraft,

-legeme (jf. -knopj, -omraade; se ogs. u.

Ynglefugl, -blad, en. 2( Bryophyllum tubi-

florum Hariv. (m. talrig yngel langs blad-

pladens rand). JohLange.Pl.(1949).76. -cel-
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le, en. se Yngelcelle, -dam, en. (fisk.)

d.s.s. Legedam; ogs. ^;Y. YngelstræMam;
sj.) om strækdam (OpiBMV. 514). Schytte.

IB.II.365. Karpeavl med Yngledamme og

Sættedamme og Fededamme i Terrasser.

Bogan.1.85. GyrLemche.S.IV.9. -dragt, en.

(jf. Sommerdragt 2.1 ; zool.) den særlige

(prægtige) dragt ^3.4 slutn.), hvori visse dyr

(fugle, fisk) optræder i yngletiden; legedragt

(2). BMøll.DyL.II.4. Laks og havørred i

yngledragt. LovNr.500 ^*1^1951.§19,1. -fngl,
en. (zool.) fugl, som yngler i et vist omraade.

BMøll.DyL.II.260. Ynglefugle, omfattende

arter som yngler i landet og som om vinteren

enten trækker bort (yngletrækfugle), strej-

fer omkring (ynglestrejffugle) eller forbliver

i yngleområdet (ynglestandfugle).FLD«/r.7.

148. -knold, en. fo^s. Yngel-. MøllH.III.

499. DagbU'lzl910.Till.2.sp.3). (hot.) knold,

hvorved en plante formerer sig; spec: knold-

formet yngleknop. Warm. Bot.^ (1880). 133.

VSO. -knop, en. (ogs. Yngel-. MøllH.
IY.244). (jf. -knold, -løg; lot.) knopformet

organ til vegetativ formering, der dannes paa
moderplanten og senere løsner sig fra denne,

hvorved en ny plante opstaar; lulMl. Lange.

Flora. LVI. Warm.Frøpl.132. -korn, et.

(bot.) knopkorn. Warm.Bot.'(1886).509. -log,
et. (ogs. Yngel-. MøllH.IV 243 f. Frilands-

Uomster.(1949).454). (lot.) løgformet yngle-

knop; kimløg; løgknop. Warm.Bot.^(1880).
133. MentzO.BilV322. -plads, en. (jf.

-sted og Legeplads 2; især zool.) plads, som
dyr opholder sig paa i yngletiden. Liitken.Dyr.^

155. DJagtleks.1395. jf.: (denne) vægbeklæd-
ning . . afgiver ikke yngleplads for bakterier.

Vikingen.^lil952.10.sp.l. -pleje, en. se

Yngelpleje, -rede, en. (zool.) rede, hvori

yngelen opholder sig. Foruden de egentlige

Ynglereder bygger Hannen (af rørhønsene)

flere „Ilvilereder", paa hvilke de førstfødte

Unger af et Kuld plejes af den ene af de

gamle, medens den anden ruger de reste-

rende Æg paa den egentlige Ynglerede.

OrnitholFT.XXXII.48. (muldvarpens unger)

fødes i maj-juni i en særlig ynglerede, der

skal være noget simplere bygget end vin-

terreden. yiyD?/r./.22. yngleisom, adj. se

yngelsom. Yngle-sted, et. (jf. -plads;

især zool). FHFrim.SK.13. *udyrket Ager
vorder

|
En Lyngmark, Ynglested for Øgler.

Boye.PS.II.29. (ænderne søger) ved For-

aarets Komme . . til Ynglestederne. Sal.

XVIII.841. -syge, en. (landhr.) vækst-

abnormitet hos kartofler, hvorved der dannes
nye smaaknolde i st. f. skud. Cit.ca.l921.

(OrdbS.). Ernst Gram. Kartoflens Sygdomme.
(1940).31. -tavle, en. se Yngeltavle, -tid,
en. (sml. Yngelstid u. Yngel- i ssgr.) aars-

tid, tidsrum, da dyr yngler. Schytte. IR. II.

366. DJagtleks.1395. -træ, et. (forst.) fang-
træ. Forst O. -torv, en. (ogs. Yngel-, Lar-
sen.), (gart.) tørv dannet ved sammenpres-
ning af gødning og græstørvjord, anv. til cham-

pignondyrkning. TygeRothe. Plante -Drivning.

II, 2. (1890). 22. -vandring, en. (zool.)

vandring, som visse dyr foretager til yngle-

pladsen. LiXtken.Dyr.^155 (m. h. t. trækfugle).

Nordsjælland.^''U1906.1.sp.3 (m. h. t. aal).

I.Yngling, en. ['ørileq,] (i bet.2 under-

tiden ved forveksling (skrevet) Yndling. Berl

Tid.''l7l920.Aft.l.sp.6. jf. DSt.1939.73 samt
M. Yndling;, flt. -e (i bet.2: Bagges. DV X.

10 193 (men smst.180: -er). Blieh.(1920). 1.133

(men smst.lOO: -er). Kierk.VII.96.VIII.185

ofl. TroelsL.XIII.130. Es. 23.4 (1931)) ell.

-er (i bet.l: Moth.U66. se videre u. bet. 1. —
nu vist sjældnere end -e, jf. Saaby

^-* Mikkels.

Sprogl.166, i bet.2: Carst.Verv.133. Ørst.AN.

11.122. Hauch.ND.83. Draehm.DM.141. Jac
And.Er.III.104; M0.\ MO. og D&H. har

kun -er, mens Molb.HO., Saaby.*-'', Glahder.

Retskr. og Brøndum-Nielsen.GG.III.26 side-

20 stiller formerne), (ænyd. (i bet. 1), sv., no.

d. s., sen. oldn. ynglingr, isl. (foræld.) yng-

lingur (nu: unglingur; jf. færøsk unglingur,

unglingij; sml. glda. unggeling, iungelin (Suso.

12.56; mnt. jungelinj og oeng. geongling,

holl. jongeling, oht. jungaling (nht. jiingling);

til ung, men i nordisk (i det mindste i bet. 2,

s. d.) efter syd- og vestgermansk)

1) om ung(t), uudviklet dyr ell. plan-
te(del). „kaldes det unge, som kommer

30 irem." Moth.U66. I.l) om ungt, uudviklet dyr,

dyreunge, yngel. Rostgaard.Lex.Y3b. (bremse-

hunnerne) have saa mange Æg at udligge,

saa mange Ynglinger at nære. LTid.l738.523.

II
nu vist kun (dial., gldgs.) om ung (halv-

voksen, aarsgammel) gris. EPont.(KSelskSkr.

1. 76; sdjy.). P Tommerup. Drejø. (1823). 51.

FCLund.Thorseng.(1823).106. DF.1928.52.
1.2) f om ung plante(del). Frøet er . . den
Deel af den gamle Plante, som indeholder

49 en spæd Yngling. Buchhave.GP. 6. jf.: Vin-
yngling . . Kaldes et vildt vin skud, som
kun bær blade og ingen hær. Moth.V191.
1.3) t billedl., om foster (4), aflægger (2.\

slutn.). Disse Munke have siden spreedet

sig ud over heele Europa, saa at man udi

det 15de Seculo regnede henved 16000 Bene-

dictiner-Clostere, som alle vare Ynglinger

af det store Cassinske Coenohio. Holb.Kh.392.

2) (fra midten af 18. aarh. (bibl. rweppe før

50 i 1907-overs, af Ny Testamente); efter ty.

jiingling; brugen dadlet, resp. forsvaret Kri-

tik og Antikritik.1787188.320. Rahb.Tilsk.1794.

261.271 f.333 f., jf.: Det tydske Ord Jung-

ling kan jeg ikke finde mig i at give med
det udanske Yngling; jeg omskriver der-

for dette Sted. Tode.LE.5 || bortset fra spec.

anv. (se sp.l099^^^) højtid., poet. ell. spøg. (if.

MO.^ MO. Levin, fremmed for talespr.)) pur-
ung, ikke (fuld)voksen person; næsten

6« kun (jf. dog: mangen Yngling af begge

K\øn. Rahb.LB.1.485 og sp. 1099,1. 36 og 56):

ganske ung mandsperson paa stadiet mel-

lem barn og voksen; (pur)ungt menne-
ske; ungersvend. *Lidt ubesindig, flygtig,
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vild,
I

Som Ynglinger, hvis Ungdoms Ild,
|

Før Aldren lær dem Hyklerie,
|

Giør ofte

ubetænksom ine. Carst.Verv.133. de Yng-
linger, som nu først modtage den akade-
miske Borgerret. Ørst. 11. 129. * Ynglinger i

Plade,
I

Drenge, klædt i Staal,
|
Mænd med

faste Hjerter!
[

Det er Danmarks Maal.
PalM.VIII.159. da de kom ind i Graven,
saa de en Yngling (1819: ung Personj sidde

ved den højre Siåe.Marc.16.5 (1907). han
voksede og blev Yngling og blev Mand.
HBrix.NisPetersen.(1947).41. et par haabe-
fulde ynglinge paa pigesjov

\
i sammenlig-

ning: (han er) livlig og hurtig som en Yng-
ling trods sine 73 Aar. Brandes. Br.1. 105.

endnu højt op i aarene arbejdede han med
en ynglings raskhed

j
talem.: beskedenhed

er en ynglings skønneste dyd, se u. Beske-
denhed 2. — i lilledl. udtr.; spec. i udtr. for

(skønt bedaget) at eje en ung mands raskhed,

vitalitet, fyrighed osv.: *skiøndt han (o: Rah-
bek) alt som Yngling var en Mand,

|
Blev

han som Mand en Yngling.Oehl.XVl11.254.
Efter dem Alle (o: bidragyderne i tidsskrif-

tet), den sidste Mand, fuldendende Trop-
pen,

I

Yngling i Sind og i Skind, men be-

daget, den Ældste nu følger. FGuldb.(Gæa.
1847.314). disse Folk fra Østersø til Vester-

hav . . der nu (o: i renæssancetiden) var ved
at blive fra Drenge til Ynglinge. TroeisL.

XIII.130.
Il (jf. sp. 1100^«-) m. særlig anv.,

om medlemmer af visse foreningers ungdoms-
afdelinger olgn. Kristelig Forening for unge
Mænd (K.F.U.M.) er en Sammenslutning af

kristne Ynglinge. Sal.X.1058. spec. (sport.)

om unge sportsudøvere af begge køn i alderen

(ca.) 16—18 aar (i sportsgrene som atletik,

boldspil; se nærmere Sportsleks.II.685): Aka-
demisk Boldklub 1889—1939. (1939). 136. Pol.

'U1952.4.sp.4.

II. Yngling, en. se u. yngle.

III. Yngling, en. se Yndling.
Ynglinge-, i ssgr. (i ældre tid ogs. Yng-

ling- og (især) Ynglings-, se sp.llOO^^^;
Molb.HO. MO. SvGrundtv. har kun Yng-
lings-, Holst. R. S&B. Saaby.'-' kun Yng-
linge-, Saaby. ^-^ Ynglings- og Ynglinge-J. af
I. Yngling 2 ; navnlig ({3 undt. i anv. sp.

1100^^) i mere tilfældige dannelser, hvoraf kan
nævnes (jf. ofte tilsvarende ssgr. sp. 1100^"^

m. Ynglings-); i ynglingeaarene. 5'cfeJB.

Der var stadig noget ynglingeagtigt
spinkelt over hans Skikkelse. J.ai)ons.>S.i2.

Ynglingealderen, fra det 16. Aar ind-
til den væsentlige Afslutning af Legemets
Vækst (hos begge køn). Sal. 1. 457. i ham
selv genfødtes hans Ynglingesjæl. Han
var paany atten Aar. Jørg.HV 21. Yng-
lin ges kikkels e.Zaper. Skikkelsen (hos en
eOaarig) er yngUngesmidig.Pol.^Val941.
9.sp.2. (jeg) husker fra Ynglingetiden
. . Uviljen i det nationalliberale Milieu.
KGBrøndst.E.51. *er end Oldingens Isse

|

nøgen og hvid, dog ynglingevarmt hans

Hjerte skal \d8re\FGuldb.I.62. Drachm.F.I.
400. — (sml. I. Yngling 2 slutn.) dels (gldgs.)

m. henblik paa (navnlig: kristelige) ungdoms-
foreninger (spec: „Kristelig Forening for unge
Mænd"): Ynglingeforening. »ScfeB. Yng-
lingeforeningen i Christiania er stiftet 1869
. . I Sverig (fremstaar) egentlige Ynglinge-
foreninger . . først i 1876 . . I Danmark
stiftedes den første „Kristelige Forening for

10 unge Mænd" i Kjøbenhavn . . 1818. Smaa-
skriftertilOplysningf. Kristne. (1886). Nr.7. 17.
GyrLemche.FS.47. „Ynglinge mø de" i Mis-
sionshuset. Gravl. EP. 161. KBirkGrønb. KD.
202. dels (sport.) i ssgr. som Ynglinge-
hold, -kamp, -turnering || mon vel
hvert Oldingøie kan

|
med Ynglingild

ved Ynglingminder tindre? FGuldb.II.119.
*Ynglingøie.smst.I.152. Saa yngling-
smækker og saa jomfrublød

|
hun gynged

20 sig. Drachm.GG.48. \\ i Ynglings- og Mand-
doms aar ene. Oe/iLÉr. 7.25. Thorgrim drog
. . paa Kaperie, thi nu var han i den
bedste Ynglingsa.låer.Abrah.(Skand Mu-
seum. 1800. 3.H. 13). (faderen) sendte ham,
da han havde opnaaet Ynglingsalderen, til

Universitetet. Ifawc/i./.ifi. et mildt næsten
jomfrueligt Yngling s -Ansigt. Ing.PO.I.
47. YngUngsfigur.VVed. G.123. denne
Stund (o: slaget paa Reden), den fordrer

30 Ynglingskr a.it.Oehl.Bidr.1.407. han, der
drog af egen Vilje . .

|

ynglingskæk i

Krigen. Rørd.GK.123. det friere Ynglings-
liv efter Udgangen af Skolen. Ørst. 11.117.
en herlig Ynglingsskikkelse./«g'.ZjS.7.35.
ynglsom, adj. se yngelsom.
yngre, komp. af ung. yngres, v. se

u. ynges. Yngste-, i ssgr. ['ørx'sda-] (især

talespr.) af best.f. af yngst (se ungj; til be-

tegnelse af (forhold vedrørende) person, der

40 er yngst m. h. t. alder ell. anciennitet, fx.:

Yngstebarnet vil gerne hævde sig, være
Førstemand. VorUngdom.1939/40.122. Otto
var blevet Yngstefuldmægtig hos en an-

set Sagiører.JacPaludan.UR.22. Præsten ..

bad for sin døde yngstefødte (alm.: sidst-

iødte).GyrLemche.S.II.67. Foreløbig maa De
gaa paa Yngste -Holdet (paa et kursus

for voksne). KBirkGrønb.KD.160. Yngste-
mand i Firmaet. PoUVi 1942.11.sp.3. tragi-

50 ske Historier om Yngstesønner, der . .

slog Far og Mor og alle Søskende ihjæl,

fordi de følte sig forfordelt paa Arven.
AndNx.PE.11.251 (jf. III. Drunt;.
Ynli, en ell. (i bet. ?>) et. [ør^'g] best. f.

(i bet. 1-2; sj. i alm. spr.) -en (Oehl.XII.
197. Gravl.EB.123). flt. næppe br. (i bet. 1-2).

iglda. æda. ynk (Sydrak.68), ønk (Kalk.IV
926. Fragm.4. Harp.Kr.LXXlll), sv. (en, ett)

ynk, no. ynk; vbs. til II. ynke)
60 I) (især Cp) (stærk) medlidenhed; med-

ynk; undertiden m. tanke paa, at denne fø-

lelse udtrykkes i medlidende, deltagende,
ynkende miner olgn. ell. (næsten kun) ord:
(stærk) beklagelse (2). Det ynksom Klage-
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maal dog rørde hendes Blod,
|
Ja Taarerne

af Ynk i hendes Øjne stoå. Holb.Paars.200.

Dengang det nu rygtedes i Fædrene-Landet,
hvilken Udaad der var bedrevet (o: mordet

paa hertug Knud i Haraldsted), da fik man
Ynk at høre, thi hele Landet sørgede . .

Mænd græd som Kyinder. Grundtv.Saxo.III.

95. aldrig beklagede (jeg) mig over Nogen
i min Omgivelse, men kun over mig selv,

der, som jeg fuldt og fast troede, var kom-
met paa en aldeles feil Vei, idet jeg der (o: i

skolen) syntes kun til Spot og Ynk.HCAnd.
ML.74. Ligger hun skjult hjemme som et

anskudt Dyr, der ikke vil udsætte sig for

Ynk. HansPovls.HF.148. misundelse er bedre

end ynk, se Misundelse, (jf. Selvynk; mindre
br.) om selvmedlidenhed: hurfor skal æ (o: en

tjenestepige) . . gaa der og vræde og slide

og tilmed høre o (o: paa) al den Ynk og
Beklavels' . . de gammel derhjemme trænger
saamænd møj haardere til B.]æi\Tp.EBertels.

MH.51. II
i (andre) særlige forb. m. verber

og (ell.) præp.-led; ofte i forb. som føle
(Ew.(1914).III.192. Skoven skulde fældes .

.

og alle Skovens Fugle mistede deres Hjem.
(Hun) følte Ynk derover i sit B-ieite.HCAnd.
(1919).III.351) ell. have ynk (med, over

osv. en ell. noget), vække ynk fDa Udaaden
(o: mordet paa hertug Knud i Haraldsted)

rygtedes . . vakte den Ynk hos høj og lav.

J0lr.SD.III.131) ell. i forb. m. præp.-led

styret af af (Ing.EM.1.52. Gravl.EB.69),

mod, t i 6^^- (i^i^ oftest) med, over. Hun
har Jer . . saa kiær, at jeg havde ret Ynck
i hænde. KomGrønneg.1.252. der er mere
Ynk i mit Hjerte over Dig, end jeg selv

tToede.HCAnd.(1919).III.294. *jeg har in-

gen Ynk med din Nød.LCNiels.SmS.57.
Man skal aldrig af Ynk mod de ulykkelige

paadrage sig de heldiges Unaade. iVilføTi.

VLdtt.II.517. — uden ynk, uden medynk
ell. sorg; ogs.: uden (naade og) barmhjertig-

hed, være saa upatriotisk sindede, at vi uden
Ynk skulde kunde see vort kiære Fæderne-
land saa fattigt (at osv.).Langebek.SA.43.

OKjær.Overs.afHorats'Oder.(1863).125.
\\ (jf.

bet. 2 ; sj.) hvad der er genstand for medynk.
Stavnbundne Vorned . .

|
Med Negren,

Verdens Ynk, maa sammenligne sig.Bull.

(SkVid.IX.147).

2) hvad der vækker (er skikket til at væk-
ke) medynk, medlidenhed; ynkelig(t)

,
ynk-

værdigst), ussel(t) forhold, tilstand;
jammer (1); elendighed (4); ynkelighed.
Holb.Paars.34. hun lever i en ussel Hytte,
eensom og forladt, jeg . . kommer aldrig til

hende, det vilde gaae mig alt for nær, at

see den Ynk. Biehl.(Skuesp.111, 4.11). Oehl.

XXX.61(se u. L Smerte 2). „Du er . . for

god til at være hos det hellige Kram .
." —

„Naa . . det er da mine Forældre .
." — „Ja,

det gjør ligemeget, der er ingen Ynk paa-
imde."AntNiels.Bondeliv.III.(1869).31. jeg

synes ikke, jeg ret kan faae (hoffets og stats-

ministerens fester) passede med vor Politi-

ske Ynk, eller kanske ere de just et Barn
af denne.Cit.l866.(HCAnd.BCÆ.II.265). jeg

har ingen Tro og ingen Kræfter. Han røres

over sin Ynk. HansPovls.HF.147. ofte i forb.

som det er ynk ell. (nu) en (ren) ynk ell.

den rene ynk (at se olgn.): Aa! det er

en Ynck at see paa den stackels Jomfru;
Intet i Verden kand trøste hende. Holb.Mel.

10 1.4. Er nu intet min Kæreste i Krigen og
ligger og døjer baade ondt og værre? Det
er den rene Ynk at tænke paa. JPJac./.22.
Det er en Ynk at læse Beretningen om de
Ulykker og Rædsler, som Floden førte med
sig. AchtonFriis.JL.il.30. det er (en) ynk at

høre lus hoste, de er saa trangbrystige, se

Lus 1.2 slutn. (ridefogeden) slog og haand-
terede Karlene saa det var en Ynk.
NPWiwel.NS.55. nu sidder (hun) og tuder,

20 saa det er en Ynk.ErlKrist.DH.63. jf.: *(den

fornemme gamle dame) Stod op og neied,

saa det var en Ynk. Oehl.IX.85. \\ se ynk
(ell. en ynk. Feilb.) paa en, {ænyd. d.s.,

æda. se ønk a. Fragm.4(jf. smst.215), sml.

oldn. sjå aumu(r) å e-m; nu kun dial.) være
vidne til ens usselhed, elendighed (og ynkes
over, forbarme sig over en), (dræbte han bar-

net) fordi det var svagt og han saae Ynk
paa det . .? Ney; thi Vidnerne har forklaret

30 at det var irisk.Wiwet.SageriHøyeste-Ret.

I,l.(1774).41. det skar mig i Hiertet for den
smukke Due (som var fanget og intet vilde

æde); jeg (kunde) ikke længer holde ud at

see Ynk paa den. Rahb.Fort.1.456. Ing.VS.
11.71. det (var) da bedre, at Vorherre vilde

gjemme ham, end at han skulde blive en
Krøbling, saa vi skulde see daglig Ynk paa
ham. AntNiels.FL.III.62. I maa heller ikke

tro, at jeg er forsagt, at mine Kammerater
40 skal se nogen Ynk paa m.\g.Cit.l864.(KLars.

UK.127). UfF. II
(sj.) som udbrud af (dyb)

beklagelse: jammer! jammerskade! *0 Ynk!
— saa bær da Norden

|
Din største Skat

(o: den døde Fr.V) til Jordenl Ew.(1914).
1.102.

II (jf. Jammer 1 slutn.; sj.) konkr.,

om noget usselt, elendigt. *hun blev vred og
løb sin Vej

|
til Simon (o: kæresten) var en

Ynk, saa sær og saaxlig. SophClauss.M.ll.
En Ynk af laset \JndeTtøi.PoU'U1945.3.sp.3.

50 hertil vist ogs. (om litterært makværk): *Seer

Du ei selv, hvor mine Vers er slette?
|
Saa

her jeg staaer . . |
For Dig, min Eneste

!

med Ynk som dette\Winth.XI.50.

3) (l.br.) vbs. til H. ynke 3: jamrende,
klagende lyd, udbrud. Kaja slap fra (mo-
deren) med et klagende Ynk. Ingen kunde
knibe saa hjerteskærende ondt som Mor.
Herdal.Tirsdag.(1932).55.

I. ynke, adj. {ænyd. d.s. (Kalk.1.476 a.^*

60 V.lllb**), SV. ynka; labialiseret form af II.

enke; nu kun dial.) d. s. s. II. enke. nogen
„yncke" Hesselskov. Cit.l704.(CChrist.H.266).

der ere nogle ynke faa, som ikke kan
hiel]^ea.Rottbøll.S.62. det er kun en ynke
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forfløien een (o: ilandt de unge mennesker),

der . . kan være en Smule musikalsk. Rahi.

Tilsk.1800.36. MDL. FDyrlund.Uds.59. å,

giv mig bare en ønke smule. £7 /F. se ogs. u.

II, enke. jf.: denne Uting (o: en slet vaude-

ville) fik . . Lov til at krybe over Scenen
med et udeelt ynkeringe Bif&lå.Oversk.L.éll.

II. ynke, v. [^øriga] Høysg.AG.97. -ede
ell. (poet. ell. dial.) -te (EBrand.J.165. VSO.
(„sieldnere"). ynktes (i het. 1.2j; Oehl.ND.
15. Hrz.Lyr.I.49(se sp.1104^^). jf.Moth.Y4.
Feilb.); part. -et ell. (i rigsspr. poet. (sj.)) -t

[øiX'gd] (Oehl.Prom.III.lll. jf. Moth.Y4).
vis. (sj.) -ning ^Forgiæves var . . alle deres

forblommede Vink (om ægtemandens utro-

skab). Varsler, Raad, Ynkninger. Rahb.Fort.
11.310. Amberg.), jf. Ynk. {penyd. glda. ynke,
ønke (Kalk.lY.927. SjT.73.83.Fragm.94), sv.

ynka, omka (fsv. ogs. onka, ymkaj, no. ynke,

oldn. aumka; afl. af oldn. aumr, øm (se øm))
I) fatte, føle (dyb) medlidenhed, med-

ynk med, have (inderlig) ondt af en ell.

noget; undertiden ogs. (højtid., relig.; især om
guddom): p. gr. af medynk vise naade, for-

barme sig (over) (*i Vrede slog jeg (o: gud)
dig (o: Jerusalem),

|
men i Naade dig

jeg ynkte.EBrand.J.165. *De unge Piger er

fødte med Kærlighedsvældet i Hjærtet —
|

se, Guderne har dem ynket. SSwane.Skyer.
(1912).17. se ogs. 1.45). I.l) i egl. anv.; især

m. tanke paa, at følelsen finder udtryk i del-

tagende, medfølende ord: beklage; stakle (I).

II
m. obj. achi jeg yncker den ærlige gamle

Mand, der har saadan en vanskabt (o: van-
artet) Søn\Holb.Jean.IY6. da I havde truffet

den stolte Ørn i Flugten, ynkede I den dog,

der den ia\dt.Ing.VS.III.125. han ynkede
sig selv: en stor Ulykke var brudt ind i hans
Liv og havde for bestandig lagt det øde.

Gjel.M.369. *jeg mistede Emma (o: den el-

skede).
I
Alverden ynkede mig. JVJens.Di.

56. (især tj),^ nu mindre br.) m. abstr. obj.:

Jeg ynker eders Tilstand. jffoiJ.t7s?/nZ.7.i.

*Vant ved egen Qval at ynke andres Smerte.
Rahb.PoetF.II.174. *Da ynked Gud i Evig-
hed

I

Min Jammer og Elende. SalmHj.325.4.
Hun vidste ikke, hvad hun mest skulde

ynke, enten den Anstrengelse, det . . havde
kostet ham at udarbejde disse mange hen-
synsfulde Vendinger, eller det Hykleri, hvor-
med han søgte at skjule . . hvad der dog var
den egenlige Aarsag til, at de maatte skilles.

Pont.LP.V11.183.
II

uden obj. *l Smaating
ynke de, kun med den store,

|
Den virkelige

Sorg de drive STpot.Hauch.DYII.211. talem.:

hellere misundt end ynket, se misunde 1

slutn. være at ynke (især i nægtende ell.

spørgende forb.): „Siunes dig ikke, at en
stakkels Barselqvinde er at ynke?" — „Jeg
har ikke Stunder at ynke hende nu, jeg har
nok at bestille med at ynke mig selv, som
har ligget saa lenge under Sengen."Holb.Bars.
II.6. *Enken var ei meer at ynke,

|
Jesus

. . lod Enkens Søn o]pata,a,e.Grundtv.SS.II.

248. han er saamænd da ikke til at ynke.
LollO. — som vbs. Ynk en.Moth.Y4. var
jeg Keiser, vilde jeg frabede mig al Ynken.
Bredahl. 11.151. KMunk.SD.46. —

(jf. u.

medynke; især CP, mindre br.) i præs. part.;

navnlig om ord, ytring, følelse, der udtrykker,

udspringer af medfølelse, beklagelse. Stakkels
Pilatus; det er jo opbevaret det ynkende
Ord af Dig om ham, den Korsfæstede „see,

10 hvilket Menneske." Kierk.XI1.188. han (hø-

stede) i det offentlige Omdømme kun , . et

Smil og i det Høieste et ynkende Skulder-
træk. Dawds.ZZ.V.JiO. som dansk Politiker

er N. N. nu en død Mand . . Et saadant
Fald fra en saadan Højhed vækker altid .

.

visse ynkende FøMser.YortLand.^V 7 1898.2.

sp.3. 1.2) (jf. u. bet. 2 slutn.; i rigsspr. især

højtid.) dep. ynkes, være ell. blive opfyldt
af medynk; røres (inderligt); ofte i forb.

20 m. over ell. (næsten kun m. abstr. styrelse;

nu mindre br.) ved ell. (sj.) med ('Velgjø-

rere, der ynkes med den Blinåel Hrz.Lyr.1.6).

en Samaritan reiste, og kom til ham (o: den
mishandlede), og der han saae ham, ynkedes
han inderligen.LMC.iO.33. dersom I vidste

hvilcken en Hierte-Sorg I forvolte Hænde
herved, saa ynckedes I over hændes Ulyck-
salige Skiehne. Kom Grønneg.11.34. Ynkes dog
over mig (o: Amled) . . og lader mine

30 Gienvordigheder gaae eder til Hierte .

.

Forbarmer eder ogsaa over min stakkels

Moder. Schousbølle.Saxo.81, *Forsynet ynke-
des mildt over ham,

|
Der ynktes ved

Andres Q\ide.Hrz. Lyr. 1.49. (præsten) var
(olm.: havde^ ynkedes over (nyhollændernes)

lille forfaldne Trækirke. Nystrøm. Frederiks-

berg. 1.(1942). 77. *Kvinden ynkes ved ham
den Svage. Per Lange. Forvandlinger. (1929).
47. Flemløse.184. Feilb. LollO. (selv) en sten

40 maa(tte) ynkes derved (ell. derover^, se

Sten 7.6.
II

(nu næppe br.) i upers. konstruk-

tion, i forb. mig ynkes. Jesus . . sagde: mig
ynkes inderligen (1907: Jeg ynkes inderligt}

over Folket, thi de . . have Intet at æde.
Matth.15.32. jf. næste gruppe: *Mig ynkes
ret, at de saa uforsigtig g&&e.FierdePrøveaf
DanskeYers.(1739).16.

\\
(sj.) m. obj. Yng-

lingen I ynkes hør. JohsSteenstr.(Danm Rig
Hist.1.768). *Nid har jeg aldrig følt, langt

50 snarere ynkes jeg dem, som
|
Glædes ved

Døgnets V\dink.DTidsskr.l904.771. jf. ovf.

1. 45 f.

2) (ikke i alm.spr.) vække medlidenhed
hos; røre til medynk. *(jeg) talte venligt

|

Og mildt til hende; thi hun ynked' mig.

Hrz.Svh.25. saa slog han hende . . Men
hendes Jammer ynkede ham ikke. KLars.
BB.79. jf.: (han) var gaaet ud i Klitterne,

fordi det ynkede (o: smertede) ham at se

60 sit Bohave komme under Hammeren (o:

blive bortauktioneret). Bergs. BR.282. \\ (jf.

bet. 1.2) dep. *Hvor ængstelig
|
Han dog seer

udi . .
I
O hvor han ynkes mig, den arme

M&ndlHeib.M.254.
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3) (jf. ømme (sig); nu især i (dial.-farvet)

talespr.) refl. ynke sig, jamre sig, klage

I

sig, vaande sig (bitterligt). Moth.Yé. Han
hører, hvor Kongen (der ligger nøgen i

sneen) sig ynkeT.CFrim.AS.38. *Hun blus-

ser smilende, ei hun sig ynker (o: ved at

finde den elskede dræbt). Oehl.XXIY77. Han
er en Kræmmerhund, er han ! . . ynker han
sig for, der vil blive Stilstand i hans Handel?
JPJac.1.52. Espen ynkede sig ikke, han bar
de Bylder der blev lagt paa ham.Gravl.
Espen.(1933).56. (sj.) som vbs.: (visse per-

soners) Ynken og Klagen kan . . vække vor
ningeagt.Sibb.PK.II.113. billedl.: Stolen yn-
kede sig under gaardmandens vægt. Gersov.

BR.169.
ynkelig, adj. ['øixg'ali] adv. d. s. ell. -t

ell. (t) -en (lSam.7.2(Chr.VI). CPRothe.
MQ. 11.29. Folkets Nisse.^yil879. 7. sp.l. Fr
Heide.Midtsjælland.(1919).181). (ænyd. glda.

ynkelig, ønkelig, sv. ynklig, omklig, no.

ynkelig; til f'Ynk og) II. ynke)
I) jammerlig; elendig; ussel; ynk-

værdig. I.l) om ting ell. forhold. *visnet

hænger
|
Det ynkelige Straae ved den saft-

løse Rod. Zetlitz.Poes.l7. tusinde Myg om-
suse det lille Telt, det er en ynkelig Nat.
HCAnd.(1919).I.409. Hun satte sig i en af

de ynkelige Kurvestole. LecÅ;A'sc/ier.ffi¥.2P9.

gøre en ynkelig figur, se Figur 3 slutn. om
aandsprodukt olgn.: tarvelig; slet. ynkelige
(o: slet skrevne) Breve. LTid. 1749. 331. et

ynkeligt OTasipil.NyerupRahb.il1. 243. Jeg
bumrede frygtelig i Aarstallene (i historie

til optagelsesprøve paa Sorø akademi). Natur-
historien var endnu jnkeligeTe.Schand.O.I.
44.

II
sjiec. (især (g) m. (overgang til) bet.:

som paakalder medfølelse, medliden-
hed; medynkvækkende. de ynkelige, de
skrekkelige . . Optrin, hvormed min Ind-
bildningskraft utrættelig udpyntede Ryg-
tet (fra krigsskuepladsen). Ew.(1914).111.241.
i Holland . . var hun i de ynkeligste Om-
stændigheder. iS'tompe.y/.22(?. de Fattige .

.

krybe . . sammen i deres ynkelige Fattig-
dom, uden at knrnre. [SHeegaard.J Et Han-
delshuus.(1871).40. om syn, skue: Disse Liige
(o: lig) bleve til et ynkeligt Spectakel lig-

gende paa Torved i 3. 'Da.ge.Pflug.DP.865.
(hun havde) i den Grad været plaget med
Liigtorne, at hun maatte træde saa ømmelig
paa Foden, at hun afgav et paa eengang
ynkeligt og latterligt Skue. PaiM./L./.275,
;/. M. Syn 7.1. i udtr. for voldsom død, drab:
Jason giorde et ynkeligt mord (1871: anret-
tede uden Skaansel et BlodbadJ paa sine

egne hoTgere.2Makk.5.6(Chr.VI). lide Kvæl-
ningens ynkelige Død.PHans.KK.262. Ved

I
Meldorfs Erobring . . anrettede man et

\
ynkeligt Blodbad paa Oldinger, Kvinder og
Børn. Fabricius.D.11.66. (.2) om levende væ-
sen, især person; spec.: som mangler mod,
raskhed, djærvhed olgn.; sølle; pjokket.
Heller dog død, end en ynkelig TræilOeW.

XXX.70. „Det turde jeg ikke (sige), for

saa —" han stod og traadte i det, flov og
ynkelig.AndNx.DM.

I

II.139. selv følte jeg

mig nærmest lidt ynkelig ved at staa der
i Sovetøiet.JVJens.S0.30. en ynkelig fyr,

karl, kujon, et ynkeligt pjok, skrog > 1.3) som
adv.: elendigt, usselt osv.; ogs.: medynkvæk-
kende. *Du (o: sandheden) fængsles, trængs-
les ynkelig,

|
Mand vil dig undertrykke!

10 Kingo.SS.IV.71. han (o: aalen) vrier sig saa
ynkelig. Molbo-Fortællinger.[1781 ?].A3.^ Der
skrives ynkelig om visse Landes Ødelæg-
gelse af Græs- Hopper. i/øj/sgr.S'.iS^. Ynke-
ligt handler Guldborg (o: stedmoderen) med
Eder (o: børnene). Erz. VI. 56. den eneste

Virkelighed, Øjeblikket . . gør én ynkeligt
til ^kdi,Tame.And]Slx.LK.102. komme ynke-
ligt af sted, se I. Sted 8.i. || ofte i forb., der

betegner ødelæggelse, voldsom død olgn. C. lod

20 dem alle (o: de fangne soldater) ynckelig om-
komme (o: dræbe). Holb.Intr.I.178. en halv
mølædt og ynkelig sønderreven Peer Paars.

[Lyehe.] Mine Hændelser. (1786). 12. Benet
var ynkelig skudt ham fra —

| Ved at see

det Soldaten gTneå\Hr2.D.11.119. man lader

de saarede blive liggende i Sneen, hvor de
omkommer ynkeligt. PoU^lnl939.1 .sp.2. yn-
kelig(t) tilrakket, tilredt, se tilrakke 2, til-

rede 2.

30 2) (ikke altid at skille skarpt fra bet. 1)
jamrende; klagende, vi kaste ikke vor
ynkelige bøn for dit ansigt, Herre. Bar. 2.19
(Chr.VI). (hunden) gik halvt krybende og
med en ynkelig Piben hen til Tjeneren.

Kofoed-Hansen.KA.II.99. Hun havde ingen
Taarer, men hun forstod des bedre at blive

ynkelig i Stemmen. Leck Fischer.HM.75.
\\

som adv. (ell. tilstandsbetegnelse). Poeten . .

beklager sig ynkelig og med bevægelige Ord,
40 at hånd skal være saa u-lyksalig og blive

graahærdet i et Barbarisk La,nd. Falst.Ovid.

101. Hel fager er den gamle Sang,
|
Saa

mælte Knud . .
|
Men alt for ynkelig den

klang
I

Dog her ved N3ittetide.Grundtv.PS.

1.135. (han) jamrede ynkeligt. Duelund.N.46.

Ynkelig-lied, en. flt. -er. {ænyd. d. s.

(HMogens.)) til ynkelig 1: elendig, ussel

tilstand; jammerlighed. vAph.(1759). Aldrig

har en Philistersjæl været indhyllet i et

50 skjønnere Drapperi af æsthetisk Rosenskjær
. . Men naar alle Paafuglefjerene ere borte,

staaer Kragen der dog i sin hele Ynkelighed.
PWorm.DeFornuftige.I.(1857).235. Kunsten
(er) sunket ned til den forsmædeligste Ynke-
lighed. Poni.iVa^feva^i.^iSS^^.i^P. m. (mere)

konkr. bet., om ussel(t) osv. forhold, ting:

Madammen hun halede mig . . rundt baade
i Stald og Svinehus (o: paa en forfalden

gaard), for a' jeg skulde se alle Ynkelig-

60 hederne. O Bock. I den syvende Himmel. [1908].
23. Olielamper, der i Sammenligning med
Nutidens elektriske Belysning var den rene

Ynkelighed. UnderDannebrog.l936.53.sp.2.
||

om pjaltet, fej, slap optræden, karakter. Hvor-

XXVII. Rentrykt "/• 1953 70
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til denne Humbug? Den dækker jo hverken
over Konseilspræsidentens Ynkelighed eller

Landstingsformandens Pjalteri. VortLand.^lz
1904.1.sp.7.^

ynlce-ringe, adj. se I. ynke. -ryg, en.

se Ynkryg.
ynk-les, adj. (ogs. (maaske efter ssgr.

som føles-, klages-, medynksløsj ynkes-j.
(sj.) medynksløs; ufølsom. ThitJens.AB.59.

Han kom til os med Barnet . . Taarene stod

ham i Øynene — Hendes Moder, sagde han,

er død — Hendes Fetter er en ynkesløs,
ugudelig M&nå. Ew.(1914).II.320. -ryg, en.

(ogs. Ynke-, FrPoulsen.HH.50). {efter sv.

ynkrygg; sj.) usselryg. K. er ingen Ynkryg,
som synker hen i Klager. Moltesen.fDTidsskr.

1904.122). den filosofiske Kejser (o: Marc
Aurel) gøres til den rene Yx\kxjg.FrPoulsen.
(PoVU1940.12.sf.4).
ynksont, adj. [•ørigf(|)S(om(')] {ænyd. d. s.

og ynkesam, no. ynksam; af Ynk ell. II.

ynke) I ) (i rigsspr. især m) d. s. s. medynk-
som. *dens (o: den elskede hunds) Mord mit
yncksom Hierte gnaver. Holb.Mel.Y8. *(jeg)

strax ynksom er, naar jeg seer, nogen græ-
der. FrHorn.PM. 72. *Naar Skiæbnen ynk-
som kalder den herfra,

|
Der vaandes under

kummerfulde Dage . .
j
O ! ei er det hans

Ven, der klager åal Rahl.PoetF.il.130. *dit

gode Hjerte . .
|
Ynksomt for Hver, som udi

Nøden ?,teåe%.Oehl.X.272. m. bihet. af ringe-

agt: „Her (o: ved et tarveligt hus, der tjener

som kongeresidens) maa det vel være!" —
sagde Svend Trøst med et ynksomt Smil og
. . et Spotord paa Tungen. Ing.PO.1.46. den
halvt afvisende, halvt ynksomme Velkomst,
som vandrende Riddere altid har faaet.

JPJac.Il.190. „Det var slemt," sagde T.J.
ynksomt. Kirk.F.249. hun talte ynksomt og
deltagende til h.aTn.Raae.DegoldeDrømmere.

(1944).18. 2) (i rigsspr. især fQ) bedrøvelig;

jammerlig; ynkelig (1). *de (skibbrudne) vare
vel i Live,

|
Men stive udaf Frost, nedslagne

af Fortræd:
|

Slig yncksom Syn man ey
har seet nogen stæd. Holb.Paars.21. * Ildens

grumme Magt har giort en ynksom Ende
|

Paa Staden. Oraah.PT.I.90. *Ei med ynk-
som Klage

I

Jeg (o: Signe) trygler om min
Beilers (o: Hagbards) Liv. Oehl.VI.247. (hun)
sad og hang paa en Køkkenstol . . og saa
ynksom ud. Hun havde været syg i nogle

Dage. Jørgen Niels.D. 99. Rietz.835 (skaansk).

II
som adv. (ell. tilstandsbetegnelse). *slaaer

man blant en Flok Hunde,
|
Den ynksom

piber, som af Steenen rammet er.LTid.l752.
169. Der var noget saa ynksomt træt over
hendes Træk. EErichs. 1 Skumringen. (1923).
155. se ogs. u. Krokodille 1. 3) f længselsfuld;

(ængsteligt) spændt. *en Bruud (ser)
\
Ynk-

som ud
I

Efter hendes Hierte-Ven.JSrors.25S.
-hed, en. {ænyd. d. s.) næsten kun (nu sj.)

til ynksom 1: (dyb) medlidenhed, medynk;
medynksomhed. de kunde ey heller bære
Ynksomhed over andres Ulykker. Holb.JH.

11.328. Han bejamrer med uudsigelig Ynk-
somhed de Staters Skiebne, hvor (viden-
skaben) tor]ages.JSneed.in.l34. *At lade
Fattige med Suk for Brødet græde,

|
Og see

det uden Ynksomhed. Birch.NyeEvangelium-
Bog.(1788).87.

ynk-værdig, adj. (ænyd. ynk(-)vær-
dig (Kingo. S8.I.247.V 162), no. ynkverdig,

jf. SV. ynkans-, omkansvård ; af Ynk (ell. II.

10 ynkej; især (JJ) som fortjener ell. paakalder,
vækker medynk; (meget) beklagelsesværdig;

ynkelig (1). Rente-Pengenes Formindskelse
(bevirker, at) deres Vilkaar, som leve af

maadelige Capitaler, er ynkværdig. Holb.Ep.
V^.119. (disse) Videnskaber . . vare i en ynk-
værdig Tilstand. Suhm.Y40. det er en ynk-
værdig ung Mand, der vælger den litte-

rære Løbebane som 'Leveve\.Bergstrøm.(Det

nyAarh.lY,2.349) . Vore klassikere forsømmes
20 på det ynkværdigste (af bogsamlerne). Plesner.

B.25. qp -værdig-hed, en. vAph.(1764).
Jeg har set mit Folks Ynkværdighed (orig.

(1884)27: Elendighed; i Mgy^ten.MEMat-
thiessen.Bibelhist.'(1886).29. KMunk.HJ.235.

II
(sj.) i flt. Vi vil være med til at revse

Tiden . . Bør man ikke begrænse sig til at

bøde paa sine egne Ynkværdigheder og Ska-
vanker 1 HomoS.CMA.84.

I. Ynske, II. ynske osv., se Ønske,
30 ønske osv.

Yoke, et. (ogs. skrevet Tok. Sal.^XX.
371. Yuk. TeknMarO.). se I. Juk.
Yo-yo, en. [jo'jo] fit. -'er fjo'joJar] (sv.

no. jo(-)jo, eng. ty. fr. yo-yo; af usikker op-

rindelse; maaske omdannet af (dannet i til-

slutning til) fr. joujou, legetøj (jf. Ugeskr.

f Retsv. 1933.A. 368 ff.)) lille, forholdsvis tyk

skive, trisse oftest af træ med en fals til

en om trissens akse fastgjort lang snor, anv.
40 til en behændighedsleg, hvor det gælder om

at faa trissen til at løbe op ell. ned ad snoren,

idet der rykkes i denne; ogs. (ofte i forb.

spille yo-yoj om selve legen. Statstidende.

^Viil931.5.sp.l. IngBygn.l951.196.sp.l. bil-

ledl.: *Da spilled Strømmen
|
Yo Yo med

lsstum.Y>er. KMunk.HJ. 92. \\ hertil bl. a.

Yo-yo-snor.
Ypern, en. [lybarn] (ogs. (skrevet) Yp-

pern ell. (jf. ndf. 1.51) Yp(p)eren (YareL.
50 (1807).1.16. sml. DF.Y40). — Ipern olgn.

[EJ Torm.]Ager -Dyrkning. (1757). 60 (Ippe-

ren). HaveD.(1762).)()(5r
, jf. sdjy. ibbern,

eb(b)ern, epern ofi. (JTusch.54.252.348.
Feilb. DF.Y40) samt Eben (CGRafn.Flora.

11.252), Ebnetræ (smst.). — Ypring olgn.

(m. flt. -er). DF.V.38ff. — om andre dial.-

former f'nyffer olgn.) se MDL.377. JTusch.

252. DF.Y.40). flt. d. s. (ty. iper ('ypern,

ibbern, effern, epen, yfen ofl.), holl. iep

60 ('yp(en), ijpe, jep(en) ofl.), jf. fr. ypréau olgn.

(alle om elm; i fr. dog ogs. om seljepil og sølv-

poppel); formodentlig af det flamske bynavn

Yperen (Ypres) (jf. dog DF.Y38ff.); nu vist

kun dial.) 2( betegnelse for (skud af) forsk.
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træer (ahorn, avnbøg: DF.Y39f.); navnlig om
elm, Ulmus, oftest: storbladet elm, U. gla-

Ira. Viborg.Pl.(1793).53. Alm (eller, som det

mange Steder kaldes, YpTpern). JakobJakob-
sen. Havebog.(1809). 2. 50 Y^iern.MR.lSåL
316. *Der stod han . . beskygget

|
Af Yperns

mørke Bla,å.Winth.HF.298. (paa voldene i

en nordtysk by) vokser kun Ypern i lange
Kader. ZLars.PT.2. DF.V38ff. || hertil bl.a.

Ypern-busk (o: ypern tilklippet som busk.

VSO.), -gren, -hæk (o: hæk af ypernbuske.

VSO), -træ (Cit.l785.(Lyngby-Bogen.l937.

258). VSO. DF.Y40. jf. ovf. sp.ll08'').

yppe, V. ['yba] -ede. (ænyd. glda. yppe,

øppe (ogs. ippe (sml. Feilb.), sj. u^e), sv.

yppa, no. yppe, oldn. yppa, oeng. yppan,
mnt. uppen, jf. oht. uf(f)en, ufon ; afl. af op

;

sml. I. oppe)

1) opstaa; fremkomme; rejse, vise sig;

ogs. (især i bet.l.i): tage sin begyndelse; ind-
ledes; begynde (2). I.l) (i rigsspr. nu især

hos sprogrensere) i pass. som dep. *Hr. Tønne
han rider ud fra Alsø,

|
Saa yppes den gamle

Yise.Grundtv.PS.VII.127. Syndskendelse vil

sige, at mennesket sér sin synd . . i hele

størrelsen . . først da kan det sande liv yppes.

LCJensen. Mennesket ogMenneskelivet. (1906)

.

58. vi (finder) malende udtryk for religiøs

inderlighed . . i bønnebøgerne. Henrykkelsen
yppes, vokser og udløses gennem sammen-
hobning af varierende lovprisninger. »SA;««-

trup.SprH.II.67. Der begynder at yppes
Orm i Melet. Kværnd. \\ spec. (jf. bet. 2.2)

om (ubehagelige, uønskede) foreteelser som
strid, utilfredshed, den Misfornøyelse, som
iblant Officerer og Gemene (i den svenske

hær) y^Tpeåes.Slange.ChrIV1102. det sidste

store Oprør . . yppedes i det Aar 1368.

KSelskSkr.I.303. *Det var en Sommer-
Morgen . .

I
Da yppedes paa Heden

]
Et

Holger-Danske-Slag. (rntndfø.I>ansA;.///.5(?2.

Udfordringen (til en boksekamp) modtoges,
og hele Selskabet begav sig ned i Gården,
hvor Kampen yppedes.EMøller.Nævninger.
(1892).50. 1.2) (nu næppe br.) refl.; om ube-

hagelige, uønskede foreteelser som uenighed,

kiv: (ved kejserens død var) den ældste (søn)

kun 7 Aar gammel. Der yppede sig strax
Trætte om Formynderskabet. ^o^&.Å/i. 523.

Irringer yppede sig imellem hannem og hans
F&r-Biødre. Slange.ChrlYél. i fald nogle nye
Besværligheder sig yppede. LTid.i734.546.

2) (jf. I. oppe l.z) være aarsag, ophav
til; afstedkomme; bevirke; foraarsage;
fremkalde; (paa)begynde. 2.1) (i rigsspr.

især (1. br.) arkais. ell. hos sprogrensere) i

al alm. yppe noget og intet fiildende. itfo</i.

041. der (blev) gærne yppet en Leg med
(børnene) efter ^adweren.RasmHans.M.II.
170. Meget formaar

|
en Mand med en

Kniv:
|
aldrig yppede han dog |

Liv i Ormen.
JVJens.VL.15. Harald ypper en anden Lov
og Sæd, end før har vasret.HBrix.AP. 1. 77.

HjælpeO.(jy.).
|| undertiden ogs.: meddele,

fremføre (til drøftelse), (der) vilde findes

megen Ulighed i Meningerne om, hvilke
Sager der skulde yppes paa hvert af Thin-
gene, og i hvilket Tilfælde det samlede
Folke-Thing skulde giøre Udslaget. Grundtv.
Dansk.11.134. (han) gik til højsædet hvor
hans frænde sad . . for at hilse og yppe
sit slægtskab. (rrønJ.LiV.i2S. 2.2) (jf. op-
yppe ; i rigsspr. især Oj m. h. t. uheldige,

10 uønskede foreteelser, især kamp, kiv olgn.:

(for)volde; undertiden m. bibet. af: (ved
rænker, list) anstifte, opspinde. Hertugen (af
Savoyen var) icke sterck nok at yppe noget
mod (hertugen af) Vendome, som comman-
derede en Armee af 40000 Mænd. Holb.Intr.

1.455. *forbittret paa Kongen
|
Ypped i

Hæren han (o: Apollo) dødelig Sot. Wilst.

Il.I.v.lO. *Mod dem, der kjækt hige bort
fra det gamle,

|
vi ypper i Aften ingen

20 BisTpjt.Hostr.SD.il.60. Han yppede Søslag
med Vendlands Konge. JOlr.SD.1.89. || navn-
lig i udtr. som yppe kiv (se I. Kivj, klam-
meri ^s. d.), strid

f'
jeg (har) i de sidste Aar

med Flid undgaaet at yppe nogen Strid.

Grundtv. Udv. III. 605. (han havde) yppet
Strid med en af ¥olkene. AaDons.MY247.
jf. L Strid 3.1-2;, trætte (se L Trætte 2.2

(og III. slaa SO.iJ^, tvist (FrHamm.Adel.
III.20) ell. (nu sjældnere) krig (*kt yppe

30 mod Fiinden den blodige Kxiig. Sort.H8.C4.

^

Blich.(1920).XXI.104. (de) ypper Krig med
den, der intet giver dem (1871: da prædike
de Krig imod hsim).Mich.3.5(1931)) (med
ell. (i)mod en), ogs. (sjældnere) yppe en kiv
osv. ell. krigen, trætten osv.

3) (1. br. i rigsspr.) bevirke, at noget
tiltager i styrke, udfolder livlig(ere)
virksomhed olgn. Feilb. uegl.: opflamme;
opildne; stimulere. Han dræbte helst de

40 store Tyre, der gav Jagten Fart og under-
tiden yppede hans Blod ved selv at gaa
angrebsvis ixem.JVJens.Br.210. jf. u. Livs-

aand: det gik skummelt til med Drik og
Fortæring. De tyske Soldater havde slaaet

sig løs (0: drukket), det kan nok være,
de havde yppet Livsaanderne, før de
skulde i Krigen. sa.FD.33. sa.CT.lll.
Ypper, en. flt. -e. (sj.) til yppe 2(2):

person, som fremkalder, volder noget; ophavs-
50 mand; m. h. t. krig: Bagges.Ep.146.

yppere, adj. komp. ['ybara] {ænyd. d.s.,

glda. ipperre, fsv. yppare, no. dial. yppare;
komp. af ænyd. ypper, ypperlig, fremstaaende,

mnt. upper, øvre, fornem, eng. upper, øvre;

dannet til op; jf. ypperlig, yppermere, yp-
perst; nu sj. (arkais.) i rigsspr.) højerestaa-
ende, fornemmere ell. mere udmærket,
fremragende, betydende, kraftig olgn.;

ypperligere, da knæler den Ringere sig .

.

60 indtil at den Yppere er hannem iorhi. Kyhn.
PE.23. Eilsch.PhilBrev.8. den blanke (men-
neskerace) er i Siels og Legemsgestalt langt
yppere end den mørke hæslige. Jo/isBo?/e.

11.201. Ingen Jord avler yppere og mere

70*
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vaabenvante Mænd end Danmark. Ft7/iJ.nd.

LitUI.306. Feilb.

ypperlig, adj. [lybarli] adv. d.s. ell. -t

ell. (t) -en (Moth.042. Eolh.Plut.lV.2. LTid.
1753.335. jf. Molb.HO.). {ænyd. sv. no. d. s.;

til ænyd. ypper (se u. yppere})

1

)

(undertiden paa overgangen til let. 2

;

foræld.) af høj rang; fornem; højtstaa-
ende; højbaaren. Ruben, du er min Første-

fødte . . ypperlig i Værdighed og ypperlig

(jf. bet. 2.1) i Styrke (1931: ypperst i Høj-
hed, ypperst i Kia,it)\lMos.49.3. Dine dej-

lige Øyne give tilkiende, at du ikke er kom-
men af en Slave-, men Kongelig-Familie . ,

dine klare Øyne ere Beviis paa din ypper-
lige Nat\xr.Schousbølle.Saxo.31. jf.: (dyrene)
ere ypperligere end Planterne, de kan be-

væge sig . . de have Siele.Suhm.II.69.
\\

substantivisk, o konge . . dine ypperlige (1871:
dine ypperlige Mænd; 1931: Dine Helte

j

boe tiyggehgen. Nah.3.18(Chr.Vl). dog mis-
unde ingen af dem (o: købmændene fra Tyros)
de Ypperlige i Landet deres 'R&ng.JSneed.
VIII.493. den Ringere (velsignes) af den
Ypperligere (Chr.VI: den, som er bedre;
1948: den hojerestaaendej. i?e&r.7,7.

2) (især O ell. i højere talespr.) fortrinlig;
fortræffelig; (aldeles) udmærket; frem-
ragende; prægtig. 2.1) om person, (især

m. tanke paa værdifulde aandelige, karakter-

mæssige egenskaber; f ogs.: berømt (Moth.
042)). Det (o: en læge) skal være en ypper-
lig Mand, der har giordt stoore Cmer. Holb.
KR.I.6. vores (o: mændenes) Sind kand
lættelig indtages af de ypperlige Skabnin-
ger Himmelen har dannet (o: kvinderne).

KomGrønneg.II.247. Ypperligt Hoved.vAph.
(1764). Han er Ingeniør . . En saa ypperlig
ung Mand, som man kan tænke sig, med
Energi og vide Syner. Rode.EM.14. en yp-
perlig danser, forsker (Jesp.S.4), lærer, vej-

leder osv. 2.2) om ting ell. forhold; navnlig:

som er af stor værdi for brugeren, ejeren, som
er tilvirket paa udmærket maade. *Det yp-
perlig Klenod . . fik hun til Morgen-Gave.
PoulPed.DP.(1937).95. Det er et ypperligt

'RdiSiå.Holb.UHH.IV.e. Verset, skiønt det er

formaliter meget slet, saa er det materialiter

ypperligt. sa.^r./Y 4. *tre af mine ypper-
ligste Skibe.Heib.Poet.il1. 107. Hans Hel-
bred synes jo at være ypperligt. ZirA:.5.i27,

om naturforhold: Skipperen (meddelte), at

Vinden nu var ypperlig — da man derimod
den hele Nat havde maattet krydse. Riber.

(Egeria.1, 2.(1805).112). Et ypperligt Land-
skab laa udibredt for Præstens Blik: Fjorden
med Bakkeaasen til begge Siåer.NSvends.
H.18. det var Et ypperligt Yeyer. Rasm
Winth.S.96. Gram.(DMag.6R.I.378). || som
bifaldende udraab. Hans Herre svarede ham:
Ypperlig! du gode og tro Tiener \Matth.25.
21(00uldb.). Det er ypperligt! nu bliver
her bestemt Clima (o: postyr, „ballade").
PNJørg.BH.39. SSB. || i forb. m. foransat

grads-adv. (nu næsten kun: ganske^, (bogen)
er et meget ypperligt Yeick. Holb.Intr.1.5.^

Det (byg), som bliver meyet i Tide . . er

langt ypperligere til Meel, end det meget
stride modne. JPPrahl.AC.65. I Tøndern er

en meget ypperlig Kniplings-Fabrik. 2^T?iaa-

rup.Da.MonarkiesStatistik.(1790).29. 2.3) som
adv. „de fleeste Mennesker have Tilbøyelig-

hed til det Onde, og giøre Misbrug af det,

10 som er got." — „Ypperligen taAt." Holb.Plut.
IV.l. det sidste Capitel (forekommer) mig at

være ypperlig skrevet. Brøchner.(Brandes.Br.
1.81). præsterne var ypperligt egnede til . .

at øve indflydelse på bondestanden. Ldnvald.
Chr.VIII.II.32. (nu næppe br.) som grads-

adv.: (han) lod udruste en ypperlig stor
Flode. Schousbølle.Saxo.296. *Ypperlig stor,

Modstandernes Hob du kuldkaster. Grundtv.
SS.V448.

3) (nu 1. br.) spec. anv. af bet. 2(2) (vel

under paavirkning af yppigj m. bibet. af det

frodige, overdaadige: yppig (1-2). Kongen
(vilde) giøre et ypperligt Maaltid.P/?u^.J5P.

578. det alt ødelæggende Flyvesand til-

intetgjør den ypperlige Yegetation. Rawert&
Garlieb.Bornholm.(1819).164. *See Roserne
hist! et ypperligt Flor,

|
See alle de sprag-

lede BlommerllOLBang.JSange. (1862).268.

jf. bet. 2.1: *Det er min Dame .. | Hvor
30 ypperlig ved Aftentide

| Hensegnet, opløst

Barm og 'iiaar.Aarestr.SS.Y262.
||
(nu næppe

br.) som adv. *Lad andre prægtig klæde sig

, .
I

I Sølv og Guld saa yp^^erlig. Stub.'102.

Ypperlig-hed, en. (ænyd. d. s.) I)

(nu næppe br.) til ypperlig 1. Farer deres

ypperlighed (1871: Herlighed^ ikke bort,

som var i dem? Job.4.21 (Chr.VI). dit dejlige

Ansigt vidner om dine For-Fædres Ypper-
lighed. Thi saa smuk og artig en Person kand

40 ikke have havt en gemeen Mand til Fader.

Schousbølle.Saxo.31. \\ ogs.: forrang, fortrin

(grundet i højhed, fornemhed), man maa be-

kiende, at Adelige Fødsler give ingen be-

synderlig Ypperlighed hverken paa Sindet

eller Legemet meere end andre. Holb. NP.
11.117. de tænkende Væseners Ypperlighed
fremfor andre. JSneed. III. 270. 2) ((3, nu
1. br.) til ypperlig 2. Stadens Pragt og Ypper-
lighed. BorreJ?/e.TF.253. Nogle tale .. om

50 Ypperligheden af en Tilstand, hvori alle

Mennesker vare FhilosoTpher.JSneed.V114.
en stor Digter (vil) vanskeligt . . kunne ud-
vikle, hvori hans Digtergaves Ypperlighed
bestaaer. HegermL. (Hjort. B. 1. 342). D&H.
(jf. Skabning 3.2; foræld.:) Argumenter ..

til at vise Skabningens Ypperlighed.
Holb.Ep.III.9. Tullin.SkY.l.

t ypper-mere, adj. (undertiden skrevet

i to ord), (ænyd. d. s.; af ænyd. adj. ypper

60 (se u. ypperej og I. mere; jf. eng. (dial.)

uppermore) af højere rang; fornemmere;
højerestaaende; ypperligere (1). De Indianer,

naar de møde en som er yppermere løfte

begge Hænderne sammenlagde højt i Væj-
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Tet.Kyhn.PE.23. (grønlænderen sagde) sig

at være Konge over de andre Grønlænder,
eller ypper mere end de.Egede.GM.237. den
Givende er stedse yppermeere end den
Tagende. Biehl.DQ.IV232. || som adv. *Nu
ligger du (o: Kbh. efter Iranden) i Muld, i

Støv, i Grund og Aske;
|
Vi haabes end at

see Dig yperraeere braske.Lrid.i72S.6S6.
Yppern, en. se Ypern.
ypperst, adj. superl. [^yhdrst] (ænyd. lo

d. s., glda. øpperst og yp(p)erst (Rimkr.),
ipperst (Brandt. RD. II. 38), sv. no. ypperst
(fsv. ypparster ofl.), jf. mnt. upperst, eng.

upperest; superl. til ænyd. adj. ypper (se

yppere^; i rigsspr. især O ell. højtid.)

1) (undertiden vanskeligt at skelne fra let.

2.1J som er af højeste rang ell. byrd; for-
nemst; ypperligst (1). alle Kongens Under-
saatter (skal) holde og agte Kongen for det
ypperste og Høyeste Hoved her paa Jor- 20

den.DL.1—1—1. *01af skuer .. | Hakon
Jarl i Blod.

|
„Den ypperste Hedning faldt!

jeg er hevneV' Oehl.Digte.(1803).21. den hel-

lige Olav Haraldsøn, Ættens ypperste Mand.
ADJørg.NH.1.64. substantivisk: Lykkeligt er

du. Land! hvis Konge er født af de Ypper-
ste (1931: ædelbdiaren). Præd.10.17. drikke .

.

den ypperstes (d. v. s. Thors) Horn. Ellekilde.

DH.6.
II

(den) ypperste præst, (nu:)
ypperstepræst(en). den, som er ypperste præst 30

(1871: Ypperstepræst). 3Mos.21.10 (Chr.VI).
Det Jødiske (rige) blev regiered først af

ypperste Præster, og siden af Konger. Holb.
Kh.3. een af Betienterne gav (Jesus) en
Kindhest, foregivende, at han ikke havde
talet ærbødigen nok til den ypperste Præst.
smst.26. vAph.(1759,1764). MO.(u. Ypper).
sml. Feilb. — jf. u. Ypperstepræst 1 slutn.:

*Min allerypperst præst (o: Jesus)] Brors.

SS.I.311. Cit.l739.(BiblDan.I.458). 40

2) som er den ell. det bedste, ypper-
ligste (2), fortrinligste, mest fremra-
gende (i sin art); ogs. som udtr. for en meget
høj grad: overordentlig, særdeles god, ypperlig
osv. 2.1) (jf.bet.l) om person. Brage nævnes
. . som den ypperste Skiald.Grundtv.Udv.I.
268. Beatrice . . var blomstret op til Roms
ypperste Skiønhed. Holst.V250. de ypperste
Kulturfolk. JLan^e.Bikf.7.66. || substantivisk.

den danske Mariadigtning. Dens ypperste er 50

Munken Peder Ræff Lille. CSPet.Litt.108.
Balletmesteren (var) den ypperste af dem
a.lle.Cit.l940.(fJacPaludan.JMitKaktusvindu.

(1944).69). Feilb. styret af gen.: Nogle be-
tragte (Paracelsus) som en af Menneske-
hedens Ypperste, andre som en blot Char-
latan. TroeZsL.ÅW. 2 7S. Rolf, Slægtens Yp-
perste. OFriis.Ldtt.23. skabningens ypperste,
se Skabning 3.2. (1. br.) i best. f. m. foransat
uhest. art.: en saadan Ypperste i sit Folk eo
(som Estrup har) viet sit Liv . . til Fædrelan-
dets T]eneste. KOBrøndst.E.172. Tilsk.1928.
1.173. jf.: der er (blandt de russisk-polske
kvinder) enkelte ypperste, typisk polske.

med en ualmindelig Mands Besluttethed og
Fasthed. Brandes.X.54. 2.2) om ting ell. for-

hold. Folk (som) salve sig med den ypper-
ste Olie.^m. 6. 6. Hvor ypperlig er Ret-
færdighed . . Hvor ypperlig er Herrens
Frygt . . Hvor ypperlig er Troen . . men
ypperst af alt dette er dog Kierligheden.
Mynst.Præd.II.86. Odins -Templet i Upsal
var siden det ypperste Offersted i Nor-
den.Orundtv.BrS.199. den ypperste Grad
af Fornemhed. JVJens. RF.75. Jesu Barn-
doms Bog . . den ypperste danske Folke-
bog. CiS'Pei.lÆii.iOS.

II
substantivisk, med det

Ypperste af allehaande Urter (1931: den
allerfineste Balsamj . . betalte de dine Va-
rer. £2.27.22. yde det ell. sit ypperste I (nu
næppe br.:) da (byen) var paa det ypper-
ste blev den ødelagt. Borrebye.TF.511.
Ypperste -præst, en. (ænyd. d.s.;

jf. (den) ypperste præst (u. ypperst 1) og

Overpræst) I) (relig.) den øverste, højeste

præst; især (bibl.) om indehaverne af jødernes

højeste præsteembede (paa Kristi tid). Moth.
042. (kong Herodes) havde forsamlet alle de
Ypperste-Præster (Chr.VI: de ypperste præ-
ster; 1907: alle Folkets Ypperstepræster^
og Skriftkloge iblandt Folket. Matth.2.4. den
Ypperste-Præst (Chr.VI: den ypperste præst;
1907: Ypperstepræsten^. 4pG.5.27. Jahve og
jeg (o: Herodes) har i Dag beskikket eder

(0: jødefolket) en ny Ypperstepræst. ZilfMnA;.

EI.15.
II (jf. bet. 2) i videre anv., om inde-

havere af lignende præsteembeder. Den nu-
værende samaritanske Menighed (i Sichem)
regnes til mellem 100 og 150 Sjæle; deres

Ypperstepræst stod i ret venskabeligt For-
hold til de faa Vrotestanter.Rich.Det hellige

Land.(1870).160. (spøg.:) Sognepræst B. .

.

var Bevægelsens (o: Indre missions) stedlige

Ypperstepr3dst.MNeiiendam.KM.49.
\\ (jf.

sp.ni3^') om Jesus. Hebr.4.14 f.(Chr.VI: yp-
perste Præstø. 2) fCP ell. spøg., iron.) over}.,

om den ledende ell. ypperste i en vis hen-
seende, (især styret af gen.). Ordpoesiens
Ypperstepræst .. Baggesen. Hjort. Krit Lit.

II.LV. Theaterdirektør N. N. (besad) Soli-

ditet i Pengesager, en Egenskab, som var
sjælden hos Thalias Ypperstepræster. ilf

5^.

11.108. Skandinavismens . . Ypperstepræst
var ubestrideligt Carl Vloug. Stavnstrup.DT.
52. -præstedemme, et. (bibl., relig.)

en ypperstepræsts (1) embede, værdighed, han
stadfæstede for ham Ypperste-Præstedøm-
met (Chr.VI: det ypperste præstedomj og
al anden Ære, som han havde havt til-

forn. iilfaM.ii.27. Mart.EthikA.481. -præ-
stelig, adj. (bibl., relig.) til -præst 1. Am-
berg. mange, som vare af ypperstepræstelig

(Chr.VI: af de ypperste præstersj Slægt.
ApO.4.6. Sal.XV111. 699. jf. u. -præst 1

slutn.: Som Konge fortsætter Jesus Christus
sin prophetiske og ypperstepræstelige Gjer-

n\ng.Katek.§81.
\\ (jf. -præst 2; O ell. spøg.,

iron.) overf. Skønne Vers har et ypperste-
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præsteligt Præg. De kommer inde fra Mør-
ket og Stilheåen.HarNiels.TT.I.169. den
ypperstepræstelige Tone . . der er gængs i

moderne tyske Kunstbøger. FrPoulsen.(Tilsk.

1933.1.354). -præstinde, en. vist kun

f';//.
-præst 2; tU ell. spøg.,iron.) uegl.: hvad

kan bedre være Emblem paa . . Vægelsind
end Modens Gudinde og hendes Ypperste-
præstinder (o: modehandlennder)? Heib.Pros.

IY488. Bakkehuset (hlev) Gæstfrihedens
Tempel . . Præstinden (o: Kamma Rahbek)
var den ypperste . . Det var hende, der . .

stod som Templets Ypperstepræstinde. Troels

L.BS.I.76.

yppig, adj. ['y&i] adv. d. s. ell. -t ell.

(t) -en (vAph.(1764). Bagges.L.II.88. jf.

Molb.HO.). (sv.no. d. s.; fra mw<. uppich
(nht. iippigj, besl. m. op og gat. ubjo, over-

flod) overdaadig.
I) (undertiden vanskeligt at skelne fra bet.

2; (JJ, jf. dog bet. 1.4J præget af ell. med-
førende frodighed, stærk, svulmende vækst

ell. udvikling; forekommende i (overordentlig,

blomstrende) fylde ell. mængde; frodig; rig

(11.5.3); (oftest et lidt svagere udtr. end:)

overdaadig (3). I.l) i al olm. hånd veder-

lagde de ham givne Foræringer firedobbelt,

hvormed hånd dog siden, da de kom alt

•for yppige, indeholdt. LTid.2725.234. Dyre-
riget synes (i egnen omkring Elben) at være
meget yppigt. Bagges. L. 1. 236. (der) gives

daarlige Bøger i yppig Mængde. Brandes.
(VortHj.111^.12). hans Ordforraad er lige-

saa yppigt som åisimkt. Rimest.OttoRung.

(1924).6. jf.: Vertshuset var saa yppigt med
Snavs, at jeg foretrak heller at spise i Stal-

den. fiC^nd.S'/S.FJ/.SO.
II
som adv. til dend

der værende Domkirke skeer mange Pile-

grims Reyser, saa at over de der yppig ind-

kommende Foræringer der en stoer Skat
giemmas. ExtrRel.V»1722.8. *Man fæle Ugler

saae i Luften yppig svæve. Holb.Metam.77.
Antallet af den berømte Ninons Tilbedere

skal endog først have voxet yppigen paa
hin Side de Halvtredsindstive. Bagges.L.II.88.

1.2) om person ell. legemsdel, (næsten kun m.
henblik paa svulmende, junoniske kvinder).

unge, blonde, landlige Skjønheder, der . .

ere yndige til deres 16de Aar; men de

blive snart alt for yppige i deres Dimen-
sioner. PJkføi?.('i555j.///.26i. (kvindens) yp-
pige Barm; de svulmende tioiter.Kierk.I.

396. Hendes Skikkelse var fuld af Ynde . .

slank og dog jippig.Baud.KK.147. Havde
Bettina før været yppig, var hun nu pom-
pøs. 4aZ)ons.i<'J?.66. Stor yppig Model søges.

PoV^liil942.14.sp.5. 1.3) om plante(del), ve-

getation. *(man saa) Den Jord som mavrest
var mest yppig Væxt at give. Holb.Metam.
24. en deilig snæver Dal, omgiven af steile

Bierge, med den yppigste Yegetation. Oehl.

Er.IV.195. Ruinen selv med . . sit yppige
'Ei\iggrøni.HCAnd.ML.442. en yppig, lav-

stammet Vinstok (1871: et sig udbredende

Viintræ, lavt af Yæxt).Ez.l7.6(1931). \\ ogs.

om egn, jordbund (med frodig bevoksning).

*du digre Muld,
|
saa evnefuld,

|
saa yp-

pig til at ydel LCNiels.U.15. *Mig (a: en
sømand) vinker mangen yppig Kyst

|
og

mangen munter H&yn.JVJens. Digte 1901-41.

(1943).190. som adv.: *en tropisk Egn,
|

Hvor Jord og Himmel yppigt gløde. Winth.
111. 75. 1.4) (nu sj.) om vædske, der forekom-

10 mer (især: strømmer) i mængde, jf. bet. I.2:

*et Haar,
|
Der strømmer ned fra Nakken,

som en Flod;
|
Snart sparsom fiin, snart

yppig overflødig. Oehl.1.131. || navnlig dels

om regn: naar det er Syd -Vest . . foraar-

sages yppig Regn udi Staden. Holb.Berg.28.

sa.JH.II.239. dels om graad, taarer: *(hun)
sin Amme til sig kalder.

|
Med Hik og

yppig Graad om Halsen hende talder.Holb.

Metam.72. * Rigerne derved fik Aarsag nok
20 at græde.

|
O meer end Aarsag nok til

yppig Taareflod. 0^(^X5^.7.295. som adv.: *I

Bogen yppigt ned hans Taarer trille,
|
Thi

vel han læser, men han fatter kun
|
Den

mindste J)ee\.PalM.IV.43. smst.Y107.

2) som hengiver sig til ell. vidner
om, henhører til vellevned, luksus olgn.;

overdaadig (2). ||
(nu l.br. undt.bibl.) -om

person: vellystig; som lever i luksus; ogs.:

kræsen, forvænt. *En yppig søger lyst. Falst.

30 BF.B4.r *Sophie med alvorlig Stilhed
|
Be-

tragter kun den yppige Galan (o: frieren),

I

Hvis Øie funkler af en hæftig Ild,
|
Som

spruder Vellyst nd. Riber.1.171. i sammen-
ligning ell. hilledl.: Den Deilige, den Yppige
(Chr.VI: en deylig og kræsen jomfru; 1931:

den yndige, forvænteJ, Zions Datter (0: jøde-

folket) ødelægger jeg. Jer.6.2, om Babel: de

kalde dig „den Kjælne" og „den Yppige"
(Chr.VI: en øm og kræsen; 1931: den fine,

40 ioT\ænte).Es.47.1. du yppige (1871: du Vel-

lystige). Es. 47.8 (1931). \\ (jf. bet. l{i)) Qp

om ting ell. forhold: d. s. s. overdaadig 2.2,

Føre et yppigt Levnet.vAph.(1764). *Skaal

for den (0: mø), som yppig Pragt attraaer,
|

Saa og for den tarvelige Kone. Sheridan.Bag-
talelsens Skole. (overs.l788).84. *ved højtide-

ligere Fester
|

glædes vi end ved et yppigt

BoTd.Gjel.HS.38. De brede, yppige Læne-
stole tog Gæsten i Favn paa en egen kærlig

50 M.a.ade.EmilRasm.FB.230. \\ Q3 som adv.

*de Lemmer, der før i Leiren kraftigt sig

hærded,
|
Strække paa Hyndet sig nu yppigt,

blødagtigt og ieigt.Holst.il.152. spec. i forb.

leve yppigt: Kaffe drikkes meget lidet;

dog skulle (nogle) begynde at leve noget

yppigere, i^aweri & Garlieb. Bornholm. (1819).

30. Kierk.VI.74. Jordens Konger, som have
bolet og levet yppigt (1819: bolet og drevet

Vellyst; 1948: bedrevet Utugt og levet over-

60 daadigt; med hende.Aab.18.9 (1907).

3) (jf. overdaadig 1; nu næppe br. (i rigs-

spr.)) (lovlig, overdrevent) rask, livlig ell.

voldsom, opbrusende, kolerisk. *Skjøndt

voxen, ei hun skifted
|
Hverken Sind eller
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Sæd . .
I

Meer yppig var nu Dandsen,
|
Men

endnu mere skjøn. Winth.HF.44. den Melan-
cholske har meest comisk Sands, den Yp-
pigste ofte meest idyllisk. /vierA;./.4. *Som
halvblods Tybo Løjtnant Leth

|
vel yppig

er, men ellers net. SvendNagelfar.Rigsdags-
Runer.(1871).27.

Yppig-hed, en. (ænyd. d. s. i iet. 3)
overdaadighed. I) O til yppig 1: frodigheds-

mængder. Jeg så de yre, faldende Sneflokke

lege om hans grå Roved. Kidde.H.105. jf.

(?): (jeg stod under Kbh.s bombardement)
i vor smukke Have , . imellem en yhre
Mængde Boehave fra hele Huset. Cit.1807.

(Oehl.Br.III.37).

I. Yre, en ell. et ffølgende (er) Neutra:
. . yre. Høysg.AG.41). (ogs. Ydre (flt. -r).

Moth.U45. CEMangor.FB.109. jf. MDL.665.
fylde. Jeg klarere seer, at løst fra hvert lo VSO. samt flt. Ydringer. Rottbøll.S.12. sa.

Baand,
|
Til Frækhed Friheden bliver,

| Og
Jorden, giødet med dette Stof,

|
Anarchiet

kun Yppighed giver. OLBang.ldvs Minder,
(udg.1929).121. denne grænseløse Yppighed
(o: af planter), disse myldrende Masser af

det frodigste Liv ægged Ødelæggelsesdriften.

.1PJae.Il.18. Barmens store Yppighed, i

Forhold til Skuldrenes og Armenes strænge
Former. smsL 27. 2) O til yppig 2: vellyst;

(KSelskSkr.IX.455). Yder. Cit.l768.(KrisL

OamleRaad.(1922).258; flt. Ydere j. jf. Moth.

U44(flt. ydrej. Feilb. samt Jødder olgn.

MDL.255. sml. Feilb. (u. yderj. Yde (flt.

-r). OHMynst.Pharm.I.441. Levin.{„se\v hos
den Dannede, men kun Østjydsk"). VSO.
VIII. 447. UfF.(jy.). jf. Moth.U44. MDL.
665(jy.; og^s. Ydde; „hyppigst i pi. Yder"j.
Feilb.). flt. -r (jf. dog Feilb. og best. f. flt.

luksus (jf.MO.). ved Adelens Liig-Begæn- 20 Yrene.vJ.p7i.50.44j. (ænyd. yre; af uvis op

gelse (vilde man) afskaffe den unyttige

Pragt og Yppighed. Slange.ChrIV868. det er

umueligt at hemme Yppigheden, naar ikke

den yderste Armod giør det. PAHeib.R.1.84.
Da de (to gamle officerer) ansaae det for en
Yppighed at betale Vognleie, marcherede vi

ud til (gæstgiverstedet). Krøyer.Er.29. (mun-
kene) vilde afskaffe al Yppighed og Vel-

levned og vende tilbage til Stifterens Regel

rindelse; jf. yret, Yrevorte; oftest i flt.; nu
kun dial.) dels om kirtel (2-3), dels (jf. Kir-

tel 1^ om smaa (sygelige, abnorme) udvæk-
ster paa huden: blegn, filipens, udslæt,
vorte olgn.; f ogs. (jf. SugeyreJ om suge-

vorte (1) ell. om det mandlige lems spids, ho-

ved (9.2), Glans penis (vAph.(1772).II.179).

Moth.Y6. i Hovedets Forende var (bændel-

ormen) forsynet med mange smaa Yrer, der

med dens strenge Fattigdomsløfte. Jor6ii[6/i 30 maae træde i Sueaabningernes Sted. Natur-

Amt.1920.44. den totale Fraværelse af en-

hver Yppighed (i de gi. bondehjem), naar
man ikke undtagelsesvis besad et prægtigt

Bornholmerur. JVJens.(PoVlil940. 9. sp. 3).

3) (nu næppe br. (i rigsspr.)) til yppig 3:

(overdreven) raskhed, voldsomhed ell. overmod.

en Remus, som af Yppighed hopper over
Romuli Volde. Kraft. Krit.Breve.I. (1761). 83.

Yppigheds-, i ssgr. vist kun (sj., nu

histSS.1, 2.155. Kjertierne eller Yrerne hos
Dyrene. Viborg.Quærke.(1801).53. Øienest . .

Den lille Yre, som sidder i Øiet tæt ved
Næsen.VSO.IV024. Yre .. På jysk be-

tyder det . . små prikker i huden, der vol-

der kløe . . særligt siges på jysk hedeyrer

(0:) soleliseva. Hjortø.SL.43. Feilb. (u. yder^.

II. yre, v. ['yra] (sj. yrre
f
'j/ra] Kidde.

AE. II. 175). -ede. vbs. jf. l.Yr. (sv. yra,

næppe br.) til Yppighed 2: luksus-, overdaa- 40 bl. a. (om sne, støv olgn.): hvirvle, no. yre

digheds- (se Overdaadighed 2 slutn.); fx.:

Kiøbstædmandens Yppigheds-Boliger
(o: landsteder). Junge.326. Yppighedsvare.
Kiøbm Syst.III,1.359. Ing.KE.II.97.
Ypring, en. se Ypern.
l.Yr, et ell. (sjældnere) en. [yh] {fra no.

(et) yr ell. til IL yre; (i rigsspr.) især ((3,

1. br.) som norvagismé) mylder; vrimmel. En
Dag paa Villa „Roligheden" er en Yr af

(no. dial. ogs. yrjaj; afl. af I. Ur; uden for

dial. (sml. Feilb.) især (o) som norvagismé

(jf. S&B.) ell. svecisme) vrimle; myldre.
der yrer et Liv paa Dækkene (0: fangst-

skibenes) af Ungdom. Søiberg.(PoVla 1926.9.

sp.6). Solsorten (ruger i reden). Ude om hende
yrer alle de andre (fugle), Spurvene har alle-

rede store flyvefærdige Unger. BerlTid."U
1927.Aft.4.sp.2. — upers.; især i forb. som

mange smaa sammenkædede Æventyr. VToe^ 50 det yrer af (Raage.ST.42) ell. med liv: det

(Woels literæreMaanedsskrift.1929/30.95). Gy-
den blev et Yr af Lyde og Ekko'er. sa.D.lO.

II. yr, adj. [yh] {til (l.Yr og) II. yre ell.

(snarest) fra sv. ell. no. yr; tg, l.br.) I) (lige-

som) fra sans og samling; fortumlet; ør. *Den
(0: tiden) hvisker os i Øret yr,

|
af alle

Livsens Kræfter:
|
Du er igrunden kun et

Dyr —
I

saa lev og dø derefter IRich.V11.30.
*ør af Øllet

|
eller yr af Dansen. T/iø^Lars

yrrede i vimsende Rislen af Insekter i det

fjorgamle, visne Løv. Kidde.AE.II.175. Øjet,

der var vant til at finde Havnen tom og

øde, fik et Indtryk af Masser. Det yrede

med Liv. Det var hele Familier der rejste.

Dagbl.^^l 10 1920.7.sp.2. || m. subj.-skifte (spec.

om lokalitet), (en) Aprilaften, da Kjøbenhavn
yrede af Ungdom. Pol.Viil926.10.sp.2. Hen-
des Sprog yrede av romantiske . . Udtryk.

(IslSagaer.III.278). *Din (o : Willemoes's) eo G Schutte. Epistler. (1947). 101. Dansegulvet
Drengetanke er af Ungdom yr. AaBerntsen.
FS.34. jf. ftef. 2: . Himmelen med de yre

Lærker. MartinA Hans. T. 98. 2) vrimlende;

myldrende; ogs.: som forekommer i uhyre

yrede af Sving og P'art, Sveden haglede, An-
sigterne blussede, Støvet stod som en Sky
over dem. HugoAnd. HK. 131.

\\
præs. part.

yrende anv. som adj. (ell.adv.); ofte i forb.
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yrende liv. Politisk, moralsk og religiøst er

der Uro . . Der er yrende Liv alle Vegne,

og mange (har) Vanskeligheder overfor . .

Tidens Problemer. Dag Nyh. "/2 1924.1. sp.l.

•Vinternattens
|

yrende \e]r.PlaCour.A.24.
Strøget . . er som en yrende Myretue. Po^
^*hl928.6.sp.l. — som adv. yrende ør som
han var af Vin, gav han sig til at fælde

Taarer over deres usle Tilstand. JOlr.SD.III.
157. spec. i forb. yrende fuld, vrimlende

fuld; ogs.: fuld til randen, stopfuld. Spanden
er saa yrende fuld, at der ikke kan være
en Smule mere. Kværnd. både denne Bog og
„Valdemar Atterdag" er yrende fuld av
Jyskheder.G Schiltte.(AarbSkive.l942.10).

yret, adj. (ogs. yd(e)ret. MDL. (u. YreJ.

jf. Feilb.). (ænyd. yrei; af I. Yre; nu kun
dial.) fuld af kirtler ell. blegner, filipenser,

udslæt, vorter olgn. Moth.YG. (fuglens kro

var) yret paa dens indvendige Flade. Viborg.

(PhysBibl.XVII.219). et lille Barn blev helt

udslaaedes med blanke Knopper . . „dit

Barn (er) blevet saa yret og knastet (af em-
merne fra ovnen)." Krist.JyF.IV.267 . f Yre-
vorte, en. d. s. s. I. Yre. vAph.Nath.VII.
38. ogs. d. s. s. Sugevorte 2: smst.VI.333.

Yrk, en. (kiste) se Ørk.

I. Yrke, et. se Ørke. II. yrke, v. se

ørke.

yrre, v. se II. yre.

Yrsel, en. se Ørsel.

ysk, adj. [ysg] (ogs. skrevet ydsk. jf.

VSO. og ndf. 1. 42 og 48). {ænyd. (folkeviserne,

ASVedel) ysk, øsk; opstaaet ved omdannelse
(subtraktion) af ssg(r. som) glda. yski man,
yngling (en yski man, hin yski ma.n. Heil

Kv.2; allr. her muligvis opfattet som adj. -{-

subst.), oldn. æskumabr, d. s., til glda. (i

sin) øske, ungdom(s-tid), oldn. æska, d. s.,

besl. m. ung || PSyv. Viser.(1695).C8'o tolker

ordet som en afl. af III. yde ligesom Moth.
U46: ydsk . . Er det, som er dygtig til at

ydes . . en ydsk (o: mandbar) . . mø . . en
5^dsk hest.

||
poet. (genopt. af Oehl. og anv.

af dennes efterfølgere)
,

foræld.') om person:

ung og rask, gæv, kæk, vakker, (næsten
kun attrib.). *Dig ser

]

jeg heller paa, du
ydske Mø.Gjel.KH.193. *Saa ysk og ør paa
græsblød Vang

|
hun (o: frøken Vaar) Bryl-

lupsrus sig drak i Blomsterduften. ^n<4wd.
Fyen.(1901).58. || næsten kun om mands-
person, yngling. *Den gode yske Pilt (o:

Thorvaldsen)
|

Skal (i Italien) giøre sit

Fædreland ÆTe.Oehl.XX.237. *Tak, I kjække,
yske Drenge (o: sømænd),

|
Som var til det

Sidste (o: til skibet gik under) troel Ploug.

VV.I.22. det maa være en ysk Bjergbo,
som tør klyve derop (o: paa kirketaarnet).

AErslev.0rneklippen.il. (1907).49. især i forb.

som (du) yske svend: (kong Harald til

Palnatokes yngste søn:) *Træd frem, du yske
Svenå\0ehl.IV21. smst.216. *det ilde søm-
mer yske Svende,

|
. . Ryg i Livets Kamp

at wenåe.Ploug.VVII.S. PVJac.Trold.28.

*Hil Dig, Fredrik (o: kronprinsen), Du yske
Svend!

|
Du vandt Dig en nordisk Kvinde.

MHans.S.II.15.
Ysop, en, se Isop.

ysset, adj. (ogs. jysset, jøsset olgn.

Moth.J107. VSO.III.1 192 {„Uøres endnu
ofte paa Landet"). MDL. 255. FrGrundtv.
LK.lll. LollO.244. jf. jusset (UfF.) og: Han
er josset-grå-grøn ligesom Mirremarens kat.

10 Krist.Ordspr.153). (ænyd. ysset, sv. dial. og

no. dial. yssjug, graaskimlet; vist besl. m.
subst. da. dial. yssel, øssel, ussel, usle (MDL.
633.674. Feilb.III.1184. Thorsen.189. UfF.,
sml. ørsle. Moth.024), oldn. usli, emmer ell.

aske efter kul, halm m. m., no. dial. ysma,
dunkelhed i luften, jf. ogs. no. dial. hysjutt,

falmet, skjoldet m. m., shetlandsk (h)øsset

ofl., 'skidengraa, sv. dial. hysjog ofl,., graableg

samt (?) oldn. ysa, torskefisken kuller (sml.

20 Hysej; se nærmere APhS.XVII.27 \\ dial.)

af en uren, blakket farve; spec. (jf. graas-

set, grissetj; graalig, graasprængt. Moth.
Y6. *mangt et yssed Skiæg kand glimre udaf
l\s.Falst.0vid.71. smst.126. UfF. ?/. graa-
yssei. Moth.G223.
Y-Tegn, et. se u. Y- 2.

ytre, v. ['ydre] -ede. vbs. -else (s. d.)

ell. -ing (s. d.), jf. Ytrende, {ænyd. yttre

^dend Kierlighed (som) hans Troe yttrede.

30 Kingo.SS. V.211), yttre sig f'Yttrer Glæden
sig ikke i det Timelige, smst.177), yttris,

forekomme, være til stede, sv. yttra, no. ytre

;

fra mnt. uteren (nt. iltern^, jf. eng. utter,

nht. åussern; afl. af den u. Yder- nævnte

komp. oldn. titar; sml. forytre; i\ rigsspr.

næsten kun GJ)

I) (jf. III. yde 1^ trans.: tilkendegive;
lægge for dagen; give udtryk (for);

vise; ogs.: (ud)øve (se bet.l.s). (i bet.l.i-2

40 næsten kun m. subj., der betegner person, og

især m. abstr.obj.). I.l) i al olm.: tilkendegive,

lægge for dagen osv. ved adfærd, optræden,

holdning, miner (med ell. uden ledsagende

ord). De Lastefulde mene . . at de ikke bedre

kand yttre deres Frihed, end paa Udydens
Bane. Eilsch.PhilBrev.129. (fædrelandskærlig-

hed) kan bringe Mennesket til at yttre Stand-

haftighed. £ircÅ;«er./Y56. S. og H. lykønske

Fyrsteparret, men paa en Maade, at de

50 kjendelig yttre deres Avind og Had. CJMøZ-
ler.KongSvend.(1808).23. For Agerbrug ..

ytre (lapperne) en næsten uovervindelig

Moåhyåelighed.Molb.DH.I.21. Statuen (kan

ikke) bevæge sig og ytre Livet i Tidens

Forløb som et virkeligt Menneske. JLangfe.

11.174. — ofte i forb. som ytre (sin, sit, sine

ell. en, et) betænkelighed(er) (se Betænke-
lighed 2.2), bifald (Davids.F.131), foragt

(Horreb. 11.172), forundring, frygt (MO.'
60 denne Frygt, som V. ytrer (o: i brevet), var

vist ikke ngrwxdet. Brandt.CP.207. Ludv.),

glæde (S&B.), haab, harme (VSO.), liden-

skab(er) (Birckner.III.143), lyst fAarstiden,

hvori Faaret i Særdeleshed yttrer denne
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Lyst (o: farringshjsten) . Abildg.&Viborg.F.7

.

Du har ytret Lyst til at se mine (o: en ma-
lers) nye Arheiåei. Pont.Nattevagt.(1894).126),
misbilligelse (VSO.), misfornøjelse (JVJens.
DiM32), mishag ^man (er) lettere tilbøie-

lig til at yttre Mishag end Deeltagelse.

Heib.Intel.1.194. Ludv. se ogs. u. Mishag^,
overbevisning f'Almuen . . yttrede ved en-

hver Leilighed denne Overbeviisning i Ord
og Gierning. Engelst.Nat.186), sorg, taknem- i'o

melighed f*mit Hierte ønsker
|
At yttre

sin Taknemlighed i Baad.OehUX.lOl), til-

bøjelighed, tilfredshed (se u. Tilfredshed^,

tvivl (se Tvivl 2.2), utilfredshed, uvilje,

vrede f'man vil vide, „at Ds. Exe. idag skal

. . have ytret en Vrede, som var larmende."
Cit.l819.(Damds.KK.'II.278). At yttre sin

Vrede mod Een.MO.II.1568. VSO.), æng-
stelse, ønske (s. d.) (for, med, om, over, til,

ved osv. noget).
|| (jf. u. III. yde 1.2; sj.) 20

i forb. m. paa: lade gaa ud over. (han) yttrer

sin Galskab paa det uskyldige Barn (som
han uretfærdigt beskylder for tyveri). Rappee.
1860.99. sp.2. 1.2) spec. anv. af bet. l.i: til-

kendegive, lægge for dagen osv. ad sprog-
lig vej (i skrift eller tale); bemærke; ud-
tale; (ud) sige. Slange.ChrIV.915. *Mercu-
rius . ,

I

Slet ingen Appetit til Søbekaalen
fandt;

|
Thi yttred' han paa Fransk . .

|

Til Jupiter derom sin Meening dennelunde: 30

(osv.).Wess.76. *Tør Læben yttre, hvad mit
Hierte haaber? Oe/i?.Z7///.143. Jeg taler

forøvrigt, som yttret, hypothetisk.Zterfe.F/.
167. Ved Tilbagesendelsen af hoslagte . .

skulde jeg ikke undlade tjenstligst at yttre,

at (osv.).Hylling.HJ.362. Mens han fulgte

mig ned ad trappen . . ytrede vi ikke et ord.

AHenningsen.JL.39. han ytrede som sin

overbevisning, at faren var ovre
j

(sj.) i

forb. m. frem: *Hans (0: papegøjens) Tunge 40

kunde røre sig,
| Og stedse finde Leilighed

|

At yttre frem sin ¥æTdighed.Carst.Verv.l33.

II
m. anført sætning som obj. Jeg modtog min

(dgar med tak); men Th. viste mindre An-
stand og yttrede: „Ja, jeg røger da ellers

heller af et ordenligt VihetøV Schack. 222.
Vi kommer nok til ingen Nytte i saa god Tid,

yttrede H. gnavent. GjeLT.9. 1.3) (nu næppe
br.) frembringe; fremkalde; yde; (ud)-
øve. *Et Sømandsforbund . . hvor vi yttre 50

vil den Heltekraft
|
Til Landets Fordeel . .

|

Som før de vilde Brødre spildte bort
|
Paa

fremmed GTund.Oehl.IV34. det varme Vand
yttrer en mere opløsende . . Kraft end det
kolde. JFBergs. G. 158. (de) fandt sig for

svage til at yttre alvorlig Modstand. Moift.

DH.II.204. den Virkning, den (0: kampen i

Ditmarsken) . . yttrede . . paa Nordens Yox-
\\o\d. Allen. 1.166. i forb. ytre (sin) ind-
flydelse: Ew.(1914).IV314. Videnskaber 60

. . have yttret den vigtigste Indflydelse
paa Menneskers udvortes Lyksalighed. A'^Tre-

schow.(Rahb.Min.l787.III.20). den indvan-
drede danske Adel (kom) ikke til at yttre

nogen mærkelig Indflydelse (i Norge). Allen.
1.46.

2) refl. 2.1) (jf. bet.B) næsten kun om ting

ell. forhold: vise sig; fremtræde; give sig
udtryk, udslag; dels som udtr. for, at noget,

der hidtil ikke har eksisteret det paagældende
sted, dukker op, indtræffer, dels (og nu navn-
lig) som udtr. for, at noget, der allr. forefindes,

viser, røber sin tilstedeværelse ved at frem-
træde sanseligt, (ofte m. flg. præp.-led, især

styret af i ell. ved). Saadant (0: religions-

forfølgelser) yttrede sig dog ikke for Alvor.

Holb.Kh.261. Josva fhar) opfordret Soel og
Maane til at staae stille . . En Begivenhed
som denne, kan ikke have yttret sig, uden
at være bekiendt for den heele Verden.
Balle.Bib.1.73. *Den raske Yngling giærer i

personlig Strid.
|
Sig Manden yttrer rolig i

sit modne Yærk.Oehl.Bidr.II.lO. (de primi-

tive folks) første Religion ytrer sig i Mørke-
TSddhed. TroelsL.XIII.il. Vi ved selvfølgelig

intet om, hvordan Musiken i Tidernes Mor-
gen begyndte at ytre sig. CarlNiels.LM.49.
om sygdom, lidelse: Saafremt . . at dend gras-

serende siugdom sig nogensteds skulde yttre.

Cit.l711.(Hubertz.Aarh.ni.60). Løvenskiold
er gaaet fra Forstanden. Hans Galenskab
yttrer sig i Jalousie. Luxd.Dagb.1.415. Dette
Syn gav mig en Nerverystelse, som ytrede
sig med et uhyggeligt Latteranfald. BmcM.
FD.179. Denne sygdom (hos dykkere) ytrer

sig ved heftige smerter, blindhed, hjertelam-

melse o.s.v.Vikingen.^/*1953.7.sp.l.
\\ (jf.

bet. 3 (slutn.) og ndf. 1. 50; nu næppe br. (i

rigsspr.)) om plante: gro, udvikle sig; spire.

Derfor yttre de (o: mosser) sig hastigen i

Urtepotter, der blive stærkt vandede. Trowd/i

SelskSkr.V,2.486.
\\

(nu sj.) i præs. part.

Patent anlangende At ingen maa begive sig

fra Helsingøer . . formedelst den sig der

yttrende Smitsom Sygdom.Forordn.'^liil711.
overskr. formedelst en i hans højre Haand
virkende Materie besad (greven lægende) Kraft
(han bad lægerne) undersøge den i hans Haand
sig yttrende M.aterm.Horreb.II.392. f uden
refl. pron.: midt imellem Børnespil seer jeg

dog aldrig igiennem Fingre med nogen af

deres (0: børnenes) yttrende Feil eller Laster.

KbhAftenp.l778.sp.605. jf.ovf.1.35: Hvad
Slags Ukrud er paa Bornholm meest yt-

trende iblant Sæden? JPPrahl.AC. 49. 2.2)

fremsætte en (mundtlig ell. skriftlig) be-

mærkning; udtale sig; ogs. (jf. bet. l.i;

nu sjaldnere): give udtryk for, tilkende-
give (en vis følelse, opfattelse olgn.). jeg maa
først have et par Kruse Randers 011 i Livet

paa ham; førend jeg kand faae ham til at

yttre sig. Holb.llJ.1.1. (han) ville . . ey yttre

sig i min NærvæTe\se.EPont.Men.III.554.
Biskop Martensen iagttager den dybeste
Taushed. Og det uagtet han er bleven op-
fordret til at yttre sig. Kierk.XIV94. (han)
ytrede sig træt og hesværet. LeckFischer.

Skyggenkommerførst.(1949).72. (nu sj.) m.
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1123 Ytrelse Yv(e) 1124

adj.-præd.: (han) tilmældede mig dette .

.

i tancke, at ieg skulde yttret mig begierlig

at naae Succession. RasmWinth.S.lOO. Jeg
spurgde T., om F. havde yttret sig villig

til, at ombytte Kio\eii?CiU845.(HCAnd.
BCÆ. 1.262).

II
m. flg. præp.-led, især m.

med, om. Hun yttrer sig icke saa just

med hvad der ligger hende om Hjerted,

men jeg veed hændes Tancker. KomGrønneg.
1.249. nu hun ytrede sig herom, talte han lo

en Hoben frem og tilbage. Suhm.fSkVid.XI .

172). Grevinden (havde) med Hjertelighed

. • yttret sig over sine Brødres . . friske Ud-
seende. 7ngf.LJS.///.37. Partierne (o: tilsku-

erne i et teater) vilde yttre sig for og imod
YoTiatteTen.ABagges.JB.IY267. Hun siger

ingenting . . Men noget maa man vel ytre

sig med, mener han. — Vil Du med over?

siger han. Raae. De golde Drønimere.(1944) .37

.

3) (undertiden vanskeligt at skelne fra pass. 20

anv. af bet. 1; nu kun dial.) i pass. som dep.;

om ting ell. forhold: d.s.s. bet. 2.1. *Saasnart

(hustruen) faar nu Foden ind
|

I Mandens
Huus, at raade,

|
Strax ytres hendes onde

Sind
I

Og Daarskab overmaaåe. Falst.115.

Il jf.ovf.sp.ll22^^: det ytres godt, o: kom-
mer godt frem, om korn, gær osv. Feilb.

Ytrelse, en. flt. -r. (nu næppe br.) vbs.

til ytre. I ) d. s. s. Ytring 1. den Kraft at

have Forestilling eller at tænke, er (sjælens) 30

eneste Grundkraft, af hvilken alle de øvrige
kun ere særegne Yttrelser.Hallager.lS. (tin-

genes) Udvortes, naar vi tage dette Ud-
tryk i sin mere omfattende Betydning, det
Phænomenale, Fremtrædelserne, Yttrelserne,

(Foreteelserne siger man paa Svensk). (Stift.

Psychologie.' (1856).172. 2) d.s.s. Ytring 2.

den allermindste Yttrelse af noget, der
kunde mishage, ikke blot de Magthavende
selv, men endog deres Yndlinge, blev alvorlig 40

straiiet.Birckner.Tr.9. uindskrænket Frihed
i Meeningernes Yttrelse.MCBruun.JSR.IOO.

II
konkr. min Yttrelse angaaer kun Angreb

paa Vexsoner.Birckner.il.345. hans Yttrelser

om (bogen). Fr Munter. Reformationshistorie.

II.(1802).73. Ytrende, et. (nu ikke i

rigsspr.) ytring (2); udtalelse. Om altsammen
vil ieg . . udbede og vente Hr. Assessorens
behagelige Yttrende.Langebek.Breve. 470. O
Ytring, en. flt. -er. (jf. Ytrelse, Ytrendej so

vbs. til ytre. I) (ofte delvis hørende til ell.

paa overgangen til bet. 2) det at noget ytrer

(2.1) sig; fremtrædelse (3); manifestation.
han slængte sin tunge Byldt af, satte sig

(paa bænken) og med de kiendeligste Yt-
tringer af Velbehag tørrede Sveden af sig.

Bagges.L.11.17. En af Herskelystens største

Yttringer er . . Erobringssygen.Ørs<.7.265.
Latteren . . var en Yttring af Glæde over
'Pengene.Winth.VIII.305. Mor elsker Livet 60

i alle dets Ytringer. LeckFischer.Ka.33. jf.

ssgr. som Bifalds-, Glædes-, Kraft- (1), Kær-
ligheds-, Livs-, Mishags-, Naades-, Natur-,
Taknemmeligheds-, Viljesytring samt: (smi-

let hos den spæde var) en Bevidstheds-
ytr i n g. Joifis WwZ//. T. 56. en Regering ..
som kvalte enhver Friheds ytring un-
der Dogetagets . . Blykamre. Schand.VV312.
Ringeagtsytringer. Goos.1.240. 2) (jf.bet.

1 og Kraft- 2, Meningsytring^ det at ytre

(I.2), bemærke noget; dels som rent vbs.: *Der
(0: i Danmark) Tankens Yttring er, som
selve Tanken, iri.Falsen.I.486(jf. PAHeib.
B.138. Grundtv.PS.III.443). \\ dels (og nu
næsten kun) konkr., om udtalelse, (kort)

bemærkning, tilkendegivelse i ord. (ofte

i forb. ytring om, (især emb.; gldgs.) over
nogetj. Skribenternes Yttringer i Religions-

Sager. BtrcA;ner. Tr. 9i. *Vee den, som skal

alvorligt staae til Ansvar
|

For hver en
løselig henkastet Yttring\Heib.Poet.IV.212.
Det Kongelige Amt har i behagelig Skri-

velse af 21de d. M. forlangt mine Yttringer
over den . . herhos tilbagefølgende Ansøg-
ning. Ht/Hm^.i^J.SfiSf'?/. DSt. 1922. 137). han
var voldsom i sine Ytringer, og jeg . . gav
ham Raat for Usødet. Birkedal. 0.1.133.

\\

(gram.) om ord ell. række af ord, der ud-
trykker en tanke, en mening; undertiden som
modsætn. til Sætning, om ord uden forbin-

delse med finit verbum, end ikke den mest
indtrængende fonetiske analyse kan vise os,

hvor mange ord en udtalt ytring består

af. Jesp. Fon. 547. ERehling.Det danske Sprog.
(1932).15. jf. PDiderichsen.DG.145. 3) (nu
næppe br.) til ytre 1.3. Landet syntes at

være uskikket til enhver Yttring af Mod-
stand (mod fjenden). Etlar.DY16. Ytrings-,
i ssgr. foruden de ndf. anførte kan til Ytring 1

anføres (m, især 1. br.) ssgr. som: Grundfor-
holdet mellem Erkjendelse og Villie som pri-

mitive Y 1 1 r i n g s f o rm e r. jBrøc/wer.Owi de<J?e-

ligiøse.(1869).5. OFriis.Litt.39. (mosens) rust-

brune, strenge, fuldkommen ytringsløse
Flade. Jac Paludan. T.63. Y t r i n g s m a a d e.

MO.^ Var dette jalusi, forekom den ham
. . noget paagaaende i sin ytringsmaade.
Hørlyk.UT.134. den aandelige Leven (er

ikke) afhængig af det jordiske Indbegreb af

Yttrings- og Fremtrædelses mi die r./S't&ft.

Psychologie.' (1856). 55. -frihed, en. (til

Ytring 2; især polit.) skrive- og talefrihed.

MO.^ (hun) erklærede, at Ytringsfriheden
inden for Anstændighedens Grænser var en
Menneskerettighed. Schand.SF.304. MartinA
Hans. TS. 110. -verbum, et. (til Ytring

2; gram.) verbum (som fx. sigej, der ud-
trykker, at den talende fremkommer med, frem-
sætter et udsagn (2), en ytring, der frem-
træder som direkte ell. indirekte anførelse;

ogs. om verbum, der kun undtagelsesvis har
denne funktion (jf. fx. le sp.490* og FalkT.
Synt.26). et udtrykkeligt Yttrings- eller Me-
ningsverbum. Madv. GrO.' (1846). 178. APhS.
XVII.65.
Y-Type, en. se u. Y- 2.

Yok, et. se Yoke.
Yv(e), et. se Øje.



Yver

Yver, et ell. (nu sj. i rigsspr.) en (LTid.

1728.343. OeconJourn.1757.680. TomKrist.F.

Y-Vokal 1126

78. Feilb.). ['y^var, ogs. lyu'ar] ^ver.

Hoysg.AG.41. (nu kun dial. Iver. Yver
udsiges og som iver hvilket maa rettes.

Nv Haven. Orth. 87. Yver .. Iver er bruge-
ligere. vJ^p/i.f^^64j. Junge. 397 (i forf.s egen

tekst). Uglen.^'h 1855. 3. sp. 2. "U 1857. 2. sp.l.

UnivBl.I.360 (nordsjæll). jf. Feilb. LollO. —
om andre dial.-former (jiver, jever, gever,

jy(ve)r) se fx. FDyrlund. Uds. 42. Esp. 157.

FrGrundtv.LK.112. UnivBU.360. Thorsen.

16. Dania.IX.28. Kort. 60. 88. Flemløsc.82.

Feilb. UfF.). best.f. yveret ell. (nu sj. i

skrift) yvret (Kom Grønneg.1.98. OeconJourn.
1757.680 (Ywen). Høegh.AJ.(1795).208); flt.

-e ell. (nu sj. i skrift) yvre (Amberg. Oehl.

XXIX.194), yver (JBaden.Horatius.1.487.

Abrah. Dån. Sprachlehre fur Deutsche. (1812).
108. AndNx.M.19. jf. LollO.). (ænyd. yver,

iver, jy(v)r og (jf. mnt. judder^ jydder, sv.

juver (fsv. juver, jugher^^ no. jur, oldn.

jd(g)r, mnt. jed(d)er, oldfris. jader, m. aflyd

eng. udder, oht. utar, utiro (ty. euterj, mnt.
uder, holl. uier, sanskr. lidhar, gr. uthar samt
lat. uber; rimeligvis egl.: „det svulmende,
struttende"

, jf. russ. uditi, svulme) den hud-
fold, som omslutter pattedyrenes mæl-
kekirtler; især om organ hos hunnen af
husdyr som faar, ged, svin (jf. III. Dæl 1

og Soyver. D&H. Svineyver. Amberg.402) ell.

(spec.) ko, sjældnere (til dels dog fagl.)

hest (Junge. 397. HKrabbe. Hestens Anatomi.
(1885).264. den ene (kentaurunge dier mo-
derens) Menneskebryst, den anden hendes
Heste yver. JZ/ang^e. MF. 27. jf. I. Stal og

(imod MO.): „Hoppens Yver (Stald) siges

neppe." Lewn.J, hund (jf.: Yverbetændelse
hos Hunåe. DJagtleks.1396), kat (Fleuron.

K.18), undertiden (jf. u. I. Patte 2 beg.) 40

ogs. hos andre (vildtlevende) pattedyr som hare

(jf. Hareyver. KnudRasm.OS.1.364) , løve

(*Iln Løveunge, som tørstig hang ved sin

Moders Yver. MHamm.Sak.95), rensdyr ('Han

lod da Pogen lægge ved Yver af et Reendyr.
PMøll.(1855).II.8), hvalros (BornhHaandv
Er.59). vAph.(1759). See, hvor mine Køer
gaae med fulde Yvere. Birch.11.16. *Snee-
hvidt Gimmer, som nys afvantes fra Mode-
rens Yver.JMHertz. Isr. 91. *Hiorden skal
stønne med Yverne STpændt. Oehl.XXIX.143.
(malkepigen) rev . . i Iverets Patter, hvilket

forvoldte Koen . . Smerte. Forts, afRaketten.

1834.1.60. Nu bliver En fri for at malke.
Ellers har En altid skullet hænge i Yveret
paa de Køer. Kirk.D.34.

\\ (jf. Krebseyverj
anv. (især tidligere) som (billig, tarvelig)

spise, stegemad. Aah Vært, giv os for et Par
Skilling Iver med Salt. TJglen.^''hl855.3.sp.2.

S&B. Paa Disken stod en Udstilling af Be-
værtningens Fødevarer: Sylte, Lever, stegt

Yver, røget Sild. Tandr. Æ. 43. || i videre

(uegl.) anv.; dels (især vulg. ell. spøg.) om
(store, slappe) kvindebryster: Moth.Y6. *Paa
skindbredt Briks . . nøgen . .

|
Ruller Eskimo-

kvinden
I

med yppige Yvere
|

sig om sin

diende Vrvge.JVJens.Di.^127. dels i billedl.

udtr.: *Lyn er vor Lyst og vor Jammer,
|

Sprudlet af Ildskyens Yver
|
Ud for at lamme

den ra.^'ke. Friis-Møll.lnd.63. sml.: *man har
malket Bladlus- Køer,

|
så det i Munden

stripped',
|
og Yveren gav god Likør. Tom

Krist.F.78. || hertil (især landbr., vet., spec.

m. h. t. køer) ssgr. som Yver-betændelse,
-form, -katarr, -kirtel, -skik (jf. Skik
1.1-2; nu næppe br.: Yvret udvider sig,

synker ned, saa den unge Qvie faaer, som
man siger, god Yverskik. Høegh. AJ. 212),
-syg, -sygdom, -syge, -tuberkulose, -væv
og (mindre hr.) adj. som yver-bespændt
(JVJens. Nordvejen. (1939). 83) , - spændt
(HKaarsb.Folkenepaa Nakkebjerg.(1895).278)

,

-tung (Pont. LP. Y 6), -varm (yvervarm
Gedemælk. AndNx. SD.176. AOlrE.NG. 283.

jf. pattevarm).
Y-Vokal, en. se u. Y- 1.
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z
Z, et. [sæd] flt. -'er. (;/ lat.-gr. zeta sam<

Cedille) navn paa bogstav, (næsten kun
anv. som tegn for lyden s i fremmedord, i

nutiden i ringere udstrækning end i 18.-19.

aarh., og i saa tilfælde især i ord fra gr. ell.

eksotiske spr.). Nationerne ere Bogstaver i

Menneskehedens Alphabet; men i dette fin-

des intet Z, intet unyttigt Bogstav. Ba^gres.

L.I.376. B.T.^Vil936.13.sp.2(se u. Skrab-
kasse^, et stort Z, et lille z

j skrive et lo

ord med z
j
„mezzanin" staves med to z'-er

j

billedl. ell. i sammenligning, om hvad der

har form som et (trykt) Z: Gigten havde
krøblet ham til et Z.NMøll.VLitt.III.35.
Herrecykle . . Skærrastængerne bøjet som
et Z.PolitiE.KosteriVVil924.2.sp.l. \\ fra
a til z, {efter tilsvarende udtr. i en række
ikke-nordiske spr. (som eng., ty., ital.), hvor
z er alfabetets sidste bogstav) fra a til ø; fra

først til sidst; fra ende til anden; helt igennem. 20

PNørlund.(Tilsk.l933.II.156). paa dette Al-

derstrin (0: i 2.-4. skoleaar) kan (man ikke)

medtage hele Danmarkshistorien fra A til Z.

VorUngdom.1943/44.68. jf.: *Aristid, Au-
gust — Statsmændene paa A

|
Er intet

værd — nei Z maa man begynde fra (0: i

en navnefortegnelse)\Ew.(1914).II.243. || om
anv. som tegn for ubekendt størrelse (i mate-
matikken) ell. unævnt person m. m. se u.

X2.1 og 3.1.
II (fon.) i lydskrift anv. som 30

tegn for stemt s. Bornh.Ordbog.(1873).Indl.
Jesp.Fon.217; undertiden ogs. som tegn for

(hvislende, kraftig) s-lyd olgn.: (den berusede)

savlede en Overflod af uforstaaelige z'er og
s'er. Tandr.Kl.l3. spyfluen hvislede sit „zzz"
henne paa ruden

j
Z-, i ssgr. især i be-

tegnelser for konstruktionsdele af formen Z ell.

"L, fx.: Z-Akse .. Akse gennem Svævepla-
nets Tyngdepunkt vinkelret paa Drejnings-
planet. /S'porfsZeA;s.7/.686. slangelinier, spira- 40

ler .. Z-ngnTeT.VVed.LK.I.209. Z-Jern
er Z-formede Staa\h]æ\ker.LSal.XII.601.
se ogs. u. Jærn 2.1. Z-Laske. DSB. Bane-
bygn.l4. Z Sta,a\. Scheller.MarO.
Zaar, en. se Zar.

Zabel, en, et. se Sobel.

Zacliariais, propr. i forb. fik(st) du
pæren, Zacharias, se I. Pære 1.2.

Zahl-kammer, et. [•sa(-)l-] (ænyd.
d. s. (Meddelelser fra Rentekammerarchivet. 50

1871-72.154; aar 1680); fra <«/. zahlkammer,
til ty. zahlen, betale (jf. VII. tællej; sml.

-kasse, -kasserer; emb., foræld.) dels om de af
zahlkassen benyttede lokaler, dels (og især)
om selve denne institution. Cassererne ved
Zahl- Kammeret i Khvn.Forordn.*Vi»7742.
§2. paa den venstre (side af Christiansborg
slot er) Zahlcamret og Particuliere Gas-
sen. £Pon<.4«as.//.iOO. MO. 1680 bortfaldt

Skatkammerkollegiet, saaledes at Kasse-
forretningerne udskiltes og henlagdes un-
der Z&hlkammeret. SaUXXI.51 5. jf.: Zahl-
kammerporten ved Kristiansborg Slot er

i daglig Tale blevet til Saltkammerporten.
KNyrop.SVS.47. Elling.H.144. -kasse, en.

{om l.led se m. -kammer; ;"/• -kasserer ; emb.,

foræld.) kasse (1.2.2), hvori penge indbetales;

vist kun (især i best. f.) om den danske stats

hovedkasse (^lv> 1849 forenet med statsgælds-

kassen til finanshovedkassen) ; ogs. om dennes
lokaler, bygning. Forordn.^^ltl792.§ll. PalM.
VI.288. SaVVIII.48. -kasserer, en. {om
l.led se u. -kammer; emb., foræld.) embeds-

mand, der forestod zahlkassen. Stampe.1.29.
Bek.^^/»1849. Ved Skatkammeret i Kjøben-
havn ansattes . . fire Kasserere, hvis For-

retninger 23. Marts 1677 samledes paa Zahl-

mesterens (jf. Kalk.V.876) eller — som han
senere kaldtes — Zahlkassererens Haand.
Kringelbach.CivileDirektioner.(1899).109.

Zaiit(h)ip(pe}, en. se Xant(h)ippe.

Zar, en. [sa'r; foran personnavn: S'er]

(ogs. skrevet Czar (Holb.Hh.II.137. Wors.
OB. 160. Erik Møller. FA. 12. jf. JJuel. 181.
Spectator.1945.16f.), Tsar (Æreboe.91. Natio-

nalmusA.1945.76) ell. (nu sj.) Car (Thrige.

Ruslands mstorie.(1892).25), Sar (Moth.S58.
VilhAnd.Litt.il.306) ell. f Tzar (Pflug.DP.
340 (Tzav, Czar). vAph.(1759,1764)). f m.
dobbeltskrevet vokal: Cza,a,T.Overs.afHolbLev-
ned.160. Prahl.ST.I.46{c<i\&x).63. Meyer.^-^

Zaar. PEdvFriis.S.27. jf. ConvLex.XX.106).
flt. -er. {ænyd. (c) zar (PHResen.FrederichsIIs
Krønicke.(1680).407) og zaar (DGrammat.I.
245), SV. no. tsar, eng. czar, tsar, ty. zar (czar),

fr. tsar (czar), osv.; fra russ. tsar, af lat. Caesar

(jf. I. Kejser); hist.) titel baaret af forsk,

østeuropæiske (især slaviske) fyrster; i nyere

tid tillagt statsoverhoveder som Ferdinand af

Bulgarien (1908-18) ell. (navnlig; fra ca.

1500-1917; jf. u. Storfyrste^ de russiske
kejsere. Foedor . . blev Czar efter sin Fader
Aar 1616.PvHaven.RR.484. Czarens Slot,

det gamle Kreml i M.oskan.HCAnd.(1919).
V15. 8al.XVII.729. den hvide zar, se u. II.

hvid 3 slutn. — foran navne: (den) berøm-
melige Herre, Tsar Peter Alexiewitz. Ære&oe.

91. Sar Peter den Store. VilhAnd.Litt.il. 306.

tidligere ogs. efterstillet personnavnet: dend
Store Peter Zars Datter, Anna,. RasmWinth.
S.97. Ew.(1914).II.244. HCAnd.SS.V.274.

\\

uegl., billedl. den røde zar, undertiden brugt

om Sovjetunionens statsoverhoved. Bruce Lock-
hart.MitEuropa.(overs.l953).62. — om dyr:

*De stakkels Duer maae svære,
|
Af ald For-

mue deres Czar (o: høgen, som overlister dem,

saa de vælger den til hersker)
\
Lydagtig skulde

væTe.Reenb.II.231. \\ hertil bl. a. Zar-døm-
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me, -familie, -hof, -morder, -rige, -rubel
(se u. Rubel^, -ti(i(en), -titel, -vælde, -ørn
(o: symbol paa zarvældet. Fra Czarørnen til

den røde Fane. KaiHolb.(overs.iogtitel.l926).

Finnerne forblev Finner under Tsarørnen.
PoV'lil940.20.sp.2) samt Zar-inde (o: en
zars gemalinde, ell.: regerende fyrstinde, der

er indehaver af zartitlen. Æreboe.129. Trojel.

1.161. AFriis.BD.II.326). zariisk, adj.

(alm. skrevet cza(a)risk, tsariskj. (ænyd. lo

czarisk ^Hans Czariske MaJGstæt.PHResen.
Frederichs Ils Krønicke. (1680). 406) , ty. za-

risch; til Zar; jf. zaristisk, zarlig; nu næppe
br.) som hører, er knyttet til zaren, zardøm-
met, de Czariske trovnpTper.JacBircherod^R.
37. det Tsariske Eon.JJuel.183. Vor Fader,
Du, som er i Rusland (o: zaren) . . Ikke vor,

men Din czariske Villie skee. Microscopet.
1856.Nr.l.6.sp.l. spec. (jf. Majestæt 2.2) i

forb. hans zariske majestæt, titel til 20

zaren: Holb.Hh.II.137. EPont.Atlas.il. 132.
Zarisme, en. [sa'risma] (af Zar; polit.)

zar-dømme, -vælde. Meyer.^189. den russiske

Intelligens . . førte an i en desperat Terro-
risme mod Zarismen. Frisch.PE. 27. zari-
stiisk, adj. [sa'risdisgf] (jf. zarisk; polit.)

adj. til Zar og Zarisme, det czaristiske Rus-
land. PoL"/«292(?.9.sp.5. den zaristiske Hær.
Frisch.PE.105. f zarlig:, adj. d. s. s. za-

risk. Den Tzarlige Ma.yestet.Pflug.DP.363. 3o

zart, adj. se sart.

Zebedæi(steii), en. se Sebedeje.
Zebra, en. ['se-br«] ftt. -er ['se'ibra'ar]

ell. t zebrer (Oehl.VII.379). (sv. no. sebra,

eng. ty. ital. port. zebra, sp. zebra, cebra, jf.

fr. zébre ; egl. et afrikansk ord; zool.) gruppe
af afrikanske vildheste med mer ell. mindre
fremtrædende mørke (sorte) striber paa lysere

(hvidlig) bund; tigerhest; Hippotigris; spec.

om den alm. zebra ell. bjærgzebraen, Equus 40

Zebra L. Pflug.DP.1038. vAph.Nath.VIII.
495. *Vi drømmer om Zebra og Leopard

|

og om den vilde Gnu. JVJens.Di.26. Liéber-

kind.DV.XII.356. stribet å la zebra, (især
spøg.) zebrastribet; sml.: Den Aktør, som
maskerer sig grelt og grovt, med stærke
Linjer, er maskeret å la Zebra. Dania.III.
236.

II
hertil ssgr. som Zebra -føl, -hest

et om zebra. VareL.(1807).I.489), -hingst,
-hoppe, -skind, -stribe, -stribet (^zebra- 50

stribede Smaa^sk. OscJens.SL.177. Jeg ma-
lede (cyklen) zebrastribet. Pol.^''U1944.9.sp.3)

samt (især bot., zool.) betegnelser for hvad
der er stribet (næsten) som en zebra, fx.

Zebra-aloe (2( Aloe variegata L. (jf. -kaktus,
-plantej. JohLange.Pl.(1949).76), -antilope
(antilopen Cephalophus doria. BøvP.11.322),
-blad (2( slægten Zebrina. JohLange.Pl.(1949).

76), -finke (\- den som stuefugl yndede
pragtfinke Taeniopygia castanotis. Wiese.T. 60

1.99. ORung.P.176), -flsk (\ Brachtjdanio
rerio med gule længdestriber paa krop og gat-

finne. KKLaursen.Akvarie-Bogen.(1939).124),
-flynder (\ den tværstribede asiatiske flynder

Synoptera zebra. BøvP.III.573), -græs (2(
Miscanthus chinensis var. zebrinus hort. Joh
Lange.Pl.(1949).76), -hud (om stærk fold-

ning af hovedhuden hos aandssvage. Klinisk
Ordbog." (1945). 567), -kaktus (3( d. s. s.

-aloe. NatTid.^V»1911.M.Till.4.sp.5. Havebr
L.*1.16), -plante (2( d. s. Haveselsk.1920.93),

-træ (betegnelse for forsk, træsorter m. stribet

ved, se SaVXXV586. VareL.UI.589), -tøj

(jarg., om stribet fangedragt. Bom.S.176).
Zechin, en. [se'ki'n] (ogs. skrevet

Sechin (flt. Sechiner. LMFasting.VT.32),
Sekin (BI&T.II.1208) ofl. — nu næppe br.

Zechine. HandelsO. (1807). 313. Meyer.'*),

fit. -er. {sv. (dagl.) sekin(er), krone, penge,
engr. zecchin, ty. zechin{e); fra ital. zecchino,

af Zecca, Mønten i Venezia, egl. et arab. ord
for „mønt"; især foræld.) italiensk (opr.:

venetiansk) ell. tyrkisk guldmønt (omtr.
svarende til en dukat). 20000 Sechiners, eller

60000 Rixdlr. Inåkomster. LMFasting.VT.
32. *Hvilken Huri!

|
Hun er fem tusinde

Zechiner Yærd.Oehl.IL32. Sal.XVIII.723.
\\

(fagl.) om efterligning heraf brugt som pynt
(paa damebeklædning), en spidspuldet vinrød
\elour(dame)hat med små guldzechiner
og næseslør. Socialdem.^^liil948.10.sp.4.

Zefyr, en. ['se-fr/r], ogs. [ise-|fyJr] ell.

(især i best.f. og fit.) [se'fy'r] (jf. ndf. 1.55 og
Christiani.Rim-Ordbog.(1888).322). (i bet. 1

ogs. (nu sj.) Zeflr ['se-fir osv.]. Rein.383.
Oehl.XIX.85.101. HCAnd.(1919).I.242. se ogs.

sp.ll3V). fit. -CT. (su. zefyr, sefir, no. sefyr,

eng. ty. zephyr (ældre zephir^; af gr. zéphy-
ros, nordvestvind (hvoraf lat. zephyrus, vesten-

vind (om foraaret), ogs. (poet.) om vind i al

alm.), ofte personificeret som guddom; især
mytol. ell. poet.) I) vestenvind (især om
mild vind fra vest); i videre anv. om enhver
sagte, mild vind (brise); ofte personifi-

ceret. Majdagen . . *Den luttret Luft sin

Ambra skød,
|
Naar Zephyr sine Vinger

rørte (jf. Zefyrvinge ndf.).Tullin.I.7. (han)
vidste, hvoriet min Direction forandres, at
en Zephyr selv kan faae mig til at gaae
over Stav. Bagges. L.11.151. En lille Jomfru
ovre paa Vestkysten af Jylland taler maaske
med Henrykkelse om Zephyren og ved ikke
af, at Zephyren er Vestenvinden, der i hendes
Hjemstavn svider Markerne.Goldschm.III.
319. hvor var det velgørende at mærke Ve-
stenvinden i Gaar — de milde Zefjrrer med
Atlanterhavets Aande i sig. PoVl»1942.9.
sp.3. * Kastanietræer spænde

|
For Muren

en lovrig Rad;
|
Tungt Vaarzephyrerne

vende
|
Det femfingrede Blaå.PMøll.(1855).

1.113.
II

i sammenligning. Tjeneren var ikke
af saa blødt et Stof som Herren . . De
græsseligste Eder . . foer som Zephyrer bort
over hans Hoved i lette V\ist.Blich.(1920).

XXVIII.131. jf.: ingen Zephyr svæver let-

tere end h\in.Gylb.I.237. \\ hertil (især poet.,

til dels 1. br.) ssgr. som: Digtet (o: Chr.
Winthers) „Vandring og Opdagelse" er af
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en . , fiin og zephyragtig 'Natnr. PMøll.
(KhhPost.Vil835.1.sp.2). Kaper, zefyrlette
Jockeyer. BUch.(1920).XVIII.130. *fra Leiet

bort hun svæver
|
Paa sin zephyrlette Fod.

PalM.(1909). 1.89. Bl&T. *Nu seer mand
Zephir -Vinden (o: zefyren) svinge

|
I

Luften sin broderte Yinge. Clitau.PT.22. So-

phusNeumann.EtogAndet.(1870).35{Ze-p]\yT-).

*den Helligaand, som bringer
|
paa lette

Zephyrvinger
|
de Følelser, som har mit

Hierte sme\tet.Oehl.Digte.(18d3).229. Flet-

ningerne faldt (efter dansen) til Hvile paa
den unge Dames Ryg som et Par sammen-
foldede Zefyrvinger. Pon^.fl^.58 samt ^Ze-
fyr-blomst (JohLange.Pl.(1949).76) ell.

-plante (BerlHaveL.III.266), om løgvækst

af slægten Zephyranthes. 2) T som beteg-

nelse for forsk, meget lette tekstilstoffer;

spec. om musselinagtige bomuldsstoffer ell. me-

get fint uldgarn. NordConvLex.Y797. Sterm.

Textil. (1937). 144. \\ om brugsgenstand til-

virket af saadanne stoffer, garner; spec. (for-

æld.) om let halstørklæde. Meyer.^ Hrz.

XI.300. Han havde en stor „Zefyr" o: et

uldent Tørklæde om sin Hals. Schand.BS.
260.

li
hertil bl. a. Zefyr-garn (Gylb.VIII.

204. YareL.U.lU), -klæde (JHjorth.Yare-
lexikon.(1883). 999), -stof (Bl&T.), -uld

(Kaper.).

Zelot, en. [se^Wd] ^f Zelote. KbhAftenp.
1778.sp.29. — (bihl., som tilnavn til aposte-

len Simon^ Zelotes [se'lo-das] Luc. 6.15 og

ApQ.1.13 (1524-1948)). flt. -er. (af gr. ze-

lotes (jf. jaloux, nidkær); relig. ell. O) egl.

om medlem af en fanatisk jødisk sekt i Palæ-

stina under romerherredømmet; nidkær, fana-

tisk forkæmper for en tro(s-retning); ivrer

(2). Reenb.II.77. *Tro ej Selotens mørke
Lære:

|
At Himlen er den glade vred I

Grundtv.PS. 1.12. Drachm.YIII.311. den alle

religiøst fordømmende Zelot. BilleskovJ.H. I.

166. Kirk.YS.123.130. \\ O uegl., om verds-

lige forhold. Hvad er Surrealisme? Et nyt
Kunstsyn . . selve Sandheden, siger Bevæ-
gelsens Zeloter. Kentaur.1934.Dec.l9.sp.l. jf.

Bagges.L179 samt: (han) er en af de mest
katholsk-fanatiske og tillige politisk-revolu-

tionære Zeloter jeg har kjenåt. Brandes.Br.

1.94. zelotisk, adj. [se^W-disg] (relig. ell.

o) til Zelot, i Anstød af zelotisk Iver have
(protestanterne) gjort sig det til Pligt, at

bortmane den religieuse Æsthetik af deres

Kirker. HN Claus. Catholicismen og Protestan-

tismen. (1825).552. en zelotisk Harme mod
alle dem, der elskede og elskede lykkeligt.

Kidde.AE.1.236.

Zenit, et (Molb.HO. osv.) ell. (sjældnere)

en (LTid.1733.313); oftest uden art. ['se-nid]

uden best. f. ell. flt. (ænyd. i ssg. zenit-stierne

(Arøboe.Hexaemeron.(1661).91), sv. zenit, ty.

(der, das) zenith, eng. zenith, mlat. cenit;

egl. et arab. ord; astr.) det punkt paa himlen,
der ligger lodret over et givet punkt paa jorden

(lodret over ens hoved); isse-, toppunkt (1);

i videre anv. om et himmellegemes kulmina-
tionspunkt. *kun et Bøsse-Skud fra Zenith
Phoebus \a,r. Holb.Paars.228. Bugge.Astr. 12.
299. ude i Horisonten var Himlen ren

for Skyer lige op til Zenith. Drachm.II1.16.
Maanen staar næsten i Zenith. JFJens. M?/.
III. 8.

II
(især {g) overf.; navnlig om højde-

punkt, kulmination (af livsbane, udvikling);

ofte i udtr. som naa ell. passere (sit livs)

10 zenit ell. komme, staa, være i (sit) zenit,

nu havde han (o: en politiker) naaet sin

Lykkes Zenit. HWulff.DR.387. „Du bliver

lidt tyk . . Og en lille bitte Smule doven,
ikke?" — „Indrømmet, Kære. Naa, Herre-

gud, naar man nu har passeret Zenith? Jeg
gør mig ikke længer Illusioner." SvLa.K.4.
han blev forraadt af en Kvinde . . da han
var paa sin Banes Zenith. IsakDin.FF.436.
Zeppeliner, en. [isæbaili'nar; o^fs. sæ-

20 b9'li'n8r (Meyer.')] (nu næppe br. Zeppe-
lin. OpfB.'I,3.56. — ja'>'g-, nu næppe br.

Zepp (m. flt. -s), se ndf.). flt. -e ell. (mindre
br.) d. s. (sv. zeppelinare, no. zeppeliner,

eng. zeppelin (jarg. zep(p)j; efter ty. zeppelin-

(luftschiff, -schiff)) styrbart, stift luft-

skib; spanteluftskib (egl.: af den af grev

F. V. Zeppelin omkr. aar 1900 konstruerede

type). OpfB.*I,3.48. Den første Nat i Lon-
don (i foraaret 1918) alarmeredes Kæmpe-

30 byen af Ze^pTps. AWinding.Glæde overDanmark.
(1924).10. anlægge Støttepunkter for Zeppe-
linere. PoLVsiS^i. i. sp. 2. i sammenligning:
som en fuldlastet Zeppeliner sejler en stor-

mægtig Havmaage strandlangs. ^Ic/iionFms.

DØ.II.19. ThitJens.G.87(se u. Trope 2). \\

hertil bl. a. (m. sa. bet.; nu 1. br.) Zeppelin-
luftskib (OpfB.'^I, 3.46.54) ell. (nu næppe
br.) -skib (smst.45ff.).

Zieliklinge, en. se Sikling.

40 Ziffer, et. se I. Chiffer (ogLCiiier).
Zigener, en. se Zigeuner. zig^ensk,

adj. se zigeunsk. Zigeuner ell. SigoJ-
ner, en. [si'g(oi'n8r] (ogs. skrevet Zigojner.
— t Zigeiner. Pflug.DP.lOOO. Moth.SWO.

t Ziguner. Moth.'S109(flt.). f Zigøner. Cit.

1708.(FDijrlund.TN.300; flt.). — ogs. (nu vist

kun fagl. (etnogr., sprogv.)) Zigener [si'ge?-

ner] Holb.JH.II.716. FDyrlund.TN.l. Kalk.

III. 720. jf.Moth.Conv.S160. YSO.VII.60.
50 Sal.XYIII.738). flt. -e ell. f d. s. (Pflug.DP.

1000. se ogs. ovf. 1.46).] (ænyd. siguner (Kalk.

III.720), SV. zigenare (ældre ziguner, zigeu-

ner^, no. sigøyner, ty. zigeuner (ældre ell.

dial. ogs. zeguner, ziguner, zigener, zegeinar

ofl.); indkommet gennem slaviske sprog, men
af uvis oprindelse (jf. fx. DSt.1923.140f.
Grimm.Wb.XYsp.l257ff.)) person tilhø-

rende en indisk folkestamme, der under

sine vandringer udbredte sig over Europa i

60 slutn. af middelalderen (og hvis medlemmer

fører et omflakkende liv i smaaflokke, ernærer

sig ved let, tilfældigt arbejde, spaadomskunst

olgn., og staar i ry for tyvagtighed og uor-

dentlighed i livsførelse), (om da. forhold bruges
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(nu) helst (II.) Tater, s.d.J. (hårnet bæres) i

et Klæde, som hænger paa deres Ryg, lige-

som Zigeunere og Staadere pleie at giøre.

Reiser. V. 266. De jydske Zigeunere og en

rotvelsk Ordhog. Dorph.(bogtiteU837). DSt.

1923.97, i sammenligninger (sml. LollO.);

spec. (jf. zigeunerbrun og u. II. Tater slutn.)

i udtr. som: fire store Karle, brune som
Zigenneie. BalthBang. S. 62. \\ uegl., om

drage om som Spillemænd, Violinen er deres
Yndlingsinstrument, og de føre med sig alle

deres Hjemstavns Melodier, Zigeunermusik
hedder det gjerne, men Benævnelsen er oftest

lige saa fejl som gængs. Tops.11.314. „Czar-
das! Zigeunermusik!" skreg han højt, og
udførte med Fagter, Brummen og Nynnen
den halv-vilde . . Rakoczy-Marsch. Drac/im.
F.I.86. HPanumB.ML.^730. jf. Zigeuner-

person, der føler sig rodløs, fører en ubor- lo musiker. Sal.XVIII.739. uegl.: Jakoh Knuå-
gerlig, bohemeagtig tilværelse olgn. Brandes.
X.400. In memoriam Paul Verlaine . . Be-
der den (o: klokken) et Fadervor

|
for en

angrende Zigøjner? Jør^.Z).43. som den Zi-

gøjner, jeg er, binder Slægtskab mig ikke
stæTkt.ORung.VS.133. Zigenner-, i ssgr.

(jf. Tater-^/ foruden de ndf. medtagne en
mængde mere tilfældige ell. letforstaaelige ssgr.

(ofte i uegl. anv.) som zigeuner-agtig, -an-

sen er som Tænker en Zigeunermusiker,
uskolet genial. HarNiels.ML.NySaml.(1923).
127. -orkester, et. orkester af zigeunere,

ell. orkester, der spiller zigeunermusik. Tops.
11.323. Pont.DR.III.215. Zig^ennerske,
en. flt. -r. (jf. Taterske, Zigeunerinde^. S&B.
Isak Din. (Tilsk. 1938. 1. 296). Zigenner-
system, et. (jf. -metodej J^ Kursus i Zi-

geunersyst. tilbydes Ældre og Yngre, Sy-
fører, -bande, -barn, -dans, -dialekt, -digt- 20 stemet kan læres paa 3 Mdi. Morgenbladet
ning, -dreng, -familie, -flok, -høvding, -kara-

vane, -kone (jf. -kvinde^, -kælling, -lejr,

-ord, -pak, -pige, -poesi, -race, -slægt,

-sprog, -trup, -type, -tøs, (paa) -vis, -vise,

-væsen, -blod, et. f^'/. Taterblod; især {3).

Mange af (zigeunervognenes beboere) er af

fremmed Herkomst, hvori der ogsaa er

blandet en Del Sigøinerhloå. DSt.1904.130.

uegl.: *jeg drømmer paa mine Puder
|
med

"Iiil889.4.sp.l. hun (spiller) net Piano,
hvori hun har nydt en fortræffelig Under-
visning efter Zigøjnersystemet.Æ^sm./. 72.

-vogn, en. beboelsesvogn som (dem, der)

bruges af zigeunere. DSt.1904.130. IsakDin.
FF.125. zigennsk, adj. [si'gmVnsg] (ogs.

zigensk [siigeJnsgr], zigeunisk [si'gmi'nisg]

se ndf.). (sv. zigensk; jf. zigeunerisk og ta-

tersk; sj. i olm. spr.) adj. til Zigeuner. et

higende ungt Sigøinerhloå. SophClauss.P. 33. 30 rumænsk og sigøjnsk Æventjr.AOlr.FA.165.
GJ -brun, adj. (jf. u. Zigeuner^ taterbrun. zi-

geunerbrune Øjne. ThitJens.SK. 1.24. -folk,
et. taterfolk. Holst.R. (han) blev udstødt af

Sigøjnerfolket, fordi han havde giftet sig

med en hvid Kwinde. DSt.1904.131. uegl:
jeg (troede) at Kunstnerne var et Zigøjner-

folk, der levede i deres egen frie Verden og
lod Vorherre om Dagen imorgen. Pont.DR.
V.45. -fugl, en. (jf. u. Tophønej \. den bra-

silianske fugl Opisthocomus cristatus. BøvP. 40

III.123. Ueberkind.DV.VII.218. -inde, en.

(jf. Zigeunerske;. Blich.(1920).XIY221. Fran-
ziska . . var iført en Kjole af broget Mus-
selin . . En slig Dragt kunde maaskee
passe til Brudekjole for en omvankende
Zigeunerinde. Hauch.IV.256. Drachm.XI.407.
zigennerisk, adj. [si'gcoi'naris^f] (ty.

zigeunerisch; jf. zigeunsk og tatersk; 1. br.)

adj. til Zigeuner. Sandfeld.(StSprO.Nr.81.

(det) sigenske oxdioxrkd.FDyrlund.TN.356.
(natmændenes) Sprog (har) mangfoldige Ord
af Tydske Kjeltringbander, men yderst faae

zigevinis\e.Blich.(Tilsk.l930.I.408).

Zignet(e), et, en. se Signet.

Zigzag, en, et. se Siksak.

Zigojner, en. se Zigeuner.

Zikzak, en, et. se Siksak.

Zimmer, et. se III. Simmer.
zingle, V. se single.

I. Zink, en (vAph.Chym.III.667. Vare
L.(1807).III.360 osv.; fk. nu almindeligst,

spec. om genstand forarbejdet af zink (se

bet. 2)) ell. et (Moth. S 204. Brunnich.M.
268(men 275 ofl.fk.). SMJørg.Chem.90(men
sa.Overjodider.(1869).9 fk.). OpfB.HI, 2.137

(men smst.138 fk.); vaklende køn angivet

Saaby.^-''). [seix'gf] (\ skrevet Sink. Moth.
S204. jf.: Sink (ell.) Zinke (n.).vAph.(1764).

27). Endelsen (0: ordets) tydelig sigøjne- 50 586). (sv. zink, no. sink, eng. zinc; fra ty.

risk. DSt. 1923. 143. Zigenner-konge,
en. overhoved for en zigeunerbande ell. (især)

for zigeunerne i et større omraade. HCAnd.SS.
IV 221. -kvinde, en. (jf. Taterkvinde;
zigeunerske. D&H. -kvind: FDyrlund.TN.
329. -liv, et. Holst.R. DSt.1923.99. uegl:
Skuespillerens og Teaterdigterens frie Zi-

gøjnerliv. Brandes.VIII.17. Rubow. BB. 226.

-metode, en. (jf. -systemø J** metode

zink (m. og n.); jf. forzinke) I ) navn paa et

oftest graaligt ell. hvidligt, letbearbejdeligt

metal, der spiller en vigtig rolle i teknikken,

bl. a. til forzinkning, som bestanddel af lege-

ringer (fx. messing; sml. Haardzink^ ell. (i

forarbejdet, tildannet form; jf. bet. 2) i hus-

bygningen (fx. til tag-dækning, -render, ned-

løbsrør, kanter omkring køkkenvaske m. m.).

Moth.S204. *store Træer . . | Af Kobber,
uden teoretisk viden hurtigt at opnaa en vis eo Jern, og Zink. Oehl 1. 107. TeknLeks.I.605.
musikalsk færdighed. VSO. Meyer.' -mn-
sik, en. (især J^) musik udført af zigeu-

nere (med den for disse karakteristiske pri-

mitivitet, ildfuldhed). Skarer af (ungarere)

2) (jf. Klichézink; især fagl) om (brugs)

-

genstand(e) af zink (1); ofte om zink-
plade. Taget . . lagdes med Zink. Raketten.

1832.703. Hun benyttede Zinken uden for
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Kvistvinduet sotu Foåerhrast. And Nx. DM.
V3. en bar i London, hvor . . fortravlede

mennesker kom jagende, snuppede en gen-

stand og smed en mønt på zinken. Social-

dem.^^U195S.13.S'p.2. 3) (telegr.) negativ
(elektrisk) strøm. Lærebog i Telegraf -Tek-
nik.(1910).65(se u. Kobber å).

II. Zink, en. se III. Sinke.

Zink-, i ssgr. (navnlig fagl.) af I. Zink

(1-2); foruden de ndf. medtagne fx. Zink-
affald, -agtig, -amalgam, -arbejde(r), -aske

(jf. -ilte^, -bad (ved forzinkning), -belagt,

-belægning, -beskytter, -blad, -blik (jf. III.

Blik 2), -blok, -dækning (af tage), -erts,

-farve, -folie, -forbindelse, -forgiftning (jf.

-feber), -forhudning, -gods, -grube, -holdig,

-lag, -legering, -malm, -mine, -opløsning,

-overflade, -overilte, -ovn (til udvinding af
zink af zinkmalm), -pasta (jf. -salvej, -pro-

ducerende, -produkt, -produktion, -præpa-
rat, -pulver, -rig, -salt (o: zinkspat), -sæbe

(jf. I. Sæbe 1 beg.), -udvinding, -værk (til

zinkudvinding), og betegnelser for ting (brugs-

genstande) af zink som Zink -afstøbning,
-balje, -beholder, -bogstav, -cylinder, -dunk,
-indskud (jf. Indskud l.ij, -kant (fx. om-
kring køkkenvask), -kar, -kasse, -kiste (især

til I. Kiste 1.3^, -mønt, -plade, -rende (jf.

I. Rende l.i slutn.), -rør, -skur, -skyder (se

Skyder 2.i slutn.), -sold, -spand, -spir,

-statue, -strimmel, -traad, -tulade (se Tu-
ladej, -vare, -vask (i køkken; jf. Vask å).

-blende, en. (mineral.) zinkmalmen svovl-

zink (jf. Blende 2). Christians.Fys. 311. se

ogs. u. rødslaaet. -blomme (OpfB.^III.
208. VSO.), en, ell. -blom»t(er), en (ell.

pi.), (jf. -hvidt, -ilte, Blomst 4.i samt filo-

sofisk uld u. Uld 3.4; kem., nu l.br.) d.s.s.

I. Intet 2. sneehvide Zinkblomster, (flores

Zinci).BrUnnich.M.270. OpfB.'V148. Folk
Lægem.III.119. -bronze, en. dels: (gen-

stand tilvirket af) bronzeret zink; dels om en
legering, hvis hovedbestanddele er kobber og
zink. OpfB.'Y146. Støberibogen. (1938). 163.

-cement, en, ø plastisk masse bestaaende

af zinkilte blandet med koncentreret klorzink-

opløsning. VSO. SaUXXV622. jf.: Tørfor-

zinkning (Zinkcementering, Sherardise-

ring) bruges . . til Smaagenstande. Suenson.
B.I.225.

LZinke, en, ogs. et (jf.ndf. og D&H.).
['seriga] flt. -r. (fra ty. zink(e), af rotvælsk

(se fx. Kluge.Rotwelsch.I.(1901).232.332.336);
forbryder-spr.) hemmeligt tegn, signal,
hvormed forbrydere meddeler sig til hinanden
(ved skrift, løntegn, tale, fagter, bankelyde).

„Er De en af os?" spurgte jeg (o: en for-

bryder). Han nikkede og gjorde det (ORung.
Nov.I.ll: åen) sædvanlige Zinke med to
Fingre og venstre id\e. ORung.D. 48. Meyer.

^

jf.: Forbryderzinker . . Jadzinker (en
Slags Fingersprog) .. Kendezinker, der
tjene til at finde og kende hinanden . . Lyd-
zinker (advarende Lydsignaler, i Fængsler

Meddelelsesmiddel gennem Banken paa Væg-
gene). Z)Æ//. samt: Væggene (o: i „skabet";
se II. Skab 2.2J var overkradsede med Navne
og Tyvesinker, som han ikke forstod.

ORung.Y.lll.
II. Zinke, en. se II. Sinke 2.

Zink-feber, en. (med.) d. s. s. Mes-
sing-, Støbefeber. Tidsskr.f. Da. Røde Kors.
1943.169.sp.2. -fil, en. filformet redskab

10 af zink(legering) til polering. FRFriis.KA.
216. -glas, et. (mineral.) zinkmalmen kisel-

zink (med smukke krystalliseringer). Amberg.
OpfB.^III.185. VSO. -graa, adj. (især m).
Drachm.GG.61. Havstokkens Volde af mørk
Tang . . langs det zinkgraa Yanå. MartinA
Hans.K.98. -graat, et. (jf. -hvidt og sten-

graa slutn.; fagl). OpfB.^V.150. Zinkgraat.
Uren Kvalitet Zinkhvidt, indeholdende me-
tallisk Zinkstøv . . Farven er smudsighvid

20 (ikke gr&a).TeknLeks.I.605. -gront, et.

(fagl.) farvestof bestaaende af en blanding

af zinkgult og pariserblaat; koboltgrønt. Nord
ConvLex.^V1057. VareL.'II.591. -gnlt, et.

(fagl.) citrongult farvestof bestaaende af en
zinkkromatforbindelse. Sal.XVIII.746. Tekn
Leks.1.606. -hvid, adj. (1. br.) (graalig)-

hvid som zink. på sin lave skammel (i køk-
kenet) stod vandspanden og lyste zinkhvid.
Raae.F.57. -hvidt, et, (jf. -blomme, -graat,

30 -ilte, -okker, I. Intet 2 og Snehvidt
; fagl.) ren

zinkilte, anv. som farvestof. Varet. (1807).
III. 364. Vare L.' IL 591 f. -ilte, et (en).

(jf. -hvidt osv.; kem.) zinkhvidt; zinkoksyd.

OpfB.'VHO. Christ.Kemi.130. kiselsurt, kul-

surt, svovlsurt zinkilte, se Panum.257.630.
VSO. -kit, et. (fagl.) kit, der er gjort sten-

haardt ved udrivning med klorzink. Recke.

(OrdbS.). t -okker, en, et. forvitringspro-

dukt (ilte) af zink (jf. Okker). vAph.Nath.
40 VI.4. Galmej . . er et Zink-Oker. sa.Chym.

III.672. -papir, et. (fagl.) papir belagt

med zinkfolie ell. zinkpulver. PapirL.405. Vare
L.*662. -pol, en. (jf. Kulpol; fys.) stang

(plade, klods) af zink, der danner den nega-
tive pol i et galvanisk element; ogs. om den
tilsvarende klemskrue. KPrytz. Elektriciteten.

(1884).462. -pudder, et. (med.) pudder,
(mel)pulver tilsat zinkilte. FolkLægem.I.70.
JacPaludan.TS.186. -salve, en. (jf. Ingen-

so tingsalve u. I. Ingenting 2; med.) salve af

fedt tilsat zinkhvidt (anv. ved saarbehandling

m. m.); Ungventum oxydi zincici. Chir.(1845).

1.371. af Frygt for at skade (sin) skønne,
hvide Ansigtshud (havde skuespillerinden)

Ansigtet smurt ind i hvid Zinksalve. Zsafc

Din.FF.412. -skærer, en. blikkenslager-

værktøj bestaaende af en skarp kniv, hvor-

med der skæres i zinkplader. TeknLeks.1.606.
-smor, et. (sml. I. Smør 1.2 slutn.; fagl.)

60 vandfri klorzink (af smøragtig konsistens).

Recke.(OrdbS.). LSal.XII.597. -spat, en.

(mineral.) zinkmalmen ædel galmej. Funke.
(1801).III.297. TeknLeks.I.605. -stikning,
en. (jf. -ætsning; fagl.) gravering i zink-
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plader (jf. Stikning 2.2 slutn.); stannografi.

NordConvLex.V.799. SaVXXV.623. -stø-
ber, en. (jf. u. Billedstøber; haandv.) per-

son, der støber ting af zink. PVGrove.Den
sjæll.Øgruppe.f1870).194. Krak.1949.11.4200.

jf. Zink-støberi (S&B. Sal.^XXV623),
-støbning (OpfB.^V.144. BerlKom. XXIV.
67). -stev, et. spec. (fagl.): blanding af
pulverformet zink og zinkilte (bl. a. anv. som
malerfarve). Tidsskr. f. Physikog Chemi. 1867.

369. Christ.Kemi.131. -tag, et. zinkdækket
tag; tag lagt af zinkplader. Raketten.1832.704.

(klapsalven) lød som en Styrtregn mod et

Zmktsig.CFMortens.RW.212. -tavle, en.

spec. (fagl.): planche, tavle (I.2.i), fremstillet

ved zinktryk. Begyndelsesgrunde af Geogno-
sien. Med to Kobbertavler og en Zinktavle.

Bredsdorff.(titelblad.l827). -tryk, et. (fagl.)

kunsten at reproducere (tekniske tegninger)

ved overførsel ad fotografisk vej af originalen

til en zinkplade, hvormed der trykkes; øgs. om
selve det saaledes fremstillede billede. OpfB.^
111.184. TeknLeks.I.606. jf.: et større Værk
paa 143 zinktrykte Sider med mange
Planer, Diagrammer og andre Illustrationer.

IngBygn.l948.54.sp.2. -vitriol, en, et.

(kern.) svovlsurt zinkilte; hvid vitriol (se

Vitriol 1). Briinnich.M.148 (se u. Kobber-
røg). Christ.Kemi.131. -værk, et. virksom-

hed til udvinding ell. oparbejdning af zink.

OpfB.'V139. OpfB.UIl.187. -ætsning, en.

(jf . -stikning; fagl.) ætsning paa zinkplader
til fremstilling af trykplader; øgs. øm saaledes

fremstillet trykform. PapirL.405. Hvad Ud-
styr angaar, er det (o: et tidsskrift) en tro

Kopi af . . Tysklands „unge" Tidsskrifter:

haandgjort Papir, flosset Rand, Zinkæts-
ninger å la gamle Træsnit. Jørg.RNS. 147.
Zin(n)ober, et, en. se I. Cinnober.
Zir, Zirat, zire, zirlig, se Sir,

Sirat, II. sire, sirlig.

Zise, en. se I. Sise.

ziske, v. se siske.

Kitre, V. se sitre.

Zitters, en. se Sitters.

ZitK, et, en. se Sirts.

Zobel, en, et. se Sobel.

Zone, en. ['so'na] (sj. skrevet Sone.
Moth.S607. Noe-Nygård.S.120. — f Zona.
Geom.(1704).119). flt. -t. (sv. zon, «o. sone,

eng. ty. fr. zone; fra gr. z6n6 (lat. zonaj,
bælte; især fagl. ell. CP)

I) (jf. Himmel-, Jordstrøgj øm ømraade,
strøg (1.6.3) ell. lokalitet paa jorden ell.

i rummet, f.l) (jf. Jordbælte 1; geogr.)

hver af de fem ved deres indbyrdes forsk, tem-

peraturforhold karakteriserede bælter (1.3.3),

partier, hvori jordens øverflade tænkes
delt ved linier (polarcirklerne og vendekred-
sene), der løber parallelt med ækvator;
undertiden paa overgangen til bet. 1.2. De fire

smaa Circuler . . deler Joord-Klodden udi
fem Parter, som kaldes Zona . . deraf er

een . . hidsig og tør, tvende ere tempere-

rede, og de øvrige tvende heel kolde og
frosne. Geøm.(1704).119. der gives eet Para-
diis skiønnere end et andet fra Krebsens
til Steenbukkens Zone (o: i troperne). Bagges.
L.I.IOO. kun faa af (dyrene) kunne trives

under alle Zoner . Hallager.20. Paulsen.II.617.

den hede (AWHauch.(1799).727. Harboe.
MarO. jf. u. III. hed 1.2j ell. tropiske (se

tropisk 2) ell. varme (Moth.8607. Paulsen.
10 11.617. jf. HCAnd.II.183(se u. I. Bid 1))

zone, troperne, tropezønen. de tempererede
(•\ middelmaadige.Mo</i.(S'607. mildere. JBa-
den.FrO.) zoner, omraaderne ml. vendekred-
sene øg polarcirklerne. AWHauch.(1799). 726.
se videre u. temperere 4.1 (og ovf. sp.1137''*).

de kolde (Moth.S607. Paulsen.II.618) ell.

polare (se II. polar 1) zoner, polarzonerne.

1.2) (jf. bet. 2) i videre anv., om (oftest: større)

egn, landømraade (jf. dog ndf. sp.1139'')

20 (der i en vis, fx. klimatisk, geografisk hen-
seende adskiller sig fra omgivelserne); især:

himmel-egn (slutn.), -strøg. Rørdrum-
men kalder . .

|
En Mage hid fra Østens

fjerne Zoner. Faye.LitArb.1.78. *Snart skal

den vilde nordlige Zone
|
neie sig for din

(o: Kristi) Tornekrone.Oehl.Digte.(1803).17.

*den skumle Throne,
|
Hvorfra han (o: Luci-

fer) til hver en Zone
|
Mørkets Engle sender

ud. PalM.(1909). 1.174. *Snart er de lyse

30 Nætters Tid forbi . .
|
Snart strækker Fuglen

Vingen over Hav
|
Og sætter Kursen efter

fjerne Zoner. Drachm.DM.33. *i denne fjend-

ske Zone (o: i Vestjylland)
\
forgaar min

Anemone. KMunk.DS.49. stille zone, (^,
geogr.; alm.:) stille bælte (se II. stille 1.3j.

Wolfh.MarO.444. om tidszone: BerlTid.'^'l*

1893.Aft.l.sp.6. Danmark hører til den
mellemeuropæiske Zone, hvor Klokkeslettet
er 1 Time mere end Greenwich-Tiden. Sai."

AO XXV.640 (jf. Zonetid;.
|| ^ om frontafsnit,

hvor der kæmpes; især (sml. Farezone u. bet. 2)

i ssgr. som Kamp-, Krigszone (Viden-
skabsmanden.^^lio 1952.27.sp.2).

\\
(pølit.) om

hver af de mindre dele (sektorer), hvori et

(land)ømraade midlertidigt opdeles, til dets til-

hørighedsforhold, fremtidige statspoliliske stil-

ling er afgjort. Man var . . klar over, at en
Afstemning (i Sønderjylland) under eet (ikke)

var retfærdig (og derfor) foreslog man at

50 dele Landet . . til Kongeaaen i tre Zoner,

som skulde stemme hver for sig.^Fms.
(Tilsk.1919.1.544). Maj 1945 blev Berlin . .

delt i 4 Sektorer . . Den amerikanske Zone
. . Den sovjetrussiske Zone. RaunkjærsKon-
versatiønsleksikon. I. (1948). 1268. jf. (m. h. t.

det af de allierede i 1945 besatte Tyskland):
\est- (se DO.XXVI.sp.l256^'«), i3stzone
(s. d.).

II (jf. Zone-taicst, -tarif; fagl.) om
omraade, for hvilket der gælder en ensartet

60 takst; spec. (jærnb.) m. h. t. takstberegning

af hurtigtogstillæg øver forsk, afstande: Rejse-

liste.'V i 1934.91. dobbeltbillet Aarhus—Has-
lev . . med tilhørende hurtigtogsbillet zone 2.

Vingehjulet. 1951/1952.244. sp.2. \\ ogs. (lidt

XXVII. Rentrykt "/» 1963 72
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sjældnere) om strækning til søs, havstrøg.
Man var i Zonen hvor Flyvefiskene viser

sig. JVJens.RF.97. (hvalen) jog vestover, ud
mod de isfri Zoner. Pol.'Vil939.Sønd.5.sp.2.

jf. Sal.Y645. ||
(især poet., nu l.br.) om del,

parti af himmel-hvælvingen, -rummet;
himmelegn; ogs. om himmelen som del af
verden. *I)u ædle Middelmaadighed !

|
Stig

fra din høie Zone neå.0ehl.I.41. *0, Gud i

Himmelens høieste Zone!
|
Hvor skal jeg lo

Ulyksalige henlWinth.II.191. *0p flyver

Fuglen mod de høie Zoner,
|
For snart at

dale paa den lave Bred.PalM.IY90. Para-
disets Zone

I

Gi'er den (o: harpen) Genlyd
a.i.ChKjerulf.FE.178. jf.: (Sjælen i helvede,

til Mephistopheles:) *Men troer du, min
Kone

I

Vil ogsaa komme til denne Zone?
Heib.ND.n7.

2) (jf. &d. 1.2 og Varmezone; især fagl.)

i uegl., iilledl. anv., om felt, omraade, 20

parti af noget, de saakaldte „Zonefejl" (i en
linse), der stammer fra, at forskellige ring-

formede Zoner af Objektivet eller Spejlet

ikke har samme Krumning i Overensstem-
melse med Beregningen. LuplauJ.S. 84. En
Sjæl har Zoner, der alle er ladet med psy-
kisk Spænding. BilleskovJ.P.1.9. man kommer
her (o: paa nye skibe) til at regne med saa-

kaldte „branddrøje zoner" med skotter, som
skal kunne holde ilden ude i mindst en time, 30

og som igen inddeles i „brandhemmede zoner"

med skotter, der kan standse ilden i en halv
time. Pol.^Vli 1951.l.sp.7. (geol.) d.s.s. Hori-

sont 2. KRørdam.Oeologi.I. (1908). 246. (jf.

Tavshedszone; fys.:) den tavse zone, se

II. tavs 2.
II

i udtr., der betegner et omraade
(vist egl.: et frontafsnit; sml. u. bet.1.2) ell., i

videre anv., en vis tilstand, et vist forhold som
farligt. Aldersrenteudbetalerne er for Tiden
i den farlige Zone (o: de overfaldes ofte af 40

røvere). Pol.'lt 1944.1. sp.5. især i ssg. Fare-
zone: SigfrPed.NSV.22. (maalmanden) kunde
ikke holde Bolden, men naaede dog at

faa den ekspederet væk fra Farezonen. PoL
^*lal936.8.sp.4. spec. («{k) i kontraktbridge:

det Makkerpar, der har vundet et Game,
kommer i „Farezonen", hvilket betyder,

at . . alle Bonus iordoh\es.HKoppel.l8Timer
i Kontrakt- Bridge. (1928). 14.

||
(æstet.) om

baand, felt (med særlig udsmykning) paa 50

kunstgenstand olgn. Ved omløbende Linier

leddeles Karrets Flade i Zoner. FrPoulsen.
TGK.IO. Vase af Porcelæn . . med koralrød
Fond, hvori udsparet polycrome Landskabs-
scener i to Zoner, om Bug og om Hals.

Mit bedste Kunstværk.(1941).90.

3) (talespr.) i best. f., som forkortelse for

Zoneredningskorps(et). Lolland-FaistersFalke-
tidende.'Vi 1935.4. sp.2. Vi fik Zonens Folk
til at hente (den syge). LisElkjær.Manden eo

der aldrig traadte paa noget levende.(1944).46.
Zone-, i ssgr. (især fagl.) af Zone; for-

uden de ndf. behandlede bl. a. (til Zone 1-2J
Zone-fejl (se u. Zone 2), -grænse, -inddeling,

-ordning, -system (jf. spec. -tarifj, -vis.

-brandvæsen, et. (sml. Zone 3 og flg.).

SaUXIX.996. de Zonebrandvæsner, der er

under Oprettelse rundt om i Landet. PoL
^^1^1927.9.sp.4. -redning:skorps, et. (jf.

-brandvæsen, -sprøjte og Zone %) rednings-

korps, som raader over en række stationer,

der hver dækker en vis zone af et større

omraade (et land); især (i best. f.) som
navn paa et i 1926 oprettet dansk rednings-

korps. BerlKonv.XXIV75. Zone-Nyt. 1938.
Nr.1.1. -sprejte, en. (talespr.) brandsprøjte

(brandkøretøj) tilhørende et zone-brandvæ-
sen, -redningskorps. Jernbane T.^lil935.8.sp.2.

-takst, en. (jf. -tarif; især jærnb.). Sal.

IX. 1118. BybanebiUetter efter Zonetakst.
Vor Stand. 1938. 327. sp. 2. -tarif, en. (jf.

-takst; fagl. (jærnb., post., telegr.)) tarif, hvor

taksten for befordring til samtlige punkter
inden for en vis zone er ens. NordConvLex.'
V1.1113. ForrO. -tid, en. (jf. u. Zone I.2;

astr.) international tidsansættelse, hvorefter

jordkloden deles i 24 zoner, der hver for sig

har samme klokkeslæt (middeltid). BerlTid.

^Vi»1893.Aft.2.sp.l. Sal.'XXY639.
Zoo, en. ['soo] flt. -er [is0|0Jer] (fra

eng. zoo, forkortelse af zoological (garden);

navnlig avis-spr.) zoologisk have. BerlKonv.
XXIY76. Dyr i Zoo. HHvass.(bogtiteU938).
billedl.: Inden for Danmarks literære Zoo
. . gør disse to aldrende Skribenter . .

begge en særdeles statelig Figur. Friis-Møll.

To Løver. (1943).9. Zoolog, en. [soo'loJq]

flt. -er. (sv. no. d. s., ty. zoolog(e); til Zoo-
logi; jf. eng. zoologist, fr. zoologiste samt

t Zoologist (LTid.l744.580) i sa. bet.) per-

son, der videnskabeligt studerer dyreverdenen.

JBaden.FrO. JVJens.DF.33. ZooIog:i,
en. [soolo'giJ] flt. (i bet. 2) -er. {fra ny-

lat. zoologia ell. græc. zoologia, af gr. zoon,

dyr, og logos, lære (jf. Logik)) I) den del

af naturhistorien, der omfatter kundskaben
om dyrene; dyrelære. LTid.1747.595. Led-
dyrene er næsten en hel Zoologi for sig.

JVJens.DF.62. \\ hertil bl. a. (især skol.)

Zoologi-bog (jf. bet. 2), -lærer, -time. 2)
haand-, lærebog i zoologi (1); bog af zoo-

logisk indhold. Vi saae Billeder i en Zoolo-

gie. Riber. (Egeria.1, 1.(1804).260). Den lille

Zoologie, eller nogle sieldne . . Dyrs Beskri-

velse .. for B0rn.bogtitel.l8i2. Der staar

i Zoologien, at Rævene udmærker sig ved
skarpe S3i.nser.Leop.VO. 143. »soologisk,
adj. [soo'løJqisg'; ogs. -'loJgisgf] adj. til ^Zoo-

log ogf^ Zoologi. JBaden.PrO. zoologiske Lære-
bøger. JVJens. DF. 86. Zoologisk Museum.
Trap.*1.413. \\ zoologisk have, (jf. ZooJ
have (1.3.1 ), park(omraade), hvori der findes

forsk, (især: vilde, udenlandske) dyr. (ofte

som propr.). Begrundelse af en saakaldet

zoologisk Have, foreløbigen fornemmelig for

levende indenlandske og forøvrigt andre nor-

diske Pattedyr og Fugle. ResoW 7 1859. Dy-
rene i Burene i Zoologisk E.dive. JVJens.RF.
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61. Folk (glor) li'som a' man var et vildt

Dyr der var sluppen ud fra sovelogisk Have.
OBock.Hundegalskab.f1911J.45. jf. (i forkortet

form; jarg., (nu) l.br.): *der (blev) i Zoolo-

gisk en Ja,mmer. Kaviar.1911.f12J.sp.2. (tale-

spr.) uegl., om vrimmel, myldrende mængde:
Bogen (er) trykt i en Galop, som har be-

virket en hel zoologisk Have af Trykfejl.

PLevin.(Tilsk.l919.II.434). om han havde
lus? jo, en hel zoologisk have!

j

Zaav, en. [su'a'v, gldgs, su'au' olgn.]

(jf.: Hjemme have vi af og til paa et

Theater seet „Den lille Svav", som det hed-

der paa Kiahenhavnsk.Watt.PF.173). (ogs.

(skrevet) Zuave, Zouav og (tidligere) Souav.

jf. Meyer. ^762). flt. -er. (fra fr. zouave, egl.

et algiersk stammenavn; foræld.) medlem af
et fransk let infanterikorps (opr. rekru-

teret fra Nordafrika og orientalsk klædt (i

rødt); bekendt for mod og kamplyst). MilConv.
VIII.906ff. Blich.(1920).XXX.172. Til før-

ste Regiment . . * Tapper og brav
|
Næv-

nes Du skal som den danske Zousiy.PHans.
(Fædrel.'V»1864. 1. sp.l). Davids.KK.H. 347.

II
ogs. om medlem af et (fransk) paveligt be-

skyttelseskorps i Rom 1860-1871. Bergs.FM.
153 (forhold ca. 1867). \\ hertil ssgr. som
Zuav(e)-hue (Bl&T. jf.: ^wnjFlaskerne laa

i Række som Soldater paa Parade og stak
deres gyldne Hjælme, røde Zouavhuer og
blaa Chakoter frem. Rønberg.GK.42), -kap-
tajn, -korps f't Zuaver-: MilConv.VIII.
907), -oberst, -regiment, -rød ^Dragoner i

zuavrøde Bukser. ChKjerulf.GH.129), -trøje

(let kvindetrøje, der mindede om den til zua-
vernes uniform hørende; sml. eng. zouave (bo-

dice, jacket). UfF.).
Zujf-stevle, en. se Sukstøvle.

Ziilage, en. se Tulade.

Znla, en. [isu{-)]u] flt. -er [>su(-),luJar]

ell. (sj.) -ere (FolketsNisse.^*Ul879.4.sp.2).

{egl. et sydøstafrikansk ord; etnogr.) medlem
af en for sin krigeriskhed bekendt neg er

-

stamme af bantugruppen (mindende om
kafferne); ^ogs. om dette folks sprog (Jesp.

Fon. 359. Socialdem.'Vil953.6.sp.2). Folkets

Nisse.^hl879.5.sp.l. knalde med tungen som
en Z\Avi.NMøll.(PoUVil920.7.sp.l). \\ her-

til bl. a. Zulu -fyrste, -høvding, -konge,
-kvinde, -land(et), -neger, -sprog, -stam-
me. Zulu-kaffer, en. [olm. udtalt: sulu-

kafar] (gldgs.) d.s.s. Zulu. vi bære os ad,
som om vi vare Zulukaffere, og kunde sætte
os ud over (al cimlisation). Ploug.(Fædrel. ^I lo

10 1879.1.sp.4). jf.: (hun var) uformelig som en
ZvLlnkatteTkone.FrSkousbo.Lyse Johanne.
fl906].50. II

ogs. som (gemytligt) skældsord.

OscJens.SL.114(til mulat). OrdbS.
Kunftig, adj. se synftig.

Znschlag^, et. ['sU|SlaJq] (ogs., m. til-

knytning til II. syv. Syvslag ['syU|SlaJq]

OrdbS.). flt. d. s. (fra ty. zuschlag, af ty. zu,

til (jf, Hugzu og II. til 35.2-3^ og schlag,

slag (jf. I. Slag 1.2); kurv.) øverste flettede
20 kant i (visse) kurvemagerarbejder (pile-

og rørkurve). Lundb. Hvadhedder det? (1947).
481. lægge et syvslag paa en 'kxxxY. OrdbS.
Z'wecli, subst. [svægf ell. m. ty. udtale]

(fra ty. zweck, formaal, hensigt (jf. zweck-
mæssigj; talespr. (gldgs.)) vist kun i forb. som
det har ingen zweck, det tjener intet for-

maal, er nytteløst, urimeligt.

zirecke, Zwecker olgn. se svekke,
Svekker.
Kiveck-mseissig, adj. (ty. zweckmås-

sig; til Zweck; talespr. (gldgs.)) hensigtsmæs-

sig; formaoistjenlig; praktisk, (jeg) iførte mig
en sort zweckmåssig Reisefrakke. iEMdSa«/.

EP.III.l. Det er . . en dobbelt Sauceskaal
. . Den (orig.343: Bet) er ellers uhyre svæk-
mæssig (orig.343: bekvemtj. Saa kan man
have Skeen baade tilhøire og tilvenstre, naar
Saucen gaaer rundt. Bergs.PP.''II.(1888).69.

Zwei-(spitz, -tritt), se Svej-(spids,

40 -trit).

Zvibel olgn. se Svibel.

Zvik(ke), en. se I. Svik. Zvikkel,
en. se Svikkel.

Zi^ischen-dæk, et. se Tyskendæk.
Ziinft, ziinftig, se synftig.

72»
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I.Æ, et. [æJ] åe. Høysg.AG.2. flt. -»er ell

(nu sj.) d. s. (af de ældre grammatikere efter

lat. mønster regnet for en diftong, smsat. af a
og e, se DSt.1918.129. Bertels.H.l18; saaledes

endnu VSO.L32ff.(1793), jf. (ældre) dial.

udtale åe. Feilh. aje. SjællBond.178) I) navn
paa sproglyd. Høysg.AG.3. Rask.Retskr.32.
Jesp.Fon.460. Kort æ betegnes ofte ved e.

Mikkels.Sprogl.38.
\\

(nedsæt.) om den stærkt

fremskudte a-lyd, der i kbh. og visse dial. (jf. i'o

Jesp.(Dania.I.64ff.). Kort.8.13. Esp.§8.13)
nærmer sig til (og ofte forveksles med) æ.

Hvor smukt lød ikke dette Dansk (som
lød fra det kgl. teaters scene) ! Ingen grimme
æ'er.Drachm.F.I.lO. de hæslige Overgangs-
lyd mellem a og æ (paa Gasden). PJernd.
OmOplæsning.(1897).ll. jf.: Paa Frastand,
og naar man ikke hører hvad der bliver

sagt, lyder det danske Sprog som om det
bestaar af lutter Æ-Lyåe.JVJens.Ma.36. 20

2) navn paa bogstav. Moth.Æl. Rækken
indeholdt . . oprindeligvis 22 eller 23 Bog-
staver . . Desuden dannede man for at be-

tegne to Tvelyde de sammensatte Tegn Æ,
æ, (E, CB.Rask.Retskr.87. Mikkels. Sprogl.36.

jf. II. Æ: Det ottende Bogstav fra A er H
. . og det ottende Bogstav bagfra, Æ regner
jeg ikke med, det har saadan en upassende
Lyd, det Upassende springer jeg altid over,

bliver saa 8.HCAnd.(1919).III.332. Æ, æ, 30

kaldes æ, og læses som ai i det Franske
aimer, eller som det Tydske 'i. Høysg.AG.2.

3) forkortelse for ældre, æret, se ældre, ære.

II. Æ, et. [æJ]
(jf. III. a, V æ, Æbæ;

harnespr.). I) lyd, hvormed det lille barn til-

kendegiver, ai det skal have afføring. Barnet
skal sige Æ\VSO.I.32. FrGrundtv.LK.62.
2) snavs; skarn; især: ekskrementer; bæ
(I). Efter den rigtige Etymologi hedder Lan-
det ogsaa Æmager for det meget Æ, som 40

de der ager og mager \.Cit.l836.(Studenter-

kom.l2). Feilb. UfF. især i forb. gøre æ,
forrette sin nødtørft; besørge; bæ (III). Moth.
Æl. VSO. 1. 32. JHSmidih.Ords.178. Gysse
lader Selskabet vide at han skal gjøre Æ.
Fritz JUrg. Gysse-Bogen. (udg. 1920). 31. Sies-

bye.(NkS8°591.408). D&H. Feilb. UfF.
III. æ, pron. (e. Moth.El). {æda. æk

(Brøndum-Nielsen. GG. 1. 194), oldn. ek, se

II. jeg; jf. II. a; jy. (i Sønderjylland og Ty), 50

se Kort.163) jeg. MDL.l. Feilb.I.l.III.1134.

sige æ til sig selv, se II. sige l.i.

rv. æ, art. (ogs. e. Moth.El. se ogs. ndf.).

(ænyd. e (AaHans.BUS.138), glda. æ (DGL.
11.103 var.); opstaaet af pron. (art.) æda.
thæn (se den^ ell. et til oldn. art. inn svarende
ord (sml.Y.-{e)n); se AaHans.BUS.139ff.
Skautrup. SprH. 1. 138 ff. KMøller.Nord.Arti-
kelproblemer.(1945).74f}. Skautrup.(Festskrift

til Lis Jacobsen. (1952). 97 f.); dial. (vestjy.))

bestemt, foransat artikel ved substantiver

og (i visse tilfælde, se Byskov.(Gjedved Semi-
narium 1862 -1912. (1913). 129 ff.). KMøller.
Nord.Artikelproblemer.(1945).83ff.) adjektiver.

a troer e TroU har satt den Kol ud paa mæ
. . med sin Snak. Holb.GW. 1. 3. 1 er vual
Frimmed her i e By, dæ kand a see paa
Jeer Yven? KomGrønneg.L325. de Sønder-
jyder eller Slesviger . . have antaget genium
lingvæ germanicæ i at sette ligeledes de
Danske Ords Articulum foran, sigende ey
Manden, Landet, mens æ Mand, æ Land.
EPont.(KSelskSkr.I.76). VSO. 1.32. E Bind-
stouvf. Blich.(bogtitel.l842). MDL. Feilb. 1.

245. jf. smst.182.III.1134. talem.: Han er

derfra, hvor de siger æ til en flæskepande-
kage, siger Vendelboen om Tyboen. iCns^
Ordspr.498.

V. æ, V. -ede. (jf. sv. dial. aa, åa, III. a,

II. Æ; dial.) om barn: forrette sin nødtørft;

bæ (III). Feilb. UfF.(Fyn).
VI. se, interj. se æh.
æbag, adv. se III. bag.

Æble, et. [læ'bla] Høysg.AG.143; tidli-

gere ogs. m. kort vokal: Moth.Æl. jf. APhS.
VI.137; ogs. (dagl., barnespr. ell. (nu især)

dial.) ['æula] jf.-: i almindelig daglig Tale

(sagdes i kbh.) Ævler. UDahlerup. GT. 73.

Dahlerup.SprH.108 samt rim som: Æble 00
Diævle. TBruun. III. 284. Grundtv. SS. 1. 128.

sml. endvidere Rask.FynskeBS.80. Dania.IX.
33. Thorsen.l8. Flemløse.13. Brenderup.§51.
(nu kun dial. Eble. Pflug.DP.761. Kogeb.

(1710).46.108. Holb.DNB.33. FDyrlund.Uds.
24. jf. Feilb. LollO. samt: Ja, end ogsaa

paa Kjøbenhavns Gader hører man tiere,

at der raabes éble end Æble, Reddiker end
'Ræddiker. Høysg.Anh. 20. især dial. Æbel.
Moth.Æl. Feilb.). flt. -r ell. (nu sj.) æbeler
(især i gaderaab: Folkets Nisse.'^^li 1864.3
(se u. Kæbelæderj. Æveler! Æveler! Store

modne Gravenstener — 5 Øre Snesen !sms<.

^Iiol880.6.sp.l) ell. (nu kun dial.) æble
(Kogeb.(1710).46.108. Holb.NF.I.148. Have
D. (1762). 287. FThaarup. Da.Monarkies Sta-

tistik.(1790).25. JTusch.191. Dania. IX. 33.

Esp.401. LollO. jf. Feilb.). (ænyd. æble, ebel,

(flt. ogs.) æbler, effler, glda. æble, æplæ, æda.

æplæ (AM.), (flt.) æplæ, om anden (træ)-

frugt (Harp. lir. 88f. jf. smst.304.), æpæl
(DGL.II 483), SV. apple, no. eple, oldn. epli,

træfrugt, æble; besl. m. ty. apfel, eng. apple

og m. Abild; fællesgerni. laaneord af uvis op-

rindelse; om dyrkningens historie, frugtens

anvendelse, overtro m. m. se DSt.1932.97ff.)

I) frugten af æbletræet, der er rund ell.

rundagtig og i moden tilstand rød ell. gul. I.l)

i al alm. Højs.2.5. hånd krøb over Naboens
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Planker, og steeg ned i Haven, og stal sin

Lomme fuld af Æbler. Holb.Bars.II.12. de
vidste af ingen Sygdom at sige. Røde som
Æbler vare Kinderne og lette som Fiæ-
ren Legemerne. Rahb.Mm.1788.II.286. deiligt

dampede den stegte Gaas, fyldt med Sved-
sker og Æbler. HCAnd.(1919).II.208. 10 smaa
Pleskner, lidt revet raa Æble. Bagning.86.

jf.ndf.l.l7: en tredje (skuespiller) har Nød
med at værge sig mod de Æbler, Appel-
siner og Nøddeskaller, der regner ned over
ham. Mantzius.SH.111.154. \\ krigsk æble,
se II. krigsk. raadne æbler. „Høne! det

var et godt Bytte," sagde Konen . . „Ja,

men Hønen byttede jeg bort for en Pose
raadne Æblerl" HCAnd.(1919).IY 154. (jf.

ovf. 1. 9) tidligere og endnu i udlandet an-

vendt af publikum til at kaste mod optrædende
som udtryk for mishag; billedl.: hin ironiske

Kritik (af victoriatiden), som indbragte (for-

fatteren) hans første Høst af literære Lavr-
bær (og raadne Æbler). Friis-Møll.SB.147.
sure æbler, betegnelse for vilde ell. umodne
æbler ell. for visse sorter. Kogeb.(1710).39.
vAph.Nath.1.46. VareL.UI.596. Stevns Bjev.

54. tørrede ell. (dial.) tørre (Kogeb.(1710).

108. Rask.FynskeBS.71. StevnsBjev.69) æb-
ler, æbler, som er skaaret i skiver og ovn-

ell. lufttørret. De særegne lollandske Retter i

Bondestanden ere . . Suppe med tørrede

Æbler, Pærer eller Blommer paa, og meget
Edikke ipsiSi. Begtr.Fyen. 11.675. DSt.1932.

117f. VareL.UI.596. vildt æble, frugt paa
vildt æbletræ; ogs. om æble med lignende sur
smag (D&H.1I.565). vAph.(1764).6. Funke.
(1801).II.39. MentzO.Pl.99. 1.2) i ordspr. og

talem. bide i det sure æble, se I. bide 1.3.

II
man triller æblet (ell. æblet triller^

aldrig saa langt, det smager jo af f'ad.

Grundtv.Snorre.il. 171. sa.Smaaskr.l74) ro-

den, (nu l.br.) børn slægter deres forældre

paa. Mau.9127. æblet falder ikke langt
fra stammen ell. (nu næppe br.) træet,
{ty. der apfel fållt nicht weit vom stamm,
baum, lat. non procul a proprio stipite poma
cadunt; ;'/. u. I. Pære 4.i) d.s.; især anv. om
det enkelte tilfælde, hvor børnene viser samme
(daarlige) egenskaber som forældrene. Moth.
Æl. Æblet falder ikke langt fra Træet. Din
Fader og Moder, og din hele Slægt, ere alle-

sammen ærlige Folk; skulde du da ene være
en Slyngel? Rahb.(Skuesp.IX.159). Heib.Poet.
IX.372. M.'s Forhold til sine Sønner var
nu heller ikke altid det bedste. Æblerne
falder ikke langt fra Stammen, siger man,
og de to Sønner . . udmærkede sig just ikke
ved Besindighed. HistMKbh.3R.IV390. Feilb.

jf.: Æblet ligger (Blich.NL.VII.245: fal-

der) ikke langt fra Sta^mmen. Blich.(1833).
III. 151.

II
han giver ikke et æble bort

(ell. henj uden at faa en pære igen olgn.,

(jf. ænyd. de giffue icke deris pære bort,

wden de vente dem it eble igen) han giver

ikke noget bort uden at faa noget (lige saa

meget) igen ell. uden at have (udsigt til) for-

del deraf, hånd giver ikke et æble hen,

hånd vil jo have en pære igen o: hånd giver

intet bort for intet (m. tilføjelse: siges om
den som gør ingen tieniste uden dobbelt
wæderlsig). Moth.^Æl . han gav ikke sit Æble
bort, uden for at faae en Pære igien, og vilde

bane sig Vei til hvad hun ansaae for en
Skiændsel (o: med sin gave). Grundtv.Saxo.

10 1.152. Blich.(1920).XIII.130. Jeg er ikke

saa reent ukyndig i Handel og Vandel, at

jeg skulde bortgive min Pære uden at faae

et Æble igjen. Skal jeg fortælle min Historie,

saa maa jeg til Gjengæld høre den. De næv-
nede. (??/ii./Z.2i. Mau.2875. Feilb. Flemløse.

214. UfF. jf.: Jeg holder mit æble så got,

som hånd sin Tpære.Moth.Æl. (det gode til-

bud) skulde trække Dommeren ud fra Ret-

færdighedens lige Vej. Ole Andersens Tørve-
20 skifte og Eng — den Pære var fuld vel

det Æble værd. Blieh.(1920).XIV158.
\\ (jf.

høj sp.ll59*^:) æblet henger aldrig så
høit, det bliver jo afplukkedt. o : der er ingen

så høi i verden, hånd måe jo frygte for fald.

Moth.^Æl. Æblet hænger aldrig saa højt udi

Træ,
I

det jo engang til Jorden maa komme.
Krist.JyF.I.81.

\\ (jf. Orm sp. 1283*'«-) i

udtr. for (ungdoms, skønheds) forgængelighed.

I det rødeste Æble er Maddiken snarest

30 o: Døden rammer lettest de Unge. VSO.IV
M20. Ingen Roser uden Torne, ingen Glæde
uden Sorg; et rødt og dejligt Æble bli'r til

en Ormeborg.Mau.8071. Det kønneste Æble
stikker Ormene lørst.UfF.(Fyn). \\ ryste
æbler af sit pæretræ, se Pæretræ 1.

1.3) i mytologi, sagn og overtro (se ogs. DSt.

1932.123ff. Feilb.).
\\ {jf. tilsvarende anv. i

glda. (Kalk.V1197 u. Æblebidj, fsv., oldn.,

ty.; om forekomst i ældre salmesprog se Raun-
40 kiær. Planterne i den religiøse Digtning. (1931)

.

222 ff.) om frugten paa kundskabens træ paa
godt og ondt, som Eva og Adam fristedes til

at spise. Holb.Ep.IV262. HCAnd.(1919).I.
254. Først viste jeg ham et Æble som et

Billede paa, at Synden er indkommen i

Verden ved et Æblébid.Krist.KuriøseOver-
høringer.I.(1892).88. jf.:

* Slemt blev i

Æbleprøven du (o: Adam) til Skamme,
|

Og Frugtens Frugt os Alle hører til. PalM.
50 1.84. billedl.: philosophiske Arbeider (skal)

underkastes Eders (o: kvindernes) Dom .

.

af Evas Haand skulle vi modtage Kund-
skabens Æble. Kierk. XIII. 8. især (jf. den
forbudne frugt u. forbyde 1.3, Æblesmag,
-tand, -tyv^ om fristelse til synd ell. (især)

syndig elskov, endelig er jeg da ogsaa kom-
men til det classiske Sted (o: Langeland),

hvor Grundtvig udstod sit første Martyr-
dom for en af Evas yndige Døttre, som dog

60 ikke rakte ham det søde Æble, hvorfor han
heller ikke her kom til den rette Kundskab
paa Godt og Ondt. Molb.Breve.78. *Er der

nogen Eva fundet,
|
Som paa Æblet kasted

Vrag? Winth.IV34. Nathans.HD.II.208 (se u.
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forbyde l.s). om frugten paa livets træ (se

u. Liv 1.1 ; jf. livets abild u. Abild l.i^; Ml-
ledl., om frelsen, livet i Kristus (hos Grundtv.;
se Raunkiær.Planterne i den religiøse Digtning.

(1931).222f.225ff.). *Et Æble af Livsens
det hellige Træ

|
Har Kristus til Jorden

nedhaaret.Orundtv.SS.YSSO. || om det guld-

æble, som gudinden Eris kastede ind i guder-

nes kreds med paaskriften „til den skønneste",

og som Paris tilkendte Venus (se I. Strid 3.3^.

LThura.Poet.55. *Mere skjøn end Havcoral-
ler . .

I

Straaler du, o Aphrodite,
|
I en evig

Ungdomsalder , .
|
Æblet værdig, Skjøn-

heds 'Prus.Heil).Poet.III.12. iilledl., dels i

forb. (et) stridens, tvedragtens, tvi-

stens, tvistigheds (Leth.(1800)) æble,
se I. Strid 3.3, Tvedragt, I. Tvist, dels om
pris, anerkendelse, som ydes en, ell. (maaske
med tilknytning til sagnet om hesperidernes

æbler, som Herkules tilkæmpede sig) om be-

rømmelse, ry, som man kæmper for, stræber

efter, blid og for det meste blød Versifika-

tion, og en heel Deel mere række dette Digt
Æblet. Abrah.(LEft.l792.635). Gud være lo-

vet, at Sproget har forhindret mig i at for-

søge, om ikke ogsaa jeg kunde blive euro-

pæisk berømt; thi hvo veed, om jeg ellers

havde modstaaet at prøve paa at gribe det
gyldne Æble og denne berusende J)nk. Fru
Heib.EtLiv.*I.181. jf. bet.l.^ slutn.: Ormen i

Berømmelsens Æble blev det danske „Fædre-
landef's Paavisning af, at Stykket (o: Mu-
latten) . . var en overordentlig nøje fulgt

Bearbejdelse af den franske Kilde. ZLars.
HCA.116.

II
Iduns ell. Yduns æbler, se

Idunsæble.
|| (jf. Æbleskud 1) i sagn om

mesterskytte (Palnatoke, Wilhelm Tell), der

skyder et æble af sin søns hoved (se Hist
Tidsskr.I.47ff. Feilb.). med det første Skud
skiød (Palnatoke) Æblet af Sønnens Hoved.
Schousbølle.Saxo.285. Oehl.IY21. Grundtv.
PS.VI1.84. NikolajNielsen.Danmarkshistorie.
I.(1888).16.

II
anvendt som elskovsmiddel

(efter at der er dryppet blod i det, ell. det er

gennemtrukket med sved, ell. der er skaaret

runer, lønformler i det; se DSt.l932.125ff.
Feilb.). Rose.Ovid.II.75. *(jeg greb) et Æble,
skjar deri med min Kniv

|
Runer, der væk-

ked' Elskov til Liv . .
|
Jeg kastede det

hemmeligt til Eder lien.Hrz.VI.62.smst.72.

Winth.X.305. *I svundne Tider man ristede

ind
I

Ved Midnatten taus og stille
|
De

mørke Runer i Æblets Kind,
|
Og lod det

i Skjødet trille.
|
Da tvang de Runer det

strideste Sind
|
Og bøied den stiveste Villie.

Bergs.B.78. AndNx.VE.84. 1.4) (herald.) af-
bildning af æble i skjold, vaaben, segl. LTid.
1724.4.1725.641.1726.426. PB Grandjean.He-
raldik.(1919).145.

2) (især gart.) æbletræ (1). Drejer.BotTerm.
277. man kan . . godt plante Æble for Blom-
stervirknings ^^.ylå.HavebrL." 1.425. Nytte-
planter. 174. sibirisk æble, d. s. s. sibi-
risk zMeiYdd.HavébrL.^11.537. JohLange.Pl.

(1949).76. vildt æble, (jf.YMæhle; l.br.)

vildt æbletræ; skovæble(træ). HavebrL.^III.71.

II
(nu l.br.) om veddet: æbletræ (2). Halla-

ger.32.

3) om frugter, som minder om æble (1);
ogs. om de planter, der bærer dem; især i ssgr.,

se fx. Adams- (1), Balsam-, Eg(e)- (2), Guld-
(2), Konge-, Kvæde-, Paradis- (slutn.). Ro-
sen- (2), Spring-, Stjerne- (2), Sukker- (2),

10 Sæbeæble.
|| (jf. Gal(d)- 2 slutn., Jord- 1,

Kartoffelæble; dial.) om kartoffelplantens

frugt; ogs. om kartoffel (Feilb.). Frugten
(af kartofler) kalder (bønderne) Kartoffel-
æbler; Bønderne vil nu kalde enhver Frugt,
der er rund, for et „Æble". (Af) Tomaten
. . er det „Æblerne", i Modsætning til Kar-
toflen, der spises. JVJens.A. II. 204. Feilb.

UfF. jf.: Kartofler — „Klavs' Æbler" eller

„Harresø-Æbler", som de en Tidlang kaldtes
20 der i Egnen (o: i Vejle amt).Cit.l760.(DERu-

gaard.Da.Bønder.(1871).119).
\\ (jf. Elskovs-,

Guld- 2.2, Kærlighedsæblej tomat(plante).

JVJens.A.II.204(se ovf.). \\ (jf. Fyrre-, Gran-
æble; nu næppe br.) fyrre- ell. grankogle;
kogle (1.1). HaveD.(1762).333. Viborg.Sand-
vexterne.(1788).30f.

\\ (jf. Eg(e)- 1, Rosen- 3,

Soveæble; l.br.) galle; galæble (1). Manufad.
(1872).259. II

punisk æble, d. s. s. Granat-
æble. MentzO.Pl.l27.

4) hvad der (i form) minder om et æble

(1). 4.1) (jf. Krystal-, Sten-, Søæblej om
rundagtige ting; om rigsæble: HCAnd.(1919).
1.92.347. Vor tids leksikon. XIII. (1950) .274.

jf.: Rigets Æhle. Langebek.Lex.A36. spec. om
rundagtig genstand, anbragt paa en stang

olgn., fx. om sværdknap: Langebek.Lex.A36.
VSO. 1. 33. spindekonens æble, se Spinde-
kone 3. 4.2) (1. br.) øjeæble. Moth.Æl. Læ-
gen aabnede forretningsmæssig Øjelaaget og

40 trykkede paa Æblet . , Manden er stendød.
Drachm.STL.224. hvad var det med hans
Øjne? . . Det saarede Kød laa lige ind til

IEib\et.TomKrist.H.8. 4.3) (l.br.) adamsæble
(2). Moth.Æl. Halsen (over Æblet) (maalte)
32V4 Tomme.Pont.VE.n4. 4.4) (jf. i mod-
sat anv. Flaskeæble, IV Kikker, Nonnetit;
1. br.) eufem.: kvindebryst. * Trolden hist i

Bierget
|
Dig (o: den fangne Ydun) Barmens

Æbler krystedl Oehl.XXIX.262(jf. smst.365).

50 ;/.. Er Figuren nøgen, ses . . et indtruk-

ket Bryst med smaa toppede Brvstæbler.
VVed.BB.260. 4.5) (efter ty. apfef; jf. blom-
met 2 slutn., abild-, æblegraa, -skimmel;
nu næppe br.) i flt.: runde pletter, ringe i

hests farvetegning. Viborg.HY.141. 4.6) (jf. J.

Blomme 2.2, I. Rose 1.2^ f om kindernes

røde farve, fåe æbler i kinden. Moth.Æl. æb-
lene er faldne i hindes kinder (o: hun er

blevet bleg).smst.

Æble-, i ssgr. (nu ikke i rigsspr. Æhel-.
se Æble-bid, -kræmmer, -most, -rose, -skalj.

af Æble (især i bet. 1); foruden de ndf.

medtagne kan anføres flg.: I) til Æble 1:

æble-agtig, -art, -avl(er), -bærende, -dannet.
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-duft(ende), -dyrkning, -formet, -høst, -kul-

tur, -produktion, -rig(dom), -sort, -tid, -ty-

veri; spec. dels ssgr., der betegner dele af

frugten: Æble-hus (se u. Hus IB), -kerne-

(hus), -kød (se u. Kød 8), -saft, -stilk,

-stykke; dels (kog.) ssgr., der betegner retter

olgn., hvortil der anvendes æbler: Æble-bud-
ding, -cider, -drik, -gelé, -kompot, -krans,

-kvas (se II, Kvas 2), -marmelade, -pie,

-postej, -sovs, -trifli; om bagværk: Æble-
bolle, -horn, -medalje, -stang || af mere til-

fældige ssgr. kan anføres: *Da modnes paa
et helligt Træ

|
De Æbleklynger. OeR

XXIV154. Frisk saa' han ud, denne Kusk
med sit røde Skæg, æblemossede Kin-
der. Drachm.F.11.252 (jf. rødmosset, æblerødj.

hun var en lille æblerynket Kone. MH.VI.
149. 2) til Æble 2: Æble-blad, -familie, -gren,

-grundstamme, -kvist, -plantage, -plante,

-stamme, -ved, -vildling (se u. Vildlingj,

-vildstamme (se u. Vildstammej; spec. om
skadedyr, -planter olgn.: Æble -bladhveps,
-bladloppe, -bladlus, -bladmøl, -bladsnude-

bille, -blomstsnudebille, -knopbladlus, -marv-
møl, -meldug, -rust. -abild, en. (nu 1. br.) 2(

æbletræ (1). Funke.(1801).II.38. Olufs.Land-

oecon.339. BornhOS. -bid, et. CtÆbel-. [Lv
Mullen.]Don Pedros beile -grille. (1724). AS^).
{penyd. d.s., <?/. apfelbiss ; nu l.br.) spec: det

at Adam og Eva spiste af frugten paa kund-
skabens træ paa godt og ondt; ogs. billedl., om
synd(efald). *Skulde Sielen . . blind

|
Lade

Gift og Døden snige
|
Sig med Æble-Bid der-

ind. Brors. 292. Krist. Kuriøse Overhøringer. I.

(1892).88(se Æble 1.3 beg.).
|| (jf. bide i det

sure æble u. I. bide 1.3:^ *Som den der næsten-

deels af Tørst forsmægtet er
|
Det suure

Eblebid til Lædskelse hegier. OldKH. 1.280.

-blomst, en. (nu næppe br. -blomster, et.

vAph.(1764). HCAnd.SS.IX.44). æbletræets

blomst; ofte i sammenligning. Moth.Æ 2 (i flt.:

-blomster^. *Som Æbleblomsters Blad (svæ-

ver) for Vind
|

I Vaarens blide Dage. Winth.
Haandt.91. *I)u fine, hvide Æbleblomst!

|

Hvem gav dig dette Lykkeskær? Holstein. D.
23. en Hud saa fin og blød som en Æble-
blomst. /S'A;owøi/.£i^.i4.5. -bremise, en. (jf.

Pærebremse; dial.) gedehams (der angri-

ber modne æbler). Floraog Fauna.1893/94.36
(fynsk), han fløj op ligesom han var stukket
af en Ævlebremse. Zorc/i.LL. 26. UfF.(Fyn).
-deler, en. (kog.) apparat, hvormed æbler de-

les i regelmæssige stykker. NutidsMad.^(1936).
511. -ekstrakt, en. (fagl.) ekstrakt af æbler

med jærn, anv. som styrkende middel i form
af piller ell. æblesure jærndraaber. VareL.^II.

595. -essens, en. (fagl.) d. s. s. -æter.

D&H. VareL.'II.595. -finker, pi. (kog.,

især dial.) finker med æbler. Moth.Æ2. *tykke
Skinker,

|
Pølser saa lange og Æblefin-

ker. J5ergs<ed<.Z).i3. UfF.(sjæll.). -fis, en.

{ænyd.d.s.; 7'/. iorn/j. æbblefasa (Esp.401);
dial.) dels: den visne blomst paa æblet. Moth.
Æ2. MDL.113. Feilb. D&H. dels: kernehuset,

som levnes, naar man spiser æbler. MDL.113.
AxLange.FP.5. -fisk, en. (bag.) aflang
kage, bestaaende af et firkantet stykke butter-

dejg, der lægges sammen om æblemarmelade.
Nordisk Bager- og Konditor-Leksikon. I. (1948)

.

138. -flfiesk, et. dels (dial.): æblestykker

og flæsketerninger, stegt sammen og spist

som paalæg paa rugbrød. Rask.FynskeBS.94.
CReimer.NB.171. dels (kog.): æblestykker,

10 stegt i afsmeltet fedt og anrettet ved siden af

flæsket. NutidsMad.^(1936).158. (hun spiser)

en lille smule æbleflæsk til middag. Pol.

^V»1950.32.sp.2. UfF.(sjæll.). -frugt, en.

(ænyd. eble-, æbelfruct) I) (gart.) frugt af

æbletræ; æble; ogs. i koll. anv. vAph.(1759).
VSO.I.33. Kjærbøll.FB.349. HavebrL.UII.
913. 2) (jf. Stenæble 1; bot., foræld.) d.s. s.

Kernefrugt. Drejer.BotTerm.112. Lange.Flora.

LVl. -gaard, en. {glda. æblægardh (Sydrak.

20 66); jf. Abildgaard; især poet. ell. om æl-

dre tiders forhold) d. s. s. -have. MCBruun.
Ode ved Bernstorfs Død. (1 797) . [4]. Heib.Poet.

III.64. *Du danske friske Strand,
|
Hvor

Oldtids Kjæmpegrave
|
Staae mellem Æble-

gaard og Humlehave. fiC^nd. 5/5. Z/7. 357.

Vi kører langs Rhinen, mellem Vinhaver og
Mbleg&siTåe.J0rg.RB.77 . -geranium, en.

2f stueplante (med æbleagtig duft); dels (nu sj.)

Salvia longistyla Benth. (S. aristulata Mart.

30 et Gal), -geranie: BerlTid.''hil914.Vort

Hjem.2.sp.l. HavebrL.UlI.322. dels (dial.)

Pelargonium odoratissimum. -geranie: Hal-
leby.185.226. -graa, adj. {efter ty. apfelgrau,

jf. fr. gris pommelé; sml. abildgraa. Æble
4.5; nu næppe br.; jf.: „Et saadant Ord exi-

sterer neppe i Dansk". Lew'n.) om hest: graa

med sorte ringe om hvide pletter. vAph.(1759).

Viborg.HY.144. PWBalle.R.18. -grød, en.

(en som efterret anvendt) grød, bestaaende

40 af udkogte æbler, der er sødet med sukker

(og jævnet med mel); ogs. om udkogte æb-
ler anv. til æblekage olgn. Kogeb.(1710).30.

10 Fade Æb\egxaå.KbhAftenp.l778.sp.652.
FrkJ.Kogeb.294. \\ han ligner æblegrød
ell. (især) udskidt æblegrød (OVBertelsen.

Hverdag.(1934).10. Krist.Ordspr.603. Feilb.

LollO.), (vulg. ell. dial.) han er meget bleg,

blegnæbbet (ofte om sygelig ell. usund ansigts-

farve, forvaaget ell. forsviret udseende). Han
50 trængte til Luft, sagde N., og Kæresten

sagde, han lignede Æblegrød paa et Tinfad.

Hun var ikke fin, Froken 'k.BHolst.L.60.

Borgmesteren henvender sig til Underteg-
nede. Den gamle er skrupnervøs, og H. lig-

ner Ævlegrød i Ansigtet. Kirk. B.33. -gron,
adj. (ty. apfelgriin) af en lys grøn farve som
umodne æbler. Langebek.Lex.A36. et Par
æblegrønne Benklæder. Davids.KK.91. Chry-
soprasen er en smuk æblegrøn Varietet

60 (af kalcedon). Dragsted. Ædle Stene. (1933).
34.

II
som subst. hele Salonen (var) holdt

i Mhlegrønt.JVJens. RF. 140. -have,
en. {ænyd. eble-, ebelhave; jf. -gaard samt
Abildhaye) have med æbletræer (og andre
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frugttræer); frugthave. Holb.Heltind.1.55. ved
Bønderhusene strække sig store Æblehaver.
HCAnd.ML.329. MentzO.Pl.98. UfF. ord-

spr.: „Det ryster i vor Æblehave," sagde

Kærlingen, hun havde kun en Hyld og en

Kaalstok. Mau.5257. Flemløse.204. -hoved,
et. (fagl.) betegnelse for en nærmest kugle-

rund form af hunds baghoved. DJagtleks.1397.

-hveps, en. (zool.) Uadhveps, der angriber

æbler og fremkalder brune ringe, Hoplocampa
testudinea. TfP.1930.543. Lieberkind.DV.il.

255. -kage, en. I) (nu dial.) æbleskive (2);

ogs.: æble, indbagt i dejg til børn (Feilb.).

Moth.Æ2. Kogeb. (1710). 147. Feilb. UfF.
2) (kog.) dessert, bestaaende af udkogte æbler

sammen med revne tvebakker, brød olgn., der

er bagt i smør. OeconH.(1784).I.247. FrkJ.
Kogeb.305. 3) (jf. -snitte 2; bag.) konditor-

kage, bestaaende af to lag smørdejg med æble

imellem. ISuhr. Mad.'" (1923). 242. -kam-
mer, et. rum, hvor frugt opbevares om vin-

teren. Moth.Æ2. Baud.H.329. billedl.: *Tag
venligt mod mig, Efteraar!

|
Jeg staar i dit

Æblekammer,
|
hvor Regnen slaar sit blanke

Haar
|
om dryppende Frugttræstammer.

Holstein. MM. 121. -kind, en. (jf. Æble
4.6; ofte spøg. ell. iron.) om røde (og runde)
kinder. * Fruens Eble - Kind. Poul Ped. DP.
(1937).82. *Drengen er saa frisk og sund,

|

Æblekinden rød og rund.HCAnd.SS.XIL
50. en kronisk Rødme af Næsen og Kin-
derne („Æblekinder"). NatTid.''lil943.9.sp.4.

-kindet, adj. (jf. -kind; 1. br.). en æblekin-

det Bveng. Levetzow.To Fort.146. (hans) æble-

kindede Hustru. Gjel. (Danm Galsch. II. 433).

-kone, en. (jf. -kælling, -madamme, -sælger-

ske
; foræld.) kvinde, som forhandler æbler ved

dørene ell. fra stadeplads. Moth.Æ2. (Sigbrit)

havde været Æble-Kone i Amsteråebm. Holb.

DH.II.50.
II
(nu dial.) i talem. Munden løber

på ham som på en æblekone o: hånd snak-

ker altid og uden tynd. Moth.'Æ 2. Hans
næse løber værre end nogen æblekones
røv. Krist.Ordspr.393. Feilb. -krabbe, en.

(kog.) dessert, bestaaende af pandekagedejg

med æbler i terninger, som bages i fedt, og

hvis form minder om en krabbe. NutidsMad.^
(1936).340. -kræmmer, en. (nu ikke i

rigsspr. Æbel-, Gram.Nucleus.1299). (for-

æld.) person, som sælger frugt. Moth.Æ2.
LTid.1741.799. -kvæde, en. (jf. Kvæde-
æble^. I) (især kog.) æbleformet kvæde. VSO.
Y.P23. FrkJ.Sylteb.l7. jf. Idunsæble: *Æble-
Kvæden gyldenrød

|
Modnes i Idunnes

^\i\ød. Grundtv.PS. VI.519. 2) ^ varietet af

kvædetræ med æblelignende frugter, Cydo-
nia vulgaris maliformis. JTusch.69. Sal.^XV
44. -kælling, en. (foræld, ell. nedsæt.)

d.s.s. -kone. Marthe: „. . naar begge vores
Forstand bliver . . lagt i Vejeskaal, og jeg

bliver beskicket til at være Herreds-Fogd,
saa kand du (o: Espen) icke blive højere
end en Æh\e-Kiemn^."Holb.Jean.II.3. Ma-
dame hedder enhver Grønkone og Æble-

kJelling. FCHillerup.Den gamleHustru.(1839)

.

14. den gode Kejserinde fik (ved Kaffe-

taaren) en Behandling som en almindelig

Skrubtøs eller lEhlekællmg. Bergstedt.A.225.
\\

i talem. det véd æblekærlingerne på torvet.

Moth.VlSO. se ogs. Feilb. -madamme,
en. (nedsæt., 1. br.) d. s. en Æble- eller Fiske-

madames skingrende Røst. VKorfitsen. EV
141. -mand, en. (jf. -kræmmer; nu l.br.)

10 person, som sælger æbler (Kalk. V 1197).

Moth.Æ 2. Gram. Nucleus. 1299. -melon,
en. Sf" melonart med kugle- ell. ægformede frug-

ter, Cucumis melo var. Dudaim. HavebrL.*
1.283. I. -mos, en. (ænyd.ehlemoos; kog.)

mos af æbler; især: spise bestaaende af ud-
kogte æbler, serveret til kød olgn. Funke.
(1801).II.581. Stegeflæsk med Æblemos. Pon<.

LP. VII. 10. FrkJ. Kogeb. 66.
\\ (nu næppe

br.) om æblegrød. VSO. 1.33. jf. Idunsæble:

20 *(Idun) laved saa liflig en Æblegrød,
|
At

Kinden derefter blev hvid og rød.
|
Ret

aldrig man glemmer den Æblemos. Grwnd^v.

PS.VI.207. IL -mos, en, et. (bot., sj.)

æbleformet kuglekapsel, Bartramia pomifor-

mis L. Fedders.S.1.191. -most, en. (nu
ikke i rigsspr. Æbel-. LTid.1759.316). (glda.

æblæ most (Harp.Kr.237)) most (I.2) tillavet

af æbler; ogs. om gæret drik: most (2); cider.

Moth.Æ3. Afhandling om Æble- og Pære-

30 mosts Tilberedning, Bevaring og Anven-
delse. Fo<^røan.fo?;ers.6ogfø'<eZ.i792^. *Før vor

Kilde skal springe med Æblemost sød,
|
Før

jeg for nogen Mand vorder røå.CKMolb.SD.
171. Nytteplanter.176. jf. Idunsæble: *Ydun
saa kielent kryster,

|
For ham sin Æble-

most;
I

Melken af hendes Bryster
|
Er ei

saa sød en Kost. Oehl.ND.84. -mosteri,
et. (fagl.) virksomhed, hvor æblemost frem-

stilles. NatTid.^Vsl940.10.sp.5. Krak.1953.

40 II.3752.sp.l. -muskat, en. (dial.) 2( be-

tegnelse for forsk, duftende pelargoniearter.

OlesenLøkk.KB.54. OrdbS. Feilb. -mol,
et. (zool.) d.s.s. Rønnebærmøl; ogs. d.s.s.

-spindemøl (Frem.DN.726). LandbO.III.
662. HavebrL.*II.706. -olie, en. (fagl, nu
næppe br.) d.s.s. -æter. NordConvLex.^VI.
1127. D&H. -orm, en. iænyd. d.s. (FOhrt.

DanmarksTrylleformler.I.(1917).251); jf. Orm
sp. 1283'^; ikke i fagl. spr.) insektlarve, som

50 gnaver hul i æbler; især: æbleviklerens larve.

Brehm.Krybd.618. D&H. -plukker, en.

om redskab, se Plukker 2. -ris, pi. (kog.)

æbler og risengryn, kogte sammen i vand.

D&H. BerlTid.'Vil937.Sønd.l8.sp.4. -ro-
se, en. (arkais. Æhel: SMich.Æb.l78). (jf.

Vinrose samt u. rustbladetj 2( en art vild

rose med vellugtende blade, Rosa rubiginosa

ell. eglanteria L. vilde Æbleroser. Poni.F.7.

230. MentzO.Bill.233. -rund, adj. især om
60 menneskes kind ell. ansigt: rund som et æble.

Moth.ÆS. min Æble-runde Kind. JFriis.lO.

Det behagelige Smil i hans lille æblerunde

Ansigt.ORung.PS.260. -rod, adj. især om
kind (navnlig hos børn ell. unge kvinder):



1153 Æbleisirnp Æblesnndebille 1164

rød som et modent æble. (drengebørnenes)

æblerøde Kmå&x.Oehl.XXV.53. Drachm.KW.
45. -sirup, en. (kog.) sirup, som koges af
æbler. Moth.ÆS. FrkJ.Sylteb.67. Krist.Gamle
Raad.(1922).254. -skal, en. Langebek.Lex.

A37. MO.
il 07. Æble sp.lMS'') billedl. *En

Skiønhed uden Dyd er nød foruden kierne,
|

Et Sodoms æ bel- skal./Lt;ilfui?en.y DonPe-
drosbeile-grille.(1724).A7.f -skimmel, en.

[4.5] (<i/. apfelschimmel; y/. -graa; nu næppe
br.) skimlet hest, skimmel med æblerunde
pletter. Amberg. MO. S&B. -skipper, en.

(jf. Pæreskipper ; 1. br.) fører (ejer) af en
æbleskude. Pont.LP.IV.39. *Vi faldt til Ro.
Vort Vikingskib er rømmet,

|
Vikingen selv

er blevet Æbleskipper. Æørd.(?/£.i95. -ski-
ve, en. I) skive, som skæres af æble. CMul-
ler.Koge-Bog.(1785) .226. Gyldendals Sparebog.

(1941).141. 2) (jf. -kage 1; kog.) om en slags

bagværk ell. kage (især spist jule- ell. nytaars-

aften, paa landet ogs. ved indhøstning olgn.);

dels (foræld.): skive af et æble, som dyppes i

en dejg og bages (koges) i smør; dels (jf. u.

I. Nonne 3.1^; rundagtigt bagværk (oprinde-

lig indeholdende en skive af et æble), bagt af
lignende dejg som pandekage. „Er et tynd
stykke af et æbel, skåren runden om af

æblet, siden dippedt i mel og eg, og bagt
i smør i en ipande.'' Moth.Æ3. Huusm.(1793).
271. Naar saa Juletræet var seet . . fik hver
et lille Glas Punsch og æblefyldte Æble-
skiver. HCAnd.(1919).V 330. »Juleaften, o

hvor er Du sød,
|
Saa skal alle Folk ha'e

Risengrød,
|
Æbleskiven bliver flittig vendt.

PFaber. VV. 114. [JKrohn.J Peters Jul.[1866J.
VII.v.l. Naar Æbleskiverne ere bagte paa
den ene Side, kan der, forinden de vendes,

lægges enten lidt Æblegrød, et Stykke kogt
Æble eller Rhabarber-Kompot i hver. FrkJ.
Kogeb.269. Feilb. CReimer.NB.450.459 samt
reg. Den gi.By.1945.56 f. \\ talem., se Solhat 1.

3) overf. anv. af bet. 2 ; spec. (jf. u. Tvebak
2; spøg., nu 1. br.) om et (stort) lommeur.
I en Vestelomme gjemte han sin tykke
„Æbleskive" (SølvnYir). NicHolm.OA.31. jf.:

i det Øjeblik Klokken slog ti, stod Far i

Døren med sit Ur den store „Sølvæble-
skive" i Ua&nden.EllenReumert.To lykkelige

Hjem.(1919).ll. -skive-, i ssgr. af Æble-
skive 2; fx. Æbleskive-bager(i), -dejg, -form.

-skive -hnl, et. (dagl. ell. dial.) skaal-

formet fordybning i sten fra bronzealderen.

-skive-kind, en. (jf. Æble-kind; spøg.)

om barns, ung piges runde kinder. *en Mø
saa trind . .

|
med dejlig Æbleskive-

kind. 5^c/iand.5Z).45. CHans.BK.39. -skive-
pande, en. pande med halvkugleformede
fordybninger til at bage æbleskiver i. Cit.1773.

(Dengl.By.1945.57). Huusm.(1793).271. FrkJ.
Kogeb.2G9. i sammenligning: Stranden . .

ligner en Æbleskivepande med mange af-

lange Euller.Bergs.HI.222. (halvøen) er nu
saa fuldkommen blottet for Skov og saa
puklet som Bagsiden af en Æbleskivepande.

AchtonFriis.DSØ.1.21 . spec. (dagl. ell. dial):

æbleskivesten. -skive-sten, en. (jf. Elle-

sten; dagl. ell. dial.) sten med ,,æileskive-

huller". Aarb.1875.417. -skrog, et. se I.

Skrog 2.2. -skræl, en. (jf. I. Skræl 1).

Larsen. HavebrL.*II.706. Feilb. -skræl-
ler, en. se Skræller 2. -skrælling;, en.

(1. br. uden for dial.) dels: tynd skive, der
skæres af æble; dels: æbleskræl; ogs. (jf.

10 I. Skrælling slutn.) koll., om rester, affald af
æbler. Moth.Æ 3. Gaae derfra (o: fra salen)
ind i Dagligstuen, men fald ikke over Æble-
skrællingerne, som din Fod strax inden for

Døren glider ud ved (o: i et uordentligt

hus). Rahb.Tilsk.1796.749. Davids.KK.U.125.
Feilb.

II
i videre (billedl.) anv., om tarvelige

madrester, affald, værdiløse ting. * Velan, vel-

baarne Junker! om
| I har da ej en Skil-

ling,
I
Saa skal I dog tractere . .

|
Naar

20 Gjæsterne er borte, kan
|

I drikke 01 af

Hælding,
|
Udslaa den dyre lækre Tand

|

Og æde Æble-Skrælling. PaZs<.34. *Jeg (o: en
kritiker) tal'de ei om Vaas og Fias,

| Om
Pladder, eller Pærevælling;

[ Og kræved' ei

en Ananas,
|
Af den, der gav en Æbleskræl-

ling. Tot^e.f/ns.i 796.7/7.2^5;. Nu laa (o: sad
i det) hun, Frøken K., omtrent som den
Æbleskrælling, der svømmede i Gaardens
Rendesten lige under Vasketuden. /Sc/iand.

30 BS.252. (jf. II. Skrælling 1; sj.) som nedsæt,

personbetegnelse: Jeg har . . aldrig kjendt
Mage, at en saadan Æbleskrælling (som en
læredreng) tør sige en ældre Mand imod.
sa.F.305. -skud, et. I) (jf. u. Æble I.3;.

Borne vurderer ikke Æbleskuddet . . Hvor-
for skød Tell ikke straks Tyrannen. Bran-
des.VI.387. 2) se u. I. Skud 3.8. 3) (gart.)

skud (I.6.2) paa æbletræ. HavebrL.*n.ll43.
-sknde, en. (jf. -skipper og Pæreskude;

40 1. br.). Langebek. Lex.A 37 b. Krøyer. Er. 154.
D&H. -skarv, en. (fagl.) plantesygdom,
som angriber æbletræets frugter, blade og grene,

og som foraarsages af snyltesvampen Venturia
inaequalis (Fusicladium dendriticum) ; ogs.

om selve svampen. Bredsted. Pom. 11. XXXV.
HavebrL.*II.1144. -smag, en. Falst.Ovid.

98. (svovlsyreosen) satte sig i Munden som
en syrlig Æhlesm&g.JacPaludan.TS.142.

\\

(jf. u. Æble 1.3; sj.) om mundsmag af et

50 æble; billedl., m. henblik paa fristelser: *Du
(d: mennesket) er af Adams Ædt; men
lad en Eble-smag . . |

Dig ey indleede i

det Trældoms Fange-buur (0: verdens ydre
glans). Sort.PSkan.91. -smer, et. (kog.)

æblesirup rørt sammen med afsiet æblegrød,

anv. til at smøre paa brød, til sorte pølser olgn.

FrkJ.Sylteb.67. Ekko.''1^1929.34. -sne, en.

(kog.) dessert bestaaende af æblemos og piskede
æggehvider. C Muller. Koge - Bog. (1 785).239.

60 Const.Kogeb.243. -snitte, en. I) afskaaret
stykke æble. se u. I. Snitte 2.1. 2) (bag.)

afskaaret stykke æblekage (3). Bl&T. -snu-
debille, en. (zool.) snudebille, hvis larve

lever i æbleblomsten; Anthonomus pomorum.

XXVII. Kentrykt '/„ 1953 73
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Frem.DN.724. HavebrL.*II.1145. -spinde-
mel, et. (jf. -møl; zool.) spindemøl, hvis

larve lever paa æbletræer; Hyponomeuta ma-
linellus. LieberMnd.DV.il1. 35. -istikker,
en. (ji. -udstikker; kog.) indretning til at

fjerne kernehuset af æbler. CMuller.Koge-Bog.
(1 785). 226. Gyldendals Sparebog. (1941). 140.

-suppe, en. (kog.) suppe, kogt af æbler; ogs.

f om grynsuppe med æbler og melboller, der

er kogt paa flæsk (Huusm.(1793).75). Kogeb.

(1710). 46. I Suhr. Mad.'* (1923). 50. -sur,
adj. (jf. snr sp.l028*^; apot.). Af (æblesyrens)

Salte anvendes kun det æblesure Jernilte

noget i Medicinen. Nord ConvLex.Y806. æble-

sure jærndraaber, se Jærndraaber. -syre,
en. (kern.) organisk syre (plantesyre), der

forekommer bl. a. i (sure) æbler. VareL.(1807).

III. 146. Christ. Kemi. 171. -sælgerske,
en. d. s. s. -kone. Bagges.DY X.76. -tand,
en. (nu næppe br.) tand, som man sætter i

et æble; spec. (jf. I. Tand 1.7 og u. Æble 1.3^

TO. henblik paa syndefaldet: *Vi røve Gud
hans Ære

|
Med Synd saa tyk som Sand,

|

Og Satans Merke bære
|
Af Evæ Æbletand.

Brors.137. || slaa æbletanden ud, se

I. Tand 1.3. -taske, en. (bag.) d.s.s. -top.

BerlTid.'Vitl949.M.20.sp.3. -top, en. (jf.

-taske; bag.) kage med æblemarmelade imel-

lem underlaget og den halvkugleformede over-

del. Nordisk Bager- og Konditor- Leksikon. II.

(1949). 1268. -tr», et. (glda. æblætræ
(3Mos.l9.23(OldaBib.)); ;//. Abild 1) I) ^
betegnelse for træer, som danner en underslægt

af slægten Pyrus (ogs. opfattet som en selv-

stændig slægt Malus); især om de dyrkede

sorter af sødæble, Malus pumila MUL, der

delvis nedstammer fra det vildtvoksende træ

Pyrus malus L. (Malus sylvestris MUL).
JTusch.191. Ligesom et Æbletræ iblandt

Skovens Træer, saa er min Elskede iblandt

Sønnerne. Hø^'s.2.S. *September er ogsaa rar

og kjær,
I
Saa ryste vi Æble- og Pæretræer.

[KEWith.]Børnebog.(1865).97. Bredsted.Pom.

11.1. *Udi min Faders Have
|
der gror et

Æbletræ. jyJens. C. i 74. (jf. u. I.Trgs 1.5

;

spøg.:) *Sandelig, en saadan Mand
|
Voxer ei

paa Æbletræer. ^ei7).Poe<.///.22. (sml. Kund-
skab sp. 734^^^; spøg.:) saaledes har Du
altsaa tænkt Dig Kundskabens Ævletræ
paa respektive Godt og Onåi"^ OBenzon.ML.
47.

II
sibirisk æbletræ, (jf. u. ÆMe 2)

paradisæble(træ) , Pyrus prunifolia Wild.

Bredsted.Pom.II.il. vildt (vild. Funke.
(1801).11.38. Hornemann.OP.'549) æble-
træ, (jf. vild abild u. Y. vild 4.1j skovæble-

træ, Pyrus malus L. (Malus sylvestris MUL).
vAph.(1759). HCAnd.(1919).III.105. Mentz
O.Bill.225. 2) ved af (vildt) æbletræ (1).

Moth.Æ3. vAph.Nath.1.48. Thaulow.Træ.
(1912).43. -tysker, en. {maaske efter sv.

åppeltysk, egl. betegnelse for nordtyske æble-

skippere; sj.) nedsæt, betegnelse for en (simpel,
tarvelig) tysker. En rigtig Æbletydsker var
jeg engang ifærd med . . at regalere med en

Lussing for en Uforskammethed. TAorLa.
(StSprO.Nr.218.138). -tyv, en. person, som
stjæler æbler. D&E. DSt.1932.114.133.

\\ (jf.

u. Æble 1.3) m. henblik paa syndefaldet:

Hun (d: en god kvinde) nedstammer visselig

ikke fra den Æbletyv kå&m.PMøll (Hjort.

KritLit.II.LXXUl). -tæge, en. (zool.) be-

tegnelse for tæger, der lever paa æbletræer,

spec: Plesiocoris rugicollis. TfP.1923.442.446.

10 Lieberkind. DY 11.194. -tærte, en. (kog.)

tærte med æblekompot. Moth.Æ 3. Huusm.
(1793).275. Green.UR.151. -udhuler, en.

(kog.) redskab til udhuling af æbler. Bek.

Nr.267*hl952. Bilag 1. Kl. -udstikker,
en. (kog.) d. s. s. -stikker. Bl&T. -ven,
en. (maaske dannet efter ord som Æble-
kælling, -tysker, hvor Æble- har nedsæt, og

forstærkende bet.; sj.) hjertensven. Esm.I.192.
-vikler, en. (jf. -orm; zool.) vikler (2),

20 hvis larve lever i æbler og gør dem orm-
stukne, Carpocapsa pomonella. Brehm.Krybd.
618. HavebrL.*II.1145. -vin, en. (jf. -most;
frugtvin, cider, fremstillet af æbler. Vothmann.
ÆP.(1783).30. Bredsted.Pom.il.XLI. ISuhr.

Mad.'" (1923). 291. -vælling, en. (dial.)

(mælke)vælling kogt med æbler. Begtr.Fyen.II.

673.674. SjællBond.52. StevnsBjev.69. UfF.
(sjælL). -æter, en. (jf. -essens, -olie; fagl.)

essens med frugtagtig lugt (anv. ved frem-

30 stilling af limonade olgn.). Christ.Kemi.173.
YareL.n.372.II.552.

I. Æ-bæ, subsL [iæ-,bæJ]
(jf. IL Æ, L

Bæ; sj.) snavs; skidt. OrdbS. (jf. talem. som
hvad der kommer af skidt u. Skidt sp. 412^*

samt u. Kanel 2.1 :j Hvad der kommer af

Æ-Bæ (o: om en tarvelig, letsindig pige) som
Kanel inte ender. Schand.SD.201. \\ hertil:

(sveskerne) lugtede saa sært af noget æbæ-
noget.KMich.SM.198. II. -bæ, interj. se

40 æh-bæ u. æ(h) l.i.

Æd, en. se L Ed.
I.Æde, en ell. et (især brugt uden best.

og ubest. art.). ['æ'5a] uden flt. {ænyd. ædhe,
n., føde, madding, glda. ædhæ, spisning, sv.

dial. åta, n., mad, fsv. æta; substantivering

af IL æde; sml. Ædelse samt I. Drikke) I)

(i rigsspr. nu næsten kun vulg. ell. nedsæt.)

føde for mennesker; mad. Moth.Æ6. des-
uden smager Æden | Mig inte, naar jeg

50 faaer den ind med Tuden og med Græden.
ARecke.P.6. (han syntes) han gik som en

Slags Aftægtsmand, de havde taget alting

fra undtagen Ædet.Gravl.AB.170. »Køkke-
ner oste af Æde.TomKrist.P.12. Dom.14.14
(1931; se u. Æder 2.2). LollO. MRasmussen.
VendsHerredsFolkemaal.(1948).265. I kom-
mer her til et tomt Huus; Æde og Drikke,
Penge og Penges Værd er alt blevet et Bytte

for Eders YoTg^ngere.Blich.(1920).VII.82.

60 *Du skulde gaae om Landet og tigge,
|

Gav jeg dig ikke Ly og Æde og Driklse.

Hrz.VI.24. Feilb. 2) føde, som et dyr skaf-

fer sig, ell. (især) føde, foder, som gi-

ves dyr (oftest: husdyr). *En Hane andre
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ey ved Ædet lide k&nd. FrHorn.SomnPoet.
90. Brødskorper udblødte i Melk, eller andet
sligt blødt Æde (til kyllinger). Huusholdn.
(1799J.III.6. *Af hendes Haand den (o:

duen) nippede sin Æåe.PalM.AdamH.1.272.
de flyve som en Ørn, der haster efter Æde
(Chr.VI: tU at æde; 1931: Føde). Hah.1.8.
tror I Hesten holder af at trække, eller Faa-
ret af at blive klippet? Ædet vil de gærne
ha', men yde noget for det vil de ikke.

AndNx.DM.III.223. de har givet Himlens
Fugle dine Tjeneres Lig til Æde (1871: som
Føde). Ps.79.2 (1931). Feilh. LollO.

\\
give

æde, fodre. Moth.ÆB. HCAnd.(1919).II.59.
Feilb. UfF.

II. æde, V. ['æ-ba] vulg. ell. dial.: ['e-Sa]

(Abrah., se SprKult.XIX.56. Thorsen.21.
Kort.70. jf. Feilb. sml.: edene . . gal. Cit.

1797.(Tilsk.l931.II.282). i eder: MaglPet.F.
1.77. JVJens.D.154. Staun.P.77. Hjortø.OS.
96 (se u. T. Kræft 2). jf. u. fandemej. præs.
-er ['æ^Qar] ell. (dagl.) ['æb'ar] (jf. Arkiv.
XII.347 samt: han ædder os jo ud af Rn-
set.HCAnd.(HBrix.HCAndersen.(1907).59));
præt. aad [å?8] (Høysg.Anh.30) ell. (spøg.,

sj.) aadte ['(oda] (ck) Rotte.Wengel. Kome-
dier og Viser.(1917).215); part. ædt [dsd] ell.

(nu kun dial.) ædet (lMos.3.11(1931: spist^.

Holb.MFbl.25. PAHeib.Sk.III.295. Oehl.ND.
78 (men smst.: ædtj. Blich.(1920).XIII.38.

jf. Thorsen.lOl. Esp.401) ell. æden (nu kun
i det u. Mad sp.730^^^ nævnte ordspr.: Mau.
2578. Lieb.DQ. 11.88. Troels L. XII. 114. —
hertil flt. as dne, se u. mølædt^ ell. (spøg.)

aadt [md, åd] (Gjel.HS.lOl. sa.F.113. Bom.
S. 44. jf. Esp.§175d). vbs. -else, -ning,
-ende (se disse), jf. Æderi. (glda. ædhæ,
edhe (Brøndum-Nielsen.GG.1.244) (præt. odh,
aadh^, æda. ætæ (præt. aat: Fragm.2; part.

ætæn: Harp.Kr. 26. 67. 135. se ogs. u. møl-
ædt; part. æt: Harp.Kr.27.66.135), sv. åta,

oldn. eta (præt. kt), oeng. etan (eng. eatj,

oht. ezzan (nht. essen^ got. itan ; besl. m. lat.

edere, gr. édein; jf. I.Æde, Aadsel, fraadse,

I. Jætte, ætse)

A. om levende væsner (se ogs. u. bet. C og
D). — anv. om mennesker er ordet i rigsspr.

dels højtid., arkais. (især bibl.), dels vulg. ell.

spøg., ell. det betegner en umaadeholden ell.

udannet spisen (se spec. bet. 1.2; sml. II.

spise 2).

I) uden obj.: (stille sin sult ved at) ind-
tage føde, mad; spise. I.l) i al olm. hun
tog af (træets) Frugt og aad (1931: spiste^.

lMos.3.6. der de aade, tog Jesus Brødet, og
takkede, brød det, og gav Disciplene det,

og sagde: tager, æder (1948: Tag dette og
spis det^; dette er mit Legeme. Matth.26.26.
naar jeg seer et Gespenst . . komme ind ad
Døren . . skal jeg da bilde mig ind, at det
kommer deraf, at jeg har ædt for silde

om Mtenen? Holb.UHH.1.5. *Du (o: mit
stueur) (kan) sige,

|
Naar det er Tid . .

|

At spille Kort, at sove og at æde.Rein.

69. Ja, æde, det kan I begge to (o: søn-
nerne) , vrippede Maren. — Men bestille

noget — det er I for fine til.HuldaLutk.
L.I.151. {ænyd. d.s. (HThomissøn.Psalme-
bog.(1569).331r)) i bordbøn: *1 Jesu navn
saa have vi alle ædt,

|
Af øl og mad

saa ere vi nu vel mæt. EnNy ogFuldkommen
DanskPsalme-Boog.(1709).97.8. AarbFrborg.
1918.99. jf.: Præsten . . bad en . . Bøn.

10 „Æd nu i Guds Navn," sagde han saa.

MartinAHans.LK.93. \\ om dyr. Hab.1.8
(Chr.VI; se u. I.Æde 2). Menneskene spise;

men Dyrene siges at æde.Sporon.EO.^267.
Den Ældste (o: søn) førte (geden) hen paa
Kirkegaarden hvor der stod skiønne Urter
og lod den der springe omkring og æde.
Grimm.Folke-Eventyr.(overs.l821).167. Koen
vil ikke æde.lfO. Svinene var kommet til

Truget og aad løs.JørgenNiels.D.ll.
|| t

20 talem. som Kongen spiser, Svin æder og Folk
faar Msid.Mau.9474. VS0.V1.716. Feilb.III.

494. Stevns Bjev.73. ogs. m. tilføjelser, der
spiller paa bet. 1.2: Kongen tafler, herre-

manden spiser, folk får mad, men I æder,
I 'H.unde\Krist.Ordspr.l73. han er som den
nærig mus, æder helst i fremmed hus, se

nærig 3.
|| (jf. bet. 1.2) i forb.m. II. drikke,

se drikke sp. 958^*^; spec. (bibl.) i udtr. for
at lægge stor vægt paa mad og drikke, ikke

30 bekymre sig for andet end de materielle for-

nødenheder, lader os æde og drikke, thi vi

skulle døe i Morgen !JSs.22.23. æde, drikke
og være glad (efter Luc.l2.19(1907: spis^;

jf. Tob.7.10 og Vogel-Jørg.BO.629). I skal
ikke narre mig (o: fanden) mere med dem
(o: prioriteter), go'e Folk! I gaar saa bare
og æder og drikker og er glade, saa længe
I er unge. Og naar I saa bliver gamle, be-
gynder I at blive hellige. Ponf./iL.7i. jf.

40 Wess.272. 1.2) (især om mennesker) m. bibet.

af ell. i særlige udtr. for at spise umaade-
holdent, graadigt ell. paa en udannet
maade; ogs.: spise med udpræget madglæde;
være glad for mad. denne Dag æder (folk),

som de skulde fylde Mafven for at hafve
nok at tære paa den ganske Faste igiennem.
Klevenf.RJ.125. *Den Trold, heel sær at
skue,

I
Samt Loke, den stærke Mand,

|

Da aad af al FoTmue.Oehl.ND.78. Han aad,

50 som om han ikke havde smagt Mad i en
MdidiX\ed.AndNx.M.61. kun leve for at æde.
D&H. stort begyndte det (o: et gilde) . .

med Æden og Drikken og Majgrene og
'&kyden. Pont.L.186. det har altid været finere

at æde end at drikke, skønt Ædedolkene faar

Apopleksi længe før Drankerne. PoL**/879i4.3.

sp.3. i en atm. ekko-spøg: Karl Johan stillede

sig op med skrævende Ben og raabte over
mod Klippen: „Hvad er Karl Johans største

60 Glæde?" Og Ekkoet svarede paa staaende
Fod „mdeV'AndNx.PE.1.239. KnudPouls.
Va.25. (nu 1. br. i rigsspr.) i særlige forb.

som æde godt (Moth.Æ3), stærk (smst.4.

Holb.Ligbeg.Ise.), tæt (se tæt 16j. || som

73*
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modsæln. til II. spise (se ogs. u. let. l.i slutn.).

Der kan paa den rigtigste og anstændig-

ste Maade siges til et Barn: man maa ikke

æde saa graadig, men man bør spise ox-

dentli^. Sporon.EO.*269. *Som landlige Na-
boe til Naboen gaaer,

|
Saa samles vi; —

ei for at æde;
|
Vi spise og drikke hvad

Huset formaaer. i?i&er./.i27. De andre gjorde

ikke meget andet end spise. — Men Anton
aad. Han tog somme Tider selv, uden at

være hndt.JakKnu.LU.75. \\ i andre faste

forb., talem. olgn. han æder, til han rev-

ner, se II. revne 1.2. æde som en hest
(MO. Feilb.) ell. ulv (se Ulv 1), en tær-

sker (se Tærsker 1). æde for to, (jf. spise

for to u. III. to 1.2^.- Qvintus aad for dem
begge T:o.BUch.(1920).XIX.62. jf.: *(præ-

sten) aad for fire, drak for fem
|
Ved alle

Bryllupper, Begravelser og Barsler. Bagrgfes.

Ungd.I.200. (dial.) talem.: han æder for to

og staar i vejen for tre. Krist.Ordspr.630. 1.3)

i særlige forb. m. præp.-led. \\ i forb. m. præp.

af. 1. m. flg. betegnelse for beholder osv., hvoraf

maden, føden fortæres. *I skal æde med mig
af Fad

|
og sove hos min Terne. DFU. nr.l.9.

lade (hesten) æde af en Foderpose. PPTBaHe.
R.86. æde af ens haand, se Haand 12.i.

2. m. flg. betegnelse for busk, træ m. frugter,

bær osv., der plukkes og spises: lMos.2.16
(se spise sp.370*). den, som seirer, ham vil

jeg give at æde (1948: spisej af Livsens

Træ, som er midt i Guds Parakåiis. Aab.2.7.

(billedl.:) Renan . . havde altid været fuld

af . . Lyst til at æde af Kundskabens Træ.

Rubow. P. 97. 3. m. flg. betegnelse for føde,

mad, hvoraf en del spises, ell. som man er

i færd med at spise. Hunde æde dog og af

de Smuler, som falde af deres Herrers Bord.

Matth.15.27. *du maa æde
|
Med Fynd af

lækkre Br&å.Oehl.ND.109. Hestene .. aade
af Høeknippet, der til dette Brug var hængt
paa deres ene Siåe.HCAnd.Imp.I.12. Hun-
den stod og aad af en Klump Kød.Poi.*/4

1941.8. sp.2. jf. u. II. komme 39.i, Røv 1.2.

II
i forb. m. fra, i udtr. for at spise mere af

en fælles portion end den ell. de andre spi-

sende, ell. mere end der tilkommer en. Sul-

tene Folk æde fra dem, der ikke passe paa
at bruge deres Ske.Høysg.S.91. De slugne

Ænder æde fra Rønsene.VSO.1.35. Skaf

snarest to (ammer) ellers faar vor Første-

fødte (o: af tvillinger) for lidet, den store

Skuffel dær æder fra ham, hvis han faar

Loy.ThitJens.VA.1.247. || i forb. m. med.
1. i udtr. for, at to ell. flere personer deltager

i et maaltid. DFU.nr.1.9 (se ovf.1.24). „See
heri sæt en Stoel til hende, hun skal spise

med mig." Hun sætter sig ved Bordet, æder
og dricker med hsLm.Holb.Jep.III.3. *En
Dannemand lader sig ikke gaae paa,

|
Fordi

han æder engang med de Franske. Hrz.VI.11.
jf.: *0g Adam, den nye, blev dum som den
gamle.

|
Og Eva forgreb sig paa Kærligheds-

gaven
I
og aad med hver lysten Gorilla i

B.aven.Pont.(Pol.*ltl912.5). 2. m. flg. angi-
velse af redskabet, der bruges ved spisningen.
den første Tid æder han (o: et bymenneske,
der en tid har levet et primitivt liv og er vendt
tilbage til civilisationen) med Fingrene som
en Eskimo. KnudAnd.HH.79.

|| (jf. bet. 6.3;

nu l.br.) æde om sig. Qvæget æder om
sig i Ageren, 750.7.35. jf.: man snapper til

Høire, og hungrer endda, og man æder om
10 sig til Venstre (Chr.VI: der skal man æde

Raa den venstre side^, og mættes ei.Es.9.20.

i forb. m. paa, i udtr. for, at man er i

færd med at fortære noget (især: som holdes

i haanden), har en bid af det i munden.
Henrich ædende paa et Smørre-Brød.i/c'i.
Kandst.1.2. Nu stod Kællingen igaar lige

og aad paa saadan en Sild. Schand.F.103.
(hunden) stod lige for ham paa Møddingen
og aad paa noget, den havde fundet. Søiberg.

20 L.12. (jf. bet. 3.1 og II. hakke 3.1 ; nu 1. br.)

billedl.: Disse to Naboer æde paa hinanden
ved alle Leiligheder. FSO./.36. BornhOS.

2) m. obj. (se ogs. bet. 3-A): indtage noget

som føde, mad; fortære noget for at stille

sin sult (især om mennesker ogs. undertiden
med forestilling om graadighed, fraadseri,

overflod (jf. bet. 1.2)). 2.1) i al alm., m.h.t.
hvad der tjener et levende væsen som føde.

Vore Fædre aade (1948: spiste^ Manna i

30 Ørken. Joh.6.31. „hvad æder hun om Mid-
dagen?" — „En god Kiødsuip-pe." Holb.Bars.

III.6. Han aad ikke Noget den Aften, og
Ma-Ibs havde det heller „ikke bedre end
godt". Blich.(1920).XXV1.4. *Kors dog for

al den Mad, der gik med,
|
Der blev vist ædt

et Par St\ide.JHelms.NY76. Børnenes Læse-
bog, udg.afByrjalsen.I.(1892).34 (se u. Sukker-
brød 1^. *Led ved Mad men sulten

|
lader

han Laks servere.
|
Laks er hans Yndlings-

40 spise,
I

han æder aldrig andet. JVJens.Di.31.
*Jeg ser de rige, der letsindig åd

|
i ødsel

vellyst mad for hundred mnnde. NMøll.E.
34. „Den (o: en toøre) ka' vi ta' og solde for,

naar vi har ædt det her (o: noget slikkeri),"

sagde jeg (o: en dreng fra et „finere" hjem, der

leger med „gadens unger") . . jeg (havde) haft

Aandsnærværelse nok til at sige ædt i Stedet
for STpist.Soya.FH.181.''\\ om dyr; ogs. m.
obj., der angiver, hvad der normalt udgør en

50 dyrearts føde: leve af. han begierede at fylde

sin Bug med Mask, som Svinene aade.Lwc.
15.16. Den (o: en hund) er af saadan for-

nemme Naturel, at den ingen Mad æder,

uden den er tygged.Holb.Mel.1.2. (lossen)

æder Fugle, Egerner og Hermeliner. Pa//.

(1784).427. *Hans Plads ved Bordet Hun-
den tog,

I

Og aad hans Kage, drak hans
Drik —

I
Saaledes gik det Yrederikl Bastian.

Nr.3.4.
il

i forb. som faa, give, have noget

60 (ell. nok) at æde ell. (jf. bet. I; gldgs.) give
at æde olgn. (Jesus) sagde: mig ynkes inder-

ligen over Folket, thi de have nu tøvet hos

mig tre Dage, og have Intet at æde (1907:

sipise).Matth.l5.32. Schytte.IR.Y115. Den
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gamle Skrædder spurgte sin Søn, om ogsaa

Geeden havde faaet nok at æde.Gnmm.
Folke-Eventyr. (overs.1821).167. høvderne skal

have noget at æde. Skautrup.EtHardsyssel-

mål.I.(1927).166. \\ æde brød, sit brød,
se I. Brød l.i, 2.2 og u. misunde 2, Vel-

gerning 1. æde paaskelammet, se Paaske-

lam 1. æde en skæppe salt først ell. med
en, se I. Salt 1.2. æde vælling med en syl,

se Syl 1.
II

i ordspr. og talem. den æder altid lo

mest, som sidder længst fra fadet, og den
drikker mest, som er (ell. sidderj længst fra

tønden. Mau.9462. Eoli.MTkr.98. se ogs. u.

Fader 2, Falster, Guldsæk, Karse 1, Kirse-

bær 1, III. kvæde 1, I. Kælling 1.4, lumsk 1,

1. Mad 1.1, Salat 1, Sennep 2.2, silde l.i.
||

som vis. i formen Æden; dels (nu næppe Ir.)

i forb.m. (objektiv) gen.: ved Æblets Æden
tildrog (Adam) sig 'Døden.LTid.1738.618.

Synd, Sygdom og den timelige Død var en 20

naturlig Følge af det forbudne Træes Frug-

tes Æden. Ruge. FT. 73. dels (nu sj.) som
2. led af ssgr., se Kød-, Menneskeæden; af

andre ssgr. kan nævnes: den tilstundende

Gaaseæden. Tode.ST.II.68. Smør-æden. Holb.

Qvægs.o96. 2.2) (nu dial. ell. kbh. jarg.)

m.h.t. et af dagens hovedmaaltider (jf.

spise sp.371"^). Feilb. *Jeg (0: trællen)

sagde: Jarlen æder her sin Daure.Oe/iL
ND.344. Bredahl.IY51. ThitJens.RA.l.269. 30

Feilb. Nu gaaer den Soe ind, og æder Froe-
kost, og jeg Stackelsmand skal gaae fire

Miil og faar hverken Vaat eller ^øri.Holb.

Jep.1.3. „Du skal jo alligevel æde Frokost."
— „Jeg har STpist." Esm.II1.285. skal vi to

gamle Drenge saa ikke gaa ind og æde os

^en KniipTpeliroliOst?

J

Magnus.EK.53. 2.3) m.
særlig tanke paa at det, der fortæres,
derved ødelægges

,
gaar til grunde ell.

(m.h.t. levende væsner) mister livet, (ul- aq

ven sagde til ræven:) „Rødpelts skaf mig
(noget at æde, eller jeg æder Dig!"Gnmrø.

;
Folke-Eventyr.(overs.l821).362. Edderkoppen
.strakte sig og gabede . . „Hvor er Gemalen?"
; spurgte Musen . . „Jeg aad ham i Mor-
res," svarede Edderkoppen. CEw.Æ.IX. 38.

ie usle og magre Køer aad (1871: opaadej
de syv smukke og fede Køer. IMos. 41.

4

\(1931). (elsdyrene) æder Kronerne af de yngre
Træer. PoUliol942.12.sp. 5. jf. bet. S.z: Der 50

var Noget i Kattens Ansigt, som om den
vilde sige til Fuglen: „Hvor Du er yndig!
jeg gad æde T)\gV'ECAnd.(1919).II.339.
De store Fiske æde de smaa, saa ligge

de under, som Mindre maa (0: kunne, for-

maa). Afau.9675. det skal gaae til iblandt

Menneskene, som iblandt Fiskene, hvor de
Store æder de Smaae. Jlfos.stn. Term. 6S0.

PalM.IL.II.718. jf.: *de store Fugle æder
de sm&&.Holstein.T.124. (det er det samme), 60

om hunden æder svinet, eller svinet æder
hunden, se Svin 1.3. || m. h. t. mennesker;
spec. dels som udtr. for at de dræbes af og

bliver bytte for vilde dyr, dels i udtr. for men-

neskeæderi (sml. æde menneskekød u. Men-
neskekød 1). et vildt Dyr har ædt ham.
lMos.37.20. (Rødhætte:) „Men Bedstemoer,
hvorfor har Du saadan en græsselig stor

Mund!" — (ulven:) „For jeg bedre kan æde
'DigV'Grimm.Folkc-Eventyr.(overs.l821).128.

der lever Vilde, som slaae deres Fjender
ihjel for at æde dem. Kierk.XIV333. *Min
Bedstefa'er,

|
Han Menneskeæder var,

|
Hans

Endeligt var trist,
|
Han aad sig selv til

sidst. Rantzau.Humoristiske Sange. [1864-68J.
Nr.37. *nu kommer extra Deserten (0: for

amfiteatrets publikum): en Fyr,
|

der skal

ædes af vilde Dyr. Drachm. UD. 123. den
gamle professor Labri-bemærkning: „Hvad
f — de har ædt hinanden!", som han
altid sagde, naar hans telt stod fuldt af

folk, der skulde se to vilde kannibaler, men
som kun saa to sæt rustne jernlænker paa
gnl\et.Information.^liil952.1.sp.l. i talem., se

u. Barn 2 slutn. (og III. slaa 59.5^, Gespenst,
I. Mask 1. (vulg.) brugt i ønskemaade (om
udtalen se ovf. sp.ll67^*) i eder som dælen
(PNJørg.ER.4), i&nden (Kollerød.186. Rørd.

Vi.238; jf.u.i&ndeme), satan æde mig (jf.

sateme u. Satan 2.3). ogs. forkortet: „Du
er, æde mig, en Frihedsmand," sagde J. B.

Schand.F.132. „Nu er Flasken æde mig
tom," sagde Madam R. tvært. ChrEngelst.
SL.32.

II
om visse skadedyrs ødelæggende virk-

ning paa ting ell. levende væsner, (bladene)

blive ormstukne og ædte af Insecter.v^p/j.

Nath.VIII.329. jf. bet. 6.2: Nu er de andre
ogsaa borte, ædt af Orme og Glemsel.

MartinAHans. Løgneren. (1950). 88. jf. u. I.

Møl 1: *Hans Gudelighed er hans gode
Eftermæle,

|
Som Møl ey æde skal, som

Tyve ey skal stiæle.OldKH.I.215. møl æder
den, skam begræder den, se Skam 4.i.

(bibl.) om orme, maddiker, der fremkalder

livsfarlig byldesygdom: strax slog Herrens
Engel ham (0: Herodes), fordi hånd gav ikke

Gud æren; og hånd blev ædt (1819: fortæ-

ret^ af orme, og opgav 8iSinden.ApG.12.23

(Chr.VI). (trylleformlen:) Job aades af Orm
og lægedes af Jesus; Patienten ædes af

Orm og skal læges. FOhrt.(VidSelskMedd.HF.
VI,3.74)(jf. sa.Da signedKrist —.(1927). 63).
(spøg., som et overdrevent udtr.) om stærk plage

af myg, utøj olgn.: naar man har siddet et

vist Antal Nætter oppe paa et Jagtstillads

og ventet og er bleven ædt af Moskitoer,

gider man ikke mer. BornholmsAvis.^^l 10 1928.

l.sp.6. 2.4) m. obj., der betegner noget, der

normalt ikke tjener som føde || som udtr.

for at fortære, sluge noget i st. f. rigtig

føde (ofte som udtr. for spøg). Hør Broer!

hvad skal jeg giøre ved min Kone? hun er

gal og bliver gal. — Selg hende Søren, eller

send hende over paa Saltholmen at æde Høe.
KbhAftenp.1779.sp.799. En anden Jæger:
„Hvordan Fanden er det, du ser ud?" —
Første Jæger: „Jeg har ædt Dynd til Davre
og drukket Mosevand tiV Holstein.T. 125.
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æde sit eget skarn ell. skidt, se I. Skarn 1.2,

I. Skidt 1. æde støv, se Støv 3.1. i hypotetiske

udtr., m. h. t. noget tænkt, fantastisk; dels i

udtr. for graadighed, sult (se ogs. Mau.II.
344): Han kan æde Staal og Jern, om det
galdt ipa,a.VSO.I.35. Han kunde æde Pik-

stene, saa sulten er han. smst. Naar man
spadserer hver Dag (o: er arbejdsløs), maa
man tilsidst æde sin venstre Arm. LeckFischer.

Skyggenkommerførst.(1949).40. dels i udtr.

for, at man (i givet fald) er rede til ell. fore-

trækker at gøre noget ubehageligt, ell. (jf.

tage gift paa u. II. Gift 1; l.hr.) i for-

sikringer om, at noget er sandt, sikkert. Ja,

det kan du æde Blanksværte paa, gamle
K&mmasinkl MH. VI1.120. jeg vil æde min
(gamle) hat, hvis (osv.), {efter eng. eat one's
(old) hat; jf.Vogel-Jørg.BO.*703. Spectator.

1946.489) „Hvis jeg kendte saa lidt til Li-

vet, kunde jeg lige saa gerne æde min
Hat og synke Spændet," sagde den gejst-

lige Herre. LMoltke. Dick.*VIII.(1891). 217.
Bliver hun da det, tror du, gift med din
Far? — N-a-j! sagde Johanne hoverende.
Han vil da hellere æde sin gamle Bule-
hat ! ERode. Ogsaa i de andre Huse — . (1946)

.

19. „Hvis der i dette øjeblik er så meget
som eet menneske i tyve kilometers afstand,
der ikke sover, så vil jeg æde min egen hat,"
sagde Don Camillo til sig %Q\\.Ouareschi.

Don Camillos lille verden, (overs. 1952). 106.
\\

m. h. t. medicin, nydelsesmidler; ogs. spec.:

tygge ell. sutte paa. Han var meget over-
troisk og gik aldrig ud af sit Hus om Mor-
genen uden at have ædt Tjære, for saa kunde
Hexene ikke gjøre ham Ska,åe.NRasm Sø-
kilde.B.59. Jeg æder kun Smalskraa.£/A;;ær.
HF. 5. tænd nu Cigaren . . Han strøg og
holdt Tændstikken til Drejers Cigar. — Ja-
men, du æder jo Tobakken, Søren. JSriZnsi.

DH.214. han æder bolsjer hele dagen
j ||

især om dyr ell. børn: gnave paa, bide i

(og saaledes evt. ødelægge), (uvane hos
hest:) æde Dækkenet.PWBalle.R.43. (hunden
havde) ædt det halve af et Gardin. Poi,"/«

1943.13.sp.5. han har ædt sine negle
j bar-

net æder sin dyne
j
(landbr.) om køer: æde

reb (ell. tøjr. UfF.). Feilb.III.24. FrOrundtv.
LE.114. En Unode, der til Tider volder
Landmanden noget Besvær, er den, at Koen
vil æde 'Reh.Boers.VetF.244. \\ i udtr. for

taskenspillerkunster, æde blaar, se Blaar.

(gøgleren) fremkaldte . . stum Forfærdelse
ved at æde Ild. EBertels.D.155. \\ i udtr. for

besiddelse af egenskab, færdighed: han har
ædt lærkeæg, skadeæg, se Lærkeæg,
Skadeæg. 2.5) (dial.) refl. æde sig selv,
om husdyr: æde saa meget, at der ingen fordel
er ved at føde dem; æde sig selv op ("e u.
bet. 10.6J. de kunde vel ogsaa have bragt det
til at holde et Par Heste, men de sagde,
som de andre Bønder derovre (o: paa heden):
„Hesten æder sig selv!" — den tærer for
det Gode den giør. HCAnd.(1919).III.lll.

3) bet. 2 brugt i videre, uegl. anv. (jf.
sluge 2). 3.1) som udtr. for fjendtlig ind-
stilling ell. optræden over for en person;
dels (1. br.): søge at komme til livs, ruinere,

ødelægge olgn. De Syrer for til, og de Phi-
lister bag til . . skal æde (1871: fortærede^
Israel med fuld mund. Es.9.12(Chr.VI). al

Loven fuldkommes i eet Bud . . du skal
elske din Næste som dig selv. Men dersom

10 I bide og æde hverandre, da seer til, at I

ikke fortæres af hverandre. Gal.5.15. han
(o: en forretningsmand) greb ikke om sig

og aad andre Mennesker, derfor var han for-

udbestemt til selv at blive ædt. Pol.^lt 1934.
Sønd.2.sp.4. dels (jf. bet. 2.4 samt sluge
sp. 543"''; talespr.) som udtr. for at (synes
at) være grum, brutal, farlig, arrig, ophidset

i sin optræden over for en (ofte i hypotetiske

udtr.): Uh! for Pokker! — Jeg kunde ret

20 æde hende af Arrighed. <S'A;«esp.F7.27. Ellers

har hun jo været en flink Kone at tjene,

men nu er hun færdig at æde En, naar man
snakker om rigtig alvorlige Ting. Schand.F.
179. Stik ned til ham! Han æder dig ikke.

GeorgJens.FH.118. (nu næppe br.) refl.: Han
er færdig at æde sig selv af lutter Arrighed.
VSO.I.36. i forb. som han ser ud, som
om han vil æde en olgn. Luxd.FS.18. naar
han . . gik sine Fiender . . under Øine, da

30 saae han ud til at æde Yolk.Grundtv.Snorre.
1.10. hun (sendte) de to Fremmede et Blik,

som hun havde Lyst til at æde dem. Schand.
TF.1. 129. Han saa paa mig somom han vilde

æde mig og spurgte, hvorfor satan i helvede
jeg ikke vendte røret. MKlitgaard. OM. 43.

3.2) (især sport., jarg.) overvinde, besejre
en modstander i en konkurrence; ogs.: over-
hale en forankørende olgn. Pol.*lil935.10.

sp.2. OunnarHansen.JordenrundtpaatreHjul.
40 (1945).178. 3.3) (dagl.) i udtr. for at stirre

stift, undersøgende ell. med betagelse,
begær paa noget, ell. at synet af noget
virker meget tiltalende, fristende paa
en (som en lækker spise), (jeg havde) været
tilfreds, at jeg kunde favnet hende . . kysset

hende hundred Gange . . ja ædt hende med
idel Blik og idel Kys. Tode.IX.222. være lige

til at æde, se VIII. lige 3.i. i forb. æde med
øjnene: Mødte Rytteren nogen af den

50 Slags (o: desertører) holdt han Haanden paa
Pistolskæftet og aad dem med Ø]nene. Made-
lung. (Berl Tid.^'U1935. Sønd. 11. sp. 2). (naar
han) vendte sig om og aad hende med
Øjnene, følte hun sig mindre veltilpas . .

Det var da godt, at hans Beundring var tavs.

AaHermann.PH.il. jf. bet. B.i: Der laae

hun da, dødelig saaret, og Alt hvad hun
kunde giøre, var at æde sin Banemand med
Øinene og bande ham dygtig.Grundtv.Saxo.

60 11.211. 3.4) m. h. t. ting ell. forhold \\ som
udtr. for at sætte sig i besiddelse af,

skaffe sig, gøre sig til herre over noget

ell. bruge løs af noget, gennemgaa, til-

egne sig, opsuge (indtryk, indhold af læs-
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ning, undervisning) med graadighed. han har

snart ædt et helt Lejebibliotek. PLevin.Hjem.
(1919).168. Han fik saa lidt ud af Timerne
(o: paa et kursus), som de andre ligefrem

aad med aaben Mund og opspilede Øjne.

NJeppesen.R.78. De smaa gule Mænd (o: ja-

panerne) begyndte at æde Kina. LeckFischer.

HM.224. (feriedrengen) skulde have Hovedet
hængende uden for Toget og æde Jylland

med den aabne Mund fuld af Blæst. Tom
Krist.OA.55. (jarg.:) Det vanskelige ved
Malerfaget er, at man kommer saa meget
omkring, stadig i Berøring med nye Menne-
sker. Derfor vil Svendene helst æde Nybyg-
ninger, ^/ien&todef.*/? 2933. 7. sp. 5.

II
m.h.t.

vejstrækning, der tilbagelægges: (bilisten) saa

blodskudt frem for sig og begyndte at æde
Lmdeve].JVJens.G.179.

\\ (jf.bet.2.s) gøre
det af med noget, tilintetgøre, gøre kaal
paa noget. Gjæsterne ved disse Gilder æder
. . hverandres Agt og Ære.JakKnu.GP.Sl.
inde i et af disse plakathujende Huse (o: i

en prærieby)
\

venter Lykken dig
|

hvis

blot du kan æde din Utaalmodighed. JFJens.
Di.68. æde klausuler, se Klausul, det er

haard kost at æde sine egne ord, se Ord
2.3. (jf. bet. 4.4 beg.:) jyderne æder som re-

gel det sidste af sætningen I

4) bet. 2-3 brugt i forb., hvor obj. kun er

anvendeligt i forb. m. flg. præd., adv. ell.

præp.-led. 4.1) bringe i en vis tilstand
ved æden. \\ i forb. m. obj.-præd. *din Fader
til Neapel kom

|
saa fattig som en Rotte,

|

der aad sin Rede tom. LCNiels.RejsentilRom.

(1904).43. *Nu bleges Himlen, for Sol er

nede,
|
og alt har Kvæget ædt Bugen trind.

Aakj. (Ungdom. 1901. 107). især refl,.: Slaae

De os herefter Regler for, hvorledes vi ved
Smause og Bægere kunde æde og drikke os

friske og gamle. Lægen.II.282. Jeg aad og
drak mig ligeglad. PoVUl934.Sønd. 5. sp.l.

æde sig mæt, se mæt 1. || i forb. m. adv.

ell. præp.-led (jf. æde en ud af huset u.

bet. 10.8J; refl.: At æde sig til en Staader.

VSO. 1.36. næsten kun i forb. æde sig ihjel:

Moth.Æ4. Garboe.LH.Fort.B.^ Raff.(1784).
369. et stort, smukt Rensdyr . . aad sig ihjel.

PoU'U1944.10.sp.3. 4.2) refl., i udtr. for at

bevæge sig, bane sig vej ved æden ell.

(m. h. t. maaltid) komme igennem ved at

spise det; ogs. (til bet. 3): ihærdigt arbejde
sig frem, igennem osv.; især i forb. æde
sig igennem (noget). Ormene æde sig igien-

nem Træet. FjSO./.36. Pælene (o: i havne-

molen) er behandlet paa forskriftsmæssig

Maade . . men alligevel har Pæleormene ædt
sig \gennem.Pol.^*li*1940.18.sp.l. Med et

lettet Suk satte man (o: de hjemvendte op-

rørere) sig til sit kære Bord og . . mens man
langsomt . . aad sig igennem alle de Maal-
tider, man havde til gode, takkede man . .

de udødelige Guder. Lauring. Vitellius.(1944).

176. bogen er paa 1000 sider, den er haard
at æde sig igennem

j jf.: Effter et heelt

Aars Fraadsen og Dricken brøde de Sven-
ske (o: den svenske hær) omsider op, og
aade sig vildere igiennem Sachsen til Schle-

sien.Holb.Intr.il.106. \\ uegl., (jf. III. knibe

2.4j 4> * iorb. æde sig i find i. D&H.
op i. S&B. Scheller.MarO. D&H.) vinden.
Æde sig i Vinden. Ved Krydsning, at be-
nytte alle Fordele, saa Skibet derved vin-

der betydeligt i Luven. Siges og om et Skib,

10 der har den Egenskab, at det krydser godt.

Harboe.MarO. Fisker.8ø0. 149. 4.3) refl., i

forb. m. til ell. (sj.) fra: skaffe sig ell.

paadrage sig, henh. befri sig for noget

ved æden (spisen), gaae til Bords, æde sig

Sygdomme til. KbhAftenp. 1778. sp. 710. æde
sig en Sygdom paa Halsen. FS'0./.36. *Hvo
æder sig fra sit ^ndeligtl ThøgLars.Dagene.

(1905).31. * Kæmpemæssigt er Kødgildet,
]

og kradse forædt Mands Drømme . . | Saa-

20 ledes æder Urmennesket
|
sig til Udvidelser

af ^\ælen.JVJens.Di.n28. mit Huld, det

har jeg selv ædt mig til. ThitJens. VA.1.131.
,æde og drikke sig selv til doms, se I. Dom 2.3.

4.4) i forb. æde i sig.
|| (jf. sluge I.2J f i

udtr. for at udtale ord utydeligt, skødesløst,

snubbe ordene af. Moth.Æ4. VSO.I.35.
||

m. h. t. udtalelse, forslag olgn.: tilbagekalde;

tage i sig. Statholderen aad imidlertid denne
Sag i sig. Reiser.111.450. mange haabede, at

30 Justitsministeriet havde ædt sit Forslag i

sig igen. Dag Nyh.'Viol921. 2. sp.2. jf. Spy
sp. 613^*^: misundelige Narre, der dog til-

sidst som Hunden maae æde det i dem
igjen, hvad de har givet af sig. Ew.(1914).
IY350. æde sine ord i sig igen, (oldn.

eta or8 sin; jf. ogs. Vogel-Jørg.BO.^703) tage

sine ord tilbage, i sig igen. Se til, at du straks

æder de Ord i dig igen\ GSchiitte.B.37. Jeg
har allerede sagt, at han maa blive her

40 Natten over, og jeg æder ikke mit Ord i

mig igen.ThøgLars.(I.sl Sagaer.1.198). (jf. Ord
sp.ll85**) talem.: Det er en drøi Kost at

æde sine egne Ord i sig igien. Grundtv.Da.
Ordsprog. (1845). nr.2051.

\\ (jf. bide i sig

(u. I. bide 1.1^, nedsvælge slutn., sluge I.2

slutn., I. svælge I.2) m. h. t. fornemmelse, fø-

lelse: undertrykke; bekæmpe; ikke give luft.

Moth.Æ 4. (han) maatte . . indtil Videre æde
sin Harme i sig.Grundtv.Saxo.III.423. Man

50 faar rolig vente — og imidlertid æde sin

Skam i sig. Drachm.BK.122. AndNx.DB.lOl.
B. om ting ell. forhold.

5) (jf. bet. 1) uden obj. 5.1) (1. br.) have
en nedbrydende, opløsende, tilintet-

gørende virkning. Tiden æder med skar-

pen Tand, | Saa lidet monne hun levne.

Oehl.XXlV.157. Tøvejret har „ædt" af Isen

flere Steder. ,JernbaneT.'l*1940.3.sp.3. 5.2)

om (udslag af) fornemmelse, følelse, lidenskab;

60 især: udøve en gentagen ell. vedholdende smer-

telig virkning paa et menneskes sind; gnave;
nage (3.2). Så lytted han efter sin Vredes
Råd,

I
blev bitter og brugte en Spot, der

åd,
I

imens Agnete tav stille,
|
bristefærdig
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af GTid.Blaum.AH.133. *Lad kun Hadet
æde

I
og lad Grinet flaa!

|
Det er stride

Tanker |
vi maa leve Tpa&.JVJens.Di.åS.

især i forb. m. præp.-led m. i ell. oni(kring).

„hvad man skal gjøre mod en ulykkelig

Kjærlighed." — „Man skal . . ikke lægge
Hænderne i Skjødet, for saa æder det værre
omkring Hjertet." i^røJZJ^?. trods det, at

Tvivlen aad om hans eget Hjærte . . troede

(han) paa Folkets . . 'FrQxa.tiå. Rønberg.Gior- i"o

danoBruno.(1915).72. Der var noget, som
aad i hende, hvad det saa var — Længsel
eller Sorg eller Kærlighed. Rørd.S.60. 5.3) (jf.

omsigædende, omædende (u. omæde 2)) i

forb. æde om (f omkring) sig (jf.u.bet.l.z

slutn.); i egl. bet., om en om sig gribende,

nedbrydende virkning a/ sygelig tilstand (saar,

byld olgn.) i legemet. Moth.Æ 4. et ondartet
Saar . . som æder meer og meer om sig.

at. 1 797. (E Ehlers. Folkesyphilis i Danmark. 20

(1919).74). jeg har en Byld paa Laaret, og
jeg har været baade hos Feltskærer og den
kloge Kone, men det bliver ved at æde om
sig i Kødet.Madelung.EH.345. i sammenlig-
ninger: deres Ord vil æde om (Chr.VI: om-
kringj sig, som dødt Kiød.2Tim.2.17. slige

hemmelige Forsamlinger (0: separatistiske)

. . æde om sig som en kræft igiennem it

helt \&nd. Holb. Conv. 222.
|| faa større ud-

bredelse ell. magtomraade; udbrede sig; fx. 30

om brand, epidemi, (u)skikke, vaner ell. ind-

flydelse, magt. (forfatteren) anmerker at . .

den Mahometanske Religion behersker en
anseelig Deel af den bekandte Verden, og at
den daglig æder om sig. LTid.1730.330. den
Pest, der æder om sig som en Ulykke, smsf.

1751.357. *hvad der har den grove Bonde-
Smag,

I
Det æder om sig Dag for Dag.

Grundtv.PS.Y301. Der er her i denne Ver-
den en forfærdelig Kraft i Løgnen, den æder 40

om sig som en Ild, der ikke kan slukkes.

OM0ll.OK.2O. Mens Kirken aad om sig og
den kongelige Enevælde fæstnedes, laa Næ-
ringsvejene forfaldne. Pengenøden var stor

(0: i Spanien i 17. aarh.). NM0ll.VLitt.il.490.

6) (jf. bet. 2-i) m. obj. 6.1) (især bot.)

om visse planter (jf. insekt-, kødædende/-
fortære, opsuge smaadyr. CEw.Æ.VII.31.
et vist Antal Planter fanger Insekter, som
de „æder", hvilket vil sige, at de opsuger 50

deres Safter som Næringsstof. NaturensV.
1915.335. 6.2) som udtr. for at nedbryde,
opløse, tilintetgøre, faa til at forsvinde
ell. forbruge. Æde . . siges om llfløse ting,

hvilke uden mund fortærer hviB dem kom-
mer nær.Moth.ÆS. Taagen (til søs) æder
baade Lyset og Lyden. Hørup.III.30. Mili-

tarismen æder Landenes Kr&ft.GBang.EK.
11.474. Stadig har (Vesterhavet) ædt Land
og krævet Menneskeliv. RibeAmt. 1915.213. 6Q

Høvljernet æder Spaanerne, 0: Spaanerne
glider op mellem selve Høvljernets Overflade
og den paaskruede Klap. FagOSnedk. en
sådan moderne kupolovn kan æde praktisk

talt &lt.ArbmFagbl.*^lil952.41.sp.3. (noget)
æder ikke brød (0: medfører ikke omkost-
ninger), se u. I. Brød l.i.

|| (^ og dial.)

om maanen: faa skyer, uvejr til at forsvinde.

Maanen æder Skyerne. Scheller.MarO. „maa-
nen æder det nok," siger man, naar det ser

ud til uvejr ved den tid maanen staar op.

UfF.(sjæll.).
II
om rust, ætsende stoffer olgn.:

rust æder ]ern.Moth.Æ3. En Pande (paa en
bøsse), som ei skal ædes, eller udbrændes
af Krudtet, bør være beklædt med Guld.
Blich.(1920).XV1.105. (kalken) „Æder" ikke
tilsatte F&rwer. HFB.1936.55. se ogs. u. I.

Rust 1.1. billedl.: *Jeg véd den Rust, som
Ridderskjoldet æder. Drachm.RR.l05. || om
byld, tærende sygdom; især i eden kraft
æde mig, se I. Kræft 2. 6.3) om smerter,

følelser, tanker (og deres udslag): pine;
hjemsøge; plage; fortære (2.2). nidkiær-

hed for dit huus haver ædet (1871: fortæretj

mig. Ps.69.10 (Chr.VI). Skinsygen og den
ubændige Længsel aad hende. AaDons.S.199.
De vilde blive ædt af deres egen samvittig-

hed, om de stak af nu og ikke delte lan-

dets kai&r.Linnemann.NF.144. (jf. bet. 6.2;

nu næppe br.) refi., i talem.: Avind æder
sig selv, som Rust Jernet. VSO.I.36. 6.4) m.
resultat-obj.: frembringe ved sin ætsende,

nedbrydende indvirken. Tøvan det havde ædt
Hul i Taget. Dick.S0.182. Skedevandet æder
Huller i Tøiet.MO. 6.5) i forb. svarende til

de u. bet. 4 nævnte || svarende til bet. 4.i.

De fleste af Stammerne var ædt hule af

Ælde. Bergstrøm.KD.31. Tenen snurrede og
aad Hørtotten mindre. CFMortens.KA.59.
ved Dampventiler udsættes man imidlertid

for, at Spindelen ved Varmeudvidelser æder
sig fas t. Aage Rasmussen. Skibsdampmaski-
nen.''(1922).41. hun (frøs) af Angst, som var

en alvorlig Sygdom ved at æde sig fast i

hendes Indre. ErlKrist.NS.121. || refl., sva-

rende til bet. 4.2. man (begynder) ved Hjælp
af Spil at trække Vaaddet gennem Mudderet.
Ofte „æder" Vaaddet sig saa dybt ned, at

man maa anbringe Tallier i Masten for at

hale det igennem. Fiskeritidende.1890.19. Paa
et saa gammelt Billede ser man hyppig .

.

Spor af, at Maleren har paabegyndt det

anderledes, end han har fuldført det, idet

Undermalingen har ædt sig gennem de senere

Farvelag. JLange.111.86. En dump Uvilje

mod hele Livet . . aad sig frem i ham.
Bers.G.61. Flammerne aad sig fra den søn-

dre Side over mod Slottets Hovedfacade.
ACMeyer.EnAgitatorsErindringer.[l].(1929).
69. Vægen spruttede lidt, før Ilden aad sig

rundt om 'Ringen.Pol.^'ltl943.Sønd.3.sp.l.

II
svarende til bet. 4.3. Hvad skal saa de

Mennesker lave, som dine Maskiner æder
Arbejdet fra. LeckFischer.Ka.54.

C part. ædende (nu kun dial. ædendes,

se u. bet. 8-d) i særlige anv.

7) m. aktiv bet.: som æder (noget). 7.1)

til bet. 1-2. Hesten . . hører til de lang-
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somt ædende. PWBalle.R.46. især i ssgr. som
alt-, græs-, insekt-, kød-, menneske-, plante-

ædende; eksempel paa mere tilfældige dan-

nelser: (guden) er .. børneædende.Æ^Jes-
sen.RI.40. \\ f ædende kapital, (ty. ein

fressendes kapital; jf. iet. 7.2) om levende

væsen betragtet som en kapital, der i st. f. at

give rente kræver føde og andre udgifter. Bør-
nene bleve i de Tider anseete for Capitaler

der gave Renter, og ikke for ædende Capi- i'o

taler der ødelægge Foidslårene.Schytte.IR.

Y69. En Kone er en ædende Capital — En
Ødelæggelse i et Ii\i\is\Ew.(1914).II.315.

7.2) til bet. 6 || til bet. 6.1 ; se u. insekt-, kød-
ædende.

II
til bet. 6.2. Saa lang en Nat det

var, saa evig en Vandren mod den ædende
Yind. JVJens.HF.160. Luften (i en kælder)

lagde sig ædende paa Stemmen.AndNx.PE.
III.330. Storm og Vindstod og ædende
(1871: fortærende; Lue. Es.29.6 (1931). eks- 20

empler paa mere tilfældige dannelser: den
kulædende Dampmaskine. Casse./£.i47. en
kilometerædende Bi\. Knud Pouls. Va. 13.

Lofterne i Gangene er overalt dækket med
akustiske Insulitplader, et støj ædende Ma-
teriale, som ikke mindst har bidraget til at

fjerne al rungende B.esonans.Tidsskr.f.da.

Sygehuse.l936.55.sp.2, (jf. indæde 2 slutn.)

om stof: som har nedbrydende, ætsende virk-

ning. Ædende midler . . kaldes de midler, 30

som fortærer vildt kød i en sk&de.Moth.ÆS.
Som ædende Gift faldt hvert Ord i mit
Eierte. HCAnd.SS.II.307. Kulhydraterne og
de Bakterier der omdanner dem til ædende
Syrer. Tandplejen.1917/18.20. jf. f t superl.:

mange Vundlægere (er) bange for at giøre

et Snit, og heller vover paa en boddelagtig

Maade . . de aller ædendste og beitzendste

Midler, for at undgaae Skiæringen. Silch-

muller.Ædende-Saar.(1769). 86. om sygdom, 40

saar: Catharrhus, ædende Vand-Flodd.^grer-
bech.FL.214. ædende Rust (0: paa plante).

HCAnd.SS.lV.42. de skarpe om sig ædende
Skader saasora Kraft, Vulf, Fistel og deslige.

Krist.GamleRaad.(1922).297. ædende Ud-
8læt.3Mos.l3.55(1931; 1871: som æder sig

indj. jf.: Ansigtet var dels ræmped, dels

i een ædende TihUnd. Cit.l794.(EEhlers.
Folkesyphilis iDanmark.(1919).58). ædende
Kræft. LMWedel.WordingborgAmt.(1818).34. 50

se ogs. u. L Kræft l.i. ædende ringorm,
ulv, se Ringorm 2, Ulv 4.6. jf. bet.l.i: den
ædende syge, se L Syge 3.2. || til bet.'o.z;

ofte (jf. bet. 9; m. overgang til betegnelse af
en høj grad. der glimtede saadant et ædende
Had ud af hans smaa, katteagtige Øine.

Bergs. GF.1.313. hun havde fattet en vild

og ædende Lidenskab for h&m. Reinhard.FC.
318. Krigen paa Kontoret kunde være saa
ædende, at Per slet ikke vilde komme 60

der.EChristians.Joppe.(1889).107. en ædende
Misfornøjelse . . pinte h&m.AaDons.S.178.

jf.: Fedja sendte alligevel en lang og ædende
Ed efter dem.Madelung.EH.71.

8) (nu kun dial.) m. passiv bet. (ogs. i

formen ædendes, jf. Mikkels.Ordf.413) : som
kan spises; spiselig, intet holdes ædendes
uden det er syltet i Smør. Holb.Qvægs.397.
Feilb.(u. ædende), især attrib.: man skulde
nødes til usædvanlig, skiønt ædendes Spiise.

Holb.Qvægs.398. Af ædende Fugle haves ey
andre end Ryper. LTid.1729.203. ædende
vare(r), (glda.d.s.; jf.u. IL ædelig 1, Æde-
varer) fødevarer. Forordn.''^liol701.II.6.§2.

Resten (0: af maaltidet) var paa hollandsk
Viis ofverdaadig i ædendis Yahre. Klevenf.

RJ.61. man trætter Børnene ved at lade

dem (kere), hvilke ædendes Vahre man fin-

der, hvad man tjener Føden med (0: i faget

geografi). Grundtv.Krøn.V. Feilb.(u. ædendesj.
i forb. m. drikkende, se u. II. drikke 1.2.

9) som (grads)adv. til bet.1.2: bidende,
ætsende, meget skarp olgn.; i videre anv.

m. olm. forstærkende bet.: voldsom; uhyre.
Solen var .. ædende skarip. EChristians.Hj.

191. Du har vel nok set, at stærke Mænd
har noget sort i Munden, som de tygger

paa? Det er saadan noget — man blir saa

ædende stærk af det.AndNx.LK.132. Sneen,

han fik i Haanden, var ædende kold. Jac
Paludan.UR.343. || især (jf. indædt u. ind-

æde 1.2^ knyttet til adj., der betegner (udtryk

for) en følelse, hans Familie skal da være
saa ædende arrig. Wied.Thum.7. Pigebørnene
gjorde en af Øens Prædikanter saa ædende
ior3irget.JesperEw.AP.257. I det store Fri-

kvarter sad han ædende tavs paa Madpapir-
kassen. Bmnwer.TM /S. 96. (jf. edrende gal

u. edre 1) i forb. ædende gal: Schand.AE.
244. KLars.HPE.137. *vi (bliver) saa ædende
gal i Planeten

|

paa den, der forstyrrer vor
'Ro.Bergstedt.IY89. ædende ond: Matrosen
(saa) ædende ond paa ham. Skjoldb.EF.159.

han (blev) saa ædendes ond. Gravl.T.35. Ting,

han efterhaanden havde set sig ædende ond
ipaa. JesperEw.PF. 59.

\\ (jf. II. giftig 3,

eddergrøn, giftiggrøn; 1. br.) knyttet til adj.,

der betegner en gul ell. grøn farve. Pissang-

lunde lyser i Landskabet med det store,

ædende grønne Løy.JVJens.Intr.156. en
ædende gul Stamme (0: paa et maleri).

NatTid.'l»1923.Aft.l.sp.4. jf.: Guldregnen
har en slem ædende Farve. JVJens.A.I.169.

I>. i særlige forb. m. adv.

10) kun de vigtigste forb. er medtaget ndf.,

se ogs. u. bet.A.2 og 6.5. lO.l) æde af. || d.s.s.

afæde 1.2. Moth.Æ5. Græsset paa Fælleden

ædes ai.VSO.1.57. D&H. jf.: Han aad sin

Tallerken reent af. VSO.I.57. \\
(nu 1. br.)

d. s. s. afæde 2. Moth.Æ5. Han faaer nu
strax ædt af. VSO.L57. D&H.

\\ (jf.bet.Q.2)

om ætsende stoffer, sygdom m. m. Gamle
Gaase- og Andefiær . . bliver overdrøsset

med Meelkalk . . Kalken æder nogenledes

det Gule ai. Valby.1.17. der var spildt vin

(0: paa bordet) som hade ædt farven eller

polituren al.Herdal.BL.99. jf. (sj.): Man
kunde . . æde det irrede af (0: af kobbertøjet)

XXVn. Eentrykt '/u 1058 74
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ved at gnide med Salt vædet med Eddike.

AarbHolbæk.1943.127. 10.2) f æde an, (til

bet. 6,2^ om visse stofler: ætse, angribe, naar
jeg først maatte saa megen Krebs- Øyen
eller Øster-Skaller der iblande, som jeg vilde,

saa skulle det (o: skedevand) aldrig æde
an paa mine Tarme. JGErichsen.Medicinsk
Underviisning.(1749).42. Ziickert.Børns diæte-

tiskeOpdragelse.(overs.l794).177. 10.3) (l.br.)

æde bort ell. væk; til bet. 2: Moth.ÆS.
Æder (katten) ikke bort alt hvad den der

(o: i køkkenet) Mder? Ratf.(1784). 421. Krea-
turerne har ædt det tynde Græs yæk.Social-

dem.^U1947.1.sp.5. til bet. Q.2: (hans) Næse
var ædt bort af L\i^us.AaDons.S.54. 10.4)

æde ind, næsten kun refl. (jf. bet. 4.2 og 6.5j.

II
i egl. bet., til bet. 1-2: Moth.ÆS. Musen

æder sig ind i Osten. VSO.I.36. (bierne) kan
æde sig ind til Dronningen. SorøAmtstid."h
1945.10.sp.2.

II
til bet. 3.4 og 4.2: trænge ind i;

arbejde sig ind i; bane sig vej ind; (nu næppe
ir.) m. h. t. læsning, studium: energisk læse

ell. sætte sig ind i. jo dybere Du æder Dig
ind i Acterne ved din nedre Pult, des sna-

rere vil man finde sig tjent med at lade Dig
rykke høiere OTp. Stoud.Emb.21. *naar blot

man som en Hest
|
sig vel aad ind i nogle

skrevne Hæfter,
|

. . man kunde (blive)

Præst. PLMøll.LyriskeDigte.(1840).248. Ved
firtiden, da Nelson endnu kun havde ædt
sig et stykke ind i modstanden og saa

en del af sine skibe i alvorlig fare, sendte

han en forhandler i land.NKrarup.Danmark
1801-1814.(1940).29. æde sig ind i vinden,

se u. bet. 4.2. m. h. t. forspring: indhente ved

energisk anstrengelse, ved Langebro var Stu-
denterne en kvart (baad-)L3sngåe foran, men
Tomme for Tomme aad K.R.erne Forsprin-

get ind. Pol.'U1934.6.sp.4. \\ til bet.Q.2-i, om
ting ell. forhold: trænge ind i og opsluge, til-

intetgøre ell. nedbryde noget ell. sætte sig fast

i (og oftest tynge, plage noget), (ofte billedl.).

Æde sig ind. Naar Vanter afgnave Træet
og trykke sig ind i Toppen af den Mast
eller Stang, de tjene til Støtte (osv.). Harboe.
MarO. hvad han engang havde udtænkt,
det stod han fast ved, det aad sig ind i

ham. Hrz.JJ.111.131. Fordærvelsen aad sig

stedse dybere ind i Aristokratiet. 6rBangf.^Z.

1.82. lige udenfor dem (o: Kbh.'s volde) aad
Forstæderne sig ind imod dera. KBokkenh.

U.9. Han har givet mig det Raad, at jeg

skulde „plapre min Kærlighed til Barones-

sen ud" . . For han siger, at ellers æder
den sig ind. ERode.JP.108. især om ild, hav,

ætsende ell. giftige stoffer, visse sygelige dan-
nelser olgn.: Rusten æder sig ind i Jernet.

VSO.I.36. *(ilden) indhyller Stævnen i kvæ-
lende Damp

I

og æder sig ind i dens Bug.
Ploug.1.296. det (o: løgn og forstillelse) skal
ikke æde sig ind paa vor Kærlighed som
en giftig 'Rust.JPJac.II.215. Svampen ..

aad sig ind i alle Mure og slog ud paa hver
en Nmg. Bang.S.380. Den økonomiske Krise

æder sig . . som en kronisk Sygdom ind
i Samfundsorganismen. PoL"/«/92i.6.sp.i.
10.5) æde med, (jf. æde med en u. bet.l.z;

nu 1. br. i rigsspr.). Moth.ÆB. talem.: Av-
lingen æder sig selv op, naar Huusbonden
æder med. JHSmidth.Ords.178. æde med som
Hans Mules hund, se Hans 1.2. 10.6) æde op.

li (jf- opæde 1) fortære fuldstændig, helt og

holdent ell. ikke levne noget af et maaltid, op-

10 bruge et forraad af mad helt. jeg tog den li-

den bog af Engelens haand, og aad den op
(1819: nedsvælgede den). Aab.10.1 (Chr.VI).
Han bragte (geden) til et Sted, hvor der
groede gode Urter; disse aad Geeden op.

Grimm.Folke-Eventyr.(overs.l821).167. Vi er

kede af, at vi ikke har noget godt at byde
dem, thi vor Mad har vi ædt op — Rub
og ^tnh.GreteGravesen.Vil De med til Spanien?
(1943).149. Feilb. se ogs. u. Pind 3.6, Smørre-

20 brød 2.4.
II

ødelægge, tilintetgøre ell. (m. h. t.

levende væsner) berøve livet ved at fortære det

ell. angribe, indvirke paa det. et Klæde, der

ædes op af Møl.Job.13.28. Kreft har ædt
ham o]^.Moth.Æ5. *al Ting er ædt op af

graadig Lue. Stub.93. ædt op af Skamfiling.

Fisker.SøO.149. hængslet er næsten ædt op
af rust I

(jf. sp.ll62*') spøg.: „Nej, tak, jeg

skal ikke have noget af at lade mig æde op
af Bier," lo hun. GyrLemehe.S.IV.54.

\\ (jf.

30 opæde 2.\) bruge ell. forøde (formue, gods osv.)

til livets ophold ell. til fraadseri olgn. Holb.

Bars. 1. 1. al hans timelig Velfært var ædt
og procederet op.Klevenf.RJ.131. AaDons.
MV139.

II
medføre store udgifter (for en),

egl. til føde. *Han laante Christian og lige-

ledes Penge;
|
Thi Krigen æder op: saa

Konger selv kan trænge.OldKH. 1.185. *For
at Hovmand kan faae Krop,

|
Æder Hoffet

Landet oip.Grundtv.Saxo.il.67. *Hun bare

40 med sin Føde
|
Mig jo kan lægge øde,

|

Hun æder mig jo op (o: ruinerer mig).sa.

PS.111.463. (jf. opæde 2.2^ refl.: medføre

saa store udgifter, at alle de deraf flydende

indtægter forbruges. VSO.I.36. JHSmidth.
Ords.178. Mine Ejendomme . . var ingenting

værd . . De havde ædt sig selv op.Buchh.
FDK.194. Feilb. (jf. bet. 2.5) om hest: Hesten
er kostbar at holde, og æder sig selv op
— som Bonden siger. Blich.(1920).XXII.231.

50 AEMeinert.Naturen ogMenneskelivet.I.(1854)

.

101.
II

bevirke, at noget forsvinder, udslettes.

Hvergang hun mente, at nu havde hun Sum-
men, kom Huslejen eller noget andet og aad
den op for hende. AndNx.TPP.10. spec. dels

(jf. opsluge 2.2 slutn.) f: bevirke, at noget

ikke kan ses, skelnes. Æder op, siges tilsøes

om Landet, naar det som mørk Baggrund
skiuler et Fartøi for det Fartøi, som ligger

længer ude. Det Fartøi, som er mellem Lan-
60 det og Tilskueren, siges at ædes op af Lan-

det o: det kan ikke sees. JHSmidth.Ords.178.
Scheller.MarO. dels (jf. flg. gruppe; sport.)

m. h. t. forspring i løb: Det kneb med at

holde Forspringet (0: i cykelløbet), som de
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Fremmede aad op Tomme for Tomme, men
det lykkedes. DagNyhM»192].5.sp.5.

\\ (jf.

bet. 4.2 og Q.s) refl.: ihærdigt, under anstren-

gelser arbejde sig op ell. længere frem, ind
paa en ell. noget forude. Efter Langebro gør

S. sig fri af R. og begynder at æde sig op
paa B. (i en kaproning). Da.StudentersRo-

klub.Aarbogforl927.23. Tvingstrupbakken . .

æder Lyntogene sig op af paa otte Minuter,

mens Damptogene bruger tolv Minuter. Po^ lo

**lil935.Sønd.7.sp.å. jf.: (flyvemaskinen) der

ellers trissede rundt med 85-90 km i Timen,
aad sig op paa over 110. FlyvningHær.207.
æde sig op i vinden, se u. bet.å.2. 10.7) æde
sammen; kun (1. br.) refl,.; om personer:

spise sig sammen (se u. IL spise 3.4, jf.

sammenspise 2). man kan gjøre saa meget
Nar, som man vil, af det nationalliberale

Parties saakaldte „Sig Æden sammen" —
upraktisk er en saadan Affodring ikke. 20

FolketsNisse.'*U1879.3.sp.2. \\ tilbet.G.i, om
flere angreb af noget fortærende, ødelæggende,

der samler sig. Ilden havde fra sine Udgangs-
steder „ædt sig sammen", hele Taget stod

nu i lys Lue. Pol.^hWSO.S.sp.S. 10.8) æde
ud (jf. udædej ||

(nu 1. br.) spise noget ved

at tage det ud af noget omsluttende ell. ved

udhuling, ell. spise, fortære fuldstændigt, uden
at levne noget. Æde ud . . Er at æde alt af

laddet. Moth.Æ 6. et hundrede Fladstrandske 30

Østers, som han selv havde ædet Dyrene
ud &i.PAHeib.Sk.III.295. Musene have ædt
Osten ud.VSO.1.36. At æde al Suppen ud
af Fadet. smsi. i billedl.udtr.: Rigtignok æde
Ormene . . Verdens Lyster ud, men jeg er

dog bange for at Sjælen kunde beholde en
lille Tanke af dem. HCAnd.F.53. || i forb.

æde ea ud (VSO.1.36) ell. (nu kun) æde
en ud af huset, d. s. s. spise en ud af

huset. VSO.I.36. Snyltegiæster, der er nær 40

ved at æde hende ud af Huset. Orundtv.

KS.226. Elkjær. HA. 169.
\\ (jf. bet. i.2 og

6.5J refl. 1. om levende væsen: bane sig vej

ud ved æden; om ting, forhold: arbejde, brede

sig ud. VSO.I.36. Fra Lagerrummet har
Ilden ædt sig ud til Køkkentrappen. ^Z-
borg Amtstidende.*^! 1 1907. 2. sp.2. Byen æder
sig stadig ud i L&ndet. Dag Nyh.*l s 1921. 3.

sp.l. 2. (dial.) blive tyk ved at æde godt.

ved at æde sig saa stærk ud, bleve (hestene) 50

seendrægtige til at komme afsted. /Sc/ioms-

bølle.Saxo.444. VSO.VII.342. UfF. 3. (nu
næppe br.) spise sig mæt. Det vil vare længe,
inden denne forsultne Tærsker faaer ædt
sig ud.VSO.1.36. 10.9) æde væk, se bet. 10.8.

Æde-, i ssgr. af I. Æde og (hvor intet

andet er nævnt) II. æde (ofte kan ssgr.'ne

dog høre til begge ord), -bal, et. (jf. -gilde;

jarg., dial.) betegnelse for gilde med spisning,

uden dans; spisebal. min sorte Kjole (skal) 60

gjøre Tjeneste iaften til „Ædebal" (Kjøben-
havnsk Udtryk for Confirmationshøitidelig-

hed). Drachm.BF.47. Siddende Ædebal. UfF.
(Lolland), -celle, en. (biol.) celle, der kan

tilintetgøre andre celler; spec. om de hvide
blodlegemer, der ødelægger bakterier. FrWeis.
Bakterier ogSerum.(1895).7. Tilsk.1936.II.237.

-digt, et. [LI] (sj.) digterværk, hvori maden
spiller en stor rolle. *Vel har man kaldt det
(o: Odysseen) et Ædedigt. Grundtv.Krøn.^42.

jf. -rejse: „En Reise fortalt i Breve til Mit
Hiem. Af Oehlenschlåger." Det er Titelen,

Tokai-Drikkeren . . har givet den lange Be-
retning om „Fostbroderskabet . . imellem
hans Hierne og Hierte, og hans Mave og
Tarme," som han kalder et Ædedigt. Bagges.
BrOehl.1.26. jf. Ædedigter. smst.65. -dolk,
en. (jf. II. Dolk; dagl.) betegnelse for person,

der (har en glubende appetit og) spiser meget.

Cit.l879.(OrdbS.). Schand.TF.II.307. Der
skulde være Møde i Foreningen „De danske
Ædedolke". Wied. LO. 33. JesperEw.AP. 199.

om barn: Lille Georg var en rigtig Ædedolk.
Han hang ved Dittes Bryst Natten igennem,
saa hun var helt udsuget om Morgenen.
AndNx.DM.V73. SKoch.UE.47. -feber,
en. (nu næppe br.) feber, der skyldes over-

fyldning af maven. Amberg. MO. -gilde,
et. (jf. -bal, -selskab 1 samt Drikke-, Spise-

gilde; nu kun nedsæt.) gilde, hvor der spises

meget, ell. hvor spisningen er det væsentlige.

Amberg. FDreier.FrF.12. Atter og atter ven-
der den homeriske Poesi tilbage til de dage-

lange Ædegilder og Drikkelag. VVed.H.lO. et

jysk Ædegilde. BilleskovJ.DD.L204. -glas,
et. [1.2] (jf. -kar, -kop; især fagl.) beholder

af glas til æde i fuglebur; fugleglas. Larsen.

Baud.OI.66. -kar, et. [1.2] (især fagl.) be-

holder til æde for dyr; spec. (jf. -glas^ om
beholder i fuglebur. Raff.(1784).352. et Fugle-
bur . . med Hank, Ædekar og det hele.

JVJens.SN.34. Naar de (syge sølvræve) vaag-
nede, søgte de straks hen til Ædekarret.
MdsskrDyrl.LIV76. -kasse, en. I) [1.2]

(jf. -kar^ (især fagl.) beholder til æde for dyr;

spec.: lille kasse, skuffe i fuglebur, der kan
trækkes ud og skydes ind. VSO.I.33. HCAnd.
F.86. Wiese.T.11.30. 2) [LI] (soldat.) dels:

madskab, hvori soldaten opbevarer sin pro-

viant paa belægningsstuen. KLars.Soldatspr.

12. DSt. 1918.58. dels: brødpose. Bom. S. II.

107. 3) (jarg.) betegnelse for smaa altaner

paa moderne beboelsesejendomme. TomKrist.
0A.18. -kop, en. [1.2] (især dial.) beholder,

skaal, hvori dyr faar æde; spec: d.s.s. -glas.

Blich.(1920).XV.136. levende myrer, der

konkurrerede med katten om det tyggede
brød, den havde i sin didekoT^.ErlKrist.Ve.83.

-korn, et. (jf. Brød-, Fødekorn; landbr.,

nu sj.) korn, der bruges til føde (mods. Sæde-
korn 2). (ofte i forb. æde- og sædekorn^.
Cit.l735.(AarbMors.l919.75). Argus.l771.Nr.
47.2. Anders kastede et tilfreds Blik paa de
smaa Korndynger . . her er baade Ædekorn
og SædekoTn.Skjoldb.KH.34.
ædel, adj. ['æJ6(9)l, ogs. iæ6'(3)l] besi. f.

og flt. ædle ['æ^db, 'æS'lo] ell. (nu næppe
br.) ædele (Kingos Psalmebog.(1699). 136.

74"
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Holb.Jean.II.2. sa.Ul.1.4); komp. ædlere
['æ'blora, 'æ&'lara]; superl. ædlest ['æ^blaso!,

'æ&'Iasd] ell. (nu næppe br.) ædelst (Visd.

18.12 (Chr. VI). Holb.MFbl.66. JBaden.Hora-
tius.1.445. Oehl.XI.351. MO. jf.: undertiden
hører (man): ædelst (v.s.a. ædlestj. SBloch.

Sprogl.148); (arkais., sj.) gi. kasus^orm (egl.

mase. ent.) ædlen (Foersom.Overs.af Shalce-
speare.III,l.(1815).108). (glda. ædel, edel, sv.

ædel; jra mnt. ed(d)el (osax. athali, ethelij, lo

jf. oeng. æj)ele, oht. edili (nht. edelj; afl. af

I. Adel; jf. II, Adel samt Edel-knabe, -mand,
u-, vanædel, III. ædelig; sml. II. nobel)

I) (nu især arkais.) som er af adelig
ell. fornem afstamning, familie og nu
kun (mods. adelig, der kun betegner tilhørig-

hed til adelsstanden) m. bibet.: og som har
(med saadan afstamning forbundne) for-
nemme ydre og indre egenskaber ell. (og)

er præget af ridderlighed, høviskhed 20

i optræden, handlinger og tænkemaade (jf.

bet. S); ofte brugt m. afsvækket bet. som en
traditionel tilføjelse til visse personbetegnelser

fHerre, Jomfru, Ridder ofl.) ell. i titulatur;

ogs.: præget af fornem herkomst, gammel tra-

dition olgn. Leveer dette Perle-baand til den
ædle Ridder Ulysses, og bed ham hevne
denne Yolå.Holb.UU.3. (Sigbrit) blef be-

æret . . med Opvartninger af de ædelste og
største Folk her i Higet.Gram. (KSelsk Skr. 30

1V.252). *Vor Slægt . . er den ædleste (Oehl.

T.(1833).29: Ædelste;, bedste. Oehl.IX.25.
*den ædle Ridder Herr Peder Vendelbo.
Eauch.LDR.197. *I har . . skjænket i vort
Bæger en saa liflig

|
Og sjælden Viin, at vi

med Grund formode,
|
Vi gjæste her et rigt

og ædelt Huus.flrø./X.307. Lemb.D.106(se
u. højbaarenj. jf. bet. 2.1 : Om den Adelige
Hest . . et ædelt Creatur, der kunde regne
sine Ahner fra Vegaso. Holb.MFbl.76. i til- 40

tale: *Skiælv ei, min ædle Jomfru (0: Val-
borg). Oehl.IV219. „Kom ædle Greve!" —
sagde Drost Peder . . „Lad os ikke komme
ind i Vrimlen med de urolige Heste !"/ngf.

EM. 1. 77. *Nei, nei, min ædle Herre (a: kong
Volmer)\ I tro mig, om I kan:

|
Sin Henrik

ene elsker hun i hele Danmarks Land.
Winth.VI.197. JPJac.1.76. i titulatur: Til

Dend Ædle og Ærbaarne Matrone Dorthe
Engelbrets DdXter. LThura.Poet.55. Ædle og 50

Velfornemme. t;^pj'i.^i764;. 6. „Som en Ære-
titel er det nu omstunder næsten tilfælleds

for alle uden for Bondestanden." FSO./.^^.

jf. høj-, velædel. || i substantivisk anv. Brønd,
som er graven af Fyrsterne, kastet af de
Ædle iblandt Folket, med Fyrstespir, med
deres Herskerstave !4itfos.2i.iS. Førster, Æd-
le, Borgere og Bønder. Schytte.UR.1. 3. De
Ædleste med de Bedste bleve paa Kongens
Borg

I
Og stedtes der til Hvile, da Dandsen 60

var endt,
|
De Andre blev i Byen til Her-

berge sendt. Hauch.LDR.165. \\ om afstam-
ning; især i faste forb. som *Her bringer jeg
en Jomfru af det ædleste Blod.i?aMc/i.

LDR.162. se ogs. u. III. rinde 4. ædel byrd,
(jf. ædelhyrdig). Moth.A24. *Hun er af ædel
Byrd, det feiler ikke. Hrz.IX.306. Naar du
haver udsøgt en god Jordlod af hele Marken,
da saae der din egen Sæd, i Tillid til din
ædle (Chr.VI: gode; Byrd. Sir.26.22. ædel
fødsel: Rothe.KF.196. smst.259. Der seer

vi atter et Beviis, at ædle Handlinger ikke
altid forudsætter en ædel Yødsel.Tode.S.^

208. *Du er af Fyrsteblod,
|
Fru Helvig selv

ei stammer af ædlere Bod. Hauch.LDR.
183. se ogs. u. III. rinde 4,

2) af en art, beskaffenhed, der er ell. reg-

nes for indbegrebet af de fineste ydre og in-

dre egenskaber (paa vedk. omraade); som er

af en særlig fin, fortrinlig, prægtig,
værdifuld klasse (i modsætn. til hvad der

(af sa. art) tilhører en ringere klasse ell. ud-
gør erstatninger, efterligninger deraf); som er

af den rigtige, ægte art; fin; ægte; især i

fig. anv.: 2.1) om levende væsner: som staar
paa et højt udviklingstrin ell. betragtes
som tilhørende en fin, fornem klasse;
ogs. om afstamning. *Naar . . vi os Menne-
sker betragte,

|
Vi os mod Dyrene jo meget

ædle agte,
|
Et prægtigt Lys jo i vort Le-

geme er sat,
|
En Siæl er os hetroed. Holb.

Sat.I.A2.^ de ædelste Dyr, som Løver, Ele-

phanter. Ørne. sa.Ep.II.182. Bier høre vel

til Insekterne . . men ere dog et langt ædlere

Slags, end Finer. Fleischer.B.45. Mennesker
voxer blandt alle Skabninger langsomst, og
deraf bevise de Kyndige ligefrem, at han
er den ædleste Skabning. Kierk.V111.344.

||

om racedyr, især hest: som er af en fin race

og præget af racens bedste egenskaber. Moth.
A24. Den ædle arabiske Hest.ilfO. Dér kom
Kusken med hans Ridehest. Det ædle, fy-

rige Dyr krummede sin Hals og dansede
staldkaad bort over Gaardsipladsen. HKaarsb.

FolkenepaaNakkebjerg.(1896).201. Tyredom-
merne . . foretrak de ædleste Tyre. Kvæget.

I.(1943).41. jf.: Ved København afholdes

. . Væddeløb . . til den ædle Hesteavls
Yremme. Esm.1.81. Foreningen til den ædle

Hesteavls Fremme. Krak. 1949. 11.2495. om
afstamning (jf. u. bet. \): * Hingsten med
det ædle Bio d.Ing.RSE.V1.207. 30 Moder-
faar, af ædel Bace.Rauert&Garlieb.Born-
holm.(1819).21. S&B.II.213. \\ ædle falke,
(mods. uædle falke, se u. uædel 2.i; y/. Ædel-
falk; jæg.). *Af Flugtens Fart

|
Man kjen-

der klart
|
Den ædle Falk, naar høit den

gaaer. Hrz.IX.308. PVJac.F.309. DJagtleks.

1398. ædelt vildt, (mods. uædelt vildt, se

uædel 2; j/. Ædelvildt; jæg.) spiseligt, mad-
nyttigt vildt. Hallager.36. DJagtleks.1397. (jf.

I. Vildt 2) i billedl.udtr.: *Jeg lurer paa et

ædelt Vildt (0: landets tyran, der skal myrdes).

Rahb.VT.168. Bibliophilen, der er ude at

jage sit ædle Vildt, faaer mange Lejligheder

til at glæde sine bibliophile Yenner. Aarbog

f. Bogvenner. 1917. 21. den engelske Flaade

jager ogsaa ædlere Vildt (0: et tysk krigs-
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skib) end den . . amerikanske Damper. Berl

Tid.^Viol939.M.l.sp.2. 2.2) om planter og

planteprodukter, din Saft, du ædle Mokka-
Frugt (o: kaffebønne), \

Bør være reen og
stærk. Ew.(1914).Y212. Den ædle Virak som
bruges til Røgelse skal have sin Oprin-

delse af ædel Ene, juniperus lycina, der

har hjemme i Sydeuropa. Levin. (jf. Funke.

(1801).11.86). de Træarter, som især ere

Gjenstand for Skovdyrkning, og som derfor

af Nogle kaldes de ædle Træarter, t. Ex.
Egen og Bøgen.CVaupell.S.104. Borde, Stole,

m. m. indlagt m. ædle Træsorter. Seri Tid.

'lal940.Aft.9.sp.3. i plantenavne: ædel gran
(d. s. s. Ædelgran. Hornemann.OP.^853), ka-

melblomster (se Kamilleblomst, jf. JTusch.

284), kløver (blaa anemone, Anemone Hepa-
tica L. Hornemann.OP.287), kortlæbe (Teu-
crium Chamædrys L. JohLange.Pl.(1949).76),

leverurt (blaa anemone (jf. ovf.). JTusch.

17), vandurt (se Vundurtj.
||

(i modsætn.
til Y. vild 4.1 og 7.2 (se vild sp. 1495^^^,

150P'^)) om dyrket, forædlet ell. frugtbæ-

rende plante (træ). *To tætflettede Olietræer,

et vildt og et ædelt (Wilst.Od.Yv.477: trngt-

hart).PMøll.ES.I.327. Det ædle er stundom
det fine og det noget svage. Den ædle Rose
har mindre Modstandskraft end den vilde.

HMartensen -Larsen. Paludan -Miiller og Mar-
tensen.(1923).141. se ogs. vild sp.l495^^<''\

Stok sp. 60**. billedl. og i sammenligninger:
jeg (o: gud) har plantet dig (o: Israel) som
ædle Viinkviste (1931: en Ædelranke^, ægte
Planter tilhobe, Jer.2.2i. *Saa tit som . . af

et Ædelt Træ mand Ædel Frugt forvarter,
|

Saa tit en Ædeling Forældre slægter paa.
PJuel.LL.33. se ogs. vild sp.lSOP*'''. || om
drik, især vin. at afhandle det Konkrete . .

opliver som en ædel Drik hans knd. Hjort.

KritLit.11.269. Mjøden, hvori Jeppe . . er

paa Veje til at drikke sig sin tredje Rus,
var endnu i det sekstende Aarhundrede en
ædel 'Dr\k.VilhAnd.BT.91. »Halleluja for

Bondens Byg
|
og for hans Bryggerspige I

|

Hun skænker os i ædelt Bryg
|
vor Lykkes

Himmelstige. LCiVieis.FLJf.i3. Vi drak en
ægte god Flaske, som begeistrede Oehlen-
schlåger til at ville hylde den ædle Drue.
POBrøndst.RD.8. Baud.GK.9 (se u. Drue 3^.

jf.: du ædle Drue-Saft, der som umisbrugt
er Guders og Menniskers Glæde. Ew.(1914).
IV.264. ædle vine, se Vin 1.2. 2.3) om visse

legemsdele; isæriforb. de ædle (vAph.(1764).
6. DJagtleks.1397) ell. (i alm. spr. oftest)

ædlere dele, de organer i menneskes ell.

dyrs legeme, som er sæde for vigtige livsfunk-

tioner; spec. om hjerte og lunger, spare al

anstrængende Brug af sine Øine til Dagens
Lys allene, disse ædle Dele til stor Fordeel.

Tode.Overs.af: Øien-Raad.(1796).31. (kirurgen)

undersøgte Saaret. En Splint var gaaet ind
i Siden, men . . uden at beskadige de ædlere

Dele.Gylb.VLlll. Pont.HK.78. Nu (o: efter

en snaps) er han ovenpaa, forynget og for-

frisket i de ædlere Dele. Nathans.P.174. jf.:

Har du ikke lært, at en god Forskærer aldrig

maa beskadige Brystbenet, som er det æd-
leste i en Fugls Krop og derfor maa be-

vares helt. JohanneBuchardt. Vejen mod Nord.
(1945).271. overf.; oftest om de fineste og vig-

tigste dele af en maskine: „De ædlere Dele"
i en Bog, de Ark, hvorpaa den er trykt
(o: i modsætn. til omslaget). Aarbogf.Bogven-

10 ner. 1918. 182. alle fradioj Stationens ædlere
Dele. Flyvning Hær. 226. 2.4) om i naturen
forekommende stoffer, produkter. Ædle Varer.

VSO.L34. Maarskindene regnes til de ædlere

Felswærker. Funke.(1801).L96. *Den Kongs-
gaard var bygget . .

|
Af ædle Marmelstene,

saa grønne som Græs. Oehl.XXX.l 10. \\ om
metal (jf. Ædelmetal samt IL ægte 3.2^;

som ikke angribes af luften, ikke ruster, og

som er særlig kostbart, værdifuldt (navnlig

20 p. gr. af dets anvendelse til smykker); især

om guld, sølv og platin. Briinnich.M.179. Alt

. . forarbeidet i Bronze, men aldrig i Sølv
eller Guld. De ædle Metaller mangle . . næ-
sten ganske i Gravfundene fra Vikinge-

tiden.SophMUll.VO.656. Guldet blev sort, og
skæmmet det ædle (1871: kostelige^ Metal.

Begr.4.1(1931). jf.: »Kirkeklokke! mellem
ædle Malme

|
Mageløs er for mit Hjærte du.

Grundtv.PS. VI. 580 samt: Kobberet ,. er

30 det ædelste af alle uædle M-etsller. Hallager.

277. i billedl. udtr.: En Videnskabsmand af

ædlere Metal var Nicolaus Steno. NMøll.
VLitt.III.454. Christian Frederik var .

.

manden med de mange muligheder. I hans
karakter var der både ædle metaller og
sl&gger. Linvald.Chr.VIII.il.10.

\\
(bjergv.)

om malmforekomst. En ualmindeligt værdi-

fuld Malm kaldes ædel. OpfB.UV116. i forb.

ædel fal (se u. IL Fai;, gang (Holb.DNB.
ip51. AWHaueh.(1799).732) ell. kløft (se

I. Kløft 2.i).
II (jf. Ædelrust^ om patina

paa kobber ell. kobberlegering. Jordfundne
Sager og i det hele Genstande, der har Pa-
tina (Malmklokker, Malmgryder o. 1.) bør

aldrig pudses. Den grønne eller mørke Pa-
tina er i Almindelighed „ædel" og uskadelig.

FortNut.IV.77. ædel rust, se I. Rust l.i.
||

om (sorter af) ædelstene; fx. ædel beryl

(OpfB.UV.233), opal (se u. Opai;, serpen-

50 tin (OpfB.UV.245), smaragd (OpfB.UV.234).
i aXm. spr. især i forb. ædle stene, (jf.

Ædelsten^. MO.^ ved Salg af ædle Stene

og Perler . . samt Smykker af ædle Metaller

(skal der) betales en særlig Stempelafgift.

LovNr.492''liol917.§l. jf.: (han) viiste mig
den store stad, det hellige Jerusalem . . og
dens lys var ligesom en allerædelste steen,

som jaspis-steen, der skinner som cristal.

Aab.21.11(1728). \\ ædle luftarter, (fys.)

60 betegnelse for en gruppe luftformige grund-

stoffer, der ikke indgaar kemiske forbindel-

ser med andre grundstoffer; inaktive luft-

arter. Serier i de ædle Luftarters Spektre.

EbbeRasmu8sen.(bogtitel.l932). Lysgaard.L.27.
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2.5) om hvad der især virker gennem sit skønne

sanseindtryk \\ om væsens ydre, kunstværk,

naturskønhed olgn.: som ved sit udseende

virker harmonisk, smuk, giver den betragtende

stor skønhedsglæde, æstetisk nydelse og sam-
tidig er præget af, vidner om værdifulde indre

egenskaber (en fin karakter (jf. let. 3), fin

kunst(sans) olgn.); om et væsens (især en
persons) ydre (skikkelse, ansigtstræk): *Ser

du ham (o: Kolumhus) med Rim i Haar,
|

Rynker i den ædle '?&nåG.Grundtv.PS.Y.505.

Ragnhild (afsides, idet hun seer over til

Stig): „Hvor hans Aasyn er ædeltl"l?rø.

SvD.38. *0, din Gestalt! saa ædel, kraftig,
|

Saa egen og saa yndefulå\Winth.III.205.
Den dominerende Høgenæse, som er meget
fin og „ædel", har hun endnn.AaDons.FR.
89. om kunstværk ell. (nu sj.) bebyggelser

olgn.: (Karl X. Gustav vilde) for en ringe

Aarsag ødelegge een af de ædelste Stæder
udi Europa (o: København). Holb.DE.111.323.
*en Halvguds ædle Billed (o: i et atelier).

PMøll.(1855).L118. *Skilt som en ædel
Kirke

|
I Kor og Skib og Ka-pel. Friis-Møll.

(Nordiske Digteres Nytaarsgave. 1919. [Vil].).

Som bekendt er denne Bygning (o: Marien-
lyst slot) et af vore ædleste Monumenter fra

det 18. A3iYh\indTede.Elling.(Pol."lil946.11.

sp.4). (1. br.) om naturskønhed olgn.: Na-
turen i sin ædle, stille Storhed . . |

Formaaer
langt bedre, end det muntre Samqvem,

|

At lindre liiieTtet.Oehl.IY200. || om musik-
instrument: som er af fint fabrikat og giver

en særlig smuk klang, den smukke Klang-
farve, som en Sanger forstaar at aflokke sin

Stemme eller en Violinist sit mere eller

mindre ædle Instrument. EAbrah.T. 73. Ædel
gi. Cello tilsalg. Pol."U1942.16.sp.2. i billedl.

udtr.: (Kierkegaard) var et ædelt Instrument,
der havde en Revne i Sangbunden, ilfarf.

Levnet.111.23. 2.6) (undertiden m. overgang

til bet. 3.2) om menneskelig foreteelse (virk-

somhed, syssel): som er fri for tilknytning

til det materielle, ordinære, trivielle og anses

for særlig værdifuld, lødig, ophøjet, repræsen-

terer foreteelsen i sin reneste, ideelle form.
Agerdyrkning er den ædelste og vigtigste

Part af 'PYijsicdb. Holb.MTkr.66. (geometrien)

sigter til intet andet, end meddeele lUiterati

en liden Oplysning i den ædle Videnskab.
Sylvius.Geom. 6." sand Kierlighed . . er Siæ-

lens ædelste Følelse. Biehl.Interiører fra Chr.

VII s Hof. (udg. 1919). 148. Schand. F. 169 (se

u. Væddestrid}. Skakspillet er et ædelt Spil.

IsakDin.FF.193. Overalt hvor man dengang
soldede ædelt i Kjøbenhavn, befandt man
sig i Neiiendams (o: en hotelværts) Varetægt.
VKoppel. Medmennesker. (1947). 61. (iron. :)
Tør jeg spørge Eder, sagde Zadig, hvor
længe I har drevet dette ædle Haandværk
(o: røveri)? JSneed.IX.74. *Ved Thor,

|
I

Snor at qvæles i et saadant Træ,
|
Det er

en ædel 'Død.Oehl.VI.202.
|| i forb. den

ædle kunst. Holb.Ardb.10 se. jeg fusker en

Smule i denne ædle Konst (o: tegning).Tode.
IX.20. den ædle Ridekunst.PWBalle. RD.
143.

II
om sprog, sprogligt udtryk, stil. over-

alt synes mig han (o: Ewald i „Balder") af-

fecterer at bruge usædvanlige Ord, i Tanke
maaskee for at faae et mere ædelt Sprog.

Lous.(Hist.-biogr.Samlinger.(1851).160). Rahb.
Stiil.ll. *Langt højere, ædlere, finere Sprog

|

Skal findes paa fremmedes Tunge. Grundtv.

10 PS.Y.64. Mommsens Stil er ikke netop ædel,

men fuld af Liv og Slagord. JohsSteenstr.HN.
50. et ædlere Udtryk (har) erstattet det

grovere. BilleskovJ.H.1.39. jf.: *Hiertet ud-
vides ved Kunst og Natur . .

|
Hvælvede

Sale
I

Diærvere tale,
|

Tale til Siælen et

ædlere Sprog,
|
End den forkuende, fugtige

Krog. Oehl. XX. 170. 2.7) om tid; dels f:
kostbar; værdifuld, lad os til Arbeids, medens
vi er alleene, den ædele Tid gaar hort. Holb.

20 Jean.II.2. Leth.(1800). især i forb. spilde

den ædle tid. Skal jeg betale jer (o: en ad-

vokat) for at spilde den ædle og kostbare

Tid bort med Snak.Holb.Stu.il.9. PAHeib.
Sk.1.42. dels (jf. god lO.i, III. ædelig 2

slutn.; dial.) m. afsvækket bet. i forb. mange
ædle aar ell. gange (Feilb.(u. ædelig^.

UfF.(Fyn)). for mange ædle Aar siden.

CReimer.NB.495. Korch.Godtfolk.(1920).131.

3) (udviklet af bet. \) om person(s karakter,

30 handlinger, følelser): som er præget af per-

sonlig kultur, fin tænke- og følemaade,
retsindighed, højsind, idealisme olgn.;

nu ofte spec: som handler uegoistisk, er høj-

sindet ell. mild over for andre (jf. ædelmodig^.

3.1) om væsen (især: persons), disse (o: jø-

derne fra Beroea) vare ædlere (1819: mere
veltænkendej end de i Thessalonica.^pG.
17.11 (Chr.VI). *ædle Qvinder, skiønne Møer
..

I

Beboe de Danskes 0er.Oehl.Digte.il.

40 (1823).363. »Naturens ædle Dyrker begjerer

ei den Krands,
|
Der falmer i Tidernes Vande.

Hauch.LDR.15. Godsejeren Christian Ditlev

Reventlow til Christianssæde, den ædleste

Statsmand, (Danmark) har fostret.^rwp.

Rids af Danmarks Historie.(1921).45. særlig i

Romantikens Tid blev den ædle Sigøjner —
ligesom den ædle Røver — en staaende

Figur (i litteraturen). DSt.1923.99. Festens

ædle Giver.ZandanMS.LP.223. Pol."lil942.

50 3.sp.l.
II (jf. het.l; relig.) om Jesus, hellig-

aanden. *0 vær velkommen, ædle Gæst!
|

For Syndres Skyld du kommen est. SalmHj.
125.5. *Træd ind, du ædle Pinse -Giest

(o: helligaanden), \ O giv min Siel en liflig

Fest. Brors. 55. Grundtv.SS.1.622. \\ i sub-

stantivisk anv. *Landets Ædle græde ved
|

Den gode Borgers 'Død.Lund.ED.41. *Saa

lad derpaa da Syn os fæste,
|
Hvad ædle

kaldte Livets Lystl Grundtv.PS.V 538. den
60 Ædle (Chr.VI: en rund^ tænker paa ædle

Ting (Chr.VI: idel rundhed; 1931: har

ædelt forj, han skal bestaae ved sin ædle

Daad (Chr.VI: rundhed; 1931: hvad ædelt

er). Es. 32. 8. *lovet være Himlens Gud! |



1181 ædel Ædelgranat 1182

De ædles Æt dør aldrig nd.Grundtv.PS.Y
538. jf.:

*Himlen
|

ei forlader den Ædle-
res Æt i Kummerens Time. FGuldb. 1. 57.

3.2) (undertiden delvis til bet. 2.^) om (ud-

slag, resultat af) handling, om livsførelse, fø-

lelse, tænkemaade olgn. Tode.S.^208(se ovf.

sp.ll76'). *med ædel Rundhed
|
Du deelte,

hvad Dig var foYundt.Winth.Lyr.199. hans
ædle Begeistring.jKterA;.y7/.2i2. dette smuk-
ke Barn, som han (o: præsten) havde faaet

Held til at løfte op fra Aandens Død til et

rigt og ædelt Følelsesliv. Pon<.Z/.20. Et fromt,

et rigt og ædelt, et lykkeligt Liv var afsluttet

her for at fortsættes i andre lEgne.JMarten-
sen.HLMartensen. (1918). 236. *Berøm ham
og giv ham en ædel Belønning !iiLilfMnA;.D?7.

13. Naar de har været ude og solde sammen,
saa har der altid bagefter staaet en ædel
Kappestrid om at faa Lov til at betale.

Soya.HF.30. (medaljen for) ædel daad, se

Daad 1.2. || spec. om den (moralsk) berettigede

vrede, indignation: *I ædel Harm, har Kon-
gen med sit Sværd

|
Nedhugget dette Tegn,

som voved at
|
Vanhellige Kirkens Træ med

Elskovskrandse.Oe/il!.7¥205. *„hvad der lig-

ned stærkt en røbet Udaads
|
Forvirring"

. . „Var ædel Rarmel" Boye.PS.1.207. se ogs.

u. I. Harme 2, Indignation, Vrede l.i. ||

(jf. Bryst 3.3, I. Hjerte 2.2, Sjæl 2.2J om
sæde for tanker, følelser. *Din Fødeby du
bragte

|
Dit ædle Bryst til Skjold. PilføH.

(1855).1.122. jf. ædelhjertet, -hjertig: Leo-
nard . . er bestandig mod mig, og har et

ædelt Rierte. Holb.Tyb.IYlO. »Kummer og
Smerte,

|
Fandt glade dit Aftryk, Du Høye,

|

Det ædleste Hierte,
|

I hvert et medlidende
Øye.Ew.(1914).III.89. Det er ikke for din

Retfærdigheds eller dit ædle Hjertes Skyld
(1871: dit Hjertes Oprigtighed^, du kommer
ind og tager deres Land i Besiddelse. 5ilfos.

9.5(1931). en ædel sjæl (ogs. (jf. bet.S.i)

brugt (meton.) om ædel person). Moth.A24.
Jfr. Anna Glud . . overleverede Gud sin

Edle Siæl. CHøyer. (titel paa sørgedigt. 1717)

.

Den ædelste Siel finder i den borgerlige Dyd
og i de Pligter, som den er sit Fæderneland
skyldig, nok, som kan indtage den. J/Sneed.

VII.40. *En ædel Sjæl for Stormen ræddes
ej;

I
Den Kjække stander opreist under

Torden. Blich.(1920).Y180. || intk., brugt sub-

stantivisk (især i best. anv.). * Trøst ikke paa,
hvad du har giort

|
Af godt og ædelt, højt

og stort. SalmHj.538.7. Feigheden afholder

. . et Menneske fra at erkjendc, hvad der
er det Gode, det i Sandhed Store og Ædle,
som bør være Maalet for hans Stræben.
Kierk.V.132. Kofoed-Hansen.L.59. || som adv.

Ak, vidste Verden ikkun, hvor sundt, hvor
sundt det er at handle ædelt, at giøre vel,

at tænke veUTode.V244. jf. ædelttænkende
samt u. tænke 6.1 : een tyk Høflighed er . .

i mine Tanker, liige saa slet placered i een
Virtuosjndes Mund, som i et oplyst og ædelt

tænckende Sælskabs Øien.Ew.(1914).IV345.

ædel-, i ssgr. (f edel-. se Ædelsten; jf.

Edel-knabe, -mandj. især (hvor intet andet
angives ndf.) af ædel 2. -angelik., en. ^
Angelica archangelica L. NordConvLex.*I.170.
-ask, en. {ty. edelesche, alm. ask, Fraxinus
excelsior L.; sj.) 2( om en i Italien voksende
art ask (maaske: mannaask). JPJac.(1924).
III.223. -baaren, adj. [-|bå'rdn] (oeng.

æJ)elboren, ty. edelgeboren
; jf. -byrdig, -født

10 samt adel(s)-, højbaaren) I) (jf. ædel 1; nu
arkais.) som er af adelig ell. (i al alm.) for-

nem, fin familie. Moth.A24. Gram.Nucleus.
783. * Herre, Jarl og Drot

|
Er Frithiof ei —

men ædelbaaren Bonde. Søtoft.RD.18. *Den
Herre red i Tanker heel tidt ved Gurresø,

|

Hvor før han havde jaget med den ædel-

baarne Mø (o: Tove).Hauch.LDR.250. Hvor
skjønne ere dine Trin i Skoene, du Ædel-
baarne (Chr.VI: iyrste-daei,tter)\ Højs. 7.1.

20 en . . ædelbaaren helsingørsk Yngling (o: af
slægten de Coninek).IsakDin.FF.278. 2) (jf.

ædel 2.1 ; sj.) om dyr. *(kongen) sad gan-

ske rolig paa sin ædelbaarne Rest. Hauch.
LDR.171. 3) (1. br.) d. s. s. ædel 3. * Intet

ædelbaarent Hierte
|
Taalighed i Trældom

lærte;
|

ei engang for Elskovs Magt. Trojel.

11.103. »Sjælden trænger dér igjennem (o:

gennem fængselsdøren)
\

ædelbaarne Tan-
kers Røst.Schand.SD.76. -byrdig, adj.

30 [-|by?rdi, -|bt/r'di] (arkais., 1. br.) af ædel

byrd (se u. ædel 1); ædelbaaren. »over vil-

dene Hav han seilede hjem paa sin Reise,
|

Førende Helena med sig, den ædelbyrdige
Qvmde.Wilst.Il.VI.v.292. Paa denne (o: op-

dagelsernes) Tid levede i Spanien en ædel-

byrdig Ridder ved Navn Diego de Herrera.

PalM.VIII.176. -cypres, en. ^ Chamæ-
cyparis Lawsoniana Pari. JohLange.Pl.(1949).

76. -falk, en. (jf. ædle falke u. ædel 2.i;

40 jæg.) betegnelse for en gruppe falke (hvortil

jagtfalken hører), der (i modsætn. til rød-

falke) tager deres bytte i luften. PVJac.F.312f.
DJagtleks.1397. billedl. og i sammenligning:
CKMolb.Dante.II.135. Hertuginden: *. . Jeg
er alene her, — en Ædelfalk,

|
Plukket

af Krager. Recke.HB.174. -fasan, en. (jf.

Jagtfasan^ \ almindelig fasan, Phasianus
colchicus. Kjærbøll.425. DanmFauna.XXIII.
215. -finke, en. '^ betegnelse for spurve-

so fugle af slægten Fnngilla. Brehm.FL.213.
BerlKonv.XXIY.99. -fodt, adj. [1] {ænyd.

d. s.; nu sj.) d. s. s. -baaren 1. Moth.A24.
(Goldschmidt) har betragtet sig selv som
et Slags ædelfødt Bastard (o: som jøde og

som dansk) .Brandes.II.454. -gas, en. (fys.)

ædel luftart (se u. ædel 2.4^. IngBygn.1945.
116.sp.l. -gran, en. (jf. ædel gran u. ædel
2.2 samt Hvidgran slutn., Nobelgran^ 3(

navn paa slægt af granfamilien, Abies D C;
60 især om arten Abies pectinata D C. (almin-

delig ædelgran). Funke.(1801).II.152. Lange.
Flora.^(1856-59).597. CVaupell.S.117. \\ her-

til Ædelgran-lus (BerlKonv.XXIV.99), -mi-
stelten (se Mistelten 2.), -ved. -granat, en.
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(fagl.) gennemsigtig, smuk rød granatart. Sal.*

X.31. -hed, en. (ænyd. d.s., gf^o. æd(d)el-

heet (Sydrak. 72), ædlehedh, mnt. ed(d)el-

heit) det at være ædel. I) (nu næppe br.) til

ædel 1. Moth.A26. jf.: skal ædelhed skattes

af sin ælde, saa er io digterkunsten . . graae

af ælde. PoulPed.DP.(1937).5. 2) (m, l.br.)

til ædel 2 || til ædel 2.i. De Kyndige antager

. . at Længden af Væxtens Tid staaer i

ligefremt Forhold til Skabningens Ædelhed.
Kierk.VIII.344. || til ædel 2.4. Stapelbyg-

ningen . . betinger Uldens Ædelhed (Skjøn-

hed og Godhed). Manufact.(1872).57. om me-
tal ell. malmforekomst: En Gangs Ædelhed
bestaaer i Ertsens Mængde, den indeholder.

vAph.Naih.1.318. VSO.I.34. \\ til ædel 2,5.

Vi vove altsaa ikke at begaae nogen Feil

mod Costumet, ved at give dem (o: skue-

spillerne) Ynde og Ædelhed i deres Be-

vægelser . . Men den Ædelhed maae ikke

blive Svnht. Rahb.B.304. Møbler af dansk
Empires gedigne Ædelhed. AaseHans.Fra den
grønne Provins. (1952). 45. || til ædel 2.6.

Oeconomiens, og i Besynderlighed Land-
Huusholdningens, store Værd og Ædelhed,
hvorpaa alting heroer. LTid. 1751. 5. Sti-

lens Ædelhed. 750.7.34. 3) GJ til ædel 3.

Hiertets, Tænkemaadens, Ædelhed. VSO.I.
34. mange Andre, som ogsaa i Deres Al-

der gik i Kavtion for Venner og troede

paa Ædelhed og Godhed rundtomkring sig.

Drachm.EO.257. hans ædelhed drager skarpe

grænser for hans handlefrihed. Grønft.L^.iSl.

-hejre, en. \. hvid hejre af slægten Hero-

dias (m. mærkelige fjerprydelser). Brehm.FL.
542. Lieberkind.DYVIII.291. f -hjertet,
adj. {ænyd. d. s. (Kingo.SS.II.207)) som har

et ædelt hjerte; ædel (3); ædelsindet. Man
veed, at de fleeste Virtuosi ere egensindige;

hvorudover ædelhiertede Regentere see ge-

meenligen igiennem Fingre med deres Feyl.

Holb.Ep.IV91. Ew.(1914).III.244. f -hjer-
tig, adj. d. s. en mild og ædelhiertig Seyer-

herre.Holb.Hh.1.74. Slange. ChrIV 1270. jf.

Ædelhjertighed. Holb.Pern.III.6. -ka-
tstanie, en. (1. br.) ^ ægte kastanie. NJuel-

Hansen.FraNilen til Himalaya.(l884).58.
I.Ædelig, subst. i forb. Offer og Æde-

lig, se II. Offer.

II. ædelig, adj. ['æ'bali] (ænyd. d. s.;

til II. æde) I ) (i rigsspr. nu vulg.) om men-
neskeføde: spiselig, (de vilde mennesker)
fortære alt af et Dyr, hvad der er ædeligt.

Kraft.VF.333. (hun kunde ikke) lave en
eneste Ret ædelig Mad. Junge.(Olufs.Oec.VII.

257). Grundtv.Snorre. 11.233. ned i denne
mærkelige By, til noget Ædeligt og — især
— Drikkeligt. HKaarsb.M.II.159. Aarb Thi-
sted.1940.387. spec. (jf. spiselig slutn.) om
(del af) dyr ell. plante: Havnaal . . fan-
ges kuns ved en Hændelse og er ey rede-

lig. EPont.Atlas. 1. 655. ædelige og skadelige
Svampe. OFMull.Svampe.35. Fedders.S.I.lll.

(jf. ædende vare(r) u. II. æde 8^ f * /o^^-

ædelige vare(r). (København) giver Pro-
vintzen stor Fordeel ved et bestandigt Af-

træk paa Korn, Qvæg og alle Slags ædelige

Y&hre. EPont.Atlas.il.38. jf.: Smør og Ost,

ret ædelige Y&rerl HCAnd.(1919).V116. 2)

om dyrs føde: som kan ædes, tjene til æde.

Snuderne (o: rotternes) vejrede efter noget
ædeligt.Wied.L0.191. *Forlængst hun (o: en
ko) har opslikket hvert ædeligt Stradi. Aakj.

10 SVI.285.
III. ædelig, adj. ['æ'bali] best. f. -e ell.

d. s. (se ndf.). (glda. d. s., jf. mht. edellich,

oeng. æj)ellic samt mnt. edelicheit, mht. ede-

lecheit; i rigsspr. kun arkais. (ell. (især i

bet. 2) spøg.), ofte som efterligning af folke-

vise-spr.) I) d.s. s. ædel 1. (jeg) skal anholde
hos Gud, han min Hr. Justitsraad og al

ædelig Familie stedse vil velsigne. Ct<,i7i 6.

(HistMKbh.IVeO). *Christ signe den ædelig
20 Danneqvinde!

|
Hun hviler for Altret i

¥Arke.0ehl.XXIV161. den Tro, han vil love

os ædelige Landsens Herrer, den skal det

danske Ridderskab nok lære ham at holde.

Ing.PO.II.167. Wilst.Il.II.v.57. *høvisk Mø
og ædelig Kvinde. Ojel.HS. 29. ofte i forb.

min ædelig herre brugt i omtale og tiltale.

*Min ædelig Herre hin unge Hr. Marstig.

DFTJ.nr.26.1. Hr. Lave gaar for Kongen
at klag' . .

I

„Min ædelig Herre, vil I mig
30 høre?" smsi.nr.37.i2. Hauch.SD.II.158. se

ogs. u. I. Herre 2.5 slutn. \\ om afstamning
olgn.: var hun (o: en bondepige) ikke som et

fyrsteligt og ædeligt Blod, saa rank hun
bar sig, saa stolt ! 12tsf.LM.55. det er ædeligt

Blod, som flyder i hendes Aarer, ikke Trælle-

blod. (jj/rLemc/ie.S./.iSi.
II

hertil: Gods og
Guld og Ære og Ædeligheds Berømmelse
og dyrebare Slægteblod I væk, bander jeg,

\æklJPJac.I.129. 2) d.s. s. ædel 2. || d.s. s.

40 ædel 2.2. *Der var to ædelige Kongebørn:
|— Roser og ædelige Blommer —.DgF.III.

397 (optegnelse fra 1851). *De ædeligste Ro-
ser skal blusse til Din (o: kong Georgs)

Lyst. Hauch. SD. 1.331. om drik: den æde-
lig Yin. JPJac.1.112. Drachm.XII.330(se u.

Brændevinj. mange Tilhængeres og Vælgeres
menneskelige Tilbøjelighed for de ædle og
ædelige Drikke (o: alkohol). EBrand.(PoVl2
1929.14.sp.2).

II
d.s. s. ædel 2.4. nogle sæl-

so somme Transaktioner . . angaaende det æde-
lige Petroleum i Iins\8ind.BerlTid.'Ul922.

Aft.l.sp.2.
II

d. s. s. ædel 2.6. den æde-
lige L&tin.NMøll.VUtt.II.593.

||
(dial.) i

forb. som mange ædelige gange (jf. sv.

dial. mangen adelig gang, no. dial. mangein
ædeleg gong; jf. no. dial. kvar edeleg dag,

hver eneste dag, samt lignende udtryk u. ædel

2.7) saare mange (gode) gange. Feilb. 3) (sj.)

d. s. s. ædel 3. *din ædeiige siel
|
Skal leve

60 i fryd og glæde. Den Nye Psalme-Bog.(1740).

398.11. jf.: al den Livets fri, ædelige Lykke,

som han hele sin tunge Barndom igennem
havde higet imod. Kidde.AE.1. 130. 4) (jf.

ænyd. den edlig klarre mø (DgF.II.451);
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dial.) irugt som grads-adv.: overmaade. *Der
boede en Mand i Ribe By,

|
han var saa

ædelig ng.DFU.nr.51.1. Er hun nu intet

al Dejligheds Tresor . . Og saa ædelig stolt

. . aa, hun vilde sparke mig bort . . om hun
vidste, hvor djærvelig Daniel drømmer om
hendes Ferson,JPJac.I.165. Feilb.

Ædeling:, en. se Ædling.
Ædel-knabe, en. se Edelknabe. -ko-

ral, en. (jf. Stribekoral; zool.) koraldyr med lo

rød kalkakse, hvoraf faas ægte koraller; Co-
rallium rubrum. VareL.(1807).II.84. Boas.

Zool.*182.
II

ogs.: koral (II.l) af Corallium

rubrum. Rønnebærtræernes Frugter (straa-

ler) saa røde og blanke som sleben MåQ\-
koTSil. BøvP.AD.141. -kvist, en. (gart., nu
l.br.) d.s.s. -ris. Kjærbøll.FB.42. OClau-
sen.Havedyrkningslære. (1894).197. -maar,
en. (zool.) skovmaar. Larsen. DJagtleks.1397.

-mand, en. se Edelmand. -metal, et. 20

(fagl.) d. s. s. ædelt metal (se ædel 2.4^;

ogs. om legeringer af ædle metaller (LSal.

XII.616). Hage.'938. den stadigt voksende
Strøm af Ædelmetaller fra Amerika til En-
ioTpa,.VerdenGD.III.49. -mod, et ell. f en
(Ew.(1914).VI.141. Oehl.XY168). (efter ty.

edelmut; jf. -sind; højtid.) ædelt (3) sinde-

lag; ædelmodighed; tidligere ogs.: uforfærdet-

hed, uforknythed (Moth.A25). en Anmod-
ning, der altid vil synes mig dristig, uagtet 30

De af Ædelmod og Medynk med min Syg-
dom har tilladt mig den. Ew.(1914).IY357.
til dristig Herrefærd

|
Den Æt (0: træl-

lene) ei længer duer, med døsigkolde Blod,
|

Uden Helteraskhed, uden Ædelmod. Oehl.HK.
(1828).71. Dette var Venskab, saaledes at

vove sin Formue for en Vens Skyld. Taa-
rerne steg ham i Øjnene ved Tanken om
dette overordentlige Ædelmod. Tops.//.i55.

Isak Din. FF. 483. jf.: (vi vil) omtale et«
Træk i Bjørnens Caracteer — Man kalde
det efter Behag Ædelmodighed eller Taabe-
lighed . . Et andet Træk, der . . kunde hen-
regnes til Ædelmod, eller Høimod, er dette:

at den aldrig anfalder Børn. Blich.(1920).
XVII.106. -modig, adj. [æ6al'moJ5i, ogs.

'æ^6ol|mo'5i] (efter ty. edelmiitig; jf. -mod)
som er i besiddelse af, viser et ædelt (3)

sindelag; nu især m. særligt henblik paa vilje

til at yde andre (uegennyttig, selvopofrende) so

hjælp, støtte ell. vise overbærenhed, tilgivelse;

ogs. (nu næppe br.): som viser mod, ufor-

færdethed. „Er den, som haver et hoit hierte-

lag, som lader sig ei anfegte, mindre tvinge

af nogen genvordighed." Moth.A25. En Helt,

som udi Slaget ædelmodigen sætter Livet
til, seer sit berømmelige Eftermæle og Ære-
minde forud. LTid.J753.335. et ædelmodigt
Menneske (kan) ey , . begaae noget nedrigt.

Ruge.FT.175. Grev R.s ædelmodige Forsorg eo

havde reddet min . . ulykkelige Familie fra

Undergang. Ba^gfes.L./.336. Ædelmodig jeg

tilgiver. PalM.Venus.42. det er ædelmodigt
at tilgive sin Fjende. DÆ^. jf.: Løven er et

ædelmodigt Dyr. VSO.I.34. \\ hertil Ædel-
modighed. Moth.A25. JSneed.IX.74. Ædel-
modighed 0: det, at man udøver Kærligheds
Gierninger, uden Hensigt til Ære eller For-

deel, endog med sin Uleylighed eller Skade.
Sorø Saml.II.188. Blich.(1920).XVII.106 (se

sp.ll85*^). jf.: Denne Pengeforsending var en
ren og pur Ædelmodighedshandling fra

hendes Side. Riget.^'lsl913. 7. sp. 6. -opal,
en. (jf. ædel opal (u. Opalj samt Element-
sten; guldsm.) varietet af opal. OpfB.^IV238.
Sal.^XV111.511. -papegoje, en. \ i flt.,

navn paa en gruppe papegøjer, især om slæg-

ten Palæornis. Wiese.T.1.404. Lieberkind.DV.
1X.42. -puds, en. (mur.) puds (IV), der

fremstilles med farvede knuste sten. LSal.IX.
602. -ris, et. (jf. -kvist, -skud samt 1. Pode
2; gart.) knopbærende stængeldel af kultur-

stamme, der i forædlingsøjemed ved podning
indsættes paa en grundstamme; podekvist.

Kjærbøll.FB.43. HavebrL.*1.467. -rust, en.

(jf. ædel rust (u. 1. Rust 1^ og Kobber-
rust; fagl.) overtræk (af basisk kobberkarbo-

nat) paa kobber- og bronzesager, der i længere

tid har været udsat for luftens paavirkning
ell. har ligget i jorden; ir; patina. Larsen.

SaVXVlil.961. jf.: Kirkens vældige Sølv-

udsmykning . . befris for aargammel „Ædel-
rust", den gule Hinde, der lægger sig over
Sølv.PoUU1941.9.sp.4.

\\ (jf. Patina slutn.)

billedl. HBrix.B.115. Trods den moderne
Tekniks Fuldkommenhed og al vor arkæo-
logiske Viden lader Historiens Ædelrust sig

ikke eitergøre. Pont.EV 52. -sanger, en.

\. graasisken (som burfugl). Wiese.T.I.180.

Pol.*'U1942.18.sp.l.

Ædelse, en. {ænyd. ædilse, mad, glda.

ædælse, spisning; afl. af II. æde; jf. Drik-
kelse, Vædelse) I) (nu kun m. overgang til

bet. 2) vbs. til II. æde. Moth.Æ6. Tre Dages
Begravelse med Drikkeri og Ædelse. Myl
Erich.VJ.21. Hvor er Mad dog en herlig

Guds Gave. Jeg har sét flere fødte Kraki-
lere blive til gode og forstandige Mennesker
ved Æ^delse.HKaarsb.M.1.70. 2) (jf. I. Æde;
konkr. 2.1) (i rigsspr. spøg. ell. nedsæt.)

mad. Blich.(1920).XXVI.ll. faar vi ..

hverken Ædelse eller Drikkelse deroppe (0:

i himmelen)? Pont.Isbj.93. denne Bror, jeg

havde, han giftede hende, den Pige, han
havde hos sig i Huset til at koge Ædelse.

LeckFischer.K.26. en Gang imellem smed de
noget Ædelse ind til (den vanvittige). Jørgen
Niels.D.150. MDL. Feilb. UfF. 2.2) (l.br.

i rigsspr.) æde til dyr. VSO.I.35 (sjæll.).

Hunnen (af isfugl) er alene om at ruge,

men til Gengæld sørger Hannen for Ædelse
til hende. Fiskeritidende.1891. 371. VortHj.
111,4.29. UfF.
Ædel-sind, et. {dannet til -sindet; jf.

-mod; højtid.) ædelt (3) sind, sindelag. Leth.

(1800). bevar altid det Ædelsind, den Sjæ-
lens Reenhed . . uden hvilken Digterkrand-
sen aldrig kan tilkomme en Dødelig. Cit.1823.

XXVII. Eentrykt '/ii 1953 76



1187 ædelsindet ædeltformet 1188

(HCAnd.ML.61). han troede paa de store

Tyranners Æåelsinå. Brandes.F.274. Den æl-

dre Romantik, der hyldede simpelt og sand-

dru Ædelsind, misbilligede . . alle Baghold.

HBrix.AP.Y300. -sindet, adj. ("j/. -hjertet,

-sind; højtid.) som har, vidner om ædelsind,

fin, nobel tænkemaade. Holb.DR.IY8. *fierde

Christian, den ædelsindet HenelOldKH.!.
443. ædelsindede B.a,ndlmgeT.NMøll.VLitt.

11.277. Drost Peder Hessel i Erik Menveds
Barndom . . tænker og handler som en
dannet og ædelsindet Yngling fra Ingemanns
egne Da^e. HBrix.DD.196. ?/. Ædelsindet-
hed. HFEw.VT.1.49. -skud, et. (gart,

I. br.) d. s. s. -ris. Sal.VI.944.

Ædelsten, en. ['æ^ftalisde^n] ^f Edel-.
Holb.DH.II.402. Eilsch.Term.24. vAph.Nath.
11.141. s;. Ædil-. Oehl.ND.61). flt. -e ell.

(delvis koll. anv. af ent.; jf. ogs. ndf. 1. 39,

61) d. s. f'besat med ædelsten. Moih.A25.
Ædelsteen trukken paa en Snoor. vAph.
(1759).4. »Guldfarvede Skjolde, med Ædel-
steen hoisigt. Hauch. LDR. 171. de uslebne
Ædelsten. Op/B.'/ Y2^7. AxJuel.KF.23) ell.

t -er (LTid.1725.165.170). (ænyd. edelsten,

SV. adelsten ; efter ty. edelstein ell. mnt. edel-

sten (den ældre betegnelse er dyre stene, se

II. dyr 2.2 og Kalk.1.409); jf. ædle stene

tt. ædel 2.4; smi. Diamant, I. Gemme, Juvel)

i) betegnelse for mineraler med stor haard-
hed og smukt farvespil, der anvendes til

smykker (tidligere ogs. som amuletter og

(i pulveriseret form) til indvendig medicinsk
brug). Job.28.18. I denne (o: den i bjerget

fundne) Guldklump sad der trende store

Ædelstene af forskiellig Farve, een rød, een
grøn, og een blaae, som tilsammen udgiorde
et selsomt Tegn.Oehl.XXX.4. *over det hæs-
lige Vadmel

|
Var Ædelstene lagt.

|
Ædel-

steen og Skarlagen
|
Det gav en skinnende

Glands. Hauch. LDR. 129. den Folketro, at

Skrubtudsen . . tidt gjemmer i sit Hoved
den kosteligste Ædelsteen (jf. Skrubtudse-
sten). HCAnd.(1919).V67. Handel med Ædel-
stene og ægte Ferler. Lov Nr.66^U 1910. § 1.

AGarboe.Ædelstene.(1915).6ff. (jf. bet. 2) i

sammenligning: de (o: græshopper) havde
hver 6 Vinger og Skinnende Tænder som Glim-
rende Ædehteene. Borrebye. TF. 467. *0m-
gjærd med Styrke Kongens Throne . .

|
Som

Ædelstenen i hans Krone,
|
Hans Held og

Ære fast bestaae. Bo«/e.^Z).jf.62. || kun-
stig ædelsten, efterligning, fremstillet af
glas. Christ.Kemi.127. syntetisk ædelsten,
efterligning, fremstillet af samme stof, som
den naturlige sten bestaar af. LSal.XIl.617.

2) (især poet.) billedl., om hvad der skin-
ner, straaler som en ædelsten; i forb. m.
gen.: *Du Aaens Ædelsten og Vægter (o: is-

fuglen). JVJens.VL.53. I er skønne, I Him-
lens Ædelsten (o: stjernerne). KMunk. DU.
75.

II om øjne med lynende, luende blik.

Med røde Ædilstene
|
Paa Asathor han (o:

Utgarde-Loke) s&a^.0ehl.ND.61. *Fra.Øiets

sorte Ædelsteen
|
Der gaaer et Ljm til hver

en Ka.nt.Winth.V89. \\ om taare. Bredahl.V
16. *Smykker den blanke,

|
Levende Ædel-

steen,
I

Taaren, min ranke,
|

Duftende
Rosengreen? Winth.IlI.59.

3) (jf. Juvel 2, Klenodie 2, I. Perle 3;
især højtid.) overf., om hvad der er det yp-
perste ell. kostbareste (i sin art), særlig
værdifuldt. 3.1) (især i forb. m. gen.) om

10 ting ell. (sj.) person. Ach min allerkiereste

Søster! Ithaciens Soel og Glæde, Familiens
Zirat og Æåelsteen\Holb.Ul.I.8. *0, hvo
opfandt hiin Sprogets Ædelsteen,

|
det li-

det Ord blot: Yen? Foersom.D.1.2. fremmest
iblandt disse Stater var Hellas's Ædelsten,
det rige, mægtige Athen. OBang. EK. 1. 34.

digte, som fortjener at nævnes side om side

med ædelstene som Aladdins vuggevise ved
Morgianes graw. O Geismar.ND.104. 3.2) om

20 forhold. Kaaldsindighed er den allerstørste

Dyd, og den Ædelsteen, som meest pryder
Regenter og Øvrighed. Holb.Kandst.il.2. han
(priste) sin Lykke ved at være fød i den
Ringhed, hvori han tidlig kunde see og
kjende de gamle, uslebne Ædelstene i vor
Folkenatur. /n^.LB./¥2(?9. * Kærlighed fra

Gud
I

springer liflig ud
|
som en Kilde klar

og rén . .
I

i dens dybe Grund
|
gemmes

Livets Ædelsten. J Schjørring. Sange og Rim.
30 (1898).9. II

i forb. m. Krone (1.1.2 og 2),

om egenskaber, der pryder en konge, ell. om
rettighed olgn., der tilhører kongen. *De Ædel-
steene, som Din Krone saa bepryder

|
Din

Møye, Gudsfrygt, Flid, Din Mildhed, 'Ya.^-

^erhed. Holb.NP.B 2.r *Den største Ædel-
steen i store Kongers Krone . .

|
Er sand

Gudfrygtighed og Christi rene ^ind.OldKH.
1.162. at ville betage Kongen hans Ret til

at uddele Forlehninger . . var at røre ved
40 en af Kronens Ædelstene. 6rr«nd<t;.*Saxo.7//.

398. jf.: Kongen gremmede sig saa meget
over hans (o: Ranizaus) Død, at han græd
og sagde: at der var falden en Edelsteen
af hans Krone.Holb.DH.il.402.
Ædelstens-, i ssgr. (undertiden Ædel-

sten-, fx. Ædelsten -lægemiddel, -pulver.

AOarboe.Ædelstene.(1915). 261. 111. se ogs.

ndf.). af Ædelsten 1; bl. a. ædelstens-besat,

-fugl (o: en kolibriart. Brehm.FL.291), -han-

so del (OpfB.'IV248. Ædelsten-: vAph.(1759).

4), -krystal, -ornament (fagl., om kasette-

værk. Stilart. 329. LSal.XII.617), -prydet,

-skærer, -sliberi, -slibning, -snit (fagl.; om
slibning af ædelstene. vAph.(1759).4. OpfB.^
IV.247), -snitter (fagl.; ædelstensskærer. vAph.
(1759).4).
t ædel-stolt, adj. ædel (3) og stolt.

du 1 som skatted' Heltens Værd
| Og ædel-

stolt din egen Hæder dvdgte. FrSchmidt.D.
60 108. Oversk.L.lll.

ædelt-, i ssgr. af adv. af ædel i sammen-
skrivninger (vekslende m. usammensat forb.);

især i flg. tilfælde (se ogs. sp.1189''): O -for-
met, adj. af ædel (2) form. (hendes) ædelt-
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formede lleÅs.Bøgh.UF.IJ42. det skjønne,

ædeltformede Ansigt. Thorn La. AH. 186. C9

-tænkende, part. adj. (nu 1. hr. ædel-,
Tode.IX.130. ADJørg.JE.137). af ædel (3)

tankegang, tænkemaade. Ejort.Krit Lit. 1.32.

Kichard Cromwell har viist sig ædelttæn-
kende og ædelthandlende imod img.Bagger.

11.204. SHeegaard.UT.457.
Ædel-vildt, et. (jæg., 1. ir.) d. s. s.

ædelt vildt (se u. ædel 2.i;. Blich.(1920).

XXVI1.66. Hvadhedder det? (1947).255.

Æde-lyst, en. i) (sj.) menneskers lyst

til at spise; madlyst. *Daurens Tiid
|
Vor ti-

dig Mafve minder,
|
Og æde-Lystens Hungre-

biid
I
Os som af Sengen wmder. Sort.Poet.

37. jf. VSO.I.35. 2) (især landbr.) dyrs lyst,

trang til at æde (ofte i udtr. for nedsat ell.

manglende appetit som følge af sygdom). VSO.
1.35. Reisehesten maa . . have god IEå&-

lyst.PWBalle. R.22. Ædelysten (hos heste)

danner en ret god Maalestok for det Ar-
bejde, man tør hyåe.IdrætsB. 11.775. en
akut, højfebril Lidelse (hos en hund) med
ophørt Ædelyst, Træthed og Depression.

MdsskrDyrl.LVlll.192. -lysten, adj. (nu
1. br.) som har ædelyst. *Naar (dragen) er

ædelysten, og myrde vil en M&nd. Oehl.

XX1X.273. Ormen (o: silkeormen) viser sig

.. sund og ædelysten. Manufact.(lS72).84.
-mel, et. (fagl.) om træsmuld i de gange,

som træhvepsens larve gnaver. Sal.XVll.718.

t -mester, en. d. s. s. Spisemester 1. Til

Erindring om denne Kiekken (o: hvormed
gæssene forraadte Morten lisp) skal Gilde-

stiftere og Ædemestere have indført denne
Skik, at Giessene paa Mortens Aften skal

slagtes og steges. Adr.'liil762.3.sp.l.

Ædende, et. (glda. ædendæ, spisning,

maaltid, fødevarer; nu næppe Ir. (uden for

dial.)) vhs. til IL æde. Dette Folck ere af

Naturen ey Blodgierige, mens der hos ey
meget skickelige ved deris Spise og Ædende.
Pflug.DP.636. || om græsning: Cit.l712.(Vi-

der.11.112).

Æde-plads, en, (zool.) plads, hvortil dyr
transporterer deres føde, og hvor de fortærer

den. OrnitholFT.XXX.183. VLDyr.1.59.
Æder, en. ({f) Ædere. Garboe.LH.Fort.

B." Adr.'Viol764.3.sp.2). flt. -e. (ænyd.
ædere, eder, sen. o/dn. etari ; afl,. af IL æde;

jf. Spiser 2 ; sml. I. Jætte)
i) om person. Li) person, der spiser

noget. Moth.Æ 6. stundom oven paa et

Giestebud
| Maa Lægen hentes, for at feie

ud
I
De sure Levninger af kostbar Mad,

|

Der nylig smiled' paa forgyldte Fad,
|
Men

piner nu den høie Æder. Storm.(Rahb.Min.
1788.1V.242).

II
m. angivelse af, hvad der

spises; dels (1. br.) i forb. m. gen. (poss.

pron.) ell. præp.-led: Mennesket er slig en
Altings Æder. Raff. (1784). 368. *Du vil ei

steges (o: af de vilde), som et velnært
Gimmerlam,

| Og roses af din Æder som
en lækker Bi&d?Oehl.XII.159. Jætter og

utysker huserede der, ædere af lig og
ædere af mennesker, Crrøn&.i?A^.54. dels som
2.led af ssgr.: Brød- (Adr.Vt 1763.1.sp.l),
Børne- (EJessen.Rl.29), Smør-æder (Holb.

Qvægs.397); se ogs. Grød-, Kød- (1), Løg-,

Menneske-, Planteæder (1). || (jf. bet. 1.2 samt
Grovæder^ m. karakteriserende adj., om per-

son, der spiser meget, en umættelig Ædere
faaer Bngvrid.Garboe.LH.Fort.B.^ Han var

10 en umaadelig Æder . . Tito fra Siena for-

tæller om ham, at han engang i ét Maaltid
spiste tyve Kapuner, fire Hundrede Æg, og
et helt Antal andre Retter. Brandes.MB.77.
En vældig Æder er han (o: Herakles).VVed.
H.139. Feilb. Mellemmaderne var store og
tykke, og der skulde en god Æder til at

spise mere end een af dem. AarbFrborg.1918.
53. en god æder giver en god skider, se

Skider, stor æder, (jf. Storæder). Holb.Ep.

20 1V.455. (smaakagerne) varer adskillig læn-

gere . . nu da den største Æder ikke er

hjemme mere. OlfRichard.VelsignetJul.(1925).

103. 1.2) person, som spiser meget, æde-
dolk, ell. (nu 1. br.) person, som er glad
for (god) mad. Moih.Æ7. vore Kryderier,

vore piquante Saucer, og alle de øvrige

unaturlige Spiser, som Æderne have bragt
i Br\ig.Tode.V1.96. Mange Ædere ere saa

tynde som Svovelstikker, og mange Fa-

30 stere blive tykke af Luften, ligesom Ballo-

ner, Oe/iLXyi/,i3i. Margutte, en Æder og
'Drukkenholt.Brandes.MB.51. 1.3) (nu l.br.)

om person betragtet som tærende med-
lem af husstand ell. samfundet; ogs. om
overflødig, unyttig person. Jo fleere Junkere,

jo fieere Ædere i Landet. Holb.DR.lll. 6. Lad
os ikke faae flere Ædere i Huset, end vi

har; det strækker Indkomsterne ikke til.

Hvad skal vi med Tiener? KbhAfienp.1779.
40 sp.597. Grundiv.Krøn.v. enhver confirme-

ret Æder er stemmeberettiget. XierÆ.P./.
149. Indskrænkning af den forholdsvis store

Mængde uproduktive „Ædere", der fandtes

i Mir'ens Husholdninger. ChrReventlow.Rus-
land ogRusserne. (1916). 61. 1.4) til IL æde
2.4; vist kun i ssgr. som Opiums-æder (Le-

vin.), jf. Skarnæder, || om gøgler: i ssgr.

Blaar-, Ild æder, jf.: S ten æd er, KbhSkild.
1806.sp.l363. Davids.F.268. 1.5) til IL æde

50 3,1 : person, der har en udpræget fjendt-
lig indstilling over for en befolknings-

gruppe olgn.; vist kun i ssgr. som Dansker-
(GatisMag.1931.335), Pietist- (VilhAnd.Litt.

11.257), Polak- (Meyer.768), Tjenestemands-
(VorStand.l938.254.sp.l), Tysker-æder (s.d.).

L6) (jarg.) til II. æde 3.4, i ssgr. som Trappe-
æder (s. d.). jf.: Tysklands store „Maal-
æder" (o: fodboldspiller, der scorer mange
maal). TrefraLandsholdet.(1933).28.

2) om dyr, der æder (noget). 2.1) især

Qim, husdyr; oftest (jf. u. bet. l.i ; landbr., vet.)

i forb. m. karakteriserende adj. (spec. om he-

ste), graadige Ædere (bl. hestene).PWBalle.

R.40. i forb. en god (LandbO.^379), daar-

Ib*
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lig (Landbo.17.545. Feltart.VII.A.26) æder.
2.2) om skadedyr ell. rovdyr; spec. (bibl.) dels

om ødelæggende græshopper: jeg vil for Eders

Skyld true Æderen (1931: Æderne;, at den
ikke skal fordærve Eder Jordens Frugt,

Mal.3.11. der kommer Hungersnød i Landet
. . der kommer Kornbrand og Rust, Græs-
hopper og Ædere (1871: Kornorme). IKg.
8.37(1931). dels om løve; i Samsons gaade

om den døde løve, i hvis krop en bisværm
havde taget bolig: jeg vil fremsætte for Eder
en mørk Tale . . der udgik Mad af Æderen
(1931: Fra Æderen kom Æde;, og der ud-

gik Sødme af den Stddrke.Dom.14. 14. jf.: Af
Catholicismo, som kom paa den høieste

Spidse baade i Magt og Videnskaber, kom
den Lutherske Lærdoms opladte og oplyste

Øine; Mad gik da af Æåeren.PEdvFriis.S.
328. 2.3) (zool.) i ssgr., hvis 1. led angiver

dyrenes føde; dels i betegnelser for grupper af

dyr, der (kun) har det tilfælles, at de lever af

sa. slags føde: Aadselædere og Fiskeædere.
Lutken.Dyr.Bl. OseJens.SL.54. Frøædere
eller Insekt- og Fmgtdddere.V Wiese. Vore
Stuefugle. (1907). 12. se ogs. Aadsel-, Græs-,

Insekt-, Kød- (2), Planteæder 2. dels i fami-
lie- ell. artsnavne, se Bi-, Kolibri-, Krabbe-,
Krebs(e)-, Larve-, Loppe-, Maddike-, Majs-,

Rod-, Slange-, Trææder.
Æde-redskab, et. (nu l.br.) spec, i

flt., om munddelene hos insekter. Ørst.lV.165.

Staffeldt.193. -rejse, en. (iron.) rejse, hvor

spisningen er det vigtigste. Foreningen høj-

tideligholdt forleden sin Stiftelsesdag paa
samme Maade som forrige Aar, nemlig ved
en Æderejse. Pyjac. Breve. 34. || spee. (jf.

-digt; om Oehlenschlågers En Reise fortalt

i Breve til mit Hiem. I.-II. (1817-18), hvori

omtalen af mad spiller en stor rolle. Bagges.

BrOehl.1.22. Forfatteren af en vis Reyse-
beskrivelse, bekjendt under Navn af Måe-
reysen. PAHeib.E.38.
Æderi, et. flt. -er. (jf. Menneskeæderi;

især (nedsæt.) om overdreven, graadig spis-

ning; fraadseri; ogs. om ædegilde olgn. Sviir

og Sværm, Æderie og Galanterie. Tode.F/.
312. han (behøver ikke) at sætte et fire

Timers Æderie til Madding, for at lokke

(sine venner) til sit E.u\is.Rahb.Tilsk.l794.

143. alt det Æderi (i middagsselskaber) ta-

ger paa Adskillige. S'c/iand.F.429. Renaissan-
cens enorme Æderi. Ekstrabl.''lsl935. 3. sp. 2.

II (1. br.) om dyrs æden. Mallen er en Grov-
æder; men den faar ogsaa noget ud af Æde-
riet. Frem.DN.526. BøvP.1.456.
Æde-selskab, et. I) (nu l.br.) d.s.s.

-gilde. Her lugtede jeg alt i Porten, at der
skulde være et stort Æde-Selskab, ^rgfus.

1770.Nr.6.2. Dagen.''U1803.1.sp.l. 2) (jf.

Selskab 6.3; zool., l.br.) om midlertidig for-

bindelse ml. individer hos heliozoer med det

formaal at overvælde et større bytte. Sal.XVI.

240. -spalte, en. (jf. Mundspalte, I. Spalte
1.3; vulg.) om menneskes mund(aabning).

Baud.H.127. HelgeKaarsb.HM.28. -spor,
et. (jf. Vildtbid; forst.) spor (paa planter),

der hidrører fra dyrs gnaven. DJagtleks.1397.

-syg, adj. (nu 1. br.) som har meget stor

appetit, spiser graadigt. vAph.(1764).7. VSO.
1.36. -syge, en. (nu 1. br.) unaturlig stor

graadighed, spec. som følge af sygelig tilstand

(hos børn). Moth.Æ6. Lægen.II.17. Aaskow.
MH.63. Meyer.^785. \\ m. h. t. dyr. (kanarie-

10 fuglen) døde . . af Æåesyge.KBokkenh.U.179.
-tand. en. i forb. trodse tidens ædetand,
se Tid 7.2. -tang, en. (zool., nu næppe br.)

i flt., om tangformede kæber hos visse insek-

ter og insektlarver. Biisching.Natur-Historien.

(overs. 1 778) . 273. Landbo - Vennen. 1 798. 306.

-trug, et. [1.2] beholder til æde for dyr, især

for svin og fjerkræ. VSO. 1.37. Den lille Gris

laa . . hensunken i blide Drømme om den
Lykke, Ædetruget skulde bringe den kom-

20 mende 'Da^.Ellar.SB.338. man (kan) give

noget hel Kærne (til høns) i Ædetrug. Vort

Hj. 111,4.45. Feilb. billedl. og i sammen-
ligning: (hans) Underkæbe . . skød sig .

.

frem for Overansigtet ligesom et Ædetrug.
Pont.FL.84. *Nej, vi har ingen gud

|
og

ikke brug
|
for salighedens gyldne ædetrug.

Halfdan Rasmussen. De afsindige. (1948). 31.

II
(vulg.) om service, hvoraf maden spises, ell.

om sted, hvor man faar noget at spise. DSt.
30 1918.58. Bom.S.120. -varer, pi. (-vare).

{ænyd. ædevare; jf. ædende vare(r) u. II.

æde 8; nu kun dial.) fødevarer. Oram.(KSelsk
Skr. 11.104). Bredahl.(lng.Br.473). i forb.

æde- og drikkevarer. KiøbmSyst.I.lO.
Cit.l805.(HistMKbh.3R.III.108). Feilb.

Ædil, en. [æ'di'i] flt. -er. (fra lat. aedi-

lis, til aedes, bygning, hus; hist.) embeds-
mand i det gamle Rom, som bl. a. havde

tilsyn med de offentlige bygninger og ledede

40 de offentlige fester. JLMeyer. Lærebog i de ro-

merske Oldsager. (overs.1799).120. *Dog bli'er

Enhver paa sin Plads (o: i amfiteateret), thi

Folke-Ædilen gi'er Tegnet,
|
At et Efterspil

end Mængden kan glæde sig til. Holst. II.

152. *Statholderfruen . . nikker let med en

lille Smilen
|

Til den unge Sprade, Ædilen.

Drachm. UD.124. Høeg.Cicero.(1942).98.

Ædil-sten, en. se Ædelsten.
ædle, V. ['æ(*)61a] -ede. (jf. ænyd. ædle,

50 edle, adle, wn<. ed(d)elen, d.s.; afl. af ædel;

jf. for-, op-, vanædle; højtid., l.br.) I) d.s.s.

forædle 1. Den rette Kundskab, som ædler

og ophøier Sielen.00uldb.NT.141. den dybe,

kærlige Følelse, der omfatter den højeste

Ide . . er det Eneste, der ædler Mennesket.
Grundtv.(Molb&Orundtv.l5). den livsalige

Forsoning med sig selv og Andre, der lu-

trer Sjælen og ædler Ni\ien.Nans.OF.197.

2) d. s. s. forædle 2. det var (fønikierne),

60 som have plantet Olie og Viintræer (i Spa-
nien), og viist dem, hvorledes de kunde ædle

og forbedre alle Landets naturlige Vahrer.

OGuldb.VH.580.
Ædling, en. ['æ(-)51en,] (ogs., spec. i og
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som efterligning af folkevise-spr. Ædelin g.

DFU. nr. 36.1. PJuel.LL.33. Marsk Stig.

(1834). 71. HBrix.AP.IV188). flt. -e ell.

(sjældnere) -er (LTid.1725.353. Grundtv.PS.
Y.520. AOlr. DE. 1.200). (cen?/d. æd (e)ling,

ed(e)ling, gfWa. ædling, sv. adling; efter mnt.
edelinc, ty. ed(e)ling, jf. oeng. æjjeling og

oldn. o&lingr; afl. af I-II. Adel) i) (arkais.,

hist.) person af fornem (adelig, fyrstelig)

stand. *Der gaar Dans paa Volde,
|

— lo

træder vel op, I ÆåelmgelDFU.nr.42.1.
Oluf Haagensen . . var een af de beste Æd-
linger i Kong Erici Pomerani Tiid. LTid.
1725.353. »Ulykkelige Ædelinge (o: Axel og

Yalborg)\Oehl.lV.201. Hauch.SD.II.84. *den
Ædling Achilles. Wilst.Il.I.v.7. Kongen skulde

styre og regere Landet med Rigets indfødte

Æålinge. KrErsl.KL.22. Gaderne var fulde

af Ædlinge og hærklædte Svende. MartinA
Hans. LK. 147. || om personer i sanglegen 20

Offer og ædelig (se II. Offer^, i forb. syv
mands ædelinge. Cit.l708.(SprKult.II.21).

LandsiyeP.v.4. jf. Danm Sanglege.lff . 2) (nu
1. br.) fremragende ell. ædel (3) person.
*i Kamp for Fædreland

|
saa mangen

ukjendt Ædling Livet endte \FGuldb.1.137.

Høiskolens Lærer var jeg (0: Oehl.) i det

Skiønne,
|
Og mangen Ædlings Tak mig

monne lønne. Oehl. XXIII. 180. den elske-

lige, milde og joviale Digter (0: Ingemann) 30

. . den afdøde Ædling. SvGrundtv.(Grundtv.
Breve. X). Olaf Hans. LL. 118. i tiltale: »Tro
mig, Ædling (d: A. S. Ørsted) \

\
hun (o: din

hustru) er ikke død,
|
Kun i Skumringen

det saa mon lade. Grundtv.PS.Y3. Ædling!
Schack. fPersonalhistT.1908.31; overskr. i brev

til PLMøll).
Ædning, en. I) (jf. Uldædning^ vbs.

til II. æde; især om dyr. Moth.Æ7. Hesten . .

forstyrres under Ædningen.PWBalle. R. 46. 40

det motiv, der trænger sig ind allevegne, er

kamp mod ulv (eller fantastisk uhyre) med
påfølgende ædning af dets (0: dyrets) kød.

AOlr.DH.1.119. 2) (nedsæt, l.br.) konkr.:

ædegilde. JakKnu.Ltj.169.
ædru, adj. [iæ*|dru'] ell. [iæ*|dru] ædru.

Høysg.AG.143. intk. og adv. d. s. (JernsJcæg.

D.65. Prahl.AH.IV169. JBaden. Gram. 99.

Brandes.XIII.501. NMøll.B.69); best.f. og flt.

d. s. ell. (nu næppe br., maaske blot ortografisk 50

form) -e (jf. Kingo.275 samt Moth.Æ6 og: De
(adj.), som endes paa i, o, u og y, tage i

Plur. 6 til sig, om end dette e ikke høres;

som: . . en ædru Karl, Plur.: de ædrue
Karle. JBaden.Gram.102); gradbøjn. (især i

bet.l; l.br.) (komp.:) -ere (1001 Nat. II.

(overs.l862).63. jf. Moth.Æ6), (supert.:)

-est (Grundtv.LD.34. jf. Moth.Æ6). (ænyd.
ædru, edru(gh), ædrøy, glda. edrugh (Ma-
riagerleg. 116), ædrygh, æddru (Mand.85), to

ædræ, edræ, sv. dial. ådryer, no. dial. ædrug;
smsat. af præfiks æ- (jf. lY i) og -dru (se

III. dru, I. drøj, jf. sanddru^, sml. APhS.
XIX.228; jf. ædruelig) I) O om person ell.

persons livsførelse, karakter ell. bedømmelse,
fremstilling olgn.: maadeholden; besin-
dig; nøgtern. Sigter een den anden for

nogen Uærlig Sag til Tinge, for Dom, eller

i nogen anden ærlig og ædrue Forsamling.
DL.6—21—2. „kaldes den, som lever skik-

kelig, og vogter sig for allehånde last, og
i sær, oweTdkdighed". Moth.Æ6. Gert West-
phaler (har) forstyrret (krogæsternes) ædrue
og ærbare Discourser med u-begiert . . Rai-
sonneren.H0i6.GW.Tr3. *til en Daad, saa
dristig, uforskammet,

|
Naturligvis for ædru

Adam var. Pal 31. IV 349. ædru levet Liv,

uden Drømmes lyse Last, var ikke værd at

leve.JPJac.II.12. den jævne, ædru Beskri-

velse af Bygningsværkerne. fiJHoJw. BZ. i.

sp.2. Hvor poetisk og ophøjet Historikerens

Tanke end kan være, maa han være ædru.
JohsSteenstr.H.163. vi bør lytte til de indre

Røster, der trænger frem fra Livets Nat,
men . . deres rigtige Tolkning beror paa et

rent og ædru Sind. Rubow. P. 23.
\\

(sj.)

kønslig afholdende; kysk. han . . havde en
ædru Ungdom bag sig, bastet og snæret af

Fædrenehjemmets strænge og blinde Kjøns-
moral. HKaarsb.DT.67. 2) (nu næppe br.)

d. s. s. ædruelig 2. „Ædru . . som hader
drukkenskab". Moi/i.Æ 6. Dersom jeg ikke

vidste, at I var een ædrue Mand . . saa
skulde jeg tenke, at I var beskienket. i?ol!&.

Didr.1.15. ædrue og troe, sentens paa nat-

vægternes livbælte i Frederik IVs og Fre-

derik V's tid. CAClemmensen.Vægter-Bogen.
(1926).17. 3) (jf. nøgtern 2) som ikke er paa-
virket af alkoholnydelse; ikke beruset, lader

os vaage og være ædrue. Thi de, som sove,

sove om Natten, og de, som ere drukne, ere

drukne om Natten. JT/ies. 5.6. er det ikke

pudsigt, hvorledes man kan gaae over fra

Fuldskab til den ædru Tilstand? Bagger.I.

38. Han var ikke ædru; men han var dog
paa den anden Side ikke mere drukken,

end at han godt vidste, hvad han sagde

og giorde. Bergs.BR.91. „Tvi jer, I Spot-

tere! Pak jer bort, I Øgler .
." Ved denne

krænkende Tiltale blev Jørgen Bugge ædru.

Pont.UE.^87. ædru som et lys, se I. Lys
7.4. hvad drukken mand gør, skal ædru
mand forsvare, se drukken 2.i. 4) (sj.) om
drik: ikke berusende, berust langt stærkere

af det ædru Vand end af den hedeste Vin.

SMich.Æb.94.
ædruelig:, adj. [æ'druJali] (Høysg.AG.

145); ogs. undertiden [æ'druUi] (jf. Ædrulig-

hed. Oe/ii.y///.144;. adv. d.s. ell. -t ell. (f)

-en (Moth.Æ6. VSO.I.37). (ænyd. ædrue-

lig, (adv.:) edru(g)elige, edruligen; til ædru)
I) om person ell. persons bedømmelse, frem-

stilling af noget, forskning olgn.: som er i

besiddelse af, præget af maadehold, besin-

dighed, fornuft, sund dømmekraft, saa be-

ruset som jeg var ved Tanken om hende,

saa ædrueligt var mit Brev. Gylb.X.233. en
aandrig, men ikke altid aandelig ædruelig



1195 ædraeliggtfre Æg 1196

Kollega,. Madv.E.105. Der gives Tilfælde i

Livet, som gør selv meget ædruelige til over-

beviste FåtaMster. Rosenkrantz.AG.121. (denne

bog) hører til de mest ædruelige og solide

Værker, dansk Stednavneforskning har irem-

hr&gt. Hist Tidsskr.lOR.V1.687. \\ som ikke

er præget af overdaadighed, særlig udsmykning,
overdrivelse, en hel Malstrøm af sælsomme
Skikkelser . . som slet ikke saa' ud, som de
boede i disse rolige, ædruelige Huse med
deres mange Tegn paa . . jævn og daglig-

dags Gerning. JPJac.7.34. især om udtryk,

sprog, angivelser olgn.: Ikke sjældent føres i

slang en tankeknytning videre end i det

ædruelige normalsprog. Jesp.ilf. 152. Saxos
blomstrende Stil er ikke til at genkende i

hans (o: Vedels) ædruelige De^nsk. CSPet.Litt.
396. de ædruelige, nøgterne og kølige Tal.

Nathans.GB.88. 2) maadeholdende m. h. t. al-

koholnydelse; som aldrig drikker for meget; ogs.

om levemaade: som er præget af maadehold
m. h. t. stærke drikke. Hemmelige Sager burde
alleene betroes Fruentimmeret, saasom de
ere ædruelige. Hoi&.DjR./. 6. de (to tjenere) ere

troe, paapasselige og adåxMQWgQ.PAHeih.Sk.
11.21. han var et meget ædrueligt Menneske
og nød næsten aldrig STpiritus. Bergs.PP.34.
(ansøgeren) fremskaffer Attest fra tvende
med hans Forhold nøje kendte, troværdige
Personer for at være en flittig, ædruelig og
sparsommelig Ferson.LovNr.81^'l3l924.§3.

jf.: det var billigt, at de (a: muhamedanerne)
levede een Maaned ædrueligen, naar de bort-

dreve det heele Aar med Fraadsen og
Brikken. Holb. Hh. 1. 30. 3) (nu næppe ir.)

d.s.s. ædru 3. *Fy mig! om nogen skulde
gaae

|
Ædruelig fra mit Gilde. Reenb.1.53.

ædrnelig-gere, v. [-igo'ra] vis.-elso
(Brandes.IX.5). (sj.) gøre ædruelig (1). Li-

vet . . har ædrueliggjort ham . . han er

bleven kjølnet . . i forhærdende Erfaringers
Is. Brandes.Shakespeare.ilI.(1896).71. -hed,
en. {ænyd. d.s.) I) {Q til ædruelig 1. (Wer-
lauffs) Forelæsninger ved Universitetet vare
mønsterværdige, for saa vidt Ædruelighed
og Grundighed angik. JohsSteenstr.HD.127.
(hos Spencer) er der . . hele den engelske
Realitetssans, hele den Ædruelighed, som
for Høffding er Inspirationens Kilde. Zpsen.
LP.53. 2) til ædruelig 2. Ædruelighed (er)

ingen Dyd hos den, som ikke kand taale

stærk Dnk.Holh.Ep.IlI.436. Indenrigsmini-
steriet (har) under D. D. nedsat en Kom-
mission til Overvejelse af Foranstaltninger
til Ædruelighedens Fremme. MinT.1903.B.
339.

II
hertil Ædrueligheds-attest, -bevæ-

gelse (jf. Afholdsbevægelse^, -kommission,
-prøve (o: spiritusprøve) , -sag (jf. Afholds-
sag^, -sindet. 3) (nu næppe Ir.) til ædrue-
lig 3: ædru (3) tilstand; ædruhed (3). Oehl.

y111.144. imorgen tidlig, naar han (o: en
heruset) vaagner i fastende Ædruelighed.
VKorfitsen.F.6. hilledl: JPJac.I1.185.
Ædru-hed, en. {ænyd. ædru(g)hed) det

at være ædru. I ) (nu 1. hr.) til ædru 1. Antio-
chus . . græd for den dødes ædruhed og
megen velskikkelighed (1871: udmærkede
Retsindighed;. 2ilfaA;A;.4.37 (Chr. VI). * Kong
Sverre . . er veltalende.

|
I Bergen tvang han

jo ved Ordets Fynd
|
De ryggesløse Birke-

bener selv
I

Til Æårueheå.Boye.PS.I.137.
Christendommen er Aand, Aandens Ædru-
hed og Evighedens Redelighed. Kierk.XIV

o 43. 2) (nu næppe hr.) til ædru 2: ædruelig-

hed (2). christelige Formaninger til Guds
Frygt, Ærlighed, Ædruhed, Fredsommelig-
hed, Flittighed.DL.fi—5—i. 3) til ædru 3.

Drukkenskab foraarsager, at de (o: visse

gerninger) ikke have den Virkning som de
ellers kunde have, ifald de vare foretagne

udi Ædrnhed.Holh.NF.I.ll. VSO.I.37. MO.
sefor, adv. se TV. for.

I. Æg, en. [æ-g] ('„Udtales aldeles som
20 Æg ovum (ikke (som MO.1.419 angivet)

kort e)."Levin. Mohr.L. jf. APhS.VI.118),
nu l.hr. i rigsspr. [æg] (jf.SvGrundtv. Saa-
by.'-* Esp. 503. Kort. 105 samt ovf. 1.20 og

skrivemaaden Ægg: Winth. D. 224 {oo Yæg;
se u. hvæsse). VVed.It.91. TomKrist.P.23
{oo væk), sml. u. Sværdæg og ndf. 1. 37ff.).

(i rigsspr. nu kun som (sjældnere) skriftform

Eg. DL.6~15—5. Moth.E22{ég). vAph.
(1759).86(„Eg eller Egg"). Pram.Stærk.198

30^0X3 Leeg; se bet. 2.2 beg.). VSO. 1.678.

Grundtv. Krøn.l8 (flt.; oo Begge^. sa. Dansk.
11.406(00 begge). CKMolb.Dante.il.215 (best.

/.; c\3 Bækken;. Vævekonst.22. MO.I.419. jf.

Feilb. FrGrundtv.LK.44.183 og u. bet. 1-2

ndf., Kræmmeræg, Ægbaand (og I. ægget 1)

samt: E læses som E (i) éggen (Skjerpen,

det Skaripe). Høysg.Anh.l9. En Ég.NvHaven.
Orth.42; if. Ahrah. (se SprKult.XIX.56) ud-

talt TO. kort e og g nærmest som k. — skre-

40vet Egg: Reenb.II.134. 2Mos.26.4(Chr.VI;
1871: Eg;, Thiele. II1. 74. Bang.L.39. Hol-

stein.MM.30); best.f. æggen ['æJg(9)n] (jf.

skrivemaaden (l.hr.) ægen; se u. bet. 2.}), nu
1. br. i rigsspr. ['æg(9)n] (jf. Bertels.(Glahder.

Retskr.xi)); flt. ægge ['æ'ga], nu 1. br. i rigs-

spr. [lægs] (ænyd. æg, eg, glda. eegh, eg(h)

(Kalk.I.400a."> DGL.II.462var.), æda. æg,

SV. no. egg, oldn. egg (i bet. 2.1-2 og i bet.

,,fjældryg"), eng. edge, osax. eggia, ægf (1.2),

50 sværd, spids (mnt. egge), ty. ecke (jf. Ekke;;

besl. m. lal. acies, æg (1.2), od m. m., acer,

adj., skarp, spids, gr. akis, en spids, samt

(vistnok) Aborre, Aks, Avne; grundbet.:

„noget skarpt, spidst"
\\ jf. ægge, I. ægget)

(skarp) kant, rand olgn.

I) (ofte (følt) som videre, hilledl. anv. af

bet. 2 (sml. bet. 2.z); 1. br. i alm. spr.) i al

alm. *Vide sig lægge
|
Skyer som hugne

Grotter,
|
Stenalder-Vægge,

|
blaalige Glimt,

60 som blotter
|
Indskaar og Egge. ThøgLars.

VV25. jf.Feilb.(s bet.3) og: Skøjteeggen
skiftes (under løbet, saa) at man fra ud-

vendig glider over paa indvendig Kant.

ACMeyer.Idr.il, 10.8. om haandæg: Det er
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Bøjeligheden i Sideretningen over Haandens
Eg, at der er Tale om. Haandbevægelsen
i den skotske Stil skal og maa udføres

hen over venstre Haands Eg for at faa no-

gen Styrke af Betjåning. Golf. 1945. Nr. 10.

18.
II

spec. om skærende kant. Judas Sjnid

er skreven med en Jerngriffel, med Eggen
(Chr.VI: en eg; af en Demant (1931: Dia-

mantspids;. Jer.i7.i. (sliie) Kornenes Ægge
slides (undertiden) til . . YlsLder.Randstrup. lo

Slibebogen.(1935).15. jf.: de lyserøde Neg-
les skarpe Æg. Ohlsson.Fyraften.(1896).49.

2) (jf. IL Skær 2; mods. Ryg sp.l7^*^)

den (ved tilslibning, hvæsning dannede ell.

skærpede) skarpe, skærende kant paa
hugvaaben og visse slags værktøj; skarp
(I.l); skærpe (1.2. i); bl. a. i (især fagl. ell.

dial.) forb. som hvæsse, skærpe æggen
(se bet. 2.1) ell. slibe (VSO.I.678. Bl&T.
se ogs. u. bet. 2.2-3;, sætte æg (paa noget) 20

(Moth.E23. Scheller.MarO.), lægge staal
for (mange) ægge (se Staal 1.4; sml. u.

bet. 2.2 beg.), ell. æggen lægger sig (se

II. lægge 17.1;. 2.1) (jf. Skraber-, Skrabe-,

Skæreæg; især fagl.) paa værktøj, arbejds-

redskaber. Naar Jernet (1931: Øksenj bliver

sløvt, og man ikke skærper Eggen, da maa
man siden anstrenge Krastteine. Præd.10.10.
vAph.Nath.III.618 (se «. hvæssej. jeg har
slaget (karlen) med Spaden . . om det var 30

med Fladen eller Eggen kunde jeg . . ikke

ssLndse.Blich.(1920).XIV185. *Nu vil jeg

hvædse Leens og Plougjernets Ægg.Winth.
D.224. TeknLeks.1.607. \\ spec. om knivsæg.

Moth.E22. Kniven blev fordærvet i Ægen.
PRasmussen.BladeafmitLiv.(1862).7. De gik

ind at spise (aftensmaden). Ida smurte selv

med en Kniv uden Egg.Bang.L.39. Skær-
sliberne. *De råbte på knive

|
ved hver

mands dør.
| Og aldrig stod æggen

|
så 40

knivskarp før. Halfdan Rasmussen. De afsin-

dige.(1948).22. i overtro, se I. Kniv 2. 2.2)

(jf. Sværdæg; paa hugvaaben (kaarde, sabel,

sværd); (poet.) melon. ogs. om selve vaabnet.

Moth.E22. *Behold du dit Sværd, og læg
Staal i dets Eg

|
Ifald uforsigtig den nor-

diske Kriger
|
Du vover, at tvinge til Kiæm-

pernes Leeg. Pram. Stærk. 198. under Egge
kjendes først de K]ække.Grundiv.Saxo.III.
219. Skjolde revned og Hjelme sprang,

| Saa 50

bede de hvasse ^ggel sa.Dansk.II.406. Før
Jyllands Mænd faae slebet Eg paa Værget.
Boye.PS.II.114. Sværdets tynde, sejge Ægg.
TomKrist.P.23. od og æg, se I. Od (og
III. rødne 2.2,' II. Sværd 2.2/ 2.3) (jf. u.

Knivsæg; i billedl. udtr. Er Troen og Daaben
I
Det ypperste Vaaben

|
Til Christendoms

Værn;
|
Velan! lad til Prøve

|
Dem Eggene

døve
I

Paa Ord, som af Staal og af Jærn!
Grundtv.SS.1.170. Sjælden har Polemikens 60

Egg været slebet saa skarp . . som i (rigs-

dags;Samlingen 1890-91. EHenrichs. CB.124.
Kulden sleb Egg paa sin Kniv. Holstein.

MM.30. tag ikke selv paa Kredit; for det

sløver Sparsommelighedens Ægg. KMunk.H.
22.

II
i udtr. for nøje afvejning, balanceren

(under vanskelige forhold) olgn. Jeg stod og
vejede mine Muligheder over Æggen af min
Tsinke.ORung.ST.9. (damer som) balancerer
paa en knivskarp Æg — Korrekthedens —
mellem to Afgrunde, det umoderne og det
lidt for fremsynede. Ti7sÅ;.i937.//.65.

3) (sml. u. Kræmmeræg og II. Liste I.2;

især væv., haandarb., skræd.) (paa særlig

maade vævet) rand paa begge længde-
siderne af noget vævet (klæde, lærred);

ægkant (mods. Trævl (i dettes sp.937"^
angivne bet.) og forskelligt fra I. Søm 2.1

(hvorfra det dog uden for fagl. spr. ikke al-

tid adskilles, jf. MO. D&H.)). du skal gjøre

Stropper . . paa det første Teppes Eg (Chr.

VI: egg; 1931: Kanten af det ene Tæppe;,
yderst, hvor det skal fæstes sammen. 2Mos.
26.4. De Traader, som . . skulle danne Stof-

fets Eg. Vævekonst.22. Tøjet havde i Bred-
den Skørtets Længde og vendtes Ægg op
og Ægg ned. Folkedragter.220. duge lægges
sammen æg mod æg j

4) (efter JyLov.2.48,73; foræld.) yderkant
langs et jordstykke (ager, eng). Moth.E22.
især i (modsætn.-)forb. m. Ende: Slaar mand
anden Mands Eng op imellem Eg og Ende,
eller skær hans Korn op paa Ageren imellem
Eg og Ende.DL.6—15—5. Moth.E22.

II.Æg, et (jf. dog (u.) Kivit-, Rør-, Vibe-

æg 2.3;. [æ'-g] æg. Høysg.AG.34.136(sml.APhS.
VI. 118. Feilb. samt ndf. l.35ff., 43 og 45).

(ogs. m. (nu næppe br.) (skrift)former (i ent.

og flt.) som Ægg. Holb.GW.II.4. sa.Ep.lI.90.

Ruge.FT.57.247. vAph.(1759).5{„Æg, Ægg").
sa.(1764).7 i„Æg, Ægg, Eg, Egg"). sml. kort-

vokalisk form i nordsjællandsk (UnivBl.I.
369). — Eg. Moth.E24f. Kogeb.(1710).

104 ff. Holb.Skiemt.D4r{co Veg o: Væg), sa.

Stu.I.l. Cit.l761.(Additam.4°293æ.4). vAph.
(1772).III.128 (som eneste form; jf. ovf. 1.37).

sml.: ég (af Fugle. Jeg skriver Æg).Høysg.
Anh.20. Egg. Holb.Paars.137 {00 Vægg). sa.

DH.1.475. Et Égg. NvHaven.Orth.42. jf. ovf.

1.37. Eeg.Holb.Jul.llsc. sa.MTkr.120.253);
best. f. ægget ['æ'gai] (nu sj. skrevet æget:

JBaden. Da L. Bødt.185); flt. æg, best. f.

æggene (nu sj. skrevet ægene: LTid.1759.
351. Thurah.B.15. Lange.Flora.^(1864).XLVll.

Manufact (1872).259). (ænyd. æg, eg, glda.

æda. æg (Harp.Kr. 12.15 ofi.), sv. ågg, no.

egg, oldn. egg, eng. (laant fra nordisk) egg,

ty. ei (mnt. ei(g);, jf. krimgotisk ada; besl.

m. oldslavisk (j)aje, æg (II) og (maaske) m.
lat. ovum, gr. oon, oldirsk og, der er besl. m.
lat.&v'm, fugl (jf. Aus^^icmm) || bet.{2-)3 er

den opr.)

I) (biol.) om hunlige organer, der staar
i formeringens tjeneste (især hos orga-

nismer med kønnet forplantning); ægcelle;
Ovulum. I.l) (jf. bet.2-'6; især anat,, zool.)

den hunlige kønscelle inden for dyre-
riget; ogs. om denne celle i forbindelse med
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omgivende (sekundære) aflejringer, den mand-
lige Sæd er fuld af levende Dyr (der) ind-

trænge sig i et eller flere paa Æggestok-
ken værende Ægg.Ruge.FT.247. Naar det

befrugtede Æg . . har sat sig fast paa
(livmoderens) Slimhinde, udvikler det sig

her til sin Modenhed. LeopMet/er. 5". 9. 1.2)

(bot.) den hunlige kønscelle inden for
planteriget; ogs. (især foræld.) om frø-
anlæg. Drejtr.BotTerm.94. Æg (ovulum) er

et i Frugtknudens Indre paa Ægstolen ud-
voxende Legeme, dannet af en Ægkjærne og
1 å 2 Æghmder. Lange.Flora.*(1864).XLvn.
Warm.Boi.530. krumt, nøgent æg, se II. krum
1.1 slutn., nøgen 3.2 slutn.

2) (jf. bet. 1.1 og 3(-4)j organ hos dyr
som kloakdyr, krybdyr, fisk (jf. I. Leg 3,

Rogn^, bløddyr, insekter m. m., bestaaende

af en hunlig kønscelle (omgivet af hinde(r),

skal olgn.), som udstødes af legemet og
udklækkes (oftest uden rugning). Pflug.DP.
495.1065 (hos krokodille, skildpadde). Ew.
(1914).II.85(se I. Snog 1). Fleischer.B.194.

Skælbedækte Brilleslange . . |
Kom, forlad

din Redes Æg. Oehl.II.84. Nede i et Jordhul
. . gemte (edderkoppehunnen) en Sæk .

.

vrylende fuld af Æg.JVJens.M.1.28. Kloak-
dyrene lægger æg omgivet af en læder-

agtig skal. Raunkjærs Konversationsleksikon.

YI.(1950).1238. om basiliskæg: De udruge
Basilisk-Æg (1931: Slangeæg) . . hvo som
æder af deres Æg maa døG.Es.59.5. jf.:

Oprøret
|
Sover i Ægget som en Basilisk;

|

Den tjTide Skal kan briste naarsomhelst.
Recke.BB.32 samt Mau.nr.11937.

3) (jf.bet.l.i, 2 og 4-5J organ hos fugle
bestaaende af en hunlig kønscelle (alm. om-
givet af hinde(r), hvide og skal (jf. dog Vin-
del-, Vindæg)^, som udstødes af lege-
met og udklækkes (i reglen ved rugning);

fugleæg; m.h.t. hjemlige forhold spec. (saa-

ledes oftest i faste forb. og talem. og alm. i

størrelsesangivelser (se bet.4:.i)) om hønseæg.
3.1) om organet i dets helhed, bestaaende af
ægcelle (blomme) ni. omgivende hinde(r), hvide

og skal. En Snees Æg.Høysg.S.17. Hviden
og Blommen udstyrter af et knuust Æg.
Bagges.L.I.70. *Nu (o: ved foraarstid) har
Viben Æg, |

Pilen dygtig Skj æg. PMøii.
(1855).1.42. „Det varer saa længe med det

ene Æg!" sagde Anden, som laae^^-' rugede);

„der vil ikke gaae Hul paa detl"HCAnd.
(1919).II.55. Rich.I.31(se u. underfuld;. En
ca. 4000 Ægs Unge-maskine. SorøAmtstid.^^U
1945.8.sp.3. et kuld, læg æg, se III. Kuld
3, V Læg 4. samle (ell. sanke. Es. 10. 14)
æg, se samle l.i (jf. u. bet. 4.3). sml. bet. 3.2:

det gule, henh. det hvide af (ell. i) et

æg (o: blommen, henh. hviden), se gul 1
slutn., II. hvid 1. blæse ell. puste (II.2.3)

et æg ud ell. udblæse (4), udpuste (l.a) et

æg, se blæse (2.4) osv.
||

(kog.) anv. ved prøve
af en vædskes tykhed, konsistens; især i forb.
kunne bære et æg. Naar Honningen ikke

kan bære et Æg, men lader det synke til

Bunds, saa er den endnu for tynd.Sylte-
bog.(1800).14. den kogte saltlage er tilpas

stærk, naar den kan bære et æg.Pol.**litl952.

Till.5.sp.l. 3.2) (jf. Sneæg; spec. kog.) med
(fremherskende) tanke paa et ægs (II. 3. i)
indhold, spiselige dele (blommen og hvi-

den ell. spec. blommen alene, i raa ell. til-

beredt tilstand), (et æblestykke) dippedt i mel
10 og eg.Moth.Æ3. Røræg, æg i Pande. Lan^e-

bek.Lex.A42 c. Tallerkenen med en liden Rest
Æg og Skinke Tp3ia..Wied.Da.l42. Der staar
fire blomstrende Stykker Smørrebrød for

mig.
I
Først spiser jeg et med Æg (o: skiver

af haardkogt æg; jf. Æggemad 2) og Sild.

JVJens.Di.54. Æg paa 107 Maader. bogfitel.

1915. bacon med æg (o: spejlæg)
j || i udtr.

for tilberedning, behandling ell. tilstand, koge
(et) æg (sml. u. II. piske 2.i slutn.): Tag

20 en god Deel Eg, og kog dem haarde. Kogeb.
(1710).105. JKamp.DF.llO. jf. (blød-, haard-)
kogt æg ndf. samt ssg. Koge æg (o: æg egnet

til kogning, mods. bl. a. Klinkeæg^. i udtr.

for, at noget er nemt, simpelt, hurtigt at ud-
føre: Den Karl kand ligesaa hastig giøre et

politisk Forslag, som jeg kand kaage et Æg.
Holb.Rpb.III.l. Min kiere Kone er saa uvi-

dende . . at hun ikke kan koge et Æg.Kbh
Aftenp.l775.sp.l34. *Mutter Ægget Y>iUe de.

30 Cit.l870.(„Fut."I. (1872). 82). S&B. jf. u.

IV pille 1.2. hun piskede Æg.Bregend.Bir-
gitteBorg.(1941).42. Brisselskiverne vendes
flere Gange skiftevis i pisket Æg og Rasp.
Pol."li2l939.Sønd.24.sp.3. røre æg, (jf.

Røræg, Æggerørej se III. røre 2.2. slaa (et)

æg eU. slaa (et) æg ud, slaa æg i en skaal,

i suppen olgn., se III. slaa 3.2 (flere steder),

16.1, 61.4 (og u. Røræg 1 samt Thiele.111.147,

jf. sp.l20r). (jf. Spejlæg 1:^ spejle (et)

40 æg, se spejle 4. — i forb. m. part. ell. adj.;

m. h. t. naturlig tilstand (friskhed, opbeva-

ringsform) : konserverede (Statstidende.^^I*,

1950.4. sp.l), nylagte (s.d.), præserve-
rede (s.d.; jf. Kalkægj, raa (Langebek.Lex.

A41c. Fruent.(1799).IY64. se ogs. u. IV raa

2.1^, skære (se VIII. skær 1.2 slutn.) æg.
friske (f ieTske.Kogeb.(1710).104. Kogeb.

(1731).109) æg: Moth.E24. drikke et friskt

Æg i sig.vAph.(1759).5. De friske Æg synke
50 ned i Vandet; men de gamle eller raadne

flyde oven ^aa.Fruent.(1799).lV.45(jf.Mau.
nr.ll933). eksport af . . friske og konserve-
rede æg.Statstidende.^^U1950.4.sp.l. raadne
æg (jf. raadden l.sj; Moih.E24. Feilb. anv.

som kasteskyts mod (optrædende) personer, som
kraftig mishags-, foragtytring: Hånd burde
at stenes af byen med rodden eg.Moth.E25.
(mormonerne) blev modtaget og bombar-
deret med raadne Æg og Kartoner. Folkets

60 Nisse.*lil881.2.sp.2. m.h.t. tilberedning: blø-

de (lll.l.i slutn.), blødkogte (2), blød-
sødne (Moth.E24. se videre u. blødsøden 1),

forlorne (l.i), haarde (l.i), haardkogte
(2.i), kogte ^At vide om et Æg er raat
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eller kogt. Fruent.(1799).IY64. PFaber.SK.4.
for Langfredag lød den hellige Spiseseddel:

kogte Æg og MG\^øå.PhRDam.FI.39), po-
cherede, skidne (1; jj. Skidenæg), slagne
(se III. slaa 38.2; jj. sp.l200''B.)^ slørede
(2.i), smilende (3.2), tørrede (Statstidende.

^^U19o0.4.sp.l; jf. TørægJ, udslaaede (l.i)

æg, se blød osv. hakkede æg (o: kogte og

derefter hakkede i smaastykker) : de hakkede
Ægs gule og hvide danner geometriske Møn-
stre paa (sildesalaten) . SteenEilerRasmussen.
IDanmarksHave.(1941).30.

4) bet. 2 og (oftest) 3 i (andre, mer og

mindre) faste forh.; flg. anv. fremhæves: 4.1)

t forsk, verbal-forb. som udtr. for lægning,

klækning af æg. (om Æg i forh. m. spraa
se II. spraa I.1-4J. gøre (l.e), kaste (II. 5.5),

lægge (II.5.2), værpe (2) æg, se gøre osv.

— klække æg, se I. klække 2.i (og u. II.

sprække 2.i^; kure (I"\^2) paa æg ell. kure
æg (ud), ligge (I.2.i), sidde (II.6.3) paa
æg, lægge (II.3.4), sætte (II.5.i) (en høne)
paa æg, ruge (II.l.i) æg (ud) ell. ruge
paa (ell. over^ æg, udklække (Skr.^ls
1833. Strudsens Æg udklækkes ved Sol-

varmen. MO./. udruge (1) æg, se kure osv.

ligge, lægge æg ud (se I. ligge 36.i^ ell.

udligge, udlægge æg (se udligge 2), jf.:

Maaneds-Duer udlegge Eeg 12 gange om
A&ret. Holb.MTkr.120. || i udtr. for, at ungen
bryder ud af ægget, (styret af ål), kyllingen

kommer af egget med rumpen iørst.Moth.

E24. den stakkels Ælling, som sidst var
kommet ud af Ægget.HCAnd.(1919).II.59.
*da de (0: de smaa blishøns) af Æggene
TpiTpped.ThøgLars.W43. krvbe (ud) af æg-
get, se krybe 2.2 beg. (jf. ndf. sp.l202^'^).

4.2) (bet. 3, især S.i) i talem., ordspr. (jf. u.

let. 4.4 og u. Lærke-, Skade- 1, Vibeæg 1;
kun et udvalg er anført ndf.; se videre fx.

Mau.I.472ff.II.594f. Moth.E25. Krist.Ord-

spr.394f.631. Feilb.). Han er af Holstener-
art, og saadanne Æg, saadanne Unger.
CBernh.V.239(jf.: ondt Æg, ond Unge. Mo^ir
& Nissen. Ty.- da. Ordbog. I. (1900). 248). „Et
Æg er et Æg", sagde Manden, han tog
det største. ilfoM.2/935. Mohr&Nissen.Ty.-da.
Ordbog.I.(1900).248. ægget vil lære hø-
nen olgn., se Høne 1.3 slutn. \\ Columbus's
æg, {efter den til Amerikas opdager Chri-

stopher Columbus knyttede anekdote, at han
ved et gæstebud løste det tilsyneladende uløse-

lige problem: at faa et æg til at balancere paa
den spidse ende paa en jævn flade, ved at

slaa ægget mod bordpladen, saa det blev fladt

i spidsen; jf. Vogel-J0rg.BO.6O) i udtr. for

at løse et vanskeligt, tilsyneladende uløseligt

spørgsmaal paa en (ved sin simpelhed over-

raskende) snild, fiks, genial maade. Arlaud.^

(1878).277. Da det ikke lykkes (Holberg)
at realisere dette psykologiske Problem dig-

terisk . . bærer han sig ad som Columbus
med Ægget, han slaar Problemet i Stykker
(08V.). VilhAnd.Utt.II. 41. Tilsk. 1938. 1. 412.

ogs. som ssg. Columbusæg. KAbell.M.58
(iron.)

II
i udtr. om noget ringe, (højst) ube-

tydeligt. Hånd hialp rige Per vel, hånd gaf
ham et eg til boskab. Moth.E25. spec. (nu sj.)

i forh. det er ikke et æg værd(t): (PSyv.
11.84.218). Moth.E24. Mohr&Nissen.Ty.-da.
Ordbog.I.(1900).248. \\ som obj. *(hun) Lod
Tiden ruge Æget ud (d: lod tiden arbejde

for sig).Bødt.l85. med lempe faar man (et)

10 æg i en humlesæk, se u. Humlesæk. sml.

u. Æggekage 1: man kan ikke lave en ome-
let uden at slaa æg i stykker, se Omelet,
den som vil æde æg maa og lide, at høn-
sene kagler, se kagle 1. som obj. for gøre
ell. lægge: den gaas er død, som gjorde
de store æg, se Gaas 1.2. se ogs. u. kagle
1-2, II. lirumlarum, I. Nælde 1. || styret af
præp. (l.br.:) dermed viste han (Odin), at

hans Guddom laae i Ægget (0: „i svøbet")

20 endnu, siden han trængde til Andres Hjelp.

Grundtv.Saxo.1.151. have det, sidde som
blommen i et æg olgn., se II. Blomme, II.

sidde 3.4. (ikke kunne) gøre en høne med
(et) æg, se gøre 8.2 og Høne 1.3. ikke eje ell.

have salt til et æg, se I. Salt 1.2. efter af:

af et ondt Æg kommer aldrig nogen god
Ky\\ing.Bagges.NK.178. ofte kommer (der)

en sort unge af et hvidt æg, se II. hvid
sp.847*^. i udtr. (om menneske) for at være

30 (meget, alt for) ungdommelig, uerfaren, ,,være

født i gaar" : Hånd er nyfi krøben af egget.

Moth.E25. Jeg som Candidat . . skulde dog
kjende lidt mere til den videnskabelige Ter-

minologie end du, der knap er krøbet rigtig

ud af Ægget. Hrz.XIV80. Du (0: en lille

dreng) er jo lige kommet ud af Ægget.
JørgenNiels.D.58. fra ægget, (efter lat. ab
ovo (jf. Vogel-Jørg.B0.4f.); 1. br.) (lige) fra

begyndelsen. Pram.V1.143. sml. {eng. f egg
40 and bird i tilsvarende anv.): dér har De sku

hele Historien, fra Æg til B.ønQ.AKohl.MP.
1.251. i udtr. som danse (i)mellem ell.

paa æg, egl. (især foræld.) om æggedans (1):

*Saa dandsed hun (0: en zigeunerske) mel-
lem de spredte Æg . . |

Med Bind for Pan-
den og Øiet. Bagger.11.321. jf. Nystrøm.OF.
1.33 samt: Søren Kierkegaard . . giver Fore-

stillinger . . paa den theologiske Litteraturs

Dyrehavsbakke, æder Blaar, spytter Fjer

50 og dandser paa Æg. FolketsNisse.^'U 1855.8.

(især o) overf.: balancere diplomatisk, for-

sigtigt ml. stridende parter ell. standpunkter

olgn.; udføre æggedans (2). Moth.D37 (TpaaL).

Skulde en Scene- Instructeur staae til An-
svar for slige uberegnelige Tilfældigheder,

saa maatte man besætte Posten med Den,
som bedst forstod at dandse mellem Æg.
Heib.Pros.V1.412. da vi omgikkes begge
(de stridende) Familier . . havde vi vort

60 fulde Hyre med at balancere mellem Æg-
gene.Cit.l905.(AarbVends.l945.15). gaa som
paa æg olgn., (jf.u.LsBrkeæg; talespr.) gaa
meget let, forsigtigt ell. trippende, som om han
gik paa Æg.JBaden.DaL. Mohr&Nissen.Ty.-

XXVn. Rentrykt '/„ 1953 76
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da.Ordbog.I.(1900).248. gøre de næste fem-

ten aar af hendes liv til en dans paa æg
i hendes stadige vaklen mellem haab og
hygt.NisPet.EB.llO. se ogs. raadden sp.267.'

4.3) i folkloren (børnerim, skikke, folketro).

*I den lille Rede var et lille Æg, |
aldrig saae

jeg saa dejligt et Æg, |
Ægget i Reden , .

Træet paa Bjærget,
|
Bjærget ligger langt

ud i Skowen. SvOrundtv.GlM.il1.192.
\\ (jf.

I. trante^ i (navnlig ældre, landlige) lege,

skikke (ved fastelavn ell. (sjældnere) paaske).

trille (med) æg, se Y. trille l.i. samle æg
(op) ell. sanke æg (JHSmidth.Ords.178.

UfF.), (jf. Æggeløbj udendørs fastelavnsleg

(egl.) iestaaende i, at en del æg, der lig-

ger spredt over et areal, eet for eet skal

opsamles saa hurtigt som muligt. Troels L.

VII.87. Skattegraveren.l888.II.124. Feilb. jf.

Oldemors Erindringer.(1908).100. synge for

æg, drage flokkevis fra gaard til gaard og

synge (bestemte) viser, hvorefter gaardfolkene

som tak forærer ,,æggesyngerne" æg. Langebek.

Lex.A42a. AarbKbhAmt.1910.77. Hedebo.71f.
JSMøll.FH. 11.54.

II
i overtroen; se fx. Thiele.

III. 59. 73. 112. JKamp.DF.66f. ofl. Feilb.

JSMøll.MB.137. — om betydning i drømme
se fx. Drømme-Nøglen.(1856).29. MorGund-
hildsDrømme- og Spaabog.(1939).146 samt Per-

le sp. 685.'^^ 4.4) (sml. u. Vindelæg og Vindæg
slutn.) i billedl. udtr. (jf. bet. d) ell. (især)

i sammenligning (næsten kun til bet. 3.1j.

Geniet er et Æg, der trænger til Varme, til

Lykkens Befrugtigelse, eller det bliver et

Ymdæg.HCAnd.SS.IV109. Det Æg har han
ikke selv lagt (o: det er ikke hans eget

Y3STk).Mau.11.595. Dogmerne er som Æg.
Vi ser som oftest kun Skallen. Holstein.GM.

18. de Forsøg, som Brandenburgs „store

Kurfyrste" efter Trediveaarskrigen gjorde

paa at skabe en preussisk Flaade, blev kun
til Æg, der aldrig udrugedes. Tilsk.l921.II.

227. et kys med gevalt er som et æg uden
salt, se IV Kys 1 slutn. (l.br.:) Storsnudet
— la' gaa . . Men dum! Dum som et Ægl
SvLa.EnForbryder.(1902).60. fuld som et

æg, (nu næppe i rigsspr.) aldeles fuld, fyldt

(ligesom et æg med hvide og blomme). *en
Høne,

I

Som giorde skiønne Æg (o: lagde

guldæg) . . Skalden den var fuld,
|

Ja
fuld, ret som et Æg, udaf den fine Guld.

HeU.Poet. 176. Mohr&Nissen. Ty.- da. Ordbog.

I.(1900).248. ogs. (jf. fuld 8): aldeles, oversta-

dig beruset: han fik sig . . en morderlig Bøh-
mand (o: rus, perial) paa inden vi fik tømt
Flaskerne . . te'sidst var han li'saa fuld

som et Æg.OBock. Hundegalskab. f1911J. 51.

Feilb.
II

m. h. t. form ell. udseende. Jorden
er rund som et Eeg. Holb.Jul.ll se. jf. u.

Kirkevæg. (nu 1. br.) i udtr. for meget stor

ell. fuldstændig lighed: de er som to eg. Moth.
E24. de ligner den Ridder, jeg har over-
vunden, som et Æg det andet. Biehl.DQ.III.
117. VSO.I.38. se ogs. u. III. lig l.i (og Vogel-
Jørg.BO.363). i udtr. for renhed, properhed.

pillenhed: Bedstemoder havde sit beskidte
Køkkenforklæde paa. Moder, der altid var
som et pillet Æg, sagde: „Du har glemt at
tage en anden Kjole paa."OWeworsjBn'n-
dringer.(1908).20. huset var rent som et ny-
vasket asg.AHenningsen.JL. 8. se ogs. u. ny-
gjort og IV pille 1.2. som udtr. for total skaldet-

hed: (saa) skaldet som et (pillet) æg, se

IV pille 1.2, skaldet 1 og 3.1. || i udtr. om
10 noget meget skørt, skrøbeligt; navnlig om den

i høj grad prikne, saarbare, uomgængelige:
Holb.Qvægs.400(se u. IV skør I.2J; nu især

i forb. raaddent æg, navnlig i udtr. som
være (at omgaas) som et raaddent æg,
se omgaa 5.2, raadden 1.3.

|| (jf. ægstor og

u. Hønseæg^ i størrelsesbestemmelser (m. hen-

blik paa et hønseæg). Steen, omtrent af

et Ægs Si&rxelse.LMWedel.WordingborgAmt.
(1818).4. en svulst saa stor som et æg j

20 5) overf., om hvad der (især: i formen) min-
der om, sammenlignes med et æg (11.(2-) 3.i).

5.1) (jf. Porcelæns- 2, Spejl- 3, Stoppe-,

Sø-, Time-, Vibeæg 2.1-2 og forb. filosofisk

(s. d.) æg) om ting.
|| (ofte i forb. som gøre,

lægge æg; jarg.) om (mer ell. mindre æglig-

nende) ting, der udskilles, kastes olgn. ligesom

en fugl lægger æg; bl. a. (1. br.) om (men-
neskers) ekskrementer (Mohr&Nissen.Ty.-da.
Ordbog.I.(1900).248) ell. (;^) om luftbomber,

30 søminer (Bom.S.127. OrdbS.).
\\ (jf. Guldæg)

om (mer ell. mindre naturtro) efterligninger

af (hønse)æg; dels (fagl.; ofte i forb. kun-
stigt æg. FGram. Overs, af Diisterberg: Fjeder-

kreaturerne. (1861). 26) om æglignende gen-

stand af porcelæn, der anbringes i en hønse-

rede for at faa hønsene til at lægge deres

æg der, lokke dem til at ruge ell. prøve deres

rugetroskab (jf. ssgr. som Kunst-, Porcelæns-

1 beg., Redeægj; dels om (pyntede) æg af
40 chokolade, marcipan, sukker olgn. ell. af

pap, med indlagt sukkergodt (spec. brugt som
paaskegave til børn), jf. u. Paaskeæg 2 samt:

Æg hører paasken til. Kulørte, malede,
pyntede. Hønseæg, sukkeræg, chokoladeæg,

papæg. Massive æg og hule æg, med og

uden fyld. PoU'lsl953.Till.6.sp.3.
\\ (jf. u.

Porcelænsæg 1; fagl.) om ægformede isola-

torer olgn. til elektriske ledninger, et saakaldt

elektrisk Æg . . en Glasbeholder af oval

50 Form (deraf ^aynet). NaturensY1913.32L

jf.: Radioartikler: , . Antenneæ g. PolitiE.

KosterbV'U1925.2.sp.2.
\\ (jf. Kridt-, Teæg^

om ægformet beholder; især (jf. Hjerteæg;

foræld.) om hovedvandsæg: *(hun) griber

strax til Æg med Hoved-Vandet fat, Wadsk.4.

Oehl.II.270(se u. HovedvandJ. ||
(jarg.) om

legemsdele; om et menneskes hoved: OrdbS.

(kbh.). om testiklerne: smst. (kbh., bornh.,

sjæll.).
II

om myrepuppe, ,,myreæg". Raff.

60 (1784).177. Mvrerne . . slæbte afsted med
deres store Æg.HCAnd.SS.V302. Holstein.

Æ17.
II

(undertiden som fk.) 2( som sidste-

led i plantenavne; se Hekse- 2, Kivit-, Spejl-

2, Trold- 2, Vibeæg 2.3. 5.2) (jf. u. Paaske-
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2, Vindæg slutn.; især talespr., nu 1. Ir.) om
person; spec. (nu sj.) om protegé, yndling ell.

elev, som man ,,ruger ud" , viser sin bevaagen-

hed under og efter uddannelsen olgn. (pro-

fessor) Holms Yndlinger, som man den Tid
(o: 1770) kaldte Holms Æg, hvilke han ud-
rugede og udklækkede for at spække dem
med Stipendier. Tauber.(DMdskr.l865.I.103).
min afdøde . . Opdrager . . havde været et

af Liebenbergs Æg.Brandes.(Lieb.0.127).

Æg-, i ssgr. ['æ"g-] (ogs. Ægge- ['æga-;

især i bet. 1 ogs. 'æ-ga-] se ndf.). I) (især

fagl.) til I. Æg, navnlig i bet. 2-3
|| ssgr. m.

Æg- veksler ofte uden faste regler med ssgr.

m. Ægge-, dog saaledes, at man i nyere ell.

mindre faste ssgr. (spec. til I. Æg 2(i)j fore-

trækker ell. kun synes at bruge Æg-, se fx.

æg-dannet 1, -jærn, -kant, -liste, -sætte,

-værktøj samt Æg-baand, -staal og u. ægge-
kaste, -redskab, -tøj, -vende (hvor baade Æg- 20

og Ægge- forekommer)
|| foruden de ndf.

nævnte kan til I. Æg 2 (især 2.1^ nævnes
Æg-flade, -lancet, -parti, -pynt (se II. Pynt
1.2), -skarp (adj.), -vaaben (jf. Hugvaaben^.
2) til II. Æg, spec. (saaledes overalt ndf., hvor

andet ikke er angivet) i bet. 2 og (navnlig) 3
(om hønseæg) || om forholdet ml. ssgr. m.
Æg- og ssgr. m. Ægge- bemærkes flg.: Æg-
ge- foretrækkes ell. er eneraadende i rigsspr.

(og østdanske dialekter) i faste, nedarvede ssgr. 30

(spec, jf. II. Æg 3.2, naar der tænkes paa æg
som (del af) spisevare), se fx. Ægge-blomme,
-bæger, -hvide, -kage, -mad, -olie, -skal,

-ske, -snaps, -stok, -syg, -søbe, -øl; i adskil-

lige tilfælde (spec. ved nyere ssgr.) er der

stærk vaklen, se fx. Ægge-bakke, -net, -pul-

ver, Ægplante (og ndf. l.56ff.); Æg- (der er

eneste form i Langebek.Lex.A42ff.) synes i

nutiden at foretrækkes i visse tilfælde, især:

1. i (Y, landbr.) ssgr., hvor der tænkes paa *Q

æg som produkt ell. handelsvare, se fx. Æg-
lægger, -lægning og u. Æggesamler samt ad-
skillige af de ndf. l.56ff. nævnte ssgr. (som
Æg-eksport, -marked(et), -pakkeri osv.). 2. i

(især fagl.) ssgr., der angiver sammenligning,
lighed med et (hønse)æg, se fx. Æg -form,
-formet, -rund, -stor og de ndf. sp.l206^^
nævnte eksempler. 3. (naturv.) i ssgr. til II.

Æg l(-2) (som bevidst modsætning til ssgr.

af II. Æg 3, jf. u. Ægge -blomme, -skalj, so

86 Æg-blære, -celle, Ælgge-gemme, -kapsel.

Æg-høj, -kerne, -mund, -spore osv.
|| for-

uden de ndf. paa alfabetisk plads medtagne
kan til II. Æg 1 nævnes fx. Æg-bristning
(o: ovulation; jf. -løsning^, -modning, til II.

Æg (2-) 3 (spec. i bet.: hønseæg) bl. a.: Æg-
ell. (i en del tilfælde ogs.) Ægge-antal, -cen-

tral, -eksport, -farvet (jf. æggegul^, -firma,

-foder (til fisk; jf. Æggebrød^, -forretning,

-handel, -handler, -hob (fx. af snegleæg), -hyl- 60

ster (sml. Æggegemme beg.), -indsamler (jf.

Æggesamler (1)^, -indsamling, -kasse, -kon-
serves, -kontrol, -kræmmer, -kurv, -lignende,

-marked(et), -masse, -mængde, -mærkning.

-notering, -opkøber, -pakker(ske), -pakkeri,

-pakning, -pleje (jf. Yngelpleje^, -postej,

-pranger, -pris, -producent, -produkt(ion),

-præservering, -regnskab, -ret (jf. Æggemad
1), -røver (jf. Røver 2), -salg, -skive, -sovs,

(en) -spise, -stempel, -størrelse, -surrogat,

-udførsel, -udrugning(s- maskine), -ydelse,

-yngel (se u. Yngel 2.1 slutn.). — (jf. II.

Æg 6.1 ; fagl.) om ting af ægform (se fx.

Æg-briket, -vase ofl.); spec. dels i benæv-
nelser paa elektriske artikler: Æg-isolator,

-nippel, -sikring (se fx. TeknLeks.I.607), dels

(jf. u. æg-dannet 2, -formet slutn.; bot.) i

visse ssgr., som angiver, at et organ (især:

et blad) i form, bygning nærmer sig det æg-
formede, ovale (modificerende den ved ssg.s

sidsteled udtrykte formbeskrivelse) : Æg- Hier-
te dannet Blad (Folium ovato-cordatum).
Træearter. (1799). 307. e. alm. (jf.: Bladene
(hos fiadstjerne er) ægdannet-hjertedannede.
Sal.XVI.660). den æg-hjerteformede ..

Frugt af Anona cherimolia. Nytteplanter.204.

Æg-Lanzetdannet Blad (Folium ovato-

\a,nceola.tum). Træearter. (1799). 307. e. alm.

Bægerfligene æg-lancetformede. Raun-
kiær.Flora.' (1950). 270. -agtig, adj. (jf.

-dannet 2, -formet; 1. br.) oval. (stenen)

er af en ægagtig Form. RCRasmussen.Mine
Runelæsningers Hist.(1892).24. -anlseg, et.

[II. 1(1)] (sml. Frøanlæg; biol.) anlæg (6
slutn.) til et æg, en hunlig kønscelle. HOlsen.
EnLægesVejledning.(1945).51. Mentor.(1950).

sp.935. -baand, et. [1.3] (næppe i rigsspr.

Ægge-. BornhOS.). (skræd.) baand, bændel

(især brugt som kantebaand) med æg paa
begge sider. Sy StrikkeB.154. UfF. jf.: En
dygtig 'Egha,Siiiåsda,m.e.Socialdem.^*lil947.

8.sp.4. -bakke, en. se Æggebakke, -bla-
det, adj. (jf. -dannet 2; bot.) med æg-

formede blade, ægbladet fliglæbe, Listera

ovata (L.) R. Br. Viborg.Pl.(1793).178. Rostr.

Flora. 1." (1943). 131. -blomme, en. se

Æggeblomme, -blære, en. [II.l.i] (jf.

Æggekapsel; biol.) vædskefyldt blære (folli-

kel), der under modningen danner sig omkring
ægget paa æggestokken. LandbO.^1.107. Vore

Sygd.1.119. -briket, en. (jf. II. Æg 5.i;

fagl.) briket af form og størrelse som et hønse-

æg. Bléc T. OJuel Jørgensen & PKristiansen.

Brændsel. (1949).53. -brod, en. (Ægge-,
S&B.). (jf. Æggerør \ zool., nu l.br.) lægge-

brod. Manufaet. (1872). 259. -celle, en.

(biol.) d.s.s. II. Æg 1(1-2). Sal.II.762. Kold
Ro.Sporepl.60. den egentlige Ægcelle, Blom-
men (i et fugleæg). Sal.T.1941-42.960. -dan-
net, part. adj. 1) [1.2] (især fagl., 1. br.)

dannet som ell. i form af en æg. 3-sidede

Prismer . . hvis ene ægdannede Kant . .

danner (vægt)kxelen.MøllH.VI.269. 2) (jf.

-agtig, -formet og II. Æg 5.1 ; især naturv.)

om kugleformet ell. (nu oftest) plant legeme:

oval. vAph.(1772).III.128. Næseborene (er)

ægd&nnede. Kielsen.NHM.41 . MO. \\ især (jf.

-bladet; hot.) om plantedel (navnlig: blad).

76^
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Træearter.(1799).307. Ægdannet (ovatus) kal-

des en Flade, som er omtrent 2-3 Gange
saa lang som bred og (bredest) nedenfor
Midten. Grunden er afrundet, Spidsen but.
Warm.Bot.706. jf. u. -formet og omvendt
1.1 slutn.: Omvendt ægdannet Blad (Fo-
lium obovatum), hvor den smaleste Ende
af et ægdannet Blad . . er ved Grunden, og
den brede mod Sp\dscn.Træearter.(1799).
333. Sal.'XXY783. -dram, en. se Ægge- ip

dram. -form, en. (1. br. Ægge-, TroelsL.

BS.II.162). (jf. -formet^ et ægs form, ell.

form som et ægs (oval); ogs. om særlig ud-
formning, facon, varietet af æg (II. 1-3). Warm.
Bat.' (1886). 283. MRubin.Ér.l7(se u. Paa-
skeæg 2). jf. -vase: Vase af Porcelæn,
stor Ægform. MitbedsteKunstværk.(1941).95.
-formet, adj. (nu 1. br. -toTvaig. — ogs.

(mindre br.) ægge-formet ell. (nu 1. br.)

-formig (Amberg. HCAnd.SS.lII.57. se ogs. 20

ndf. 1. 42 og 49)). (jf. -agtig, -dannet 2,

-rund og -form samt II. Æg 6.1) om flade

ell. legeme m. m.: af form (omtrent) som
et æg; oval. SvOrundtv.Retskrivningsordbog.
(1870). Det langagtige, ægformede Ansigt.
Kulturminder.1942-43. 38. Egformig. vAph.
(1772). III. 128 f. ægformig. Primon.Lexicon.
(1807).191. jf. Saaby. ^-^

(fisken har) Ægge-
formet Kro^. Lieberkind.DY.Y.28.

\\
(anat.,

vet.) om forsk, (knogle)hulheder; i forb. det 30

ægformede hul, en Aabning i Bække-
nets udvendige . , Væg, det ægformede
Hul (Foramen ovale). Panum. 117. Kind-
knoklerne (hos hesten). Derpaa gives: .

.

Substantsen, hvori .. det ægformige Hiil.

Viborg&Neerg.HB.ll. \\ om plantedele (blade,

frugter m. m.); (bot.) dels om tyk plante-

del, hvis længdesnit alle er ægdannede; ovoi-

dens; dels d. s. s. -dannet 2 slutn. Drejer.Bot
Term.165. Sostr. Flora. I.'* (1925). 460. Røn-«
nen med Ægformig Frugt.vAph.Nath.VI.
586. Manufact.(1872).l. (ægplantens) ægge-
formige FTUgteT.StueGart.(1810).41. (jf. u.

omvendt l.ij i forb. omvendt ægformet:
Omvendt ægformet (obovatus), en Plante-
del, som fra en smalere og spids Basis jævnt
udvides imod den butte eller afrundede
S]^idse. Lange.Flora.XLVi. Bladene ere om-
vendt æggef ormige. SLangkjer. Varekund-
skab.I.(1856).221. -frugt, en. (jf. II. Æg so

6.1; bot.) dels om frugten af ægplante (1)
(Bl&T.), dels (jf. u. Æggeblomme 2 slutn.)

om bærret af Lucuma nervosa A.DC (med ægge-
gult frugtkød): Nytteplanter.204.
ægge, V. ['æga] (nu sj. (skrevet) egge.

jf. u. opægge samt Feilb.). -ede. vbs. (i

bet. 2) m -else (VSO.I.681. MO.I.423. Ro-
senb.Internationale.(1872).130. VilhAnd.Litt.
II.24.IV.653) ell. (sj.) -ning (smst.III.588).
iænyd. glda. egge i bet. 2 (glda. præt. ogs. 60

ægde, som vbs. eg(g)ilse (Bønneb.I.101.143)
og æggæls(e), egiels^, sv. (i bet. 2) egga, no.
(i bet. 1-2) egge, oldn. (i bet. 1-2; eggja,
eng. (i bet. 2 ; laant fra nordisk) egg og (i

bet. 1-2^ edge, mnt. (i bet. 1) eggen; af
I. Æg; sml. I. ekse, Ægger || angives i PSyv.
Bet.86 som foræld. || bet. 2 er nu hoved-bet.)

1

)

(fagl. (delvis foræld.) ell. dial.) frembringe

æg; sætte æg paa (jf. dog bet. 1.4^; især i

flg. am.: I.l) (jf. I. Æg 2.1-2; fagl., især for-
æld., sml. VSO.I.681) m. h. t. hugvaaben ell.

visse redskaber, værktøjer: sætte, slibe æg
paa; hvæsse æggen paa. egge sit sværd.
Moth.E23. Egge et Redskab. Er at slibe

det saalænge til Eggen bliver skarp. Func/i.

MarO.II.32. 1.2) (jf. Lægget I.2; bødk.)
paa strygehøvlen frembringe smigede kan-
ter paa staverne; smige (II. 2.2); ogs. som
udtr. for i det hele at færdigbehandle en
stav til isætning. Begyndt at ægge Træot
(til en tønde). Cit.l856.(BødkerlavetsFestskrift.

(1908).8). UfF.(jy.). 1.3) (jf. I. Æg 3 og
II. kaste 8; haandarb. (især dial.)) samle
(tøjstykker) ved sammensyning af ægge,
fastsyning til æggen, (hedebokniplinger)
er syet fuldstændig frit af Traaden alene
og bagefter egget (kastet) til Tøjet . . som
Blonde i Ksmteji.Tidsskr.f. Kunstindustri.
1898.90. UfF. 1.4) (dial.) stille paa kant;
m. h. t. tørv, der skal lufttørres: MDL. Feilb.

2) (især O ell. i højere talespr., jf. dog
Esp.3) overf., m. h. t. levende væsen (næsten
kun: person) ell. dettes (dennes) tanker, fø-
lelser, lidenskaber osv.: anspore; opildne;
tilskynde; stimulere; spec.: pirre, tirre,
provokere, ophidse (til noget, mod nogen);
ogs. (sjældnere; m. h. t. forhold): vække ell.

skærpe (11.4(3)), uddybe. 2.1) i alm. trans,

anv. (ofte i forb. m. (i)mod; l.br. i forb.

m. frem (Moth.E23. se videre ndf. 1.61)).
*I (tør)

I
Forliebte Beylere mod eders

Broder ægge.Holb.Mel.V9. Kan med Krog
du drage op Krokodillen? . . Ei er Nogen
saa kjæk, at han ægger den.Monrad.Ps.118.
Disse Anretninger kastede . , Glans over
Hotellet. Og (værten) fremviste dem gerne
for Stamgæsterne for at ægge deres Appetit.

Wied.LO.36. Herrens Vrede blussede atter

op mod Israel, saa at han æggede (1871: til-

skyndte; David mod dem.2Sam.24.1(1931).
anv. som ytringsverbum: Prøv det bare! Prøv
det bare! æggede hun. Pol.''Vzl943.Sønd.20.

sp.4.
II

m. tings-subj. *Hvad har adsplitted

det foreened Søster-Par,
|
Hvad Polidorus

mod Leander ægged har? Holb.Mel.V2. De
vanskelige Forhold . . æggede hendes Mod.
Blich.(1920).XI.40. De Krav, hun stillede

til Forstaaelse og Tilegnelse, æggede Ar-

bejdslysten. 7iCvB;.'/729i3.i.sp.2. eders Nid-
kærhed æggede (1819: tilskyndtej de fleste.

2Cor.9.2(1907). Der var saa meget fremmed
ved hende, som æggede hans Nysgerrighed.
LeckFischer.HM.55. hver Fiber i Ansigtet

talte med (hos Gladstone); hans Legem og
Lemmer æggede Jubelen frem hos hans
Fø\ge.NMøll.(Tilsk.l898.565). 2.2) i forb.

ægge 'op, d. s. s. opægge. Egge .. en op
med formaninger. Jlfo/A.£ 23. (hun) gik hur-
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tigt ind efter at have givet ham et kort,

slapt Haandtryk. Det æggede ham op,

EChnstians.Hj.407. Esp.3. (1. hr.) i forb. m.
i: En tredie Dreng, der vejrede Uro i Luften,

gav sig . . til at ægge lidt op i Gustav.
OThyreg.PS. 150. \\ ofte (jf. bet. 2.3) i forb.

m. til, til angivelse af resultatet af paavirk-

ningen. Nu eggede Grimhild sin Søn Gunnar
op til at frie til 'Qxjnh.\\å.Suhm.Hist.I.287.

hun blev træt af at klage, og Klagens irri-

terende Magtløshed æggede hende op til

Tvivl og til Bitterhed. JPJac.//.i2. ægge
en op til vrede, se I. Vrede 2.2, 2.3) i forb. m.
til: tilskynde, opildne ell. tirre, provokere,

drive til. (næsten kun m. h. t. person). *yn-
digt , ,

I

Naar Ungdom anden kand de
søde Takter lære,

|
Som dem Naturen selv

indvortes ægger ti\.PoulPed.DP.{1937).78.
*(han) æggede til Mod og Tapperhed enhver,
NordBrun.Jon.157. Uffe æggede nu Konge-
sønnen til at gaa dristig trem.AOlr.Da.Helte-
sagn.(1900).13. just de kår, som det vold-

somme hav bød på, æggede nordboerne til

ååd.LEGrandjean.Skibbruddets saga.(1947). 9.

II
nu oftest (jf.: „Nu vel kun om noget

Ondt.'' Levin.) om tilskyndelse, ophidselse osv.

til fjendtlige, skadelige følelser, handlinger.

egge én til grumhed. Moth.E 23. Dette, at de
tydeligt saae, at jeg Intet vilde have at

gjøre med dem, æggede dem til ideligt for-

nyede Angreh.FruHeib.EtLiv.nl.185. uden
Grund har du ægget (1871: tilskyndet^ mig
til at ødelægge h3Lm\Job.2.3(1931). ægge
(en) til hævn (Levin.), krig (LTid.1744.
193). modsigelse (Festskrift til LLHammerich.
(1952).73), modstand (MO.I.423), opposi-

tion (Hjort.KritLit.il.228), oprør (Levin.),

trods(ighed) (Horreb.II.382), vrede (se I.

Vrede 2.2 slutn.). I som æggede til Strid
.. for at tilvinde Jordstykker. Mali.KF.12.
de viste Elephanterne Drue- og Morbærsaft,
for at egge dem (Chr.VI: stille dem frem^
til Striden. i ilfaÅ;Å;.6,34, 2.4) part. æggende
brugt som adj. (ell. adv.). Der var i hans
Omgang Noget saare Æggende i god For-

stand, idet han kastede mange livssvangre

Frø i min Siæl.Birkedal.O.I.lll. (Rasmus
Nielsen) øvede en ikke ringe Virkning gen-
nem de Antiteser, han ofte fremstillede med
slaaende Kraft og med æggende Skarphed,
Høffd.DF.188. jo flere Fællespunkter, vi

finder, jo mere æggende for Tanken er det
at holde de to Forfattere op mod hinanden,
OFriis.Litt.9. \\ spec: som pirrer sanserne;

(erotisk) udfordrende, forførerisk, hun var
meget smuk og virkede meget — æggende
ved sin hele Adfærd. EBrand.UdenfL.196.
Paa Klaveret spilles en af disse drømmende
og æggende amerikanske Twosteps, CAisirup,

Typer.(1920).81. Med begge Hænder paa
Hofterne løftede hun Hovedet og saa æg-
gende paa mig. Vialar.Dødener enBegyndelse.
III.(overs.l949).168.

Ægge-, i ssgr. af I-II, Æg (se nærmere

u. Æg-), -baand, et, se Ægbaand, -bak'
ke, en, (ogs. Æg-, PoUVil944.3.sp.3)
bakke, hvorpaa æg anbringes; spec. om de til

transport og i butikkerne benyttede papmaché-
bakker med aabne rum, hvori æggene ned
sættes. Hvadhedder det? (1947).148. -blom
Mie, en. (undertiden, jf. ovf. sp.l205*^^
Mg-. NaturforskerenJohs.Schmidt.(1947).98
(i fiskeæg)), (ænyd. eg(g)eblom(me), æda

10 (flt.) æggi blomæ (Harp.Kr.82.197f.); sml
forb. det gule af (ell. i) et æg u. gul 1 slutn.]

I) blommen (II) i et æg. er der Smag :

det Hvide om Æggeblommen (1931: Ægge
hvide)? Job.6.6. Goldsehm.I denandenVerden
(1869).6 (se u. -søbej, Æggeboller . , 6 haard-

kogte Æggeblommer. 1 å 2 raa Æggeblom
mer . , De haardkogte Æggeblommer pas
serer gennem en Sigte, røres derefter godt
med Æggeblomme . , trilles som ganske

20 smaa Boller , , serveres til Suppen. /iSwAr.

Mad.'" (1923).112. bedstemor lagde en rå

æggeblomme . . på skret.Socialdem.'*U1953.

9.sp.l. jf. bet. 2 og ndf. 1.31: Endelig kna-
gede det ene Æg (under den rugende and)
efter det andet: „pip! pip!" sagde det, alle

Æggeblommerne vare blevne levende og
stak Hovedet ud. HGAnd.(1919).II.55. \\ i

sammenligning; især i forb. gul som (en)
æggeblomme (jf. æggegul). vAph.(1764).7.

30 *Der gaaer den lille Ælling saa guul og rund
. .

I

Ret som en Æggeblomme, der nylig

har faaet Been.Winth.VI.198 (jf. ovf. 1.26).

Mælkebøtter gule og saftige som Æggeblom-
mer, ErlKrist. (PoVV-, 1937. Sønd.14. sp.4).

\\

hertil bl. a. æggeblomme-farvet, -gul (alm.:

æggegul^ samt -kage (om en slags smaa-
kager; se ISuhr. Mad.'"(1923).255). 2) overf.,

om hvad der (ved form, størrelse ell. (og)

især farve) minder om en æggeblomme (1); om
40 fugleunger som ællinger: Det er et tiltalende

Syn at se (krikanden) med alle sine smaa
gule Æggeblommer sejle rundt . . i Mosens
Vige, Seier.BornholmsFugle.(1932).15 (jf. ovf.

1. 26 og 31). (barnespr.) om nipsenaale med
æggegule hoveder: OrdbS.(kbh.). UfF. || 2(

i navne paa (dele, især frugter af) planter. —
navn paa blommesort m. ægrunde (oftest røde

ell. gule) frugter: Ægge- eller Kejserblom-
men, (Magnum honum).Funke.(1801).II.48.

50 Levin. Gul Æggeblomme , , Rød Ægge-
blomme, (S'tois<idende,V8i945.2.sp.i. UfF. —
navn paa kartoffelsort m. smaa, runde, gule

knolde: MøllH.III.382. af Kartofler .. til

Vinterbrug den gule, faste Æggeblomme.
Raae.GL.38. UfF. — om (frugt af) planter

af slægten Lucuma, især (jf. u. Ægfrugt^
L.nervosa A.DC (vAph.Nath.II.178) og L.sa-
licifolia (Nytteplanter.218). — om engblomme,
Trollius europæus L.: FrHeide.VorePlanteri

60 MarkogSkov.(1926).105. OrdbS. sml.JTusch.
249. -bolle, en. (kog.) se u. -blomme 1,

-brod, en. se Ægbrod. -brod, et. (fagl.)

bagværk af mel og æg, der fremstilles til fugle-

foder. Wiese. T. 11. 75. Pol.'*lzl953.11.sp.6.
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-bæger, et. (jf. -kopj lille bæger (paa fod,

af træ, porcelæn olgn.), hvori (blød)kogte æg
serveres. Adr^Vil784.1.$p.2. Draehm.lJB.164.
Hvadhedder det?(1947).133. -dans, en. (jf.

udtr. danse mellem ell. paa æg u. II.Æg 4.2).

I) (især foræld.) om forsk, former for hehæn-
dighedsdans, hvor det gælder om ikke at berøre,

knuse nogle paa gulvet henlagte æg. MO.^ en
saakaldet Æggedans, som bestod i at danse
(paa danseskolen) mellem syv Æg, lagte i 10

en vis Form paa Gulvet. At danse mellem
disse uden at se ned og uden at berøre dem
med Foden det var Opgaven. FrwITei&.JSf

Liv.1. 8. Carré&Barbier.Mignon.(overs.l880).
2. Pol.^''hl932.5.sp.l.

II
om en anden form

se TroelsL.VII.92 (Amager). 2) CP overf.:

(forsigtig, diplomatisk, vanskelig) balanceren
mellem stridende parter, forsk, synspunkter,

for at undgaa at komme i konflikt med nogen
(noget) af disse. *At ballancere mellem Plig- 20

ter,
I
Den Æggedands er Pokker ikke let.

Hrz.AG.16. EBrand.Br.II.120. Bibliotekaren
danser Æggedans: „Det er saa uhyre van-
skeligt for mig som udenforstaaende (0: at

fælde dom ml. to ægtefæller).''' Sv Claus.IRosen-
lænker.(1933).84. -deler, en. (jf. -skærer;

kog.) køkkenredskab forsynet med en række
tynde strenge, hvormed et haardkogt æg med
eet greb skæres i skiver. Raae.TH.219. Social-

dem.*U1953.Sønd.9.sp.l. -dram, en, (no. 3o

eggedram, æg tilsat brændevin; jf. -snaps
osv.; nu næppe br.) æg (gellomme) tilsat

spirituøs drik. KbhAftenp.1777.sp.52. Æg-:
S&B.fsom no.). -flæiskepandekage ,

en. (jf. -pandekage; nu næppe i rigsspr.)

flæske(pande)-, æggekage (1). Schack. (Per-
sonalhist T. 1908. 27). AugFSchmidt.Fra Jule-
stue tilValborgblus.(1940).22. -form, -for-
met, -formig, se Æg -form, -formet.
-gang, en. [II.l.i] (anat.) æggeleder (nu *p
vist især (zool.) hos insekter (og andre
lavere dyr)). Moth.E26. Gynæol.XIII.13.
Modertrompeten eller Æggegangen (hos men-
nesket). Conv Lex. XVIII. 388. hos insekter:

LandbO.IY. 830. RaunkjærsKonversationslek-
sikon.VI.(1950).203. jf.: De to Æggeledere
forener sig til en uparret Æggegang, Boas.
Zool.*331. -gemme, et. [II.1-2] (nu vist

oftere Æg-), (jf. -hus 2, -kapsel, -sæk; zool,

bot.) lille gemme (II. 2), beholder for dyrs so

ell. planters æg. (zool.:) Ordet Cocon (ind-

føres) i Stedet for Æggespind eller Ægge-
gjemme. Bergs.MS.II.149. Skallen (hos papir-
snekken) er (nærmest) et Æggemme. iV^o-

turensV. 1914.220. \\ spec. (bot") hos spore-

planter: det rum, hvori ægcellen dannes;
oogonium. Lange. Flora. xxxi. Æg-: Warm.
Bot.'(1895).487. KoldRo.Sporepl.60. -græis-
kar, et. se Æggræskar. -grod, en. (jf.
ænyd. tilnavn Eggegrød (DSt.1914.120); kog.) 60

D&H. Æggegrød, Ret, bestaaende af kogt
Mælk, jævnet med Kartoffelmel og Æg.Berl
Konv.XXIV.104. -gul, adj. af en kraftig
(rødlig)gul farve som blommen i et æg. Am-

berg. æggegule F&a,ske\i\ieT.Schand.AE.280.

æggegule Harzerhanner. PoU*litl942.20.sp.l.
-hinde, en. [II.1-3] (nu ogs. alm. Æg-),
(ænyd. æggehinde) hinde i et æg; dels [II.l.i

og 2-3] (jf. Blomme-, Foster-, Skalhinde;
især anat., zool.) om hinde omkring ægcellen

ell. (spec, jf. -pose 2) om hinde umiddelbart
inden for skallen (paa et fugleæg). Moth.E26.
Anat. (1840). II. 489. D<&H. Æg-: Lange-
bek.Lex.A42 c. Vandhinden, den indvendige
Æghinde. Panum.637 (men smst.630: Ægge-^.
Indenfor Skallen (af hønseægget) ligger to
tynde Hinder . . den yderste Hinde, Skal-
hinden . . Den inderste Hinde, Æghinden.
NaturensV.1944.421. \\ dels [II.I.2] (bot.).

Æg-: Lange. Flora." (1864).XLVll (se u. IL
Æg 1.2J. (ægkernen omsluttes af) en eller to

sækformede Æghinder (integumenta. Yder-
og Inderhinden). Warm.Bo^53i. -hus, et.

(ogs. Æg-), (jf. -gemme;. I) [II.l] l.i)

[II.l.i] (nu ikke i rigsspr.) om æggestok

(1). Æg-: BWichmand. tinderviisningf.Jorde-

mødre.(1755).10. || hos fugle (fjerkræ). Kværnd.
Æg-:MDL.667(jy.). I.2) [II.I.2] (jf. -stok 2;
bot.). Frugtbladene . . danne „Støvveje", i

hvis nedre, hule Del, Æghuset, Æggene ere

indesluttede. Warm. Bo<. 534. 2) (nu næppe
br.) om kokon, æggespind olgn. (fx. hos insek-

ter, edderkopper). vAph.Nath.II.127. -hvi-
de, en. (næppe i rigsspr. Æg-, Langebek.
Lex.A42c. Ægtestandsspeilet.(overs.l826).ll)

.

(ænyd. eg(e)hvide
; jf. mnt. eieswitte og forb.

det hvide af ell. i et æg (se hvid sp. 849*"^))

d. s. s. Hvide 2; ogs. (især fagl.) om ægge-
hvidestof. Kold Melck med Eggehvide. Tag
en pot sød Melck . . lad den blive vel varm,
tag det Hvide af otte Eg, og rør der udi.

Kogeb.(1710).26. (maanebyen) havde et Ud-
seende som Æggehvide i et Glas Vand.
HCAnd.(1919).I.166(jf. ndf. 1.49). ved syge-

lige Tilstande i Nyrerne kan Blodets Ægge-
hvide . . udskilles i VJnnen.Huslægen.I.
(1941).45. se ogs. u. II. piske 2.i. || m. forsk,

spec. anv. (i teknik, husraad, overtro). Ægge-
hvide med Brændeviin, rørt til en Salve,

er god for, hvor Huden er gniet af. Apot.

(1791). 133 (sml: Fru M. lagde en Ægge-
hvide paa (saaret).HCAnd.BC.IV317). Enken
(havde) spaaet af Æggehvide i Vand. Uglen.

^Viil856.3.sp.2(jf. Feilb.). S&B. Billedet

har været ferniseret over (med) Æggehvide.
KMads.(Tilsk.l932.II.389). \\ hertil talrige

(fagl., spec. kern.) ssgr., bl. a. æggehvide-
fattig, -holdig, -indhold, -kage (se ISuhr.
Mad."'(1923).266), -mængde, -papir (fot.

(foræld.), om en art m. en hinde af æggehvide

overtrukket kopierpapir; albuminpapir. Papir
L.406), -Tig, -stof (a: kvælstofholdigt naturstof,

der indgaar i alle levende organismer; protein.

Olufs.NyOec.1.122 (som fk.). AKrogh.Fysiol.

4), -sygdom (0: albuminuri), -udskillelse

(0: i urinen), -hætte, en (1. br.) æggevar-

mer. D&H. -hone, en. (ogs. Æg-, Lange-
bek.Lex.A42 c. Cit.1761 og senere.(Stedn.X.55).
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jf. Feilh.). (sml. Æglægger; sj. i rigsspr.)

høne, som lægger (især: mange) æg; høne, som
holdes for æglægningens skyld; især i forb. som
en god æggehøne. Moth.E26. Helt.PoeU76f.
S&B. JKamp.DF.81. \\ ogs. om rugehøne.

jf. Stedn.X.55(bornh.). -ikage, en. I) (ænyd.
d. s., fsv. æggja kaka; jf. -mad 1, -pande-
kage, Omelet, Pandekage 1) madret hestaa-

ende af mel og mælk, hvori der røres æg, hvor-

efter det hele bages paa en pande (oftest (jf.

-(flæske)pandekage^ tilsat skiver ell. bidder

af stegt flæsk, samt purløg). Molh.E26. bage
Æggekage. Cit. 1849. (Allen. BK. 192). (han)
spiser Æggekage med Skinke. Brandes. F/.
465.

II
talem. ligne en lort ved en æggekage,

se ligne 7.3. — især i forb., hvor Omelet
ell. Pandekage ^1.2 slutn.) (se disse ord)

er det alm.: Vil man have Æggekage,
maa man slaa Æg i Stykker. Jlfa«.ii934.

FLinderberg. For og imod Georgismen. (1890).
112. Hvilket Spektakkel for en Ægge-
kage (o: i anledning af Colbjørnsens sag mod
kromanden i Nærum) IHSchwanenfl.H.473. \\

uegl., overf. nogle kasser med æg væltede
ned fra bilen; der blev den nydeligste ægge-
kage paa vejen I Pol.^U1953.7.sp.2. spec. i

udtr. for at komme galt, ubehændigt fra noget,

begaa en dumhed, „lave en frikadelle" (2.2):

i min Befippelse træder jeg et Skridt til-

bage . . og sætter mig selv ned i en Høkurv
næsten fyldt med Æg . . Det kan nok være,

jeg lavede Æggek&ge. Sophus Neumann.
EiblottilLyst.3.Saml.(1890).13. Han maatte
passe paa, at han ikke gik hen og lavede

Æggekage af hele Historien (o: ødelagde

arbejdernes stilling).AndNx.PE.III.197. Sats,

der er styrtet sammen i en forvirret blan-

ding, siges at være „gaaet i Fisk", i æl-

dre tider kaldtes sligt uheld at „lave en
æggekage". Selmar.* 105. 2) (jf. I. Kage 2

(og II. Æg 2); sj.) om klump, sammenhæn-
gende masse af (insekt)æg. WesenbL.Ins.279.

-kammer, et. se Ægkammer 2. -kap-
sel, en. (ogs. Æg-), (anat., zool.) dels

[II.l.i] d. 8. s. Ægblære (Panum.631); dels

(jf. -gemme beg.) om kapsel indeholdende
(lavere dyrs) æg: Bergs. MS. 11.312. Biogr
L.^XI.382. Æg-: Videnskabelige Meddelelser

fra den naturhist.Forening. 1895.72. -kaste,
V. (ogs. æg-). [1.3] (dial.) æggevende. jf.

Feilb. æg-: (fortælle) hvordan man ægkastede
Lagner, naar de gik paa Midten.KMich.

LL.288. sa.Mor.(1935).181. -kerne, en. se

Ægkerne. -koger, en. (kog.). I) (jf. I. Ko-
ger 2) kogekar (i alm. med et i kogevandet
nedsænket stativ, traadnet olgn. til æggene) til

kogning af æg; ogs. (jf. -netj om selve sta-

tivet, nettet. SvGrundtv. D&H. 2) d.s.s. -ur.

OrdbS. -kop, en. (_sv. åggkopp; nu næppe
br.) æggebæger. Levin. SvOrundtv. D&H.
-kringle, en. (bag., foræld.) kringle, der

overstryges med æggehvide og koges. Langebek.
Lex.A42 c ( Æg-). Cit. 1772. (Nordisk Bager- og

Konditor-Leksikon. IL (1949). 648). Oehl.XY

174. i sammenligning: hun er saa . . let og
trind som en Æggekringle. Winth.IX.139.
-leder, en. [II.l.i] (ogs. Æg-. Anat.(1840).
11.490. Panum.599(men smst.631: Ægge-}.
Sal.T. 1941-42.960 (men smst.478: Ægge-).
sml. D&H.). (jf. -gang; anat.) hvert af de
rør, der fører fra æggestok til livmoder (bør);

modertrompet. NordConvLex.V807. Husdyr-
sygdomme.(1941).476. jf. (sj.): Æggelederen

10 (hos pattedyr) deles i tre Afsnit, inderst

Tuben, midterst Børen eller Livmoderen . .

og yderst ^\ieåen.Lieberkind.DV.X.71. -li-

kar, en. (jf. -punch^ spirituøs drik frem-
stillet af arrakpunch tilsat æggeblomme. Stats-

tidende.^''U1953.1. sp.4. -linie, en. (ogs.

Æg-. Ingv Bond. JR. 326. sml. D&H.). (jf.

II. Æg 5.1 og Ægoval; især hos sprogrensere,

1. br.) om figurer, linier som oval, ellipse. Oval
(Æggelinie), bruges undertiden i Matema-

20 tikken som Betegnelse for en lukket krum
Linie. Sal. XIIL 1034. -lægger, -læg-
ning, en. se Æg-lægger, -lægning, -lob,
et. leg, hvori det gælder om at løbe med æg;
især dels om æggevæddeløb, dels om legen

,,samle æg op" (se II. Æg 4.3J. Ill.Familie-

Journal. 1906. 186. sp. 3. JSMøll. FH. II. 36.

-mad, en. I ) (ænyd. d. s.) mad(ret) tillavet

med (rigelig anvendelse af) æg; dels i al alm.,

dels (nu dial.) spec. om spiser som røræg,

30 æggekage. Helt.Poet.176. Schand.IF.307. Mohr
&Nissen. Ty.-da. Ordlog. I. (1900).248. Rask.
FynskeBS.71. UfF. — i et gammelt paaske-
rim: *Lad Hønen give Æg paa Fad

|
Til

Pandekag' og Æggemad. Bagger. 1.91. Krist.

JyA.Till.6.Afd.24. 2) (jf. I. Mad L3; tale-

spr.) stykke smørrebrød med skiver af kogt æg
som paalæg; i forb. som et stykke ægge-
mad ell. (dagl.) en æggemad, -mand, en.

(ogs. Æg-), (talespr.) dels om mandsperson,
40 der (fra butik ell. ved dørene) falbyder æg;

dels om æggesamler (2). UfF. Tror De, vi

(o: bønderne) spiser Æg? Nej, de gaar til

Mgmanåen. SorøAmtstid.^^l\1948.8.sp.2.

Æg-gemme, et. se Æggegemme.
Ægge-moder, en. [II.l.i] (jf. Moder

6.1 ; nu næppe br.) om organer som æggestok

(1) ell. livmoder, „den lem i fugles llf, hvor
eg aules i.'' Moth.E 26. ConvLex.XVIII.389.

t -mos, en, (ænyd. eg(e)moos, sv. åggmos;
50 sml. I. Mos slutn.) spise (art kage) tillavet

m. (rigelig) æg. Moth.E26. Kogeb.(1710).
31. -mælk, en (sj. et: Tychon.Vers.349).

(ænyd. d. s.; kog.) ret af æg(geblommer) rørt

med mælk (og sukker, mel). Kogeb.(1710).26.

ISuhr.Mad."'(1923).44. -net, et. (ogs. Æg-.
Larsen. D&H.). (jf. -koger 1; kog.) net

hvori æg, der skal koges, nedsænkes i vandet,

saa at de alle kan optages paa een gang. FrkJ.
Kogeb.23. ISuhr.Mad.'^(1935).44. -olie,

60 en. (nu 1. br. i rigsspr. Æg-. Moth.E26.
OeconH.(1784).III.6. MO. (hertil: „hedder
vel alm. Æggeolie." Lew'n.^. Ludv. jf.D&H.).
(ænyd. egolie

; jf. Ægsalve) olie udvundet af

haardkogte æggeblommer (senere navn paa en
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blanding af linolie og kalkvand), der (især i

ældre tid) anvendes (som husraad) mod for-

brændinger m. m. Amberg. Hun havde skoldet

sig . . De havde . . strøget Såret med Ægge-
olie og lagt Bind Tp^.Rørd.KK.199. VareL^
11.602. -ost, en. (ogs. Æg-. Kogeb.(1710).
35. OeconH.(1784).I.203. VSO.I.39. MDL.
Levin. (jy.). Mohr&Nissen.Ty.-da.Ordbog.I.
(1900). 248). {ænyd. eg(ge)ost, jf. mnt. eier-

kese; foræld, ell. dial. (gldgs.)) en slags ost

(I.3.i) af æg og mælk (nydt som dessert).

Moth.E26. Æggeosten . . var en Slags Bud-
ding, lavet af Sødmælk og Æg og formet i

forskellige Toppe. Man søbede den med
Skeer og fik sødt Dyppeøl ti\. Strange.(Aarb
LollF.1947.284). Feilb. BornhOS. -paiide-
kag^e, en. ^;//. -flæskepandekage; sj. i rigs-

spr.) æggekage (1) tillavet med brød ell. flæsk.

Vi har dog Flæsk til en Ægge pandekage.
OldemorsErindringer.(1908).66. AugFSchmidt.
Fra Julestue til Valborgblus. (1940). 23. Feilb.

-penge, pi. (landbr.) penge, som indkom-
mer ved salg af æg; ogs. som betegnelse for

hele indtægten af hønseholdet. UfF. -pis, et.

(jf. fx. Sukkerpis; nu næppe br.) vel om
(æggehvideholdig urin, som symptom paa)
forsk, stofskiftesygdomme. Levin, -pisker,
en. (kog.) pisker, piskeris til at piske æg med.
S&B. ErlKrist. (Socialdem. ^Viil939. Sønd. 2.

sp.l). Feilb. -plante, en. se Ægpiante.
-pose, en. i spec. (nu ikke i rigsspr. brugte)

anv.: I) (jf. u. -sækj bør fil) hos fugle. Helt.

Poet.178. jf. Feilb. u. æggebold. 2) (jf. -hinde;

„de hinder, som er om det hvide og gule i

et eg.''Moth.E27. f -pude, en. [II.l.i]

d. s. s. -stok 1. Tode.SB.16. -pulver, et.

(ogs. Æg: Seier.Bornholms Fugle.(1932).S4).
(fagl.) æg i pulverform; ogs. om en ad ke-

misk vej fremstillet erstatning derfor. Skive
Avis.^lsl875.4.sp.l. (nu) behandles Ægge-
stofferne saaledes, at de kunne hengemmes
. . der er saaledes Æggepulver og Ægkon-
serves. Wiese.T.IL67. iSuhr.Mad.^'(1945).99.
-pancli, en. (jf. -likør, -snaps, -toddy, -øi;

punch, (varm) spirituøs blandingsdrik tilsat

æg; ogs.: glas heraf. *et Glas Æggepuns.
Oehl. Digte. (1803). 251. jeg (o: en student)

kan dog ikke føde Kone og Børn med den
Æggepunsch, jeg drikker i „Academicum".
Ploug.Sylv.115. Schand.0.1.176. UfF.
Ægger, en. flt. -e. ifsv. åggiare, oldn.

eggjari; dJ, 1. br.) til ægge 2: person, som
ægger, tilskynder, stimulerer osv. (til noget).

Moth.E23. (Georg Brandes) har været en
Vækker og en Ægger uden M.Sbge.VilhAnd.

L.I.193. Nykonservatismens Vækker og sta-

dige Ægger (o: forf. Harald Nielsen). OFriis.
(BiogrL.'XVn.82).
Ægge-redskab, et. [I.2.i] (ogs. Æg-.

SophMiill.V0.125). (jf. Æg-jærn, -staal;

fagl.) redskab forsynet med en æg; (stykke)
æggetøj, ægværktøj. Funch. MarO. II. 32. 115.
-rod, en. [II.l.i] (dial.) æggestok (1) (hos
fjerkræ). LThura.Poet.160. Kværnd. UfF.

-rand, adj. se ægrund. -r»r, et. (ogs.

Æg-, 'WesenbL.Ins.245 (men smst. ogs. Æg-
ge-jj. (jf. Ægbrod; zool.) læggerør hos insek-

ter. Bergs.MS.II.315. Boas.Zool.*329. -rore,
en, ogs. et. (jf. II. Røre l.i; nu ikke i rigs-

spr.) dels d. s. s. Røræg 1 ; dels (jf. -snaps

;

sjældnere) om æg rørt med sukker. Storm.Br.
10. Amberg. Frø- og Tudseæg . . lange Slim-
strenge og Klumper, der mindede om Sago-

10 suppe, før der kommer Æggerøre og Ro-
siner i.KnudPouls.BD.38. LollO. (jf. II. Røre
1.2) billedl.: Hele Verden er for nærværende
Tid (o: i 1807) i et ÆggerøTe.Oehl.Br.II.289.
-samler, en. (nu oftere Æg-). I) person,

der samler paa ell. indsamler æg af (vilde)

fugle (som liebhaveri ell. til spisebrug). Jeg
(søgte) efter en Musvaagerede i Toppen af

et Træ; vi (skoledrenge) var allesammen
ivrige Æggesamlere.Z)rac/irø.iE0.7. Henriette

20 Lund.Erindringer.(1880).172. Æg-: BøvP.I.
349. Seier.BornholmsFugle.(1932).61. jf.: de
store Søfuglekolonier . . gaar voldsomt til-

bage paa Grund af hensynsløs Æggesam-
len. Naturens V 1918.394 samt: For Ægge-
samling (o: indsamling af hønsenes æg) fik

Smaapigerne hvert fyrretyvende Æg selv. JaA;

Knu.Jy. 1.259. (jf. Samling 2.i:; de nydelig-
ste Æggesamlinger. Henriette Lund. Erindrin-
ger.(1880).172. 2) fswL m. Æggemand ; land-

bo br.) person, der regelmæssigt afhenter æggene
hos en kreds af producenter. JernbaneT.^^li.

1937. 4. sp. 3. Æg-: FortNut.X.70. Ugeskr.f
Retsv.l933.A.247. -skal, en. (undertiden (jf.

ovf. sp.l205*'^) Æg-. WesenbL.Ins.108. Na-
turforskeren Johs.Schmidt.(1947). 98 (m. h. t.

fiskeæg). Vare L.^ 11.557 (m. h. t. hønseæg)),

(ænyd. egfg)e skal (e), æda. æg(gi) skal(æ)

(Harp.Kr.194.215. AM.51)) den skal, som
omgiver et æg (II. 2-3); paa bændelormens

40 ceg: Spårck.ND.176. — i olm. sprog navnlig

om den haarde, porøse skal om et fugleæg
(spec.: hønseæg). HesteL.(1703).A8.^ Apot.

(1791). 133. HCAnd.(1919).II.150f. Blom-
men skilles fra Hviden ved at denne holdes
tilbage i den delte Æggeskal, mens Hviden
fr&t3iges. ISuhr.Mad.^''(1945).100. i overtroen,

se Jae Bircherod. FF. 39. Thiele. III. 39.60.
Feilb.

II
i billedl. udtr.; især om noget tyndt,

skrøbeligt. *Hans Flaade . . knustes
|
mod

50 vore (o: briternes) Skjær saa let som Ægge-
skaller. Lemb.Shak.XIV60. For en halv Men-
neskealder siden var Japan for de fleste

Mennesker endnu ikke vokset ud af det

Kuriøses Æggeskal. PoUViil920.5.sp.6. ofte

om lille, skrøbeligt fartøj: Haard var Rejsen
med den lille Æggeskal (o: en jolle), der vip-

pede op og ned som en Korkprop. CJ5*5m.
Dagens HeU.(1914). 120. Bl&T. (fagl.) om
(tyndt, skrøbeligt) poreelæn: Spectator.1946.

&o 489. f om en art bagværk: Cit.l710.(HUbertz.

Aarh.II.268). -ske, en. lille (bredbladet)

ske, hvormed man spiser blødkogte æg. Kaper.
Køkkenundersøgelse.(1949).94. -skiller, en.

(kog.) apparat, hvormed man kan skille et
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raat ægs hvide og hlomme fra hinanden.

OrdbS. Æg-: MagasinNyU950.Dec.9. -skæ-
rer, en. (kog.) æggedeler. PolitiE.Kosterbl.

'U1922.1.sp.2. Soåaldem.'U1953.Sønd.9.sp.l.

-snaps, en. (jf. -dram, -likør, -punch,
-sopken, -toddy) en snaps (rom), hvori der

er udrørt æggeblommer og sukker; ogs. (og

nu vist især; jf. -røre^ om æggeblomme, der

røres stiv med sukker og nydes som et slik-

keri (evt. tilsat lidt vin). *„Hvor er' de Snese lo

tre (o: æg)!"' — „Den hele Slump
|
Er druk-

ket op idag i Æggesnapser." jBreda/iZ.LO.56.

Der blev drukket „Æggesnapse", (pigen)

kjøbte Æg og Rom. Schand.0.1.50. vi sad i

Sengen og rørte Æggesnaps saa stiv, at en
Ske kunde staa alene i den. PoV*Ial934.Sønd.

17.sp.3. -snor, en. (jf. Ægstreng 1; zool.)

snor, som æggene af visse dyr (fx. tudser)

danner. Lutken. Dyr. 296. Æg-: Brehm.DL.*

I,2.14ff. -sopken, en. d.s.s. -snaps beg. 20

Den almindelige bekiendte Egge-Sopken,
der bestaaer af Eggeblommer, stødt Sukker
og fransk Brændeviin eller Hora. HZetlitz.

Euus-ogBonde-Raad.(1789).152. Bredahl.LO.
69. Kongen selv styrkede sig paa Postgaar-

den med Smørrebrød og Æggesopken. ThEw.
FD.II.50. nu næsten kun (gldgs.) i Bagges.-

eitatet: en forrykt Hospitals-Candidat (blev)

harangeret paa følgende Maade: „Efter utal-

lige destillerte Æggesopkeners Befaling, har 30

jeg den Godhed at melde" (osv.).Bagges.L.I.

190. -spind, et. (jf. -gemme, -hus 2; zool.)

spind, hvori æg (af edderkopper m. fi.) for-

vares, gemmes. Bergs.MS.II.149 (se u. -gem-
me). BerlKonv.XX.131. -staal, et. se Æg-
staal. -stand, en. (kog.) æggeret (form for

tilberedt æg) bestaaende af piskede æg m. m.,

der koges (dampes) stiv. Const.Kogeb.34.
ISuhr.Mad.">(1923).lll. -stav, en. (jf.

II. Æg 6.1 og I. Stav 4.2; fagl.) i orna- *o

mentik: en fra den joniske søjleorden stam-

mende profildekoration bestaaende af en række
store ægformede blade afvekslende med smaa
aflange. JLange. Overs, af LUbke: Kunsthisto-

rien. (1872). 100. Stilart. 65. -sten, en. se

Ægsten. -stok, en. [II.l] (ty. eierstock;

jf. -hus 1 og Stok 7.2) I) [II.l.i] (jf. -mo-
der, -pude, -rod, -stol 1) om de hunlige

kønskirtler hos mennesker og dyr, hvori ægget

dannes; ovarium. Ruge.FT.247. Anat.(1840). so

11.486. Boas. Zool* 48. \\ hertil Æggestok-
ell. (sjældnere) Æggestoks-betændelse, -li-

delse, -svulst, -vattersot ofl. 2) [II.I.2]

(bot., foræld.) om støvvejen ell. (spec.) frugt-

knuden. JPaulli.Urte-Bog.(1761).239. Drejer.

Bot Term. 89. Meyer.' 802. -stol, en. [II.l]

(ogs. alm., spec. i bet. 2, Æg-), (sml. I. Stol

6;. I) [II.l.i] (dial.) æggestok (1). LTid.
1748.315. VSO. 1. 38. OrdbS.(sjæll.). UfF.
Æg-: Moth.E26. 2) [II.I.2] (bot.) frøstol 60

(før æggenes befrugtning). NordConvLex.Y
807. Sal.XVIII.792. Æg-: Drejer.BotTerm.
94. Lange.Flora.'(1851).XLViii. SaVXXY
416. -stor, adj. se ægstor. -streng, en.

se Ægstreng. -suppe, en. (jf. -søbe, -øl;

nu næppe i rigsspr.) suppe af kogt øl med
piskede æg (og sukker). Moth.E27. Molb.HO.
Æggesuppe er . . Gildesmad. RasmHans.M,
11.106. BornhHaandvEr.55. jf. UfF. (om
sagosuppe), -syg,*, adj. (ikke i rigsspr. æg-.
Langebek.Lex.A43 c. Krist.Ordspr.395). {ænyd.
d. s.; jf. læggesyg) om hunfugl (især høne):
som (staar for at skulle lægge æg, men som)
har svært ved at faa lagt sit æg (i rette tid,

paa det vante, ønskede sted), og som derfor

er urolig, tripper stundesløs om. Moth.E27.
ligesom Hønen kaldes æggesyg, som er

svanger med Æg, saaledes er en med Riim
svanger Digter nimsyg.Jacobi.Skr.240. *Den
kloge Høne, hvor hun dog tog fejl,

| Og
lagde æggesvg sig midt i Nælder. Grundiu.
PS.1V.522. Feilb. LollO.

\\
(talespr.) billedl.

ell. i sammenligning, om person: ivrig, be-

gærlig, ,,endeklemt"
,
„syg" efter noget, ell.

ilter, pirrelig, urolig, stundesløs, febrilsk. VSO.
1.39. Fienden skal blive ligesaa æggesyg for

at blive af med Guldet, som han nu vil

blive gridsk paa at sanke det.Grundtv.Saxo.

1.87. Der er Intet, som verdslig Klogskab
æggesygt er saa forhippet paa, som paa Øie-

blikket, hvad gav den ikke for at kunne
regne rigtigt. Kierk.XIV.350. For at skaffe

Plads til to af de mange æggesyge, griber

man maaske til den Udvej at skille Stillin-

gen som Partiformand og den som Finans-
udvalgsformand fra hinanden. Fyens V. Vi»

1920.3.sp.4. Feilb. ofte i forb. (løbe, trippe

(om), være) som en æggesyg høne: (PSyv.
11.112). Moth.H78. VSO.1.39. (han) sad .

.

som en æggesyg Høne, tænkte paa al den
dyre Sæk (0: vin), der gik med til ingen

Nytte. Baud.KK.123. Fru I. .. gik rastløs

som en æggesyg Høne og tuslede rundt fra

Stue til Stue.EmilRasm.FB.106. UfF. -sæk,
en. dels (zool.) om æggegemme hos visse dyr:

Frem.DN.530. Boas.Zool.*282. Æg-: Univ
Progr.1952.11.250. \\ dels (dial.) d. s. s. -pose

1. UfF. -sobe, en. (;'/. ænyd. eg(g)e-subbe,

-sup, glda. eggeswben (Enmiddelald.da.Læge-
bog.(1927).27) samt Ægge-suppe, -øl og I.

Søbe, Ølsøbe) kogt øl (ell. vin) med æg og

sukker (nydt som madret ell. drik). Moth.
E27. vi vederqvægede os med et . . Mid-
dagsmaaltid . . Kyllingesteg og Æggesøbe.
Bagges.DVlX.406. Naar man har Dobbeltøl

og hvidt Sukker og Æggeblommer, kan man
sagtens lave en god Æggesøhe. Goldschm.l den
andenVerden.(1869).6. Æggesøbe, kogt 01
med Æg og Sukker, var . . en yndet Drik,

Hallebu. 181. Fr Grundtv. LK. 228 ( Egesue).

UfF. II
i sammenligning. Elbens Vand . . har

en Farve omtrent som Æggesøhe. HAMall.
E.22. Man kunde . . bløde dogmerne op .

.

Man kunde rette dem an som en tynd ægge-
søbe. Grøn6.(7oe</ie./7.f'i939;.2i3. jf. (om lød

hos heste; vet.): Ægges øh e gu.nl. Viborg<&

Neerg.HB.76. Heste, der have gule Haar,
men mørkere Skær end Isabellen . . kaldes

XXVII. Eentrykt •/„ 1953 77
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Æggesøheguul. PWBalle.RJ7. -sagaer, en.

spec. fy/. Æglampe ; fagl.): apparat hvormed
ægs kvalitet, friskhed undersøges (ved gennem-
lysning). Bl&T.

I« «eS&©t> d'^i- ['36(')99'; som sidsteled

i ssgr.-iægdt, ogs.-^æigQt] (især tidligere ofte

skrevet egget). (penyd. (-)egget (Kingo. SS.
Y62. treegget. Kalk.V.1080), glda. -egget,

-æggeth (i to egget (Bønneb.I.165); se ogs.

u. tveægget/ oldn, -eggjaSr (i ssgr. som
har5-, starr-, tvfeggjabr}, jf. mnt. egget (og

eggechj/ afl. af I. Æg (1-2)) I) forsynet
med æg(ge). I.l) (jf. I. Æg 2; foræld, ell.

m. overgang til bet. 2) om hugvaaben, skæ-

rende redskaber. *see her eet egget Sverd,
|

Der skal omgiorde dig. PoulPed.DP.(1937).
95. *de bær Sverd og egget Staal.Sort.HS.

A4.^ LTid.1726.63S. jf.bet.2: Jagtknive med
tunge, enkelt eggede Blside. JPJae.1.133.

1.2) (sml. ægge 1.2; bødk.) om stav: hvis

kanter er færdig tildannede til isætning.

høvlede, eggede og krummede Staver. JBød-

keri. 8. Varefortegnelse til Lov '/s 1908 om Told-

afgifterne. (1908). 190. jf.: raaæggede sta-

ver (o: staver som kun er skaaret ud, men
ikke færdigbehandlede). OrdbS. 2) (især fagl.)

som sidsteled i ssgr. (ofte m. num. som for-

led): som har æg(ge) (1.2; jf. dog tveægget

2) af den ved 1. led angivne beskaffenhed

ell. i det ved 1. led angivne antal; fx.: et

bredægget Svævd. PEMull.Isl.175. (den)

dobbelt-æggede Stenklinge eller Stenkniv.

Verdenshist.lAO. (soldatens) tre ægge de Bsi-

]ojiet. Rist.ER.91 . Larsen.611. jf. en-, skarp-,

to- (u. to- i ssgr.), tve-, tværægget.
TI. ægget, adj. (afl. af II. Æg (l.i);.

vist kun f[-iæJg8<]; biol.) i forb. som en-
(sj. et-) ell. tveæggede (sjældnere toæg-
gede^ tvillinger, et enægget Tvillingpar.

Ugeskr.f.Læger.1909. 862. se videre u. Tvil-

ling 1. hertil: de Tilfælde, hvor Ægget-
heden (hos tvillinger) er undersøgt. iVord.

Medicin.l945.2574.sp.2. Eenæggethed eller

Tveæggethed. smst.

Ægge-tid, en. {oldn. eggtfb) tid paa
aaret, da æg lægges; vist kun om fugles lægge-

tid. Moth.E27(m.h.t.høns). vAph.(1759).5.

vi kom til en 0, hvor der var Edder-
fugle, det var netop i Æggetiden. DagriVj/Zi.'/ii

1910.1.sp.3. -toddy, en. (ogs. Æg-, Sme-
den. (1952). 110. sml. Larsen.^ (1888)). (jf.

-punch, -snaps^ (rom)toddy med æg. drik-

ke no'ne varme Æggetoddyer. OBocfc. fl^ans

Hendriks Tossestreger.[1904J.60. Kaviar.1911.

[32.]sp.l. -t«j, et. [1.2.1] (ogs. Æg-. Vi-

borgStifistidende.Vil854.4.sp.2. Feilb. UfF.
(sjæll). jf. SvGrundtv.DF.224). (ænyd. æg(-),

egtøy, mnt. eggetowe; jf. -redskab; især

dial.) værktøj (le, kniv) forsynet med en æg;
skærende tøj (I.l.i); ægværktøj. Kværnd. Kul-
svierB.90.167. UfF. -nid, en. (fagl.) træ-

uld til ægpakning. Danmarks Skove. (1938).
397. -ur, et. (jf. -koger 2; kog.) særlig tids-

maaler (timeglas ell. vækkeur til angivelse af

korte tidsrum) anv. ved kogning af æg. Æg-:
OrdbS. -vand, et. dels (især kog.): vand,
hvori æg koges ell. er kogt (PoV*litl952.Till.5.
sp.3. Feilb.); dels (l.br.): vand, vædske til æg-
præservering (Pont.UE.H3). -varmer, en.

(jf. -hætte og Varmer 2 slutn.) varmehætte
til (blødkogte) æg. Const.GH.16. TidensKvin-
der.^Vil929.28. jf. ndf.: et Spædbarn . . med
en strikket ulden Toplue, ligesom en Ægge-

10 varmer, JFJens.Z.95.
||

(jarg.) om (stram)
strikket damehue. jf.: en saakaldt ægge-
varmerhue.PoL"/ii7952.TiZi.4.sp.i. -vase,
en. se Ægvase. -vende, v. [1.3] (ogs. æg-,
Moth.E23. VSO.1.682. MargretheFibiger.Ån-
ninaHjelm. (1899). 115. Pol.*U1941.18.sp.3.
StevnsBjev.il 3. jf. D&H. samt Ægvending.
SyStrikkeB.203 (men reg.: Ægge-;;, (jf. -ka-

ste og sidekaste; haandarb.) m.h.t. bredde

af tøj, stof (i alm.: slidt lagen): sprætte op
20 midtad fra ende til anden og sy stykkerne

sammen æg mod æg (saa de slidte partier

paa midten kommer til at vende udefter).

Sengelagen, som er bleven æggevendt.if B.

1793.567. Raketten.1833.258. PLevin.HG.128.
-vender, en. (kog.) en art bred paletkniv

(spejlægskniv) til at vende spejlæg med, naar
de skal spejles paa begge sider. Statstidende.'!

i

1952.1. sp.3. -væddeløb, et. (jf.-\øh) om
forsk, former for væddeløb i forbindelse m.

30 behændighedsøvelser m. (raa) æg; spec. om
væddeløb, hvor deltagerne skal balancere med
et æg paa en ske (der holdes i haanden
ell. i munden). Pol.''lisl943.13.sp.3. -vær,
et ell. t en (Moth.E26). (oldn. eggver; jf.

III. Vær; no.) (ruge)plads, hvor der samles

æg. Grundtv.Snorre.II.227 (se u. Fiskevær^.
AEMeinert.NaturenogMenneskelivet.I.(1854).

275. Æg-: Moth.E26. -»1, et ell. (om enkelt

portion) en. (sjældnere Æg-. HCAnd.BCÆ.
40 1.202). (jf. -punch, -suppe, -søbe^ varmt øl

tilsat æg og sukker (navnlig nydt som (op-

livende, styrkende) drik, fx. mod forkølelse,

forkommenhed). Levin. „Nu skal du faa en
Æggeøl" . . Æggeøl var noget, som jeg aldrig

sa'e nej til . . naar jeg var forkølet. Mi?.//.
86. styrke sig ved et Glas varmt Æggeøl.
KMads.Skagensmalere.(1929).17 . UfF.
Æg-græskar, et. (jf. -plante 2 og

II. Æg b.i) 2( varietet af græskar, Cucurbita
50 pepo L. (var. oviformis). Funke. (1801). II.

345. Løwe.Pris-Fortegnelse over Frø. (1918).23.

sp.l. Ægge-: Have-Tidende.1861.65. -hin-
de, en. se Æggehinde. -holm, en. (jf.

æda. stednavn Æggiæholm (ValdJord.(1926).

30)) holm, hvor vilde fugle (i stort tal) lægger

deres æg (og som afsøges af æggesamlere {!)).

Frem.DN.411. \\ især som stednavn, se Jens
Sør.I.202.205. Trap.mi.515.IY.464. Stedn.IL
154. -hns, -hvide, se Ægge-hus, -hvide.

60 -hej, en. [I.l.i] (anat.) lille cellehøj paa
æggestokken, der indeslutter ægcellen. LandbO.
III.311 f. Husdyrsygdomme.(1941).477. -ha-
ne, en. se Æggehøne.
Ægide, en. [æ'gi'Sa] (nu sj. (efter gr.)
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I

Aigide (se l.lOff.). — t Ægid, et. Zetlitz.

11.316). flt. (1. br.) -r. (sv. egid, ty. ågide,

fr. égide, jf. eng. ægis; af lat. ægis (gen.

-idisj, gr. aigis; jf. forb. Athenes skjold u.

Skjold 1.3 beg.) egl. (mytol.): et af Athene
(Minerva) ell. Zeus (Jupiter) baaret pan-
ser ell. skjold. *Foran gik . . Athene,

|

Høit med Ægiden, det evig i Pragt tidtrod-

sende Gudskiold. Bagges.NblD.186. Wilst.Il.

II.V.447. *da løftede Zeus Aigiden, det

blanke | Rigtomqvastede Skjold . . han ly-

ned og tordnede høit, og rysted Aigiden.

smst.XVII.v.595. BerlKonv.XXIYlOS. \\ tU

t billedl. udtr.; især som udtr. for, at noget

værner, skærmer, beskytter en, er et skjold

(1.2) for en. *Den lykkelige Elsker er om-
værnet

I

Med et Ægid mod Vanhelds Vile-

skud. Zetlitz.11. 316. *hun (o: Alma) Skran-
ken (o: hvor Adam Homo efter døden staar

som anklaget) iilte let forbi,
| Og dækket af

Uskyldigheds Ægide
|
Nu stilled sig til For-

svar ved hans Side. PalM.Y446. nu næsten

kun i forb. under ens (sjældnere: et forholdsj

ægide, under ens osv. værn, beskyttelse; i

videre bet.: under ens auspicier, ledelse. Vi-

denskaber, Kunster, Handel . . blomstrede
under vise Loves og en mild Regjerings

Ægide. Blich.(1920).XIII.179. (da) Struensee

stod ved Magten, levedes (paa Frydenlund)
under den unge livsglade Dronnings Ægide
et farverigt SommeTliy.Nystrøm.S.139.
Æg-jærn, et. [I.2.i] {ænyd. glda. d. s.;

jf. -staal; nu næppe i rigsspr.) æggeredskab.

S&B. BornhOS.(om (stor) saks), -kam-
mer, et. (zool.) I) tomt (luftfyldt) rum i

et æg (spec.: i den stumpe ende af et fugle-

æg). WesenbL.Ins.65. Naturens V. 1944.417.

2) lille rum, hvori visse dyr (insekter m. m.)
lægger deres æg. Ægge-: Spårck.ND.262.
-kant, en. [I] især [1.3] (jf. -liste; haand-
arb.): kant af stof, der er forsynet med en æg.
SyStrikkeB.46.205. Statstidende.'U 1952.1.sp.2.

-kapj^el, en. se Æggekapsel. -kaste, v. se

æggekaste. -kerne, en. [II.I.2] (bot.) den
centrale del af et æg, en ægcelle; ægkrop; Nu-
cellus. Lange.Flora.''(1864).XLVii. SaUXXV
685. Ægge-: NordConvLex.Y807. -krop,
en. [II. 1.2] (bot.) ægkerne. Warm.Frøpl.25.
-lampe, en. (jf. -lyser og Æggesøger;
fagl). Bl&T. -led, et. (jf. I. Æg 1 og 2.3

samt Sadelled; anal.) led, der er bevægeligt

om to paa hinanden vinkelrette akser, som
begge ligger paa samme side af ledlinien. Sal.

XI.606. JLindhard. Denalm.Gymnastiktheori.
IL(1915).46. -leder, -linie, en. se Ægge-
leder, -linie, -liste, en. [1.3] (jf. -kant;
væv.). Æg-Listen kaldes de Kædetraade, der

løber parallelt med Stoffets Kant. Manufakt.
(1942).125. -lyser, en. (jf. -lampe; fagl.)

apparat til gennemlysning af æg. SorøAmts-
tid.''/tl944.10.sp.l. -lægs^ende, part. adj.

(især fagl.) som lægger æg, formerer sig ved

æg; ogs.: som er ved at lægge æg; spec. dels

om fugl (navnlig: høne): som er i læggetiden.

Han holder 2000 æe;læggende Høns. DagNyh.
*'h 1880.2. sp.6. Naturens V 1944.435. \\ dels

(mods. levendefødende beg.): som formerer
sig ved æg (oviparus). vAph.(1772).III.129.
Krybdvr . . Æglæggende fireføddede. VareL.
(1807/.III.454. Boas.Zool.*459. -lægger,
en. (sj. Ægge-. HugoAnd. HK. 62). (fagl.)

om hunfugle, spec. fjerkræ som ænder, gæs
ell. (oftest; jf. Æggeliøne^ høns: som lægger

10 æg, er i æglægning; ofte i forb. som en god,
slet æglægger, tidlige Æglæggere. jJ/øMJI./.69

(om ænder). Udprægede Æglæggere ere .

.

de fleste mindre (hønse)B.&ceT.VortHj.III,

4.43. AndNx.MJ.1.84 (se u. II. skulke 3.i).

II
(sj.:) (et) Tegn, der tyder paa gode Æg-

læggersker, er Hanens Tilnærmelser. ff;em-

met.l907.550.sp.3. -lægning, en. (nu sj.

Ægge-. vAph.(1759).5. Holst.R.). handlin-

gen at lægge æg; ogs. (i forb. som være i

20 æglægning^ om ell. m. tanke paa det tidsrum,

i hvilket der lægges æg. Funke.(1801).1.145.
Andriken forlader sin Mage, saa snart Æg-
lægningen er endt. Bogan.11.99. når denne
(0: bidronningen) . . er i æglægning. TtdssA;r.

f.Biavl.l952.102.sp.2. \\ hertil bl. a. Æglæg-
nings-apparat (om æggebrod olgn. S&B.),
-bur, -kontrol (LandbO.^II.707), -periode,
-plads (m.h.t. laks: Vikingen. 'Ii»1952. 4.

sp.l), -rør (hos galmyg: LandbO.'II.711),
30 -tid. -låsning, en. [II.l.i] (biol.) det, at

det modne æg løsner sig fra æggestokken;

ovulation. WLauritzen.Om svangerskab.(1891).
26. Landbo.'1.107. -manchet, en. se u.

Manchet 2.5. -mand, en. se Æggemand.
-mnnd, en. [II.I.2] (jf. Kimmund; bot.)

aabning i spidsen af æggehinden, hvorigennem
støvrøret kan bane sig vej; Mikropyle. Sal.

XVIII.792. -net, -olie, -ost, se Æggenet
osv. -oval, en. (jf. II. Æg B.i og Æggelinie;

40 fagl.) oval (I), der er noget tilspidset i den
ene ende (som omridset af et æg), (kumteselen)
er en med Metalbeslag forsynet Trækrans,
formet som en Ægoval. Op/B.V/.36. hove-
dernes regelmæssige ægov&L PNørlund.DK.
64. -plante, en. (ogs. Ægge-, se ndf.).

(jf.U.Ægb.i) S( I) (jf.u.-imgt) Solanum
melongena L. af natskyggefamilien med hønse-

æglignende frugter (,,auberginer"). Hempel.
Flora. (1834). 157. Joh Lange. PI. (1949). 76.

50 Ægge-: Stue Gart.(1810). 41. SvendLassens
Hoved-Prisliste.1925.21. 2) (l.br.) æggræskar.
Ægge-: Svend Lassens Hoved- Prisliste. 191 4.

21. -pulver, -redskab, et. se Ægge-
pulver, -redskab, -rund, adj. (nu sjæld-

nere ægge-, Moth.E27. Eilsch.Term.35. Molb.
HO. Goldschm.Bl8.IY.156. sml. MO.' D&H.).
(jf. -iormet osv. og II. Æg B(i); især fagl.)

om legeme ell. (vist oftest) flade: aflang rund
som et æg (af form ell. omrids); oval (II),

60 ellipseformet olgn. (spec. (bot.) om plantedel

(blad, frugt)). Langebek.Lex.A43a. (bille) af

ægrund Figur. Funke.(1801).1.435. Bladene
. . ægrunde, heelrandede. Schaldem. HB. II.

61. en lille ægrund Nød. Manufact.(1872).

IV
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44. Ludv. jf. (sj.): Æggerundhed. Primon.
Lexicon.(1807). 191. -rer, et. se Æggerør,
-salve, en. {glda. egge salffue (Enmiddel-
ald.da.Ijægebog.(1927).59); jf. Æggeolie; nu
næppe br.) salve tilsat æggeblomme. Moth.E26.
Apot.(1791).133. Holst.R. -samler, -skal,
-skiller, en. se Ægge-samler osv. -slan-
ge, en. (jf. -snog; zool.) slangen Dasypeltis

seabra i det tropiske Afrika, der udelukkende
ernærer sig af æg. Lieberkind.DYVI.320.
-snog, en. (zool.) d. s. BøvP.II.444. -snor,
en. se Æggesnor. -spore, en. [II.I.2] (bot.)

svampespore dannet ved befrugtning (kønnet

forplantning). Warm.Bot.518. jf.: Oomyce-
tes. Ægsporesvamp. KoldRo.Sporepl.137.
-Staal, et. [1.2] (Æ^ge-, RasmHans.M.
11.86. Smeden. (1952). 59). {ænyd. eg-staal,

-staell (RephoUz.Stampenborg.(1820).165. Bo-
ers. VetF.226), mw<. eggestal

; jf. -]ærn; fagl.)

(særlig haardt) staal, som indlægges i æggen
(paa vaaben ell. værktøj); ogs. om æggeredskab.
EPont.Atlas.il1.80. Ægstaal, saxisk Staal,

tilvirkes af godt 8ta,ng]eTn.Krutzsch.Jord-

bundslære.(overs.l850).101. billedl.: *af lis,

af Flint, af Egstaal er min Skjønnes Hjerte.

Blich.(1920).Y11.171. \\ (jf. Staal 2.i; brugt

i overtroen som værn mod onde magter. Kaster
hun ægstaal deri, saa kand øllet ikke for-

giøres (under brygningen). JacBircherod.FF.
54. *(bonden) har med Ægg-staal jaget

Fanden. FrHorn.SomnPoet.49. Thiele.III.58.

-sten, en. (jf. II. Æg 5.i) ægformet sten;

især (sml. II. Æg 2 (om rogn); mineral., for-

æld.): rognsten; oolit. vAph.Nath.II.179.VIII.
343. Brunnich.M.lO. Ægge-: Amberg. jf.

Levin, -stol, en. se Æggestol. -stor, adj.

(sjældnere ægge-^. (sml. II. Æg 4.4 slutn.;

især (g) af et hønseægs størrelse. Bl&T. en
ægstor .. Forbening. MdssfcrDj/rZ.LF/. 97.

æggestore .. Sten. NationalmusA.1952.111.
-streng, en. (ogs. Ægge-). 1) (zool.) ægge-

snor. Ægge-: BMøll.DyL.II1.91. Danm
Fauna.1.57. 2) [II.I.2] (jf. Frø-, Navlestreng

2; bot.) streng (1.4.2), hvormed ægget er befæ-
stet til ægstolen; Funiculus. Drejer.Bot Term.
94. Warm.Bot.531. Ægge-: NordConvLex.
Y807. -syg, -sæk, se ægge -syg, -sæk.

-sætte, t'. [1.2(2)] (no. eggsette ; sj.) staal-

sætte (1) (et sværd). Thiele.Bjergmandsdalen.

(1817).68.

I. Ægt, en. [ægd] flt. -er. {ænyd. glda.

ægt(e), ect(e) og eygt, æda. (flt.) æctæ (Kalk.

IV.958); særdansk ajl. af age (som Bægt af

I. bage, Drægt af III. drage, Tægt af II.

tage^; jf. Ægt-arbejde, -kørsel; foræld.) egl.:

det at age, køre; kørsel (Moth.A64. sml.

Vognægt^; næsten kun (jf. Omgangs-, Pligt-

ægt og 1. Rejse 2.3j; befordring ell. trans-
port, som indehavere af faste ejen-
domme (kronens bønder og hovbønder) ud-
førte (som en art hoveri) i det offentliges
tjeneste (jf. Kirke-, Konge-, Skole-, Sogne-,
StakkelægtJ ell. for herremanden, gods-
herren m. m.; pligtkørsel; ogs. om den

dertil svarende forpligtelse, henh. rettighed, ell.

om afgift, skat som afløsning deraf (vAph.
(1764)). (ofteiforb. som gøre, yde ægt(er),
køre (i) ægt, sige i (o: tilsige til) ægt^.
Bonden er i ægt med heste og vogn. Langebek.
Lex.A43c. Holds-Vogne, som skulde kiøre i

kongelige Ærender og i Ægt med Adelen.
E Pont. Atlas. Y 970. (bønderne) holdt med
deres Vogne ved Kroen og forede; thi de

10 havde gjort Ægt for Grev S.Winth.Vin.46.
Bønderne (var) fritagne for Krigstjeneste

mod at yde Ægter. Ooldschm.BlS.il. 125.

Karlene fra vor By maatte køre Ægt for

de fremmede Krigsfolk. HUss.IH.49. JurO.
(1934).163. Feilb. UfF. sml: Spørgsmaal om,
hvor langt de Ægtvdende kunne tilpligtes

at kiøre.MR.1850.87. jf. Arheide sp.794'''^:

qvit ogfrj for Landgielde, ÆgtogArbeide,
og Skat. DL.i

—

5—18. Afløsningsvederlag for

20 Ægt og Arbeide til Kirker. LovNr.36^*131873

.

§1,8. lang (MO.' Cit.l837.(Vider.III.54).

jf. Langægt (og KbhDipl.II.215)), henh.

kort (JohsSteenstr.BF.74), stakket (se

I. stakket l.i^ ægt.
||

(dial.) i videre anv.,

m. h. t. forhold (transport, arbejde) til søs;

se Sydfynske S. 108. 203.
||

(l.br.) i billedl.

udtr., om (trælst) pligtarbejde, „hoveri". *en
kvindelig Slægt . . |

som lydig gjør Søgne-
dags-Gjerningens Ægt. Rich.11.181. *En fat-

30 tig og hærget, en nedbøjet Slægt . . |
Der

bar sine Byrder, der kørte sin Ægt
|
med

Tidernes rullende Yogn.Tilsk.1921.II.47.

II. Ægt, en. hyppig skrivemaade for Egt
(s. d.).

Ægt-, segt-, i ssgr. I) (foræld.) af
I. Ægt (saaledes i alle de behandlede ssgr.

ndf., hvor andet ikke anføres); foruden de ndf.

paa alfabetisk plads medtagne desuden Ægt-
bog, -byrde, -dag (jf. Spanddage, -lægd,

40 -pligt(ig), -protokol, -seddel, -tjeneste. 2) (jf.

Ægte-j af II. ægte; se u. ægtefødt, jf. Ægt-
hed; spec. (sv. akt-; efter ty. ssgr. m. echt-

(som echtdeutsch, ægte tysk); nu sj. i alm.

spr.; i stedet bruges ssgr. m. ægte- (se Ægte-
2) ell. (alm.) forb. af ægte -|- adj. (ell. subst.))

i ssgr. som: Der skelnes mellem Ægt-
Antikglas .. og Neu-Antikglas. TefcnLe/cs.

1.29. mange herlige ægtdanske Ord.
SBloch.Sprogl.53. vor ægtchristelige ca-

sotholske Relig\on.Oehl.XYII.138. (Goethes)

ægtpoetiske friske Fremstillelser. sa.Er.II.

112. et godt Helbred . . dette ægtvæsent-
lige Goåe.Cit.l845.(Hjort.B.I.109).

Æg-tand, en. (zool.) uparret, fremstaa-

ende tand (ell. horndannelse) hos udviklede

fostre af visse æglæggende dyr (bl. a. slanger

og øgler), hvormed æggeskallen gennembrydes.

BMøll. DyL. III. 33. Lieberkind .DY YII. 38.

Ægt-arbejde, et. ægt(kørsel). Det
60 egentlige Ægt- og smaae Pligtsarbeide, som

Mølle- Kirke- og Vandreiser. A' ørregr.Pnm^r.

III.229. DanmRigHist.III, 2.280. -bonde,
en. bonde, der gør ell. er pligtig at gøre ægt.

Davids.F.324. Kidde.J.20.
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I. tiJ Ægte, suM. (et: D&H.). ['ægda]

uden flt. (ænyd. æcte, egte (og egt), ægte

fødsel, ægteskab (i forb. som beholde til egt,

leffue i ecte, tage, bekomme til echte^, ogs.:

ægtefælle, glda. æcthæ, ægte fødsel (i forb.

føddh(er) aff æcthæj, sv. (begåra, giva, ta

til!) åkta, no. (ta, gi, få) til ekte; fra mnt.

echt(e), ægte fødsel (og deraf flydende ret),

ægteskab (to (der) echte nemen), jf. mht.

echt(e), ægte fødsel, holl. echt; substantivering i_o

af II. ægte) ægteskab; (bortset fra ssgr.)

kun (jf. dog f: komme i ægte med een.

Langehek.Lex.A44a samt D&H.) i forb. til

ægte, knyttet til et verbum, som udtryk for,

at et ægteskab ønskes, forberedes, stiftes ell.

eksisterer. Lader nogen Dannemands Datter
. . sig beligge af den, som engang haver
bedet om hende til Egte, efter den Tid at

han .. har faaet 'Nei.Forordn.'^lal734.§6.

(han) forlangte Pigen til Æ.gte. KbhAftenp. 20

1778.sp.757. Wilst.0d.IYv.6(se u. tilsige 4

slutn.). Næste Søndag lyste Præsten til

Ægte for Ungkarl N. N. . . og Pigen L. C.

Aakj.B.171. begære til ægte, se begære 2

slutn.
II

t alm. spr. nu kun i flg. forb.: faa,
have til ægte, blive ell. være gift med. en

Enke, hvilken hånd siden fik til ægte.Holb.

GW.IVIO. han havde Valdemars Søster til

Ægte.Schousbølle.Saxo.467. *Du, som tilægte

faaer den skjonneste
| . . af alle Landets 30

B.yTdeT.PalM.Venus.28. Naar man .. vil

vide, hvem man skal have til Ægte. JKamp.
DF.116. give til ægte, m.h.t. ens afkom
(datter) ell. myndling: bortgive i ægteskab.

Moth.E33. LThura.Poet.272. VSO.I.39. Giv
min Søn din Datter til Ægte (1871: Hustruj.
2Krøn.25.18(1931). tage til ægte, indgaa
ægteskab med. (næsten kun m. h. t. kvinde, jf.

dog Langebek.Lex.A44a. JBaden.DaL.). Hvil-

ken Præst til Egte tager noget Qvindfolk, 40

som af anden tilforn besovet er . . miste sit

KaiM.DL.2—11—13. tog .. en fri Mand en
Slavinde . . til ægte, bleve Børnene holdne
for Slaver. Kraft.VF.136. naar de opstaa fra

de døde, da tage de hverken til Ægte eller

bortgiftes (1819: da hverken gifte de sig, ei

heller g\ite%).Marc.l2.25(1907).
II. ægte, adj. ['ægda] Høysg.AO.196.

(ænyd. ec(h)te i bet. l.i og 2-3, glda. echte

i bet. 1.1, sv. åkta, no. ekte; fra mnt. echt(e) so

(hvoraf hty. Inaneord echt^, egl. sa. ord som
oht. ehaft, til oht. ewa, osax. eo, mnt. e(we),

lov, giffermaal (jf. ty. che, ægteskab), samt
et adj. m. bet.: ,,behæftet med", derefter:

„overensstemmende med" (jf. II. hæfte, -agtig

(-haftig);; sml. I. Ægte, III. ægte, Ægthed)
I) (mods. uægte \) m.h.t. afkoms- ell.

samlivsforhold, i. I) (jf. unaturlig 3, ægte-
skabelig slutn.) om menneskers afkom: født
i ægteskab; ægtefødt; legitim. Moth.E33. 6_o

Dannemark (gjorde) paa de Tiider ingen
Forskiæl . . mellem ægte og u-ægte Printzer.

Uolb.DH.L199. en ægte Afkom. VSO.I.39

(jf. Ægteafkom^. Afdøde H. B.'s mormoders

ægte descendenter . . har fortrinsret (til

legatet). Statstidende.^*/! 1951 .l,sp.3. \\ navnlig

dels (jf. ægtefødt; nu især arkais.) i forb.

ægte ifødt: Ægte fød og baaren (jf. ægte-
h&aTer\).vAph.(1764).7. enhver (af kongesøn-

nerne) enten han var ægte eller uægte fød,

giorde Paastand (paa riget). Mali.SgH.683.
bevise, at han er ægte og ret iøåt.Ch^yrop.

Haandv.181.— dels (undertiden uegl. (m. over-

gang) til bet.4:.i) i forb. som ægte datter
(Nørreg.Privatr.II.261) ell. søn: Gram.Nuc-
leus.747. *jeg er Olaf, Trygves ægte Søn.

Oehl.in.l54. YilhMøll.(Bagger.ILxiv). bil-

ledl.: den jevne og roelige Landmand . .

Naturens ægte Søn. Junge.9. Han (o: en hen-

synsløs officer) var en ægte Søn af „De Ven-
ners" gamle Skole. Davids.F.15. jf.: Paulus
. . sender Hilsen til Timotheus, min ægte
Son i Troen (Chr.VI: retsindige søn i troen;

1907: sit elskede Barn; 1948: sit ægte Barn
i Troen). lTim.1.2). ('//.Ægtebarn; navnlig

jur.:) ægte barn: * Betænk, om du forsvar-

lig gjør . . 1
At søge deres Gavn og Tarv,

|

Som Slegfred-Unger ere? —
|
Bør ej et ægte

Barn i Arv
|
Prioriteret være? Falst.lOl. Hun

er eneste Barn . . Ja, det vil altsaa sige

„ægte"; de udenoms spiller jo ingen Rulle.

Wied.PS.266. Borum.Familieretten.l.(1936).

6. Feilb. billedl.: *I Mørkets ægte Børn
(d: de faldne engle). Ew.(1914).1.188. ll'im.

1.2(1948; se ovf. 1.20). I.2) (nu kun (især

O, jur.) i enkelte tilfælde, spec. i forb. ægte
fødsel (se ndf.); i øvrigt afløst af ssgr. m.
Ægte-, Ægteskabs- (ell. ofte blot som sær-

skrevne varianter af ssgr. m. Ægte-j^ om i

ægteskab samlevende personer ell. dertil knyt-

tede forhold.
II

om personer, egte person.

Moth.E35. Vi skulde lade Præsten . . vie os

sammen; og derpaa uden videre Ceremonier

. . gaae til Sengs. Jeg vilde see paa den, der

torde sige, at vi vare derfor ikke ægte Folk.

Holb.Vgs.(1731).II.l. (hun) var hans ægte
Dronning. Schousbølle.Saxo.242. han var hen-

des ægte Gemahl. smst.275. ægte husbonde,
se u. VIII. skær 4. Jeg (er) barnfød . . af

fattige, dog ærlige, Christelige og ægte
forældre. Cit.1735. (KirkehisfSaml.6R. IL
379). Æreboe.5. Jeg er kommen hid, skiønne

Jomfrue . . at begiære hende udi ald Tugt
og Høviskhed til min ægte B nstr n.Holb.
Stu.II.8. Rostgaard.(Bruun.FR.II.43). Den
som krenkede en Egte Kone, miste sin

hemmelig Lem. Pflug.DP.99 3. Cit.l772.(JO

Jessen. Slagelse Herreds Skolehist. (1942). 128).

Den Kiærlighed jeg bær til Jer, overgaar

. . vidt en ægte Mands Kiærlighed. i^om
Grønneg. 1. 181. FrHorn.PM.129.

fj
om for-

hold. Egteskabsløfte . . Er et egte løfte.

Moih.E38. De forførte og voldtoge Jomfruer
og gifte Koner; Fast ingen ægte Seng kunde
være ubesmittet for dem. Suhm.Hist.1.21

3

(jf. u. Ægtesengj. han (indlod) sig . . i

kærlig ægte Forening med (N.N.).Cit.l790.
(J C Jessen. Slagelse Herreds Skolehist. (1942).
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23). Egtebørn ere de, som ere føde af For-

ældre, der ere egte viede med hin anden.

DL.5—2—32. Vi ere alt ægte viede Folk.

Holb.HP.III.2. det ægte livs stand, den
ægteskabelige stand: Skulde . . en Ægteherre
være forpligtet til at lukke sine Øine for

enhver fremmed Skjønhed, synes hiin det

ægte Livs Stand, som man jo kalder den,

kun slet at kunne bestaae med et ægte
(se bet.i.i) ridderligt Sind.Ing.VS. 1.137. ip

det lykkelige Par indtraadte nu . . i det ægte
Livs Stand. sa.EF.I.187. jf. Ægtefødsel: Af
ægte Fødsel (liberi legitimi) siges ikke

aleene de at være, 1) som avles og fødes

af dem, der ere ægteviede med hinanden,
men endog 2) de, som avles eller fødes

af dem, der siden ægte hverandre. iV^ørregr.

Privatr.1.80. TroelsL.Xn.149. (Christian IV)
kaldte sin yngste Datter med Kirsten Munk,
om hvis ægte Fødsel han tvivlede, „den kas- 20

serte Frøken". DanmKonger.270. sml.: det
(0: at tæven har løbet med flere hunde) hans
(d: hvalpens; jf.bet.l.a) ægte Byrd dog
ej forringe ka,nå.FrHorn.PM.129. 1.3) (især

fagl.) om afkom af dyr ell. planter
\\ (jf.

uægte 1.2^ om afkom af (hus)dyr (spec.

hund, kat): raceren, denne ægte, fyenske
Sipiås. Bagger.1. 61. Er det en ægte Hund?
JesperEw.PF.63. || om plante(del). jeg har
plantet dig som ædle Viinkviste, ægte Plan- 30

ter tilhobe (Chr.VI: som skulde gandske
være en trofast sæd; 1931: en fuldgod Stik-

ling). Jer.2.21. nu næsten kun i ssgr. som frø-

(s. d.), rod- (s. d.), sortsægte fPodekviste af

Æbler — sunde og sortsægte, ifawen. 2925.

Nr. 4. omslag.4. Tilfælde, hvor Planten kun
kan formeres sortsægte ad vegetativ Vej.

HavebrL.^I.730); sml. (i substantivisk anv.,

om podekvist ell. det træ, hvoraf denne er taget;

nu næppe br.): Saftgangene møde lige imod +0

hinanden, baade paa Stammen og paa Æg-
ten. Samtale mellem en Bonde og en Urtegaards-

mand.(1781).10. der tages af en Ægte, eller

af et Træe, der har baaret, som du vil have
Frugten af, en Green. smst.

2) (jf. bet. B og i; mods. IL falsk 3, for-

loren 3, kunstig 5, uægte 2) som er af den
rigtige, sande, uforfalskede art; som
svarer til, i virkeligheden er, hvad det synes

at være, har navn efter, udgives for at være; so

virkelig; egentlig; spec. (om ting; se navn-

lig u. bet. 3(1-2 )j.' som ikke er tilsat fremmede
(og ringere) bestanddele; ren; ublandet.
2. i) (jf. stilægte^ i al alm. en ægte hollandsk

Dnc&t.KbhAftenp. 1778. sp. 451. for at see,

om det Hoved, man gjemte af ham, var
ægte, blev hans Grav &Sihnet. HCAnd.Breve.
1.155. hendes ægte hvide Tandrække lo op
til hans torlorne. Schand.IF.325. Forfalsk-

ninger af . . 10-DoUarsedler . . udført . . paa 60

ægte Papir, der antagelig er fremskaffet ved
Afblegning af en l-Dollarseååe\. PolitiE.V»
1925.3. (det) uklare skel mellem „ægte"
og „uægte" TnneindskTiitei. DSl.1939.111. en

ægte rembrandt (0: et originalmaleri udført

af Rembrandt)
j

se ogs. 11. uægte 2.1 slutn.

af den ægte vælt, se LVælt 2.i. || om (pro-
dukt af) tankevirksomhed olgn. Holb.Philos.

J.5(se u. uægte 2.1 j. hvilken Christendoni,
den Ny eller den Gamle, der er den ægte.
6rundtv.(Theol.Maanedsskr.IY(1826).6). Be-
duindigtene og Koranen er den ægteste
arabiske Litteratm. NMøll.VLitt. 1. 167. om
sprog(form, -element): Høysg.S.a7.^ I Stedet
for dette gamle og ægte Ord (0: ,,lyde") have
nogle nylig begyndt at skrive lytte. PEMiill.'-

1.355. godt ægte Latin. NyerupRahb. 1. 3. jf.:

den maalægte (0: genuine) (udtale)Form.
Sfedn.X.210.

\\ (ofte m. overgang til bet. i.i)

om person. *En ægte 'Patnot.Ew.(1914).II.
212. en virkelig og ægte Digter bliver han
&lång.Hauch.A.II.32. en virksom og ægte
dansk Mand. Davids.P.211. paa markedet op-

traadte en ægte negertrup
j 2.2) spec: op-

rigtig; naturlig; naturtro; ukunstlet;
uforstilt; uskrømtet, med den ægteste Vel-

meenenhed drak (jeg) heele Verdens Skaal.

Ew.(1914).IV285. De Strænge, der klang
ægtest hos ham, var Studenterglæden og
Studenterromantiken. /Sc/iand.O./.i^. de, som
ikke har set Anna Larssen, ved . . ikke, hvor
ægte, hvor krystalklar Skuespilkunst kan
v38re.OOeismar.E.29. Jonna tager imod (lyk-

ønskningerne) med ægte tårer og henrykte
smil. Raae.F.92. \\ om følelse, karakteregen-

skab, ægte og u-ægte Yenskah. Holb.MTkr.
650. *Troskab, er den ellers ægte,

|
Følger

Jesu Kristi F]ed.SalmHj.578.9. *Vil Dan-
sken i Verden fegte,

|
Men dølger Aasyn og

Navn,
I

Jeg veed, hans Aand er ei ægte —
|

Jeg tager ham ei i Favn. Ing.RSE.VI.251.
jeg (vil) prøve om ogsaa jeres Kærlighed er

ægte (1907: prøve ossaa eders Kærligheds
Ægthed). 2Cor.8.8 (1948). || om person (i op-

træden, kunstnerisk fremstilling), de to Lands-
bybørn (i romanen), hvoraf Pigen er ægtest.

VilhAnd.Litt.IV.269. børn virker tit mere
ægte end voksne i radio

3) (mods. uægte 3j bet. 2.1 m. særlig fagl.

anv., ofte m. forestilling om høj kvalitet, stort

værd olgn. (om særlig anv. som efterled i visse

ssgr. se u. bet. 8.2 slutn.). 3.1) i al alm.
||

ægte bind, (bogb.) bind (1), hæftesnor(e),

der er lagt uden paa en bogs ark, hvorved

der fremkommer ophøjede tværbaand paa bog-

ryggen; ogs. om de saaledes opstaaede frem-

spring paa bindets ryg ell. (jf. Bind å.i) om
saadant udstyret bogbind. SvDahl.Ordbogf.

Bogsamlere.(1919).122. || ægte brøk, se

Brøk 2.1.
II (jf. ægteforgylde^ i forb. som

ægte forgyldning (Adr.*U1762.sp.lO (se

u. Forgyldning 2.1 beg.). DegrafiskeFag.1953.
128.sp.2), ægte forgyldt (a: forgyldt m.
ægte guld).

\\
ægte (støbe)form, støbe-

form, der kan aftages hel, ubeskadiget og saa-

ledes anvendes flere gange. Recke.(OrdbS.).

OpfB.*IIL160. II Y ægte reserver, om
reserver (2.2), der hidrører fra virkelig netto-
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fortjeneste, og som er disponible. Bjarne.Bog-
holderi.(1921).88. ForrO. \\ ægte rødt, se

Rødt 1.3.
II
ægte vinkel, se Vinkel 4.2.

||

(især jur.) om skriftlig udfærdigelse (doku-
ment, underskrift olgn.): autentisk, til et ægte
Dokument (kræves ikke), at den Paagj æl-
dende selv med egen Haand , . har udstedt
det med det foreliggende Indhold, men det

(er) ogsaa . . ægte, naar det er gjort ved en
Anden ifølge Bemyndigelse. Goos.7/.46. af et lo

fundet ægte testamente fremgår, at O. selv

er indsat som a,rymg.Socialdem."lu 1952.6.
sp.4. underskriften, vekselen er ægte

j ||

(med., vet.) i sygdomsnavne. ægte gigt (se

I. Gigtj, kopper (s.d.), muk (se I. Muk^,
strubehoste (VoreSygd.III.25).

\\
(metr.)

om vers(fod): regelmæssigt opiygget. Høysg.AG.
196. CAThartsen.Metrik.I.(1833).296. VSO.
Vni.253.

II
(gram.) i udtr. som ægte ad-

verbier (mods. adverbier dannet af ord til- 20

hørende andre ordklasser. PDiderichsen. DO.
29), ægte relativsætninger (smst.208); se ogs.

u. Sammensætning 2.2, sammensætte 6.1. 3.2)

(jf. III. pur 1, veritabel 2.ij om naturting,

kunstprodukt, stof olgn. ægte kautsjuk, kry-

stal (se Krystal 1), mahogni, porcelæn (se

Porcelæn 1), skildpadde (se Skildpadde 2.2),

vare(r) (Langebek.Lex.A44a. Hjælpe 0. 559.

jf. III. Vare I.2 og 4j osv. \\ om føde-, ny-
delsesmidler. Langebek.Lex.A44a. den ægte 3_o

Bordeaux Yiin. PAHeib.R.L155. ægte Ha-
vannacigar. S'Æi?. Ægte Schweizer-Ost. Beri
Tid.^'ln 1907.M. 3 Till. 1. sp.4. ægte mokka,
sago, skildpadde (2.i), se Mokka osv. \\ om
(smykker olgn. forarbejdet af) metal (jf.

ædel 2.4J ell. ædelstene, perler olgn. Det
er bekjendt, at det uægte Metal stundom
antager en Glands af det ægte.Kierk.VI.
61. *dit Smil var som det Smykke,

|
der

er uforfalsket ægte mellem Godtkøbsvarers 4°

¥lok.Holstein.D.40. ægte plet, se III. Plet.

ægte stenkul, se Stenkul. ;;/. u. III. pur l.i:

ægte guld. Moth.E33. (uret) og Kjæden
vare af ægte Guld. Søller.OE.ILl45. han
overtrak (templet) med ægte (Chr.VI: got;
1871: flint; Gu\d.2Krøn.3.8(1931). jf.: ægte
eller uægte hl&dguld.RaunkjærsKonversations-
leksikon. lY (1949). 610. ægte sølv. Moth.
E33. MO. LollO. sml. u. Sølvtraad 1. — jf.

Sten 2,2: ægte sten, ædelsten. BrUnnich. so

M.28. VSO.VI.798. NaturensV1914.98. jf.:

en Digter . . hvis poetiske Smaastykker .

.

høre til de ægte Stene i den danske Poesis
Krone, nemlig E. G. Andersen. HSchwanenfl.
HW.148. — ægte perle. Holb.Usynl.I.l.
Ingen kan vide, hvilken Musling der gjem-
mer en ægte Vorle. Ægtestandsspeilet.(overs.

1826).43. Hvadhedder det? (1947).487. || (jf.

8p.l230^*^) om beklædningsgenstande,
tekstiler olgn. ægte kniplinger, se Knip- 60

ling 2. ægte Schawler. HCAnd.SS.III.13.
Bang.S0.169. se ogs. u. Sjal. jf.: et Ægte-
sh&wl.CBernh.EtAariKbh.L(1835).86. ægte
Smyrna Tæpper.Poi,'Vii92S.9. For de fleste

Mennesker er ægte Tæpper ensbetydende
med orientalske Tæpper, men i Virkeligheden

betyder „ægte" . . kun, at Tæppet er haand-
knyttet eller haandvævet. PWestermann.Ægte
Tæpper.(1945).15. om skind, pelsværk: Bl&T.
Hvadhedder det? (1947).112. \\ (jf. fig. gruppe)

om farve(stof). en ægte rød F&rwe.VSO.I.
39. *Vil De bare sikken en

|
Hornfisk med

grønne Ben! . .
|
Det kan Ingen nægte,

|

Den Kulør er ægte.PFaber.VV28. Uld farves

ægte med Cochem]\e.Manufact.(1872).282.
farven er ikke ægte

i || (jf. ovf. sp. 1229^*^

og 1. 7ff. samt bestandig 1.3, I. fast 2.2, -fri

(i ssgr. som krympe-, krølfri;, sikker 2.2

slutn.) som sidsteled i ssgr. til betegnelse af,

at noget (et stof, en farve) bevarer sin til-

stand, kvalitet trods brug, paavirkning af ke-

miske stoffer olgn., spec.: er upaavirkeligt af

ell. i høj grad modstandsdygtigt over for den
(skadelige, nedbrydende, kvalitetsforringende)

paavirkning, som udgaar fra det ved ssg.s

førsteled angivne; dels i ssgr. m. substantivisk

forled: farve-, kalk-, luft- (Bl&T.), lys-,

møl-, sol-, sved-, syre-, sæbe- (Bl&T.), vand-
ægte; dels m. verbalt forled: koge-, krympe-,
krøl- f'krølægte-behandlede rayonkjoler. Pol.

^'U1953.4.sp.l), vaskeægte (se i olm. de en-

kelte ord). 3.3) (anat., zool.) om organer,

legemsdele ell. om dyregrupper, ægte Kind-
tænder (hos pattedyr), der først kommer frem
ved Skiltet. Lutken.Dyr.^20. de ægte stemme-
baand, se Stemmebaand. ægte ribben, (jf.

sande ribben u. III. sand 2.2^ især i fit., om
de (7 øverste) ribbenspar (hos pattedyr), som
er sammenvokset med brystbenet (mods. JÉalske

ribben, se u. II. falsk 3.4^. det nederste ægte
Ribbeen. Tode. ST. 1.229. Anat. (1840). 1.184.

Sal.XlV.112.
II

i talrige betegnelser for dyre-

grupper (-familier), fx. den ægte vindel-

trappe (2); (de) ægte aber (Liltken.Dyr.^39),

hvepse (BøvP.I.430), mus (I.l), ravne (I.l),

rundorme (BøvP.1.575), sæler, traner (I.l),

ørne, se i alm. de paagældende subst. 3.4) hot.

ægte frugt, se Frugt 3. spec. i talrige plante-

navne som ægte jasmin (1), kastanie (I.2),

safran (Moth.E35), trøffel (1), vin (2), vin-

ranke (2) osv., se i alm. de paagældende subst.,

jf. JTusch.reg.4. JohLange.Pl.(1949).76.

4) (sml. veritabel 2.2 ; spec. anv. af bet. 2)
som til gavns, i udpræget grad er det, som det

benævnes; gedigen (2.2); typisk (2); ærke-.

4.1) i al alm. Forleden mødte jeg en af mine
Bekiendtere . . der havde et ægte 11 Junii

Ansigt, NB. saadant et, som Raadvildhed
og Ængstelse tegner. KbhAftenp.l778.sp.401.
Det er en ægte Sommerdag

|
. . Med Sol-

guld og med blanke Str&a. Holst.IV119. der

var kongelig Vin i store Maader paa ægte
Fyrstevis (1871 afvig.). Esth.1.7 (1931). et

ægte iiovemheT\eir. LindskovHans.NH.30.
\\

(jf. u. bet. 1.1 og 2.\) om person: fuldblods (2).

At komme Betrængte til Hielp, er ægte Rid-
deres VUgt. LSmith.DN.459. han var en god,
ufordærvet Natur, ærlig, djærv — kort-
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sagt en ægte Sømand. Bergrs.B7E.273. Som en

ægte Sidenius (PontLP.^1.27: Som den fuld-

blods S., hun varj havde hun slet ingen

Anlæg for katolsk Mysticisme. Pon/.LP./.29.

nedsæt.: Et ægte Skarn. FSO./.SS. Den ægte-

ste Gvtion.FGuldb.S.148. Feilb. (u. mog^ait).
— ved nationalitetsbetegnelser olgn.: *her er

en æsrte Svensk
|

I Byen. Oehl.IX.86. hver
ægte t)msk.Cit.l818.(Davids.F.98). det Cha-
racteristiske hos den ægte Fynboe, at denne i"o

altid mimrer med Munden, naar han kom-
mer forbi en Boghvede-Ager. f^C4nd.(S'5'./7/.

52. en ægte yankee, se Yankee. || som adv.

(ell. knyttet altrib. til en jorb. af adj. + subst.).

Ing.VS.I.137(se u. bet. 1.2). Det er ægte
comisk, naar Pryssing siger „han" til Trop.

Kierk.VII.448. (kongens husliv) var tarve-

ligt, ordenligt, sparsomt, ægte borgerligt ind-

rettet i enhver Henseende. Brandes. TT 257.

Valdemar den Store og hans Mænd er et 20

ægte folkeligt Digt. HBegtr.DF.11.71. knyttet

til betegnelse for nationalitet olgn.: Publicum
var i enhver Henseende saa ægte fransk som
jeg havde ventet det. Man snakkede og
raabte og klappede og fløitede. POBrøndsf.
RD.IO. det ægte københavnske Badested,

hvor nogle af Jordens lykkeligste ligger paa
Landet og gaar i Vandet. £srø./. 75. sml. u.

III. tysk 1.2. jf. u. bet. 2.1: *I Slagelse var
giængs den ægte danske Skik,

|
(Jeg siger 3o

ægte dansk, thi alle danske Skikke
|
Just er

det ikke). Bagges.Ungd.l.40. „Hvor er det

ægte dansk!" kan man godt udbryde i an-

ledning af et eller andet, som man synes er

et karakteristisk udslag af noget uheldigt i

den danske io\kek3iTakteT.Sandfeld.(StSprO.

Nr.81.96). 4.2) (nu næppe br.) som er over-

maade stor i sit slags; gevaltig; vældig; ko-

lossal. En ægte Hede .. KnUe.7S0.I.39.
hvor de vendte sig, forfulgdes de af en Hagel- 40

Regn, som var ægte. Grundtv.Saxo.il.283.
(han) havde et stort Høst-Gilde, om Vin-
teren et Julebud som var ægte, og om Paa-
sken atter et Gilde, hvor der heller ikke

manglede Giæster. sa.Snorre.II.168. Nu skal

jeg fortælle dig et ægte Uheld. Ploug.Sylv.20.

III. G) ægte, V. ['ægde] -ede. vbs. jf.

I. Ægte. (ænyd. ecte, ogs. m. bet.: „kuld-

lyse, gøre (afkom) legitim", samt refl. ell. i

pass., i bet.: „gifte sig", sv. åkta (fsv. i bet.: 50

„gøre legitim"), no. ekte; fra mnt. echten,

gøre legitim, gifte sig med, jf. holl. echten,

m. h. t. frille: gøre til sin ægtehustru \\ sml.

I. Ægte, II. ægte || „ikke i Talespr."£/evt«.)

indgaa ægteskab med; gifte sig med;
tage til ægte. DL.

3

—16—7 (se u. Ægte-
fælledj. Naar en Mand tager en Hustru og
ægter hende (1931: tager en Kvinde til

Ægte).5Mos.24.1. *den Afskye . .
i
Som

føles af enhver ved slige Bryllupper,
|
Hvor 60

man skal ægte een, og har en anden kiær.
Wess.13. *Valborg

|
Ægter ei Hakon, hun

er Axels Brud.Oehl.IV144. En forstandig
lille Syepige gjør . , den kløgtige Bemærk-

ning . . med Hensyn til de fornemme Her-
rers Kjærlighed: os elske de, men ægte os
ikke; de fornemme Damer elske de ikke,
men gifte sig med dem. ^ierÅ;.7/.26. Brude-
folkene skal . . erklære at ville ægte hinan-
den. LouiVr.276'"'/.iS22.^36.

II % part. ægtet
brugt som adj.; jf. Ægteviv: *de var Alle

|

Børn af hans ægtede (Gertz.(Wilst.Od.(1909):

retlige; Yiv. Wilst.Od.XIVv.202.
\\

(sj.) uden
obj. Paa sine gamle Aar ægtede B. endnu
for 4de Gmg.VVed.BD.87. Mand og Kvinde
kan mødes i Aand, men i Himlen ægtes der
ikke. TroelsL.BS.III.297(jf. Matth.22.30).
Ægte-, i ssgr. (jf. Ægt- (ægt-) 2). I)

af (1. Ægte ell.) II. ægte I.1-2 (saaledes over-

alt ndf., naar intet andet er anført); spee.

(nu ofte foræld., ell. sjældnere end tilsva-

rende ssgr. m. Ægteskabs-, henh. forb. m. ægte-
skabelig (s. d.)) i udtr. vedrørende (indgaa-
else af, leven i) ægteskab (især i ældre tid

ofte konkurrerende m. forb. af ægte -\- subst.:

ægte hustru : Ægtehustru osv.; jf. u. Ægte-
per og u. II. ægte l(i-)2 samt sv. åkta folk,

make, par osv.)
\\ foruden de ndf. paa alfa-

betisk plads behandlede kan nævnes: Ægte-
broder, -datter, -glæde(r), -handel (jf. II.

Handel 3), -hjem, -lyst, -madam(e) (jf. -hu-
struj, -søn, -søskende. 2) til II. ægte 2-3;

spec. (jf. u. II. ægte 3.2 og Solid-; fagl.) i

farvenavne: Ægte-blaat, -brunt, -graat (Cit.

1860.(Dengl.By.l927.42)), -erønt (Blich.

(1920).XXIII.105), -gult, -rødt, -sort, sml:
ægte*arvet Garn. PWestermann.Ægte Tæpper.
(1945).197.

II
i øvrigt kun i enkelte tilfælde,

se ægte-forgylde, -sjal, jf. (tu): (en) ægte-
følt E.y\dest.CHans.F.289. f -afkom, et

(en), (jf. forb. ægte afkom u. II. ægte l.i

beg.) ægtefødt, legitimt afkom. Langebek.Lex.
A44a. hånd fik Herremands Navn, og fort-

plantede siden Adelskabet paa sin Ægte-
Afkom. Gram.(KSelskSkr.II. 265). t -ar-
ving, en. livsarving (avlet i ægteskab).
Langebek.Lex.A44a. for at faae Ægte -Ar-
vinger, giftede han (0: kongen) sig med
Gythe Kongens Dotter af Zvexx'ig.Schous-

bølle.Saxo.323. -avlet, part. adj. (1. br.) om
afkom: avlet i ægteskab; hvis forældre var gift

med hinanden i avlingsøjeblikket. VBentzon.
Denda.Familieret.(1910).254.

jf. Langebek.
Lex.A44a. -baand, et. (ænyd. ectebaand,
ægte baand; jf. -binde og Baand 6.1; nu
næppe br.) ægteskabsbaand (ofte i forb. m.
ord som binde, knytte, løse, i udtr. for ægte-

skabsindgaaelse ell. skilsmisse) ; ogs. om ægte-

skab. *Et ringe Tilfald tidt kand Deylighed
borttage . . | Dog løses ey dermed det faste

Ægte-B&anå. Helt.Poet.57. Skuesp.V.252. *Til

Brudgom, Bonde! jeg kaarer dig . . |
Min

Fader har knyttet vort Ægtebaand. PaZilf.*

III.241. -baaren, part. adj. (ænyd. ecte-

baaren; jf. otf. sp.l226*; nu sj.) ægtefødt.

Moth. E 34. JBaden. Da L. D&H. || overf.

Middelalderen (fik) aldrig helt Magten i

Italien . . derfor var der Folk, Drømmere
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og Sværmere vel, men dog Italiens ægte-
baarne Sønner, som søgte at genoprette den
gamle romerske Repuhlik.GBang.EK.il.54.
-barn, et. {penyd. egte-barn (Kingo.SS.I.

133) og (fil.) ectebørn, glno. ektarbarn; jf.

-plante, -pode og forb. ægte barn u. II. ægte

1.1 ; især jur.) barn, hms forældre i avlings-

øjeblikket levede i eller senere har indgaaet

ægteskab med hinanden. DL.5—2—32. Lov
Nr.l32'U1937.§l. t -binde, v. (jf. -baand;
forbinde ved ægteskab, det Menniske, til hvil-

cket ieg vil lade mig asgte-hmde. RasmWinth.
S.76. II

især (ænyd.d.s.) i part. ægtebun-
den anv. som adj.: ægteviet; gift. *een ægte-
bunden Vige.PoulPed.DP.(1937).100. VSO.
1.39. -brev, et. I) {ænyd. glda. echte(-)

bref, jf. mnt. echtebref; foræld.) geburtshrev.

NordConvLex.'VI.1130. SaUIX.504. 2) f
vielsesbrev. Langebek.Lex.A44 c. I. f -bmd,
en. (ænyd. d. s.) brvd ell. ægtehustru. Helt.

Poet. 47. II. t -brud, et. ægteskabsbrud.

U-tugt, Horerie og Egte-Bvuå. Pflug.DP.943.
Rahb.Tilsk.1791.277.323.4J9. f (sml. Ægte-
skabsbryder^; Egtebryder . . den, som
besmitter sin egtoseng. Moth.E 34. -bun-
den, part. adj. se -binde, f -del, en. (ænyd.
ecte(-)deel; jf. -halvdel) ægtemage; om hu-
stru: Helt. Poet. 129. JFriis.216. -dron-
ning, en. (jf. forb. ægte dronning u. II.

ægte 1.2; nu næppe br.) en konges, regents

legitime gemalinde. Oehl.IX.201. -folk, pi.

(t et. Schytte.lR.V110.1 11). (ænyd. d.s.; jf.

forb. ægte folk u. II, ægte 1.2 (og u. Hjonj)
sammenfattende betegnelse for mand og hustru,

der lever i ægteskab med hinanden. DL.2—5—4. *Der kommer min Kone; vil høre hendes
Menine.

|
Ægtefolk maae giore Alt i Forening.

Oehl. Digte. (1803). 223. *hvilket
|
Af Guds

Bud gav Dig vel Ret til
|
Tvende Ægte-

folk at skille
|

I saa lang T\å? Holst.D.II.175.

Ægtefolk skulle leve sammen i Kjerlighed

og Troskab indtil Døden. Katek.§34. rette

ægtefolk, se Y. ret 3.2.
||

(sj.) om gifte per-

soner af forsk, ægteskaber. Stampe.VI.78.
\\

om personer, der lever sammen uden at være

gift: polske ægtefolk, se III. polsk 2.3. -for-
binaelse, en. (jf. -forbund, -forening,

Ægteskabsforbindelse; nu næppe br.) (for-

bindelse i) ægteskab; ogs.: giftermaal, vielse.

Ode ved hans Søsters Ægteforbindelse./Sie-

ners.Poes.5. Margrethe (havde) søgt . . at

stifte Ægteforbindelse imellem ham (o: Erik

af Pommern) og den kiekke Dronning Phi-
lippa. Ma«.5^3/7.70(?. Leth.(1800). Erklærin-
gen af hendes hidtil hemmeligholdte Ægte-
forbindelse med Skipperens Søn. Ing.EF.VI.
143. S&B. jf.: Czaren ynskede . . at den
Egte- forbinding imellem hans Daatter
og Græfven motte sluttes og gaae for

sig. Slange. ChrIV 1159. Langebek. Lejc.A45a.

t -forbund, et. (jf. Ægteskabsforbund^
om ægtepagt (1). LThura.Poet.79. Amberg.
-forene, v. (jf . u. lovene; 3; snarest dannet
til -forening; især emb.) forene i ægteskab;

vie (nu navnlig m. h. t. borgerligt ægteskab).

Da . . J. Rhode (og) Ellen Cathr. Bruun
Bleve ægte - foreenede. titel paa bryllupsvers.

1753. Et ungt Par, der indgaar Ægteskab
for den borgerlige Øvrighed, bliver ikke viet;

det bliver ægteforenet eller slet og ret gift.

Dag Nyh. "/« 1913. Till. 2. sp. 3. -forening,
en. (jf. -forbindelse, -forene, Ægteskabs-
forening og forb. ægte forening u. II. ægte

10 1.2 samt Forening 3.3^ forening, forbindelse

ved giftermaal, ægteskabs indgaaelse; ogs. om
ægteskab. Med Hende levede Hånd i Én vel-

signet ægte-Foreening indtil .. 1694. Easm
Winth.S.42. Wadsk.27. *Vivs Ægteforening
med Mand. Høegt&Rubow.Overs. af OvidsFasti.

(1945). 150.
II

(nu) spec. om borgerlig vielse.

Dersom der, forinden Konsulen har foretaget

Ægteforeningen . . kommer Indsigelser mod
Æ.gteskabet . . bør han nægte at foretage

20 Ægteskabs Stiitelse. LovNr.79'V, 1892. § S.

borgerlig Ægteiorening.Sal.XVIII.800.
Et særligt Stridssporgsmaal (er), om man
skal vælge almindelig borgerlig Ægteforening
eller kirkelig Ægteforening plus Vielse. 7?ig's-

dagst.L.1920.1281. -forgylde, v. [U.i.i]

(jf. ægte forgyldning, forgyldt u. II. ægte 3.1

;

fagl.) forgylde m. ægte guld. denne lille Sum,
bestemt til at ægteforgylde vor Kirkes Kors.
EBrand.0.215..\\ især i perf. part. anv. som

30 adj. en stor ægteforgvldt bred Ramme.
SMBeyer.E.133. WinthJX.140. f -foræl-
dre, pi. (jf. forb. ægte forældre u. II. ægte

1.2J forældre, der lever sammen i ægteskab.

VSO.I.39. Amberg. -fælle, en. (-f -fællif?.

Poul Ped.DP. (1937). 95). p. -r ell. f d. s.

(Holb.NF.II.18. jf. Ægtefællene. Schytte.IR.

VI 19). (ænyd. ægte(-)fælle (Kingo.SS.I.59.
214) og æcte-fæle, -fælled, -fellig; jf. -del,

-gemal, -halvdel, -par, -person, -ven; især O
40 ell. emb., jur.) ægtemage. Hun maae vælge

til sin Ægtefelle een af de tvende. Holb.Tyb.
III.l. *Min Ægtefælle, Kammerherre Galt.

Pal M. IV 324. (Urias's hustru) holdt . .

Dødeklage over sin Ægtefælle (1871: Huus-
honde).2Sam.ll.26(1931). se ogs. u. Gemal
2. forladt ægtefælle, se I. forlade 2.2.

|| (jf.

u. -mage; især spøg., sj.) om dyr; fx. i flt.,

om ørnepar: Tretow-Loof.PaaJagtiRumænien.
(1904).40. -fælled, subst. (et: Moth.E34).

50 (flent/d. ectefelli(d)t; jf. I. Fælled 3; nu kun
(sj.) arkais.) ægteskab. Forpligter nogen Egte-

Mands- eller Qvindis-Person, imidlertid de

leve i Egtefællet, sig nogen at egte. DL.
3—16—7. ACL Heiberg. Kingo. (1852). 210.

-fællig, en. se -fælle, -fod, part. adj. se

-født. -fede, v. se u. -født. -fedisel, en.

(jf. -født og forb. ægte fødsel u. II. ægte 1.2;

G), l.br.) det at være ægtefødt; ogs.: ret, aner-

kendelse som ægtefødt. vAph.(1759).5. magt-
60 paaliggende var det . . at giore (Kir-

stine Munks) Børns Ægtefødsel uomtvistelig.

Molb.(HistTidsskr.il1.376). ThitJens.SK.I.

140. -fedt, part. adj. (nu næppe br. -fød.

Holb.DH.I.199.II.884. sa.Ep.III.15. — sj.

XXVII. Bentrykt Vil 1963 78
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ægtfødt. NPWiwel.R.47). (ænyd. ægte(-)

fød; jf. -baaren, -fødsel og uægtefødt samt

forb. ægte født u. II. ægte l.i ; især O ell.

emb., jur.) om afkom: hvis forældre er (var)

gift med hinanden. Christiani IV . . Børn,
saavel Ægtefødde, som naturlige. Holb.DH.
11.884. foruden sin ægtefødte Søn Knud,
havde (Erik Ejegod) efterladt to eller tre

Frillesønner. Mo/&.Z)ja'.7/.272. Legat for børn
af K. C. Stistrups ægtefødte afkom. Stats- lo

tidende.*U1951.1.sp.2. jf. (sj.): (der) ægte-
fødes aarlig Q,.AQ.JHLars.HA.I.186. se ogs.

M. uægtefødt.
II

(sml. II. ægte l.i og 4.i) i

videre anv., om hvad der i udpræget grad
ligner, stemmer overens med sit ophav, sin til-

blivelse olgn.; dels om person: Da.Folkeblad.

^*h 1844. Till. III. sp.l. hans Frembringelser

paa det litterære Omraade røbe ikke den
ægtefødte Digter. BiogrLex.XIY184. Af Ka-
rakter var hun en ægtefødt Datter af den 20

lange Række storsindede og hæderlige køben-
havnske Handelsmænd. KBlixen.Vinter-Even-
tyr.(1942).126. — dels om ting ell. (navn-
lig) forhold: Rationalismen er Orthodoxiens
ægtefødte Datter. JohsJacobsen.Om Symboler.
(1906).15. Tillægsordet „ringe" var . . et

ægtefødt Udtryk for „den tilbørlige Ydmyg-
hed" (over for) den enevældige Monark. Osfc

And. (Kingo. Siunge-Koor. (1931). vil), -ge-
mal, en. (ænyd. d. s.; jf. forb. ægte gemal 30

u. II. ægte 1.2; nu næppe br.) ægtefælle (især

en fornem persons). Tsarens Tægte-qvinde
. . er bleven Tsarinde, og Tsarens ægte-

gemahl. JJuel.143. Birgitte Gove . . og hendes
Ægte-Gemahl.LTid. 1738.7. f -gift, part.

adj. {ænyd. d. s., jf. ænyd. ectegiftis, v., ecte

giffuen, part.) gift; ægteviet. Om een Mand,
eller Qvinde, som er Egtegift, forseer sig

med hans eller hendis . . næste Slegt. DL.
3—16—16—1. Moth.E34. -halvdel, en. 40

(jf. -del, -mage ofl. samt Halvdel 2; især

højtid, (sml. S&B.) ell. spøg., jf.: „Talespr.,

i Spøg."Levin.^ ægtefælle, (især om hustruen).

Chievitz.FG.43. en døv Skræder med en for-

færdelig højrøstet . . Ægtehalvdel. Bø^/i.JT.

430. Hun var Dr. A.s Ægtehalvdel — om
ikke den bedre, saa i al Fald: den højere,

den mere THjxvAige.Soya.FH.89. -herre,
en. (jf. -husbond og I. Herre 2.5 ; især højtid.,

sml.: „sield." Levin.) ægtemand; gemal (1 50

(beg.)). Langebek.Lex.A45 c. Oehl.XXV.96. en
Samling Ægteherrer . . fornyede Minderne
fra deres Ungkarlestand. CMøH.PF.27S. Ef-

ter sin Ægteherres Død stiftede Iduber-

ga Klosteret. SvendbAmt.1927-28.15. -hus-
bond, en. {ænyd. ecte(-)husbonde, (-)hos-

bond(e) ofl.; jf. -herre. Husbond 3 og forb.

ægte husbonde u. II. ægte I.2; højtid,

(kirk.)) ægtemand. Langebek.Lex.A45 c. Alter-

Bog.(1771).350. Vil du have N. N. . . til din 60

Ægtehusbond (Bek.Nr.20r'hl912: Ægte-
mand)?Alterbog.460. -hnstrn, en. {ænyd.
egte hustru, ecte(-)høstru, glda. æchtæ hus-
frø; jf. I. -brud, -kone, -kvinde, -viv og

forb. ægte hustru u. II. ægte I.2; nu især

højtid.) kvindelig ægtefælle; hustru (2). Der-
som en Mand findes at ligge hos en Kvinde,
som er en Mands Ægtehustru (1931: en
gift Kvindej, da skulle de begge tilsammen
døe.5Mos.22.22. Din Hestehandler og hans
Ægtehustr\i.Goldschm.VL125. Vil du have
N. N. .. til din Ægtehustru? Alterbog.460.

-kone, en. {ænyd. ecte-kone, glda. æctæ
konæ, glno. ektarkona; jf. forb. ægte kone
u. II. ægte 1.2; i rigsspr. især højtid.) d. s.

at. 1740. (Fogtman. Reseripter. reg. I. (1806)

.

304). Jomfru B. (0: en forført pige) (vilde)

fremstille sig for dem (0: forældrene) som
hæderlig Ægtekone. Blich. (1920). XXVIII.
88. NMøll.VLitt.III.302. Esp.63. f -kon-
trakt, en. ægteskabskontrakt. Da Ægte-
Contracten Imellem . . Jørgen N. Tarm (og)

M. Wiibe . . blev underskreven, titel paa bryl-

lupsvers.1755. -kvinde, en. {ænyd. ecte(-)

qvinde; nu sj. (i rigsspr.)) ægtehustru. Hvil-

ken Egtemand, eller Egteqvinde, sig med
een anden i Egteskab indlader (0: begaar

bigami).DL.6—13—23. *den Troskab ..
|

Som Ægteqvinden er sin Husbond skyl-

dig. Oehl. Tieck. IL 140. Orundtv. SS. II. 376.

Esp.63 (som foræld.), -kærlig, adj. (nu
næppe br.) som nærer ell. tyder paa, ud-

springer af ægtekærlighed, hendes (0: den
syge ægtemands hustrus) ægtekierlige Be-
kymring. Rahb.E. 1.359. -kærlighed, en.

(æni/d. ecte(-)kierlighed; ;;/. -kærlig; nu sj.)

kærlighed ml. ægtefæller; ægteskabelig kærlig-

hed. Rostgaard.(Bruun.FR.II.43). Fader- og
Moderkierlighedens Virkning til at fremme
Ægtekierligheden. Rahb.Tilsk.1792.32. Blich.

(1920). VII. 219. -leje, et. (nu sj.) ægte-

seng. *Dig frugtbart vorde Ægteleie ! W^ess.

258. S&B.^
ægtelig, adj. {ænyd. d. s.; fra mnt.

echtlik ell. efter ty. ehelich; sj.) ægteskabe-

lig. Gram.Nucleus.1054. det hiemlige, ægte-

lige, stille Sovekammer. Bagf5fes.L.//.39.

Ægte-liv, et. (jf. forb. ægte liv u. II.

ægte 1.2; nu sj.) (liv, livsførelse i) ægte-

skab. Baden.JurO.II.245. Rørd.Overs.afYeats:

BlæstenmellemSivene.(1924).220. f -lafte,
et. {ænyd. d. s. (Kingo. SS.1. 298); jf. forb.

ægte løfte u. II. ægte I.2) ægteskabsløfte.

*(han) Laure strax om Egte-Løfte bad,
|

Som gav ham Fæstens ]a. PoulPed.DP.
(1937).94. ieg (er) gandske fri fra ægte-

løfte til noget M.enniske.RasmWinth.S.76.

-mage, en. {ænyd. d. s.; jf. -del, -fælle,

-gemal, -halvdel, -person; især højtid.) hver

af parterne i et ægteskab; ægtehustru ell. ægte-

mand. Holb.Skiemt.D3.^ *Mig Timer synes

Aar, og Øieblik som Dage,
|
Indtil jeg bliver

din og du min Ægte-Mage. Wess.ifi. PalM.
V104. VortHj.III,3.44.

\\ (jf. «. -fælle; især

spøg., sj.) m.h.t. dyr. (gudenavnet) T^r . . har

intet at gøre med Koens Ægtemage, som
oprindelig stavedes med Th..GSchutte.HII.

109. -mand, en. {ænyd. d. s., mnt. echte-
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man
; jf. -herre, -husbond, -per og forb. ægte

mand u. II. ægte 1.2 ; i talespr. foretrækkes

i olm. Mand (1.9.2), jj. Feili.) mandlig ægte-

fælle; gift mandsperson. DL.6—13—23 (se «.

-kvinde^. *En Hanrei og en Ægtemand
|
Er

ofte eet.Wess.254. den Troløse (hustru hyk-

lede) længe for den bedragne Ægtemand.
Bagger.1.271. Den, som gierne spiser Kager,
bliver en god Ægtemand. Thiele.111.72 (jf.:

det Ord, som siger, at den Mand, der holder

af søde Ting, er en god Ægtemand. Consf.

GH.46). Konen tilstaar ham en Ægtemands
Rettigheder (o: kønsligt samkvem). CSPet.
ldtt.454(jf.: Hun (o: hustruen) vil ikke

nægte ham hans Ægtemandsret.iN'^ans.M.
134). -pagt, en. {ænyd. egtepakt (Kingo.
SS.Y114)) I) I';/.

-forbund. Ægteskabspagt;
nu næsten kun (1. br.) relig.) d. s. s. Pagt
1.2. *sin Ægte -Pagt hånd med Briseis

hrøA.KomGrønneg.III.309. den Ægtepagt,
som foreener os, men som vi ikke uden
Eders Faders Samtykke kan fuldbyrde.

Jacobi.(8kuesp.VII.401). Oehl.XII.334. et

lykkeligt Par, i ret kristelig Ægtepagt. Eørd.

LB.157. (jf.Pagt 1.4j uegl.: Sjælen . . frelses

gennem sin Ægtepagt med Jesus. VilhAnd.
Litt.II.240. 2) (jf. Pagt l.i

;
jur.) pagt, bin-

dende overenskomst ml. (vordende) ægtefæller

om deres nuværende og fremtidige formuegoders

tilhørsforhold (under ægteskabet ell. (og) efter

den enes ell. begges død); nu spec. om tinglyst

aftale ml. parterne om helt ell. delvis særeje,

(børnene) skulle lade sig nøye med det Gods,
som efter dend oprettede Egte-Pagt dennem
var til\aigt.Slange.ChrIV373. Nørreg.Privatr.

III. 102. LovNr.56^'l»1925.§28. -par, et.

(ænyd. d. s.} mand og hustru forenet i ægte-

skab; ægtefæller. *Hvor saligt var det Egte-

Par
i
I CBna,.Kingo.SS.IV182. vi vil ret blive

et lykkeligt Ægtepar. Heib.Poet.VI1.26. Et
ældre Ægtepar. ErlKrist.DH. 210. jf. polsk

ægtepar u. III. polsk 2.3.
||

(sj.) om personer

(forlovede), der staar for at skulle indgaa
ægteskab. *Mit Ja jeg nægter jer (o: de el-

skende) ei,
I

Jeg selv her forener et elskende,

lykkeligt Ægtepar. Heib.Poet.VII.327 . -pe-
(te)r, en ell. propr. (talespr.) (lidt) sølle,

pjokket, forkuet ell. kedelig ægtemand, -pe-
ter: naar en Kone tager Kommandoen, har
vi stakkels Ægtepetere ikke andet at gøre

end at lystre. KLars.OV54. denne barnagtigt

vaasende Ægtepeter. Ja/:iiLnu.(r.232. || -per:
Enhver der i aandløs Tryghed blev Ægtepeer
og Børneavler. Kierk.P.V

I

II,1.219. gift med
en kedelig Tørvetriller og samvittighedsfuld
Ægteper. Jørg.E.88. den tapre Husbond (er-

stattes) af en fortrykt Ægteper. BilleskovJ.

DD.I.39. Ægteper (ell. Ægte Per; og hans
kone (ell. hustru. TroelsL.VII.58. UfF.
se ogs. ndf. mage. Feilb. viv.LollO.), (nu
næppe i rigsspr.) egl. om et udklædt par, der

optraadte ved julelege (se MDL. TroelsL.VII.

58); i forsk, anv., bl. a. om løjerligt udseende

par, om to personer der samlever uden at

være gift (LollO.), ell. som udtr. for at leve i

ægteskab, danne et (Icærligt, uadskilleligt) ægte-

par. *Ægte-Peers og Hustru's Pligter . .
|

Skildrer (digteren) paa Kryds og Tvers.

Kbh.ske Hverdagsviser. I. [1855J. 20. * (hun)
trygt, som en Ægtepeer hos Kone, laa.

Drachm.DJ.I.405. han havde ladet sig ind-

rullere i det gudvelbehagelige Kompagni
(o: forlovet sig) — „en Ægteper med en

10 Kone." Pont.M. 30. UfF. f -person, en.

(ænyd. ecte(-)person; jf. forb. ægte person
u. il. ægte 1.2) (vordende) ægtefælle. Præ-
sterne have intet med Egte-Personer paa
Egteskabs vegne at skaffe, uden at tro-

love og vie dem tilsammen. DL. 2

—

8—1.

Mnth.E35. Wadsk.161. -peter, en. se -per.

t -plante, en. (jf. I. Plante 2.i og Ægte-
skabsplantej d. s. s. -pode. vAph.(1764).7.
sa.(1772).III.130. f -pligt, en. ægteskabs-

20 pligt. PoulPed.DP.(1937).95.99. Moth.E35.

t -pode, en. (jf. -plante og I. Pode S)

ægtebarn. Schandrup.Hl.^ Schousbølle.Saxo.

277. Amberg. -ring, en. (mindre br.) gifte-,

vielsesring. AndNx.MJ. 1.245. KBirkOrønb.
SF.42. t -s»g» en. ægteskabssag. PoulPed.
DP.(1937).101. Helt.Poet.48. vAph.(1759).5.

t -samling, en. (indgaaelse af) ægteskab.

Riime-Tanker Over . . Ægte-Samling Imel-

lem . . C. Biehl (og) M. Schlichtkrul. titel paa
30 bryllupsvers.1714. vi skulde ikke see saa

mange vanskabte Ægte-samlinger, hvis denne
Vildfarelse (o: at penge er det afgørende ved
valg af ægtefælle) var den eeneste. Spectator.

69^ RasmWinth.S.119. jf.: Ægte-Samlings-
Bag (o: bryllupsdag). JFriis.216. -seng, en.

(ænyd. ecteseng (og i forb. den ecte seng^;

;;/. -leje og forb. ægte seng u. II. ægte I.2)

seng (især: dobbeltseng), hvori ægtefolk sover.

Molh.E35. Forgieves har jeg (o: en enke)

40 kastet mig paa den øde Ægteseng, Birc/i./.

119. Ta Sko paa, siger Mor . . fra Dybet
under Dynen i Ægtesengen.TDitlevsen.BQ.
25. jf. u. Seng I.2: (bolsfolkene havde) en
Spinderok og en Ægtesengs Klæder. Pont.F.
1.12.

II ofte (især højtid.) i udtr. vedrørende

(som symbol paa) ægteskabet; i (nu i rigsspr.

næppe br.) talem.: Egteseng er for vid til én,

for snæver til tre, og ret til pas til to. Moth.
E35. se ogs. u. Enkeseng. — i udtr. for ind-

so gaaelse af ægteskab: det nygifte Par, der

skrider til Ægtesengen, som gik det ind til

den evige Glæde. SMich.Dø.ll. jf.: faae Pi-

gen og komme til at strække det mødige
Legeme i den priviligerede Ægteseng. ZierA;.

VII.344. betræde (vAph.(1764).7) ell. be-
stige ægteseng(en) olgn., se bestige. —
om ell. i udtr. for samleje ml. ægtefæller: Moth.
E35. Mænd, der ere vante til legemlig Om-
gang med Prostituerede, ville under Tiden

60 vise sig impotente i deres Ægteseng. iiCPon^.

Retsmed.1.49. — i udtr. for ægteskabsbrud:
det Menneske som gaaer bort fra sin egen
Ægteseng (Chr.VI: sin seng^, siger hos sig

selv: hvo seer mig? Sir.23.27. krænke ((han

78*
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hlev hængt) dømt for Krænkelse af den
kongelige Ægteseng. SMich. Dø. 87) ell. be-
smitte ægtesengen olgn., se besmitte 1.2.

jf.: Ægteskabet være hæderligt hos Alle, og
Ægtesengen (Chr.VI: sengenj ubesmittet

(1948: Besmit ikke Ægtesengen ;.i/e6r.2.9.4.

— "^ om ægteskab: intet uden Hoer kunde
bryde en Ægtesen^.Holb.NF.IL20. Deres
Ægteseng blev velsignet med en talrig Al-

kom.VSO.L40. -sjal, et. se u. II. ægte 3.2.

Ægteskab, et. ['ægd8|SgaJ6] flt.-er ell.

t -e (Holb.NF.II.23. sa.UHH.Prol.3sc. Chr
Borup.PM.63) ell. f d. s. (Holb.Ep.II.54).

(glda. æcte- (Fragm.145. Postil.183. Rimkr.

143), egtugskap (Mariagerleg.319.375), sv.

åktenskap (^sv. ogs. åkte-, åktaskapj, no.

ekteskap; fra mnt. echt(e)schop
|| jf. ægte-

skabelig
II

ordet er (bortset fra visse forb.)

ikke helt folkeligt, jf. fx. Feilb. LollO.)

I) (jf. Alliance, I. Gifte, Giftermaal 1 slutn.,

Parti 4.1, 1.Ægtej den (under visse ceremonier

indstiftede) retlig anerkendte, stedseva-
rende (mod livsvarighed sigtende) forbin-
delse mellem en kvinde og en mand, der
i sin alm. form medfører stiftelse af og
samliv i fælles hjem, indbyrdes køns-
ligt samkvem og omsorg for ægtefæller-
nes børn; ogs. undertiden (sml. bet. I.2) om
andre (mindre strenge, mindre formelle, min-
dre varige) former for et saadant fællesskab,

jf. fx. Amazon-, Brugs-, Gruppeægteskab og

forb. som frit, naturligt, polsk, vildt ægte-

skab (se bet. 2.1^ samt (i (omtr.) sa. bet.)

Samvittighedsægteskab (s. d.) ell. Prøve-

(BI&T.1105), Kammeratægteskab ("Kamme-
rat-Ægteskabet.Lindse?/ (oversat bogtitel.1928).

(den amer. dommer Lindsey, f 1943) frem-

satte forslag . . om indførelse af Compani-
onate Marriage (kammeratægteskab). Æawn-
kjærs Konversationsleksikon. VII. (1951). 954).
I.l) i al alm., om institutionen. Holb.Bars.

111.5 (se u. Tamperretj. Ach Madame! det

(0: at gifte sig for pengenes skyld) er jo at

giøre Ægteskab til et Kiøbmandskab. sa.

Pern.1.7. I Begyndelsen af deres Ægteskab
levede de meget vel ^dinvTa&n.KbhAftenp.

1778. sp.581. *Er vi (0: Axel og Valborg) ei

Slægtninge? Forbyder Kirken
|
Ei sligt et

Ægteskab? Oe/iL/¥i38. Deres Ægteskab var

velsignet med en eneste Da,tter.Blich.(1920).

VII.76. disse forbandede Ægteskaber mel-

lem Troende og Y&Titro.VBeck.LK.I.196.
\\

ægteskab til (^ til åen.Holb.DH.IL828.
sa.Ep.III.91. t ved den. Nørreg.Naturr.277)

venstre haand, se Haand sp.555."^
\\

i gen., i forb., der ofte veksler m. ssgr. m.
Ægteskabs- som førsteled (se ogs. u. flere

ssgr. ndf.). *Gud, du har med Faderhaand
[

Selv knyttet Ægteskabets B&Sind. SalmHus.
382. Ægteskabets Gud. /SÆB. Aaret efter

gled han ind i Ægteskabets B.a.vn.CSPet.

Litt.791(jf. u. Havn 2). ægteskabets lot-
teri, se u. Lotteri 2 og II. Nitte slutn.

\\

i sammenligning; se u. Aaleruse 2. 1.2) i

forsk, videre anvendelser.
\\ (1. br.) om det

forhold, at man er gift, lever i den ægteskabe-
lige stand. Muligheden af Eders Ægteskab
tør jeg ikke henægte. PalM.Vin.186. deres
ægteskab blev betvivlet, fordi de ingen
vielsesattest kunde fremvise

j ||
(nu 1. br.)

m. (overgang til) bet.: det at blive gift; vielse;

bryllup. *Vort Ægteskab er ingen Brøde
længer (0: efter at paven har givet sit minde

10 til, at Axel maa ægte sin slægtning Valborg).

Oehl.IV.155. Jeg vender tilbage til Kjøben-
havn, og henter min Onkels Samtykke til

vort Mgteikdih.Heib.Poet.V.239. otte Aar
efter Ægteskabet døde (stedfaderen). AErs-
lev. Tonekunstens Mestre. (1914). 223. se ogs.

forb. spørge ægteskab u. bet. 2.2 slutn.

2) bet. 1 (især l.ij i (andre) (mer og min-
dre) faste forb. m. adj., som obj., efter præp.

2.1) m. adj. (ell. part.), tvungne Ægteskaber.
20 Ægtestandsspeilet. (overs. 1826). 71. jf. u. II.

hellig 3.7: værne om . . vort hellige, ubryde-
lige Ægteskab. Wied. Da. 4S. et godt, har-

monisk (Vikingen.^lal950.11.sp.l), lykkeligt

(OehUX.lOO. DanmRigHist.II.40) ell. uhel-

digt (Thiele.III.76. SøllerødB.1952.63), ulyk-

keligt (se ulykkelig 2.1^ ægteskab || barn-
løst (s. d.), ufrugtbart (se ufrugtbar 3.1^

ægteskab || blandet (se 1. blande I.5),

krydset (se 1. krydse 6^ ægteskab ||

30 (jf. Civilægteskab^ borgerligt ægteskab,
se u. borgerlig 2 (og naturlig 2.2j, mods.
(sj.): kirkeligt Ægteskab. ^ÆB. Bl&T.

||

(rets)gyldig.t (Sal.XVIIl.798. Pol.'-l2l953.

3.sp.5), lovligt (VSO.1.39. Lov^'hl853
(se ndf. sp.1242'^)) ægteskab; bigamisk
(Goos.1.446. Borum.Familieretten.I.(1936).5.

jf. Bigami og Dobbeltægteskab^, morgana-
tisk (s. d.) ægteskab; om samvittigheds-

ægteskab, uægteskabelig forbindelse: et frit

40 ((Tyge Brahe) Levede fra ca. 1673 i frit

Ægteskab med Kirstine Barbara, BiogrL.*

111.584), hemmeligt (se hemmelig 3.ij,

t naturligt ^Med denne Kone . . indlod

han sig i et naturligt Ægteskab, da de ikke

kunde indgaae den brugelige højtidelige

Ægteforening. Dagen.''lil805. 3.sp.2), polsk
(se III. polsk 2.d), vildt (se Y vild I.3)

ægteskab. 2.2) som obj. for verber; som obj.

for føre: Samtiden roste det lykkelige Ægte-
50 skab, han førte med hende. DanmRigHist.

11.40. D&H. jf. Ægteskabsløfte: Jeg vil

ingen have uden Antonius, som jeg een-

gang har lovet Yigteskdih. Holb.Kandst.

IV.3. Ugeskr.fRetsv.l925.A.404. lyse ægte-
skab, se lyse 9, || i udtr. for, at et ægteskab

realiseres, bringes i stand. Igaar blev vort,

saa længe udsatte. Ægteskab endeligen

iuldhyid et. Blich.(1920). XI. 214. Lov"U
1851.§4. D&H. indgaa ægteskab: Holb.

60 NF.II.6. hans Enke indgik . . nyt Ægteskab
med ChT.?edersen.Brandt.CP.247. den Al-

der, i hvilken Udkommet tillader Indgaaen af

Ægteskab. Høfid.E.262. slutte ægteskab,

(jf. flg. forb.) paa egne ell. en andens (andres)
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vegne arrangere, realisere et ægteskab. Min
Moor og Apothekeren har sluttet Ægteskab
mellem mig og hans Uatter. Holb.GW.(1724).
18 se. han vil have dette Ægteskab brudt,

fordi det er sluttet uden Frænders Vidende.
Skuesp.II,3.112. JurFormularbog.^63. talem.:

ægteskaber (dsgieskab. Moth.E 37) sluttes
i himlen olgn. (undertiden m. tilføjelsen:

men leves paa jorden^, (jf. ænyd. Giftermaal
gjøres i himmelen. (Conjugia sunt fatalia.) lo

(PSyv.1.83); tilsvarende udtr. i ty., eng.; egl.

(vist): ægteskaberfs fremtidige forløb) er skæbne-

bestemt, men alm. brugt som udtr. for ægte-

skabets hellige, guddommelige oprindelse (jf.

Vogel-Jørg.BO.^ (1948). 753)) Jeg vil icke

sette mig imod det Ægteskab som kandskee
er sluttet i R\mmelen.JRPaulli.N.82. Ikke
alle Ægteskaber sluttes i Himlen. Tode.Z.
213 (novelletitel). Goldschm.V11.71.357. D&H.
jf.: Begynd dit Ægteskab i Himmelen, 20

Førend du slutter det paa Jorden. Møensfce

Mundheld.(1735).19. stifte ægteskab(er),
(jf. sp. 1240"^^) bringe ægteskab(er) i stand
(navnlig: ml. andre). Langebek.Lex.A46 c.

Ægteskabet stiftes . . ved Vielse i Kirken.
JurFormularbog.^60. til Ægteskabets Stif-

telse . . hører Fødsel af Efterkommere.
JSMøll.MB.13. talem.: ægteskaber fægte-
sk&het. Kierk.II.54) stiftes i himlen. Vogel-

Jørg.BO.630. (jf. IV vinde 6; nu 1. br.) i 30

forb. vinde (0: opnaa, faa adgang til at ind-

gaa) ægteskab: Hvis nogen uberygtet .

.

Møe lader sig uden foregaaende Trolovelse

. . beligge, da kan (hun) ei vinde Egteskab
med den, som hende har besvangret. /for-

ordn.V» 7734.^2. Sal.XVIII.803.
II
ophæve

(vAph.(1759).5. Drachmanns første Ægte-
skab ophævedes i 1814.VilhAnd.L.II.113.
se ogs. u. Ophævelse å.2), opløse (vAph.
(1759).5. se ogs. opløse 4.i og Opløsning 4.ij 40

et ægteskab; bryde et ægteskab, (nu
sj.) dels: foranledige, gennemtvinge opløsning

af (andres ell. eget) ægteskab; dels: begaa
ægteskabsbrud. Moth.E37. vAph.(1764).7. se

ogs. ovf. 1. 4 samt u. III. bryde 2.9 slutn.
\\

(jf. spørge sp. 728^^ og u. Ægteskab I.2 samt
I. syne slutn.; dial.:) Syner man hænder,
spørges der ægteskah. Skattegraveren.1887.

11.56. Kom man, uden at tænke over det,

til at „syne Hænder" . . saa var man paa 50

det rene med, at der snart skulde spørges
„Ægteskab". FrOrundtv.LK.229. SjællBond.
172. UfF. 2.3) styret af præp.; fig. forb. frem-
hæves:

II
efter af; dels i forb. m. ordenstdl

olgn., i udtr. som barn, datter, hustru, mand,
søn af (det) første, andet osv. ægteskab:
Børn af det forrige Ægteskab. fio?6.iVF.//.7.

Hans Hustru af andet Ægteskab. (roWsc/iJW.

Hjl.1.7. Rode.EM.15. dels (uden for jur.

bruges nu i, se ndf.) i udtr. som: Der er af 60

ægteskabet ingen hørn. Statstidende.*h 1950.

4.sp.2. spec. i forb. født af et vist ægte-
skab: Cit.1803. (Statstidende.V»1952.1.sp.3).

Af hendes Ægteskab med Hr. von R. fød-

tes der en Søn. Hauch. lY 457. se ogs. u.

af A.6.2.
II

efter i; dels i udtr. vedrørende

et eksisterende, fuldbyrdet ægteskab: besover
Egtemand i sit Egteskab nogen Qvindis
Person. DL.3—16—8. Paa dette Afkom .

.

avlet udi ret lovligt Ægteskab, skal Kro-
nen nedarves. Lov^^h 1853. hun (var) lykke-

lig i sit Mgtesk&h. Pont.LP.VIIL168. I ægte-
skabet er der en dreng og en pige. Univ
Progr.1952.11.168. leve fHorebarn, som af

den avlet er, der i Egteskab lever med een
anden Person. Z)L. 5

—

2—71. Statstidende.*!

t

1953.1.sp.3) ell. være i ægteskab (med en):

en i Egteskab værende Person. iVørregf.Pn-

vatr.IV.313. HFRørd.UnivH.III.57. Afdøde
var i ægteskab med Marie Karoline B. Stats-

tidende.'^^l11 1950. 5. sp.4. — dels i udtr. for

at indgaa giftermaal, træde ind i ægtestan-

den: forene i Ægteskab, ilfO.Y«- ægtevie^.

En sund og rask Enkemand . . ønsker sig i

Ægteskab med en I>avcie.Adr.*ltl841.2.sp.3.

t begive sig (Holb.NF.IL18. Schousbølle.

Saxo.122), give (sig) (sammen) f'Egte-

vie . , at give to sammen i egteskab. Moth.
E36. hun havde en Afskye for at give sig

i Ægteskab med en gammel Mand. Schous-
bølle.Saxo.84. nu kun kirk., se I. give ll.i;

jf. (m. h. t. myndling olgn.:) Broderen .

.

kunde give hende i Ægteskab. UnivProgr.

1944.11.15), indgaa, indlade sig, ind-
træde (se indgaa 6, I. indlade 4.2, I. ind-

træde 2.2^, (nu sj.) komme (sammen)
fDen anden (datter) kom i Ægteskab med
Eric. Schousbølle.Saxo.345. de, som have be-

drevet Hoer med hinanden . . maae (ikke)

komme sammen i Ægteskab. Forordn."/!
1824.§3), (foragt.:) løbe sammen (de

mange unge Mennesker, som løber sammen
i Ægte&kah.SMBeyer.E. 59. jf.: de, der i

ægteskab sammenløber. Cit.l711.(Vider.III.

101) og II. løbe 38.i;, f træde (Holb.Kh.

143. han (fik) Lyst til at træde i Ægteskab.
Schousbølle. Saxo. 367. OeconT.I.13.IV64) i

ægteskab(et) (med en). || efter til. (nu
næppe br.) i udtr. som skride ^'Enkemænd
bliver Enkemænd og sielden skrider til

andet Ægteskah.PEdvFriis.S.291. JBaden.
DaL.), træde (DL.3—16—15—1—4; se u.

Skilsmisse 2.2J til ægteskab. — spec. i

forb. lyse, lysning til ægteskab, se lyse 9,

Lysning 9. || uden for (f uden. DL.6—6—9.

Oecon.Correspondent.l817.88.sp.l) ægteskab
(nu sj. ægteskabet, jf. vAph.(1764).7. D&H.).
JBaden.DaL. et udenfor Ægteskab besvang-

ret Fi\ientimmeT.Lov"'ltl866.§194. (han)

bør anses som fader til det af sagsøgerinden

. . uden for ægteskab fødte drengebarn.

Statstidende. ^^I iil952. 2.sp. 3. jf. u. uægte l.i.

3) (jf. u. Fornuftægteskab^ CP i billedl.

udtr., om (varig, paa dyb overensstemmelse

grundet) forbindelse, alliance mellem,
ting ell. (navnlig) forhold, begreber, ideer.

Haabet om et kjærligt Ægteskab mellem
Edda og 'Rim-K10nniken.GrundtvPS.Vl6l.
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det danske Samfund, der jo , . stadigt lever

i det lykkeligste Ægteskab med Kristendom-
men. Vodskov.SS.325. Anatole France (fulgte)

ved at indgaa Ægteskab med Socialismen

sit oprigtige antiklerikale Sindelag. Ugens
Tilskuer.ll. (1911/12). 101. sp.2.

||
(sj.) om

forhold ml. personer. Jeg (o: P. Hjort) elsker

Manden (o: Oehlenschlåger) ; men jeg vil elske

ham frit! Jeg kan intet iÉgteskab indgaae,

endnu mindre en Foilovehe. Hjort.KritLdt. \o

11.260.

ægteiskabelig, adj. [ægda'sga^bali],

dagl. ogs. [-'sga^bli] jf. skrivemaaden (sj.)

ægte sk ab li g. Oehl.Digte.(1803).290. adv.

(mindre Ir.) d. s. ell. -t ell. (f) -en (vAph.
(1772).III.130. vilde (hustruen) istedenfor

pigeligen at længes gabe ægteskabeligen.

Kierk.VII.56). (jf. ægtelig; adj. til Ægte-
skab (sml. dog sp.l244^^). (ofte i faste

forb. m. subst., svarende til ssgr. m. (Ægte-,) 20

Ægteskabs-;. vAph.(1772).III.130. H. viste

Camilla en forsigtig Opmærksomhed, der

syntes at tyde paa stille ægteskabelige

(0: reelle (ll.å slutn.)) Hensigter. Ooldschm.

111.443. ægteskabelige Separationer og Skils-

misser. Z)ai;tds.F.i67. det Uvejr, der truer

hans ægteskabelige Himmel. Brandes.1.483.
Degnekonen var saavist ikke af de elskelig-

ste i ægteskabelige Forhold. ^or& »Sorø. 1943.

57. ægteskabelig(t, -e) baand (Blich.(1920). 30

XXVIII. 102), forbindelse (r) f'Blot paa
Grund af fælles Samtykke kan den ægte-

skabelige Forbindelse aldeles ikke opløses.

Skr.Viil831. VortHj.III,3.21. (l.br.) om dyr:

alle de højere Dyr leve i ægteskabelig, mono-
gam eller polygam Forbindelse. JohsSteenstr.

Etnografien. (1902). 33), forening f'J Studs-
gaard. Sang i Anledning af . . H. C. Michel-

sens ægteskabelige Foreening med Jomfr. E.

Holm. titelpaabryllupsvers.1800), glæder ^eg *>

ønskede nu at forsøde min øvrige Levetid

med at nyde ægteskabelige Glæder. Agerbeck.

B.1.142. spec. (spøg., eufem.) som udtr. for

samleje i ægteskabet), kærlighed (Kierk.1.65.

11.126), liv ('det ægteskabelige Livs Lyksa-
lighed. ffrø.///.2<?0. Schand.UM.180), lykke
(Ægtestandsspeilet. (overs.1826). 6. Socialdem.

^''I » 1953.6.sp.l), pligt(er) (Nørreg.Privatr.I.

197. Levin. Mohr&Nissen.Ty.-da.Ordbog.I.

(1900).246), ret(tighed(er)) (S&B. 2Mos.21. 50

10(1931)), samliv (Mohr&Nissen.Ty.-da.
Ordbog.I.(1900).246. LovNr.276^''U1922.§76),

scene(r) (til Scene 3.1-2. Vogel-Jørg.BO.*

(1948).458), sorger (Oehl.Digte.(1803).290),
stand (MO.^; u. Ægtestand;, stilling (Sal.

XVIII.803), trekant (se Trekant 3.i;, tro-

(skab) (Ægtestandsspeilet.(overs.l826) .8. Le-

vin. Sal.XVIII.800), utroskab (s. d.) osv.
||

(l.br.) i forb. det ægteskabelige, (hvad
der er knyttet til) ægteskabet, den katolske 60

Præstestands Uvilje mod det ægteskabelige.
HBrix.DD.32.

|| om person; dels (1. br.) i

udtr., der betegner adfærd, forhold, stilling i

ægteskabet: *Naar Strømme Taarer ei for-

sone
I
En ægteskabelig Tyr&n. Bagges.Ungd.

11.156. ægtefolk (kari) ikke lide at forære
den (0: en bog med titlen ,,Afskedsgaven") til

deres ægteskabelige halvpart. Socialdem. */i

1953.6.sp.4. dels (vistnok dannet til uægte-
skabelig; 1. br.) om afkom: avlet ell. født i

ægteskab. Forældrene blev gift paa et saa

tidligt Tidspunkt, at den som spæd døde
ældre Broder udmærket godt kan være
„ægteskabelig". Spectator.1943/44.60.

Ægteisikabs-, i ssgr. af Ægteskab (l.i)

(i ældre tid skreves ssgr.ne undertiden i to

ord); ofte findes ved siden af ssgr. m. Ægte-
skabs- tilsvarende ssgr. m. Ægte- (jf. Ægte-
1; ell. forb. m. ægteskabelig (s. d.); foruden
de ndf. anførte bl. a. Ægteskabs-aar, -agent

(jf. -mægler;, -annonce, -aspirant (jf. -kan-

didat;, -betingelse(r), -bevilling, -bevis (jf.

Bevis 3;, -dom, -drama (til Drama 1 ell.

(spec.) 2), -filosof(i), -forbud, -forhold, -for-

ordning, -forpligtelse, -forslag, -handel (jf.

IL Handel 3), -hindring, -indgaaelse, -in-

stitution (jf. u. Institution 1), -jæger (jf.

-kandidat og Jæger S), -krænker (jf. -bry-

der;, -lotteri (se u. Lotteri 2), -lov(givning),

-lykke, -opløsning, -ordinans, -papir(er), -pla-

n(er) (jf. Giftermaalsplan;, -proces, -raad-

givning, -ret, -stiftelse, -stiftende, -stifter,

-tilladelse (jf. Giftermaalstilladelse;, -tra-

gedie (jf. Tragedie 2). -alder, en. gifte-

alder. Dahlerup.Jyskelov.(1919).77. SaVXXV
693. -arv, en. (jur.) arv, der tilfalder en

gift person ved ægtefællens død. Dør Konen
(falder) Arven efter hende dels som Ægte-
skabsarv til Manden . . dels som Slægtskabs-

arv til Bairnet.VortHj.III,3.124. -baand,
et. (ænyd. d. s.; jf. Ægtebaand; især højtid,

ell. jur.) det (den tilstand) at være bundet til

hinanden ved ægteskab. Holb.NF.II.4. *Ham
Kirken havde løst fra hans Ægteskabsbaand.
Hauch. SD. II. 294. Sal. XVIII. 802. -bog,
en. (emb.). Vielsen indføres . . ved kirkelig

Vielse i Kirkebogen og ved borgerlig Vielse

i en dertil indrettet Protokol (Ægteskabs-
bogen). LouiVr.276*''/.i922.^37. -brud, et.

('^y. II. Ægtebrud; den handling med vidende

og vilje at have kønslig omgang med en anden
end sin ægtefælle; hor. LTid.1734.139. de,

der have begaaet Ægteskabsbrud. »S'A;r.*/ii

1831. dit Ægteskabsbrud (1871: Dine Ho-
rerier; . . saa \eg. Jer. 13.27 (1931). jf. f:
Ægteskabs- Brydelse.(?ma;i.PT.//.i3S.
vAph.(1759).5. -bryder, en. (jf. Ægte-
bryder (u. II. Ægtebrud;; person, der be-

gaar ægteskabsbrud; navnlig (jf. ndf. og Hor-

kari; om mand. Ægteskabs Brydere og Hoer-

Karle. Clitau. PT. 167. Biehl. Cerv. LF. 1. 51.

Mal.3.5(1931; 1871: Hoerkarlene;. (sml.

Horkvinde:; Ægteskabsbryderske. Am-
berg. PoVVitl942.12.sp.3. -bureau, et.

(jf. -kontor; bureau, som mod betaling brin-

ger personer, der ønsker at indgaa ægteskab,

i kontakt med hinanden. Bl&T. BerlTid.^^U

1953.M.24.sp.3. -djævel, en. (ænyd. ecte-
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skaffs dieffuel; nu sj.) ondt væsen i djævle-

skikkelse (jf. Djævel 2), der tænk(t)es at

skade, ødelægge ægteskaber, ell. (oftest; jf.

Djævel 3.1^ om slet menneske, som optræder

paa sa. maade, ell. om ægtefælle, der er ond,

tyrannisk i sit ægteskab, over for sin ægte-

fælle. Moth.E38. nogle Ægteskabs -Djevler
havde sat Spliid imellem dem (o: ægtefol-

kene). Tode.IX.383. VSO.I.40. I det 16de

Aarhundrede . . henlagde man gerne alt, lo

hvad der vedkom Bryllup, under Ægteskabs-
djævelen, Asmodæus. Troels L.XI.22. -for-
bindelse, en. (jf. Ægteforbindelse; nu
sj.) ægteskab(elig forbindelse). LTid.l7éé.
24. Ægtestandsspeilet.(overs.1826).66. Bl&T.

t -forbund, et. (jf. Ægteforbund^ d. s.

det var aldrig Israeliter tilladt, at giøre

Ægteskabs Forbund med samme Folk (o:

kananitterne). Holb.JH.I.581. -forening,
en. (jf. Ægteforening; nu sj.) d. s. vAph.

(1759). 5. VSO.I.40. Mohr&Nissen.Ty.-da.
Ordbog.I.(1900).246. -kandidat, en. (jf.

Kandidat 1 og u. Ægtestand slutn.; især

spøg.). VKorfitsen.KF.239. en vraget ægte-

skabskandidat.Bom./S'.//.S4. -kontor, et.

ægteskabsbureau. Undertegnede (har) aabnet
et Ægteskabscomptoir . . heri Staden for

den dannede Clåsse. Adr.^*U1858.3.sp.2. Berl

Tid.^Vsl953.M.24.sp.3. -kontrakt, en.

(jf. -pagt og Ægtekontrakt; især foræld.) 30

kontrakt, som vordende ægtefæller indgaar til

bekræftelse af ægteskabets stiftelse ell. for at

ordne deres formueforhold olgn. Egteskabs
Contract skulle icke være ævig, men giøres

paa visse Aar.Holb.Kandst.il. 3. ved Ægte-
skabscontracten var det . . fastsat, at . .

hendes hele medbragte Formue (skulde) ud-

betales til hendes Slægtninge. Ing.EF.V35.
Brandes.(Tilsk.l923.II.147). -kursus, et.

(jf. -skoleø kursus i forsk, ægteskabelige spørgs- 40

maal for vordende ægtefæller (ell. gifte). Pol.

*^lil950.26.sp.3. -linie, en. i kiromantik:

den af haandens linier, der menes at røbe for-

hold vedrørende ægteskabet. PAHeib.Sk.II.64.
SaVXIV.lO. -lofte, et. {ænyd. d. s.; jf.

Forlovelse, Ægte -løfte, -tro) (formelt, høj-

tideligt) løfte om at ville indgaa ægteskab med
en bestemt person. Holb.Usynl.1.4. (hun)
havde under Ægteskabsløfte ladet sig for

føre af en Of^seer. KbhAftenp. 1777. sp. 83. 50

Aldrig har jeg givet nogen Pige Ægteskabs
løfte, end ikke et 8kjødesløst.£^ierA;./.336

Erstatning for brudt Ægteskabsløfte. /Sai

XVIIL803. -mæifler, en. (jf. Mægler 2)

S&B. Blækspr.l943.4.sp.3. -paj^t, en. (jf

-kontrakt og Pagt I.2; nu 1. br.) ægtepagt (1)

Holb.NF.11.15. Hvad alle andre Nationer
angaaer, da kunde de giøre Ægteskabs-Pagt
med Israeliterne. so.Jl/.7.582. *De (0: brude-

parret) indgik en Ægteskabspagt. Zft/i^/^enp. 60

1775.238. Fridericia.DPH.222. uegl: *naar
Penge og Aand slutter Ægteskabspagt,

|

blir Frugten det Barn Eleg&nce. Schand.UD.
149. f -plante, en. d. s. s. Ægteplante.

Amberg. -pligt, en. (ænyd. d. s.; jf. Ægte-
pligt; især jur.) pligt, forpligtelse, som paa-
hviler den ene ægtefælle i forhold til den anden;
især om ægtefællers pligt til at have kønslig

omgang med hinanden, da skal han ikke

formindske hendes Livs Ophold, hendes
Klædning og Ægteskabs-Pligten mod hende
(1931: forholde den første den . . ægteskabe-
lige Ret, der tilkommer henåe).2Mos.21 .10.

SaVXXV.697. -sag, en. (ænyd. d. s.; jf.

Giftermaals-, Ægtesag) sag, anliggende ved-

rørende et ægteskab (ofte i forb. i ægteskabs-
sagerJ; spec. (jf. u. -skilsmisse og Tamper-
retssag; jur.): (rets)sag angaaende et ægte-

skabs omstødelse ell. separation, skilsmisse.

Holb.Vgs.(1731). 11.13. Forordn.^"U1824.§4.
JurO.(1934).163. f -seddel, en. dels: fri-

(1), gifteseddel; dels: vielsesattest. Langebek.

Lex.A46c. Stub.'148. Amberg. -skilsmis-
se, en. (ænyd. d.s.; y'/. Ægteskilsmisse ; nu
sj.) d.s. s. Skilsmisse 2.2. Holb.NF.11.20.
Blich.(1920).XII.122. Katek.§34. jf. Ægte-
skabssag: Ægteskab s-Skilsmisse- S ager.
Prom.^^hol797. -skole, en. d.s. s. -kursus.

Goteborg KFUM startede med en Ægte-
skabsskole. KFUM i København har taget

Ideen op, og i Aften begynder Ægteskabs-
skolen. BerlTid.'V»1949.Aft.2.sp.2. -stand,
en. (ænyd. d. s.; jf. -stat; nu næppe br.) ægte-

stand, at min Søn løber gall, nu han skal

. . træde udi Ægteskabs-Stand, det smer-
ter mig. Holb.Masc.II.2. VSO.I.40. Grundtv.

SS.IV338. t -stat, en. (ænyd. d. s.) d. s. s.

-stand. Langebek.Lex.A46c(jf.VSO.1.41). se

ogs. u. I. Stat 1. -svindel, en. (jf. -svind-

ler;. D&H. PoUVi,1939.5.sp.l. -svind-
ler, en. mandsperson, der ved løfte om ægte-

skab franarrer Jcvinder deres værdier, penge.

D&H. Pol.^Viil939.5.sp.l. -tilbud, et.

tilbud (især: fremsat af en mand over for en
kvinde) om at ville indgaa ægteskab (med
vedk.); frieri, hun havde havt adskillige for-

deelagtige Ægteskabs Tilbud. Prahl. AH. I.

125. De opfattede mit forrige Brev som et

Ægteskabstilbud. EEode.yP. 239. -tro, en.

(ænyd. d. s. (HMogens.); kirk., foræld.) ægte-

tro. Moth.E38. (han) brød sin Ægteskabs
Troe med hende. Schousbølle.Saxo. 389. Om
I veed Eder fri, at I ikke haver givet no-

gen anden Qvindes Person, som nu lever,

eders Egtes\iSih3-TToe.Alter-Bog.(1771).350.

KbhAftenp.1778.sp.798. Bang.II.70. -træ,
et. (nu næppe br.) 2( d. s. s. Mødomstræ.
FEkkard.Naturkundskab.(1795).191. -viel-
se, en. (nu næppe br.) ægtevielse. Sibb.Aa.

11.74. jf.: Ægteskabsvielses Formula-
ren. i?tgsda9s<./^.i850/51.sp.4S4.

t Ægte-skilsmisse, en. (jf. Ægte-
skabsskilsmisse^ d. s. s. Skilsmisse 2.2. Moth.
E35. Holb.Anh.106. Leih.(1800). -stand,
en. (ænyd. d. s.; jf. Ægteskabsstand ; nu
mindre br. (bortset fra den sp.l247*^ anførte

forb.)) den stand (6.2), hvori ægtefolk lever;

ægteskabelig stand; ægteskab. O Egte-stand!
|
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Du høy-lyksalig est.Kingo.SS.IYlSO. Ægte-
stand. Gylb. (novelletitel i Nye Fortællinger. I.

(1835)). *den søde Ægtestand. Dmc/m.FÆ.
156. — (nu oftest spøg., iron.) i forb. den
hellige ægtestand, om ægtestanden, ægte-

skabet betragtet som en hellig (af gud ind-

stiftet, ubrydelig) institution (ofte, jf. ndf., i

udtr. som indtræde i den hellige ægtestand/
En kortvillig Samtale . . angaaende den
hellige Ægtestand. bogtitel.ca.l720.(Bibi Dan.
1.982). Blich.(1920).XIY160(se u. Lind-
træde 2.2;. Pol.'Viil952.17.sp.2. LollO.

\\

styret af præp. i; især dels i udtr. for at be-

finde sig i den ægteskabelige stand, være gift:

leve (Moth.E33. Sal.XVIll.805), være
(Reenb.1.50) i ægtestand; dels i udtr. for

at indgaa ægteskab: begive sig (Holb.Mel.
V.IO. JSneed.111.444), indtræde (VSO.I.
41. Bierfreund.FN.129. se ogs. I. indtræde

2.2), komme (Falst.Ovid.107), træde (Kbh
Aftenp.l778.sp.580. Heib.Poet.VII.346) (ind)

i ægtestand(en).
|| (jf. uden 4.4^ i forb.

uden for (JBaden.DaL.) ell. f uden ægte-
stand, som udtr. for at være i ugift stand.

Brors.SS.1.127. Kydskhed i og uden Ægte-
stand. »Sw/im. 77.242.

II
hertil bl. a. Ægte-

8tand8-glæde(r) (Kaper.), -hader (Tode.ST.

11.89), -kandidat (Ægtestandsspeilet.(overs.

1826). 83. jf. Ægteskabskandidat;, -lykke
(Kaper.), -stilling, en. (1. br.) stilling

m. h. t. ægteskab (som gift, ugift osv.). Be-
folkningens Fordeling paa Grupper efter

Køn, Alder, Ægtestilling, Opholdssted, Er-

hverv o. s. \. Trap.* 1.47. f -ssede, et.

(ænyd. d.s.) ægteskab. OldKH.1.28. jf.: *Til

dem, der sætte sig paa ny i Ægte-Sæde,
|

Det hedder: Enke-Sorg forvandles nu til

Glæåe. LThura.Poet.67. f -tro, en. (ænyd.
d. s.; jf. -troskab og Ægteskabstro) troskab

i et ægteskabeligt forhold, over for ægtefællen;

ægtetroskab; ogs.: ægteskabsløfte. *Achilles har
tilsagt mig Ægte-Troe og Love. KomOrønneg.
111.289. det er mig bekiendt, at en Kone lier

i Menigheden grovelig har brudt sin Ægte-
troe.Rahb.Tilsk.1791.423. f -troiskab, en.

{ænyd. d. s.) d. s. Bagges.L.I.291. (jeg) an-

seer (ikke) ham eller nogen Mand som far-

lig for mig selv og min Ægtetroskab. 7n3.

VS.I.190. t -ven, en. {ænyd. d. s.) ægte-

fælle, -mage. Ew.(1914).1.113. OldKH.1.30.

jf.: en . . i mine inderste Forhold og Fø-
lelser med en Tvillingsiæls Søsterdeeltagelse

indgribende Hustrues Ægtevennesind.
Rahb.E.Y176 samt Egte-Venskab (o: ven-

skab ml. ægtefæller. vAph.(1772).III.130) og

Ægteveninde (Adr.*liol779.2.sp.l). -vi(e),
V. vbs. -else (s. d.). (jf. -binde, -forene og ko-
pulere 3; nu især højtid, (ell. spøg.), jf. dog
FDyrlund.TJds.53 (fynsk)) d.s. s. III. vie 2.3.

(ofte i forb. m. til ell. (nu sj.) med (Holb.
DH.11.828. Nørreg.Privatr.1.80) til angivelse

af ægtefællen). Langebek.Lex.A47a. han lod
sig ægtevi til en Enke. RichPet.Kingo.(1887).
105. en indremissionsk Præst (nægtede) at

ægtevie en h3i,ski\t.OskAnd.(GadsMag.l930.

638). billedl: * flittig Kunst til Rigdora af

Genie
|
Bør ægtevies i ægte Foesie. Bagges.

V96.
II (jf. -gift og forb. ægte viet u. IL

ægte 1.2j part. ægteviet brugt som adj.

Moth.E36. JBaden.DaL. Ægteviv (o:) ægte-
viet Hustru. 7) (fe 7^. substantivisk: * (Torben
Oxe) uformærkt omgikkes Dyveke,

|
Saa-

ledes som en Mand sin Ægteviede. OldKH.
10 7.77. Ægteskaber . . hvor de Ægteviede for-

inden havde levet sammen som Mand og
Kone. Davids.F.189. (ægtemanden:) maa jeg

præsentere Dem for min ægteviede
j -vi-

else, en. (jf. Kopulation 3 og Ægteskabs-
vielse; især højtid, ell. emb., jur.) d. s. s.

Vielse 2.3. Langebek.Lex.A47 a. Ingen Præst
maa forrette nogen Ægtevielse, med mindre
(brudefolkene) ere vaccinerede. Forordn. ^"U

1824.§10. DanmKonger.358. -viv, en. {ænyd.
20 d. s., jf. mnt. echtewif ; højtid, ell. (nu næ-

sten kun) spøg.) ægtehustru; viv (2). *Mon
indfødt Stridsmand blot forsvarer eget Liv?

|

Nei han forsvarer Huus og Børn og Ægteviv.
Storm. SD. 41. *En Skioldmø kan saalidet

som Ægteviv bestaae.OeW.ZXX.773. Nu ere

Høkerne Viktualiehandlere . . og deres Ko-
ner ere Fruer. Der er . . dem, som ikke slaa

saa stort paa . . deres Ægteviv er endnu slet

og ret Maiå&me. Davids.KK.'n.359. PoV^U
30 1936.11.SP.5.

aegt-fodt, part. adj. se ægtefødt.

Æj^tlied, en. flt. (i bet. 2; sj.) -er. (jf.

-hed DO.Vll.sp.l006'^) til II. ægte. I) (især

O ell. fagl.) det at være ægte (II); flg. anv.

fremhæves: i. I) til II. ægte 1; jf. II. ægte l.i:

Barnets Ægthed (o: ægtefødsel). Borum.Fa-
milieretten.I.(1936).19.

\\
(gart., bot.) til II.

ægte 1.3 slutn. Reine- Claude bevarer sin

Ægthed ved Frøformering. Bredsted.Pom.III.
40 268. Bestemmelse af (frøs) Ægthed (Sorts-

renhed). LandftO. 77. 303. hertil bl. a. Ægt-
heds-bestemmelse, -garanti, -kontrol. 1.2)

til II. ægte 2; jf. II. ægte 2.i: *hvi benæg-
tes Historiens Ægthed? FGuldb.S.167. Ægt-
heden af disse Reliqvier. OeM.XXTTSfi. Skelet-

resterne af Struensee og Brandt, som blev

fundet i 1927, og hvis Ægthed (anato-

men) Fr. C. C. Hansen konstaterede. OadsMag.
1934.38. m. h. t. sprog(form, -tekst): Om Zend-

50 sprogets og Zendavestas Ælde og Ægthed.
Rask.(bogtitel.l826). Af tvivlsom Ægthed er

et Par (fra Fyn meddelte) SkaaAevers. Kultur-
minder. 1945-47. 117. sagnets, runeindskrif-

tens ægthed er omtvistet
j
— hertil bl. a.

Ægtheds-kriterium, -kritik, -prøve. || til

II. ægte 2.2. adskillige nærede bestandig en

beskeden Tvivl om hans Hjertes Ægthed.
EChristians.Hj.465. 2Cor.8.8(1907; se u. II.

ægte 2.2). Bønder . . læser (undertiden) Poesi

60 op med større Ægthed end . . Skuespillere I

Buchh.UH.88. 1.3) til U. ægte 3; jf. u. IL
ægte 3.1 : Præsten bør forvisse sig om Under-

skriftens Ægthed. Forordn.'"'U1824.§5. under-

søge Diplomers Ægthed. MO. LovNr.68^^1*
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1932.§40. II
Hl IL ægte 3.2. *Sølvets Ægt-

hed prøves. /SaZmHits.Sifi. 5. (hun) hævdede
. . Ægtheden af Turkisen, hun havde i sin

B,ing. JVJens.D.54. — (især som sidsteled i

ssgr.) til II. ægte 3.2 slutn.: Jordfarverne
(udmærker) sig ved stor Ægthed — saavel

Lys-, Luft-, Olie- som Kalkægthed.
Malerfaget. [1935J. 39. (tekstilers) Farve-
(Pol.Vzl953.Till.6.sp.3), Krøl- (smst.'*ld953.

4.sp.3), Sved- (Soåaldem.^Vil950.7.sp.3),
Vaskeægthed (smst.'"U1953.6.sp.5). 2) (sj.)

om person; til II. ægte 2.2: Chopin er som
talent tredie rangs, som ægthed tvivlsom.

Hjortø.(GadsMag.l927.308). jf. JVJens.Di.35.
Æg-t-knsk, en. kusk, der udfører ell. er

tilsagt til ægtkørsel. NatTid."lil912.A.l.sp.4.

Feilb. -korsel, en. (jf. -arbejde, -rejse,

Kørsel 1.2 og Villighedskørsel (u. Villighed

1 slutn.); (tautologisk dannelse) til I. Ægt^
pligtkørsel. SvGrundtv. DanmRigHist.II.121.
Feilb. UfF.
Æg-toddy, en. se Æggetoddy.
Ægt-rejse, en. d. s. s. I. Rejse 2.3.

SvGrundtv.Retskrivningsordbog.(1870). (bonde-

sønnen) havde været paa en lang Ægt-
Te]se.Eriksholm.MajorenpaaTorpe.(1916).161.

-vogn, en. vogn (hestekøretøj), hvormed der

udføres ægt (I), pligtkørsel, (der er) bestilt

Plads pr. Jernbane til 600 store Baade fra

Elben, og Ægtvogne tilsagte til at bringe

dem v\åeTe.GSKrig64.III.147. Woel.D.40.
Feilb. UfF. -ydende, part. adj. se u.

LÆgt.
Æg-toj, -nr, se Ægge-tøj, -ur. -vase,

en. (ogs. Ægge-), (jf. IL Æg 6.1 og u.

-form; fagl.) ægformet vase. Æggevaser med
Bacchus eller en Genie paa Laaget . . Disse

Vaser nævnes . . første Gang llSB.EHan-
nover.KeramiskHaandbog.il, 2.(1924).439. en
saakaldt Ægvase (fremstillet ca. 1790), der

benyttedes til Fotpourn.PoUVt 1944.7.sp.3.

-vende, v. se æggevende. -vinkel, en.

[1.2.1] den vinkel, hvorunder de flader

støder sammen, der danner et værktøjs æg.
Sal.XVIII.793. DaEngTeknO. -vær, en, et.

se Æggevær. -værktoj, et. [I.2.i] (fagl.)

æggeredskab, -tøj. SophMull.VO.31.120. Mø-
belsnedkeri.f1937J.370.
Ægypten, propr. [æ'gybd(8)n; ogs.Q-\

(tidligere ogs. skrevet Egypten. Moth.Conv.
E19. se ogs. ndf.). gen. -s ell. (arkais., nu
sj.) ÆgyptI (*Ægypti L&nd. Oehl.1.305 (jf.

ndf. l.55ff.). »Ægypti S]a.veT. Grundtv.PS.
11.475). iglda. Egypten (Mand.18), Egipten
(1Mos.13.1 (GldaBib.)) og i forb. som Egyptæ,
Egipte ell. Egiptes land (lMos.16.1 og 5Mos.
10.19 (smst.). Bønneb.I.123), jf. oldn. Egip-
taland og endnu forekommende udtr. (især

CP ell. spøg.) som: *I ald Ægyptens Land.
Helt. Poet.135. Græshoppesværmen hen over

Ægyptens La.nå.HCAnd.(1919).III.182. (rej-

sen) til det Land ÆgyTptan. Goldschm.L.II.
161. en troldmand (o: tryllekunstner) fra

Ægyptens \a.nd. PoV*lil953.9.sp.l, jf. u. Land

4.1) det af ægypterne beboede land langs Ni-
len; i gen., i talem., faste forb. (jf. tilsva-

rende udtr. u. ægyptisk 2): (længes efter, til-

bage til) Ægyptens kødgryder, se Kød-
gryde 2. Ægyptens mørke, (nu oftere:)

ægyptisk mørke. *Det vaade Element, som
Ild, man sprude seer I

|
Paa Himlen, derimod,

Egyptens Mørke er (o: under et uvejr)\

OldKH.1.267. MartinAHans.JR.102. Ægyp-
10 tens (ti) plager olgn., (glda. Egiptes plawe

(5Mos.28.60 (GldaBib.))) egl. om de ti pla-

ger, hvormed gud i sin vrede hjemsøgte ægyp-
terne (se 2Mos. 7.17-12.29); i videre anv. (ofte

spøg.) om (række af) stor(e) plage(r), hjem-
søgelse(r). Misvæxt, Kvægpest og alle de
andre Ægyptens Plager lægger Markerne øde
og gør Staldene tomme. KBirkGrønb.SF.185.
Himmelen har sendt dig en sand Ægyptens
Plage af Tanter. Rosman.Hans Datter.(overs.

20 1933).65. Ægypter, en. [æ'gybder; ogs.

e-] (især tidligere ogs. skrevet Egypter. Moth.
Conv.E21. Thielo.M.2. — f Ægyptier. Kom
Grønneg.1.239. vAph.(1759). som flt.s-form

(ofte i forb. de ægyptier;.- PoulPed.DP.(1937).
6. Holb.Ep.III.49.IV215. Clitau.IR.34). flt.

-e ell. (nu sj.) d. s. (Es.20.4(Chr.VI; 1871:
Ægypterne;. Thielo.M.2. NMøll.VLitt.I.391.
se ogs. ovf. 1. 24). (ænyd. (ent. og flt.) egipter

(lMos.12.12 og 2Mos.2.12(1535)), egypter
30 (lMos.l2.12(1550)), su. egypt(i)er, no. egyp-

ter, jf. glda. Egiptis man, Egipcies man
(2M0S.2.11-12 (GldaBib.)) og oldn. egipta-

landsmabr) I) indbygger i Ægypten. Benaja
. . slog en ægyptisk Mand . . og den Ægyp-
ter (1931: Ægypteren; havde et Spyd i sin

Haand. 2/Sam.23.2i. Ægypterne kaldes endnu
Copter af den Stad Coptns.EEwald.DenBi-
belskeConcordant2.I.(1748).33. *Hvor Nilen

vander Ægypternes Jord
|

I Africas bræn-
40 dende Lande. HCAnd.SS.XII.188. VilhRasm.

ÆM.51.
II ofte i forb. de gamle ægyptere,

om indbyggerne i oldtidens (kulturelt højistaa-

ende) Ægypten, de gamle Ægyptier dyrkede
.. Ulve, Crocodiler, etc. EEwald.DenBibelske
Concordant2.I.(1748).41. De gamle Ægyp-
tere holdt Skarabæen hellig. JVJens.RF.152.
se ogs. ndf. sp.1251"'^. *de gode, gamle
ægyptere,

|
de bleve ej begravede,

|
men

de blev balsamerede
|
og lagt i pyramiderne

50 osv., spøg. tekst (af ukendt forfatter) til den
militære fanemarch (se Vogel-Jørg.B0.71).
Folkets SangB.172. Duelund.N.lO. VSchiør-

ring.KøbenhavnunderBuelamperne. (1945).65.

jf.: (han) intonerede . . Fanemarschen til

Texten: „De gamle, gediegne Ægyptere".
Tops.1.322.

II
hertil bl. a. Ægypter-konge,

-pige, -tog ^da General Napoleon Bona-
parte lagde Planen til sit Ægyptertog.
Goldschm.L.Il.173) som< Ægypterinde (Bag-

60 ger.II.342. JVJens.LB.113).
\\ (jf .eng. g\psy\

sj.) om zigeuner. Ægyptere, Tatere, Zigeu-
nere, forskjellige Navne fik det omvandrende
¥olk.HCAnd.SS.lV.220. 2) (l.br.) om dyr
ell. ting stammende fra ell. knyttet til Ægypten.
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Trækfuglene er ham (o: HCAnd.) blandt
alle Dyr de kæreste, især Storken, Ægypte-
ren, „den store, kloge, underlige Fugl".^eM-
mert.HCAndersensomhanvar.(1925)J14. Det
(o: en cigaret) er en rigtig god Ægypter. ITed-

berg.Maa jeg he'om Regningen, (overs.1943).35.
ægyptisk, adj. [æ'gybdis^; ogs. e-]

(nu sj. skrevet egyptisk. Moth.Conv.E21ff.
Storm. (Rahh.Min. 1788. II. 149). Hrz.III. 56.

Gersov.DR.97). intk. d. s. ell. (sj.) -t (TBruun.
Rimerier.(1788).45). (ænyd. ægyptisk (Kingo.
SS.IV.277), egyptisk og egiptisch (2Mos.l.
19 og 2.11 (1535)), sv. no. egyptisk, oldn.

egiptzkr, egypzkr, egipskr, ty. ågyptisch osv.)

adj. til Ægypten (og Ægypter).

1) i al olm. I.l) som adj. Sarai . . havde
en ægyptisk (Chr.VI: Ægyptiske; jf. DO.IY
344"") Fige.lMos.16.1. det Ægyptiske Riges
Ælåe.Holb.Ep.II.SlS. Napoleons ægyptiske
Tog. Bagger. 1. 68. de ægyptiske Faraoner.
UnivProgr.l952.II.9. 1.2) i forsk, substanti-

viske anv.; (nu næppe, br.) om person fra

Ægypten: Hagar den Ægyptiske (1871:
Ægypterinden B.digtix).lMos.25.12(Chr.VI).

II
om sproget, nede i de grønne Enge . . gik

Storken . . og snakkede ægyptisk. jBfC^nd!.

(1919). II. 54. det fremgaaer . . tydelig af

Herodot . . at han ikke kunde Ægyptisk.
Goldschm.L.II.228. PoUVil953.9.sp.l. Ora-
keltekster paa 'Njægyptisk.Sal.T.1943-44.
511.

II
om kulturen, forestillingsverdenen i

(oldtidens) Ægypten. Studiet af det Ægyp-
tiske. Brandes. Br./. i 72. et Exempel paa,

hvorledes noget stort Ægyptisk kommer
forkrøblet igjen i den græske Mythe.Gold-
schm.L.II.200. \\ Ægyptisk, (bogtr.) navn
paa særlig skriftart (blokskrift) af latinske

bogstaver; (alm.:) Égyptienne. PLMøll.B.146.

2) i særlige forb. hentydende til gam-
meltestamentlige forhold (jf. tilsvarende

udtr. u. Ægypten^, (jødernes) Frelse af det

Ægyptiske Sla.\ene. Ruge. FT. 262. Frelsen

fra den ægyptiske Trældom (o: jødernes).

Davids.F.231. \\ længes efter, tilbage til

de ægyptiske kødgryder, se Kødgryde
2.

II
ægyptisk mørke, (efter 2Mos.lO.

21-23; jf. I. Mørke l.i beg.) bælgmørke.

TBruun.Rimerier.(1788).45. Hr. Rose! vil

De tage Filippa ved Haanden i dette ægyp-
tiske Mørke. PalM.IL.I.107. Der herskede

et complet ægyptisk Mørke i den Gang,
hvori jeg var kommen o-p. Bergs.PP.89. Jac
And.Er.I.209. uegl. (navnlig, jf. I. Mørke 2,

om aandeligt formørkede forhold): *Ægyptisk
Mørke skiulte Norden;

|
Afgrunden aabnede

sit Skiød (o: ved kongens død).Ew.(1914).I.
98. Middel-Alderens . . Ægyptiske Mørke.
Grundtv.HY.II.14. Den, som tør paastaae det

(o: at man ikke som kvinde maa bruge sin

aands kræfter), er ikke klogere end de gamle
Ægyptere . . Jeg vil prøve paa at gjennem-
trænge det ægyptiske Mørke med den Smule
Lys, jeg hsLT.PWorm.FireBreveomClaraRa-
phael.(1851).31.

|| de (ti) ægyptiske pla-

ger olgn., Ægyptens (s. d.) (ti) plager, (især

uegl., om (række af) store, højst ubehagelige

plager, hjemsøgelser). Om de Ægyptiske Pla-

ger. EEwald.DenBibelskeConcordantz.I .(1748j.

38. Vi syntes hjemsøgte af alle de ægyptiske
Plager. Værelserne vare fugtige, hverken Sol,

Maane eller frisk Luft saae ind til os. Gylb.

1.254. (Georg Brandes beklagede) sig heftigt

over de mange Besværligheder, der fulgte

\o med (berømmelsen) — sine „ægyptiske Pla-

ger", som han kaldte dem. Pont.AG.97. (nu
næppe br.) i videre anv., i andre udtr. for

noget i høj grad plagsomt: (den nye skole-

ordnings ophavsmænd) har lagt et Ægyp-
tisk Aag paa Proprietærer og Bønder (o:

ved at lægge tunge økonomiske byrder paa
disse). Gram.Breve.171. (jf.2Mos.5.14) i forb.

ægyptisk plagefoged: PEdvFriis.S.52.
*(forvalteren) var udi det ganske Land

|

20 Af Plagefogeder den meest egyptiske. 5^<orm.

(Rahb.Min.l788.II.149).

3) (især fagl.) i betegnelser for dyr, plan-
ter, ting knyttet til, stammende fra, (opr.)

hjemmehørende i Ægypten. Den store . . ægyp-
tiske Flint-Agat, falder ved Nil-Strømmens
Aaebredder. Brunnich.M.49. Den saakaldte

Ægyptiske Laas, der var helt og holdent af

Træ, anvendes endnu . . ikke blot i Ægyp-
ten (men) ogsaa paa Færøerne. OpfB.^II.

30 186. ægyptisk Stol; Stol, der anvendtes alle-

rede Aar 1300 f. Kr. FagOSnedk. de ægyp-
tiske hieroglyffer (se Hieroglyf 1^, pyrami-
der, den ægyptiske sfinx

j
det ægyptiske

hav, (nu næppe br.) (den til Ægypten græn-

sende del af) Middelhavet. Moth.Conv.E23.
EEwald.DenBibelskeConcordantz.I.(1748).33.
de Ægyptiske Mnmier. LMFasting.VT.64.
Hrz.III. 25. Baud.HS.286(se u. Mumiepul-
ver^. ægyptisk salve, ^^7. Jipjap 2; apot.)

40 spanskgrønthonning; Oxymel æruginis. vAph.

(1759). FolkLægem.I.70. jf.: Ægyptisksalve

{Ægjftisicnm).OeconH. (1784). III. 168. \\ i

navne paa dyr. Egyptiske Stork . , Er et

slags storke, som findes allene i Egypten.
Moth.Conv.E24. (den fynske godsejerfrues)

ægyptiske Ænder — de deilige toppede, hvi-

de Ænder. Bøgh.Va.28. Den ægyptiske Glente

(Milvus ægyTpticns).BøvP.II.396. ægyptisk
tagrotte, se Tagrotte, Hertil København kom

50 den ægyptiske Myre i 1921 . KristelDagbl.

^*liil936.4.sp.5. StatensHusholdningsraads fag-

ligeMeddelelser.1943.4.
\\ (jf. Lotus 1) i navne

paa planter (plante -arter, -sorter) ell. pro-

dukter (hovedsagelig) af planter. Moth.Conv.
E21.23. t ægyptisk bønne (o: lupin, Lu-
pinus L.). (Kalk.V1199). Moth.Conv.E21.
ægyptisk figen, (nu vist kun: frugten

af) morbærfigen, Ficus Sycomorus L. Moth.

Conv.E22. MentzO.Pl.l22. ægyptisk luft-

60 løg (HavebrL.*II.973) ell. løg (JADybdahl.
Kjøkkenhaveplanterne.(1877).570) ell. træ-
1 g (StNyeland.Køkkenhavedyrkning.^(1913).

102), (jf. Luft- 2, Top-, Træløg; etage-

løg, Allium Cepa var. viviparum. ægyptisk
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pil, dels: Salix aegyptica Forsk. (Landhuus-
hold.YI.156), dels (og isærj: S. purpurea L.,

purpurpil (Hornemann.OP.^863. JTusch.215.

356). om korn-sorter, -varieteter: ægyptisk
byg ell. korn ell. f rug (Funke. (1801).

11.502), himmelbyg, Hordeum vulgare coe-

leste L. JTusch.109. — I Ægypten dyrkes

udmærket Bomuld, Mako . . ægyptisk
Bomuld. Sterm.Textil.(1937).39. Manufakt.
(1942).125. jf. u. Ægypter 2: (hun) viste lo

ham nogle ægyptiske Cigaretter ((især)

o: cigaretter af ægyptisk tobak (jf. Tobak
l.i)). TomKrist.LA.29. AaDons.DU.25. \\ i

navne paa sygdomme. Anchylostomum (o: den

lille blodsugende rundorm hageormen), som
findes i Ægypten . . fremkalder den saa-

kaldte „ægyptiske Blegsot",PanMm.359.
spec. i udtr. som ægyptisk øjenbetæn-
delse ( Ugeskr. f.Læger.2R. XVII. (1852) . 49.

Panum.654) ell. øjensygdom (Meyer.^583. 20

VoreSygd.IY90) ell. øjensyge ('August

(1850) blev jeg angreben af den saakaldte

„ægyptiske Øiensyge", der grasserede tem-
melig stærkt i Hæren ved Slesvig. WBauditz.
Livserindringer.(1903).248. Skovrøy.EF.69),

(sygdommen menes bragt til Europa med Na-
poleon I's fra Ægypten hjemvendende hær) be-

tændelse, der angriber øjets hornhinde; Oph-
thalmia ægyptiaca; trachom.

Æg-el, et. se Æggeøl.
æ(h), interj. [æ*] i bet. 2 ogs. [9- olgn.]

(nu næppe br. eh. se ndf.). (ænyd. æ
(D Grammat. 111. 190), sv. åh (se Ideforss.

De primara interjektionerna. I. (1928). 179 ff.),

oldn. æ (som udtr. for jamren), ty. &ih) (se

Schioentner.Die primårenInterjektionen.(1924).

15); jf.øh) I) som udtr. for en følelse ell.

stemning. I.l) (jf. æv; især barnespr.) som
udtr. for afsky, væmmelse ell. (nu især)

for haan, drilleri, vrængen ad en. Æ!
Er et spotte ord . . 2. Et afskyes ord.

Moth.Æl. Jeronimus: „Peger ham (o: den
uvidende Arv) ud igien." Børnene: „Æ - Æ

-

Æ ."Holb.Jul.12sc. „vi komme ikke igien-

nem for lis!" — „Æ — Aprilsnar! . . der

er slet ingen Iis\" Uglen.^'^lal857. 4.sp. 2. \\ i

særlige forb., som udtr. for respektløshed ell.

drilleri, ofte nærmende sig karakter af (melo-

disk prægede) (dele af) børnerim, -remser

olgn. æ(h) bæ (æbæ). (sige) æ, hælD&H.II. 50

609. Feilb.III.1134. „hvor ligger det?" —
„Det er der jo ingen af Jer, der ved. Æh-
bæh!" drillede de fremmede Kammerater.
Bregend.Thora.(1926).6. se ogs. u. bæ(h) 2

og Bollemælk. *æh bæh buh! det er sjovt

at være lille !
|
æh bæh buh ! man kan tidsnok

blive stor Wise. 1936. (OrdbS.). æh hurræ,
se u. III. hurra og I. svømme 1.2. æ vi (æ vi)

,

se IV vi. 1.2) (vist efter fr. eh; 1. br.) som
udtr. for (let) forbavselse, forundring, eo

forvirring: ih! men (Y4.2)I „Hvad Pokker
er det for en Kuffert?" — „Eh, det er jo

Deres." — „Min? Den har hverken Skik

eller Lignelse efter imn." Skuesp.Y90. Bag-

ger.1.114.
II

maaske (delvis) til bet. 2: Æ —
Hører Gedebukken ham selv til? Oehl.XIII.
321. 2) gengivelse af den lyd (de lyde), der
fremkommer, naar en talende leder efter
ordene ell. trækker artikulationen ud,
indtil fortsættelsen er fundet; ogs. som udtr.

for forsigtighed ell. usikkerhed m. h. t. et valgt

udtryk. Ja, hm! ja, min kjære, kjære Na-
boe, æh! du er saamjsæl, paa gale Veje.

MCBruun.JSR.283. K. (vil begynde Sam-
talen). Eh — (sagte) Hvad kan man vel

egentlig sige til saadant et Fruentimmer?
(høit) Eh - De - De - (standser.). Oversk.

Com.I.170. E. (uhyre confus.) Jeg er, jeg

mener, jeg siger, æ, æ, æ, at (osv.).Rappee.

1858.203.sp.2. Nej, menne — jeg skal sige

Dem (osv.). CMøll. Turistkompagniet. (1889).

12. ved denne særlige Lejlighed — æh, æh,
øh — føler jeg Trang til, æh, skønt jeg

altsaa, æh, ikke er Taler. fPSabroe.J Jeger
ikkeTaler—.(1940). 6. jf.: den hæslige .,

lange æ-lyd, som hæftes til visse enstavelses-

ord: jegææ, viææ, menææ, atææ, ogææ,
somææ o.s.v.Pol. hl949.5.sp.5 samt APhS.
XII.57. i udvidet form: Ja, æ, han sa'e alt-

saa . . at han ha'de Ret, sa'e han, overfor,

altsaa, æhøuv. Gud og Mennesker. Wied.Da.
158. Hva' vil De — æ-hæ-e? smst.217. \\ her-

til et (l.br.) V. æe ['æ*e]: frembringe de

nævnte lyde under sin tale. (en) Taleforstyr-

relse . . som lidt efter lidt stiger til at blive

drævende, hæsiterende, æ'ende, brægende,
hakkende, stødende, snublende. Z)Jaco6son.

DP.55. (visse talere) stønner og harker og
æ'er, saa al Mening gaar tabt. PoL"Ve 2939.
6.sp.2. i trans. anv. i forb. m. adv.: 3. hak-
kede og æ'ede sin Lektie frem.. Christmas.

UT.83.
I. Ækel, en. ['æ'^al] (f Ekel. Kom

Grønneg.III.49. CPRothe.MQ.I.FoH.l.^ —
t Ækkel. FrSneed.I.316. Bagges.L.II.354.

fEkkeL Gram.Breve.238. Ew.(1914).IY62.
Bagges.NK.60. — f ErkeL Moth.E84). (sv.

åckel; fra ty. ekel (tidligere ogs. eckel^; af

usikker oprindelse; jf. II. ækel; m.h.t. for-

men erkel jf. ty. dial. erken, ænht. erken,

erkeln, væmmes; nu (meget) sj.) væmmelse
(af fysisk ell. aandelig art); ogs. m. afsvæk-

ket bet.: følelse af ulyst, lede over for

noget. Moth.'E64. Ved Flod, Hævelser ..

ved stinkende Vædsker og Uddunstninger .

.

blive (patienterne) til ækel for dem, som
komme dem nær. Penia.1807.66. Fruens Træ-
fingre tog allevegne paa Bettys Krop .

.

Betty rystede . . hendes Svælg og Gane
fyldtes ligesom af syrligt Skum ved den
Ækel, hun iø\te.JVJens.EE.123. have ækel
for noget: KomGrønneg.III.49. (børn) have
megen Ækel for visse Ting, og denne Ækel
er naturliv, saa at de endog brække sig.

JSneed.V1.337. opvække ækel: Gram.
Breve.238. saadanne Kirker, hvis blotte Syn
opvækker Ækel. Iris.1793.32.

II. ækel, adj. ['æ^jal] (f ekel. Moth.

79*
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E40. VSO. 1. 683. jf. MO.I.426. — nu ikke

i rigsspr. m. kort vokal (jf. Feilb.): ækkel.
Rein.306. Bredahl.!.141. ekkel. LTid.1737.
48. Ew.(1914).II.332. jf. MO.I.426). best.f.

og flt.ækle f'æ'gfb] ell. (nu næppe br.) ækele
(LTid.1763.176); adv. -t ell. (i bet. 2] foran
adj. ell. adv. ogs.) d. s.; gradbøjn., komp.
æklere, superl. æklest ell. (nu næppe br.)

ækelst ^Byens latterligste, ekkelste Peber-
Svende. £M;.f'i924;.//. 327;. {no. ekkel, jf.

SV. åcklig; fra ty. ekel (og eklich, jf. mht.
erklich;,- til I. Ækel || ordet tilhører især

talespr. (fortrinsvis det lidt finere, jf. Heib.
Pros.VIII.412))

1) (jf. fæl 1, vammel 2) som føler ell.

(om følelse, fornemmelse) vidner om fysisk

væmmelse ell. (især) modbydelighed, lede,

stærkt ubehag (ved noget); modbydelig (2);

tidligere ogs.: meget kræsen ell. fintfølende.

gøre en ekel. Moth.E 40. endog Aadselet for-

smaae de ikke. Man veed, at de oplyste

Chineser i sidste Tilfælde ligeledes ikke ere

ækele. LTid.1763.176. *naar han kom med
hans sorte Suppe,

|
Man vist sig vilde fra

Bordet skruppe,
| Og ækkel raabe: Nei, nei,

Fa'er min!
| Sæt han den Føde for sine

Sviin. TBruun.lV.116. *saamangen . . faver

Jomfru
I

. . der, kjæk og næseviis,
| Sig

kroed af sin Ungdom, saae med ækkel
|

Medlidenhed paa mine sølvgraae Haar.
Hauch.DVII.138. Kierk.VIII.45(se m. mod-
bydelig 2). Hun fingrede krampagtigt om
Stokken . . hostede, spyttede. Jeg blev halv-

veis bange, halvveis ækel. Drachm.EO.101.

II nu især i forb. ækel ved (sj. for. Hauch.
DV 1.22. l.br. over. Rahb.Tilsk.1799. 639.

VSO.I.683) noget, hun blev ganske ækel
ved den (o: en stor, hæslig padde). HCAnd.
(1919).III.276. Kierk.XIV274. Jeg er ækel
ved dette Østerlsmå.KMunk.El. 65.

2) egl.: som ved sin smag, sit udseende olgn.

lyder en saaledes imod, at man bliver syg
(kaster op) ell. utilpas derved; nu kun i

videre anv.: som vækker stærkt ubehag, er

en stærkt imod, ell. som man ikke kan udstaa;

væmmelig (1); modbydelig (1); fæl (2).

Det har en ekel Smag. FSO./.6S3. * Blandt
alle Pletter i Sind og i Skind

|
Falskhed er

æklest som Sminke paa KivlA. Orundtv.PS.
VII.373. „Edvard! Hva' har Du faaet i

Julegave?" . . „Uh — je' har slets inte faaet

Andet end none ækle Strømper, ækle Skjor-

ter og ækle Kraver — uh — saadan no'et

ækelt nyttig l^o'et." FolketsNisse.Vil878.3.

sp.2. Paa Begravelsesdagen . . mødtes vi et

Øjeblik ude ved det ækle, firkantede Hul,
hvor Mo-mo skulde puttes ned.MNeiiendam.
RS.20. et ækelt vejr, se Vejr 8.i. ofte i forb.

det er (saa) ækelt: Gud! hvad det er

ækelt, naar saadan en Muursvend vil være
g&l&ntl Heib.Poet.VII.13. „saa skal han gaae
polsk Tiggergang." — „Uh nej, det er saa
ækelt! saa skal man gaae og kysse dem alle-

sammen." jffosfr.G.22i. jeg har faaet lang

Kjole, det er ækelt. BHolst.L.31. || om person.
Han er en ekel Karl. VSO.I.683. Det er .

.

et Hverdagsudtryk, at kalde en lei (o: led)

Person et ekkelt Menneske; det sidste Ud-
tryk skulde være stærkere end det første,

men i Hverdagstalen regnes sligt ikke saa
nøle. PEMiilUI.362. hun var saa ækel, hen-
des Underlæbe hang hende lige ned paa
Brystet. HCAnd. (1919).1.7. Sædelighedsfor-

10 brydere er nogle ækle Fyre. Duelund.N.145.

II
som adv. han grinede . . ækelt. NPWiwel.

NS.86. Gaa ind, gaa ind — det trækker saa
ækelt her. Schand.Fort.174. knyttet til et fig.

adj.: Hun er kjon . . men hun er ækel a,t-

iekteTet.FritzJurg.fnr.89j. Er det (o: reper-

toiret) forandret? . . Gudskelov — Holberg
er saa ækel sira];>el. Davids.KK.^I.168. Jeg
havde mest Lyst til at slippe Haanden —
den var ækel vaad og varm. Soya.FH.213.

20 t sekel-agtig (Moth.'E 64. VSO. 1.683)
ell. -haftig: (Hersl.TT.11.155), adj. {efter

ty. ekelhaft(ig); jf. suffiks -haftig) i nogen
grad ækel (II). -hed, en. jit. (i bet. 2)
-er. I) (nu sj.) til II. ækel 1: væmmelse (1);

modbydelighed; ogs. f : kræsenhed. Moth.E40.
(flodhestekødet) smager . . Europæerne tra-

net . . dog overvinde de deres Ekkelhed, og
æde det. Reiser.IV254. den Siele-Roe .. som
vi ofte af Kiedsommelighed forstyrre ved

30 sværmende Lyster, der endes med Ekelhed
og Fortrydelse. J/Sneed.//.399. Slanger med
saa vellystige Øine og væmmeligt skjællede

Kroppe, at jeg paa eengang henrykkes og
føler den dybeste Ækelhed. Kofoed-Hansen.
KA.II.127. nu vist kun i forb. ækelhed ved
(tidligere ogs. tor) noget. Religionen . . er

dem viderlig, hvorfor den Ækkelhed, de
eengang have fattet for alt det, der med
den staaer i nær Forbindelse . . forleder dem

40 dertil (o: til angreb paa præsterne). Iris.1793.

49. De med en Dreng frugtsommelige Fruen-
timre skal have større Ækelhed for visse

Spiser. Brtrfen.F4.9i.
|| (jf. indtil 4, II. til 2.i)

i forb. (ind)til ækelhed. *De kolde Steen-

palladser
|
De kiede mig til Ækkelhed. Oehl.

F.(1816).23. vore hyppige indtil Ækelhed
drevne Sprogstridigheder. Heib. Pres. VIII.
411. 2) til II. ækel 2: væmmelighed; mod-
bydelighed (1); ækel (2) smag, ækelt udseende

50 osv.; m. (mere) konkr. bet.: noget væmmeligt,

modbydeligt. Grovheder og Ækkelheder skulle

ikke siælden . . tiene i Stæden for Lune.
Rahb.Tilsk.1791.731. hans Selvroes og Kier-

lighedsromaner er en Ækelhed for mig.

HHans.PD.74. (et vehikel er) et Middel,

hvormed (lægerne) søger at fortsætte (o: for-

sætte (3.2)j et andet, der ei let kan gives

alene for dets Æikkelhed.ConvLex.XIX.22.
Støvet røg. Det var Rester af gammel Gød-

60 ning . . Ækelheder af enhver Art, som Stor-

byen gemmer paa,. Egeberg. P. 24. f -sed,
adj. vammelsød (1). CEMangor.RS.106. Tids-

skr. f.Landoekonomie.1833.366.

ækle, v. [^æ-gh] (f ekle. Moth.E40
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(Ekle). Eilsch.Beviis.lO. Basth.GT.262. VSO.
1.683. t ekkle. Tychon.fNkS 4° 828.1.170).

Prahl.LY.384. PEMiilV 1.362). -ede. (su.

åckla, no. ekle; fra <t/. ekeln; afl. af II. ækel

II
nu især Q og højere talespr., jf.: „Talespr."

Levin.)

1) egl.: ved sin smag, sit udseende olgn.

lyde en saaledes imod, at man bliver syg

(kaster op) ell. utilpas (føler kvalme); nu
i videre anv.: virke ubehageligt paa; frem-
bringe, fremkalde væmmelse ell. stærk
lede hos (en). I.l) uden obj. Cavearen nærer
mere end nogen anden Mad, og ekler ikke

læt, skiønt man daglig nyder den. PvHaven.
RR.273. (sindrige tanker) bør være vittige,

men ikke blotte Ordspil, de ekle. Dasth.GT.
262. *For megen — kunstig — Varme
(o: i kærlighedsforhold) ækler bare

| og tør,

som virkelig, ej lides paa. Drachm.DJ.1.386.

II
upers. det ækler, ved denne usande

Mildhed var (kristendommen) blevet saa
vammel, at det ækleHe. Kierk.XII.457 . (han)
er germansk, saa det æMer. PoV^I 1 1946.7.

sp.5. t det ækler for mig, (jf. det vamler
for mig u. vamle 1) jeg væmmes. Moth.E40.
Det ekler for mig, naar jeg seer slig Skidt-

færdighed. FiS'O./.fiSS.
II

part. æklende brugt

som adj. Pram.V1.125. hvor æklende det er

at leve saaledes. Zierfc.Z/Yil4. *(en) Sko-
ges æklende Spyt. HHundrup.AntikkeVers.
(1923).23. (sj.) som adv.: Kjøbenhavn, hvis

Vederværdigheder og Seværdigheder jeg

kjender saa æklende nø]e.Aakj.Breve.(udg.

1944).67. 1.2) m. person-obj. nogle smaae . .

høist elendige, smudsige Huse eller Brakker,
hvor en Classe Mennesker, som jeg ikke vil

nævne, end sige beskrive, vinke, true og
ækle de foThigdia,ende. Bagges.L.1.185. *Mig
ækle disse Rim, den Blomstersnak

I
Om

Kiærlighed. Oe/iLy/.275. netop i dens (o:

krigens) Blodighed laa dens store Opgave —
at ækle Menneskene og derved gøre al Krig
XLmulig.AndNx.MJ.II.58. hvorfor hader du
mig? ækler jeg åig? KMunk.EI.73. ofte i

forb. det ækler mig. *Det eckler mig,
|
At

I med sligt vil gøgle. Sort.PSkan.il. han er

udsat for gifte Koners Efterstræbelser, og
.. det ækler h&m.KMich.(PoUVi%1934.22.
8p.2). II

(l.br.) i part. æklet, den, der,

æklet af Sensationens Os, ikke havde villet

læse „Den erotiske Hamster". PoZ."/4i920.2.

sp.l. Ved en Lygtepæl staar en lang Karl
og brækker sig . . saa Folk gaar æklede i

stor Bue omkring. KBecker.TK.II.290.

2) t udtr. for at føle væmmelse, væmmes.
2.1) t i alm. aktiv form (ofte i forb. m. præp.

ad ell. ved), man ekkler ved,
|
De søde

Confecturer. Tychon:(NkS4°828.I.170). han
. . har en beesk Smag i Munden og ækler.

Agerbech.FL.97. Nausea, naar man ækler ad
Maden, smst.235. 2.2) (1. br.) refl. jeg (har)

aldrig kedet, æklet mig mere, end i den af-

skyelige Evighed, dette Stykke varede. Bagf-

ges.DYX.325. »Hellas knejsed .. | det

fnøs, det æklede sig. Bergstedt.BredereYinger.

(1919).20. i forb. m. præp. som over, ved:
jeg (længtes) som en vanvittig netop efter

dét, som jeg dengang havde æklet mig over.

Nathans.HD.1.129. *Jeg håndled i kostelig

Vilje —
I

jeg ækled mig ved at la' vær.
Bergstedt.TR.56. 2.3) i pass. man væmmes,
man ækles, man oprøres (o: over Kierk.s
„Enten-Eller"). Heib.Intel.II.290. || næsten

10 kun i forb. m. præp. over (YSO.I.683. Cit.

1816.(Grundtv.B.I.427)) ell. (nu vist kun)
ved noget. En Bonde vilde jo selv blive

kaaldsindig, og ækles ved en Bonde-Pige,
naar hun strax udi første Samtale sagde,

at hun brændte af Kierlighed til ha,m. Holb.

Ep.Y164. *Selv Høgene , . ækles ved saa fult

et Roy. Oehl.Prom.Y1. 296. Jeg ækles ved
Dig, og elsker Dig dogl Drachm.F.1.229. Var
du en ægte Romer, maatte du ækles ved

20 sligt (o: vasallernes kryben). KMunk.EI.68.

Ækvator, en. [æ'kva*t(or, ogs. e-] ^f
Ækvatore. Pflug.DP.803.1017). flt. næppe br.

(ty. åquator, eng. equator, fr. équateur, ital.

equatore osv.; fra (sen.) lat. æquator (mlat.

(circulus) æquator diei et noctisj, til æquare,
gøre lige, af æquus, lige; grundbet.: hvad der

gør dag og nat lige lange; sml. Liger 2 samt
Jorddeler, Jævndøgnslinie, Jævnlinie 2, I. Li-

nie 1,3, Middagslinie 2, Middelkreds, Mid-
30 kreds, Midtcirkel, Sollinie 2, Streg 2.2 sluin.

II
ordet bruges nu kun (ogs. i best. anv.) i

ubøjet form, tidligere ogs. i best.f.: 23V» Grad
fra Ækv&toren. Geom.(1704).118. Æquatoren
(o: paa en magnet).AWHaueh.^ (1794).542)
I) paa himlen: storcirkel, hvis plan ligger

i forlængelse af jordens plan gennem jorderis

ækvator (se bet. 2) (naar solen staar paa et

punkt i denne storcirkel, er dag og nat lige

lange), (ofte i forb. himlens ækvator^. Zodia-

40 kus . . skiær Æqvatoren i tvende Dele.Geow.
(1704). 117. Æqv&toT.Bugge.Astr.lS. Ved
Foraarsjævndøgn staar Solen i Himlens
Ækvator, der ved Nordpolen ses sammen-
faldende med Horisonten. Heegaard.Astron.

224. 2) paa jorden: cirkel omkring jorden,
hvis plan gaar gennem jordens centrum og

staar lodret paa jordens akse, og som deler

jorden i to lige store dele (de to halvkugler)

;

ogs. om omraadet omkr. denne linie, en Linie,

50 som gaaer rundt omkring Jorden midt imel-

lem Polerne . . kaldes Linien eller Æqvator.
PSøeborg.SC.78. den hele Overflade af Jorden
fra begge Jordens Poler indtil den bræn-
dende Æqv&tor. Hallager. 20. Jordens Æk-
\&tor. neegaard.Astron.227.

\\ (jf. bet. 1) i

forb. under ækvator. Disse Inseler ligge .

.

Under og paa begge Sider af Æqvatore.
Pflug.DP.803. se ogs. u. IV under 6. 3) videre

anv. af bet. 1-2. 3.1) (asir.) om andre astro-

6p nomiske storcirkler, især omkring andre
himmellegemer. Pletdannelsen . . finder Sted
i to Bælter paa begge Sider af Solens Æk-
vator. Heegaard. Astron. 129. LuplauJ. S. 359.

3.2) (fagl.) om andre cirkler omkring
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jorden, jf. Varmeækvator. || magnetisk
ækvator, den cirkel omkr. jorden, hvor in-

klinationen (l.i) er nul. Paulsen.II.226. Sal.^

XVI.401. 3.3) (fagl.) om kredslinie paa
genstande \\ om største vandrette omkreds
paa kugleformet ell. rundagtigt legeme, især

paa ballon. Scheller.MarO. Luftfart.64. spøg.:

han tegnede i Lutten en Linje omkring sin

Ækvator. Buchh.(BerlTid.V»1926.M.2.sp.l).
\\

paa en magnet: linie rundt om magneten midt
gennem ligevægtsrummet ell. det tilsvarende

plan. AWHauch.'(1794).542. HOGEllinger.Læ-
rebogiMagnetisme.^(1908).21. Ækvator-,
i ssgr. bl. a. (astr.) til Ækvator 1: Ækvator-
højde (o: vinkelen ml. horisontens og ækvators

plan. Julius Petersen & O Forchh. Astronomi.

(1889).33), -plan (smst.6), -punkt (smst.33),

-stjerne (o: stjerne i himlens ækvator. Lup-
lau J. S. 86); (især geogr.) til Ækvator 2:

Ækvator-daab (1. br., d. s. s. Liniedaab. For-

slag til Ækvatordaabens Ceremonier, pjece-

titel.fl948J), -egn.

Ækvilibriist, en. [ækvili'brisd] (nu
olm. Ekvilibrist, [ekvili'brisd]^. f,t. -er.

ifra] fr. équilibriste, til équilibre, ligevægt,

af lat. æquilibrium (jf. u. Ligevægt^, til

æquus, lige (jf. Ækvator og IL ekvivok^,

og libra, vægtskaal (jf. Libelle^; især o)
person (især: professionel akrobat), der
udfører kunststykker, hvori det gælder
om at holde balancen; tidligere især om
linedanser og person, akrobat, der udfører

luftspring. Primon.Lexicon.(1807).10. Sal.

XVIII.836. SaVXXY.756. *Eqvilibrist,
som baglængs bøiet fra Pælen

|
Løfter den

Skilling, man smed dig ved Hælen. J^ares^r.

SS.III.154. Parterregymnastikere og 'Ekvi-

lihnster. ORung. Y.105. ækvilibriistisk,
adj. [ækvili'brisdis^] (nu oftest ekvilibri-

stisk, [e-] — tidligere ogs. ækvi-, -ekvili-

brisk. [ækvi-, ekvi'li'brisgf] se ndf.) (jf. eng.

equilibristic; afl. af Ækvilibrist og (i formen
ækvilibriskj af lat. æquilibrium ; især CO) om
(gymnastisk) øvelse, kunststykke: som udføres

af ell. kun kan udføres af en ækvilibrist;

ofte i billedl. udtr. det er en vanskelig æqvi-
libristisk Øvelse at præke og ryge paa een-

gz.ng.Gylb.VIII.25. Her (o: i en polemik)

kan man anvende Oehlenschlågers egne Ord:
„Det er et vanskeligt equilibristisk Kunst-
stykke (Oehl.PSkr.IJ19: en vanskelig æqui-
librisk Øvelse^, at see sig selv i Øinene.

Heib.Pros.III.206(jf. Brandes.XIV172). det

Utvungne og Raske i de eqvilibriske Kon-
ster er det, som behager mig. Ing.EF.II.227

.

ekvilibristiske og andre Slags Hundekunster.
HistMKbh.VII.43.

I.Ækvivalent, et ell. (mindre br.) en

(jf. Glahder.Retskr. samt: anden Æqvivalent.
Holb.DH.III.266). [ækviva'læn'd, ogs. e-] (nu
sj. som skriftform Ekvivalent. Moth.Conv.
E32. Holb.JH.II.12. Slange.ChrIV 1396.
Weinwich.Stevns.^ (1798).116). ftt. -er. {eng.

equivalent, /r. équivalent ; substantivering af

IL ækvivalent ; ;//. Jævnværd(i)) hvad der er

af samme værdi som noget andet; hvad der
svarer til, regnes lige med noget andet
i værdi; især i flg. anv.: 1) i al alm., om
hvad der er lige saa værdifuldt som noget

andet ell. regnes for lige saa godt, vigtigt som
dette; hvad der opvejer, er et (jævnbyrdigt)

sidestykke til ell. (jf. bet. 2) (passende) erstat-

ning, surrogat for noget. Hun stiller den ita-

10 lienske Improvisation i Modsætning til den
franske Conversation og finder i denne et

Æqvivalent (Brandes.IV.146: finder, at den
ingenlunde har ringere Yssrå). Brandes. E.
210. det orientalsk pittoreske forsvinder (o: i

Teheran), uden at der faas Ækvivalent der-

for i europæisk KomtoTt.ArthChrist.KH.66.
2) hvad der svarer til noget m. h. t. øko-
nomisk værdi, ell. (især) hvad der ydes
som (passende) vederlag, erstatning,

20 kompensation for noget. Moth.Conv.E 32.

(Chr.V) forliigede sig Anno 1671. med Her-
tugen af Pløen, givende ham et Æqvivalent
for sin Andeel af Grevesk&herne. Holb.DH.
III.640. Landskatten . . erlægges i Sviin

eller andet Æqvivalent for Venge.St Bille.

Gal.III.78. den, der har lovet en umulig
Ydelse, kan være pligtig til at yde et muligt
Ækvivalent for åenne. Lassen.AO. '5. han
havde allerede omsat det forventede Hono-

30 rar i et Ækvivalent af tre halve Bajere.

PHans.KK.280. Tjenestemændenes Lønnin-
ger er i Almindelighed ikke saa store, at en
fortsat Prisstigning kan bæres uden Ækvi-
valent åQrior.VorStand.l938.31.sp.2. 3) (sj.)

ord ell. udtryk, der er synonymt med et andet;

synonym. Det hjælper . . ikke, at han
(o: en forfatter) undgaar det ulykkebringende
Ord „Rygte" eller dettes Æqvivalenter, saa-

som „efter Forlydende" eller „man siger".

40 Lehm.III.106. 4) (fagl., især fys., kern.) hver
Gang mekanisk Energi tilsyneladende for-

svandt ved Gnidning eller andre Modstande
mod Bevægelse, opstod (der) Varme, som
kunde være Ækvivalent herfor.HMHansen.
Fysik.^ (1947).212. varmens ell. varme-
enhedens mekaniske ækvivalent, det

arbejde, der skal til for at frembringe en

varmeenhed. Paulsen.II.171. HMHansen.Fy-
sik.^ (1947).213. \\

(kem.) (tal, der angiver)

50 den vægtmængde af et grundstof, der kan er-

statte et andet i dets forbindelser. Christians.

Fys.546. Malerfaget.^ (1936).19. IL ækvi-
valent, adj. [ækviva'læn'd, ogs. e-] {eng.

equivalent, fr. équivalent; fra sen. lat. æqui-

valens, af æquus, lige (se ÆkvilibristJ, og

valere, gælde, være værd (se Valuta, Valørj;

jf. I. Ækvivalent; især fagl.) af samme
værdi som noget andet. Ækvivalente (lige go-

de) Points. E Sætter-Lassen. SkytternesHaand-
60 bog. (1928). 77. især svarende til LÆkviva.-

lent 4: naar en Naturvirksomhed, der for-

svinder, fremkalder en anden, ere disse to

ækvivalente. PaM^sen.//. i 7(?. 1 Atom Klor

(er) ækvivalent med 1 Atom Brint, medens



1261 Ækvivok ælde 1262

I Atom nt er ækvivalent med 2 Atomer
Brint. Sal.^XXIV431.

I.Ækvivok, II. ækvivok, se I. Ek-
vivok, II. ekvivok.

I. Æl, en. se I. El.

II. Æl, en. se II. Elv.

III. Æl, en. se I. II.

I. Ælde, en. ['æla] Høysg.A0.17. (nu
sj.) som læseudtale: ['ælda] (jf. Vilh Thoms.
Afh.II.12). uden flt. (æda. ællæ, ælli, fsv.

alle, no. elde, oldn. elli, oeng. ield(o), oht.

alti ; afl. af oeng. (e)ald, gammel, oht. (nht.)

alt OS'!;, (se u. ældre^ || i alm. kun i uhøjet

form, 1. hr. i hest. f. : Ælden af vort Sprog
og Folk her i Norden. Suhm.Hist.1.66. Under-
søgelse om Ælden af Ossians Bi^te. Blich.

(1920).1.12. Kielland s3Ties at have mær-
ket ælden forholdsvis tidlig. NMøll.(Letterst.

tidskr.1907.604). \\ i rigsspr. især CJ, jf.: „er

aldeles forældet i Talespr." Lew'n.)

1) det at være gammel, have høj alder,

l.l) (nu næppe hr.) det livsafsnit, i hvilket

et levende væsen regnes for gammelt; alder-

dom (l.l). *Elsker hinanden troel indtil i

roelige Ælde
|
Herren vil, at den eene den

andens Øine skal lukke.Riher.il.157. *Du
vor raske Manddoms Hæder,

|
Bliv vor svage

Ældes TrøstlRahh.PoetF.I.ll. jf.: *Ny Skær-
sommer efter Jul,

|
Ungdom efter Ælde (om

de nordiske tankers genfødsel). Grundtv.PS.
V1.519. 1.2) det at have levet ell. eksisteret i

mange aar, ell. det at noget rækker, gaar langt

tilbage i tiden; høj alder. *Tiberium din

Søn med Ælde Himlen krone. Falst.Ovid.34.

II
nu kun m. h. t. ting og forhold, et Sprogs

Simplicitet er ikke altid Beviis paa dets

Ælde. Holh.JH.1.260. Den danske Stat, der

kan være stolt af sin Ælde. Mall.SgH.665.
en ved Ælde, Aand og Hjerte lige hæderlig

Kongestamme (o: den danske). Lehm.IlI.4.
Trods sin Ælde har Kbh. (p. gr. af ilde-

brande) et forholdsvis nyt Fræg.Trap.*I.712.

2) (jf. Alder 4.2) om den med et levende

væsens (fremrykkede, høje) alder ell. en tings

lange eksistens, langvarige anvendelse
osv. forbundne svækkelse, affældighed,
hrøstfældighed, svindende livs-, mod-
standskraft osv. *mig tykkes vist, at

Ælde
I
Har paa min Broder hidt. PoulPed.

DP.(1937).59. for tidlig . . begyndte pludse-

lig hans ubetimelige Ælde. Rahb.Tilsk.1806.
146. *Den (o: borgen) trodsed fjendtlig

Vælde,
I

Den trodser Aar og Ælde. Orundtv.

PS.Y81. Forringelsen (o: af ting) ved Slid

og Ælde. Bjarne. Bogholderi. (1921). 127. jf.

:

Til Forbindelsesmiddel er brugt Kalk fra

Limensgade, som ved Tidens Ælde er bleven
til en Masse med Stenene. Rawert&Oarlieb.
Bornholm.(1819).194. \\ især i forb. af ælde.
den Kielling var saa gammel, at hun icke

havde en Tand i Munden, og kunde icke

tale aldeeles ud af Ælde. Holb.Jean.il. 2.

Uvæbnet . . skal Kæmpen falde!
|
Af Ælde

skal han visne hoxt. Ew.(1914).III.37 . *disse

Hænder er af Ælde graae.Haueh.SK.89.
tvende smaa, af Ælde næsten fortærede. Træ-
kister. Høyen.(HistTidsskr.2R.I.253). (hesten)

var næsten blind af Ælde. Pont.LP.VIII.252.
Feilb. stiv af ælde, se stiv l.i. Imidlertid

blev mit unge Kid til en gammel Geed,
hvilken jeg ikke nænde at slagte, men vilde

hellere lade den døe af Ælde. Rohinson.I.
224. *Det gamle Træ, o lad det staae,

|

10 Indtil det døer af Ælde. HCAnd.H.19. *De
gamle Tanker dør af Ælde.ACMeyer. (Ar-
hejdersangbogen.^ (1926).100). Feilb.

3) (undertiden m. overgang til bet. I.2) den
tid, aarrække, et væsen har (gennem)levet,

en ting, et forhold eksisteret, bestaaet; alder
(1). Perliderne (hører) til vor Jordklodes
ældste Insekter; hele deres Organisation
er præget af stor Ælde.WesenhL.Ins.7. en
Bil af usandsynlig Ælde og Brøstfældighed.

20 Duelund.N.163. \\ især efter en gen. (sml.

sp. 126P*«-). et Riges Ælde, Storhed, Magt.
Holb.NF.II.115. Oplysning . . om Orde-
nes Ælde. JSneed.11.66. sanskrit, hvis høje
ælde og mærkelige literatur gjorde et halvt
mystisk indtryk paa sindene. Sandfeld.S.'^S.

Brændevinens Ælde
|
Man knap nok kan

tortælle. RegensensVisehog.(1923).89. \\ efter
(ens) ælde, (nu næppe hr.) efter alder ell.

anciennitet, den samtlige Ungdom (i skolen)

30 fordeles efter deres Ælde og Størrelse paa
høje eller lave Bænke. Cit.l740.(RNielsen.

Sejerø. (1923). 286). Officeers -Ancienneteten
. . skal bestemmes efter deres Ælde som
Cadetter. MR.1793.556.

4) t den tid, et væsen lever fra fødselen

til døden, ell. den tid, i hvilken noget eksiste-

rer fra dets opstaaen til dets undergang; al-
der (6); levetid; eksistens(tid). (familien

Bugges) første Ælde skal være meget van-
40 skelig at opsøge, nogle gaae dermed til Kong

Fredlevs og Kong Frode Fredegodes Tiid.

LTid.1725.483. jf.bet.l.i: * Fra Jorden blev
skabt til dens sildigste Ælde. Trojel.1. 78.

II. ælde, V. ['æla] -ede; part. (i bet. 1:)

-et, (i bet. 2:) -et (Moth.015. SBloch.Sprogl.

228. MO. se ogs. u. bet. 2.2) ell. (1. hr.) -edes
(F Dyrlund. TN. 314. J Meldal. Erindringer.

(1883).209. Mikkels.Ordf.423. Bregend.HH.
11.99) ell. (sj.) -ets (Lefolii.SO.30). vbs.

50 (fagl.) -ning (s. d.) ell. (sj.) -else ^en særlig

form for ældeise, hvori man betragter alt i

verden med dyb ligegyldighed. JesperEw.
DetlilleParadis.(1950).121) ell. (sj.) -en
farternes uundgåelige ælden . . de gamle
arter dør nd. NaturensV.1953.26). \\ i het.2

dannes de smsatte tider i reglen m. være,
sjældnere m. have: Vi havde i en Tid af sex
Aar ikke seet hinanden, og Indbildningen
om hans Død havde de to sidste (aar) seldet

60 til egentlig Glemsel. Bagges.L.I.333. (disse

zigeunere) har ynglet og ældedes her. FDyr-
lund.TN.314. JDu har ældets sterkt i de
sidste Aar. Lefolii.SO.30. (glda. ældæ, ældæs,
æda. ællæs (Harp.Kr.15.124) , fsv. åldas, no.
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elde, eldes, oldn. elda, eldast, oeng. ieldan,

opholde, sinke, mnt. elden, vente, tøve, oht.

elten, gøre gammel; afl. af oeng. (e)ald osv.

(se ældre^; jf. forælde || i rigsspr, især o)
1) gøre gammel; give et gammelt ell.

ældre og evt. affældigt udseende, præg.
1.1) m.h.t. levende væsen. *Den stærke .

.

Anstrengelse
|
Har ældet ham før Tiden.

Oehl.XIV.225. Shanghais hede Sommer bort-

tager hurtigt Kindens friske Farve og ælder

t\å\\gt.BMiXnter.E.I.160. *den gyldne Blom-
sterungdom,

I

som Tiden aldrig ælder Iffo^-

mann.R.65. i.2) (fagl., jf. Ældning^ m. h. t.

ting: give præg af at være gammel; lade hen-

ligge, lagre en vis aarrække, for at det kan
hlive præget af tiden. I de senere Aar er

der udført en Del Undersøgelser over Papirs

Holdbarhed. I de fleste Tilfælde har man
dog maattet nøjes med at „ælde" Papiret

paa kunstig Yis. Hannover&Smith.Papir.278.

2) i pass. ældes ell. (sj.) i aktiv ælde
^*Asp og . . Lind,

|
Som ælded paa Kjæm-

pernes Høie.Staffeldt.D.II.lll): blive gam-
mel ell. ældre ell. præges af alderen ell.

blive svækket, affældig p. gr. af alder.

2.1) i al alm. || om levende væsen. *Gud!
for Dig, som aldrig ældes,

|
Tiden som

en Time gleå.Grundtv.SS.I.SS. i den Al-

der, da en Mand ældes ti Aar for hvert

Aar han lever eensom og overladt til sine

Gn\leT.Hrz.ST.407. »Lykkelig priser jeg

ham, som . . ældes i Oldinge-Fred. ^xJuei.
KF.17. han ha'e skiftet Standpunkt; det

gør Folk jo tidt, naar de ældes og bliver

mere velhavende. Mf?.//.S3. Feilb. LollGr.75.

jf. ndf. 1. 57: den Herre, Herre skal hjælpe

mig; hvo er den, som mig kan fordømme?
see, de skulle alle ældes (1931: slides opj

som et Klæde, Møl skal fortære dem. Es.50.9.

ordspr. som man ældes, saa arges man, se

arge l.i. || om ting ell. forhold: blive gammel
af aar ell. blive svag, skrøbelig ell. forældet

(jf. u. Ældning^. En Gammel siger, at Ver-

den ældes og tager af, og iagttager ikke, at

han selv ældes, og derfor ingen Smag meere
finder udi Yeråen. Holb.MTkr.92. *(tanker,

der) aldrig kan ældes og aldrig kan døe.

Hauch. SD. 1. 191. Farten for Træskibenes
Vedkommende (er) vistnok, efterhaanden

som Skibene ældedes, bleven noget mindre
end den oprindelige. 7CPFe&er.fiZ).49. for et

Træ er der Haab . . ældes end Roden i

Jorden (1871: Om end dets Rod bliver

gammel). Job.14.8 (1931). venskab forynges,

naar det ældes, se Venskab 1.4. jf. ovf. 1. 38:

Himlene skulle forsvinde som en Røg, og
Jorden ældes som et Klædebon. JSs.51.6.

2.2) i part. ældet, (blevet) gammel ell. af-

fældig, forældet (jf. udældet) || brugt i smsat.

tid (jf. sp.l262'*) ell. som præd. ved være.
naar det ene Aarti er hengaaet efter det
andet i dette Kald (o: som ungdomslærer),
da er Disciplen ældet tilligemed Læreren.
HNClaus.Leil.125. *er jeg (o: Dyveke) æl-

det? o nej,
I

jeg er fældet paa Vej,
|
jeg er

angst for mit Liv. Drachm.RR.llO. han er

ældet saa betydeligt i det sidste Aar. Tidens
Kvinder.*Il 1930.22. \\ brugt som præd. ved
blive, som appos., i sammenligningsled olgn.

For en Udlænding staar meget i (Pusjkins)

Poesi nu som ældet. Brandes.X.463. *Han
blev gammel, aldrig ældet. Denne Kæmpe-
krop,

I
så nøjsom og så hærdet, holdt sin

lio Spændkraft til det sidste. Rørd. GK. 95.
\\

som attrib. de ældede og af Brug komne Ord.
Rahb.Sliil.7. *snart fænge de ældede Planker
som Svamp, |

og Ilden faar Næring. Piottfif.

7.295. *To smalle Pigepiske om hendes æl-

dede Hals. Pia Cour. UD.58. || i substantivisk

anv. atter vinde det . . kiærlige Sind, der

giør Barnet saa elskeligt, dette er, hvad
ogsaa den Ældede baade kan og sk&l. Mynst.
Præd. (1810). 80. Drachm.DD.134.

|j
hertil:

20 Hvert nyt værk, du frembringer, vil forår-

sage en tilsvarende fornæmmelse af tomhed
og ældethed hos mig. Hjortø.TY152. (hans)

langsomme Ælåethed.Schyberg.æol.'Vil939.
5.sp.6). 2.3) i part. ældende.

||
(nu næppe

br.) som attrib. adj.: som begynder at blive

gammel, er højt oppe i aarene; aldrende, de

ældende og skrøbelige Forældre. Klevenf.RJ.
181. MCBruun&Horreb.JSP.22. || i forb.

ældende gammel {omdannet af ældgam-
30 mel, jf. u. kridende; sj.") ældgammel. Mon

noget i Verden kan se saa ældende gam-
melt ud som et Par Støwler? DagNyh.^^1

1

1934.Sønd.ll.sp.l. Maaske er (jorden) æl-

dende gammel og ved at danse sin 'Døde-

dans. KMunk.OS. 79.

Ælde-, i ssgr. af LÆlde (l.i, 2), i

sjældnere ((3, højtid.) ssgr. som Ælde-følelse

(NMøll.(Tilsk.l903.169)) og (især) i adj. som
ælde-bleg (NMøll.(Letterst. tidskr.1904.416)),

40 -graa (Jørg. Vers. (1887).57. Kidde.Luftslotte.

(1904).68), -gul (Stuek.lGennembrud.(1888).9.

AGnudtzm.RT.53), -hærdet (Staffeldt.(Rahb.

Min.1793.L244)), -mærket (Bartrums.JV
65), -slidt (AlbThura.Betænkn.F3r), -sort

(BerlTid.^V,1933.8ønd.9.sp.l), -syg (Sort.

Poet.73); se ogs. ældegammel u. ældgammel.
ældelig, adj. (afl. af IL ælde 2; sj.) som
kan ældes, blive gammel, jf.: *blandt dem
(o: folket) gik Pallas Athene

|
Med sin Aigide,

50 det prunkende Skjold, uældeligt, evigt.

Wilst.Il.ILv.447.

seld-gammel, adj. ['æljgamal, ogs.

læligamal] Høysg.AG.28.33. 122. (sj. ælde-.
FrSkousbo.LyseJohanne.fl906j.132). (ænyd.

d.s., og ældegammel (Kingo. SS. 1. 52), no.

eldgammel, oWn. elligamall; til LÆlde 1;

sml. oldgammel) meget gammel. I) svarende

til II. gammel 1. det var daarligst af mig
som en ældgammel Mand at tage en ung

60 Koene. Holb.Bars.L5. *Ældgamle Træer, som
Vidner vare

|
Til Frygt og Haab saa mangen

Gmg.Heib.Poet.VL281. *Solen, den æld-

gamle Gnier,
|
Er gaaet tilsengs med sit Guld.

Drachm.D.45. 2) svarende tU II. gammel 2.
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de ældgamle Bjerges Top. 5Mos.33.15. *Æld-
gammelt Fjendskab og uhevnet Blod

|
Fra

svundne Tider skilte deres Slægter. Hauch.
SD.11.123. * Herre, Du ene

|
Kan Seiren os

forlene.
|
Værn om vort herlige og ældgamle

D&nlARecke.S. en Bilæggerovn, ældgammel.
HKaarsb.M.48. 3) svarende til II. gammel 6.

Kæmpeviserne og andre ældgamle Skrifter.

Høysg.S.96. *I som raver i blinde,
|
skal finde

I
et ældgammelt mnde.Oehl.Digte.(1803).76.

Hvor skulde jeg vide det? . . Dette er jo en
ældgammel Historie. Heib.Poet.Y293. (skik-

ken) maa være af gammel, ja — man kan
roligt sige — ældgammel Oprindelse. XiV«/-

rop.TS.120.
II

Orø person: som levede i længst

jorgangen tid. *Hendes Møderne ældgamle
Ædle k\iner.Wadsk.5. (han var) af de æld-

gamle adelige Spender, som fordum eiede

meget Gods i Vensyssel. JSPoni.L.i2. tætte,

knudrede Hasselbuske fra ældgamle For-

mænds Tid (o: i en præsiegaardshave). KLars.
SF.10.

II
(nu sj. i rigsspr.) i forb. som æld-

gammel tid (UfF. se ogs. ndf.) ell. æld-
gamle tider. Græcken-Land var udi æld-

gamle Tider deelt udi mange Riger. £foii!>.

Intr.I.l. nogle holde for, at Dannemark udi

ældgamel tid stedse har været et Vall-Rige.

sa.DNB.66. de ældgamle Tider, i hvilke

Menneskene levede ganske efter Naturen.
JSneed.Vlé. Molb.DH.1.3.
Ældning:, en. (fagl.)\ vbs. til II. ælde 1

og (især) 2. jf.: tidligt indsættende Æld-
ningsfænomener af Hjernevævet. £/gfes/cr./.

Læger.1940.303.sp.l. \\ især (0) om det for-

hold, at visse materialer ved henliggen nogen
tid ændrer sig; ogs. (til II. ælde I.2) om lag-

ring af produkter (for at give dem de rette

egenskaber) ell. af materialer (især for at

undersøge deres holdbarhed, styrke olgn.).

Thaulow.MO.114. lngBygn.1942.202.sp.l.
ældre, komp. ['ældre] (nu næppe br.

ældere. Moth.075. Holb.UUI.l. Høysg.AO.
56. JSneed.V.6). (æda. ældræ (DGL.II.186),
oldn. ellri, oeng. ieldra (eng. elder^, mnt.
elder, oht. eltiro (nht. ålter^, got. alj)iza;

komp. af oeng. (e)ald (eng. old^, oht., nht.

alt, holl. oud, egl. participialdannelse til got.

alan, vokse, oeng. alan, føde, frembringe, oldn.

ala, avle, føde, opfostre m. m., besl. m. lat.

alere, ernære, opføde, altus, høj, egl.: vokset

højt op; jf. Alder, I. Old, III. old. Olde-
fader og Forældre, I. Ælde, II. ælde || den
til ældre svarende positiv er i nord. erstattet

af oldn. gamall osv. (se II. gammel^, i got.

af en afledning alj)eis)

I) m. tydelig komparativisk bet. I.l) om
levende væsner og planter

\\ (jf. II. gammel
1.1^ som har en højere alder (end et andet

væsen ell. i forhold til en angiven alder, et

nævnt tidspunkt), han er min Broder, ældre

end jeg (1931: min ældre Broder;. iZ(/.2.22.

Jeg har ingen ældre (søstre) end paa 6 Aar.

Holb.Vgs.III.l. Man bliver jo ældre jo klo-

gere. V/SO./.^i. man bliver ældre og meget

forstandig. Kierk.IY132. giøre (0: sige) sig

ældre, end man er.MO.1.728. hun var syg
og skral . . Der havde aldrig været nogen
Trivsel ved hende, nu var hun seksten

Aar og blev vel næppe ældre. JVJens.HF. 5.

Elihu havde biet efter, at Job skulde ende
sine Ord; thi hine vare ældre af Aar (1931:
ældre; end ha,n.Job.32.4. ordspr.: Jo rigere,

jo kargere; jo ældre, jo argere. ilfaM.4523.

10 Lefolii.SG.122. Krist.Ordspr. 395. jf.: jo ci-

dere jo kargere. Jlfo^/i.(375. m. angivelse af

forskellen i alder: i en tydsk Comoedie (kan
man) paa en Aften blive 40 Aar ældere end
man y&r. Holb.Ul.II.l, Nu en Dag jeg

ældre hley. SalmHus.79.6. man bliver et Aar
ældre. Kierk.1.218. Hun er ikke ældre end
tyve år . . sjældnere . . Hun er ældre end
tyve kr. Mikkels.Ordf.233 (jf. FalkT.Synt.88).

II (jf. II. gammel I.2; mere udviklet, moden
20 end (en anden), han (følte) det saa stærkt,

at hun var voksen . . Men hun var ældre
end han; det kunde han nok mærke, skjøndt
de havde samme Alder. JakKnu.In.61. Pre-

ben var med sine 16 År en stor Tamp,
legemligt voxen. I Omløb og Kundskaber
derimod var Svend (der var ca. 12 aar) den
ældre. Rørd. LE. 163.

\\ (jf. II. gammel 3)
som har været længere i en vis stilling olgn.

end (en anden), han er ældre i Tjenesten
30 end ]eg.D&H. Ældre i Anciennitet. /Sc/iener.

MarO. 1.2) (jf. II. gammel 2) som har
været til i længere tid ell. gaar længere
tilbage i tiden, stammer fra ell. tilhører en
tid, der ligger længere tilbage (end en anden,

en angiven tid). Billeder og Afrisninger . .

holdes for den ældste Maade at exprimere
sin Meening paa: og ældere end Skriit.Holb.

Hh.I.502. man (kan) ikke henregne Kobbe-
rets Brug til en ældere Tidsalder end Jernet.

40 Brunnich.M.234. Nyheder, der vare ældre

end 1 Time, kimsede man &d.JThLundbye.
(Allen.BK.15). Den sællandske (kirkelov) sy-

nes man at være enig om at sætte til 21 juli

1171, og den skånske er vel i alt fald ikke

mange år ældre eller yngre.MKrist.Fr. 7.

2) som danner en modsætning til

noget yngre, senere, nyere, (mere) mo-
derne af sa. slags. 2.1) om levende væsner,

især mennesker || af højere alder ell. alders-

so klasse end en anden (andre) inden for en

gruppe personer, (hvor gruppen kun bestaar af

to, der modstilles, bruges nu i olm. supert., jf.:

Dersom een haver kun tvende Sønner, sige

vi dog ikke den ældre og den yngre Søn,

men den ældste og den yngste. Høysg.S.213).
Svends Sønner . . havde været vante til at

komme til Regieringen, eftersom de vare

gamle til ; saa at den ældere stedse var gaaen
for den yngere. Schousbølle.Saxo.358. *Han

60 var lidt yngre, mere vild, end jeg.
|
Jeg

vænte mig, som ældre, til at være
|
Raad-

g}veren.Oehl.VI.205. Du har stedse begun-
stiget den ældre Søn, og Du har forfordeelt

os, dine to yngre Børn (o: en anden søn og

XXVn. Rentrykt •/„ 1953 80
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en datter). Bagger. 1.217. en ældre Søster af

hende. D(S;H. jeg er hans ældre broder (o:

en broder, der er ældre end han, men ikke

nødvendigvis den ældste af hans brødre)
\ \\

(jf. bet. S) som ikke længere tilhører de yngres

kreds inden for familie, generation, men er

kommet op i aarene; om (del af) generation:

bestaaende af personer, der er oppe i aarene.

vi tilhører nu den ældre generation
j
den

ældre slægt, se I. Slægt 3. i substantivisk anv.: lo

det var de Tiders Maade, at de ældere ickun
maadeligen ærede de yngere. RasmWinth.
S.46. *Hvergang de Ældre tale, husk at tie.

PalM.AdamH.1.86. Naar en Ældre , . seer

en Yngre, et Barn, lide, saa er Smerten
større. Sorgen minåie. Kierk.1.125. Sondring
mellem de ældres og de yngres Sprog. Brøn-
dum-Nielsen.DD.6. man narrer børn med
rangler, ældre med løfter, se I. Rangle 1.

||

som hører til et tidligere, forbigangent tidsrum. 20

de ældere Kirke-Fædre (har) ikke . . haft no-

gen ret Idée om Englers eller Siæles Aande-
lighed.Holb.MTkr.144. de ældre filosoffer,

sprogforskere osv.
j

se ogs. u. I. Skole 4.2
||

som har været i en stilling forholdsvis længe

ell. før et vist tidspunkt (mods. andre, der er

kommet til senere ell. efter dette tidspunkt).

De ældre aktionærer har ingen fortrinsret

ved tegningen af de nye aktier . Statstidende.

^^ltl95B.3.sp.5.
II
den ældre brugt som til- 30

føjeise til (især: efterstillet) et personnavn an-
givende bæreren som tilhørende en ældre gene-

ration ell. tid end en anden af sa. navn (under-

tiden spec. om fader i modsætn. til sønnen:

senior (overfor: junior)). Christen Christensen

d. eldTe.Cit.l714.(Vider.III.120). Erik Pon-
toppidan den ddldre.NyerupRahb.II.lGO. Tho-
mas Bartholin d. Æ.CSPet.Litt.899. 2.2) om
ting ell. forhold: stammende fra ell. hørende

til en længere tilbage liggende tid. Et ældre 40

Skrift. FSO./.^i. Goethes ældre og senere

Yttringer (om Shakespeare). Hjort. Krit Lit.

11.27. Valdemars sællandske lov . . i dens
ældre og dens yngre redaktion. MKrist.Fr.9.

spec: hørende til en tidligere periode i en

historisk udvikling ell. den første del af en

(historisk) periode (ofte i mer ell. mindre
faste forb., der danner modsætn. til tilsvarende

m. nyere ell. yngrej. de nyere Sprog . . de

ældre STprog.Madv.GB.11.79. (Adelungs „Mi- so

thridates") danner på en vis måde slutstenen

på den ældre sprogvidenskab. Fii/iT/ioms.

Afh.1.45. Omtrent 1640 opfandtes i Frankrig
den saakaldte ældre Flintlaas, der egentlig

kun var en Forbedring af Snaphanelaasen.

OpfB.m.ll2. den ældre edda, se Edda 2.

de ældre runer, se Rune 1. den ældre verden,
se Verden 4.1. i betegnelser for historiske tids-

rum som (den) ældre bronzealder, jærnalder,

stenalder (se SophMull.VO.220.431.7), den 60

ældre middelalder (GBang.EK.II.211); spec.

(sprogv.) i betegnelser for sprogperioder som
ældre dansk (dels om sprogperiode forud for
moderne dansk, spec. ca. 1300-1700: D&H.

PDiderichsen.DG.179; dels om perioden ca.

1050-1350: Dahlerup.SprH.'(1896).13, ell.

ca. 1250-1400: NMPet.Spr.1.56. jf. Rask.
Retskr.107), ældre middeldansk (om perioden
ca. 1100-1350: Brøndum-Nielsen.GG.1.9), æl-

dre nydansk (se I. Nydansk^, ældre nyhøj-
tysk (Lektionskatalog.1914.1.16) , ældre ur-

nordisk (Skautrup.SprH.1.17). || om ting

med særlig tanke paa at den er slidt, brugt

ell. umoderne, der holdt to Sofavogne og et

ældre brøstfældigt Exemplar af en Omnibus.
CMøll.PF.412. Fotografiapparat . . ældre
Model i en ældre defekt T&ske.PolitiE.Ko-
sterbl.^^lal924.3.sp.l. \\ om tid: som ligger før

indeværende, moderne tid (uden bestemt af-

grænsning bag ud i tiden), tilhører fortiden;

især i forb. de ældre dage ell. (oftere) de
ældre tider, (nu i reglen uden art.:) ældre
tider, ældre tid (jf. gamle dage, tider u.

Dage 4.2, II. gammel 5.2j. i de ældre Tider

kunde (hun) tjent til en levende Muur-Buk
i Belejringer. Tode./X.359. *Ak! hvor for-

andret er din yngste Søn
|
Fra dem Du

(0: fædrelandet) fostred i de ældre Dage!
Blich.(1920).Y3. (indbyggerne) boede i ældre
Tider i Huse af Træe. smst.1.2. Her havdfi

Studenterne i ældre Tid holdt af at gaa Tur.

AJeppesen.Fradetgl.Kbh.(1935).ll. i en no-

get ældre Tid.Bl&T.
\\

(sj.) som adv.: i ell.

fra en ældre tid (end den nævnte). Ældre, efter

fransk-tyske Forbilleder, haves Sonetter i

Alexandrinere. Recke.Verslære.^ (1922).167.

3) som er af ell. hører til en mere frem-
rykket ell. forholdsvis høj alder (uden at

kunne kaldes virkelig gammel). 3.1) orø person.

Blandt ældre Damer bragte jeg paa Bane
|

Den Tid, da ogsaa deres Actier gjaldt;
j

Blandt unge Piger svang jeg Haabets Fane.

PalM.AdamH.^I.(1857).82. en ældre Mand
. . skuer tilbage over et bevæget Liy. Kierk.

11.159. en ældre Pige af god Familie. JBrandes.

XIII.472. en lidt ældre Herre. JSi^feT. en
ældre dame er yngre end en gammel dame I

ældre folk ^Vi er gennemgaaende ældre Folk.

Socialdem.'liil928.4.sp.3), mennesker: Uge-

skr.f.Læger.1951.401.sp.l. Der bør i færdsels-

lovgivningen . . tages hensyn til ældre men-
nesker, hvoraf mange maaske ser eller hører

svagt. PoU'^l 10 1952. 13. sp. 4. (teaJt.) i videre

anv., om fremstilling af personer i en frem-
rykket alder: han spillede ældre komiske fol-

ier. Davids.F.175. han er blevet for gammel
som elsker og bør gaa over i det ældre rolle-

fag I

II
substantivisk i flt. Enlige Ældre, som

føler Besvær ved at holde Tyende . . bedes

forlange Prospekt. BerlTid. "U1929.Aft.l3.
sp.l. Hjem for ÆXdre. TelefB.1952.sp.10517.

3.2) om alder, levetid (jf. u. II. gammel 1).

uheldigvis blev han i sin ældre Alder stærkt

forfalden til Vinkjælderlivet.Dawds.Z/i.^//.

90. paa sine ældre Dage maatte (han)

tage juridisk Y.'k?,amen.RibeAmt.l919.8. hans

egen far hade været ret forfalden på sine

ældre dage. Herdal.BL.82.
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ældst, superl. [æl'sd] ældst. Røysg.AO.56

(jf. Feilb. Brenderuf.§40). {ceda. ælst, ælzt,

oldn. elztr, oeng. ield(e)st (eng. eldest^, mnt.
eldest, oht. eltist (nht, åltest^, got. alj)ist3;

superl. af det u. ældre nævnte adj.)

1) i adjektivisk anv. I.l) om levende væs-

ner: som har den højeste alder (af to ell.

flere); ogs.: som er den førstefødte (af sø-

skende). (Isak kaldte) sin ældste Søn, Esau.
lMos.27.1. „hvem er den (o: af søstrene),

som er saa stille?" — „Det er den sslå-

ste.''Holb.Vgs.(1731).ni.4. den ældste Høne
blev sl&gtet. HCAnd.SS.'XXIY279. Jeg er

ældst (alm.: ældste, jf. Mikkels.Ordf.230 f.)

Søn og arver min Faders Gods. Bagger.1.168.

(1. br.) som et slags tilnavn (jf. u. ung 1.4

slutn.): Lonise-ÆAdst. Bang.SE.172. 1.2) (om
person:) som har været længst paa et

sted, i en stilling olgn., ell. (om forhold:)

som hører til, angaar sidste trin i en
trinfølge, omfattende dem, der har størst

anciennitet. Han er den ældste ved Com-
pa,gmet. Høysg.S.163. de ældste Kaptajner.
D&H. de store Piger i ældste Klasse. Bec/i

Nygaard.G0.37. han er ældst i tjenesten •

han er paa ældste løntrin
j
paa ældst(e)

gage: en Adjunkt paa ældst G&ge. Folkets

Nisse. ^*/il880. 6. sp. 1. JernianemandensJul.
1920.17. jf. Mikkels. Ordf. 231. 1.3) om ting

ell. forhold: som har eksisteret ell. be-

staaet, været i brug i den længste aar-
række, gaar, rækker længst tilbage i tiden,

(dansk) skal være et af de ældste Sprogger
i y&xåQTV.Wing.Curt.Port.bl.'" Fra Morgen-
stunden stillede man i sit ældste Tøj og
barbenet. FrPoMisen.FiV.35. 1.4) som krono-

logisk ligger længst tilbage i tiden, især: hører

til det tidligste trin, tidligste periode (inden

for en historisk udvikling), de ældste græske
filosoffer I især om ting ell. forhold: Det Sprog
der har den kunstigste Grammatik er det
mest ublandede, det oprindeligste, ældste
og Kilden nærmeste; ti de grammatikalske
Bøjninger og Endelser afslides immer ved
ny Sprogs Opkomst. jRosA;. i[/dv. /. 50. Ribe
Oldemoder (Avia Ripensis), ældste hånd.
MKrist.Fr.7. min ældste Enndring. Bl&T.
den ældste græske religion. Grønb.LA.20.
ældste dansk, spec. dels (nu sj.) om dansk
sprog i tidsrummet 1100-1250. NMPet.Spr.I.
55. jf. Rask.Retskr. 107. dels om sproget i de
tidligste danske haandskrifter (til ca. 1350).

jf. DO.I.xxxivf. de ældste runer, se

Rune 1. de ældste tider: Nil Strømmen
haver været af anden Natur udi de ældste

Tider. Holb.Ep.II.313. Byskov.M.16.
\\ (1. br.)

som adv. Øen nævnes ældst i Slutningen af

9de Aarh. NoB.XlV.133. Marknavne fra Sø-

borg sogn er ældst optegnet i markbogen
1681. Fra det gi. Gilleleje.1952.78.

2) ældste i selvstændig (substantivisk) anv.;

især i forb. den, de ældste (ogs. undertiden
en ældste, se sp.l270" og jf. Kirkeældste/
2.1) i al alm., om personer, der er ældst af

aar ell. anciennitet. De Ældste, som forestaae

deres Embed vel, skal holdes dobbelt Be-
lønning værd. Høysg.S.35. paa Kvisten holdt

Huslæreren uforstyrret Skole med de Æld-
ste. Ing.Levnet.1.21. det . . paalaa ham som
Diplomaternes Ældste (o: doyen) at op-
træde som Ordfører ved alle højtidelige

Leiligheder.Pol."h 1904.1.sp.7. Han var jo

. . familjens ældste. Herdal.BL.30. Midtsjæl-

10 lands ældste, fru N. N. fylder paa onsdag
100 aar. Pol.'lil953.7.sp.5. slægtens ældste,

se I. Slægt 1.1. 2.2) om person, der (egl. i

kraft af sin (høje) alder og dermed følgende

erfaringer, kundskaber) er en af lederne, over-

hovederne, forstanderne for en gruppe men-
nesker.

II
m. h. t. forhold i ikke-kristne sam-

fund; spec. (især bibl.) om forhold i de gam-
mel-jødiske bysamfund, ofte om høvding ell.

repræsentant for de førende familier (se rwer-

20 mere JohsPedersen.Israel.I.(1920) .23 ff.) ; ogs.

om forhold i senere jødiske menigheder, for-

samle mig halvfjerdsindstyve Mænd af Is-

raels Ældste, om hvilke du veed, at de ere

Folkets Ældste og dets Fogeder. 4ilfos.ii.26.

de Ypperste-Præster og de Ældste overtalede

Folket, at de skulde begiere Barrabam.
Matth.27.20. (det) maae i Almindelighed være
Jøderne tilladt, ved deres Ældste og For-

standere, med tiltagne Mænd, at forrette de

30 iblant dem efter afdøde Jøder forefaldende

Skitter. Stampe. 11.215.
\\ (efter gr. presb^-

teroi; især bibl.) om mænd, der var blandt de

ældste af alder og som kristne, og som ledede

de menigheder, hvori der ikke fandtes særlig

aandsudrustede til hvervet som leder. (Paulus)

lod kalde til sig Menighedens Ældste.^pC
20.17. De Ældste iblandt Eder formaner
jeg (o: apostlen Peter), som en Med-Ældste.
lPet.5.1.

II
m. h. t. forholdene i reformerte

40 menigheder og bl. herrnhuterne, (den refor-

merte menigheds) Ældste og Træster. Reskr.

^Vtl702. De Ældste kaldes i en Deel Tyd-
ske Menigheder de, som ere beskikkede
til Kirkens Forstandere eller Opsynsmænd.
VSO.1.41. KirkeLeks.III.590. jf.: den Sær-
pagt, som vi (d: herrnhuterne) har sluttet

med vor kjære Generalældste, Jesus Kristus.

JakKnu.TS.37. \\ (foræld.) d. s. s. Kirke-

ældste. Sal.'^XIV8.
II

(foræld.) om medlem-

so mer af raadet i byer, byens fædre, beskikke

Ældste i hver Stad. Høysg.S.34. \\ (foræld.)

om oldermand (l.i) olgn. Formanden og de
Ældste for Grossererne her i Kiøbenhavn.
Adr.'Vt 1792.1.sp.l. o. Aar 1200 (nævnes) i

Slesvigs Stadsret en „senior pistor", d. v. s.

en Oldermand, eller en Ældste for Bagerne.

HHjorth -Nielsen. Kbh.'s Bagerlaug. (1933). 8.

Ældste-, i ssgr. af (til dels blot sammen-
skrivning af forb. m.) ældst, -klasse, en.

60 (jf. u. ældst 1.2j. (i) Jahns Privatkursus

(i 1870erne) forestod (hr. J.) den højere

Lærdom i Ældsteklassen til Gaden. Ci/ans.

BK.40. -ligger (OrdbS.) ell. -lægger,
en. se u. I. Lægger 1. -raad, et. (især bibl.)

80"
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raad af ældste (2.2), Ypperstepræsten vid-

ner med mig og hele Ældsteraadet (1819:
de Ældstes ganske Hei3id).ApG.22.5(1907).
ældist-fedt, part. adj. (især hist.). Ravn-
holt Gods har været i Slægten Sehesteds
Eje i mere end 300 Aar. Den ældstfødte

Søn arver Godset og Titlen som Stamhus-
besidder. Ber«Tid."/.oi952.^/i.4.spJ. billedl:

Kierlighed til Vellyst er Menneskets Ældst-
fødte, født i hans Vugge, og levende til hans
GTaY.Lodde.NT.287.
a'leiidig, adj. se elendig.

Ælling:, en ell. (dial.) et (Kort.159).

[•æleri] Høysg.AG.48. flt. -er. {ænyd. elling,

ældling (jj. (?) glda. (som tilnavn) EUyng.
KrErsl.T.144), sv. dial. alling; afl. af And;
sml. Gæsling, Killing, Kylling) I) unge af
den vilde (jf. Patte-, Vildælling^ ell. den
tamme and. Moth.A129. Winth.VI.198 (se

u. Æggeblomme 1). disse Folk, der komme
til Resultat, som ikke er deres Eiendom, de
ere som Høns, der have udruget Ællinger.

Kierk.P.II.165. *min store Bror,
|

(kan)
svømme som nogen Ælling. IngvBond.(Myre-
iogen.Nr.l. (1908). 103). den grimme æl-
ling, se III. grim 2. grønne ællinger, se

grøn 3.2.
II

hertil hl. a. Ællinge-and (jæg.,

om vildand, der har (haft) ællinger. Bogan.
1.38.98), -moder (bl. a. om høne, der ud-
ruger ællinger. VortHj.III,4.50), -park (se

u. Park 2). 2) (jf. II. Terne 2 osv.) 4> be-

tegnelse for en i 1898-99 i Danmark kon-

strueret type af sejlbaade. PoUlitl902.2.
sp.2. Sportsleks.il.687.

Ælm, en. se Elm.
selt-bar, adj. (til IL ælte; sj.) som lader

sig ælte (II. 1. 1-2). æltbart og modellerbart
pulver. NisPet.Muleposen. (1942).66.

I. Ælte, en, et (i bet. 2.1 nu i rigsspr.

rigsspr. vist kun Qt). ['ælda] flt. (især i bet.

2.2 ; 1. br.) -r. {sv. dial. ålta, no. elta, jf. oldn.

elta, forfølgelse; til II. ælte)

1) (især dial.) masse af ler ell. tørv (jf.

Ler-, Tørveælte) ell. (nu næppe br.) dej (jf.:

En hrødelte.Moth.ESl), der er æltet ell. er

under æltning; ogs.: den portion, der æltes
paa een gang, ell. det sted, hvor æltningen
for egaar (Moth.E51; jf. Lerælte 2). Moth.
E51. Hver Dag, een eller to Gange daglig,

skulde et Par Heste gaa rundt i Ælten (0:

en lerælte). BornhHaandvEr. 83. Den vaade
Tørvejord kaldtes „Tørvesmat". Tørvesmat-
tet blev traadt eller „æltet" . . Naar Smat-
tet var traadt, kaldtes det en „Ælte". Æltet
blev glattet med et Skowlhla.d. FrGrundtv.
LK.274. træde ælte, se IIL træde 9.3.

2) (sted, hvor der er) opblødt, dyndet,
pløret jord olgn. 2.1) masse, lag af (tykt)

mudder, søle, der dækker jorden, vej, gade;
pløre; ogs. om sølet, pløret føre. Man kan
ikke komme frem i denne Ælte. MO. Hø-
sten kom.

I
. . Jorden var forvandlet til

|
et

vaadt, moradsigt Ælte. Bøgh.NM.20. Tøveir,
naar Æltet klumper om Støvlerne. Baud.S.83.

*I Alléen er et frygteligt Ælte. Holstein.D.*

29. ligge i (et) ælte: Vejene og Gangene .

.

laa i et blødt, smeltet Ælte. Rist.J.20. Mar-
ker og Veje laa i en ufremkommelig Ælte.
AndNx.DB.170. jf.: hvem hælder Himme-
lens Vandsække om, naar Jorden ligger i

Ælte (1871 afvig.), og Leret klumper sig

S3immen.Job.38.38 (1931). || Q3 billedl. hans
Logik var et haabløst Ælte. MRubin.Er.95.

10 Med Skeen lavede han et Ælte af Fløde-
skum, Creme ogSyltetøi.LeckFischer.KM.72.

2.2) (i rigsspr. kun m. overgang til bet. 2.\)

sted, hvor jorden er opblødt, dyndet ell.

sølet; morads; ogs. om pyt, pøl med tykt

mudder olgn. hånd sidder i en elte med heste

og \ogn.Moth.E51. denne Ælte (o: marsken),
som (friserne) ved deres Vindskibelighed,
har forvandlet til Ager-Ldnxd. Grundtv.Saxo.
111.148. saasnart der kommer Regn, bliver

20 Sletten en Ælte. sa.Snorre.111.60. Smøge ,

.

en Ælte i en Yei. MDL.525. *Snemanden
vælter (0: ved tøbrud); Markens frosne Ælter

I

henflyder frugtbart. iJørd.F.Sl. Feilb.

II. ælte, V. [lælda] -ede. vbs. -ning
(s. d.). {æda. æltæ (part. ælt. AM. Harp.Kr.
31.66.69.122 ofl.), oldn. elta, ælte, trykke,

klemme; sa. ord som æda. æltæ, drive, jage,

forfølge, oldn. elta.; ordet kendes kun fra nor-

disk (sv., fsv. ålta, no. elte osv.), hvorfra det

30 er laant til eng. dial. elt; oprindelse usikker;

jf. I. Ælte)
I) bearbejde (en masse) ved gentagne

tryk, smaastød olgn. (især: tryk, stød med
hænderne ell. stamp, traad med fødderne; i

bet. 1.1 nu ofte om maskinmæssig behand-

ling), især for at give den passende (blød,

elastisk) konsistens ell. (og) faa bestanddelene

til at hænge godt sammen, blive til en sam-
menhængende masse; ogs.: frembringe, skabe

40 ved saadan fremgangsmaade. I.i) m. h. t.

(masse, der bruges til fremstilling af) mad-
varer; især m. h. t. dej til brød, kager osv. (jf.

knedej. tag hastig tre Maader Hvedemeel,
ælt og bag Ka,ger.lMos.l8.6. ælte Brød.
D&H. Vs kg. Marcipanmasse kan æltes med
250 g. Flormelis.ISuhr.Mad.'V1939).402. ælte
dej, se I. Dej 1; i videre anv. som navn paa
en gymnastikøvelse (Sportsleks.lI.687) og en

(julejleg (UfF.). \\ m. h. t. smør: bearbejde

50 med hænderne, en træske ell. (nu) i en ma-
skine for at fjerne kernemælken (og senere

lagen) og iblande salt olgn. (jf. overæltej.

Giersing. Practiske Iagttagelser. (1828) . 34. Det

da.LandbrugsHist.IY.(1925-33).177. \\ om lig-

nende bearbejdning af ostemassen ved frem-

stillingen af visse slags ost. LandmB.lI.493.
dansk goudaost, æltet.Bek.Nr.80'Vil952.§l.

1.2) m. h. t. forsk, materialer i haandværk ell.

industri, (her) graves en Jord, som ey er

60 Leer, mens smaa Sand; Dette eltis og sel-

gis i Stykker. Pfiug.DP.466. (paa fabrikken)

skulde Cementen brændes til Pulver, naar

den var æltet og slemmet. Kirk.D.210. \\

m. h. t. ler (især til pottemagerarbejde ell.
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teglsten), en Pottemager, som med Umage
ælter det bløde Leer, gjør ethvert Slags Kar
til os at hvnge. Visd.15.7. Leret æltes først

med lidet blandet Sand paa udbredte Faare-

skind . . og det med Fødderne (o: af potte-

magersker i Viborg amt).Blich.(1920).XXII.
205. Steensierg.DB.55. || m. h. t. tørvemasse

(jf. Æltetørv^. Tørv, som de, naar den er

gravet, først maae ælte, saa tørre, og saa

skiære i Form. OeconT.VI1.42. FrOrundtv. {o

LE.274(se u. LÆlte 1). DF.XIV50. \\ m.h.t.

andre masser, il. a. papirmasse. Hannover
& Smith. Papir. 181. 1.3) om bearbejdning,

der minder om den u. bet. l.i nævnte hand-
ling.

II
om bearbejdning med tænderne, i

munden. *Saa æltes Blye med vrede Tæn-
der

I
I Heltes Mund (o: ved spidsrodsstraf-

fen, hvor delinkventen fik et stykke bly at

bide i). Wess.28. *(hestene) ælte det skum-
mende Bidsel og fnyse. Rein.350. *(han) æl- 20

ter Skraaen i sin Mund. ChKjerulf.FE.251.
\\

(fagl.) massere en legemsdel ved at bearbejde

den paa en maade, der minder om æltning

af dej. Sal. 11.415. KPont. Retsmed. 1. 157.

Grevinden laa i Badekarret og æltede sin

Mave.EmilRasm.H0.85.
\\

(l.br.) give puf,
knubs, (smaa)stød som revselse. Jørg.Græs.

(1904).26. 1.4) o billedl. ell. (især) i billedl.

udtr., om tænkt bearbejdning, formning. *Er,

Læser, du af samme Dei nu æltet,
|
Saa 30

sukker du ved svage Broders Brøst. TBruun.
1.52. (jeg) vedbliver . . ligesom at ælte Tan-
kerne indtil efter mit Begreb Deien bliver

god. Kierk.VII.vI. Grønb.SV.148. 1.5) i sær-

lige forb. II
i forb. m. obj.-præd. Adskillige

Ting kan æltes seye, saasom Dey, Leer.

Høysg.S.47. \\ i forb. m. i ell. (især) til til

angivelse af den fremstillede masse, form.

(man finder) Resterne af Byttet æltet til

Kugle i Guldsmedenes Mund. WesenbL.(Pol. 40

*'l»1941.12.sp.4). i billedl. udtr.: A respek-

terer hende ikke . . Men hun har altid haft

det strengt. Vi bliver det Brød, vi æltes til.

Kirk.NT.lO. Jordens Gru og Lykke, der er

æltet i een Beig. MartinAHans.TS.22. \\ i

særlige forb. m. adv. (ell. tilsvarende præp.-

led). ælte igennem, ^7/. gennemælte/ ælte

en dei vel igiennem. Langebek.Lex.A49 c.

Halleby.70. ælte ned, (jf. nedælte^ trampe
ned; ogs. (jf. bet. S): trampe ned i et ælte. 50

Nu er jeg ordentlig sat i slet Humeuri En
Digters Sjæl skulde ikke æltes ned i Jorden.
HCAnd.Breve.1.98. de sidste spæde Græs-
rester (bliver) æltet helt ned (ved børnenes

trampen paa plænen). Pol.^'U1941.9.sp.3. æl-

te om, ælte paany ell. omdanne ved æltning.

Anden Dag slaaes og æltes det (0: smørret)

om. Giersing. Practiske Iagttagelser. (1828). 38.

naar (dejen) har naaet det dobbelte Rumfang,
æltes den om igen.B0gfmn5f.26. billedl.: *Den 60

Digre (o: Olaf den hellige), der vil ælte Lan-
det om. Oehl.XI.71. Under (Kai Nielsens)

Hænder blev alle de anstrengte nyromanti-
ske og symbolistiske Stilhylstre æltet om til

en sund, kærnefuld Naturalisme. Wt7mann.
DanskKunst. (1934). 147. Den færdigkøbte
Marcipanmasse . . kan udmærket æltes op
med lidt ¥\ox%vikkex. Bagning.62. i udtr. for

ved bearbejdningen at bringe noget ind i, ud
af, sammen med massen (ell. de andre be-

standdele): ælte (noget) i {noget): Moth.^
E80. ælte meel i deien. Langebek.Lex.A49 e.

skulde (dejen) vise sig at blive for tør, kan
De ælte lidt mere Sirup i.PoUlitl941.8.sp.l.

ælte ind, (jf. indælte). VSO.1.42. I Praxis
ælter man . . lidt efter lidt Melet ind i

Dejgen. Op/B.'FZ. 37. Vørterkage af Rug-
sigtemel, æltet ind med Ølurt. Sal.*IV174.
(billedl.:) Isen har æltet Skrivekridtet ind i

Moræneleret. AFang.IK.38. ælte sammen,
(jf. sammenælte/ Langebek.Lex.A50a. Alt
æltes sammen og stilles til Hvile. Bagning.60.
billedl.: Man betænke dog, at Poesien ikke
er en død Masse af Ord, som . . efter visse

. . Forskrifter kan æltes sammen. Molb.BlS.
11.308. Det franske bestod af flere Sprog,
der var stødt sammen . . De måtte nu først

så at sige æltes sammen. Bierfreund.Kultur-
bærere.(1892).3. ælte ud, dels: brede ud ved
æltning. VSO.I.42. dels: fjerne (af massen)
ved æltning, (billedl.:) (man) arbejder sig op
ad Skansebakken . . Men 80 Meter oppe har
man æltet Surheden ud af Kroppen. Joe
Paludan.L.45.

2) refl. 2.1) (nu l.br. i rigsspr.; jf.: „Tale-
STpr." Levin.) i forb. m. retningsangivende adv.

ell. præp.-led: d. s. s. bet. 3. Da vi . . heller

ville brække Beenene end Halsen (paa de
slette veje), ælte vi os igiennem til Fods.
Bagges.L.I1. 77. En enlig Bondevogn ælter

sig op ad Kirkebakken. iVans.ZTr763. den
opblødte Vej, ad hvilken Dyrene ælter sig

irem.Skjoldb.G.12. billedl.: man (o: en far-

elsket ung mand) blev flov og æltede sig

længere og længere ind i tåbeligheder. iVilføiJ.

H.4. Han formelig ælter sig ind paa Folk
for at komme i 'Kl&mmeri.Thuborg.HK.36.

2.2) (sj.) vælte sig i dynd, mudder. *en
doven F'lodhest,

|
der ligger og ælter sig

i Dyndet. HuldaLutk.Grædende Latter.(1944).
84. jf. VSO.I.42. 2.3) (1. br.) om dynd, ler

olgn.: klæbe fast ved, sætte sig paa noget,

der kommer i berøring med det. Mage til

Ler til at ælte sig om Ens Støvler . . har
jeg da aldrig set.Tops.Umyndige i Kjærlighed.

(1881).45.

3) (dagl.) intr.: (om levende væsen:) gaa
(tungt), traske, vade ell. (om køretøj:)

køre (tungt, besværligt) i dynd, pløre, sølet

føre. Min arme Pegasus . . bliver stædig til-

sidst — Den dybe sandige Vey som den
maae elte i, giør at den allerede staaer

i et Skum.Ew.(1914).IV383. det maa da
være et sørgeligt prosaisk Liv . . at gaae
hver Nat og ælte i Snee og Snavs (o: som
vægter). HCAnd.F.55. de ælter i Sneen lige

til M&ven.Hostr.US.I.7. de sorte Skarabæer
ælter . . tungt i Sandet. Rimest.FraStucken-
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bergtilSeedorf.L(1922).67. Feilh. (jf. bet 2.i)

i forb. m. retningsangivende adv. ell. præp.-

led: *0m Morgnen efter nattefalden Snee
|

Hver af Eleverne saaes giennem Gaden ælte.'

Bagges.Ungd.1.31, Roskilde -Veien var saa

unaturlig, at Posthestene kun kunde slæbe

os den halve Vei; vi maatte faae nye Heste
i Roskilde-Kro og æltede saa først til Kjø-
benhavn henimod Kl. 12. HCAnd.Breve.IA8.
(soldaterne) æltede af Sted i de optrampede
Vejes Søle.HUss.IH.233.
Ælte-, i ssgr. I) af I. Ælte 2; i sjældnere

ssgr. som Ælte-føre (Cit.l862.(GadsMag.l935.

403). Schand.GamleBilleder.(1899).158), -plø-

re (ThorLa.(Riget.'Vu 1912.3. sp.5). D&H.),
jf.: *den brede Vej,

|
af Leer og Skarn en

Æltedeig.J?ic/i.//.i7. 2) (fagl.) af II. ælte 1,

især 1.1-2, bl. a. Ælte-apparat (VareL.^II.

370), -arm (om armene paa akselen i ælte-

maskine. Sal.^IY172), -bord (bord ell. pla-

de, hvorpaa en masse æltes. Amberg. ISuhr.

Mad.^*(1935).21. om den roterende bordplade

i en smøræltemaskine: LandbO.IV.298), -bræt

(bræt, hvorpaa smørret ælte(de)s. MøllH.V.
291), -grav (d. s. s. -kule. CarlNiels.Minfyn-
skeBarndom.(1927).40), -hus (bygning i tegl-

værk, hvor æltningen af leret foregaar. Erl
Krist.Ler.(1930).210), -kar (til dej ell. ler.

OpfB.^III.269. HFB.1945.119), -kasse (kasse

ell. kasseformet ælteværk til æltning af tørv

(jf. 1. Traadse 2). FrederiksborgAmtsAvis.^^U

1941.11. sp.l. DF.XIV50), -kule (kule ved

teglværk, hvor leret æltes; lerkule (2). Feilb.

D&H.), -legering (metallegering , der kan
taale smedning, valsning olgn. LSal.XII.651),
-ler (æltet ler. Langebek.Lex.A49 c) , -maskine
(om forsk, maskiner til æltning af mel, smør,

ler, papirmasse m. m. Gjel.M.221. OpfB.^III.
49. PapirL.397), -mølle (ælteværk til tørv

olgn. Levin. SaVXVIL326), -rum (rum i

bageri, hvor dejen æltes. Gjel.M.221), -snegl

(snegl (2.6) til formning af den æltede dej.

8aVIV.172), -støvle (støvle, brugt af den,

der ælter tørvejord ved at trampe rundt i den.

ErlKrist.(PoUVsl947.9.sp.5)), -trug (trug,

hvori dej æltes. AndNx.PE.IL167), -træ (for-

æld., om træredskab, brugt ved æltning af

dej, ler olgn. Langebek.Lex.A50a. VSO.1.42),
-tørv (tørv, fremstillet ved æltning og form-
ning af tørvejord (især mods. Skæretørv; jf.

DF.XIY54). NLund.Tørvemoser. (1809). 23.

Blich. (1920). XXII. 139. LandmB. III. 315.

Aakj.BT.193), -valse (valse i æltemaskine.

OpfB.^III. 338), -vinge (d. s. s. -arm. smst.

263), -vogn (vogn, hvormed der køres rundt i

ler- ell. tørvemasse for at ælte den. En Ælte-
vogn ved et Teglværk i Jylland (o: maleri

af Otto Bache 1864). PChristians. OttoBache.

(1928).f77J. BerlTid.%1942.M.13.sp.4; bil-

ledl.: At arbejde videre i Løgnens Æltevogn
følte jeg dog stor Ulyst til.Thyreg.UdvFort.

11.425), -værk (maskine, værk til æltning af
dej (OlesenLøkk.UG.1.249), ler (ErlKrist.Ler.

(1930).210) ell. tørv (BerlTid.'U1942.M.13.

sp.4. Ugeskr.fRetsv.l948.A.121)). \\ til II. ælte

1.3 bl. a. Ælte-kur (D&H.).
Ælter, en. flt. -e. (til II. ælte I.1-2;

fagl.). I) person, der udfører æltning; især

om tørveælter. ErlKrist.S.116. Larsen-Ledet.

LK.I.109. 2) maskine, der udfører æltning;

især i ssgr. som Dej- (Socialdem.'^'^U1946.

12.sp.5), Kerne-, Tørælter, æltet, adj.

(vistnok afl. af I. Ælte 2.1 ; talespr.) om sted,

10 vej: som ligger i ælte (2.i). Vejen er pløret

og æltet. Fleuron.KO.169. en æltet Gaards-
]?\sids.BerlTid.^'Uol927.M.7.sp.2. Tilsk.1927.

1.128.

Æltning, en. flt. -er (MO.). (især fagl.)

vbs. til II. ælte 1 (jf. Sammenæltningj. I)

om handlingen, arbejdet at ælte, fx. til II.

ælte 1.1: Langebek.Lex.A50a. Melets Ælt-
ning . . sker enten paa engang, eller bedre
i smaa Afdelinger. Op/S.'F/. 37. Nu fore-

20 gaar Smørrets Æltning paa de fleste danske
Mælkerier i de siden 1900 indførte Kerne-
æltere. SaL'ZX/. 823. til II. ælte 1.2 (jf.

Tør-, Vaadæltningj ; (i valsevalken) under-
gaaer (klædet) den tilsigtede Æltning. Manu-
fact.(1872).216. OpfB.ni.377. til II. ælte I.3,

om haandgreb i massage: VortHj.II, 1.192.

(1. br.) til II. ælte 1.4: den sproglige Form
(er) for en stor Del min, og hele Stoffets

Æltning til en vis Enhed. jRørd.iSL.?. 2) hvad
30 der æltes ell. er æltet (jf. Tørveæltningj; især:

saa meget som æltes paa een gang (jf. I.

Ælte 1). en hel Æltning (af brøddejg), ind-

til 600 Kg. Mel, bliver bagt op til Fodervare,
hvis det kan befrygtes, at den indeholder

Spor af et knust Termometer. Hovedtræk
afBrødfabrikationensHist.(1914).34. med en
grydeskelignende Træskovl begynder (han)
at øse Aarets første Æltning „Biet" (0: æltet

tørvedynd) op paa Brinken. Erl Krist. (Pol.

40^Vb1947.9.sp.5). Feilb.

Ænder, flt. af And.
senderlig, adj. se ændrelig.

ændre, v. ['ændra] Høysg.AG.112. -ede;

imp. (sj., i reglen undgaas formen) ændr
(ogs. skrevet ænder^ ell. ændre (jf. EJes-
sen.Gram.123). vbs. -ing (s. d.). {ænyd. æn-
dre (Kingo.SS.III.81), endre (Brunsmand.
DenSiungendeHimmel-Lyst.(1687).83. BThott.

Seneca.III.(1658).313), sv. åndra, no. endre;
50 fra ty. åndern, mht. endern; jf. dial. andre,

d. s. (UnivBl.1.353), ænyd. d. s. (Kalk.Y.35),

ældre sv. andra, mht. andern (sml. forandre);

afl. af ty. ander osv. (se andenj; sml. lat.

.

alterare, ændre, af alter, anden (jf. alterere^

II
nu især O, jf. dog: „Endnu i Talespr.

undertiden." Lew'n. samt: „Ændring . . mest
i daglig Tale. " ilfO.) om forandring af ell. i

noget (næsten kun: et forhold, en tilstand).

I) m.h. t. noget, der er sket ell. udført, ell.

60 hvad skæbnen har paalagt en, hvad man ikke

har haft indflydelse paa: bringe ud af ver-

den; ophæve; afskaffe; gøre om. I.l) fnu
næppe br.) i al alm., m.h.t. ulykke, forseelse

olgn.: vende til det gode; raade bod paa;
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afvende, (ridefogden begærer at) den Spot og
Udraab, som (bønderne) har derved forvoldt

over mig, maa blive 3dndret.Cit.ca. 1700.

(CChrist.H.56). Forrestill dig nu, at en af

os blef Bormester, og endrede de Feil (o: i

regeringens førelse), som vi saa tit har talt

om.. Holb.Kandst.il. 3. *Saa dybt er det for-

vendte Hierte
|

I Daarligheder sunket ned,
|

At Gud foruden Nød og Smerte
|
Den Jam-

mer ey at ændre veed.Brors.197. ændre sine i'o

Feil. VSO.1.43. 1.2) (m. overgang til bet. 2)

i forb. m. nægtelse, i udtr. for at en (ind-

truffet) begivenhed, en (udført) handling ikke

lader sig forandre, gøre om. Hvad skeet er

(o: et ægteskabs indgaaelse), ændres dog ikke

. .
I

I faae Jer i Tingen at skikke. PalM.(1909).
1.264. i forb. m. kunne: I bedrøver kun
Manden dermed, i det I siger ham hans
Ulykke (o: at han er blevet hanrej), som han
ikke kand ændre. Holb.Bars.(1731).IYl. hvad 20

man ikke kan ændre, bør man bære med
Taalmodighed. r«nw.///.2i2. (det) er unyt-
tigt at ærgre sig over hvad ei kan ændres.

Grundtv.BrS.lO. i forb. det er ell. (især)

staar ikke til at ændre, det er ei at endre.

Moth.A133. *Det er
|
en afgjort Sag, staar

ikke til at ændre. Gjel.KH.113. (han var)

lettet over, at det nu var sagt og ikke til

at ændre. PFalkRønne.ByensStedlørn.(1920).
78. gjort gerning staar ikke til at ændre, se 30

Gerning 2.1.

2) m. h. t. et foreliggende forhold (tilstand,

indretning, skikkelse osv.) ell. (sjældnere) ting,

der lader sig forandre ell. (ud)skifte ell. selv

forandrer sig: foretage visse (som regel ikke

gennemgribende) forandringer ved, lave
(noget) om paa ell. udskifte, ombytte med
noget andet lignende; ogs. uden tanke paa per-

sonlig indgriben, om udvikling olgn. ^floden

har ændret sit løb
j
se ogs. u. bet. 2.2). 2.1) 40

i alm. trans. anv. forlad mig, at jeg leer af

hans underlige gammeldags Dragt, men det
kand let endres, den skal alleene knæppes bag
til, saa kand Kiolen nogenledes passere. Holb.

Jean.lV.6. Her er saa meget kort Tid . . Det
er ikke mueligt at faae to Klædninger ændret
paa saadant et id'\e\A\ls..PAHeib.Sk.lI.252.

*I Fjor, da var du (0: en frugtsommelig
kone) let til Beens;

|
Hvad ændrer ikke

kdiret.'Winth.V.144. Bogtrykkerkunsten æn- 50

drer ikke dette ¥or\io\d.OFriis.Litt.309 . den
nye Lov ændrer den gamle paa dette Punkt.
Bl&T. perf. part. brugt som adj.: Anden
ændrede JJdgawe. Bang.HS. titelblad. Værker-
nes Gengivelse i en noget ændret Skikkelse.

TorbenLund. LovenomForfatterret. (1933).121

.

II
om udskiftning, ombytning af noget med

noget andet (af lignende art), hvis han vilde

ændre Bopæl, stod det ham . . frit for. Oluf
Pedersen. Den politiske Modstand. (1946). 171. eo

1243 blev (Bonaventura) Franciskanermunk
og ændrede ^&vn. Sal* III. 629. || m.h.t.
persons karakter, levevis, følelser, meninger
ell. handlemaade, fremgangsmaade, optræden

osv. naar de lære at kiende sig selv, beflitter

de sig paa at ændre deres Levnet. Holb.Hex.

IV.4. *Medens de gik ind,
|
Han ændred

ei en mne.Oehl.XXXI.173. ændret Syn
paa de i Folkedybet slumrende Instinkter.

CSPet.Litt.253. Da opfyldtes Nebukadnezar
af Harme, og hans Ansigtsudtryk ændredes
(1871: hlev foraindret). Dan.3.19 (1931). æn-
dre anskuelse(r), mening, opfattelse • æn-
dre signaler, standpunkt, taktik, se

Signal 3, Standpunkt 3, Taktik 2. || m. h. t.

bevægelsesretning. Da (hærføreren havde) op-
daget, at naar han fortsatte sin Marsch,
vilde Fjenden have en Stilling i hans Flanke,
ændrede han . . Retningen og gik lige løs

paa Fienden.Goldschm.BlS.il1.407. (skibene)

ændrede Kurs og fjernede sig. PoU*lil940.3.
sp.2. se ogs. sp.1277*''. 2.2) refl. ||

(nu l.br.)

om person: forandre levevis (til det bedre);

omvende sig; forbedre sig. *viis mig een, der
af slig Læsning ændrer sig.

|
Satire ham til

Hevn og ey til bedring driver . Holb.Skiemt.

C 7.'° Tilforn var han drikfældig, men nu paa
nogen Tid har han meget ændret sig.VSO.
1.43.

II
om ting ell. forhold. Veiret, Sygdom-

men, etc. har ændret sig.VSO.1.43. Meget
havde ændret sig i Landet . . i de sidste Aar.

SMich.Dommeren.(1921).136. Det er tvivl-

somt, om Færgefarten kan blive bedre, før

Vind og Strøm ændrer sig. PoU''lil940.3.sp.5.

2.3) i særlige forb. m. præp.-led ell. adv. \\ i

forb. m. præp.-led m. til, der angiver den ved
forandringen skabte tilstand. * Bitre Kalk! den
Honningdraabe

|
Ændrer dig til Vinen sød.

Grundtv.PS.III.181. han ændrede (1871: om-
vendte^ hans Navn til io}Sikim.2Kg.23.34

(1931). vi (vilde) stræbe at ændre det til

det \)edre.Duelund.N.158. \\ i forb. m. præp.-

led, der angiver det forhold, forandringen an-
gaar. ændre noget i noget ell. (uden obj.)

ændre i noget: Magnus Lagabæter tog sig

. . for at gjennemsee og ændre i Lovbogen.
Nyerup.LittM.145. man (kan) ændre en Ube-
tydelighed i Lanternens Højderetning. Me<id
Rytt.131. Han ændrede i Regnskaberne og
tog af Fengene.PoU*U1942.5.sp.4. ændre
paa noget: Der er . . neppe en Linie i al

den ganske Bog (0: den middelalderlige Karl
Magnus -krønike), som Chr. Pedersen ikke

har fundet sig beføjet til at rette og æn-
dre Tpa,a,.Brandt.(ChrPed.Y529). det paalæg-

ges dem aldrig at ændre paa deres Dragt.

BilleskovJ.P.40. ændre noget ved noget ell.

(uden obj.) ændre ved noget: (ingen) i

Verden kan ændre ved, at du er Isais Søn.

KMunk.DU.47. der var lidt at ændre ved
Tøjet. Loirø. se ogs. sp.l279*. \\ i forb. m.
adv. ændre 'efter, (jf. indre efter u. IIL
indre; haandarb., især dial.) sy indersøm.
sammensys to Stykker Tøj uden Æg, stikkes

det almindelig og derpaa laves Søm; at sy
denne kaldes da at ændre efter. Sal.XI.149.
hun var ved at ændre en Søm efter paa et

Stykke Linned, syede den . . omhyggeligt



1279 ændrelig ængste 1280

med lige store Sømmesting. iJaae.Denanden
Kind.(1938).6. UfF. i hilledl. udtr.: Hvor-
dan dette Dækketøj (o: om politiske intriger)

bliver s>et og ændret efter kan umuligt
interessere os Andre. HørupJ11.37. ændre
tilbage, (l.br.) forandre og føre tilbage til

sin oprindelige skikkelse, tilstand, vi kan ikke

gaa med til at ændre ved Frirejsereglerne nu
for eventuelt senere at maatte ændre dem
tilbage igen. Yor Stand.1941. 6.sp.2.
eendrelig, adj. (nu næppe i rigsspr.

ænåerlig). {fra (og efter) ty. ånderlich (især

i: unånderlichj, til åndern, se ændre; nu sj.,

jf.: „Bruges sieldeii.''VSO. 1.43) som lader

sig ændre, ell. som ændrer sig (af sig selv).

ænder li g: vAph.(1764).8. En ænderlig FeU.
VSO. 1. 43. Et meget ænderligt Yeir. smst.

II
især i uændrelig [u'æn'drali], uforander-

lig; uafvendelig. EBrand.(PoVl*1925.9.sp.3).
Hengivelsen under den uændrelige Skæbne.
VilhAnd.Liit.il1. 302. Nu døde de gamle
. . G. fra Rugaard sløvedes uænderligt.
KNordent.JL.il.310.
Ændring, en. ['ændreix] flt. -er. {jf.

ty. ånderung; vis. til ændre) 1) handlingen
at ændre noget, ell. det forhold at noget ændrer
sig. I.l) (nu næppe br.) til ændre 1; i ordspr.

gjort gerning har ingen ændring (Moth.AlM)
ell. (især) staar ikke til ændring, se Gerning
2.1. 1.2) til ændre 2. gøre endring i noget.

Moth.A134. (Chr. II) havde giort bedre .

.

ved sin øvrige Regiering at have ladet see

en . . Fortrydelse over sine forbigangne
Fejl. Men man seer i det øvrige intet •

.

Tegn til Levnets Ænåung.Holb.DH.II.102.
pludselige Ændringer i Dampudviklingen.
SkibsMask.58. han påaviser Floraens Æn-
dring efter Bjergenes Højdezoner. S^eensi«/.

Geogr.15. der er ikke indtraadt (indtruffet,

sket) nogen ændring i situationen, sygdom-
men, vejret (osv.)

j 2) (jf. bet. B) m. mere
konkr. bet., om det, hvori forandringen bestaar;

især om det forhold, det parti (af noget), der

er nyformet ell. (og) indsat i st. f. noget an-
det. Chr. Pedersens Ændringer og Rettelser

(i Karl Magnus-krønike). Brandt.(ChrPed.V.

529). Planen modtog imidlertid Ændringer.
EllenJørg.HH.167. disse . . Ændringer og
Tilføjelser . . giver vor Landsbygotik Inter-

esse. Jfac/ceprangf.L.ii5. 3) (jf. Afændring
slutn.; naturv., nu 1. br.) afart ell. varietet.

En Ændring af (svovlkis) er Straalkis. MøllH.
Y498. jf.: de smukke Kvartsændringer, Agat,

Jaspis, Røgtopas og uægte Ametyst. LegieJ.

11.112. Ændrings -fonslag, et. (jf.

Amendement, Rettelsesforslag samt Dahle-
rup. SprH. 132; især polit.) forslag til æn-
dring i et lovforslag. Jeg skal derfor . .

stille det Ændringsforslag, at det bliver

ved 16 (forslagstillere). Grundtv.(Rigsdagst.
F.1850.sp.l82). ForrFolketing.§13.

||
(l.br).

i al alm., om forslag til ændringer i noget.

Digteren (har) troskyldigt honoreret Hei-
bergs ironiske Ændringsforslag til H. C. An-

dersens „Agnete og Råxmanden". VilhAnd.
Litt.IY.668.

ængestelig, adj. se ængstelig.

sengste, v. ['ærisda] -ede; part.-Qi (som
part. til den dep. form (se bet. 3) bruges nu
(uden for brugen som adj., se bet. 3.2) æng-
stedes: mødrene har også ængstedes for de-
res hørn.AOlrE.NG.557); imp. ængst ell.

(nu næppe br.) ængste ^Ængste Dig ikke
10 over mig, jeg staaer under Hans (o: guds)

Beskyttehel Grundtv.E.6). vbs. -ehe (s.d.)

ell. (sj.) -ning (i bet.l: RasmWinth.S.44).
{ænyd. d. s., no. engste

; fra mnt. engesten,
nht. angsten; afl. af Angst; jf. ængstige samt
beængste || især o)

I) (nu kun m. overgang til bet. 2) hjem-
søge med angreb, plager, trængsler,
overlast ell. med tvang, trusler, over-
talelsesforsøg olgn.; spec. dels: genere en

20 fjende ved angreb, bombardement olgn.; dels:

genere en person ved trusler, plagerier, skarpe
henstillinger olgn. for at faa ham til noget

(især: til at betale sin gæld ell. opfylde andre
forpligtelser), naar I komme i Krig . . med
Fjenden, som ængster (1931: angriber^ Eder.
4Mos.l0.9. (kong Christian) ængstede . .

Calmar Slot med lidelig Sliud.Slange.ChrlY
291. Hansestæderne, hvis Skibe ængstede Ky-
sterne. Repholtz.Stampenborg.(1820).23. Claus

30 var nu kommen ham til Hjælp med . . Be-
lejringsmaskiner . . Nu var Borgen først efter

alle Krigskonstens Regler ængstet. /ngi.PO.//.

173.
II

i forb. m. præp.-led m. for, om, paa,
der angiver hvad der søges opnaaet ved trusler,

tvang, plageri, overtalelse, hans creditorer skal

ængste hannem om hetdilmg.Cit.l721.(Kbh

Dipl.YIII.521). Kongen (afslog) hans mange
Anmodninger om et nyt Grændse-Mode .

.

men jo meere det blef hannem negtet, jo

40 meere ængstede hånd der paå.Slange.ChrlV
225. Han ængster mig ideligen for de Penge,

som jeg er ham skyldig. 750.7.44.
||

(sj.)

i forb. m. til i udtr. for at drive, bevæge til

noget ved at indgyde angst. Det jeg . . vil, er

(at) bespænde det Territorium, hvor Mu-
sikken har hjemme, ligesom ængste den til

at bryde ixQm.Kierk.1.67. de unge Piger

dandse ikke i hans Favnetag, men han
ængster dem til sig. smst.181. \\ nu kun (del-

so vis til bet. 2) m. h. t. samvittighed, i udtr. for

at plage, pine sin ell. ens samvittighed (med
en tanke, frygt) ell. have samvittighedsnag.

En uskyldig Fornøjelse bør ei ængste de-

res Samvittighed. Tullin.III.328. Samvittig-

heden ængster ham. 750./. 44. (ordet kan)
anvendes uden at nogen behøver ængste sin

samvittighed med frygt for at have indført

noTV&gismer. SvClaus.NM.140. || (jf. bet.3;

nu næppe br.) refl. ell. i pass.: pines; plages;
60 lide. *See, hvor hånd (o: Jesus) med Døden

strider
|
Ængstet i sit Hierte-rood,

|
See,

hvor Otterslangen bider
|
Og ophidser alt

hans Blood!
|
See, O see hvor ængstes handl

Kingo.SS.IY.281. (Lot) ængstede sig Dag
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fra Dag i sin retfærdige Siel over (Chr.VI:
pinte . . sin . . siel med; 1907: pintes . . i

sin . . Sjæl ved^ de skændige Gierninger,

som han saae og hørte. 2Pet.2.8. jeg er æng-
stet fra (Chr.VI: mig er bange paa; 1938:
Trængsler omgiver mig paa^ alle Sider. Sus.

13.22.
II

part. ængstet brugt som adj.: som
er i nød, trængsler, vaande. Kingo. 88. IV.

281 (se sp.l280''). *1 Vinde! Skyer! Luft!

som Suk til Himlen fører,
|

. . en ængstet i'o

Siæl bønhører,
|
At Ild af Himmelen . .

|

Fortære slig Tyran. Holb.Paars.247.

2) fylde med sjælelig uro, bekymringer ell.

(nu) med angst (2); gøre ængstelig. Be-
tænk, at hvad dig ængster, alt

|
Tilhobe er

af ham betalt. Brors.i 52. *Hvad nye For-

træd Masør! forvolder disse Skrig?
|
Hvor

ængste de min SiællWess.4. *Mig ængster
urolige Drømme,

|
Jeg kan dem ei ret for-

stasie.Hauch.8D.I.47. Det er . . en dyb tra- 20

gisk Modsigelse, at skulle tale i svævende
Udtryk, i spøgende Hentydninger . . om
hvad der beskæftiger og ængster En indtil

Bøden. Kierk.V1.256. Det var urigtigt af

hans Mor, at hun bestandig lod sig ængste.

Søiberg.KK.II.140. || i part. ængstende,
opskræmmende; foruroligende. Jeg finder saa

lidt Ængstende i den Situation, hvori vi

befinde os, at jeg kunde have stor Lyst
til at sætte mig ned paa en Stol og blive, 30

da jeg engang er her. Hr2.V13. ængstende
Drømme om Jordskælv. ArthChrist.ST. 69.

Endnu er de officielle Influenzatal for Kø-
benhavns Vedkommende ikke ængstende.
Pol.Vil941.4.sp.l.

3) (jf. bet. 1 slutn.) i pass. som dep. ell.

(nu oftere) refl..: være opfyldt af (sjæle-
lig) uro, bekymringer ell. (nu) angst (2);

være ængstelig (2). 3.1) i al alm. (Jesus)

begyndte at bedrøves og svarligen at æng- 40

stes (ved tanken paa sin død). Matth.26.37.

Du ængstede Dig, og forestillede Dig, at

den eene havde skudt den anden. PAHeib.
8k.I.53. *Tidt ængstes jeg som Hjertet

skulde briste (0: ved min kærestes ateisme).

PalM.Luftsk.l8. De (0: lægefruer) er dog
udsat for hver eneste Nat at blive banket
op og skal af med Manden . . og saa kan
Konen ligge alene derhjemme og ængste sig.

MH.IV21.
II

i forb. m. for, der dels angiver, 50

hvad der indgyder en frygt, ængstelse, dels

hvad man frygter skal lide skade, overlast,

er bekymret for. naar vi ere misfornøiede med
det Nærværende, og ængstes for det Tilkom-
mende. £as</i.raie. fi 782^. 24. Jeg ængster
mig for Eder. I er fængslet

|
Af en Fortryl-

lelse. i^r2./X.3W. Kummerligt og mat jeg

(0: en blind) flytter Foden,
|
Ængster mig

for Stenen og for Roden. Winth.X.25. (han)
havde ængstet sig for de første Kys, fordi 60

han ikke vidste, hvorledes han skulde bære
sig ad. JVJens.D.199. jf.: Jeg veed, at

Hans, vor Jæger tro,
|
Sig ængster for (0: er

ivrig efter) at sætte Bo. Bødt.191. || i forb. m.

over ell. ved til angivelse af, hvad der frem-
kalder frygt, ængstelse hos en. jeg ængstes
og bedrøves over Bagateller. PAHeib.Sk.1.54.
det forfærdelige Ord, som selv Luther æng-
stedes ved at prædike over. Kierk.IV421.
London ængstes over Sovjet.PoZ."/»i939.2.

3.2) (delvis til bet. 2) part. ængstet brugt

som adj.: opfyldt af ell. præget af angst; æng-
stelig (2). Ængstet under Lovens Vrede,

|

Seer jeg min fortjente Løn. SalmHus.207.
Der var i hans Blik noget af dette Ubestem-
melige, der synes at virke paa den kvinde-
lige Natur som . . Slangens Blik virker paa
den ængstede Fugl. Kofoed-Hansen.DL.116.
Bilernes Horn . . lød som natskræmte Dyrs
ængstede Skrig. Bang.8F.30. hans Sind er

ængstet paa Grund af en Drøm. BilleskovJ.
DD.I.217.

4) (nu næppe br.) m. tilknytning til II.

eng: presse, trykke, snævre ind, sam-
men, stive og ængstende Klædedragter.
JBang.SnørlivetsNytte.(1767).18. det faste

Land fralister den (0: 8øborg sø) een Over-
gangsformation efter den anden og . . æng-
ster den mere og mere sammen. Zierfc.

VI.177.

t ængste-fnld, adj. (maaske af angst-

fuld ved tilknytning til ængste) d. s. s. angst-

fuld 2. Hånd aldrig Ende fik paa sine Leve-
Dage,

I

Og derfor ængstefuld forfærdes for

sin Dom.Graah.PT.1.36. Agerbech.FA.I.124.

ængstelig, adj. ['ærisdali] (nu 1. br.

ængstlig. Ew.(1914).lV69. Oehl.Helge.(1814).

29. Thiele.Breve.234. Drachm.D.60. CESim.
Eventyr.(1900).ll. — sj. ængestelig. HCAnd.
BCÆ.II.288). adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en
(NTreschow. (Rahb.Min.1787. III. 16). VSO.
1.43). iførst kendt fra 18. aarh.; ligesom æl-

dre SV. ångstlig, no. engstelig fra ty. ångst-

lich, afl. af angst, se I. Angst; egl. sa. ord

som glda. angestlig, frygtelig, forfærdelig, fsv.

angistliker, fra mnt. angestlik, anxtlik, mht.

angestlich; jf. ængstig)

I) (nu sj.) som fylder en med bekym-
ringer, angst (2) ell. betænkeligheder;
som rummer en fare; farlig; næsten kun om
forhold: som virker faretruende, skræm-
mende, ængstende, ell. som man finder
foruroligende, betænkelige (I.2). frygtelige

Formodninger . . den ene altid ængstligere

og urimeligere end den anden. Ew.(1914).
IV69. Nu bespænde mig atter

|
Ængstlige

Drømme. Oehl.ND.208. (muldyrene) slæbte os

. . op og ned ad smalle ængstelige Stier.

RudBay.EP.III.144. det er det Forfærdelige,

det næsten Ængstelige ved Livet, at saa

godt som Ingen mærker, hvor usselt det er.

Kierk.II.287. Gennem alle Stuer hørte man
Urenes uophørlige Dikken, og hver Lyd
blev skræmmende og ængstelig. JBangf.P.i^i.

Ængstelige Skygger glider
|
ud og ind paa

maa og iaa. Holstein.D.58. jf.: Jeg (0: mo-
deren) bærer i mit bespændte Bryst

|
en sød

og ængstelig Vaar (0: et nyt liv, som baade

XXVII. Rentrykt "/„ 1953 81
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glæder og ængster).
\
Mit eget lille stumme

Barn |
dybt under mit Hjærte gaar.JFJens.

Di.25. ofte upers. det er ængsteligt: det

er saa ængsteligt der, men . . naar Du er

med, bliver jeg ikke saa bange. CBernh.IX.
117. en deilig Kongedatter . . havde den Syg-
dom, at hun saae altfor godt, og det var nu
saa 3sngste[igt.HCAnd.(1919).n.264. Det
er ængsteligt saadan at være alene i en Stue.

Hostr.G.90. \\ om levende væsens sundheds-

mæssige tilstand, udseende: saa daarlig, at

det giver anledning til bekymring. Drachm.III.
367. Jeg synes nu slet ikke. De ser saa

ængstelig ud, Søren Ra.nseTi.MH.III.122.
||

om tidsrum: som skræmmer, ængster, ell. (jf.

bet. 2) i hvilket man føler angst. *I mangt et

ængsteligt Øieblik
|
Saa let vi Veien tabte.

SalmHus.462.2. *Aftnen er altid ængstelig,
|

Midnatten bedre er.Oehl.ER.95. denne (storm-

flods-J'Nat har været højst ængstelig for flere

Familier, der have maattet flytte ud af deres

Bopæle ! Cit.1839. (Aarb Thisted.1924. 132). \\

(sj.) vist m. tilknytning til II. eng (jf. ængste

4): som virker trykkende, beklemmende. Luften
maa i et Værelse, som kun er sex Alen høit

eller mindre, være ham (o: beboeren) be-

klumret og ængstelig. Pram.(Rahb.Min.l789.
1.40).

2) opfyldt af bekymringer, (sjælelig)
uro ell. (især) angst, ængstelse; oftest

(mods. II. angst^ om en varigere tilstand ell.

en tilbøjelighed. Naar andre leve saa rolig,

som om de aldrig skulle døe, og døe saa
ængstelig, som om de aldrig mere skulde

leve, saa levede Hun saa ængstelig, som om
Hun hvert Øieblik kunde døe.Basth.Tale.

(1782).49. »Ængstelig, sky Antelopen iler.

Winth.III.21. han (er) ængstlig paa mine
Yegne.Cit.l820.(Hjort.B.I.59). han (var)

kommet næsten forpustet hjem for ikke at

gøre hende ængstelig. Søiberg.KK.11.75.
\\

(jf. u. ængste 3.i^ i forb. m. præp. for. Hun
var begyndt at blive alvorlig ængstelig for

Hugo, som stadig ikke kom. Pont.HK.73.
Tausen (er) ængstelig for altfor voldsomme
Forandringer. OFms.lÆ«.245. i forb. m. o ver:
Jeg er næsten lidt ængstelig over ikke at

høre fra Dig. EBrand.Br.11.308. jeg var æng-
stelig over hans udebliven. Vort nord.moders-

måldV.(1948).130. \\ ogs. om udseende, hand-
ling, optræden: præget af en persons ængstelse.

*Hen ad de frosne Stier
|
Gaaer jeg med

ængstlig Hast. Winth.ED.28. ængstelige Daa-
dyTø]ne.JørgenNiels.D.91.

3) som er bange for at gøre noget overilet

ell. urigtigt, begaa fejltagelser, forsømmelser
olgn. ell. tage en fast beslutning; som gaar
meget forsigtigt til værks, viser stor
omhu, er pinlig nøjagtig, nøjeregnende,
samvittighedsfuld; ofte om persons ar-

bejde, foretagende: præget af en saadan frem-
gangsmaade. (kunstmaleren) forsømmer intet
i sin overvættes ængstlige Udarbeidelse (af
maleriet) — undtagen Royeåssigen. Bagges.

L.II.272. Alt var her (o: i en have) friere

anlagt . . hvorved, uagtet ingen ængstelig
Orden var iagttaget, dog et skiønt Indtryk
frembragtes. éaMc/i.FZ.i47. den ængstelig-
ste Undgaaen af Alt, hvad der kunde synes
List. Kierk.V1.205. Kurfyrsten af Sachsen
fastholdt . . en yderst tilbageholden og æng-
stelig Politik. Fridericia.DPH.186.
Ængstelig-hed, en. (nu 1. br. Ængst-

10 lig-^. det at være ængstelig; især i flg. anv.:

I) til ængstelig 2; nu især om varigere til-

stand ell. om tUbøjelighed, disposition. * Helt-
inde kiæk jeg være vil,

|
Ei Ængstlighedens

Feinge.Oehl.XII.202. Ængstelighed fremkal-
der Ængstelse; jevnlige Ængstelser kunne
foranledige Ængstelighed. PEMulVI.106. So-
phie fulgte med Ængstelighed hans Bevæ-
gelser. Gylb.IY. 304. (nu næppe br.) i flt.:

bekymringer. At jeg ønsker mig penge er . .

20 for vore Børns Vel og for end meere at
see Dig friet fra tanker og ængsteligheder
for fremtiiden. Cit.1804. (Personalhist T.1940.

186). 2) til ængstelig 3. hvert Ord i Ud-
trykket (i en forordning maa) fast med pe-
dantisk Ængstlighed sdweies. Stoud.Emb.72.
Ængstelse, en. ['ærisdalso] flt. (l.br.)

-r. {ænyd. d. s.) vbs. til ængste. I) (nu
næppe br.) til ængste 1: pine; plage; li-

delse; trængsel. Moth.A139. i flt.: Mit
30 Hjertes Ængstelser fChr.VI: angester; 1931:

Trængsler^ have vidt udbredt sig.Ps.25.17.

II
om fysisk tilstand (jf. (?) ængste 4).

Liqueur Venus . . fordriver Hierteklem-
melse, Flaaghed (o: flovhed) og Ængstelse.
Adr.*lil762.sp.l4. 2) til ængste 2-3: det at

hensætte en (jf. MO.) ell. (især) være blevet

hensat i en tilstand af sjælelig uro, bekym-
ringer, angst (2); følelse af bekymring, angst

i en vis anledning; ogs.: hvad der bekym-
40 rer, ængster en. Moth.A139. hvad Under,
om Hun ved Tanken om Forgængeligheden
følde Ængstelse. Basth.Tale.(1795). 20. jeg

følte mig tiltrukken af ham, men tillige

nærede jeg en vis Ængstelse og Skyhed
for hsim. Bagger.1.154. Halvt hviskende gik

den Ene fra den Anden og udtalte ube-
stemte Ængstelser. VKorfitsen.TO.il. 75. Ja-

men der er ogsaa megen Ængstelse for en
Mor. Man skal passe paa det (o: barnet) —

50 &ltid.KMunk.EI.127.

t «engstig, adj. (ænyd. d. s.; fra ty.

ångstig, ænht. engstig, jf. oht. angustig; afl.

af ty. angst, se I. Angst) I) ængstelig (2);

bekymret. Moth.A139. mit Hierte var heel

ængstig hos mig selv. Æreboe. 192. Abrah.

(LEft.1808.77; se u. Stedskiftej. 2) d. s. s.

ængstelig 3. den, som ved saadan en ængstig

Diæt holder sig fri for sit Podagra, nyder ikke

aliene Livet kun halvt, men er ogsaa en
60 Skrelling. Tode. Overs. afCadogan: Gigt.(1796).

22. sengstige, v. (ænyd. d. s.; fra ty.

ångstigen, rø^i. engesten; afl. af ængstig; jf.

beængstige) 1) f d. s. s. ængste 1. (fjenden

havde) begyndt at ængstige Stædet stærk med
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T[d.CCRothe.WaldemarLøwendahl.(1750).163.

(man) vil samle sig udenfor Raphaels Hus
paa Østergade, formodenlig for at ængstige

Beboerne (o: under jødefejden). Cit.1819. (Da-
vids.KKMI.258). 2) (nu sj.) d. s. s. æng-
ste 3. det er en Daarskab at ængstiges

for blotte Uu\ighedeT.PEMulUI.133. Siden

var de flyttet hvert Aar, og nu boede de

flere Dagsrejser sønden for Stedet her, hvor
Dreng sad ved Baalet og ængstigede (JVJens.
Br." (1916): ængstede) sig over den stadige

Tilbagerykning. J VJens. Br. 9. ængstlig ,

adj. se ængstelig.

ænse, v. ['ænsa] -ede. vis. (l.lr.) -ning
(Sibb.Psychologie.(1843).150). (su. dial. ånsa,

no. ense, glno. enza; sideform til I. anse
||

Moth har: Andse ell. Endse (Moth.A134),
men ellers kendes ordet først fra 2. halvdel

af 18. aarh. og synes først at komme i alm.

brug i rigsspr. omkr. 1800 (endnu ikke op-

ført i VSO.(1793)); vel optaget fra dial. (se

fx. Thorsen.108. Feilb.1.28) ell. (og) (?) fra

no.
II jf. uænset)

1) f„Alm. hos den kbhvnske Almue." Le-

vin.; nu næppe br.) give røgt, pleje ell.

gøre i orden, stand. Moder ændser selv

Børnene hver Morgen. Lew'n.

2) (ofte i nægtende sætn. og nu næsten kun
m. overgang til bet. 3) anvende agtpaagivenhed

ell. omtanke, eftertanke. 2.1) opfatte noget med
sanserne; især: se; bemærke; lægge mærke
til. *Han ændser ei den unge Dag,

j
Ei

Nattergalens Slag. Thaar.PB.14. (han) kunde
see, at Ilden ikke vilde naae hid . . Meer
tillode hans Kræfter ham ikke at ændse.
Oehl.Digtn.1.334. *Er Møen tilstede, kun
Møen han seer,

|
Naturen til Nød kun han

ændser. sa.(Gæa.l 845. 2). *I hende reent for-

tabt,
I

Kun hende ændsed han. Winth.HF.69.
2.2) beskæftige sig med i tankerne; tænke,
spekulere (over) ell. huske (paa). Moth.
A134. JBaden.OrtO. *Jeg kan tænke mig.

Deres Excellence
|
Har ei Tid, Bagateller

at 3dndse.Heib.Poet.VII.338.
\\

(delvis til

bet. 2.\) i forb. m. sanse (jf. u. I. anse 2.2J.
Bagges. Ep. 200 (se u. I. sanse 1). han er

. . saa fuld, at han hverken kan ænse
eUer s&nse. BerlTid.'U1921.M.l.sp.5.

\\
(vel

no.) befatte sig med; give sig af med; komme
nær. *Svensken jeg slet intet ændser;

|
Han

for nær er vore Grændser,
|
Og det kunde

stikke ham,
|
Hvis jeg gav ham mindste

Lyde,
|
At han Freden vilde bryde. Wess.225.

3) regne, anse noget for at være opmærk-
somhed, interesse værd ell. af betydning, vig-

tighed; tage hensyn til; bryde sig om;
lægge vægt paa; have sans for; næsten
kun i nægtende sætn., som udtr. for at være

ligegyldig, uinteresseret ell. (med vilje) neg-

ligere, overse noget. *Man her til Lands det

Nyttige kun dendser. Bagges. Ep. 79. *Hun
ændsede ei, at en Sjæl forgik,

|
Og at hendes

Blik var en Grav. Aarestr.SS.11.91. E. ænsede
ikke Vennens Bemærkning. Wied.L0.194. jeg

vinked og ingen ænsed det (1871: gav Agt/
Ords.l.24(1931). Guderne ænsede ikke Præ-
steskabernes Bønner mere end — skal vi

sige .. Et Bistik paa en Elefantrumpe. JVis

Pet.SG.410. jf.: *Kun Graven ændser, min
kiere Ven,

|
Ei Bnk. Abrah.(Rahb.Min.l790.

1.288). ikke ænse for en havreavne, se u.

Havreavne. Uden at ændse mig videre

faldt han atter ned ved Li^et. Kofoed-Hansen.
10 LD.26. (hun) læste Avis uden at ænse sine

Omg\ye\seT.LeckFischer.KM.191.
\\

(nu sj.)

m. inf. som obj. man (kan) ikke altid faae

det at vide om disse Ting (o: fortiden), som
man helst ønskede, fordi Folk i gamle Dage
. . ikke ændsede at opskrive hvad der ioxe-

laldt.Molb.DH.I.l. *Ung Strange vandrer
eensom

|
I Skov og i Lund,

|
Han ændser

ei at jage,
|
Han lokker ei sin Hund. Winth.

HF. ^64.
II

(sj.) i forb. m. paa (jf. I. anse 3
20 slutn.): *ret som en nordisk Huldres Sang

lød Schlitza-Flodens Vover;
|

jeg véd jo nok,

paa sligt maa Folk ej nuomstunder ænse:
j

og dog, det var en „Huldre-Sang" saa nær
Italiens Grænsel Drachm. FÆ. 34. \\ m.h.t.
lidelser, farer, vanskeligheder. *(hjorten) smut-
ted giennem Busken, hun fulgte ham saa
snart,

|
Hun ændsed saa lidet den heel vove-

lige FaTt.Oehl.XXX.130. *Hvad ændsed' han
sin Vunde!

|
Han saae jo, Kongen stod

|

30 Igjen paa Dækket opreist,
|
Skjøndt badet

i sit Blod. Holst.1. 146. *Føret var prægtigt.

Vejret smukt . . Den (o: en hest) ænsed det

ikke, det grimme Spektakel. Kaalund. 300.

Hun . . brændte sig paa Hanken uden at

ænse Smerten. ErlKrist.DH.143.
sense-værdig, adj. (til ænse 2-3; især

hos sprogrensere) bemærkelsesværdig. I Val-

demars Jordebog . . findes en lille Grænse-
pagt, der er ændseværdig som sildigt Exem-

40 pel på stavrimende Affattelse. GSchUtte.Old-

sagnomGodtjod.(1907).90. en meget ænse-

værdig Afhandåing.JohsBrøndst.RU.SO. et i

flere Henseender ænseværdigt Dokument.
Fem langeAar.73.

Æols-liarpe, en. ['æ(-)ols-] (ogs. Æo-
lus-, ['æJolus-]. Goldschm.VI.433. Kaalund.
356. MusikL.II.493. ORung.K.8). {l.led af

lat. Æolus, gr. Afolos, navn paa vindenes her-

sker) ^ d.s.s. I. Vindharpe (ofte i sammen-

so ligninger og billedl. udtr.); ogs. undertiden

om vindklokke (OrdbS.). Staffeldt.D.II.232.

Barnets Engle ere atter nær . .
|
Om mig

som en Blomsterkrands de staae,
|
Milde

Længslers Æolsharper slaae. Blich.(1920).

XX.219. En lifligt bævende Klang,
|
Som

naar Æolsharpen røres
|

I Aftensvalen til

Sang. Winth.IV127. Vi seilede paa Søen, en
Æolsharpe var bundet i Masten. HCAnd.ML.
67. HPanumB.ML.^732.
Æon, en. [æ'o'n] flt. -er. {fra lat. æon,

gr. aion) universets alder ell. umaade-
lig langt tidsrum, evighed; oftest i flt.

Saa mange Sands-Korn rummes ei under
Himmelens udstrakte Befæstning, som jeg

81"'
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tænker mig Æoner og Aarhundrede. JS'need.

111.102. »Fremad, i Æoner frem!
|
Frem

mod Evighedens Eiem.Ing.RSE.VII.150.
* Tingen og Personen,

|
Individet og Na-

tionen, 1
Minuten og Æonen,

|
Alt faaer I

tilsammen, og det Hele for en Døit. Heih.

Poet.1.318. SSwane.Skyer.(1912).81. || om
verdensorden, -periode, hos Paulus er (der)

en glødende Forventning om og Higen efter

det, som Israels Lærere kaldte den kom-
mende Æon, en helt ny Verdensorden, der

skal afløse denne gamle Verden. CIScharling.

Denhistoriske Jesus.(1925).42. jf. KirkeLeks.

IY964.
I. Ær, en. [æ^r] flt. (sj., erstattes af ære-

træer^ d.s. ell. -er. (først kendt fra ca.l700;
maaske dannet til Æretræ (s. d.) ell. laant

fra ty., jf. ty. dial. ehre, aehre i sa. bet.,

der enten er et til lat. acer svarende (og til

grund for Ahorn liggende) ord ell. dannet til

ty. ehrenbaum osv. (se u. ÆretræJ; tilknyt-

ning til I. Ære har fundet sted || uden for

den spec. anv. i hot. spr. (se ndf.) er ordet

sj. i rigsspr. (jf. dog 1. 35), men alm. i jy.

(især sdjy.) og fynsk, se JTusch.1.277. MDL.
668. Feilh. TJfF.; om andre navne paa træet

se Ahorn, II. Løn, Valbirk) ^ træ af slæg-

ten Acer L., ahorn; spec. (hot.) om arten

Acer pseudoplatanus (jf. Platanløn og u. 1.

Navr;, at. 1709. (Vider. 1. 416). *grøn stod

end „Æren"
|
Med fejreste Bl&å. Grundtv.PS.

VII. 519. Warm.Frøpl.291. *den bladfejre

ÆT.OlafHans.IHøstnatten.(1914).12. Elm, Ær
og Skovæble rækker de fine Grene mod
Himlen. J.c7i<onFms.DØ.//.i96. || om ordspr.

æren er det fejreste træ i skoven se I. Ære 6.

II. Ær, en. se I. Ir samt u. Ær-metal.
Ær-, i ssgr. se u. Ære-.

Æra, en. ["æ-r^] ff Ære. JSneed.V7.

jf. Meyer. ^-^). best.f. -en ['æ'iraJan]; flt. -er

["æ-|raJar] (Sal.X.1108) ell. f (m. lat. flt.s-

form) æræ (Holh.Kh.l020) ell. (maaske kun
til formen ære) ærer (JSneed.VS). (fra sen.

lat. aera, /., ogs.: post, tal i regning, vist

egl. flt. af aes, (mønt af) kohler, se I. Ir)

1) (jf. Epoke; nu kun fagl. ell. m. overgang

til het. 2) det tidspunkt (en vigtig begiven-

hed), hvorfra en tidsregning tager sit

udgangspunkt, ell. (især) selve tidsreg-

ningen, det kronologiske system, ell. periode
med tidsregning fra en bestemt begiven-
hed, (i aaret 527 begyndte den skythiske ab-

bed Dionysius) at regne Aarstall fra Chri-

sti Fødsel, og lagde Grundvold til den Æra,
som nu er brugelig allevegne blant Christne.

Holh.Kh.l021. Toget mod sorte Mads . .

gjorde Epoche i Ansbjergs Historie, og mange
Aar efter brugtes (det) som en Æra, saa at

det længe heed: „det var det samme Aar,
som vi var paa Jagt efter sorte Mads".
Blich.(1920).X.79. JohsSteenstr.T.U. den
saakaldte byzantiske Æra, der tog sit Ud-
gangspunkt fra Aaret 6508 før Kristus.
LuplauJ.8.67. 2) (jf. Epoke 2; ø ell. fagl.)

tidsafsnit, periode i et historisk forløb, der
har et bestemt særpræg, hvorved det ad-
skiller sig fra det foregaaende og følgende; især

om et af særlige forhold ell. en ell. flere be-

stemte personer præget tidsafsnit i et samfunds,
et fags, en virksomheds historie. JulPet.L.3.

den Bismarckske Æra. DTidsskr. 1898. 487.

Visnepolitikens mærkelige Æra . . tog sin

Begjndehe. Østrup.J. 79. ofte i forb. en ny
10 æra. en ny Æra . . skulde aabne sig for

Monarchiets Gjenopreisning. Fædrel.1844. sp.

13949. Nordiske Studenter! En ny Æra ud-
folder sig for os! Vor Dvaletid er forbi,

vor Daadstid stunder til. Hostr.SpT.1.1. Med
Hans Peter Egskov . . indvarsles tydeligst

den naturlige Tales nye Æra i dansk Lite-

Ta,t\iT.EChristians.LH.16.
\\

(geol.) hvert af

de fem hovedafsnit i jordens historie, som igen

inddeles i perioder. Sal.^XXIII.450.
20 ser-agtig, adj. ['æ'r-] (sj. ære-. Pram.

VI.58). adv. -t ell. d. s. ell. -en (Lodde.SH.
174. Mynst. Levnet. 170). {oenyd. ær(h)actig,

ærafftig, fsv. araktogher; fra mnt. er(h)af-

tich, er(h)achtich, afi. af exe (se I. Ære); nu
næppe hr. i rigsspr. undt. (sj.) arkais. (Rist.

P.lll)) I) som besidder ell. er forbundet med,
giver anseelse, berømmelse ell. ære; ærefuld.

Lodde.SH.174. Han tog imod os paa en ær-

agtig M&aide. VSO.I.44. *det er den sande
30 Ære,

I

Vort Norge, selv æragtigt, glædes

weå.Sagen.(Mynst.Saml.66). *For den (o:

sparsommelighed) at faae i Gang i sine Arve-
Riger,

|
Han (o: Josef II) dens Ær'agtig-

hed i sit Exempel siger:
|

Sig Selv han
skrænker ind.ChrFlensh.DM.I.lOl. \\ som
holder paa sin værdighed, er fornem, fin paa
det. MDL.668. 2) m. h. t. moralske forhold.

2.1) om person: ærlig; redelig; hæderlig (4);

ogs.: ærelcær. „kaldes den, hviiJ 6rd og løfter

40 mand kand lide t^L" Moth.Æ14. een af de

Torter, som en æragtig Mand ei kan for-

sone. Lodde.(Skuesp.IV314). 2.2) om forhold:

som man kan være bekendt, ell. som er mo-
ralsk forsvarlig, vidner om ærlighed, redelighed.

Deres Hensigter ere æragtige. Pamela. 1.339.

Ew.(1914).IV364. vi (anstrengte os) næsten
over Evne og Kræfter . . til æragtig Af-

findeise med Enhver. TMørch.Mit Levnet.II.

(1831). 111. -baaren, part. adj. se ære-

so baaren.

ærbar, adj. [iæ(*)r|ba'r] ærbare. Høysg.

AG.192. superl. -est ell. (sj.) -st ^*Hun var

den ærbarste Mø — aa Jøs! —
|
en Trold

i Barmen og Læben stnm. SophClauss.P.50)

.

(ænyd. ær-, erbar, sv. årbar; fra mnt. erbar

(nht. ehrbar, hall. eerbaarj, jf. mht. erbære

(se u. ærebaarenj; af mnt. ere (se I. Ære^
og suffiks -bar)

I) (nu kun arkais. ell. dial.) som fortjener

60 ære ell. holdes i ære, anseelse; ærværdig;
anset; agtværdig; fornem. LTid.1738.659.
Endnu een Anmerkning kand jeg ikke efter-

lade at giøre, for saa mange ærbare og an-

seelige Historie-Skriveres . . skyld. KSelsk-
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Skr.1.294. disse skikkelige ærbare Fædre (o:

poeterne i 1760erne og 70erne). Hjort.KritlAt.

11.112. spec. (haandv., arkais.) i lavsspr.:

jeg (o: formanden for rehslagerlavet i Ebh.)
(tager) den ærbare Velkomst fra det ær-
bare Haandværksbord og tillader mig at
frembringe en Skaal for de unge Svende,
for den tilstedeværende Forsamling og det

hele ærbare 'Rehs\3igeTlsiUg.Cit.l887.(CNyrop.

Eaandv.114). Drachm.DD.llOfse u. Gesel 1^. i"o

Lavet omtales altid som „det ærbare", „det
vidtberømte" (osv.).SaVXXII.663.

\\ (jf.u.

æragtig 1) som kræver at Uive fornemt, fint

behandlet. Feilb.

2) (nu kun m. overgang til bet. 3J præ-
get af ærlighed, redelighed, retskaffenhed ell.

sømmelig, beskeden optræden, ordentlig livs-

førelse olgn.; hæderlig; honnet (1); søm-
melig. Desligeste bør det Menighedens Tie-

nere at være ærbare, ikke tvetungede, ikke 20

hengivne til megen Viin, ikke til slet Vinding.
lTim.3.8. *Troer I, at nogen ærbar Borger-
mand

I

Gaaer med den Kiole, som en Røver
(0: en skrædder, der har været røver) syer?

Oehl.X.27. i forb. den ærbare verden:
Holb.UHH.IYS. (hamborgerne kunde) aldrig

for dend ærbare Verden . . forsvare eller

undskylde deres fiendtlig Opsætsighed og
¥orma,stelse. Slange. ChrlY 738. \\ om søm-
melighed m. h. t. klædedragt olgn., især m. 3o

bibel.: ikke outreret, ikke nymodens olgn. en
ærbar klædning. Moth.Ælé. Her seer jeg een
med et langt Skiæg og en ærbar Kaabe
(0: en filosof). Holb.Plut. II. 1. *I Klæde-
dragt han ærbar var,

|
Foruden galne Mo-

der.HMikkels.D.37. En ærbar Farwe. VSO.
1.44.

3) sømmelig, anstændig, tilbagehol-
dende, blufærdig i alt hvad der angaar
forholdet til det andet køn; tugtig; nu 40

især om kvinde: som i sin optræden, klæde-
dragt, tale skyr alt letfærdigt, frivolt, vaager
over sin kvindeære. der er indtet ringere

agtet end Lifvet for en ærbar Quinde, efter

at hendes Ære er krenckat.Wing.Curt.lOO.
jeg kunde dog umuelig tænke, at dend ær-
bare Koene skulde være ioTlieht.Holb.llJ.

1V.2. (det er) modbydeligt . . for en ærbar
Mand at maatte høre paa vellystige Triller.

Grundtv.Saxo.II.57. en ung Mand kan (ikke) 50

lære at kjende en ærbar Pige, saalænge han
ikke er hendes Kjæreste, thi han har næsten
aldrig Leilighed til at tale alene med hende.
Eeib.Poet.V1.371. Personlig Ransagning af

en Kvinde skal ske ved ærbare Kvinder og
ikke i Overværelse af Mænd. Loi»iVr.90 "/4

1916.§761. ærbar og tugtig, se tugtig. || om
ting ell. forhold: præget af saadan tugt, an-
stændighed, (indbyggerne i et indisk land)
leve et kysk, ærbar og tugtigt Levnet. Pflug. eo

DP.630. Det er jo i et dydigt og ærbart
Anliggende (0: et frieri), at jeg vil tale

med henåe. Heib.Poet.VII.283. jeg (har) en
lille Historie om Eva . . den er meget ær-

ha,r.MartinAHans.JR.l83. hun (staar) i sin

ærbare natk]ole.IINorlev.L.74.

4) (nu sj.) som er blottet for humor, munter-
hed, lystighed, lyst til udskejelser olgn.; som
er (blevet) alvorlig, adstadig, værdig,
skikkelig; ogs. m. bibet.: misfornøjet, sur
(IV 3.2). *Hvor ærbar Paars end var, saa
maatte han dog tmise.IIolb.Paars.218. Nu
antog Hr. B. sig et ærbart Aasyn; ret lige-

som en Birkedommer, naar han første Gang
beklæder Retten. Suhm.XV1. 323. *Verden
har Philistre nok,

|
Som ærbart raabe Vee

og Vok
I

Til vore vilde Drømme. Ploug.SD.
317. om Aftenen naar Skyggerne faldt paa
og man følte Trang til lidt Varme og Beskyt-
telse igen (o: hos ildguden paa vulkanen)
fandt man dog stiltiende og med ærbar
Gang tilbage til Bierget. JVJens.TL.109.
Ærbar-hed, en. (ænyd. ær-, erbarhed,

mnt. erbar-, erberheit) det at være ærbar; især

i flg. anv.: I) (nu kun jur.) til ærbar 2:

redelighed, sømmelighed, beskedenhed, pæn-
hed i optræden olgn. leve et roligt og stille

Levnet i al Gudfrygtighed og Ærbarhed.
lTim.2.2. Holb.Vgs.(1731).I.l. Aarsagen til

(Tyge Brahes) Død var, at hånd udi et

Giestebud . . af Ærbarhed ville holde sit

Yeind.Slange.ChrIV174. Tilbøyelighed til, ey
at tage imod Ære af andre, uden med Und-
seelse, og med sin Ringheds og Uværdig-
heds Erkiendelse, kaldes Modestie, Ærbar-
hed. ilfossw.Term.825.

II
især i forb. mod

ærbarhed. DL.5—1—2. (politimesteren) skal

flittig efterforske, at intet mod Ærbarhed
og Skikkelighed offentlig handles. Forordn.

^Viol701.II,3.§l. stride mod ærbarhed
ell. (jur.) lov og ærbarhed: Ingen Mands
Person maa tage sin Stiffaders efterlatte

Hustrue . . til Egte, eftersom saadant ikke

alleeniste strider imod den gemeene Ærbar-
hed, men end og er af stor Forargelse.

DL.3—16—9—6. Holb.HAmb.III.2. Beta-

ling af Spillegjæld . . og af Umyndiges Gjæld
. . kan saaledes ikke angribes som en mod
Lov og Ærbarhed stridende Retshandel.

Lassen.SO. 897. Aftaler om Regres vil .

.

ofte være ugyldige som stridende mod Lov
eller Ærbarhed. Henry Ussing. Erstatningsret.

(1937).197. 2) til ærbar 3. Monsieurs Skab-

ning og angenemme Maneerer har uddrevet

ald Ærbarhed af mig. Holb.llJ.IV2. *min
Kones Dyd er reen,

|
Hun Ærbarheden selv.

Oehl.XIII.238. PEMiill.'188. en streng,

yderst korrekt Mand med en Husholderske,

der er Ærbarheden i egen Ferson. Schand.

Fort.31. naar Sladderen førtes udenfor Ær-
barhedens Grænser, trak hun sig tilbage i

sig se\y.Pont.LP.VIII.182. i (al) ærbar-
hed: Etatsraad D. (og jeg) ere blevne Pot
og Pande, som man siger, i al Ærbarhed.
FruIIeib.Hjem.200. *I Ærbarhed han (0: kæ-
resten) kom til hendes Køkken. SigfrPed.SS.
15. 3) (nu sj.) til ærbar 4. *Democritus
kand paa de viiseste ej see, 1 Han maa ald
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Ærbarhed til side sætte, leG.Holh.Sat.I.A2J
Hollænderen, der ellers var Ærbarheden selv,

loe, saa de klare Taarer trillede ham ned
ad Kinderne. OehlXXV11.98.

Ær-bo, en. se Ærøbo.

t ærbedelig, adj. og adv. (ænyd. ær-
bødelig(en), ærbyddig, erbiudelig; til ær-
bødig) ærhødig(t). Moth.Ælé. Schandrup.Cl.^
(han) begierede paa det ærbødeligste . . Fa-
derens Samtycke. RasmWinth.S.51.
«erb«dig, adj. [Br'bøJSi] adv.-t ell. d.s.

ell. (t) -en (Moth.ÆU. vAph.(1759). FGuldb.
1.3). (ænyd. ærbodig(hed), erbydig, ærbiu-
dig(hed), ældre sv. årbodig, no. ærbødig; efter

ty. ehr(er)bietig, holl. eerbiedig, egl.: som vi-

ser en ære (jf. mht. einem ere erbieten,

vise en ære, holl. eerbieden, d. s. (se u. ær-
bødigej samt ænyd. ærebjudelse, æresbevis-

ning, ærbødighed), men lydligt paavirket af
et andet ord: f erbødig, villig, rede(bon) 20

(Moth.E 81. JJuel.42. ogs. skrevet ærbødig:
han skal være ærbødig til at give til de
fattige og skoelen i rålr.Cit. 1749. (Vider.

1.86)), ænyd. ærbødig (Stege.IsaachsGiffter-
maal.(1622).I2.^ DPs.1.222), ældre sv. år-

bodig, fra ty. erbotig, mnt. er-, orbodich,
egl.: som tilbyder sig, til ty. erbot, tilbud, af
erbieten (se erbydej; sml. overbødig; jf.

tjenst-, uærbødig) som i sin optræden, tale

osv. viser, giver udtryk for at man nærer en 30

dyb og ydmyg respekt for en, ærer, højagter

vedk. paa tilbørlig maade; ogs. (om optræden,
tale, skrivelse osv.): som udtrykker, vidner om
saadan respekt, skrive ærbødig. Moth.Ælé.
være ærbødig mod sine Forældre. VSO.1.45.

Unge Danske! træd ærbødig ind
|
Mellem

dine gjæve Fædres Eø']e\Blich.(1920).VI.40.
(dronningen) fik Øie paa os (o: to unge
mennesker), som ærbødige stode stille med
Hatten i Ha.einden.Dodt.F.92. *Lad mig love, 40

lad mig prise
| i ærbødige Rhytmer

|
dig,

|

Højlovet . .
I
være Jorderiges Vaar ! Thøg

Lars.J.^46. || i ærbødig afstand ell. (nu
næppe br.) frastand (Hrz.1.200), saa langt

borte fra noget som ens ydmyghed, tilbage-

holdenhed byder; ofte i videre spøg. anv. som
udtr. for ikke at komme en ell. noget for

nær (fx. af sikkerhedsgrunde). Oehl.IV.161.

(stinkdyret) lettede lidt paa Halen — og
jeg veg da uopholdeligt tilbage i ærbødig 50

Afstand. 5o^an.//.56. Uden om Præstegaard
og Kirke ligger i passende ærbødig Afstand
Bøndernes fredelige Vaaninger. Roos. Nietz-

sche.(1937).23.
II

i høflighedsudtr. (ofte i

superl., jf. allerærbødigst, og m. afsvækket
bet.), bl. a. i underskrift til breve. Lad mig
fremdeles nyde Deres Faderkierlighed. Ingen
kan føle den mere levende, og være mere
tilbøielig til at vise Dem den skyldige Ærbø-
dighed end Deres ærbødige Søn.CPHansen. 60

NyestedanskBrevbog.(1801).179. *Kjære Ven!
jeg vistnok til Sommer

|
Med min Kone til

Dem kommer . .
|
Indtil da jeg undertegner

mig med Agtelse, ærbødigst Deres U&m-

mer. Heib.Poet.VII.347. som omgaaende Svar
paa Deres Forespørgsel af i Gaar meddeler
jeg Dem ærbødigst. Z/Mdi^. min ærbødig(st)e
tak, jeg takker ærbødigst, se I. Tak 4.1,

II. takke 3.2. (foræld.:) ærbødigste tje-
ner (se ogs. u. Tjener 4.2-3^. Jeg forbliver

med den største Erkiendtlighed og Høiag-
telse Deres Velbyrdigheds ærbødigste Tiener.

CP Hansen. Nyeste dansk Brevbog. (1801). 206.
Halling (kommer frem): „Ah, er De der,

Langhalm!" — Langhalm: „Herr Inspecteur
Halling! — Ærbødigste T]enereV' Hr2.X.84.

Y i forb. som vort ærbødige (0: brev). Ved
nærværende Ærbødige har jeg . . at under-
rette Dem om min elskede Mands dødelige
Afgang. FThorsøe.Ty. ogda.Handelscorrespon-
dance.(1870).27. vi henviser til vort Ærbø-
dige af 4. d. M. Ludv.

t serbodige, v. -ede. (holl. eerbiedigen,

jf. ty. ehrbieten, holl. eerbieden, vise (en) ære,

respekt; afl,. af ærbødig) refl.: vise sig, være
ærbødig (overfor en). Moderen . . underordner
. . sig Faderen, og erkiender hans Rang, at
ikke hos Børnene kan vekkes Tanker om, at
de for Feilens Skyld skulle mindre ærbødige
sig for haLm.Rothe.KB.23. ærbødige sig for

Een. FPJDahl.(OrdbS.). Æi-bedig-hed,
en. {ænyd. d. s. (se u. ærbødigj) det at være
ærbødig (i sin optræden osv.) ell. følelse af
dyb og ydmyg respekt, pietet (2), veneration

over for noget; ogs.: det at tage tilbørligt hen-

syn til noget; ofte i forb. m. for angivende
følelsens genstand ell. mod angivende den,

man viser respekt ved sin optræden (jf. Høysg,
S. 327). Holb.Usynl.IL4. Helene følte sig

gjennemtrængt af kjærlig Ærbødighed for

denne M.a,nd.Gylb.Novel.II.211. Naar Nogen
ved Trusler, Forhaanelser eller anden for-

nærmelig Adfærd krænker den Ærbødighed,
der skyldes Kongen, straffes han med Fæng-
sel (osv.).Lov"'hl865.§90. bære (Moth.B504.
Holb.Anh.185), føle (JakKnu.Va.l34) ell.

(nu) have ærbødighed for: De Græker
havde . . stor Ærbødighed for Comoedie-
Skrivere. Holb.JJBet. a3.'' han . . havde den
dybeste Ærbødighed for Adelens Rettig-

heder. Ea/ii.i^orL//.53. have Ærbødighed for

Gud og hans Ord.VSO.1.45. skylde en ell.

noget ærbødighed: det Gode, Sande, Rette

skylde vi Ærbødighed. Mynst.Betr. II. 145.

Valløe.D.160. bevise (Slange.ChrlY126. Sø-
krigsA.(1752).§543. jf. Høysg.S.199) ell. (nu)
vise en ærbødighed ell. ærbødighed mod
en. bukke for een (til at vise Ærbødighed).
Høysg.S.226. vise Ærbødighed imod Lovene.
VSO.I.45. Lærlingen skal vise sin Lære-
mester Troskab, Lydighed og Ærbødighed.
LovNr.39^'>U1889.§6. || endskiønt Elskov ..

satte an . . paa hans Hierte, saa vilde han
dog af Ærbødighed gaae tilbsige.Suhm.

11.203. i Ærbødighed af (nu: for} Giæste-

Retten torde de ikke gribe til denne skiæn-

dige Gierning (9: en udplyndring). Schous-

bølle.Saxo.472. Man bøjer sig i Ærbødighed
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for et Digt som dette.CSPet.LiU.92. efter

med; ofte i brevunderskrifter olgn.: Jeg for-

bliver med Ærbødighed Høigunstige Herres
underdanige tiener I. Langebek. Langehek.
Breve.67. *Heltinder er' ei gale;

| Med meer
Ærbødighed, Seigneur! du burde tale. Wess.
55. *Med hellig Ærbødighed gaae vore
Helte

I
Til eensomme Gr&vhøi. Pram.Stærk.

141.
II

hertil (1. br.) Ærbødigheds-be-
Tis (vAph.(1759).5), -fuld (Horreb.II.250. lo

Dichm.Samlinger.(1801).8), -følelse (PalM.
IL.II.316), -hilsen (vAph.(1764).8), -pligt

(Goos.1.487), -tegn (lCor.ll.lO(Chr.VI af-

vig.). Ing.EM.I.151), -udtryk (sa.KE.II.

216).

Ær-dnn, et. se Edderdun.
I. Ære, en. ['æ-ra] flt. (i bet. 6, sj.) -r

^„Jeg vil sætte min Ære til Pant derpaa
(o: paa, at jeg intet har stjaalet)." — „Hvor
mange Ærer har du vel? Du har jo forsoeret 20

dig saa oite." Holb.DR.1.3. kongen . . kom
(0: som opmand ved stridigheder ml. slægter)

til at stå midt iraellem to „ærer", der begge
var lige ømfindtUge.Grønb.LN.156). {æda.
æræ (Harp.Kr.l77. Fragm.4), sv. ara, no.

ære, sen. oldn. æra; fra mnt. ere ell. osax.

era, svarende til oht. era (nht. ehre^, oeng.

år og oldn. Eir, navn paa lægekunstens gud-
inde; jf. III. ære || det nord. ord er Hæder;
om- forb. som hæder og ære se Hæder 1 30

slutn.y

I) om indbegreb af ell. tilstand kende-
tegnet ved forhold, der anses for fuld-
komne, ypperlige ell. (og) berømmelige.
1.1) (især bibl.) om guds majestæt (1),

ophøjethed, indbegrebet af hans fuld-
kommenheder ell. (og) den glans, her-
lighed, der omgiver ham (ofte tillige (jf.

bet. 2.1^ m. tanke paa den lovprisning, der

ydes ham). Saaledes saae jeg dig (o: gud) 40

i Helligdommen, for at beskue din Magt
og din Ære (1931: Vælde og ÆTe).Ps.63.3.
* daglig voxte Barnets (0: Jesusbarnets)

Ære.
I
O hvilke Blomster I hvilken Vaarl

Oehl.HrS.(1817).149. dit er Riget og Mag-
ten og Æren i Evighed. Katek.§l05 (jf.: dit

er Riget og Magten og Æren (1819: Herlig-

heden; i Evighedl Matth.6.13(1907)). || i forb.

guds ære (jf. u. bet. 2.i). Himlene fortælle

Guds ÆTe.Ps.19.2. Guds Ære eller Majestæt 50

. . bestaaer i en Samling af alle hans Fuld-

kommenheder. Nørreg.Naturr.98. KirkeLeks.
IV.964.

II
forb. m. gen. ærens (jf. u. bet. 1.2-3^.

Herrens Røst er over Vandene; Ærens Gud
tordner. Ps.29,3. En ærens throne (1871:
Herlighedens Throne^, en høyhed, af be-

gyndelse; er vor helligdoms sted. Jer.i7.i2

(Chr.VI). ærens konge, se u. I. Konge 3,i.

1.2) (bibl., relig.) den herlighed (1), salig-

hed, som findes i himlen og er beredt de 60

salige; ofte i forb. den evige ære. *At jeg

og engang komme kand
|

Til det forjætte

Himlens Land,
|
Min Kron og Krands at

bære
| I ævig Fryd og Æ,ie.Kingo.SS.V36

(jf. Brors. 196). *Der (0: i himmerig) er

ingen Skye og Blaane,
|
Ingen Aften, mindre

Nat;
I

Der maae være
|
Glands og Ære.

Stub.' 60. Den evige Ære kaldes den Salig-

hed, som nydes i det evige Liv. VSO.1.45.

jf. Mau.11978. ærens krans, krone, se Krans
2.4, I. Krone 6.1. 1.3) om (ydre, jordiske)

forhold som pragt, rigdom, fornemhed,
høj rang, stilling olgn. ell. (undertiden m.
overgang til bet. 2.2) stilling, position,
der er omgivet af glans, ry, berømmelse
(ofte i forb. ære og værdighed^; ogs. (m.
overgang til bet. 3 ; nu næppe br.) om æres-

post, fornem rangstilUng, høj værdighed olgn.

^han er bleven ophøjed fra en Ære til en
anden.Holb.DH.il.50). Herren gjorde Sa-

lomo overmaade stor for al Israels Øine og
gav ham kongelig Ære (1931: Herlighed^,

som ingen Konge havde havt før ham over

Isra,el.lKrøn.29.25. *tage de vort Liv,
|
Gods,

Ære, Barn og Yiy. SalmHj.263.4. det (er)

intet Under, at en Vulcanus, en Mercurius
og en Osiris . . ikke alene har opnaaet en
stor Anseelse i deres Liv, men og efter

Døden en guddommelig Mre.JSneed.V11.57.
Syg efter Ære (jf. æresygj havde Slægten
altid været, og ydre Glands elskede de.

Sønnerne holdt til ved Hove, og Døtrene
fik bestandigt stort Gxit.Bang.F.l. Æren
og Hovmod følges gerne. D&H. udvortes
(Mynst.Mall.il), ydre (se III. ydre 2.2)

ære.
|| forb. m. gen. ærens. *(de mennesker)

Som Ærens Purpur h?sx.Stub.66. *Jeg skjæl-

ver ej i Kongesal, | For ingen Overmand
mig bukker;

|
I Ærens Solskin jeg mig

aldrig \)dider.Blich.(1920).V.213. ærens bane,

grader, tinde, top, trappe, se II. Bane 2.1,

I. Grad 3, I. Tinde 3.3, I. Top 6, I. Trappe
6.2.

II
(nu sj.) i særlige forb. m. præp. i.

Ere hans Børn i Ære, da veed han det ikke

(1931: Hans Sønner hædres, han ved det

ikkej ; ere de ringe, da mærker han det ikke.

Job.14.21. sidde i ære.Moth.Æ12. det vilde

være mig en Skam at leve i Ære og Over-
flødighed ved dit Hof og forlade min gamle
Moder tiggefærdig i mit Fædreneland. MaH.
SgH.459. Du (0: en herregaardsfrøken) lever

jo høit i Ære,
|
Du er jo riig og smuk. Winth.

VI.82. sætte i ære, (nu næppe) ophøje til

fornemhed, rigdom, høj stand. Mau. 6016.

Holb.Jep.V.6.
II

efter præp. til. være op-

stegen til den høieste Ære. VSO.L45. Hjelpe

til IETe.Leth.(1800). Kongen ophøiede ham
til stor Ære. AfO. i forb. bringe til (sj. i)

ære (og værdighed), især uegl. m.h.t. ting,

forhold: give anseelse, en høj plads; ophøje.

Ideen om en universel Dannelse . . som Hu-
manismen og Renæssancen bringer til Ære
\gen.OFriis.Litt.217 . De senere Aars Mangel
paa Biler har atter bragt Hesten i Ære og
Værdighed. Poi.V« 1942. ii.sp. 4. bringe (so-

netten) til Ære og Værdighed. ^c<aJw<2.Xy//,
2.12. komme til ell. (nu ikke i rigsspr.) i

(Schousbølle.Sazo.23. Feilb.) ære (og vær-
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dighed), faa fornem stand, høj stilling (og

anseelse), komme til stor ære og værdighed.
Moth.Æ12. han skulde huske Smeden, saa

snart han kom til Ære og Ma,gt. MartinA
Hans.JR.lll. ved lære kommer man til

ære, se I. Lære l.i. ogs. (jf.bet.2.3) om ting

ell. forhold: faa en hæderfuld placering ell.

benyttelse. Forstuen kom første Gang til Ære
ved den Leilighed (o: et gilde med mange
deltagere). Cit.l812.(Hjort.B.I.19). *Din Flid

(o: en af dig syet silkesærk) kom til Ære
(o: ved at Hive laaret af Hagbard). Gjel.HS.

177. ordspr. naar skarn (Cit.l830.(Hjort.

B.I.274). Molb.Ordspr.197) ell. (nu oftest)

skidt ell. (nu næppe br.) snavs (Oehl.II.99.

GBernh.1.186. jf. Tops.1.23) kommer til

ære, ved det ikke, hvordan ell. hvad
det vil være, som udtr. for at den, der op-

højes fra en ringe stand (faar magt, rigdom
osv.) ofte bliver storsnudet, hoven ell. mis-
bruger sin stilling, hengiver sig til udsvævelser

olgn. Grundtv.Saxo.1.104. AndNx.PE.II.271.
Kirk.D.198. jf.: denne grove Bonde, af hvis

Opførsel man kand lære, hvor tyrannisk og
hovmodige slige Folk bliver, der af Skarnet
i en hast kommer til stor Ære og Værdighed.
Holb.Jep.III.4. mangen Een, naar han kom-
mer til Ære, veed ikke, hvordan han vil

\3dTe\Lieb.DQ.II.30. *kommer Skidtet først

til Ære,
|
saa vil Møget Kjole bære,

|
og

ingen, ingen af dem ved, hvor store de skal

xærelLCNiels.VLM.ll.
2) om lovprisning, rosende omtale,

berømmelse, agtelse, respekt olgn. 2.1)

lovprisning, hyldest, pris, forherligelse
ell. tilbedelse, dyrkelse (af guddom), der

ydes af en kreds af mennesker (væsener); spec.

(relig.) om skabningernes, især menneskenes,
tilbedelse, lovprisning af gud, ell. om den gud
tilkommende hæder; ogs. (m. overgang til

bet. S) om handlingen at fejre en ell. noget

(i en vis anledning), (guderne) satte ham
(o: Odin) ikke allene af hans Værdighed,
men de skildte ham endogsaa ved den Ære
og DjTkelse, han havde hiemme og giorde

ham Fredløs. Schousbølle.Saxo.65. || i forb.

m. gen. ell. poss. pron. *Mit Navn blev hørt
og prist i lierne Egne,

|
min Ære lød i Bar-

ders SeieTsssing.Blich.(1920).III.93. For mit
Navns Skyld vil jeg (o: Herren) forhale min
Vrede, og for min Æres (Chr.VI: prisesj

Skyld holder jeg min Vrede mod dig tilbage.

Es.48.9. t befordre ell. fordre guds ære:
DL.2—9—4 (se u. fordre 1.2J. befordre Guds
Ære og Næstens Ga,vn.'VSO.I.45. || bevise
dem (o: guderne) guddommelig Ære (o:

dyrke, tilbede dem). 8chousbølle.Saxo.65. \\ i

forb. som give gud ære ell. æren ell. (nu
næppe br.) sin ære, (undertiden delvis til

bet.2.3; bibl.) lovprise (og takke) gud. I skulle
give Israels Gud Ære (1931: Æren). 1Sam.
6.5. Da kaldte de . . til sig det Menneske,
som havde været blind, og sagde til ham:
giv Gud Æren. Joh.9.24. *om du ej vil imod

din Skaber være
|
Slet u-taknemmelig, saa

giv ham først sin Mre.Helt.Poet.19. *0 Ghri-

stus! lad dit Kongespiir
|
Den stolte Tanke

bøie,
I

At Gud og dig den Æren gi'er,
|

Naar Lykken vil o^høiel Boye.AD.II.122.
\\

efter præp., især til; i forb. som til ens ære.
Hvad heller I derfor æde, eller drikke, eller

hvad I giøre, da giører Alt til Guds Ære.
lCor.10.31. *I Kirken selv lød Hymner

10 til hans Ære,
|

Thi han udbredte Jesu
sande Lære. Oehl.XXIV133. *en Vexelsang
. .

I

Til Fædrelandets Priis, til Danmarks
Mre.PalM.IY.49. Nu spiller (organisten) til

Guds Ære og til Menighedens Efterfølgelse.

Drachm.XII.469. Leve til Guds Ære,
leve for at udbrede Guds Ære; gjøre ved
sit Levnet at Gud bliver æret, tilbedet, af

Sinåre. Leth.(1800). Synger Psalmer til hans
Navns Mre\Ps.66.2. *Herr Hvidtfeldt var

20 den Herres Navn,
|
Vi synge her til Ære.

Rahb.PoetF.I.186. *Vi synge til Nyboders
Ærel Oversk.Com.III. 246. (jf. u. bet.2.3) i

forb. en (noget) til ære ell. til ære for
en (noget) ell. (nu næppe br.) i ære af en
(noget), til ens pris, berømmelse, for at hædre
ell. fejre en. paa det I maae være . . fyldte

med Retfærdigheds Frugter, som virkes ved
Jesum Christum, Gud til Ære og Lov (1907:
Ære og Vris). Phil.1.11. *Den (o: Uranien-

30 borg) ikke monne være
|
For nogen Viking

bygt.
I

Urania til Ære
|
Den reiste sig saa

trj^t.Heib.Poet.IX.6. Enhver (vil) troe, at

vi gjøre Illumination og Musik til Ære for

Dagen (o: kongens fødselsdag). smst.Y330.
ved et usædvanlig festligt Aftenbord, Hanne
til Ære, syntes den lille Familie at aande
lettere.Gylb.VI1.140. Hun har været her og
drukket The hos os i Aften. Din Mundkop
kom saamænd for første Gang i lang Tid

40 tilsyne i Ære af Gustav, som hentede hende.

Cit.l846.(MReinhardt.FE.123). i skaalsange,

-vers: (og) dette skal være N. N. til ære:

FrSkousbo. Lyse Johanne. [1906]. 70. Kultur-

minder.1945-47.57.60 f. II
i udtr. m. verbet i

ønskemaade; især i forb. ære være (ham)

I

Ære være Gud i det Høiestel og Fred paa
Jorden, og i Mennesker en Velbehagelighed!
Luc.2.14. Ham, vor Gud og Fader være Ære
(1907: Æren; i al Evighedl Phil.4.20. *Thi vil

50 vi alle sjunge
|
Med Hjærte og med Tunge:

|

Et Ære være Gud
|
For sit Jx^ehuålGrundtv.

SS.III.46. Ære være Den, som lærd kan be-

handle det lærde Spørgsmaal om Udødelig-
heden. ZierA;.y//.i43. et Glas ska' der nu
drikkes. Karen Post (o: oldemoderen) ska'

s'gu mindes. Ære være hende. Bang.DuF.312.
i mindetale, nekrolog (jf. u. III. ære 2.2j

;

ære være hans xnindel NatTid.^liol940.10.

sp.3. i talem., se u. værre sp. 967*f. (foræld.)

60 i forb. som gud ske ære: *Dig, Jesu, Dig
skee Ære,

|
Dit Navn velsignet være. Kingo.

S8.IV.505. *Lov og Tak og evig Ære
|
Skee

Dig, Guds eenbaarne Søn. Orundtv.SS.1.589.

2.2) berømmelse, ry, navnkundighed,
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hæder, knyttet til, erhvervet af en person, en
stat osv.; undertiden (m. overgang til bet. 1.3j

om berømmelse osv., betragtet som noget efter-

tragtelsesværdigt (i verdens øjne), genstand for

ambition olgn. Dog man kan ikke undvære
mig ved Armeen! — Æren kaiåer. Ew.
(1914).IY289. *Langt større Bedrifter, for

Ære og Sold,
|
Maaske saa' man Udlænding

øxe.Grundtv.PS.Y64. Det var mig (o: Tycho
Brahe), som monne bære

|
Op til Stjernerne

din (o: fædrelandets) Mxe.Heih.Poet.III.125.
Mig fryder Din (o: Danmarks) Ros, Din
Ære.JHelms.S.l. forfængelig f'se forfænge-

lig 1^, tom (JMathiesen.Detnordsjell.Fiskeri.

(1853). 14. HBegtr.DF.IV421) ære. Ebbe
han tjener i Kongens Gaard

|
baade for

Guld og ÆTe.DFU.nr.44.2. Guld og Ære.
bogtitel.(MSSchwartz.l878 og OMMøller.1895).

hige efter Guld og Ære.D&H.I.SOS. se ogs.

u. Landevej 1. vinde ære (og anseelse):

Ræd mand vinder ei ære. Moth.Æ13. (bruge)

Snildhed for at vinde Ære og Anseelse i

Yerden.Kierk.XIII.547. Der er vel ogsaa
andre Maader, man kan vinde „Ære" paa,
end ved at tæve de sma,a,.GJørg.GF.51. over-

leve sin egen ære, se overleve 1.3. søge ære:
Søg ikke Ære ved din Faders Vanære, thi

din Faders Vanære er ikke Ære for dig.

Sir.3.9. det kækkeste . . Krigs-Folk, som ved
Belønninger opmuntres tU at søge Ære.
Schousbølle.Saxo.300. Hvo som taler af sig

selv, søger sin egen Ære.Joh.7.18. Han
havde ikke søgt sin egen Ære (ved udgivelsen

af bogen). Brandt.CP.77. Brorson søger som
Oversætter ikke sin egen Ære som Digter.

VilhAnd.Litt.il.234. udbrede (ens, nogets)

ære, se udbrede 2.2. || best.f. gen., brugt i

mer ell. mindre faste forb. (m. overgang til

bet. 6). Dødens Vaaben blinke,
|
Og Ærens

Palmer vinke. Abrah.(Selskabs- Sange. Il,1.

(1789). 73). Dansk var hans Daad, den
Ærens Søn (o: om en af Rolfs kæmper)]
Riber.1.44. ærens bane (RandersAmtsAvis.
^V 1.1814.3. sp.2) ell. (nu kun) mark (efter

fr. charap d'honneur) valplads; sted, hvor
kampen foregaar; især i forb. som dø, falde

paa ærens mark, falde i kamp, krig. var
han (o: Tordenskjold) falden blot paa Ærens
Mark,

|
Paa Østersøen, paa det stolte Nord-

hav. Oe/ii./Z. 738. lad mig kæmpe mod
en Usurpator,

|
Forjage ham og døe paa

Ærens U&rk. Heib.Poet.II.196. Tag her en
Uslings Løn i dette Slag (o: en lussing),

|

Og mød paa Ærens Mark (o: i duel) mig
næste l)åg\PalM.(1909).I.69. Hvor er saa
Ærens Mark? Den er overalt, hvor en Mand
falder med Ære.Kierk.VI.330. Hæren (er)

i stadig Fremgang, Urias falden paa Ærens
Mairk\KMunk.DU.62. (jf.u.bet.h.z:) Snart,
snart skal Afskeedstimen slaae

|
For Ærens

Mænd (o: ved flaadens afsejling) [Samleren.

1795.1.229. ærens seng (ty. bett der ehren,
eng. bed of honour; ^7. Æreseng; nu l.br.)

om det sted, hvor en soldat falder i krig (og

hvor han begraves); i forb. som ligge, dø ell.

(1. br.) falde paa ærens seng, være faldet,

falde i kamp, i krig. Han døde paa Ærens
Seng; skiønt ikke paa Valsteden, saa dog
. . af de Blessurer, han i sin Konges Tieneste
havde faaet for Fienåen. BerlTid.Vil752.3.
sp.2. som Helte der faldt paa Ærens Seng.
Grundtv.Saxo.il1.231. døe en tidlig Død paa
Ærens Seng. Blich.(1920).XI11.63. Ligesaa-

10 lidt maa Krigsmanden afklæde den faldne
Fiende eller Vaabenbroder; thi de ligge begge
paa Ærens Seng, og ere vel deres Liigdragt
xærd.H Blom. Katechismusf. denDanskeKrigs-
mand.(1829).38. Ærens Træ maa gjødes
tidt med Blod,

|
Hvis friske Frugter det skal

atter give.Hauch.SD.il.51. hvilken Jord-
bund føder Ærens Træ,

|
Hvorpaa som

Frugter Roes og Virak hænger. PalM.(1909).
1.69. ærens vej, tP vejen til berømmelse, ry,

20 anseelse. Saaledes vandt Gerner Hæder ved
at gavne! Og dette er Ærens sande Vei.

Thaar.(Rahb.Min.l788.I.67). Fra Lieut'-

nant til Captain fører Ærens Yei.Heib.Poet.

IX.72. ad Ærens Vei gaaer man stolt med
bekrandset liowed.Kierk.VIII.372. jf. ærens
tornevej u. Tornevej. 2.3) lovprisende,
rosende omtale, paaskønnelse, fortje-
neste (B.2 slutn.), (høj)anerkendelse, der
bliver en til del for en bestemt (fortjenst-

30 fuld) handling, indsats; i videre anv. m.
afsvækket bet., i udtr. for at noget (fortjenst-

fuldt ell. (spøg.) daarligt) tilskrives en (med
rette), at man har ham at takke derfor (ofte

i forb. m. forj. (ved sit brovteri) tabte (han)
den Ære, som han ved Gierningen i sig

selv havde forhvervet sig.Schousbølle.Saxo.

88. Ved Hjemkomsten vilde ikke Capitain

S. imodtage al Æren aleene; men sagde de
Herr. Directører at det var hans Oberstyr-

0 mand, som ved sin Iver i Tjenesten meest
havde bidraget til Udførelsen af det Hele.

Agerbeck.B. 1.128. (kritikeren) tilegnede . . sig

. . en væsenlig Del af Æren for (skuespiller-

indens) kunstneriske Udvikling. Davids. F.

120. Enkelte Jægersmænd er meget ømskin-
dede med Hensyn til deres „Jagtliste", og
man kan opleve oprivende Kamp om „Æren"
for en afdød 'ila,re.HKaarsb.M.233. Loko-
motivfører P. har paa en smuk Maade delt

50 Æren (o: for at have afværget en ulykke)

med sin Lokomotivfyrbøder. ZyoA;owo<ti; T.

1938.143.sp.2. II
efter præp. til; især (jf. u.

bet. 2.\) i forb. en til ære ell. til ære for

en ; ogs. m. afsvækket bet., bl. a. i udtr. for

at noget gør et fordelagtigt indtryk, taler til

gunst, fordel for noget; oftest (jf. tilsvarende

forb. u. IIL Ros 1) i faste forb. som blive,
geraade (se geraade 2), være en til ære;
regne en ell. sig noget til ære; tjene en

60 til ære; det maa siges til hans ære,
at — ; det taler til hans ære ell. til ære
for ham (VKorfitsen.EV4. Bl&T.). gak ud
af Helligdommen, thi du forgriber dig, og
det bliver dig ikke til Ære (1931: det tjener

XXVII. Kentrykt "/„ 1953 82
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dig ikke til Ære^ for Gud Herren. 2Zrøn.
26.18. syvende Samling (o: af SkVid.), paa
hvis poetiske Stykker med Føie kan an-

vendes, hvad en langt senere Samling til

Ære blev sagt, at (osv.).NyerupRahb.VI.118.
At Cicero senere . . diskede op paa ny med
denne gamle Beskyldning . . kommer ham
selv kun lidet til Ære.Gertz.fSallust.Catilina.

(udg.l895).164). de omtalte Samfundsspid-
ser (holder) sig ofte fornemt tilbage, og det

tjener dem ikke til Æ,re.TidensKrav.^^l»1897.

l.sp.6. et Slags Racehad, som han næsten
havde regnet sig til Ære.EChnstians.Hj.333.
Athen, til hvis Ære det kan siges, at det

aldrig har haft noget Amfiteater.S^S'prO.AV.

179.4. i forb. som intervenere til ære for
(en vekselskyldner), (lign. udtr. paa eng. ty.,

fr., ital.) T frivilligt acceptere ell. betale en

protesteret veksel til gunst for vekselskyldneren

(for at befri ham for følgerne af vekselregres).

Ifølge Nodadresse har jeg til Ære for De-
res Underskrift ved Intervention indfriet

Deres Tratte. CBerg.Da.Handelsbrevskrivning.
(1895).27. acceptere til Ære for et Firma.

Ludv.
II
indlægge (sig) ære, lægge (sig)

ære ind, (delvis til bet. 2.^) se indlægge 2,

II. lægge 36.7. || det er (al) ære værd, se

II. værd 2.1, || m. fig. for, især i forb. som
faa ære ell. (nu oftest) æren for, give en

æren for (jf. u. bet. 2.i), have, tage æren
for, høste ære(n) for, tilegne, tilregne,
tilskrive (se u. tilregne 3.3, tilskrive i.2)

sig æren for (noget): Moster vil faae Ære
for Sengen; Fryndserne ere særdeles kjønne.

Blich.(1920).XIV.166. her i kvadet er der

ikke en eneste begivenhed, han selv har

æren iox.AOlr.DH.il.43. nu vil du altså selv

ta æren for min ide.Hjortø.Kr.47. Karle-

arbejde . . havde Øens Piger gjort for og
høstet Ære ior. Elkjær.HF.71. gud alene
ære ell. (nu især) æren (efter lat. soli deo
gloria) og. Gud alleene ære ! det skeede lige-

som Hun troede. RasmWinth.S.55. Han gav
Gud allene Æren for denne Seier.MO.

||

(m. overgang til bet. i) m. flg. af, især i

forb. som faa, have ære ^f en ære. Moth.
ÆH) af noget, faa ell. have faaet ell. for-

tjene ros, anerkendelse, fint omdømme for

noget. Moth.ÆH. De har Ære af deres fø-

lelser. Tode.lX.430. der var jo ingen lighed,

opdagede han (o: Cicero), mellem Alexander
og Cæsar. Til Alexander kunde man skrive

en bog med gode råd, sådan at man både
havde ære af det og fik ære ved det — men
Cæssir\Grønb.H.II.188. Han har Æren af at

være Nordens ældste Kårtograi. OFriis.Litt.

153.
II

(m. overgang til bet. 3 og b.i) i forb.

som ikke give, lade ell. (især) ikke levne
en den mindste ære, ære for en hvid,

en skilling, toøre osv., se levne 1.3, Skilling

3.2, Toøre.
|| (m. overgang til bet. i.s) i forb.

gøre ære. * Betale Gield giør større Ære,
|

End, som Gieldbunden, Ring at bære. Wess.
155. nu kun i forb. gøre en ære, være

hædrende, ærefuldt for, give et fordelagtigt ind-
tryk af ell. være en pryd for; ogs. som udtr.

for at noget fuldt ud svarer til hvad kan vente

sig af en. Dette Arbeid giør sin Mester ingen
Ære. VSO.1.45. en iagttagelse, som gør de-

res historiske forskning al ære.AOlr.DH.I.
320. disse Vaser gør Deres Smag Ære. BZtfeT.

(han havde) en Vinkælder, der vilde have
gjort en Kardinal Ære.IsakDin.FF.445. gøre

10 sin stand ære, se Stand 6.1.
||

(delvis til bet.

2.1 og 3) i forb. ham bør ære (for noget),

(nu næppe br., jf. dog flg. gruppe). Alleene
Herrens Nafn hør og bor ære, for Hans
Miskundhed. RasmWinth.S.146. *min Elskov
. .

I

Paa Himlen foldes ud . .
|
Der staaer

den paa en Grund, som vel bør Ære.Søtoft.
Borgens Bruud.(1825). 14. i forb. som ære
den, som ære ell. (nu oftest) æres bør,
(efter teksten til Rom.13.7 i ældre overs., fx.:

20 ære, den som bør ære. 1550, ligeledes Huus-
og Reyse-Bibel, alle udg. 1699-1802, jf. ty.:

ehre, dem die ehre gebiihrt; jf. u. III. ære 2.i)

man skal yde sin anerkendelse til den, hvem
den med rette tilkommer; nu ofte brugt i forb.

med at en fejl, misforstaaelse, m. h. t. hvem
der har æren for noget, rettes, den Ære, som
Ære hør. vAph.(1759).6. Ære Den, som Ære
hør. Bredahl.lII.58. Den Ære, som bør Ære.
DenFrisindede.l840.227.sp.l. „Det var min

30 Broder, der fik den Ide." — „Ja, Ære den,

som æres hør.'' Pont.FL.439. Brøndum-Niel-
sen.Da.Ordsprog.(1942).263. jf. DSt.1942.71.
ogs. (dagl., især dial.) m. forsk. spøg. tilføj-

elser som sagde ræven, han vendte rum-
pen mod solen. Mau. 11951. jf. Krist.Ordspr.

396.631. 2.4) (næsten kun i faste forb.) det
at agte, respektere en ell. noget; almin-
delig agtelse, respekt ell. høj anseelse,
som en person nyder (jf.: det Ord Ære

40 (bruges) ofte i daglig Tale . . om al Ag-
telse i Almindelighed; ja undertiden be-

tegner man derved den særdeles Agtelse,

eller Højagtelse grundet paa Fortieneste.

Nørreg.Naturr.121); især (sml.u. bet. 1.3; nu
næppe br.) i forb. som leve, være i (agt
ell. anseelse og) ære. Pinehas, Eleasars
Søn, er den Tredie i Ære (1938: Anseelse^,

fordi han var nidkjær i Herrens Frygt.
Sir.45.41. hun har været dømt til at have

50 forbrudt Ægteskab med hendes Mand, hvil-

ket er skeet med mange anseelige Personer,

som siden leve udi agt og Æ,re.Holb.Brv.
195. han var . . i Anseelse og Ære for sine

store . . Gierninger.Schousbølle.Saxo. 153.
||

det at betragte noget m. dyb respekt, ærbødig-

hed, veneration; kun i flg. faste forb.: holde
i ære, have agtelse, respekt for ell. (stadig)

sætte stor pris paa, sætte højt og (ell.) vaage
over, at dets omdømme ikke antastes, plettes,

60 ell. at det stadig plejes, ikke glemmes, over-

ses olgn. Midt iblandt Brødre holdes den i

Ære, som er deres Anfører, og de, som
frygte Herren, holdes i Ære for hans Øine.

8ir.10.23. »Soldatens Afkom . . holder den
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simple, trofaste Svend, [ Deres Stamfader,
høit i Ære. Hrz.D. 11.121. *Jeg skal Dig
lære,

|
at holde de gamle Folk i Ærel^^aa-

lund.214. m. h. t. ting ell. forhold: Dersom
I (fyrster) have Lyst til Throner og Scep-
tere, saa holder Viisdom i ÆTe.Visd.6.22.
Vandpytter og Mosebund efterstræbte de
Fedtlæders Sko, som han hidtil havde holdt
saa højt i Ære.Schand.Fort.92. vi vil stedse

holde hans Minde i Ære.Ludv. holde i hævd
og ære, se u. Hævd 3.2. || sandheden i

ell. (sj.) til ære, se Sandhed 1. || i forh.

som eders ord i ære (nu sj. ærenj, (efter

ty. euer wort in ehren; i rigsspr. foræld.)

som udtr. for, at man hifalder det sagte ell.

fuldt ud anerkender dets rigtighed, beretti-

gelse ell. har den største respekt for, hvad
vedk. siger; især brugt som høflig indledning
til et forbehold ell. en indvending, man vil

fremkomme med. Hendes Ord i Æren, min
deylige Venus! Apollo er kun en Sinkelectie

Karl mod Cupido i at giøre Yers.Holb.
Usynl.II.6. Hans Ord i Æren, raabde alle

Stavngiemmerne, Held vor livsalige Høy-
åmg\Grundtv.Snorre.I11.341. „Deres Ord i

Æren!" — sagde jeg — men det var dog
Sludder, mente ieg.Ing.LB.lV153. „disse Sø-
folk, det er dog tidt meget raa og fordrukne
Individer." — „Deres Ord i Ære, saa er det
alligevel de frommeste Mennesker, jeg har
truffet paa i mit Liv." EChristians.MM.41.

(spøg.) m. tilføjelsen: og mine i rendestenen.
Cit. ca. 1850. (FynskeAarb. 1945. 378). Krist.

Ordspr.595. || i forb. som bære (Rein.282.
VSO. 1.45) ell. (især) have ære for en, no-
get, have dyb respekt, nære højagtelse for.

Jeg har stor Ære og Respect for ier. Kom
Grønneg.11.200. *Her (o: mod Norges klip-

per) prajes intet Mærke,
|
Her knuses stolte

Vand.
I
Men Ære for den Stærke,

|
Som

trodser Tidens Tand\Oehl.XXI.240. nu kun
i forb. som: en Mand, som jeg har al Ære og
Respekt for. CBernh.III.33. || med al ære
for, (sj.) med al respekt for. med al Ære for

hans Lærdom. Lew'n. med ære at melde
(vAph.(1759).6) ell. sige (for høviske øren)
{ty. mit ehren zu melden, lat. honorem præ-
fari ell. dicere; nu næppe br.) med respekt,

tugt at melde, sige. Moth.M96. Gram.Nucleus.
602. 2.S) (nu næppe br.) (lidenskabelig) stræ-

ben efter at opnaa berømmelse ell. (jf. bet. 1.3^

anseelse, fornem, høj stilling olgn.; ærgerrig-
hed, saa nyttig en Passion som Æren er,

naar don søger kuns de fornuftiges Bifald,

saa farlig er den, naar man ikke tilig lærer

at giøre denne Forskiel. ./<S'need.//.i9. Naar
Vindskibeligheden endnu enten er nye eller

foragtet, tragter Borgeren efter Embeder
og Værdigheder, ikke af Ære, men for at

leve af andres Arbeide. smst.III.78.

3) om holdning, optræden, handling,
gestus, ceremoni, gunstbevisning olgn.

fra en persons side overfor en anden,
som udtryk for ønske om at hædre denne, vise

ham højagtelse ell. velvilje, yndest; ophøjelse;
udmærkelse; ogs. om anerkendelse, udmær-
kelse af officiel ell. højtidelig karakter: æres-
bevisning; nu oftest om handling, der vidner
om højagtelse, ærbødighed ell. velvillig, venlig

indstilling, bevaagenhed, nedladenhed. Ær en
Læge med den Ære, der tilkommer ham
(Chr.VI: hans tilbørlige dure). Sir.38.1. Over-
velde en med ære.Moth.Æ12. Agtelse , . er

10 den Dom, hvorved det eene Menneske an-
seer det andet for at besidde Fuldkommen-
heder, som kan tilregnes ham. Dersom denne
Dom tilkiendegives ved Ord, kaldes den Roes
. . Tilkiendegives den derimod ved andre
udvortes Gierninger end Ord, kalder man
den ÆTe.Nørreg.Naturr.121. Kongerne pleiede

ved visse Hoitideligheder at dele Ære ud til

alle Stænder. F»S'0./.45. Æren, vi yde ham
(o: en fremragende person), er ledsaget med

20 en vis Afhængighedsfølelse, eller en Uro.
PEMii,ll.*105. den Ære, der vederfores deres

Søn. FHans.KK. 155. jf. bet. l.s: han stad-

fæstede for ham Ypperste-Præstedømmet og
al anden Ære (1938: alle de andre Æres-
poster^, som han havde havt tilforn. iMaM.
11.27. give nogen æren ell. sin ære, (nu
1. br.) lægge den tilbørlige ærbødighed, respekt

for dagen over for en. give enhver sin til-

børlig ære.Moth.Æll. give Kongen og Øvrig-
30 heden den Ære, som dem tilkommer. VSO.

1.45. jf.: Jesus svarede: „Hvis jeg vilde give

mig selv Ære (1907: ærer mig selv^, vilde

min Ære ikke være noget værd; men nu
er det min Fader, som giver mig Ære (1907:
ærer mig). Joh.8.54 (1948). uegl. (jf.bet.2.B)

m. h. t. forhold: vise tilbørlig respekt ell. tage

tilbørligt hensyn til. *Dog giv, mit Hiertel

sand Religion sin ÆirelTrojel.1.49. hvilken
Daarlighed vilde det ikke være, om man ved

40 sine Ønsker lod sig bestemme til at antage
en Mening! Vor Ønsken og Villen kunde
jo dog ikke gjøre den til Sandhed! Nei la-

der os give Sandheden Æren! med den er

det Gode uopløseligt forhnndct.0rst.il. 39.
||

gøre( en) ære, (nu l.br.) vise (en) hæder,

velvilje; vise ære. 2Krøn.32.33 (Chr.VI; se

sp. 1303'*). Hun giør mig en stor Ære at

hun begiærer en Copie af min Hiernes Foster

(o: et digt).Holb.Usynl.II.6. Ew.(1914).IV.
50 276. giøre een Ære paa hans Bryllupsdag.

VSO.1.45. m.h.t. mad (jf. sp.l303'^): gøre

Bordet Ære.Bl&T. gøre ell. unde (se IL
unde 2) en den ære m. flg. (udtrykt ell.

underforstaaet) inf. (ty. einem die ehre tun)

hædre en ved at gøre noget; vise en den ære.

Jeg vil ikke gøre ham den ære og bede
ham derom. Moth.Æll. jeg maatte .. tacke

ham (o: degnen), at hånd, som en vel stu-

deret Mand, vilde giøre mit Huus den Ære
60 (o: at gøre mig til hanrej). Holb.Jep.1. 3. jf.

flg. grupper: Jeg takker skyldigst Madame
for dend Ære og Honeur, hun har giort,

beviiset og undt mig, at lade os viide og
tilkiænde givet hendes forløsning. sa.Bars.

82^
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11.7. nu vist kun (i formelt spr.) m. afsvækket

bet.: vise en den velvilje, venlighed; være saa

venlig; gøre en den fornøjelse, glæde, du skal

bede ham giøre mig dend Ære at komme
hid et 0\G\A\\.smst.lV.2. VSO.II.385. vil

(han) gjøre mig den Ære at komme her

iaften med Kone og Børn. Heib.Poet.V1. 39.
Sjældent gjorde hun ham den Ære (o: nedlod

hun sig til) at møde hans BYik. AaEermann.
PE.ll. gøre ære af ell. (egl. (jf. ad A3.iJ, lio

nu sj. (som skriftform)) ad, (nu 1. br. i

rigsspr.) hædre, tildele æresbevisninger ell.

gøre stads af, gøre væsen af. denne skjønne

Pige maa ikke tage i Betænkning at komme
til min Herre, for at der kan gjøres Ære af

hende (Chr.VI: at hende maae giøres ære)

for hans Ansigt. Jud.12.13. vil I gjøre nogen
Ære ad mig, saa drik heller et Bæger Vin
med mig.lng.EF.1.77. S&B. jf.: Hans Ven-
lighed bar dog tydeligt Præg af, at han selv 20

gjorde megen Ære af sin Nærværelse. ^Søifterg.

KK.L132. {jf. ty. einer speise ehre antun,

fr. faire l'honneur å un repas; nu næppe br.)

m. h. t. mad (og drikke): sætte stor pris paa
og tage godt for sig af. Under denne Samtale
. . gjorde vi dygtig Ære af Præstekonens Salt-

madsfad. Pram. F/J4i. VSO.I.45.
II
bevise

^//. Æresbevisning^ ell. (nu oftest) vise ære.
Disse beviste (1948: vistej os ogsaa megen
Ære, og der vi drog bort, lagde de i Skibet, 30

hvad vi havde hehoy.ApG.28.10. Oehl.PSkr.

11.37 (se M. Værdighed 2.2^. det ganske Juda
og Jerusalems Indbyggere beviste ham Ære
i (Chr.VI: giorde ham ære i; 1931: viste

ham stor Ære ved) hans J)øå.2Krøn.32.33.

se ogs. u. Højtid 4.2. (nu sj.) m.h.t. ting og

forhold: man behøver blot om Søndagen at

reise paa Landet (0: i Frankrig) og see den
travle Virksomhed, der overalt lader sig til-

syne, for at faae et Begreb om, hvorlidet 40

det er Bonden om at gjøre at vise Hellig-

dagen nogen Ære.AEMeinert.NaturenogMen-
neskelivet.II.(1855).85. m. h. t. mad og drikke:

*Ja vi fik den (0: kaffen) redelig, og viste

den ÆTe.Rich.III.183. (man) viste det rige-

lige Maaltid al mulig Ære.PLIpsen.Ty.-da.
Ordbog.(1906).60. bevise ell. vise en den
ære m. flg. (udtrykt ell. underforstaaet) inf.,

(nu 1. br.) d. s. s. gøre en den ære (se sp.

1302'^^^). „Vil du tilstede, at jeg ligger hos so

din Kone i Nat?" — „Jeg tacker Herren, at

hånd beviser mit ringe Huus den Ære."Holb.
Jep.III.3. viis mig den Ære, at forunde mig
Deres Venskab. CPHansen.NyestedanskBrev-
bog.(1801).86. \\ den sidste ære (jf. lat.

supremus honor; sml. den sidste pligt u.

I. Pligt 2.2) den sidste hædersbevisning mod
en afdød; jordfæstelse, begravelse ell. højtide-

lighed ved ens begravelse ell. (nu især) til-

stedeværelse ved denne; oftest i forb. vise ell. 60

(nu l.br. i rigsspr., jf. Feilb.) bevise, (nu
næppe br.) gøre (Moth.Æll), (nu næppe br.)

skylde (HMikkels.D.10. NordBrun.ET.51)
en den sidste ære. man burde bevise den

afdøde Kong Harald den sidste Ære. Schous-
bølle.Saxo.223. man vil sige den Henfarne
det sidste Farvel, viise ham den sidste Ære.
Rahb.Tilsk. 1792. 444. Antigone (kan ikke)

taale, at Broderens Liig henslænges uden
den sidste Ære (0: uden at blive begravet).

Kierk.1.135. Det er tilvisse en naturlig og
menneskelig Følelse, der samler Slægt, Ven-
ner og Meningsfæller omkring Graven for

at vise den Afdøde den sidste Ære. Hørup.
11.131. jf.: da . . Hr: Peder Pedersøn Syv
. . Af Hans Høybedrøvede kiere Børn gior-

dis dend sidste verdsens ære og Jordefærds
tieniste. Sort. (DSt. 1909. 34). ||

„ære mod
ære", sagde ræven, han vendte rumpen mod
solen, se I. Ræv 2.2.

4) hvad der er af en saadan art, at

det tjener en til berømmelse, hæder ell.

anses for ærefuldt. 4.1) om hvad der ved
en persons egen fortjeneste tjener ham
til hæder, bidrager til hans gode om-
dømme, anseelse, ell. er et prisværdigt,
smukt træk hos ham. Det er en mand en
ære (1871: en Ære for en Mandj, at blive

fra trette. Ords.20.3 (Chr.VI). Det er den
Riges Ære, at være gdivmilå.NordBrun.TT.
12. det vil være hans uvisnelige Ære, at.

Bl&T. (nu næppe br.:) min Formynder . .

har ikke fortalt andet om Ham end Godt
og Ære.Winth.VIII.186. snist.IX.58. sml:
jeg veed ikke Andet, end Ære, Dyd og
Godt om h&m.Blich.(1920).X.56. (jf. bet.

2.2-3J i forb. som der er (ingen) ære ved
noget: Der er Ære og Vanære ved Tale,

og et Menneskes Tunge bliver ham til Fald.

Sir.5.15. De ere lovlig dumme allesammen.
Der er ingen Ære ved at narre dem.PAHeib.
Sk.III.143.

II
sætte sin ell. (nu oftest) en

ære i noget (ty. seine ehre dar(e)in setzen,

holl. zijn eer in iets stellen; vist delvis til

bet. 5.1) betragte som en sag, der berører ens

gode navn og rygte ell. ens personlige stolthed;

lade noget være sig meget magtpaaliggende;

være meget opsat paa; sætte sin stolthed i

(se u. Stolthed I.2J; lade være sig en æressag.

naar man sætter sin Ære i sine Medborgeres
Kierlighed. JSneed.VIII.514. de sidste Re-

gentere i Dannemark satte ikke deres Ære
i Krig.PAHeib.il. 9. (han) satte en Ære i

at bevare Mindet om sin danske Herkomst.
Molb.DH.II.145. Mademoiselle spillede godt
al Slags Kortspil og satte en Ære deri.

Schand.IF.137. (videnskaben) sætter en ære

i at den kan spørge uden at få syax. Grønb.

LA.66. selv Dydens Skin forsmaaede han,

satte en Ære i Skiæn dsel. Grundtv.Saxo.

11.29. de Folk sætter . . ligefrem en Ære i

deres Skændsel. Pont.HK.87. i sa. bet. (nu
næppe br.): gøre sig en ære af noget (Holb.

VI. III.2. sa. Hh. II.547. Grundtv.KG.l) ell.

søge sin ell. en ære i noget: De Vilde søge

en virkelig Ære i at være gode . . Værter.

Kraft.VF.87. naar I søge Eders Ære i Ar-

beidsomhed. Dyd og Fortienester. Engelst.
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Nat.227. i den Stræben søger han sin Ære.
EllenJørg.HH.160. (de) syntes det var for

meged sagt da Dee (o: P.A.Heiberg) troede

Hun (o: hans hustru) kunde blive lykkelig

ved Gyllembourg, meente Dee noged der-

med da var det at søge Ære i Skændsel.
Cit.l801.(PAHeih.B.88). || ingen ære have
at tale med ell. (iron.) have en ære at
tale med, ikke have noget at rose sig af; ikke

være kompetent til at udtale sig; ikke have \o

noget at skulle have sagt. Moth.Æll. Dome-
ren: „Det er forskrækkeligt at have med de
slags Folk at bestille. Men man maae for-

rætte sit Embede." Skriveren: „Ja vist Hr.

Domer .
." — Dommeren: „Ja I har en

Ære at tale med, som kryber under Bordet."
Holb.Hex.Yl. sa.HAmb.1.2. VSO. 1.45. 4.2)

hvad man føler ell. bør føle stolthed
over ell. er (bør være) beæret over; hvad
der er ærefuldt ell. smigrende for en; ofte i mer 20

ell. mindre faste høflighedsudtr. med noget af-

svækket bet. det er en stor ære til Rom, at

kysse pavens ioå.Moth.ÆlS. Oram.Breve.l
(se u. II. tage 19.2J. *vi tabte den ære,

|

Guds billedes frugter at hære. Brors.SS.I.41.

jeg anseer det for en fortrinlig Ære, at en
Mand som De . . vil træde i nølere Forbin-

delse med mit Huns. CPHansen.Nyestedansk
Brevbog.(1801).90. *Vid, det er en Ære

1

Dannebrog at hære. PFaber.VY117. Frode 30

har nydt den ære at blive videre kendt end
nogen anden af Skjoldungerne. ^OZr.DÆT./i.

279.
II

give sig den ære (ty. sich die ehre

geben; foræld., jf. DSt.1922. 130) ærbødigst

tillade sig. Kom Grønneg.111.26. Jeg giver

mig den Ære at indbyde alle de tilstede-

værende (til bal).Heib.Poet.Y267. Hylling.

HJ.351. Jeg giver mig herved den Ære at

invitere Jer med paa en lille Tur til Ber-
lin. PDrachm.K. 207. se ogs. den sp.612'"'.

have den ære m. flg. (udtrykt ell. underfor-
staaet) inf. (ty. die ehre haben ; efter fr. avoir

l'honneur (de)) have den lykke ell. glæde ell.

ærbødigst tillade sig. Her er tvende Raads-
Herrer, som vil have den Ære at opvarte
h&VQ.. Holb.Kandst.il1.2. den Forbindelse, jeg

har den Ære at staae i med Deres agtvær-
dige Familie. CPHansen.NyestedanskBrevbog.
(1801).162. Undskyld min Dristighed; jeg

synes at skulle have den Ære at kjende so

Éerren.Hrz.III.ll. (hun) rakte Sigurd og
Nona Haanden: „Jeg har den yEre?" —
Baron O. forestillede: „Hr. og Fru Flyng
fra Danmark!" — „Det glæder mig at hilse

paa Dem," udbrød hun g\&A.KBirkOrønb.
SF.147. i spøg. ell. iron. anv.: Du er en
Skurck, min Søn, med faa Ord, det er din

Grand-Mama der har den Ære at sige dig

ået. Kom Grønneg. 11.200. Ewalds Comedie
havde den Ære . . ikke at vinde Prisen. 60

NyerupRahb.VI.311. (guden) Tyrs Kone, som
vi ikke har den Ære at kiende. Grundtv.Myth.
458. jf.: nu skal vi strax have den Ære at

begynde (0: fremvisningen af dyret) . . Nu

skal Dyret strax have den Ære. Heib. Poet.

VI. 227 f.
II

i forb. m. præp.-led m. af ell.

i heraf forkortede udtr., bl. a. i forb. som
skylde æren af noget, udbede sig æren
(t den ære) af noget (jf. u. udbede 1.2^.

de adskillige Landskaber, han herskede over,

have tvistet om Æren af hans (0: en konges)
Begravelse. Suhm. Hist. 1. 155. Blich. (1920).
V1.112 (se den sp.612^^^). hvad forskaffer

vort Mandfolkeselskab den Ære af en lille

Dames ^ær\ære\se\Gylb.(1849).V11.92. Jom-
fru Schneiders Søster, formoder jeg. Hvad
skylder jeg Æren? GyrLemche.BD.177. Sidst

jeg havde Æren (0: af hans besøg), stjal han
. . fra mig.AaHermann.PH.114. \\ det er
mig en ære! brugt som høfligt imødekom-
mende svar paa anmodning. — Tillader De,
at jeg slaar Følgeskab? spurgte jeg. — Det
er mig en Ære\Wied.BS.102. æren er min
ell. paa min side, jeg føler mig mest beæret

(som svar paa en udtalelse om beærethed fra

den anden parts side), „jeg har . . ligesom
kundet kiænde paa mig, at jeg skulde have
dend fornøjelse at see dem." — „Jeg tak-

ker skyldigst, Madame, Æren er min." Holb,

Bars.II.3. *„jeg (vil) tage mig den Frihed
. .

I

Eder her at forestille disse Folk . .". —
|

„Mine Herrer! Et Bekjendtskab, hvorved
Æren vist er mini" Heib. Poet. X. 374. 4.3)

hvad der ved sine fortjenester ell. gode egen-

skaber kaster glans (3) over en ell. noget,

skaber anseelse, fornemhed, skønhed,
pragt omkring det; nu især: person, der ved

sine fortjenester kaster glans over sit folk, sin

stand, familie olgn.; pryd (2). || (jf. u. bet.

2.3J i forb. faa, have ære af en, som udtr.

for at ens fortjenester kaster glans over, er

smigrende for en anden. *Gid . . at i Dyd vi

skinne maa,
|
Saa skal Gud Ære af os faa,

|

Nu og foruden Ende. Kingo.SS.V42. han har

ære af sine børn
j || i forb. være en en ære

ell. (nu især) være en ære for en. dersom
en Qvinde lader Haaret voxe langt, er det

hende en Ære (1948: en Ære for hende^;
thi Haaret er givet hende til et Skiul. iCor.

11.15. være en Ære for sit Kiøn.VSO.1.45.
*at De er bleven Auditeur,

|
Er for Familien

en Mre.Hrz.V.225. Carsten er en stor Ære
for hans Forældre. Skjoldb.ML.lO. \\ i forb.

m. gen., der angiver den ell. det, der kastes

glans over (ofte i forb. ens ære og stolthed,

jf. Stolthed 2). graa haar ere de gamles ære

(1871: et Smykke for de G&mle), Ords.20.29

(Chr.VI). *Kiekke Søeraænd, Hornbeks Ære!
Ew.(1914).III.194. *der er Folk iblandt,

|

Der ere Landets Stolthed og dets Ære.
Hrz.D.III.55. Her kom hun (0: en høne)

i Gaarde
|
og her blev hun sit Kjøns

|
Ære

og Stolthed
I

blandt alle Egnens Høns.
Rich.1.32. talem., se u. Baadsmand 1 og

I. Tjære 1 slutn.

5Ji (næsten kun i forb. m. gen. ell. poss.

pron. ell. i best.f.) det til en bestemt per-

son (gruppe af personer) knyttede gode
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omdømme som personlighed, menne-
ske, samfundsborger (beroende paa hans
(hæderlige, smukke) livsførelse, forhold til an-

dre mennesker og personlige egenskaber som
hæderlighed, redelighed) og (ell.) vedk.s egen
følelse af sit værd (som menneske, sam-
fundsborger), og for hvad der sømmer sig

for ham (ogs. undertiden for hans stand,

position olgn.).
\\

(delvis til bet. 2.2) i ordspr.

æren er det fejreste træ i skoven {ænyd.

d. s. (DgF.VII.558); undertiden opfattet som
hørende til ell. m. ordspil paa I. Ær) som
udtr. for at æren er det højeste, at hensyn til

æren gaar frem for alt. Mau.11947. Hede-
gaard.Ordqvæder.(1776).327. KBirk Grønb.SF.
190. jf.: *Ærens fejre Træ

|

(skal) igjen sin

Krone over Skoven h.øine.Ploug.11^7. 5.1)

m. særlig tanke paa andres omdømme (ofte i

forb. m. selvagtelse): gode, ærlige navn og
rygte; ogs. om en gruppe personers, især en
stands, gode navn og rygte og dens følelse for,

stolthed over eget værd, dens egne sømmelig-
hedsbegreber olgn. (jf. National-, Skribent-,

Standsære (KirkeLeks.IV.964)). for min egen
Æres skyld skal jeg figte for dette Partie

som for al min timelige Velfærdt. floiJ.Masc.

III.4. *naar jeg Flugten tog, siig da, hvor
blev min Ære? Nord Brun. ET. 39. Haand-
værkeren har ogsaa sin Ære, saavel som
Krigeren. Oehl.XV145. *Vegen er for Over-
magt

I

liden Flok tilsidst;
|
men af Dan-

marks Ære
I

den haver Intet mhV. Ploug.

1.104. Forbrydelser mod Personens Ære.
Goos.I.190. Staterne har indbyrdes Krav paa
Beskyttelse for deres Ære, saa at hver Stats

Værdighed skal agtes af andre Stater. i2a-

sting.Folkeretten.I.(1940).70. i deviser, valg-

sprog olgn.: Hs. kgl. Højh. Prins Christian

(o: Chr. X). „Min Gud, mit Land og min
Ære". DeKgl.Da.Ridderordener.(1903).21. jf.:

Hans Majestæt Kong Christian IX . . Med
Gud for Ære og Het. smst.3. *Den sande
Ære er ey Følge af vor Stand,

|
Men af

en ædel Siel. Fasting.H.36. Den sande Ære,
Selvfølelsen af eget sandt Værd, og andre
Menneskers uskrømtede Agtelse. Birckner.Tr.

145. efter præp. paa: fornærmes paa sin

JEre.Nørreg.Privatr.IVlSl. En kjøbenhavnsk
Haandværkssvend staaer i det Hele stivt

paa sin Ære som Svend af Langet.AEMei-
nert.NaturenogMenneskelivet.I.(1854).202. en
plet ell. en skamflik (se Skamflik 1^ paa
ens ære: sæt ikke en Plet paa din Ære.
Sir.33.26. *Walkendorph og Friis! I To skal

Skvlden bære
|
Om det end blive skal en

Ple't paa Eders Mre.OldKH.1.334. jf.: Der
gives tjenstlige og moralske Forhold, hvor
selv den strængeste Straf ikke kan afva-
ske Pletter af Standens (o: officersstandens)

Mre.MilConv.VlIl.934. se ogs. u. I.Piet 2.

jU: hold Ærens Skjold uplettet. BZcÉT. || i

forb. som angribe (PersonalhistT.1952.104),
krænke (Ing.VS.1.90. Lov'V2l866.§215.
AaDons.MV.140), skænde ens ære (Fest-

skrift til Lis Jacobsen.(1952).153; jf. æreskæn-
dej. sml.: Angreb . . paa hans (o: Baggesens)
borgerlige og literære Ære. Davids.F.153. et

Angreb, der i saa høj Grad rører min Ære
(jf. ærerørig). PoUliil941.6.sp.3. (delvis til

bet. b.2:) oprejse, oprette ens ære, se

II. oprejse 6.2, oprette 4.2 (jf. Æresoprejs-
ning), redde æren ell. (nu l.br.) sin ære
(vAph.(1759). VSO.VR50). *Husets Ære

|

10 Derved er redået.Oehl.IX.122. jf. bet. 6.i:

*alt blir ofret . . |
naar blot en Pige derved

redder Æren. SigfrPed.SS. 16. m. afsvækket

bet.: han mødte til middagen uden slips,

men laante et af værten, og saa var æren
reddet

j
(nu 1. br.:) miste, tabe æren.

Mau.Il.597. Den, der mister Æren, afhug-

ger sin høire H-d&nå. Kierk.X.227. Alt er

tabt, kun ikke Æren. Vogel-Jørg.B0.18. ord-

spr. æren tabt, alting tabt (Moth.T4) ell.

20 med æren er alting tabt (Grundtv.Da.Ord-
sprog.(1845).nr.2988). jf. Mau.11974. sml.

u. bet. 6.3: sætte sin ære i pant for no-

get olgn., se Pant 2.1. ære og lempe, se

I. Lempe 2. 5.2) spec. anv. af bet. 6.1, om en
persons gode navn og rygte, betragtet
som et gode, hvis tab bl. a. udelukker
fra forsk, borgerlige rettigheder (jf. Ære-
løshedj, ell. som noget dyrebart, helligt,

man paaberaaber sig (ved edsaflæggelse olgn.).

30 Hvo som laster Kongen . . have forbrut

Ære, Liv og Gods. Z)L.6

—

4—1. Sag, som ey
angaaer Liv og Ære.vAph.(1759) .6. jf. ndf.

1.56: Opreisning paa Ære for N. N. Vi Fre-

derik den Sjette . , gjøre vitterligt, at Vi . .

have skjenket og givet . . N. N. af N. N.
hans Ære, fra hvilken han (tidligere) er

bleven dømt, saa at samme Dom ikke skal

komme ham til Forkleinelse paa ærlige

Navn og Rygte i ringeste Maade. T^igfreen-

40 Ussing.Reskripter for 1816.395. i gen., i forb.,

hvor nu alm. anvendes tilsvarende ssgr.: un-

der æres fortabelse. Moth.ÆlO . Ærens Tab.

AS Ørsted. Supplement til Nørregaards Forelæs-

ninger.l.(1804).174. det var Livs og Æres
Sag . , at forgribe sig paa nogen af deres

Versoner. Grundtv.MM.63. || miste sin ære,
(jur., foræld.) blive dømt æreløs. DL.6—21—8.

Nørreg.Privatr.lV.240. MO. sætte en efter
æren, se II. sætte 30.3. || efter præp. fra.

50 Hånd gik fra æren (o: blev dømt æreløs).

Moth.ÆlO. skrive sig fra Ære og Gods
o : forspilde ved ulovlig Skrivemaade. VSO.
V1.438(jf. ogs. skrive sp.908^^^). især (jur.,

foræld.) i forb. dømme en fra sin ære, gøre

æreløs ved dom. DL.l—24—52. Nørreg.Pri-

vatr.V61. SaVXV11.64. \\ efter præp. paa;
dels i jur., foræld, udtr. som lide (Nørreg.Pri-

vatr.lV.170), sidde (se u. Liv 2.h), straf,

straffes paa (liv og) ære, (jf. Æresstrai).

60 DL.6—18—2. Straf paa Ære og Boeslod.

Nørreg.Privatr.V.84. Lov^Viil857.I.§2. jf.:

faae Opreisning paa sin (borgerlige) Ære.

MO. dels i udtr. for at sværge ell. bedyre:

paa min ære ell. (nu oftest) paa ære! (jf.



1309 Ære Ære 1310

u. I. Tro 1.8^ brugt som en forsikring ell.

mild ed: sandelig! I holder ham nu for en
Helgen . . men, troe mig paa min Ære, det
er bare Hyckleri hånd får med. Kom Grønneg.

11.202. *„Hvad synes dem om min Glut?" —
„Paa min Ære!

|
Hun ligner virkelig sin

cher TpeTe."Oehl.Digte.(1803).239. Den Tale

var, paa Ære, ikke saa h&gyendtl Bredahl.

III.IOO. Du kan tro mig eller ikke, men jeg

har drukket meget lidt i Dag. Paa Ære,
TomKrist.SE.12. paa ære og samvittig-
hed, nu især (jur.) hrugt som en højtidelig

forsikring i st.f. den sædvanlige ed, se Sam-
vittighed 1.4.

II
efter præp. ved; især (nu

l.br.) i forb. sværge ved sin ære. Holb.

Ep.

I

II. 377. Skuesp.V202(se u. I. sværge
l.ij. se ogs. Samvittighed sp. 697^*. 5.3) m.
særlig tanke paa et menneskes rette op-
fattelse af, hvad der er retskaffent,
redeligt, sømmeligt, betragtet som en
del af hans indre jeg (en art samvittighed

ell. rettesnor for livsførelse, adfærd, menin-
ger); ogs. om en persons herpaa grundede
selvagtelse, følelse af eget værd; æresfølelse
(undertiden kaldt indvortes (NTreschow.Mo-

ral.II.(1811).46) ell. subjektiv (D&H.) ære).

hans Følelse af Æ.Te.Tode.IX.227. *hvis en
Gnist af Ære

|
Kan i en Rovers Sjæl til-

bage yære. Heib.Dv.93. Æren er et dobbelt-

sidigt Væsen. Den er dels Personlighedens
eget Ideal og egen Rettesnor, dels er den
Noget, som Mennesket modtager udenfra,
fra de Andre. Brandes.1.369. en Unøjagtig-
hed, som min Ære byder mig at rette.

Bl&T. jf. u.bet.b.i: han .. søgte at frem-
kalde den sande Æres velgiørende Yø-
lelse. Mynst.Mall.il. en mand af ære,
(/r. homme d'honneur; jf. Æresmand) Leth.

(1800). (Hauch var) Ærens Digter og Mand
af Ære.Brandes.(NytDMdskr.Y308). De (vil-

de) vise Dem som en Mand af Ære ved at

bryde Forbindelsen med Frk. H. ErlKrist.

MM.79. en ærens mand (sv. en årans man;
delvis til bet. 6.1 og 2.2 ; nu næppe i rigsspr.)

en hædersmand, af 126 Vælgere stemte de
74 paa den Plettede (o: væver Hans Hansen),
som de kaldte en Ærens Mand, en agten-
des Mand. Cit.l848.(HFRørå.PeterRørdam.I.
(1891).108). mands ord, mands ære, se

I. Mand 7.1. i forb. som der er ingen ære
(Moth.ÆlO), hverken ære eller skam
(smst. Cit.1752. (KirkehistSaml. 6 R. II. 399).

UfF.; jf. Skam sp.212''B:) i ham ell. (nu
næppe br.) der er ikke den ære i ham
m. flg. inf. (Holb.Jep.1.3 (se den sp. 61P'))
ell. at-bisætn. der er ikke den ære i ham
at han skulde bede mig bie. Moth.ÆlO. Der
har ikke været den Ære i dem, at de har
villet løfte paa Hatten engang, naar jeg har
taget min Hue dÅ. Holb.Pants.1.3. ikke have
ære fskabt. se I. skabe 2.i) i livet, mangle
ære, æresfølelse ell. (jf. bet. 2.5; nu l.br.) ær-

gerrighed. Moth.Æll. Grundtv.PS.VII.326.
Anger! det er for Kvinder og Guder — vi

Mænd har Ære i Livet. KMunk.EI.118. gaa,
træde (D&H.II.613), være ens ære for
nær, se I. nær 3.3. 5.4) uangribelighed
m.h.t. sædelig vandel (jf. Kønsære); næ-
sten kun (jf.Jomhu-, Kvindeære^; en kvin-
des uplettede rygte, livsførelse i sæde-
lig henseende; især om den ugifte kvin-
des (fastholden ved sin) kønslige renhed,
uskyld, uberørthed, mødom. *„I Havet

10 har jeg været i otte Aar,
|
syv Sønner

har jeg der med Havmanden faaet."
|
„Og

hør du Agnete, kær Datter min:
|
hvad gav

han dig for Æren din.'' DFU. nr.l1.18. Hånd
tog hindes ære.Moth.Æ12. „hvor kunde det
komme sig, at Madamen handlede saa ilde

med mig, da hun dog selv anmoedede mig
om Kiærlighed." — „Monfrere, du est noget
eenfoldig, hun maatte jo stille sig saaledes
an for hendes Mands skyld, for at frelse

20 sin Ære.''Holb.llJ.V5. *„Af Trolden røvet,
maa hun hos ham boe?" —

|
„Men dog sin

Husbond og sin Ære tro." Oehl.1.271. Hør, —
Anna, — Du skulde alligevel være noget for-

sigtig og passe paa — Din kvindelige Ære!
Aurelius.Præster.(1934).9. jf. bet. 6.3: Ære ..

Hos Damer er det en saadan Følelse, der
tillader dem at tage deres Kudsk i Sengen,
men forbyder dem at tage deres Kammer-
pige til Bordet. PAHeib.(ForSandhed.II.230).

30
II
En Kiobsted Jomfrue kand aldrig miste

sin Ære; naar hun blir besvangred, falder

en bonde Konne i Barselseng og Føder
Bsirnet. Holb.Hex.IYl. MO. Feilb. nyde ens
ære, (nu næppe br.) berøve en kvinde hendes
uskyld, mødom. Helt.Poet.48. \\ i folkevise-spr.

og efterligninger heraf: ære og tro. *Sæt du
op dine Hoser

|
og saa dertil din' Sko;

|

jeg sætter mod min Ære
|
og saa dertil

min Tro. DFU.nr.39.8. Hrz.SvD.40.
40 6) det gængse, almindelige begreb om,

hvad der er sømmeligt, anstændigt, re-

deligt, undertiden (jf. bet. 2.2-3) m. bibet.

af, hvad der ikke bringer en i vanry,
ikke nedsætter en i andres omdømme; ogs. om
tilstand, livsførelse olgn., præget heraf; spec.

om sømmelighed, anstændighed ell. ærbart, le-

gitimt forhold paa det erotiske omraade; dyd;
tugt (2.i). *Troeløse! ja det (o: dit hjerte)

brænder
| Af en uteerlig Ild, som Ærens

50 Love skiænder,
|
Som al sin Næring har

fra Dyds og Ærens Tab, | Og slukkes ud,

saasnart man nævner Ægteskab. Wess. 77.

saa de kand blive Christeligen opdragen og
holdt til ære og Lære.Fyenske Register.1782.
Nr.207.Fol.373 (i Rigsarkivet).

\\
(nu kun i

forb. i tugt og ære, se Tugt 2.1j i forb. i ære
ell. (nu næppe br.) i æren. *lad mig Bryllup
faae,

|
At jeg nu hos min Brud i Æren sove

maa,e. Helt. Poet.39. Hånd begærer hinde i

60 æren. Moth.ÆlO. se ogs. II. ombære, || med
ære ell. (foræld.) æren, paa en sømmelig,
anstændig maade; ofte (og nu kun) m. bibet.

af bet. 2.2-3. komme med ære fra noget.

Moth.Æll. kommer jeg vel med Æren til
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mit Hiem igien, saa skal jeg min troe hvert

Aar skikke dig en stor Ost, og tvende Skin-

ker. Holb.llJ.Y 9. *En Helt med Ære døer,

som døer for Landets Love. NordBrun.ET.23.
*da med Æren jeg mig kan kalde den Ældre,

|

Bladet jeg tager fra Mund. WilsUUX.v.60.
Fred med Ære.Vogel-Jørg.BO.452. jf.: *For
gamle Troe

|
i Fædreboe,

|
de møder Olaf

med tapper Ære —
1
men Konningen splitter

de samlede B.æTe.Oehl.Digte.(1803).17. *Han lo

stred mod Greven, og faldt med Ære.
OeU.XXIV.273. bedre falde med Ære end
Skændsel hddxe. Meyer. ^459. bedre at være
fattig med ære end rig med vanære, se I.

Vanære, med gud og æren, se Gud 2.2 og

u. II. nære 2.1. som fast udtr., stilforsiring,

navnlig i folkeviserne og deraf paavirket

digtning: *Tak have Hr. Peder, han holdt

sin Tro,
|
med Ære lod han sit Bryllup bo.

DFU. nr. 43.13. *Det var sig Fru Inge,
|
20

Hun svared sin Husbond med Ære.Oehl.

XXIY158. *Rig paa Kameler, Køer og

Faar,
|
Det var den Drot med Ære.Grundtv.

S8.II.45. Paa Tuen grøn med Ære
|
Han

bredte sin Kappe blaa,
|
Og bød sin Hjertens-

kjære
i

At hvile derTp&di.Winth.VII.SOO. jf.:

Sille Cathrine er mit Navn med Æren.
Wiwet.EL.44. \\ hånd bragte hinde i fald,

og så til ære igien (0: ved at gifte sig med
hende). Moth.Æ 10. 30

II. Ære, en. se Æra.
III. ære, v. ['æ^ra] -ede ell. (nu ikke i

rigsspr.) -te (Moth.Æ20 (ved siden af æredej.

Rein. 163. Oehl.Bigte.il. (1823). 287 (jf. Bag-
ges.111.210 og359)). vis. (sj.) -else f'han bør

fortiene Ærelsen og Tilliden. jRoi/ie. Om /nrf-

føds-Retten.(1777).32) ell. (sj.) -ing (Moth.

Æ20. fra dyrkelse af naturmagter til æring

af de første guder i menneskeskikkelse. Jo/ts

Brøndst.(Pol.'Viil952.16.sp.2)). iglda., æda. 40

(Fragm.l4) æræ, sv. ara, no. ære, sen. oldn.

æra; fra mnt.eiew, osax.exon, o/ii. eren, eron

(nht. ehrenj, oeng. arian, hædre, skaane, egl.

sa. ord som oldn. eira, skaane; til I. Ære

;

jf. beære, forære og II. vanære)
I) (jf. I. Ære 2.1; især HU.) yde tille-

delse ell. lovprisning; især m. h. t. gud-

dom: dyrke, tilbede ell. (og) prise; ogs.:

være ydmyg, ærbødig, lydig mod gud, følge

hans bud (og derved bidrage til hans ære), so

jeg lovede den Høieste og priste og ærede

ham, som lever evindelig. Z)an.4.34. At ære

Gud bestaaer i at tage Motiver til sine

Handlinger af de guddommelige Egenskaber.
N0rreg.Naturr.99. *Som Faderen, saa ærer

dig
I

Hvert Engle-Kor i Rimmerig. Orundtv.

SS.IV.253. *den Kunst er tung at lære,
|

. .

sin Skaber glad at dixe.Kaalund.336. jf.:

Ære . . som en MgMå.vAph.(1759).6. i forb.

m. med: de ære mig med deres Mund, med 60

deres Læber, men deres Hjerte er langt fra

vcåg.Es.29.13. Man ærede først Velgiørere

med Offringer og Altere, snart bragte man
i Provindserne Proconsulerne den samme

Dyrkelse. Mynst.Bispepr.(1850).20. * (kirken)

Hvor med hellig Bøn og Sang . .
|
Livets

store Herre æxes.Ing.DM.12.
|| f gud være

æret, gud være lovet; gud ske lov. Moth.
G300. Min Tilstand er. Gud være æret, god
og den samme som tilforn. Langebek.Breve.68.
Luxd.Dagb.I.314.

\\
(m. overgang til bet. 2)

m. h. t. guds navn. Hvo skal ikke frygte
dig. Herre, og ære (1819: prisej dit navn?
Aab.l5.4(Chr.VI). Giv Kjærlighed og gode
Raad

|
. . Saa alting sker til fælles Gavn,

|

Og højlig æres Jesu 'Naivn.Grundtv.SS.in.86.

2) (jf. I. Ære 2.2-4J nære en følelse af
(ydmyg, ærbødig) anerkendelse, højag-
telse, dyb respekt for noget; holde i

ære; have dyb veneration ell. respekt
for; i pass. (især tidligere) ogs.: have stor

anseelse, være anset. 2.1) m. h. t. person. Ær
din Fader og din Moder. 2ilfos.20.72. Den
Fattige æres for sin Forstands Skyld, og
den Rige æres for sin Rigdoms Skyld. /Sir.

10.33. hist staaer den Konges Navn hen-
skrevet, hvem vi ære som Stifteren. Mynst.
Jonstr.l5. har om Dagen de (0: børnene)
artig været

|
og kjærlig Fader og Moder

æret,
|
da kan saa glade til Sengs de gaa.

Ill.Børneblad.III. (1873/74). 168. de gamle
skal man ære osv., se u. II. gammel l.e. ær
ell. æres den, som æres bør, undertiden
brugt i st. f. ære den, som ære(s) bør (se u.

1. Ære 2.3 slutn.). det gamle jydske Ord-
sprog der siger: „ær den som æres bør".

Raketten.1831.141. Oldfruen knikser (for mi-
nisteren), skønt hun har Vandkanden i

Haanden. Æres den, som æres bør.^fien-
ningsen.BM.66. jf. DSt.1942.71. \\ i forb. m.
i (jf. III. i %), i udtr. for at respektere en i

en vis egenskab ell. som type for en gruppe
mennesker, vi (vil) vise Efter -Slægten ..

hvormeget bedre vi, end Middel-Alderens
Riddere, har lært at øve Daad . . saa vi selv

i Fienden ære Mennesket. Grundtv.HVII.460.
man ærede i ham (0: professor Clausen) .

.

den høitbegavede og rigt udviklede Lærer.
Lehm.1.65. hvis jeg ei . . havde æret i din

Skjønhed
|
en Kongesøns udkaarne Brud —

forlængst
|
var Hjarne bleven dig en ydmyg

heiler. Gjel. KE. 41. i hedebonden ærer vi

det bedste i den danske landbostand
j ||

(jf. bet. b) part. æret brugt som præd. efter

være, blive ell. som appos. Jaebez var æret
fremfor (1931: var mere anset endj sine

Brødre. IKrøn. 4.9. Jesus vidnede selv, at

en Prophet bliver ikke æret i sit Fædrene-
land (jf. u. Profet 1). Joh.4.44. Kvinden var
(i vikingetiden) højt æret (orig.I.21: ansetj;

hun pristes for sin Skjønhed, Troskab og
Ruslighed. RJHolm.Danmarks Hist.^I.(1885).

21. (han) døde 1526 . . æret og agtet af

alle.CSPet.Litt.lU. 2.2) m.h.t. ting ell. for-

hold: holde i ære (1.2.4); ogs. (nu 1. br.):

anerkende; bøje sig for; tage hensyn til; re-

spektere. Selv tapper, ærer han hos andre

Tapperhed. A^ordBrMn.Zar.54. da æred han
|
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Ei længer hver Mands Eiendom, men giorde
|

.. Indgreb udi Bondens Ret.Oehl.ND.283.
*Han elsked og æred vort Modersmaal.
Grundtv.PS. VI. 268. jeg ærer Deres Sorg.

SHeegaard.UT.306. *Vi bærer dig (o: Dan-
mark), i Lyst og Nød;

|
vi ærer dig, i

Liv og Død. LCNiels. U.15. Ægteskabet være
æret (1819: hæderligt; hos alle (1948: Hold
Ægteskabet i Ære i et og alt). Hebr. 13.4

(1907). jf. u. let. 4: *Studenten ærer højt
sin Stand,

|
som Brodersind forener;

|
men

han foragter ingen Mand,
|
som ret og godt

det mener. P?oMgf,/.132. || æret være hans
minde! undertiden brugt i st. for ære være
hans minde (se u. L Ære 2.1^. NatTid.'lio

1940.10. sp.3. Vi har mistet en god kollega.

Æret være hans minde. IngBygn.1949.272.

II
m. tings -subj. denne offentlige Dom . .

agter og ærer noget som ægte Poetisk, der
slet ikke er det. Hjort.KritLdt.il.25. en Sam-
fundsopfattelse, der ærer det legemlige kr-
heide.OFriis.Litt.93.

3) (jf. LÆre 3; nu l.br. i rigsspr.) vise

(en) hæder, udmærkelse ell. velvilje, bevaagen-

hed; hædre (1.2); ophøje; ogs.: optræde ær-

bødigt, respektfuldt overfor, hvad skal man
gjøre ved den Mand, som Kongen haver
Lyst til at ære (1931: ønsker at hædrej?
Esth.6.6. gjøre stort af den ell. det, man
berømmer ell. ærer. Høysg. S.125. Man kan
ifølge Borgerlivets Vedtægter blive nødt til

i Gierningen at ære den Mand, som man ved
sig selv foragter, og man kan ære en Mand
i sit Hierte, uden at kunne ære ham i Livet.

PEMm.n03. refl.: Ær dig ikke selv (1871:
Bram ikkej for kongens ansigt. Ords,25.6

(Chr.VI). Jesus svarede: dersom jeg ærer
mig selv, er min Ære intet; det er. min
Fader, som mig ærer. Joh.8.54. \\ i forb.

svarende til lignende m. beære; i forb. jføle

sig æret. *(jeg) følte mig saa æret ved
dit Selskab,

|
At frem jeg kom med alle

mine Skatte. PaiM.///.JfS9. Jeg vil ialfald

føle mig æret ved her at turde gjøre en
\jndt&ge\&e. Kofoed-Eansen.DL.12. i forb. m.
med: det allerførste Brev, ieg i dette Aar
bekom, var Hans angeneme af 17. Decem-
bris, som ieg iust Nytaarsdagen selv blev
glædet og æret med. Langebek.Breve.29. Eders
Herre Broder har æret mig med et Venskab.
Ing.KE.I.170. Folk af begge Køn . . ærede
Gaarden med deres Nærværelse paa kortere

eller længere Tid. Skovrøy.Fort.20.

4) (jf. LÆre 4.3; nu næppe br.) kaste
glans over; gøre (en) ære (se u. LÆre
2.8^; være en ære (L4.3) for; ogs.: forskønne,
smykke, pryde. En prægtig Kniplings Klud,
som ham ey mindre ærer. Helt.(SamlDanske
Vers.1.64). Ved en christelig Opførsel ærer
Mennesket Guds Billede, hvorefter det er

skabt. VSO.I.47. Den Dame . . er saa agt-

værdig, og hendes Rygte saa uplettet, at

hendes Haand vilde ære en Frinds.Gylb.

IV.69. ære sin stand, se Stand 6.1. .

5) (til bet. 2) part. æret brugt som adj.

5.1) (nu næppe br.) som nyder almindelig

agtelse, anseelse; anset; agtet, binde (hed-

ningernes) konger med fieder, og deres ærede
folk (1871: Hædersmænd; med jern-bolte.

Ps.149.8 (Chr.VI). der er en Guds Mand i

denne Stad, og han er en æret (1931: anset;
Mand. 1Sam.9. 6. 5.2) (i formelt spr.) i brev-

overskrifter, tiltale olgn. (især tidligere ofte

10 forkortet æ/), som udtr. for ærbødighed,
agtelse, dog ofte m. afsvækket bet. og i

spøg., iron. anv. (jf. højst-, højtæret;. || om
person, institution olgn. da fremdeles Ingen
af mine ærede Colleger generer sig, saa vil

jeg, efter Ordsproget, æde med som Hans
Mules B.nnd.Hrz.XIII.221. Det forekommer
mig, at selv mine ærede Hadere . . maa
føle, at der ligger en Del Arbeide bag min
Bog. Brandes.Br.I.196. disse Tryktræer (kan)

20 leveres med anden Trætykkelse i Staverne
efter æ/ Køberes Ønske. Bødkeri.4. jf.: Der
er . . Kontorer, der skriver det høje Mini-

sterium i Tiltale til de „finere" Ministerier,

men det ærede Ministerium til de andre
Ministerier. DSt.1922.130. det ærede Med-
lem fra mhe.Rigsdagst.F. 1880/81. sp.5975.
Medlemmerne tiltales: Det ærede Medlem,
Hr., Fru eller Frøken med Tilføjelse af Navn.
ForrFolketing.§28. vor ærede samtidige,

30 se samtidig 2. den sidste ærede taler, se

Taler 1.3. (nu næppe br.) substantivisk den
ell. de ærede olgn.: den Ærede, med hvem
Ironikeren har den Ære at indlade sig .

.

han passer paa en lille Mellemsætning, der

er undgaaet den Æredes storartede Opmærk-
somhed, et lille vinkende Vrædikat. Kierk.

VI1.535. jeg (o: en urmager) tager mig den
Frihed herved at bekjendtgjøre til de Æredes
Underretning, der i Fremtiden vil forunde

40 mig deres Arbeide (osv.). BornholmsAvis.^*l\o
1848.4.sp.2. Vi var til Sølvbryllup i Aftes.

Paa Skydebanen, mine Ærede. CLundgaard.
Baghusets Roman.(1903).86. \\

(uden for spøg.,

iron. anv. nu især i (forretnings)brevstil) om
ting ell. forhold. Her, hvor jeg længe inden

jeg gjorde dit ærede Bekjendtskab, aldrig

kunde komme, uden at din Moder bad m.ig

endelig komme snart ig]en.Hrz.V4. Jeg smig-

rer mig med Haabet om Deres ærede Nær-
50 værelse ved Brylluppet. Bøgf/i./.235. idet vi

ogsaa fremdeles anbefaler os til Deres ærede

Velvilje, er wi.Ludv. efter den første mor-

somme tid sløjer han af, han kan ikke lide

at ligge paa sine ærede knæ og luge mellem
asrterne. FrankJæger.Iners.(1950).110. især om
brev, skrivelse: Deres ærede Brev af — . Bitsch.

PractiskBrevbog.(overs.l820).148. Deres ærede
Ordre af —.CBerg.Da.Handelsbrevskrivning.

(1895). 16. jeg er i Besiddelse af Deres ærede
60 Brev — . Ludv. Da.- eng. Handelsordb. (1919).

757. (nu lidt gldgs.) forkortet Deres ærede:
Jeg havde (ikke) vidst, at det med hans
Supplemento Lexici Cellariani var kommen
saa viidt . . hvis hånd mig ey derom med

XXVII. Eentrykt "/u 1953 83
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hans sidste ærede havde forsikret. Cit.1716.

(Falstenana.87). Deres m. Æ. (o: meget
Ærede^ af 3die d. M. . . har jeg igaar havt
den Fornøielse at modtage. Cit.l830.(Hjort.

B.I.399). vi har modtaget Deres Ærede af

30. f. M. Ludv.
IV. »re, V. se ærje.

Ære-, i ssgr. (Ær-, se ær-agtig, -bar,

-bodig, -gerrig, -værdig samt u. ærebaaren).

(uden for ssgr. Ære-træ, -o\) af I. Ære, især i'o

i bel. 2-5 (jf. Æres- samt Hæder(s)-j; ofte

veksler Ære- og Æres-, se ndf. u. de enkelte

ssgr. m. Ære- og Æres- (nu foretrækkes i de

fleste tilfælde sidste form). -ag;tig^, adj. se

æragtig. f -baaren, part. adj. (ogs. ær-).
{ænyd. erbaaren, glda. ærboren (Bønneb.I.

307), æreboren, sv. f åreboren (jf. Hell-

quist. Om namn och titlar.(1918).93); muligvis

dannet (ved tilknytning til 2. led af velbaaren^

efter mht. erbære (i lign. anv.), hvis 2. led 20

er et verbaladj. til oht. beran, bære, føde, og

som saaledes egl. er sa. ord som ærbar; sml.

hæderbaaren) brugt som en slags (æres)titel:

velbaaren, ædel olgn. ære-båren . . kaldes den,

som er født af ærlige io\k.Moth.Æ15. Dend
Ædle og Ærbaarne Matror\e. LThura.Poet.55.

-begærlig, adj. (nu næppe br.) som be-

nytter enhver lejlighed til at skaffe sig ære

(1.2), større anseelse, højere stilling olgn. (jf.

ærgerrig, ærekær samt PEMull.^206). „kal- 30

des den, som ved dyd og mandom stræber

efter ære". Moth.Æ15. jeg er . . lige saa
pengebegjærlig og lige saa ærebegjærlig som
enhver Anden. Kierk.XI 1 .413. || hertil Ære-
be^ærllghed. Moth.Æ15. Blich.(1920).IX.
136. -beskyldning, en. [1.6] (jur., for-

æld.) ærerørig beskyldning. Nørreg.Privatr.IY

185. t -brev, et. fÆrcs-. Baden.JurO.)
{ænyd. d. s.) kongebrev, der tilbagegiver en den
ære (1. 6.2), han tidligere er blevet fradømt. 40

Moth.ÆW. Forordn.(Kvartudg.) ^Vil719.§ll.

-bue, en. se Æresbue. f -bydende, part.

adj. [ 1.2.4]. (maaske forkortet af ærefrygt-

bydende) ærefrygtindgydende. ArchivSøvæsen.

1828.54. „et hos endeel Nj-^ere indført, ikke

ganske heldigt dannet Ord."MO. -digt,
et. (ogs.ÆreS'. BiblDan.1 1.179. AarbFrborg.

1919. 15). {ænyd. d. s.) digt, skrevet til ens

ære ( 1.2.1 ). Sort.Poet.)(l.r gamle islandske

Æred\gte. Rask.Br.1.87. et æredigt til Norges 50

mægtige hersker Håkon jarl.AOlr.DH.1.278.
-dom, en. (ogs. Æres-, jf. MO.). {ænyd.
d.s.; jur., foræld.) dom, der overgaar en per-

son for ærefornærmelse, ell. dom, hvorved en

person dømmes fra sin ære (1.5.2). DL.
6—21—4. Moth.Æie. Baden.JurO. -dragt,
en. se Æresdragt. -drik, en. (ogs. Æres-)
skaal, der drikkes til ens ære; især (haandv.)
om velkomst (2). vAph. (1764). 8. CNyrop.
Haandv.291. Æres-: smst.93.114.217. -em- 60

bede, et. se Æresembede. -forgætter,
en. {ænyd. æreforgetter(e), jf. f ærforgetten,
skamløs (Moth.Æ14), sv. åreforgåten, ty.

ehrvergessen; til forgætte; arkais., sj.) per-

son, der glemmer, ikke værner om sin ære

(1.5); person uden ære i livet; skamløs person.

Ingen af os kand undkomme, uden her er

nogen saa feig og Æreforgjættere som reddes
for sin l{uud.Ew.(1914).V308. Hrz.XI.58.
-fornærme, v. (1. br. æres-, jf. Bl&T.)
vbs. -else (s. d.). (især jur.) fornærme en
paa hans ære (1.5); injuriere. Selmer.FO.II.
298. Hvis Tyendet . . ærefornærmer mig, har
jeg Ret til at bortvise det. VortHj.III, 3.175.

det (kan) ikke . . antages, at N. N. har haft

til Hensigt at ærefornærme . . Fru S. Pol.

^*U1932.6.sp.5.
II

især (og opr. vist kun)
i part. ærefornærmende, oftest om udta-

lelse: som indeholder en ærefornærmelse, ære-

fornærmende Ord. Nørreg.Privatr.IY192. Den
ærefornærmende Sigtelse angriber altid Selv-

agtelsen. Goos./.i92. en højtidelig Tilbage-

kaldelse af „uforsvarlige og ærefornærmende
Skriverier."MMøller.Jagten efter Lykke.(1910).

28. -fornærmelse, en. (ogs. Æres-,
vAph.(1759).6. MO. Goos.1.191. SaVXXVI.
1090 (men smst.XXV.770: Ærefornærmelse^.
MunchPet.BR.''(1940).331.415. sml. Glahder.

Retskr.). (jf. -fornærme; især jur.) ord ell.

handling, hvorved en person krænker en andens
ære (1.5); injurie. Nørreg.Privatr.IY178. Lov
'Vil866.§215. JurO.(1934).71. -forpligte,
V. se æresforpligte.

Ære-frygt, en. (sj. Æres-. TomKrist.
EA.64.71). {dannet i midten af 18. aarh. efter

ty. ehrfurcht; ordet spottes i Biehl. Haarkl.
38.63 og forsvares i Sorø Saml.1.142, jf. ogs.

JBaden. SB.26 (se w. bedømmej; til I. Ære
2.4 ; især O) følelse af dyb ærbødighed, respekt,

veneration, pietet overfor en ell. noget, for-

bundet med frygt for at fornærme, opirre (fx.

overnaturligt væsen) ell. forbundet med er-

kendelse af egen underdanighed, afhængighed,
underlegenhed ell. forbundet med en ydmyg,
dyb beundring olgn. *den . . |

Der ikke har
en Ærefrygt . . |

For alt hvad helligt er.

Bagges. Ungd.1.246. ethvert nyt Beviis paa
Deres Bevaagenhed vil endnu mere befæste

den dybe Ærefrygt, hvormed jeg er De-
res Kongelige Høiheds underdanigste Frede-

rik von W.CPHansen. Nyeste dansk Brevbog.

(1801).76. *en Helgen, som tilbedes
|
Med

Ærefrygt af vore Bønder. Heib.Poet.

I

II.21 5.

Vi skulle over alle Ting frygte Gud, det er:

vi skulle have den dybeste Ærefrygt for

Gud, saa at Tanken om hans hellige Nær-
værelse afholder os fra det Onde. Katek.

§17. da Israel hørte om den Dom, Kongen
havde fældet, fyldtes de alle af Ærefrygt
for Kongen (1871: de frygtede for Kongens
Ansigt). lKg.3.28 (1931). indgyde (Brehm.
DL.I.137. Socialdem.'''lil953.7.sp.4), nære,

vise (Bredahl.II.32. JohsSteenstr.DS.47) ære-

frygt, t ajrefrygt-bydende, part. adj.

(jf. ærebydende^ d. s. s. -indgydende . som
han (0: borgmesteren i fuld uniform) her

stod for det ubedragelige Speil, tog han
sig . . ærefrygtbydende ud.Ing.EF.VII.98.
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Goldschm.IYS. lMos.28.17 (Wolff), aere-
fi'j'gte, V. (afl. af Ærefrygt; sj.) have,

nære ærefrygt, den ærefrygtende andagts
mystik. VVed.C.30. Han var .. ærefrygtet

for sin kolde og uknelige B.o]dmi\g.ORung.
DenlangeNat.(1913).76. ærefrygtig, adj.

(jf. <?/. ehrfiirchtig; sj.) d.s.s. ærefrygtsfuld.

med ydmyg og ærefrygtig Stilhed bøjede

(hun) lloxeåct. So'phClauss.K.127. en særlig

berømt Zen-Lærer (skulde) tale til en ære- lo

frygtig Forsamling. JacPaludan.(Pol.^''U1941.

lé.sp.é). æi-efrygt-indgydeiide, part.

adj. ^//.-bydende; især m). Kofoed-Hansen.
KA.ji.260. IsakDin.FF.94. ærefrygts-
fuld, adj. (sj. ærefrygt-. Amberg.). (jf.

ærefrygtig; O, 1. hr.) opfyldt af ell. vidnende

om ærefrygt; tidligere ogs.: som fortjener ære-

frygt (Leth.(1800)). lng.EM.III.123. (han)
hilste hende dybt og ærefrvgtsfuldt med
blottet Hoved og bøjet 'Nakke.JPJac.1.190. 20

Poni.D.132. ærefrygtsom, adj. (ty.

ehrfurchtsam; sj.) d. s. Gjel.M.120.

ære-fuld, adj. (glda. d. s. (Bonneb.1.114.

Brandt. PD. II. 84); jf. hæderfuld) I) (nu
næppe hr.) til I. Ære 1. || til I. Ære l.i

:

herlig (1). *min Jesus aff sin Grav
|
Og det

dybe Dødsens Hav
|
Opstood ærefuld aff

Døåe. Kingo.SS.IV51 3. Gud bliver den sam-
me Ærefulde Gud, i sine Egenskaber, i sine

Gierninger og Velgierninger. Mossin. Term. 30

623.
II

til I. Ære I.2: herlig (1); salig. Her
under hviiler den Høyædle og Velbaarne
Jomfrue Elisabeth Sophia A. . . Gud give

hende med alle Troende paa Dommens-Dag
en ærefuld OipsUnddsa. Cit. 1710. (E Pont.

MarmoraDanica.il. (1741). 289). jf.: Frel-

serens ærefulde Opstandelse, ærefulde Rige.

VSO.I.46.
II

til I. Ære 1.3: prægtig. Jeg ud-
bredde mine grene, som et terpentin-træ, og
mine grene ere ærefulde (1871: prægtige) 40

og yndige grene. Sir.24.19(Chr.VI). *vær nu
din Herre og Konning

|
Saa tro som Guld!

|

Da lever paa Jord ingen Dronning
|
Saa prud

og sirehM.Grundlv.SS.1.68. 2) til I. Ære 2.

2.1) (nu næppe br.) om person: som har ind-

lagt sig ære (1.2.2-3), ell. som fortjener ære,

berømmelse, holdes i ære, nyder stor anseelse;

højt æret; berømmelig. Moth.ÆlS. mine elsk-

værdige, dydige og ærefulde Damer. Ew.
(191 4).IY309. *Du boer i Marmor, stor af so

ærefulde Fædre,
|
Kun liden af dig selv.

Storm.SD.67. At komme ærefuld tilbage fra

et Krigstog. VSO.I.46. 2.2) (nu især m. over-

gang til bet. Z) om ting ell. forhold || i al olm.:

omgivet, præget af hæder, berømmelse ell. an-

seelse, naar de ved virkelige Fortienester

have opnaact en ærefuld Alderdom. J5weed.
VIII.184. Stort og ærefuldt er denne Konges
Navn i Norden! Wond.iV/mdesm./. 65. Pren-
tet derpaa (o: i vore hjerter)

\
Skal altid 60

staae
|
Dit Navn, Dit ærefulde U\m\e\Ploug.

VV.II.51.
II

som fortjener berømmelse, pris,

høj anerkendelse, hundrede Ting forene sig

i at quæle hans Tapperhed, og enhver ære-

fuld Gnist derat Ew.(1914).IV252. Det er

en ærefuld Gierning, at redde sit Fæderne-
land i Nød og Fare. VSO.I.46. Besætningen
overgav sig efter en ærefuld Modstand. 3/0.

II
om ting: som nyder stor anseelse, som man

sælter højt. de (lemmer), som synes os mindre
ærefulde paa Legemet (1819: de uanseelig-

%te), dem klæde vi med des mere Ære.7Cor.
12.23(1907). 3) til L Ære 4, om forhold:

som maa regnes for en ære, som man bør føle

stolthed over, ell. som kaster glans over en,

ophøjer en (i omdømmet) , tjener til ens ære;
meget smigrende. Forsoningen er en Gierning
ligesaa hellig, ligesaa værdig, ligesaa ære-
fuld for Gud som Skabningen. OGuldb.Br.
279. Derfor modtog jeg med Glæde det ære-

fulde }iveTv.HNClaus.Tale.(1843).17. Hans
kongelige Højhed er min øverste Chef . .

det maa jo siges at være meget ærefuldt.

EChristians.F.209. 4) (sj.) til L Ære 5-6:

som stemmer med ære ell. sømmelighed. „Sæ-
mund og jeg er enige om alle Betingelser.

Han udstyrer Bera med rige Gaver . ." —
„Derom tvivler jeg ikke, at to saa gode
Venner har ordnet denne Sag ærefuldt."

EBrand.A.68. -fuld-gere, v. [-igo^ra] vbs.

-else (vAph.(1764).8. VSO.I.46). (til -fuld

1; nu næppe br.) herliggøre (2). døe vi med
ham (o: Jesus), skal vi og Ærefuldgiøres med
ham. Hersi. Præd. 237. Gud vil ærefuldgore

de udvalgte. VSO.I.46. -f»lelsc, -gaard,
-gave, se Æres-følelse osv. -gerrig, adj.

se ærgerrig, -glans, -gra<l, se Æres-glans,

-grad. -grav, en. [L3] (ænyd. d. s.; nu
næppe br.) prægtigt gravsted ell. gravmonu-
ment. Moth.Æie. Leth.(1800). -gæld, en-

se Æresgæld. -klik, en. (jf. dial. æreklikke,

V. (Feilb.); nu ikke i rigsspr.) plet. klik (L2)
paa ens ære (L5). llersl.TT.1.493. Mos-
sin.Term.766. VSO.I.46. -klikker, en.

(ænyd. d. s.; jf. -klik; nu næppe br.) bag-

vasker; æreskænder. vAph.(1759). VSO.I.46.
-klæder, -klsedning, -krans, se

Æres-klæder osv. \ -krillen, adj. [1. 2.2-3]

(2. led dannet til krille 2.2, moaske efter -ly-

sten) ærekær; ærgerrig. Bagges.V.205. -kro-
ne, se Æreskrone. -ki'ænke, v. (1. br.

æres-. Gruner-Nielsen.(DSkæmtev.I.n). Jern-

baneT.^U1935.11.sp.2). vbs. -else. krænke
ens ære (L5); især i perf. ell. (oftest) præs.

part. „Deres Fader er en Kjeltring" . . „Saa
ærekrænkende Beskyldninger imod en Mand
maa De ikke fremføre til hans Søn uden
Beviis." OversA-'.Com. /Tf i(?5, Skønt bejler-

svegen, ærekrænket blev du ej,
|
og ej som

Sigurds Slegfred blev du Gunnars N'w.Gjel.

Br.l58. de ærekrænkende Rygters Ophavs-
mand. CSPe^.Lt^.Æi?«?. De har ikke Lov til

at ydmyge og ærekrænke mig paa den
Maade. Borregaard.VL. 11.21 . -krænkel-
se, en. (1. br. Æres-. Davids.B.1.42. Martin
AHans.JR.232. ForrO.). (jf. -krænke; især

jur.) handling, ord, der krænker ens ære (L6);

æresfornærmelse; injurie. Goos. 1.228. den hel-

83*
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lige Birgitta . . overøste Kongen med Ære-
krænkelser. SaUXXn.770. -krænker, en.

(1. Ir.) person, der krænker ens ære (1.6).

Holb.NF.L51. -kvad, et. [I.2.i] (jf. -digt;

æstet.). AOlr.DH.1.84. et Lov- eller Ærekvad
over Toke. 0Friis.Litt.18. -kær, adj. {ænyd.
d. s.; til II. kær 3.1 (jf. f: kjær af Ære.
Høysg.S.334)) som holder paa, værner om sin

ære (I.B), har en udpræget æresfølelse og trang

til at hævde denne i sin handlemaade, ell.

(især tidligere) som stræber efter at opnaa an-
seelse, berømmelse, højere stilling osv. (jf. ær-

gerrig^, indlægge sig ære, fortjenester (jf.

-lysten); ogs. undertiden: som holder stærkt

paa, at der vises ham de hensyn, æresbevis-

ninger olgn., som tilkommer ham (efter hans
stand, stilling osv.). Officeer-Standen er en
Profession, der meere bør være ære- end
penge - kjer. ilfi?. i7<?7.i5S. *der jeg bliver

vaer, at Polidorus kommer,
|
Hånd til at

møde sidst (o: til duel) er alt for Ære-kiær.
Holb.Mel.V4. (Schack Staffeldt) var altfor

ærekær og altfor pirrelig i sin Stolthed til i

Længden at kunne bevare det gode Forhold
til Foresatte og Ligestillede. Brandes.7.3(?9.

(han var) en mand, man kunde stole paa .

.

paalidelig og ærekæT.MKlitgaard.MS.lSS.
\\

om optræden ell. (sj.) handling, (de kunde
aldrig) ventet denne Handling af danske
Mænd, som de altid tiltroede store og ære-
kjære IiBinålmgeT.Agerbeck.B.1.32. En ære-

kjær Higen efter Magt og Høihed sporedes
umiskjendelig i hans fyrige Blik. Ing.KE.
1.81. -kær-hed, en. (ordet foreslaas af
Eilsch.Term.24 og kaldes af JSneed.VlII.85
„det nye Ord", men ordet har været brugt

tidligere). Moth.Æ17. Ærekærhed, o: Dyd
i at finde Behag i sand Agt og Ære. Sorø
Saml.I.122. den Fasthed i Karakteren og
den Ærekjærhed, som skal til for at skaffe

sig en Position (o: ved teatret). GyrLemche.S.
IV. 64. t -lys, et. {ænyd. d. s.) lys, der

tændes til ens ære (I.2.i); vist kun i symbolsk
anv. JFriis.214. *(Du) Hvis Konst laae her
i skiul, men blev i Florents kiendt;

|
Thi

blev et Ære-Lys for dig i samme tendt (o:

ved at du fik et æresdiplom i Florents). LTid.
1737.421. -lyst, en. ('s;. Æres-. Sibb.Psy-
chologie.(1843).160). (m, nu l.br.) lyst til at

opnaa ære (1.2.2-8); ambition; tidligere spec.

om maadeholden, naturlig, prisværdig stræben

efter ros, anerkendelse, paaskønnelse, lyst til

at indlægge sig fortjeneste olgn. (jf. ConvLex.
XX.267). Æren er altsaa den af alle Pas-
sioner, som nærmer sig meest til Dyden . .

Ærelyst er altsaa vel ikke ond, den behøver
man ikke at tvinge? JSneed.III.478. *denne
unge Helt, som troer at drives

|
Af egen

ÆTe\jst.Oehl.VI.163. han (havde ofret) sit

hele aandelige Fællesskab med Land og Folk
og Slægt paa Ærelystens og Begærlighedens
blodige Altre. Pont.LP.VII.163. en overvæt-
tes Ærelyst, der forbød ham at glemme
sig selv for Sagen. EThoms.(BiogrL.^X.87).

-lysten, adj. (f -lystende. Leth.(1800)).

((S, nu l.br.) opfyldt af ærelyst. Bagges.NblD.
23. Ing.VS.II.20. Kongens fyrige, ærelystne,

reformivrige, men altfor kostbare Virkelyst.

Danm Konger. 145. -lem, en. se Æresløn.

-les, adj. (sj. æres-. Holb.DNB.424). {glda.

æreløs (ænyd. ogs. ærløs^, fsv. år(o)los, mnt.
erlos; jf. hæderløs) I) om person: som mangler
ære (1.5); se og's. m. pengeløs. I.l) (især jur.,

10 foræld.) til I. Ære 5.2 : som er berøvet alle ell.

nogle af sine borgerlige rettigheder (p. gr. af

overgaaet dom, som udøver af visse virksom-

heder, m. m., jf. u. uærlig 1 samt infam l.i^.

Hvo som fait udi saa dyb Søvn paa sin

Vagt, at man kunde stiæle hans Vaaben og
Klæder, han skulde være Æreløs. Holb.DH.
1.144. de Kagstrøgne (hvilke, som æreløse,

ej ere skikkede til at leve i det borgerlige

Sehkah). MR.1790.352. Slegfred-Barnet var
20 æreløst, og kunde hverken lære Haandværk

eller Egindel.Jomtou.CM.86. SaVXXV.773f.
1.2) til I. Ære 5.1 og z: som er i vanry, van-

æret, ell. (nu især) som ikke skøtter om sin

ære, ikke har ære i livet; berygtet, rygges-

løs, skamløs, troløs olgn. I er en falsk An-
giver, en æreløs Vermn. Skuesp.1,4.61. den
nedrigste Forræder og æreløseste Ridder i

Christenheden. /nsf.F5'.///.i3S. hun gøs for

sig selv . . denne æreløse Fennimore (o:

30 som har begaaet ægteskabsbrud). JPJac.11.227.

2) (1. br.) om forhold: som ikke tjener en til

ære (1.2.3) ell. er vanærende, de mange tappre

Krigsmænd . . maatte bløde for en æreløs

Sag.Ing.EF.VIII.178. det heltemodige Bel-

gien, der (o: i 1914) foretrak Døden for ære-

løs '[]nderk&stelse.Pont.MH.261. -les-hed,
en. (sj.Æres-, ASØrsted.T.347). især (jur.,

foræld.) til -løs 1.1. vAph.(1759).6. borger-

lig Æreløshed. ASØrsted.Supplement tilNørre-

40 gaardsForelæsninger.I.(1804).173. Goos.I.205.

-mand, -minde, se Æres-mand, -minde.

t -mæle, et. fit. -r. {efter ty. ehrenmal;

jf. Grav-, Mindemæle) mindesmærke, rejst til

ære for en person; æresminde (3). Ære-Mæler,
som af Soldater ere blevne oprettede. LTid.
1748.754. Leth.(1800). MO. \\ billedl. saa

finde ogsaa hans Fortienester udi denne
Artikel et Monument og Ære-Mæle, der tiener

til at forævige hans N&\n.LTid.l745.450.
50 Han har opreist sig selv et evigt Æremæle

ved sine ypperlige Skriiter.VSO.1.46. med
tilknytning til II. Mæle 5, Eftermæle : Ære-
mæle o: et Skrivt eller en Tale til ens Ære.
SorøSaml.III.173. -navn, et. se Æresnavn.
Ærend(e), et. se Ærinde.
Ære-nid, en ell. et. [1.2] (nu næppe

br.) misundelse, avind, nid (II. 1) mod en an-

den m. h. t. berømmelse, æresposter olgn. Nero
undertrykte hans Poesiers Roes, og af en

60 forfængelig Ærenid havde (han) forbudt

ham at lade dem høre for Publicum. JBaden.
Tacit.II.285. OOuldb.VH.II.457.
Æren -pris, en. ['æ'ran-] (især hos

nyere bot. forfattere (i fordansket form) Ære-.
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Moth.ÆlS. MentzO.Bill.86. HavebrL.^II.
1082. — sj. Æres-, de blaa Ærespris. Dag
Nyh.V7l908.1.sp.5. — diaZ. Ærens-. JTusch.
260 (sjæll.)). iit. d. s. ell. (1. hr.) -er (Birch.

11.70. Drejer.BotTerm.413), -e (smst.265).

(æ««/d. erenpriis , si;, årenpris, no. ærenpris,

isl. ærupris
; fra ty. ehrenpreis ; egl. (om arten

lægeærenpris): plante, som fortjener lovpris-

ning, ære p. gr. af sine egenskaber (som læge-

urt); jf. (i sa. het.) f ære og pris (JTusch.

260) samt ænyd. ærepris i let.: ros, herøm-

melsé) ^ plante af slægten Veronica L.; spec.

om arten Tf officinalis L. (Lægeærenpris).

JTusch.260. adskillige Kryder-Urter (ere)

foreslagne til Thee, saasom: . . Ærenpriis

eller Yeronica,. Adr.^Vil762.sp.7. Ærenprisen
stod blå og ensomt i det fugtige dyb (i

grøften). Mølbjerg.Gården.(1949).34. i beteg-

nelser for arter som flerfarvet (V. agrestis L.),

glat (Y serpyllifolia L.), smalbladet (V scu-

tellata L.), storkronet (se storkronetj, tve-

skægget (se tveskægget 2; jf. Jordhumle,
Katteøje 4.3, KummertrøstJ, tykbladet (Y
beccabunga L.; jf. Lemmike, Vandarve 2),

vedbendbladet (se vedbendbladet^ ærenpris,

se CGRafn.Flora.I.347ff. Kjærbøll.FB.457ff.
Rostr.Flora.I.'* (1925).329 ff.

Ære-ord, et. se Æresord, -penge, pi.

ell. en. (l.br. Mr^%-. Sibb.Aa.II.112. —
t Ære-penning, se u. bet. 2). (ænyd. ære-

pen(nin)ge) I) (foræld.) medaille, slaaet til

ære (1.3) for en person, ell. medaille, der gives

en person som belønning, udmærkelse. vAph.
(1764).9. *stolten Ærepenge

|
Skal Kongen

"og hans Mænd paa det dit Bryst dig hænge,
|

Hvori der boede Lyst og ufortrøden Flid.

CFrim.AS.5. 2) [L3] (nu næppe br.) æresløn;

hædersgave i penge; honorar. Moth.Æ18. han-
nem (blev) foræret 6000 Rdlr. . . til en Ære-
Tenning.Slange.ChrlYlS. Sibb.Aa.II.112. 3)
penge, hvormed man hævder sin ære (L6);

penge til at bruge, naar ens ære og anseelse

kræver, at man sætter sig i udgift. CFrim.
AS.24. næsten kun i (den foræld.) talem.:

(man skal have) en tærepenge, en ærepenge
og en nødpenge, se Tærepenge 1. -plads,
-pligt, -port, -post, -prik, -prik-
ken, se Æres-plads osv. -pris, en. se Æren-
pris, -jpæl, en. [L3] (nu kun dial.) støtte,

rejst til ære for og minde om noget. „Ære-
pælen" som Folket kalder Støtten (o: Fri-

hedsstøtten) paa Yesterhro.Grundtv.Dansk.il.
574. om gravstøtte: UfF. -redning, en.

(ogs.Æres-, ConvLex.XIX.261. MO). {ty.

ehrenrettung; l.br.) det at redde ens ell. sin

egen ære (L6.i); rehabilitation. Hans Forsøg
paa en Æreredning af Karl XII . . skyder
.. over Ma,a\et.Fridericia.l7&18Aarh.II.344.
uegl.: Noget som kan tiene til en Æres-
redning for den bibelske Tidsregning. Tode.
HM.302. -ret, -rettighed, en. se Æres-
ret, -rettighed. CD -rig, adj. (ænyd. d. s.,

SV. årorik, ty. ehr(en)reich; jf. -fuld og hæ-
derrig) rig paa hæder og ære. (den digter).

der saa æreriig sluttede dette (tidsrum),

NyerupRahb.Y1.142. (hun) banede sig en
ærerig Vej baade herhjemme og i Udlandet
(som pianistinde). DagNyh.^^liil909.1.sp.3.
Deres Doktortitel (er) meget ærerig. Poi.*/i»

1944.4.sp.5. -rorende, part. adj. [-|roJ-

rena] {til III. røre 6.1 ; ^7. -rørig; især O)
om handling ell. (især) udtalelse, beskyldning,
rygte: som angriber, krænker, nedsætter ens

10 ære (I.6.1); ærekrænkende; spec: i juridisk

forstand krænkende ens ære; injurierende. Am-
berg. en Fejde, hvori intet ærerørende var
sagt om ham. Goldschm. (Borchsen. HI. 22).
Monsieur D. tog nogle af sine mest ære-
rørende Beskyldninger mod Madame C. til-

bage. /S'c/iand,0.//.257. -rorig, adj. [-|ro?ri]

(tidligere ogs. ær-, DL.1—26—4. Holb.GW.
Y3. Pamela. 1.217. YSO. 1.51). (ænyd. ær-
rørig, SV. årerorig, ty. ehrenriihrig

; jf. rørig 2

;

20 spec. jur.) d. s. en usandfærdig og ærerørig
heskyldning. IIolb.Brv.189. *Jeg blev kaldt
Hans Pandekage,

j
Hvilken ærerørig Snak!

PMøll.(1855).I.54. (fremsætte en) ærerørig
Udtalelse. Ugeskr.f Retsv.1867.41. I sin ube-
herskede Harme bryder Dronningen ud i de
ærerørigste Beskyldninger. YVed.R.299.
Æres-, i ssgr. (uden for ssg. Æresøl^ af

I. Ære, især i bet. 2-5 (jf. Ære- og Hæder(s)-^;

ofte veksler Æres- og Ære-, se u. de enkelte

30 ssgr. m. Ære- og Æres- || kun de vigtigste

ssgr. er medtaget ndf.; iøvrigt kan nævnes:
I. betegnelser for hvad der gøres for at hædre,

fejre en, arrangement olgn. til ære (1.2) for

en; fx. Æres-aften, -allé (0: espalier. Gold-
schm.YIII.304), -blus, -bog ('Evald Tang
Kristensens Æreshog. bogtitel. 1923), -dans,

-fest, -garde, -gilde, -kompagni, -møde (jf.

Stangerup.K. 1.56), -skaal ^Udbringning af

Æresskaale for prominente Fersoner. Kultur-
w minder. 1945-47. 78), -taffel, -tur. 2. beteg-

nelser for hvad der tildeles en som en ære

(1.3), æresbevisning, fx. Æres-belønning, -bo

(0: æresbolig. Winth.Y103), -bukser fSkræ-
derlauget voterede ham (o: en god kunde)
et Par Æresbuxer. Goldschm.BlS.I.18), -epau-
let, -gevær, -kaftan (Hrz.XI.WO). 3. i be-

tegnelser for person, der har faaet en stilling

ell. titel som en æresbevisning (uden de med
tilsvarende ordinære stilling følgende forplig-

50 teiser); fx. Æres-abonnent, -formand, -kunst-
ner(in de) (for studenterne, i Studenterforenin-

gen i Kbh.), -oldermand, -præsident, -sub-

skribent, -tilskuer, og spøg. betegnelser som
Æres-kæft ^Københavns Cyklebude udnæv-
ner ham til deres „Æreskæft".C/iri2ei;en<-
low. Er KajMunk ,,Dansk Aandslivs Høvding".
(1940). 55), -lytter ('Æreslytter og ærede
Lyttere ! [PSabroe.]Frikvarter med den Gylden-
blonde.II.(1942).7), -svendinde (se u. Svend-

60 inde^, -øverste (se u. Øversteg. 4. betegnelser

for hvad der tjener en til ære (1.4), hvad der

er ærefuldt, smigrende ell. en pryd for en;

fx.: Veteranerne . . hvis kraftige brune An-
sigter . . vare smykkede med Æresarr. Oehl.
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XXVIII.30. 5. betegnelser for hvad der an-

gaar ens ære (1.5), fx. Æres-berøvelse, -fore-

stilling, -forhold, -forklejnelse, -moral, -ac-
cept, en. (jf. u. I. Ære 2.3^ T accept, teg-

net paa en protesteret veksel af en person

(intervenienten), der gør det uopfordret (til

ære for vekselskyldneren) , ell. af en person,

der i vekslen er opfordret til at acceptere den,

hvis den ikke honoreres af trassaten. Lassen.

SO. 350. JurO. (1934). 163. -acceptant, lo

en. Y person, der tegner æresaccept. Lassen.

SO.350.
Ære-sag, -sang, se Æres-sag, -sang.

Æres-anliggende, et. [1.5] (nu l.br.)

d. s. s. -sag. Officerer, som* . . blive indvik-

lede i ubehagelige Affairer eller Æresanlig-

gender.MilConv.Vin.933. -bane, en. (nu

sj.) løbebane, der fører til ære (1.2.2). Da
jeg (o: en digter) kom tilbage til Madrit,

vilde jeg giøre et nyt Forsøg med mit 20

lærde Pund; og Theatret syntes mig at være
en Æreshane. Skuesp. 111, 1.12. MO. -be-
greb, et. persons ell. gruppe personers be-

greb om ære (1.5-6). hun ansaa ham for hø-

rende til en anden og lavere Kaste end
hendes egen, ikke lavere i Rang eller fordi

han var fattig, men lavere i Følelse, lavere

i Æresbegreb. JPJac.//.334. Goos.1.190. (ar-

bejdernes) Æresbegreber var ikke udviklede,

AndNx.PE.IILlie. -bestilling, en. [1.3] 30

(nu næppe br.) d. s. s. -post. Moth.Æ20. Høysg.

S.168. Schousbølle.Saxo.17. -betaler, en.

spec. (Y): intervenient (se u. -acceptj. Lassen.

SO.350. -betaling, en. spec. (Y): veksel-

betaling, ydet af en intervenient (se u. -accept^,

Lassen. SO. 350. JurO. (1934). 163. -bevis,
et. [1.3] (1. br.) æresbevisning. Kunde noget

Folk modtage en Fyrste med større Æres-
beviser, end det danske modtog sin Thor-

valdsen. Ørs^ y/7.95. PoUVil938.1.sp.4. -be- 40

visning, en. (ænyd. d. s.; jf. Hædersbevis-

ning) handling, hvorved man viser en ære

(1.3), hyldest, respekt, agtelse ell. (nu især,

mere konkr.) om hvad der ydes en som en

hæder, udmærkelse, anerkendelse (fx. om for-

anstaltning, ceremoni ved modtagelse af en

person ell. ærestegn, ærefuld stilling, ærefuldt

hverv, der tildeles en). Deris Æris Beviisning

er, at de tage deris Hue af og holde over

B.oyeået.Pflug.DP.1186. Kongen tog . . mod 50

ham .. med stor Æres-Beyiismng. Holb.Kh.

561. det er en Æresbevisning, naar en gam-
mel Jøde rejser sig op for en ung.Goldschm.

1.158. begraves under militære Æresbevis-

ninger. Steincke.Svovlstikker. (1941). 27. -bo-
lig, en. [1.3] fribolig, der tildeles en person

som en hæder, anerkendelse, (de) boede her-

oppe lige ved Foden af Bjærget i Fran-

ciskaner-Klostret; det var nok saadan en

Slags Æresbolig, fordi de havde skjænket eo

Klostret saa uhyre meget. JakKnu.ML.127.

Prytaneet („Æresboligen") paa Carlsberg.

VilhAnd.Utt.IV.347. -borger, en. [1.3]

person, der har faaet æresborgerskab i en

by. Amberg. Cit.l867.(ECAnd.BCÆ.n.269).
1933 (Hev Pontoppidan) Æresborger i Ban-
ders. EThoms. DL. 77. Kobenhavns Æres-
borger brev til ThorvMsen. HistMKbh.3R.
VL279. -borgerskab, et, [1.3] udmær-
kelse, æresbevisning, bestaaende i tildeling af
borgerrettigheder (med frilagelse for borgerfor-

pligtelser) til en person, byen ønsker at liædre.

Anordn.'lil840.§10. Rode.EM.54. -brev, et.

I) [1.3] (l.br.) æresdiplom (fx. til æresmedlem).
KonditorlaugetsMedlemsblad.^l\1938.1. der bli-

ver Lurblæsning (ved indvielsen af Trelle-

borg) og Overrækkelse af to Æresbreve (til

stedets grundejere for uegennyttig interesse ved

udgravningen). SorøAmtstid.*lil946.1.sp.4. 2)
se Ærebrev. -bue, en. [1.3] f'Ære-. Poul
Ped. DP. (1937). 72. Berl Tid."1 1 1749. Till. 3).

(nu næppe br.) triumfbue, æresport ell. an-

den bue som del af udsmykning. PoulPed.DP.
(1937).72. Raketten.l832.539. -dag, en, [1,3]

{ænyd. d. s.; højtid.) hædersdag; ogs.: fest-,

højtidsdag. Den store Doms-Dag vil ikke

aliene blive de Troende en Forløsnings, men
og Den allerstørste Æres-Bag. ALGiese. Dom-
mens -Dag. (1754).47. *Jesu, store Seiervin-

der,
I

I Guds Stad du drager ind,
|
Naar

din Æresdag (Ing.RSE.V11.69: Seiersdag;

oprin der, Salm Hus. 188.1. Dag Nyh. "/ il913.

Till.2.sp.3.
II t om bryllupsdag. Moth.Æ20.

FrHorn.PM.42. Wadsk.Brudev.X.Al.r VSO.
L48.

II
talem. (dial.) tirsdag er æresdag

(æresdag er muligvis omdannelse efter ty. dial.

ertag, erchtag, tirsdag, mht. ertag, hvis 1, led

maaske er et glt. navn paa guden Tyr (se

Grimm. DeutscheMythologie.(1835) . 134) ; sml.

u. Timedag) At Tirsdag er kaldt op efter

ham (0: guden Tyr), veed Man nok, og det

gamle Mundheld: Tirsdag er Æresdag, siger

os, hvad han i Grunden er.Grundtv.Mtjth.

459. Det er heldigt at være født om Tirsdag;

thi det hedder i Vestsjælland: „Tirsdag er

Æresdsig". JKamp.DF.102. -dame, en. [1.3]

(jf. -kavaler ; især om udenl. forhold) hofdame;

spec: hofdame, som er udtaget til et særligt,

ærefuldt hverv, hun blev optagen iblandt

Sophie Amalies Æresdamer, en Post, hvor-

til Landets fornemste Adelige heilede. Etlar.

GH.I.74. Bang. SE. 88. Alle ., har faaet

strenge ordrer om ikke at mæle ét ord om
dronningens kjole eller de kjoler, som hendes

seks æresdamer skal hære. Pol.^^l3l953.2.sp.7.

-digt, et. se Æredigt. -diplom, et, [1.3]

(jf. -brev og Diplom 1; fagl.). Universitetet

(gav) ham Æresdiplom som Doctor i Phl-

losophien. 0rst.VIII.18. Forordn.Vil824.§5.

VorStand.l938.13.sp.l. -doktor, en. [1.3]

(jf. u. Jubeldoktorj, person, hvem et univer-

sitet har tildelt doktorgraden som en æres-

bevisning (uden forudgaaende disputats); doc-

tor honoris causa. Kierk.XII.231. 1929 (blev

Pontoppidan) Æresdoktor ved Lunds Uni-

versitet, JS T/ioms. DL. 77. jf. Ær es doktor-
di plom.BiogfrL.*//7,646. -dom, en, se Ære-

dom, -domstol, en. [L5] (fagl.) domstol
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tiV at dømme i æressager. D&H. -dragt,
en. [1.3] (ogs. Æra-.) (ænyd. æredragt; jf.

Hædersdragt; nu 1. br.) æres-klæder, -klæd-

ning, jf. MO. D&H. tidligere ogs. om pry-

delse, insignie, vaaben osv., der bæres som vær-

dighedstegn. (guldkæden var) Adelens Ære-
I)rsigt.Slange.ChrIV266. *Guld-Kiæden om
hans Hals og Kaarden ved hans Side,

|

(Den Adelige Stands fornemste Ære-Dragt)
j

Skal han fremstilles i\OldKH.I.352. -drift,
en. [1.2] (nu næppe br.) ærgerrighed. Mynst.
Psychologie.(1830).114. PMølUI.395. -drik,
en. se Æredrik. -embede, et. [1.3] (f Ære-)
stilling, post, der er forbundet med ære, hæder
(men ingen ell. ringe løn); ærespost. Moth.
Æ20. ConvLex.XX.268. (han) efterlod sig en

Søn som udi Værdighed og Ære-Embede
steeg endnu hfayere. Slange.ChrlYSQl. For-
ordn.'Vil753.

t Ære-seng, en. (ty. ehrenbett) d. s. s.

ærens seng (se u. I. Ære 2.2). Reenb.II.lG7.

JFriis.53. Doe paa Æresengen.vAph.(1764).9.
Æres-erklæring, en. [1.6] (foræld.)

højtidelig tilbagekaldelse af en ærefornærmelse,

man har gjort sig skyldig i; ofte i forb.

gøre (Nørreg.Privatr.IY 183. Skuesp.111,2.

76. Heib.Pros.X.32) ell. give (Ørst.Br.I.133.

Leop.PC.235) en en æreserklæring. Hauch.
1.324. Æreserklæringer (spiller ikke længere)

den Rolle, som tidligere, til at fritage visse

Æresfornærmelser for StraLGoos. 1.239. -er-
statning, en. [1.5] (nu næppe br.) d. s. s.

-oprejsning. Ing.VS.III.232. han (skulde)

ved Ægteskab . . give Pigen Æreserstatning.

Blich. (1920).XXVIII. 85. -fornærme,
-fornærmelse, se ære-fornærme, -for-

nærmelse, cp -forpligte, v. [1.5] (ogs.

ære-. DagNyh.'Viil921.4.sp.3. Pol.'Vil940.

8.sp.2) refl.: forpligte sig ved at give sit æres-

ord; være pligtig ell. nødt til at gøre noget,

hvis man ikke vil sætte (noget af) sin ære til.

(grundlovspartierne) havde „æresforpligtet"

sig til at drive det Forlig igennem, som de

havde givet hinanden Haandslag paa. BerHn.
(Skatteborgeren.l939.Juni.3.sp.2). min Hjem-
melsmands Navn, som jeg . . maatte ærefor-

pligte mig til ikke at nævne for dnidre. Asger
Karstensen. Et Liv i Politik. (1940).78. især i

forb. være, føle sig æresforpligtet (til at gøre

noget): (han) følte sig personligt ærefor-

pligtet over for Finl&nd. PoV'lil940.8.sp.2.

(han er) æresforpligtet til at værne den sva-

gere. HBrix.KB. 207. -forpligtelse, en.

[1.6] (jf. -forpligte, -pligt; især jur.). Par-

terne har en Æresforpligtelse til at efter-

komme Voldgiftskendelsen. HandelsTekn.455.
JyllP.'Vitl952.7.sp.7. -forsvar, et. (nu
næppe br.) forsvar for sin egen ell. anden
persons ære (I.6.1). Nørreg.Privatr.Y.9. ridder-

ligt Æresforsvar med Sværd og skarp Lanse.

Ing.KE.II.52. (han) begyndte sin politi-

ske Løbebane som Valgkandidat i Store-

hedinge med et kraftigt Æresforsvar for Kon-
gen imod „B\&dskiihleTDe".KGBrøndst.E.28.

-frygt, en. se Ærefrygt, -folelse, en.

(nu l.br.Ære-, Stoud.Emb.78. Ørst.VIII.
71. ASØrsted.Haandb.I.81). følelse for sit

lands, sin stands ell. sin egen ære (L6); nu
især: et menneskes følelse af sit etiske og so-

ciale værd som menneske og samfundsmed-
lem (ytrende sig i omhu for at værne sin

ære og handle i overensstemmelse med ærens
krav). Amberg. Officererne var dygtige og

10 havde ligesom deres soldater „den rette

Æresfølelse". Cit.1813. (Linvald.Chr.VIII.il.

52). den forsmædelige Behandling, hun havde
underkastet en Kammerat, der af ren Æres-
følelse ikke havde slaaet igen. Brandes.XI.
264. (sj.) i flt.: Hverken nationale Æres-
følelser eller Lyst til Forskning sættes i

Gang, fordi Ævcntyrene nævnes. AOlr.FA.
140. -folge, et. [1.3] (hos sprogrensere) følge,

eskorte, der gives en person som æresbevis-

20 ning. IllTid.l875/76.345.sp.l. Undertiden
fulgte indtil fem og tyve bekransede Vogne
ham som Æresfølge.J5ra«des.y//.5^3. Meyer.*
333. -gaard, en. [1.3] (ogs. Ære-. Ringsted.

Omkring Tysklands Fald. (1945). 26). (1. br.)

gaard ved en institutions bygning, rummende
mindesmærker, -tavler olgn. for døde, der har

haft tilknytning til institutionen. Der er tre

store skolegårde, et kapel og en gymnastik-
sal og en æresgård med et monument for

30 de faldne i verdenskrigen. LrøcÅ;.Påf;e^'.fiS50^.

127. -gave, en. [1.3] (nu næppe br. Ære-.
VSO. 1.46. Leth.(1800)). (jf. -skænk; gave,

der gives som en æresbevisning; hædersgave;

tidligere spec. om gave fra kongen til frem-
mede gesandter ved deres afrejse (Moth.Æ16),
ell. om gaver i form af frugter, kager, vin olgn.

til fyrstelige personer paa gennemrejse (Conv
Lex.XX.269), ell. d. s. s. -løn (jf. Leth.

(1800)). „En Foræring, som gives ved visse

40 Høitideligheder, saasom Offer, Brudegave."
VSO.I.46. (arbejderne) ledsagede ham i Op-
tog til hans . . Bolig og overrakte ham Æres-
gaver. Brondes.T'^//.543. den aarlige Æres-
gave, som den danske Regering og Rigsdag
forhaabenlig uden Vanskelighed vil enes om
at tilstaa Dr. Georg Brandes. VilhAnd.L.I.

181. -glans, en. [Ll-2] fÆre-. Stub.lOO).

(nu sj.) glorie (2) ell. berømmelse, hæder,

glorie (1). vAph.(1759).6. *Uforfalsket Kier-

so lighed,
I

Af en yndig Pige,
|
Venner, det er

Salighed,
|
Som har ei sin Lige!

|
Kongemagt

og Æreglands, |
Millioners Eie,

| Ja ei stør-

ste Digters Krands,
|
Mod den op kan

veie. Abrah.(Selskabs-Sange.I.(1785).38). alle

samle de (0: Jesu undergerninger) sig som
en Æresglands om ham. Mynst.Præd.1.207.
-grad, en. [1.3] (nu næppe br. Ære-, se

ndf.) om værdighed, grad (L3), der gives som
en æresbevisning, ell. om grad ved universitet;

60 ogs. d. s. s. -trin. vAph.(1759).6. MO. D&H.
ved det Kongel. Universitet (skete) den store

Promotion til de Høyeste Ære-Grader udi

alle F&culteter. BerlTid."'lnl749.7. den høie-

ste Æregrad i Philosophien.J<Sneed./¥55.



1327 Æresgæld æreskænde 1328

-gæld, en. [1.6] (f Ære-. CiU758.(Vider.

11.445)). (vel efter fr. dette d'honneur) gæld,

som det er en æressag for en at betale tilbage;

spec. om gæld, især spillegæld, som man ikke

er juridisk forpligtet til at betale, (det) var

sand Æresgield, Penge, som Venner havde
betroet h.aim.Rahb.Fort.1.88. Æres-Gjeld har

den Egenskab, at man først og fremmest,

jo før jo hellere, maa see at komme ud af

deji.Kierk.IX.175. Hvad en Mand taber i

„Dobbel", særlig Kortspil, er han ifølge D. L.

6—14—66 ikke juridisk forpligtet til at be-

tale, skønt det ofte betragtes som „Æres-

gæld". MunchPet. BR.'* (1937). 305. Gælden
(o: laanene i „Dansk Studiefond") er blevet

en ÆTesgæ\d.BerlTid.Vitl939.Aft.l0.sp.4. se

ogs. u. Spillegæld, billedl.: Som Digter staar

jeg i Æresgjæld
|

til de gamle Minder. £aa-
lund.326. -gæst, en. [1.3] hædersgæst; især

om person, til hvis ære et selskab holdes, ell.

person, der uden at være medlem af et selskab

er inviteret til et møde i selskabet. HCAnd.
(1919). Y 253. Der var Aftenselskab hos

Prinsregenten, og Scott havde som Æres-

gæst uafbrudt maattet fortælle. Brandes.Y
376. (hun) var æresgæst (ved et sold) og gav
i den anledning cigaxeT.MKlitgaard.OM.35.

-hverv, et. [1.3] et (som regel: ulønnet)

hverv, der tildeles en som en æresbevisning,

anerkendelse; hædershverv. Drachm.VT.lOl.

I 1661 blev han Præst og udnævntes 1663 til

Hofkapellan; andre kirkelige Æreshværv og

Indtægter Mgte.NMøll.VLitt.II.490. -ka-
valer, en. [1.3] (jf.-åame; nu l.br.) ka-

valer (1). ConvLex.XX.269.
Ære-skilling, en. [1.6] (dial.) d. s. s.

-penge 3. Feilb. UfF. se ogs. u. Tæreskilling.

Æres-klæder, pi. [1.3] fÆre-. se ndf.).

(ænyd.ære-; jf. Hædersklæder; nu sj.) d.s.s.

-klædning. S&B. (hun aflagde) sine sørge-

klæder, og blev beklædt med sine ære-

klæder (1871: Herligheds Dragt). St.tEsth.

15.1(Chr.VI). -klædning, en. [1.3] (nu

næppe &r. Ære-. MO.). (ænyd.æTe-; jf. Hæ-
dersklædning; nu l.br.) klædning, der gives

en som en hædersgave, ell. klædning, der bæ-

res ved festlige lejligheder, festklæder. vAph.

(1759). 6. Sir. 45.12 (ChrYl: æres kiortelj.

(til omkring 1838) varede . . Forpligtelsen

til at give den udlærte Dreng en ny Klæd-

ning. Denne kaldtes i ældre Tid Æresklæd-

ning. Meddelelser om Silke-, Ulden- og Lærreds-

kræmmerlavet. (1887). 26. O -kodeks, en.

[1.6] de uskrevne love for æresfølelsen. Friedell.

Kulturhistorie.IlI. (overs.l937).453. (jydens)

askTe\nGÆTeskoåex.OSchutte.Epistler.(1947).

227. -kors, et. [1.3] (emb.) ordenskors; spec.

om højere grad inden for visse udenl. ord-

ner. R., i Uniform og med et Æreskors
paa Brystet. JEfeife.Poei.Z7.i29. SaVXXY
775. -krans, en. (ogs. Ære-j. {ænyd. ære-
krantz; jf. ærens krans u. Krans 2.4; højtid.,

nu 1. br.) krans, flettet til ens ære (I.2.i), ell.

(især) (laurbær)krans, hvormed en person.

der hædres, bekranses; hæderskrans; oftest

billedl.: hvad, der tjener til at forherlige en,

øge ens berømmelse, hæder, hvad der er ære-

fuldt for en. PoulPed.DP.(1937).39. Objek-
tivitet er ikke en Elskendes Æreskrands.
Kierk.YII.503. Gartneren var ifærd med
at binde Æreskrandse (Etlar.F.(1900). 117:
Ærekranse^, Løvbuer, o. s.\. Etlar.F.131.

landbefolkningen (slynger) en æreskrans av
10 sprogets underfuldeste blomster om (jorde-

moderens) Tperson.Bom.S.II.88. Ære-krans
. . kaldes en krans af laurbærblade, som felt-

herren hafde på mens hånd holdt sin triumf.

Moth.Æ17. et Vers kaldet Fruentimmerets
Æiekr&nås. Holb.LSk.II.2. *Bestandighed er

skiøn,
I

Dens Ære-Krands er grøn. Stub.58.

Navnlig fletter Befolkningen en Minde- og
Ærekrans for de to sidste Lensgrever Frijs.

DagNyh.'*lil930.Sønd.l4.sp.4.
|| (nu næppe

20 br.) krans (1.5), der sættes paa nybygninger.

Ære-: i lykønskningsdigte, -taler 1738 og

1781, se BiblDan.II.620.623. -krone, en.

[1.1-2] fÆre-, Schousbølle.Saxo.68). (ænyd.
æriskrone; jf. ærens krone u. L Krone 6.1

;

nu sj.) krone (Ll.i); billedl.: ærefuld beløn-

ning, spec. om det evige liv. udi de gamle
Græske Gymniske Leege (erhvervede) nogle

ved Behændighed, andre ved Styrke; nogle

ved Kap-Renden; nogle ved at brydes . .

30 Æres Kroner. Holb.Ep.IL335. *Hvad end jeg

her skal friste,
|
O, lad mig dog ei miste

|

Din Æreskrone \iist\Kirketid.l840.48.
\\ (jf.

I. Krone 6.2J hele den Række af mægtige
Aander, der kaldes Kirkefædre og Kirke-

lærere, og som . . er den katholske Kirkes

Æreskrone. Jørg.Essays.(1906).109. -kræn-
ke, -krænkelse, se ære-krænke, -kræn-

kelse.

Ære-skud, et. [L3] fÆres-, Oehl.

40XYIII.255. ECAnd. Breve. 129. D&H.).
{ænyd. d. s.; ;'/. Æres-salut, -salve; nu vist

kun dial.) skud, der affyres til ære for en ell.

ved en festlig lejlighed (fx. nytaarsaften) ; sa-

lut. JFriis.3. Om Ære-Skud for Lig, der sæt-

tes fra Boråe. SøkrigsA.(1752).§907 . Grundtv.

PS.YI.4. Feilb. jf.: *Ordet af Guds Mund,
|

Det giør Sjæle-Styrken,
|
Ordet, som et Ære-

Skud,
I

Ordet, som et Engle-Bud. Grundtv.

SS.I.131. -skælde, v. [1.6] (jf. skælde en
50 hæder og ære fra (u. Hæder 1) og hæder-

skælde; 1. br.) bruge ærekrænkende skældsord

til ell. om en. Ære-skelden . . Er det, at mand
med skeldsord angriber nogens sdre. Moth.
Æ18. en Finne staar og æreskælder Karl

den 12te for hans Optræden mod Finland.

EkstrabW 8l935.4.sp.l. man æreskældte hver-

andre i Aviserne. Larsen-Ledet. LK. IIL 275.

CP -skænde, v. (ænyd. d.s. (i bet.: krænke

en kvinde)) skænde (II.I.2), sætte en plet paa
60 ens ære (L6) ell. bruge ærekrænkende (skælds)-

ord om ell. til en (jf. -skælde^. Dommerne
(skal) give det fra sig beskrevet, om saadan
Æreskænden paa Tingene og for Retten

forrefalder, og den Sigtede det strax begærer



1329 Æreskænder Æresminde 1330

at skiixis. DL.6—21—2. løsagtige Kvinder,
som æreskændede hæderligt Goåtfolk.HMat-

thiess.DK.70. De her omtalte Politikere . .

endte alle tre med at blive æreskændte i

Socialen. JJIpsen.Bogen om Socialdemokratiet.

(1929).15. Han var ruineret, hans Praksis

lammet, hans Rygte æreskændet! Ofiwn^.

SM.174.
II

(nu sj.) krænke, skænde en kvinde.

Holb.Hh.I.llO. -skænder, en. [1.5] (ænyd.
æreskiender(e) , ærenskænder(e) , ty. ehren-

schånder; jf. Skænder 1.2 samt Rygteskæn-
der; især jur.) æreskændende person; inju-

riant. Holb.Ep.V.^60. Vi vil ei skieide dem
for Æreskiendere eller Calumnianter, som
tænker dette. PdRosenst G.Dramatiskjournal.
1771.207. PalM.VII.252. Ugeskr.fRetsv.1867.

708. „Lad Folk . . kalde mig Tyv og Be-
drager . . Det rører mig ikke." „De (maa)
tillade mig at bringe Æreskænderne til Tavs-
hed." Pon<.iV^ot;e«er.7/.('i522;.3<?S. uegl: at

være Menneskenaturens Æreskænder, som
Ibsen er det i fjerde Akt af sit Digt. Brandes.
111.272.

II
(nu næppe br.) om person, der

har skændet en kvinde. Schousbølle.Saxo.65.

-skænderi, et. [1.6] (cBn?/d. ærenskænderi

;

især jur.) vbs. til -skænde; ogs. om den en-

kelte injurie. Moth.Æ18. Yttringer om grov
Usandhed og Æreskiænåeu. Ugeskr.fRetsv.
1867.709. vor Reformationslitteratur vrim-
ler . . af Æreskænderier, tilstrækkelige til at

afgive Materiale til en Menneskealders In-

jurieprocesser. CSPet.Litt.244. f -sksBnde-
risk (Tode.SB.133), -skændersk (Birck-

ner.III.48. VSO. 1. 48), -skændig (Cit.

1810.(Vider.IY94)), -skændisk (vAph.
(1764). 9), adj. {ænyd. æreskendig, ty. ehren-
schånderisch) adj. til -skænder og -skæn-
deri, -skændsel, en. [1.6] {ænyd. æren-
skendzel; nu sj.) d. s. s. -skænderi. vAph.
(1764).9. Pol.Vsl934.4.sp.4. -skænk, en
ell. et (Moth.ÆU). [1.3] (sj. Æres-. Le-
vin.), {ænyd. ære(s)skenk; nu næppe br.)

d. s. s. Æresgave. (gesandten var) med Ære-
Skienk og Ceremonier . . forafskediget. ^S'iong'e.

ChrIV.691. se ogs. Skænk sp.l432''''\ i vi-

dere anv., om æresbevisning: Grundtv.Udv.Y29.
Æres-legion, en. [1.3] spec. {efter fr.

Legion d'honneur) i best.f.: navn paa et af
Napoleon Bonaparte 1802 indstiftet udmær-
kelsestegn (omfattende forsk, grader: storkors,
storofficer, kommandør, officer, ridder af

æreslegionen^. Æreslegionens Kors . . vi-

ste, at jeg havde en forhenværende Kriger
for mig. Blich.(1920).XIII.56. MilConv.VIII.
931 ff. (Thorvaldsen) var iført Æreslegionens
civile Uniform. CFvHolten.Erindringer.(1899).
82. -linie, en. [L2] i kiromantikken: i

best.
f. navn paa en af haandfladens linier.

Amberg. Æres-Linjen er hel og lang . . og
rækker saa vidt, den række kan, uden at
naa til en Krone.JPJac.I.Ul. SaUXIVlO.
-lov, en. [L6] (1. br.) d. s. s. -kodeks, for en-
hver Fornærmelse har den corsikanske Æres-
lov fastsat en tilsvarende Heyn.AEMeinert.

Naturen ogMenneskelivet.II.(1855).166. -lyst,
en. se Ærelyst. -Ion, en. [L3] (nu næppe br.

Ære-. Sort.(DSt.l909.43). Falst.193. vAph.
(1759)). (især hos sprogrensere) hædersløn;
ogs. brugt spec. om honorar, gage til professo-

rer, læger, forfattere olgn. ConvLex.XX.268.
Sibb. Aa.II.119. Dags Telegr. *li2l875. 2. sp. 2.

-lonning, en. [L3] (nu næppe br.) d. s.

Professor i det Græske Sprog med en be-

10 tydelig Æreslønning.OWolff.Hist.Ordbog.III.

(1810).93. -los, -losked, se ære-løs, -løs-

hed, -mand, en. (Ære-, se ndf.). {jf. ærens
mand u. LÆre 2.2 og 6.3 samt <?/. ehrenmann

;

nu næppe br., sml. dog ndf. 1. 21 ff) ærligt,

redeligt menneske; hædersmand; mand af ære.

Amberg. Blich.(1920).XXIY.40. Kredit er af

høiere Værdie end Penge og en Æresmand
mere værd end en Pengemand. Landoe&ono-
miskeTidende.1839.24. (jeg) skal i Tillid til,

20 at I er en Æresmand, fortælle Eder Alt.

NPWiwel.JL.121.
\\ (jf. u. Edelmand; i en

spaadomsremse, hvor pigerne ved afplukning

af gaaseurtens blade søger at faa at vide,

hvad deres tilkommende skal være: herremand,
æremand, ridder (osv.). Feilb.I.530**. Him-
merlKjær.1951.95. -marskal, en. [1.3] (jf.

Marskal 3^. -medalje, en. [L3] (jf. -kors

samt Medalje 1; især om udenl. forhold).

D&H. Den franske æresmedaille i sølv.

30 Statstidende.^^Iiil951.l.sp.l. -medlem, et.

[1.3] person, der er blevet valgt til (ekstra-

ordinært) medlem af selskab, forening (uden
at have de ordinære medlemmers forpligtelser

m. h. t. kontingent olgn.), idet selskabet her-

ved har ønsket at yde ham en æresbevisning

for fortjenester. LTid.1764.273. I Studenter-

foreningen blev Thorvaldsen optaget som
Æresmedlem. ECAnd.ML.263. Sportsleks.il.

687.

t ære -smertende, part. adj. [L6]

d. s. s. -krænkende. (Dp) loed mig behandle

paa saa æresmertende en 'M.3bebde.Ew.(1914).

IY284.
Æres-minde, et. (ogs. Ære-. Reenb.

11.109. Holb.MTkr.593. Mall.SgH.309. Ørst.

YIII.124. SophMull.N.137. 0Friis.Utt.15).

{ænyd. æres- og æreminde (Kingo.SS.I.147.

Sidste Ære-Minde Over Herr Baron Jens

3\iu\.PSyv.(bogtitel.l700)) I) [L2] (nu sj.)

50 det at mindes paa ærefuld vis; hædrende efter-

mæle. (Ole Worm) der med billighed bør i

æresminde at staae udødelig hos Efterkom-

merne. PowiPed.DP.f'iS^r^.i^. en Mand, hvis

Æreminde i alle Hensigter bør og vil være
uåøåe\igt.Ew.(1914).III.244. fortiene Efter-

slægtens ÆTeminåe.YSO.1.46. \\
(delvis til

bet. 3) i forb. til (evigt) æreminde. *Da
blev Fredsstifteren til ævig Æreminde

|
En

Vise sat paa Sang af Skovens Poét-inde.

60 Holb.Metam.42. man siger . . Vers over en

Død til Æreminde. Høysg.S.329. det lykkedes

. . at faae mange Mænd til at lade slaae en

Medaille til Æresminde om h&m. Sibb.Hvorom
skulle vi blive enige? (1865). 7. 2) [L2] (l.br.)

XXVU. Eentrykt "/„ 1963 84
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minde om hæderfuld gerning, hedrift. Ligesom
Fortidens opflammer ogsaa Nutidens Kamp-
sange ved at opregne Folkets krigerske

Æresminder.y7ed.H.59. 3) [1.3] hædersbevis-

ning, hædrende omtale, der har til formaal

at bevare mindet om en; især om mindetale,

-digt, -skrift ell. nekrolog ell. (nu navnlig)

mindesmærke til ære for en afdød. Slutningen

af dette Bind er Æreminde over nogle af-

Straffeattesterne (skal have) Samme Ordlyd
for Æresoprejste som for aldrig Straffede.

DagNyh.'^'^l»1925.7.sp.5. -oprejsning;, en.

[1.5] (jf. -erstatning samt Oprejsning 4.i;

især jur.) generhvervelse af de borgerlige ret-

tigheder, som en dømt person har mistet, er

blevet frakendt. Lov^U1868. JurO.(1934).163.

II
i videre anv., om oprejsning for (ære-

krænkende) omtale, plet, der er sat paa ens

døde Medlemmer. LTid.i 762.267. *0 Grav, lo ære, olgn. Poul Helgesens Samtid gav ham
Du Ærens sikkre Havn!

|
.. vær et syn-

ligt IE,XQm\nåe.Ew.(1914).I.105. Mindesangen
over (o: Blichers digt om) Søhelten BuU, et

skønt, hojsvunget Æresminde. J^i^nx.^P.i/.

253. (runestene rejstes) som Værne- og Ære-
minde over de d.ød.e.OFriis.Litt.15. \\ i videre

anv., uden (direkte) tanke paa formaalsbe-

stemthed, om hvad der ligesom et mindesmærke
bevarer den hædrende, ærefulde erindring om

Smædenavnet „Vendekaabe" . . Eftertiden

har givet Poul Helgesen Æresoprejsning.
OFriis.Liit.233. -ord, et. (1f Ære-. vAph.
(1764). 9). I) [1.3] (l.br.) hædrende beteg-

nelse ell. (i flt.) udtalelse. Ordet revolutio-

nær er for (Georg Brandes) et Æresord.
ClWilkens.(Tilsk.l888.901). HBrix.(Berl Tid.

Vi2l950.Afl.l0.sp.6). 2) (efter fr. parole

d'honneur) paa ære (1.5.2) afgivet tilsagn,

noget, fx. om digterisk ell. historisk beskrivelse 20 forsikring, løfte (hvis overholdelse, indfrielse

ell. om fortjenstfuld handling olgn. (der be-

varer mindet om udøveren). Indfods- Rotten,

dette udødelige Æreminde for vor Regje-

rings viise Vditv\othm.Q. Ew.(1914). IV. 380.

Christianes ydmyge Skikkelse har faaet sit

Æreminde i Goethes Digte.Brandes.Goe.il.

100. foruden sine andre hæderlige Hand-
lin^ar satte Kadmos sig ogsaa nu et Æres-
minde ved en ligesaa hæderlig Handling.

KIlude.Overs.afHerodoi.il I.(1906).93.

Ære-smykke, et. [I.3J ^Ærcs-. Heib.

Psyche.40). (nu næppe br.) smykke, der hæd-
rer bæreren, bl. a. om ærestegn, ordensdekora-

tion olgn. VSO. 1.48. ofte billedl.: *Dydens
Ære-Smycke

|
Saa kroner Eders Croned

Nafn.5ori.Poef. 22. *Skulde sligt et Æres-
smykke (0: Psyche)

\
Slige overvættes Go-

der
I
End mig arme Stakkel hænde \ Heib.

Psyche.40. jf. I. Ære I.2: *Velsigne deres

Bryst og Liv,
1 Og effter Døden dennem 40 jeg laari^er ham

|

giv
I
Din Himmels Ære-smykke. Kingo.SS.

IV.185.

Æres-navn, et. [L3] (nu 1. br. Ære-.
Spectator.352. Høysg.AG.51. Eilsch.Term.43.

Schytte.IR.1.118. Leth. (1800)). {ænyd. ære-

naun; jf. Hædersnavn) navn ell. titel, der

gives en for hæderens skyld; tidligere ogs. i al

olm. om (personbetegnelse brugt som) titel.

*Hans Vey ledsager til dend Stafn, |
Hvor

er en æressag); spec. om saadant tilsagn osv.,

afgivet af militærperson (det militære æres-

ord). Amberg. Hvo jeg er, tør jeg ikke sige

. . Et Æresord binder min Tunge. /n^.£ilf.

III. 177. hvad en Krigsmand . . siger og
lover ved sin Ære, det kaldes hans Æresord,

og maa af ham selv betragtes som en Eed.
H Blom. Katechismus f. den Danske Krigsmand.
(1829). 28. Jeg beder Dem modtage mit

30 Æresord paa, at jeg aldrig mere vil spille.

Goldschm.Fort.il1.220. Dersom (krigsfanger)

handle imod deres Æresord, anses de med
Fængsel eller Strafarbeide i indtil 3 Aar.

LovNr.68Vil881.§67.
||

give sit æresord
(paa noget). Jeg har givet mit Æresord; og

I veed dog vel, godt Folk! hvad det betyder

hos en gammel Kngsknegt.PAHeib.Sk.1.48.
SchandJ.F.103.

\\
paa æresord (jf. paa

ære u. LÆre 5.2j. *Jeg kiender Herren, og
Paa Æresord . .

|
Saa

mange Penge, som han \i\.Oehl.IX.22. Giv
min Ledsager Eders Kaarde, og vær Arre-

stant paa Mxesorå.PalM. VIII.213. General-

Rapport fra . . den 2. internationale Fredskonfe-

rence.(1908).133. som løfte, forsikring: Paa
Æresord — der er ikke det mindste om det.

Pont.DR.IV.92.

t Ære-sot, en. [L2] d. s. s. -syge. *Jeg
ynker dennem, hvis Natur | Af Æresot saa-

Dyden har i vente
|
En Ridder-Ordens Ære- so ledes

|
Er syg, at de ved Titelcur

|
Alene

Nafn
1
Og store Chargers Rente. >Sor<.Poe^35

Æresnavne, saasom: Konge, Fyrste, Greve,

E.erTe.JBaden.Gram.175. Kong Knuds Til-

navn af Stor er et Ærenavn. VS0. 1. 47.

„Den danske Walter Scott" var det Æres-
navn, Mange beærede mig (0: H.C.Ander-
sen) uværdigt med. HGAnd. ML. 441. Es.

45.4.(1931) (jf. u. Hædersnavn^.
||

(sj.) om
uplettet navn og rygte. *Med Ryggen vendt

kan YielhTedes.Falst.80. JHSmidth.(ForSand-
hed.I.168).

Æres-penge, pi. se Ærepenge. -plads,
en. (sj. Ære-, se bei. 1). (ænyd. æreplatz om
de saliges plads i himlen) I) [L2] (sj.) sted,

hvor man kan vinde ære, berømmelse, fx. om
valplads, ærens mark. nu (0: naar fædrelandet

kalder) vil han (o: stridsmanden) slaae, vinde

og overvinde; thi her er Ærepladsen: her er

mod Fienden,
|
Jeg finder ei mit Æres- 60 det Pligt at stride. Mall.SgH.275. 2) [L3]

navn igjen. Boye.PS.II.125. -oprejse, v.

[1.5] (vist dannet til -oprejsning; l.br.) give

æresoprejsning. (ADJørg. har) villet æres-

oprejse (Christian VIII). VilhAnd.Litt.IV321.

hædersplads, (den) som har modtaget den

anden Æresplads i Kongens Huus (ChrVI:
haver bekommet ære næst de kongelige

herligheder). St.tEsth.13.3. I den lille Kreds
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af faa', trofaste Venner . . havde hun en
Ær(is-Flåås.Drachm.HI.129. Gamle Politi-

kere af alle mulige Afskygninger meldte sig

til det nye Regime og fik Ærespladser i de

talrige Kommissioner. Rubow. Napoleon III.

(1948).80. CP -pligt, en. (nu næppe hr.

ÆTe-.vAph.(1764).9). f^/. -forpligtelse^ pligt,

som ens ære (1.5.3), æresfølelse paalægger

en. Schand.IF.137. Undsigelsen før Angrebet
er Ærespligt ogsaa overfor Skurken, ^firix.

AP.V300. Opfattelsen af Værnepligten som
en national ÆTesipUgt.Sal.^XXVéSS. -port,
en. [1.3] (tidligere Ære-, se ndf. — formen
Æresport først olm. i slutn. af lO.aarh., jf.:

„Æreport . . i Talespr. ogsaa hyppigt Æres-
port. "Lew'n.^. (jf. -bue samt Triumfportj port-

lignende opbygning m. udsmykninger og evt.

(hædrende) indskrift, rejst til ære for en per-

son over vej, gade, indgang osv., som han skal

passere; ogs. undertiden om triumfbue (1).

Moth.ÆlS. *der var . . paa Veien giort
|

. ,

en nydelig Æreport
|
Af Grene, Blomster

og Blade. Oehl.XXI1.87. paa alle Veje Sere-

nader, Æresporte (Brandes. Lnssalle.(1881).

295: Æreportej, Guirlander. Brandes. F/i.
543. ved Skovindgangen tændte man de

kulørte Lamper paa ÆreTporten. Bang.SE.
280. rejse (en) æresport, se II. rejse 4.3.

billedl.: *Omkring dem (o: skibene) staaer

en Regnbue! De seile
|
Igjennem Himlens

egen ÆreTport.Heib. Poet.III.170. -poist, en.

(fÆre-. Lodde.NT.177. Mall.SgH.42) stil-

ling, post, embede, hvis tildeling er en æres-

bevisning, ell. (nu 1. br.) højt anset, ærefuld

stilling, post; æresembede; hæderspost. Kong
Jacob . . ophøyede ham fra en æres Post
til en anden. Holb.GW.(1724).25 se. de Ud-
gifter, som visse Æresposter, visse Embeders
Natur giør nødvendige. Ew.(1914).11.96. be-

klæde en høi Ærespost. VSO.I.48. Den Æres-
post, som Hr. L. har, den at være Kaptejn
i Deres Majestæts Garde. Schand.IF. 142.

||

t hvad man føler sig beæret over. (hun) bad
ham meget instændig, at komme snart og
ofte igien. (Han) forsikkrede, det vilde være
en sand Ærespost for ham. Rahb. Fort. 1.148.
-prik, en. (Ære-. Rahb.E.I.113.II.90. Ørst.

VII.84. — Æresprikke. Tode.HM.290. sa.

(Iris.1791.IV10)). (dannet (vistnok af Tode)
som overs, af fr. point d'honneur; jf. -punkt;
nu næppe br.) om punkt (jf. I. Prik 1), enkelt

forhold, der angaar ens ære (1.6), ell. om æres-

følelse. Et Ord, et Nysen eller Nik
|
Var

tidt som grusomt Sylestik
| I den saa kildne

Mre%Tpx\k.Winth.V.112. hvor uendelig kildent

var ikke det menige folk på sin imaginære
æres-prik li^Di/riwnd.TiV.99. en højere Pligt

nøder ham til at forblive, selv om en vis

Æresprik byder ham at gaa.EBrand.(Pol.
'"1*1911.10. sp.4). -prikken, adj. (ære-,
HBrix.HK.351). (1. br.) som er meget nøje-

regnende med hvad der angaar ens ære (1.6);

ærekær. Aakj.StStB.I.302. -pris, en. I) [1.3]

ærefuld belønning, pris (L3.i), der er ud-

sat i en turnering, konkurrence, for besva-

relse af en opgave olgn. det store matema-
tiske Arbejde, der skulde indbringe hende
Æresprisen i det franske Videnskabernes
Akademi. Brandes.111.695. TroelsL.^ V1.192.

2) se Ærenpris, -præmie, en. [1.3] om sær-

lig præmie ved udstillinger, dyrskuer, sports-

konkurrencer olgn., fx. udsat af en fremstaa-
ende person ell. for en bestemt præstation;

10 tidligere ogs. d. s. s. -pris 1. (det patriotiske

selskab i Hamborg) uddeler Æres- Præmier
i Guld af 2 I)ukater.FrSneed.I.89. Koen
staar her paa Dyrskuet og . . er tilkendt

1. Præmie og Ærespræmie !F/eMron.^0.232.
Sportsleks.II.687. f -punkt, et. {efter fr.

point d'honneur) d. s. s. -prik. deres største

Æres Punct bestaaer i at hevne sig paa
en \}-wen.LTid.l736.16. ConvLex.XX.268.
-redning, en. se Æreredning. -regel,

20 en. (sj.) i flt.: de regler, der bestemmes af
æren (1.6.3, 6). et Brev, som han . . efter

alle Æresregler ikke havde Ret til at oplæse.

Goldschm.BlS.il1.65. Man var dengang (da
,,Corsaren" begyndte at udkomme) ikke vant
til, at visse literære Æresregler bleve ganske
kastede tilside. sa.L.1.422. -ret, en. (i bet. 2

ogs. Ære-. Goos.I.199. Lassen. SO. 902). I)

[1.3] (sj.) ærefuld rettighed. Morgenbesøget
hos Kejseren var for den enkelte Senator

30 baade en Æresret og en Pligt. i^rPowisen.

RK.28. 2) (især jur.) et individs ret til den
agtelse, som menneskene indbyrdes efter social

sædvane skylder hinanden; ret til at faa sin

ære (I.o.i) respekteret. Til Personlighedsretten

henregner Schlegel med Føie Agtelses- eller

Æresretten, det vil sige Retten til at fordre,

at man ikke ved usande Beskyldninger eller

anden usand Omtale . . krænkes paa sin Ære.
Sibb.Moralphilosophie.(1878).109. Sal.'XXV

40 770. 3) [1.5] domstol til at dømme i æres-

sager, man har . . ved adskillige tydske Uni-
versiteter, hvor Duel -Væsenet gik i Svang,
indført Æresretter.jBtrc/cner./.JSi. MilConv.
VII1.933. vi (o: nogle journalister) blev eta-

bleret som Æresret (i en sag om ukollegial

optræden). Larsen-Ledet.LK.11.213. -rettig-
hed, en. [1.6] (ogs. Ære-^. (især jur.) i

flt., om de borgerlige rettigheder, hvis nydelse

er afhængig af hæderlig livsførelse og uplet-

50 tet rygte. Valgret havde alle over 24 Aar
gamle Mænd, som var i Besiddelse af deres

borgerlige iÉresrettigheder. HPHanss. T. II.

30. Ære-: Vgeskr.fRetsv.1867.373. SaUXXV
773. -runde, en. [1.3] egl. (sport.) om den
runde (1.1.4), som den sejrende i cykelløb

kører efter løbets afslutning for at modtage
hyldest, ell. om lign. løb, ridt i andre sports-

konkurrencer. Vi var kaaret som (skibets)

trediebedste Dansepar. Vi fik Touche og
60 maatte danse Æresrunde. Buchh. FDK. 245.

naar han (o: en cykelrytter) havde vun-
det sit Grand Prix, kørte han Æresrunde.
MLorentzen.R. 1.16. billedl.: hvis (Edv. Bran-
des) føler Trang til at køre Æresrunde med

84^
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de udslidte radikale Travere . . saa vil vi

ikke forholde ham denne senile Fornøjelse.

Kehler.Overmennesker.(1929).117. \\ i videre

anv.; om studenternes rundkørsel efter endt

studentereksamen: han (havde) mødt en af

de store, blomstersmykkede Charabanc'er

fulde af nybagte Studenter, der i disse Dage
kørte Æresrunder gennem Gaderne. Pont.

MH.218. ad denne Gade havde han kørt

Æresrunde med Nanna, da han var blevet

Student. JacPaZttdan.t7iJ.209. (dagl.) om en

overflødig rundgang olgn.: Hvis en Flyver

kommer for langt, naar han skal lande, og

maa tage en Omgang til, laver han „Æres-
runde". B.T.'Vio293i.5>.sp.2. „lad fadet gaa
rundt en gang til." — „Gerne, men det

bliver en æresrunde, for der er ingen der

vil have mere" j -sabel, en. [1.3] ^ sabel,

der undertiden gives til en militærperson som
udmærkélsestegn for indlagt fortjeneste. Ager-

ieck.B.1.125. Alle med Æressabler belønnede

(franske) Krigere. Mil Conv.VIII. 931 . Den
Kadet, som . . har bestaaet Afgangsprøven
. . „med Udmærkelse", indstilles til at er-

holde den af Hans Majestæt indstiftede

Æresseihel.Anordn.Nr.l36 V»1887.§34. Biogr

L.^XXIY.333. -sag, en. (nu 1. br. Ære-.
DL.6—21. Høysg.S.342. ASØrsted.T.369. Bre-

dahl.VI.199. jf. MO.). egl. (jur.): sag, der

angaar ens ære (6.1 ), ell. retssag, rejst af per-

son, der føler sig krænket paa sin ære; uden

for jur. spr. nu især: sag, hvori man føler

sig æreforpligtet, hvad man sætter en ære i at

gøre, hvad der er en i højeste grad magt-

paaliggende. Eolb.Ep.II.249. anlægge Æresag
imod een. VSO.I.48. Jeg kommer for at bede
Dem om at være min Secundant ved en
Æressag (o: duel), som jeg ventelig faaer

at afgjøre med en ung Manå.Gylb.KY159.
det norske Folk har følt det som en national

Æressag at rejse denne Nordens berømteste

Kirkebygning af Grnset.Pont.EY52. Artig-

hed er en Æressag, som Kællingen sagde,

hun nejede for Baronens Lopper. ilfar^mJ.

Hans.JR.'^ (1950).210. livs- og æressag, se

Livssag 1.
II

i forb. som det er mig en æres-
sag ell. en æressag for mig. Forresten be-

høver du ikke at takke mig paa (hans)

Vegne. Det var for mig en Æressag. Han
er en honnet Mand, og skal behandles åex-

eiteT.IIrz.XVII.281. det var mig (o: en hus-

moder) en Æressag at være klar med alt

Arbejde, og inden Mand og Børn kom hjem.

BerlTid.^*U1953.Aft.2.sp.5. jf. u. Diskretion

3.1 : Hvis vi tre her tier stille — og for mig
har Diskretion altid været en Æressag —
saa blir der ingen Sladder, ingen Skandale.

Soya.FritValg.(1948).70. -salat, en. [1.3]

(jf. -salve og Æreskud; især ^j salut (1) til

ære for en. S&B. (officererne) bad om Und-
skyldning for ikke at have affyret den sæd-
vanlige Æressalut.Maurois.MarskalLyautey.
(overs.l943).139. -salve, en. [1.3] (især Q))
salve, der affyres som æressalut. Fra Kirke-

gaarden lød Æressalverne knitrende over
Graven. Bangf.T.272. billedl., om stærkt ro-

sende mindeord: HarNiels.(Tilsk.l904.914).

-sang, en. [1.2-3] (ogs. Ære-. Graah.PT.I.
266. Grundtv.PS.VI.121). (ænyd. æris sang
(DaViser.nr.35.15); jf. -vers; l.br.) sang,

der er digtet ell. synges til ens ære. Holb.MpS.
281. *Stemmer alle op at siunge

|
Livets

Gud en Ære-Sang (SalmHj.39.1: Æressang^I
10 Psalme-Bog.(1778).90. -skud, -skænk,
-smykke, se Ære-skud, -skænk, -smykke.
-sorg, en. (sj.). I) bekymring m.h.t. ære

(L2.2); (honnet) ambition. Sibb.Psychologie.^

(1849).311. 2) sorg, som berører ens ære (1.6).

min egen kjære, lille Marie, denne Sorg
(o: nederlaget) er en Æressorg, som I Kvin-
der ikke altid kan iorstaa.. Cit.l864.(Perso-
nalhistT.1951.159). -stand, en. se Ære-
stand, -stol, en. [1.3] (Ære-. Moth.ÆW)

20 (ænyd. ærestol) sæde, stol for visse personer

i høje stillinger. Søg ikke efter herredømme
fra Herren, og ikke efter æres stoel (1871:

Æressæde^ fra en konge. Sir.7.4(Chr.VI).

om den kuruliske stol i oldtidens Rom: Moth.

Æ19. -straf, en. [1.6] (ogs. Ære-. Ew.
(1914). II. 84. Nørreg.Privatr.IV.64. Baden.
JurO. SaVXXV.777). (især jur.) straf, der

helt ell. delvis medfører tab af æren ell. er

beskæmmende, vanærende for den dømte; ogs.:

30 ærestab som en selvstændig straf. Nørreg.

Privatr.IV.68-70. I Stadsretten af 1443 er

Æresstraf forsvundet undtagen for den
Raadmand, der tager imod Bestikkelse.

PJJørg.(HistMKbh.3R.VI.36). -strid, en.

("Ære-. Moth.ÆW. vAph.(1759).6). (ænyd.

ærestrid; nu sj.) i) [L2] strid, konkurrence,

præget af ambition, ærgerrighed. Moth.Æ19.
tre Opvakte føre en Æresstrid med hinanden
om hvem der var den største Synder. ZierA;.

40 VII.445. 2) [L6] strid, der skyldes ærefor-

nærmelse. Ing.EM.IIL172. MO. -stotte,
en. [L3] (ogs. Ære-. Moth.Æ19. Holb.Ul.

II. 7 (men smst.III.2: Æres Støtterj. Stub.

23. JSneed.I.ll. Ew.(1914).V.211. Orundtv.

PS.VI.382. MO. Feilb. UfF.). (ænyd. ære-

støtte; mods. Skamstøtte) æresminde i form

af en (minde) støtte; ogs. (nu næsten kun
dial.): gravmonument, -mæle (UfF.). ofte i

forb. bygge (JSneed.I.lll. Ew.(1914).Y211)
50 oprejse (Holb.KR.III.9. JSneed.VIII.374.

PalM.VI.177), oprette (Holb.Plut.IY4.
JSneed.III.298. LTid.1761.42. se ogs. u. op-

rette l.ij ell. rejse en æresstøtte. Holb.Ul.

III.2. Æresstøtten (paa Jægerspris) for Jo-

han Rantzan. CFWegener.A.II.198. billedl:

Holb.Ul.III.2. Sø-Magten, som altid haver

været en Muur og Ære-Stytte for Dan-
mark. Langfe&eA;.yi?.32. *Reis Ærestøtter op

for hvem du vil . .
|

(Jeg taler her til dem,
60 som rime hen i Taaget . .) |

Kun den ugifte

Stand er det, jeg vil hesinnge. Wess.240.

-sæde, et. [L3] (Ære-. Moth.ÆW. Brors.

142. Clitau.PT.47. Grundtv.SS.1.599. MO.).
(ænyd. æresæde; nu sj.} siddeplads for for-
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nem person (jf. -stolj, ell. siddeplads for en
person, man vil hædre, den fornemste sidde-

plads ved et hord, hædersplads; ogs. (nu næppe
Ir.) om høj, ærefuld stilling, ærespost, (han
gav dem) frie fra deres Fængsel . . og satte

dem igien udi deres forrige Ære -Sæder.
Slange.ChrIV.66. i Forsamlingen . . fik (Maz-
zini) et Æressæde anvist ved siden af Vræ-
sidenten.Goldschm.BlS.il1.39. Stig ned fra

Æressædet (1871: Stig ned fra Herlighedj. lo

Jer.48.18(1931). jf.:
*0 Jesus, lad mig saa

|

Af Synden daglig staa,
|
Jeg op kan staa

til Glæde,
|
Og for dit (o: guds) Ære-Sæde

|

Dig evig Lov hemhære. SalmHj.237.7 . -sej-
le, en. [1.3] (især arkæol.) søjle, rejst til

ære for en ell. noget. Marcus Aurelius Søjle,

en Æressøjle af Marmor med Kapitæl og
Basis (osv.).SaVI.840. lilledl. (jf.l.^ø]\e

3j; Jeg har en Ven . . ikke mindre ædel
end De, een af Guds Æressøiler blandt Men- 20

neskene. Bagges. (ABagges.JB.1. 143). -tab,
et. [1.6] det at tabe sin ære, lide vanære; især

(jur., navnlig om udenl. forhold): tab af ens

æresrettigheder. at indlade sig i en fri For-

bindelse . . er en Slags Skruebrækkeri af

den paagældende Kvinde overfor alle andre
Kvinder. Det maa og skal nødvendig straffes

med Foragt, med Ærestab. JaA;ZnM.Li^.35.
N. N. (er) bleven idømt 9 Maaneders Fæng-
sel og 2 Aars Ærestab (i Tyskland). Pol.''li 30

1906.1. sp.6. at slutte Fred uden Ærestab.
smst.^V*1938.2.sp.5.

Ære-stand, en. [1.2] ^Æres-. Holb.

DNB.516(sa.Staat.278: Ære-Stand;. sa.Hh.

11.166). {ænyd. d. s. (og ehrenstand^; nu
næppe ftr.) anset, æret, fornem stand; ogs.:

høj stilling, rang. *Er hånd til Herlighed og
Ære-Stand oiphøied?Kyhn.PE.39. -»Du (0:

Augustus) haver mange Gods og Ære-stand
forundet,

|
Som dog dit dyre Liv har efter- 40

stræbe torat. Falst.Ovid. 31. Præstestanden
er en Ærestand. F(SO./.48. jf. u. Nærestand:
udi Ære, lære og Nære-Standen. Geom.^2704;.
a5.»

II
til LÆre 1.2. Guds Børns Naade-

Stand er en høy Ære-Stand. ^LGiese.Dow-
mens-Dag.(1754).48. f -sted, et. [1.2] (ænyd.
d. s.) høj, fornem stilling. LTid. 1736. 333.

Her (paa jorden) prale vi med Æresteder
og Titler. WDerham.Astro- et Physico -Theolo-
gie.(overs.l759).152.

Æres-tegn, et. [L2-3] (nu næppe br.

Ære-. Moth.ÆW. JSneed.VIII.467. CFrim.
Poet.95). {ænyd. ære-, æristegn) især i flg.

anv.: I) (nu sj.) i al alm., om æresbevisning.

Holb.Hh.II.214. Ved Kongens Ankomst be-

vidnede Byen sin Glæde ved Illumination,

og andre offentlige Ærestegn. VSO.I.48. Her-
tugen havde . . udstyret ham og hans følge

prægtigt med glimrende våben, heste og
andre ærestegn. PKierkegaard. Vitals Kirke- 60

hist.I.(1889). 110. 2) (især emb.) dekoration,

orden, medalje, hvormed en person hædres;

hæderstegn; orden; ogs. om ærespris, de gode
Damer gav mig Befaling, til at tilsende

hende det Ærestegn, som Selskabet uddeler
til de gode Mødre. JSneed.II.144. du skal

have Titler og Ærestegn, du skal sidde

øverst i Kongens Haad. Hauch.in.404. I

Østerrig er 4 Novbr 1922 indstiftet et Æres-
tegn for Fortjenester af Republikken. S^ai."

XXV775. Klubber og Forbund kan ind-

stifte Ærestegn, som tildeles Personer, der
har indlagt sig særlig Fortjeneste. Sports-

leks.II.687. 3) (sj.) værdighedstegn; insigne.

Madv.RS.1.295.

t Ære-sten, en. [L3] {ænyd. d. s.) sten,

rejst til ens minde, billedl.: *Du, som . .
|

Har reist mig en udmærket Æresteen
|

I

dine lunelette Poesier. Bagges.III.183.

Æres-titel, en. (nu sj. Ære-. Kyhn.
PE.56. Gram.Breve.290. VSO.1.49). {ænyd.
ære(n)titel (-titul), hædersnavn; jf. -navn og

Hæderstitel) I) [1.3] værdighed, rang olgn.,

der tildeles en person, især som en æresbevis-

ning; ogs.: den form for tiltale (titel), der til-

kommer en person af en vis stand, rang osv.;

i videre anv. om hædrende navn (jf. Navne-
bod; ell. betegnelse for noget, en Doctor-Grad
koster ikke saa meget, som en anden Æres-
Titel, hvilken en Borger tilkiøber si^. Holb.

Philos.II.3. Et Folk, som man . . neppe vil

tilstaae den Ære-Titel af Menneske. Zra/f.

VF.2. smst.126. Han blev benaadet med en

Æretite\.VSO.I.49. ArthChrist.P.169. iron.:

Siden beærede hun mig med smukke ved-
børlige Æres-Titler (0: skældsord). Jacoii.

(Skuesp.IVlOO). ærestitler som knokkeldyr
og pukkeldyr (o: om hurtige arbejdere). Bom.
S.n.l7. 2) [1.4] (jf. Titel 3.3^ f ^^ad man
berømmes for, har ære af. Siden lagde Rom
dette til sine Ære -Titler, at sammes Kirke
var stiftet af Apostlerne Peder og Paul.

LTid.1727.268.

Ære-stol, en. se Æresstol.

Æres-top, en. ^Ære-. Clitau.PT.77).

{ænyd. æretop; nu næppe br.) ærens top,

tinde (jf. u. LÆre I.3;. vAph.(1764).9. i sid-

ste Krig, hvori han havde opsvunget sig

fra gemeen Soldat til den Ærestop, han nu
stod Tpaa. Bagges. L.1.316.

Ære-straf, en. se Æresstraf.

Æres-trang, en. [L2] (1. br.) ærger-

righed; ambition. Thyreg.HistorierogSagn.I.

(1886).85. Høffd.Religiøse Tanketyper.(1927).

133. -trappe, en. [I.I.3] (jf. ærens trappe

u. L Trappe 6.2; nu næppe br.) ærestrin ell.

den samlede række af disse; spec. om opreg-

ning af en persons karriere m. h. t. titler,

æresposter olgn. Kæiseren Peter fik Kiærlig-

hed til Hende og opløftede Hende paa den
høieste Æres Trapipe. LTid.1745.710. Døds-
fald. Hr. Cammer -Herre og Landfoged . .

von G. i Slesvig, hans Æres -Trappe har
været som følger: 1736 . . Hof-Junker. 1741.

Cammer-Junker . . 1748. Landfoged . . 1760
. . Cammer-Herre. ^dr.*/« i 762. sp.6. Han er

. . højt oppe paa Vor Herres Ærestrappe.
Tode.IX.284. VSO.I.48.
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Ære-strid, en. se Æresstrid.

Æres-trin, et. [I.l.a] (Ære-. vAph.
(1764)). (nu sj.) skridt mod højere stilling,

rang, værdighed ell. (især) trin, stadium i en

skala af stedse højere og mere ærefulde stil-

linger, værdigheder olgn. (jf. -trappe^. *der

var sluttet, ham til Stads Captain at giøre,
|

Men denne Spot ham af slig Æres Trin ned-
drev,

I

Af Byens Borgerskab en anden ud-

valt blev. Holb.Paars.300. 1714 giorde hånd
det sidste Æres Trin, da hånd ved Kongelig
Diploma blev promoveret til Doctor Theo-
logiæ. LTid.17S9.229. PAHeib.Sk.III.357. Nu
er han opstegen til det høieste Ærestrin,

som han kan naae. VSO. 1.48. MO. jf. Trin

sp.489^''. -tyveri, et. se Æretyveri.
Ære-stotte, en. se Æresstotte.

Æres-vagt, en. [1.3] vagt, der holdes

for at vise en person ære, ell. (især) de per-

soner, det mandskab, der holder en saadan
vagt; nu oftest om personer, der staar vagt

ved en kiste (indtil begravelsen finder sted ell.

under begravelseshøjtideligheden) for at vise

den afdøde ære. Amberg. Ikke som Sikkerheds-

vagt, men som Æresvagt, havde . . Peter

Hvitfeld . . indbudet Tolv af sine Medbor-
gere til at bevogte Huset. Ing.PO. 1.66. Mil
TeknO.311. Borgerkorpset . . afgav Æres-
vagten (for kongen) foran . . Provsteboli-

gens blomsterbeklædte Vort. Schand.0.1.115.
borgerforeningen . . spørger hvornaar dom-
meren skal føres til kapellet? De vil gerne

danne æresvagt. Branner.Søskende.(1952).74.

-vers, et. [1.2-3] (ogs.Ære-, FrHorn.PM.34.
Grundtv.SS.III.36. MO.). (jf. -sang og Ære-
digt; især æstet.) vers ell. digt til ens ære. *Vi
. . aldrig Ærevers

|
For tomme Navne sang.

Nord Brun. D.292. ThAMiill.UH.44. -vogn,
en. [1.3] (1. br.) om triumfvogn, prægtig lig-

vogn olgn. man . . havde bygget en prægtig
stor Æresvogn til at føre den hensovne
Arveprinds Frederik til Roeskilde ip&a,. Hjort.

NBl.6. Es.22.18(1931). -væg, en. [1.3] væg
med dekorationer ell. indskrifter til ære for

en ell. flere personer ell. væg i malerisamling,

-udstilling, der er reserveret malerier af en
kunstner, man vil hædre. Pol.^^l31945.7.sp.6.

O ære-syg, adj. [1.2] (ænyd. æresiug,

jf. ty. ehrsiichtig; sml. -syge) som har en
lidenskabelig, overdreven stærk lyst til at er-

hverve sig (større) ære, berømmelse, anseelse,

højere rang, stilling, værdighed (jf. honnet
ambition u. Ambitionj; overdrevent ærgerrig;

ogs.: som holder stærkt paa, at der vises ham
respekt, ærbødighed, æresbevisninger olgn. *En
yppig søger lyst; en æresyg stor rang. Falst.

BF.4.r *Sin Skaber til Spot
]
Besynger . .

Daaren
|
En æresyg Drot.Grundtv.PS.III.

485. (Schack Staffeldt) var altfor æresyg til

ikke at ville underkaste sig en Embedsstil-
lings Tugt for derigennem at være eller blive

en Overordnet. Brandes.1.309. \\ om forhold:
som vidner om, er udtryk for æresyge. ære-
syge n&ner. Rahb.Min.l795.II.207. søge Ry

ved en æresyg J)ød.NMøll.VLitt.I.608.
||

hertil f Æresvghed (jf. Æresygej. Moih.ÆW.
Hersl.TT.I.143. ca -syge, en. [1.2] (ænyd.
æresiuge, jf. <?/. ehrsucht; smL -tørst) det at

være æresyg. en æresyge, som bestaaer der-

udi, at den eene vil have sæde og fortrinn

for den anden udi forsamlinger. i/oZi.DA'^B.

18. Herren alene skal blive stor, og al men-
neskelig Æresyge, alt forfængeligt Stræberi

iJD skal trænges tUh&ge.MPont.Sk.24. -sæde,
-Siojle, se Æressæde, -søjle.

Æres-ol, et. se Arveøl.

Ære-tale, en. [1.2-3] (nu sj.) tale, der

holdes til ære for en ell. noget. LThura.(Falst.
Ovid.a7r). Mali. SgH. 432. AOlr.DH.1.97.
-tegn, -titel, -top, -trin, se Æres-
tegn, -titel, -top, -trin. -træ, et. (dial. ogs.

Ær-. JTusch.1.277. AxLange&Seeberg.Sdjy.
Planter. (1927). 20). (ænyd. eretræ, æretræ

20 (Cit.1596. (Jakob Madsens Visitatsbog. (udg.

1853).163)), ty. dial. ehrenbaum, mht. aern-

baum (hvis 1. led er Ahornj; der synes at

have fundet folkeetymologisk tilknytning sted

til Ære- i ssgr.; sml. u. I. Ær; bot. ell. dial.)

S( ahorn; løn; især om arten Acer pseudo-
platanus L., valbirk. JTusch.1.277. Rask.Fyn-
skeBS.71. Suenson.B.II.127. en paa Fær-
øerne næsten enestaaende Allé af Lærk, Røn
og Æretræ. DanmHavebr.739. Flemløse.109.

30 -tyv, en. [1.5] (ænyd. æretiuff, jf. ty. ehren-
dieb; nu sj.) person, der skiller en af med
ens ære, gode navn og rygte; især om ære-

skænder. Holb.LSk.II.3. *Hvor tør en . .

Æretyv dog sværte
|
En Mands sneehvide-

ste Uskyldighed PJSrerfa/iLI/0. 72. to infame
Bæster Degnen og Hustruen (i ,,Jeppe paa
Bjerget")^, de to Æretyve. HBrix. HK. 86.

-tyveri, et. [1.5] ^Æres-. SorøAmtstid.
^^Iitl908.1.sp.5). (nu sj.) det at være ære-

40 tyv; æreskænderi. Moth.ÆW. vAph.(1759).6.

-torst, en. [1.2] (nu sj.) stærk ærgerrighed,

ambition; æresyge. SkVid.IY.186. Foersom.D.
11.88. en Drengeærgerrighed .• . hvis altid

søgende Æretørst lædskes ved Sejre, vi til-

deler os se\\.Bang.HS.U38. -torstig, adj.

[1.2] (ænyd. d. s.; nu næppe br.) som har
æretørst. *Hvo Ære-tørstig er, og agter Sejr

at vinde. LThura.Poet.292. NordBrun.ET.18.
-vers, et. se Æresvers. f -værd, adj. [1.2]

50 (jf. ty. ehrenwert) d. s. s. -værdig. Moth.
Æ19. [Jac. Muus.] Et dobbelt Ære-Minde i

Liv, og Liig, til og over En dobbelt Ære-
Yærd.tiielpaaligvers.fl757]. *een af sammes
(o: bladets) æreværde Venner (o: Rahbek),

\

Hvis Navn jeg ikke her at nævne nænner.
Bagges.Y.190. -værdig, adj. [1.2] (æ.nyd.

d.s.; jf. ærværdig; nu sj.) som fortjener hæ-
der, anerkendelse; hæderværdig; ogs. d. s. s.

ærværdig. Nysted. Rhetor. 31. *En ærevær-
60 dig og bedaget Pater. TVess. 295. det ned-

trykte Folk, som af mange Aarsager bør
være os æreværdigt. Balle. Bib. 1. 123. Der
maatte sejres, og hvis ikke dette skete,

maatte hellere alt lægges øde: Livet, et ære-



1341 Æreel Ærgerrighed 1342

værdigt Liv, blev dog alligevel forbi med
Tyskernes ^eir. EBrand.(Pol.V»1930.15.sp.4).

Dersom det behager Eders Naade, Eders
Ære-yæTdighed.Nysted.Rhetor.Sl. -«1, et.

se Arveol.

ærge(re), v. se ærgre. Ærgelse, en.

se Ærgrelse.

ærgerlig, adj. ['erqnrli] (dial. og under-

tiden dagl.ær'^eVig. Langehek.Lex.A61a. Fol-

JcetsNisse.l851.sp.391. MILIV130. SvClaus.

IRosenlænker.(1933).80. Feilb. gldgs. ell. dial.

ærkelig. ['Bj^ftili] Rask.FynskeBS.71. Kron-
borg. Historier.(1903).51. Flemløse.14. — sj.

ærgrelig. Bøgh.JT.275.296. ærsrrerllg. Khh
Aften'p.l778.sp.692.710.732J. adv. -t ell. d.s.

ell. (t) -en (vAph.(1759).6). (no. ergerlig;

fra ty. årgerlich, aft. af Jirgern (se ærgre^
||

ordet har tidligere fortrinsvis tilhørt talespr.

(og dette er delvis endnu tilfældet), jf.: „Dagl.

Tale og tydsk."MO.)
i) t som vækker anstød, forargelse; for-

argelig. Nogle . . vadskede i Frederichsberg

Have lige for Slottet og hængte Tøjet op
imellem Træerne, hvilket var et ærgerligt

Syn.Gude.O.203. ærgerlig krønike, se Krø-
nike 1.

2) om person ell. persons sind, udtryk olgn.

2.1) (nu ikke i rigsspr.) som. udtr. for varig

sindstilstand, karakteregenskab: vredladen,
gnaven, utilfreds, fortrædelig olgn.; som
let lader sig ophidse; ogs.: bekymret (Feilb.).

Min Madame . . er den knappeste og ærgerlig-

ste Kone i hele Byen. KbhAftenp.177'5.sp. 148.

Han har et ærgerligt Sind. VSO.I.49. (han)
viser sig heelt igjennem som en knarvurren,

ærgerlig Papa af en temmelig spidsborgerlig

"^atnr. Heib.Pros.IVlSl. Præsten, der senere

af min Moder omtaltes som en meget ærger-

lig Mand, sagde: „den Unge (o: et barn, der

skal døbes) skriger jo som en Kat\" HCAnd.
ML.2. 2.2) opfyldt af ærgrelse over noget;

som ærgrer sig. (ofte i forb. m. over (jf.

III. over 11. ij ell. paa (jf. II. paa 13.4j).

blive ærger]\g.vAph.(1759).6. Jeg kom, ær-

gerlig i Hovedet over den besværlige Vci,

til et Yertshmis. Bagges.NK.182. D. maatte
. . gaae, meget ærgerlig over at hans Plan

skulde kantre ved denne Mands Stivsindet-

hed. //r2.£F.762. Ras var ærgerlig over, at

Barbara rev sig løs, ærgerlig paa sig selv,

fordi han ikke straks havde sluppet hende.
Elkjær.MH.31. \\ som udtrykker ærgrelse, en

ærgerlig Latter (o: over det ødelagte gevær).

Blich.(1920).X.62. H.s ærgerlige Ansigt var

. . pudsigt. GjVi.T.5. have en ærgerlig Mine.

D&H.
IJ

hertil (1. br.) Ærgerllghcd. Dette
Optrin vækkede C. s Ærgerlighed paa Onk-
len. G!y/5.F//./36. BerlTid.^*hl935.Aft.4.sp.6.

3) om ting ell. forhold: som fremkalder
ell. er forbunden med ærgrelse; som
virker irriterende paa en; nu især: som
man ærgrer sig over (bagefter), (ofte upers.:

det er (var) ærgerligt, det er (var) irriterende,

meget kedeligt), hvad, som er det ærgrerlig-

ste, at jeg skal skille mig ved mine Penge
(til tom selskabelighed). KbhAftenp. 1778. sp.

710. ingen venlig Erindring har qvægende
samlet, nei ærgerlige Tanker have opirrende
sønderrevet, mit Sind og min Stemning.
Sibb.'L(1826).8. De har Sands nok til at
ærgre Dem over det, som er ærgerligt.

Goldschm.NSU.Vn.21. jeg arvede mit ærger-
lige Navn (o: Tværmose) efter min salig

10 Fader. Bøgh.JT.lO . en ærgerlig Fejltagelse.

D&H. det er ærgerlige penge at give ud.
DSt.1904.118. De Penge, jeg beder om, er

tilsyneladende kastet ud af Vinduet, ærger-
lige^ Penge. MLorenizen.(PoU''lx%194n.l9.sp.2).

fÆrgernis, en. (''ogs. Ærgern es. Anti-
Specfafor.105. Skuesp.V321). ftt. d.s. ('Hen-
des Søster . . giør mig tusinde Ærgernes
ved hendes fremfusende Yæsen.Skuesp.11,3.

8). (fra ty. argernis, til årgern (se ærgrej)
20 d. s. s. Ærgrelse. Du ærgrer dig over at Æres-

Titler ere stegne til den Grad, som vi nu
see. Jeg finder ingen Aarsag til saadan
A^jrgernis.Holb.Ep.V^lOS. Ærgernisen over
at see sig betvungen. Biehl.DQ.11^357. Kum-
mer og Ærgernisz skalde og graane hans Isse.

Born.MineHændelser.(1834).206.
ærgeri-ig, adj. [Br'g'Br'i] (udtale m.. ho-

vedtryk paa 1. stavelse er nu sj. uden for dial.,

se Feilb. og VnivBU.376 og jf. SvGrundtv.
30 samt: „(udtales) ærgjérrig, men ogsaa ærgjér-

r]g.'" Levin.), (nu kun dial. apregerrig'. Clifau.

IR.14. Esp.404. jf. Feilb.). (ænyd. ær(e)g(i)e-

rig, -g(i)ærig, sv. åregirig, fsv. årogirugher;

fra <j/. ehrgierig, mn<. erengirich; jf. gerrig l.i

II
srnl. ære-begærlig, -syg) som stræber efter

at opnaa berømmelse, anerkendelse, æresbevis-

ninger ell. større anseelse, højere stilling olgn.;

som har ambitioner; tidligere: som paa en
ufin, anmassende maade stræber efter ære, som

40 søger at faa større ære, anseelse, end der til-

kommer ham (jf. Moth.ÆlS); ogs. (dial.):

som kræver, at der vises ham ære, respekt,

særlig hensyntagen olgn., som er stor paa det,

stolt olgn. (Esp.404. Feilb.). Holb.Tyh.V. 8.

Jeg har i en stræng Forstand aldrig været
enten ærgjérrig eller stoeYagt\g.Ew.(1914).
IY.256. den Ærgierrige, der anseer det, at
gielde for Betydende, som det høieste Gode.
Mynst.Psychologie. (1830). 115. den Ærgier-

50 rige . . attraaer den indvortes saavelsom den
udvortes Ære; men isteden for ved hiin at

bane sig Veien til denne, bruger han den
modsatte Maade.NTreschow.Den menneskelige
Natur.(1812).431. uegl. (spøg.): Træffer man
. . paa en enkelt Eg, er det her og der i

Strid med ærgerrige Boge. KnudChristensen.
Grihskov.(1929).22.

|| f ærekær. Denne Na-
tion (o: japanerne) er meget ærgierig, og
derfor intet til ærens Svekkelse begaar.

60 Pflug.DP.589. Ærgerriglied, en. flt.

(især i bet. 2) -er. (ænyd. ær(e)gerrighed o/?.)

I) det at være ærgerrig; ambition; ogs.: det

at sætte en ære i at gøre ell. opnaa noget ell.

det at have noget som sit højeste ønske, som
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maal for sine bestræbelser, hvad som hos
Mands Personer lastes som Ærgierrighed, og
kaldes Rang-Syge, heeder hos Fruentimmer
en honet Ambition. Holb.Philos.Y 7. (hun)
sætter sin største Ærgjerrighed i deslige Ting
som at hun har en saa udmærket god Smør-
smag. iTrg.^ST.^^?. (vi) stræbe med besindig

Ærgjerrighed at udmærke os blandt vore
MeåhoTgere. Goldschm.Hjl.II.781. Jeg har slet

ingen Ærgerrighed i Retning af at være ung
Pige. Jeg er uhelbredelig gammel Jomfru.
ERode.ITidensKlo.(1949).14. \\ i forb. som
det er hans ærgerrighed at m. flg. inf.

Det var hans Ærgjerrighed, engang at kunne
føre sin Moder ind i en saadan . . Byg-
ning. Goldschm.R.323. med . . Glasset i sin

Haand, som det var hans Ærgerrighed ikke

maatte ryste. Bang.GH.125. Pont.LP.VII.77.

2) (lidt gldgs.) ærgerrig person. Corinna . . var
Idealet for de unge Ærgjerrigheder blandt
KYinåeTne.Brandes.RF.256. I 1237 flygtede

(Snorre) til Norge for sin Brodersøn Sturla

Sigvatssøn, en anderledes handlekraftig Ær-
gerrighed.NMøll.VLitt.11.356. De andre 3

Herrer Mordere i Komplottet (o: et at-

tentat) var Slyngler, syge Ærgerrigheder.

KMunk.S.13.
ærgre, v. [•erqra] (sj. ærgere. JRPaulli.

SB.23. — dial. ell. undertiden dagl. ærge
(skriftformen kan dog ogs. dække over formen
ærkej. Holb.Bars.IY5. Prahl.LY.274. Majkat-
ten.1945-46.83. jf. Feilb. se ogs. ndf. 1. 43. —
især dial. ell. gl.-kbh. ærke [''Bjg'a]. Rask.Fyn-
skeBS.71. Hostr.G.105. YKorfitsen.PE.64.
MartinAHans.JR.^ (1950).33 (orig.38: pine;.

Soya. Det nye SfilomEnhver. (1938).38. Feilb.

Flemløse.90. LollO. — nu kun dial. ærkre. Fol-

ketsNisse.Vil853.sp.4. Schand.SD.200. Rørd.

S.144. jf. Feilb. — f (muligvis trykfejl) ægre.
Holb.Kandst.il. 3 (1724, 1731, 1743: ærgrej.

vAph.(1759).6). -ede; imp. ærgr (Fleuron.

IN.32. B.T.'Vi2l939.2.sp.4) ell. (baade til

formen ærge og ærgre^ ærg (Zeppelin.E.28.

BerlTid.^'U1953.M.20.sp.3. jf. Jesp.MFon.^
45) ell. (dial. ell. gl.-kbh.) ærk (De ti glade

Dyrehavsbud.(1884).7. LollGr.73) ell. (nu
næppe br.) ærgre ^*Nu hør, og ærgre jer!

Oehl.Y76). (endnu ikke hos Moth og Gram.
Nucleus.; ligesom no. ergre laant fra ty. år-

gern, jf. mnt. ergeren, oht. ergiron, argiron,

til oht. argiro, mnt. erger, komp. af ty. arg

(se argj; jf. indærgre samt forærgret || andre

afl. af arg foreligger i sv. dial. årga, ophidse,

no. dial. erga, ærgre, oldn. ergjast, blive mod-
løs, oeng. iergan, gøre modløs, eargian, være
slap, fej, og i arge (s. d.) || „meest i Tale-

ST^r." Levin.)

I) t give (en) forargelse, anstød; forarge
(3); refl.: forarges. Author har brugt den
Forsigtighed, at hånd har ladet denne Bog
see ikkuns af nogle faa iblant hans Venner,
paa det at de Eonfoldige ej skulde ærge sig

derover. LTid.1728.170. jf.bet.S.i: jeg hørte
dem (o: skuespillerne) bande engang nogle

store Kiød-Eeder. Hvorudover jeg ærgrede
mig saa, at jeg icke har forvundet det endnu.
Holb.Ygs.III.3.

2) vække ærgrelse hos. 2.1) om person.

Alt dette sagde han, blot for at ærgre mig.

YSO.I.49. *Pyt — Fruen kan jo ingen Ting,

men hun kan ærkre Manden. Schand.SD.200.
(de) havde ærgret hinanden. EBertels.MH.
103.

II
(dial.) i ønskemaade, m. ubestemt bet.,

10 i eder som den onde (Flemløse.177) ell. satan
(Oldemors Erindringer.(1908).17) ærgre migl

II (jf. u. bet. 3.2J i forb. m. adv. ell. præd. til

obj.: bringe i en vis tilstand, faa en til at

fortrække olgn. ved at ærgre ham; ofte i udtr.

for stærk ærgrelse, (min mand) ærger mig
dog ihiel. KbhAftenp.l778.sp.l09. *Man ærg-
rer dog ei Tydsken bort,

|
Om man sig

ærgrer sort. Rahb.PoetF. 1.107. (enken) havde
ærgret Livet af sin første Mand. CMøll.

20 Turistkompagniet.(1889). 233. (digteren) blev
ærgret til Døde af sine Nærmeste. TomKrist.
(PoUViil947.10.sp.5). 2.2) om ting, forhold.

(især i upers. sætn.). vAph.(1759).6. *Det
ærgrer en herskesyg Flane,

|
At ansees med

saadan Foragt. Tode. 7. 224. Gud . . sagde:
jeg vil udrydde den Menneske-Slægt, jeg

har skabt paa Jorden . . for det ærgrer
(2. udg.: harmer^ mig, at jeg har skabt dem.
Grundtv.HYI.44. „i hvad Hensigt er da Ver-

so den skabt?" spurgte Candide. „For at ærgre
os," sagde Martin. GSaxild.C.89. Det ærgrede
ham at lade sig sele af dette Barn.NisPet.
SG.368.

3) refl. ell. (i bet. 3.1 ; nu 1. br.) i pass.

('ærgres og stampe i Jorden.vAph.(1759).6.
Winth.Krum.l6. Goldschm.Chol.llO). 3.1) fø-
le ærgrelse, (især i forb. m. over, jf. III.

over 11.ij. (jeg) ærgrede mig om Morgenen
at jeg ikke var taget med Dampskib til

40 Liiheck.HCAnd.BH.71. Selskabet maa slets

inte ærgre sig (i manuskript rettet m. Ho-
strups egen haand til: ærke sig). Hostr. G.
(udg.1944). 127. Holberg ærgrede sig over
Førsteudgavens mange IryMeil. BilleskovJ.

H.I.37. at holde sig Smaafortrædelighederne
paa Afstand med et „Man skal aldrig ærgre
sig." Pol.'*l3l940.Sønd.l3.sp.4. jf. u. bet. 3.2:

L. ærgrede sig, saa hun blev sort. Oldemors
Erindringer.(1908).25. han kan ærgre sig

50 over en flue paa væggen, se I. Flue 1.2.

3.2) (jf. bet. 2.1 slutn.) i forb. m. adv., præp.-
led ell. præd.: bringe sig selv i en vis
tilstand, paadrage sig noget ved ærg-
relse, ærgre sig til Døde. YSO.I.49. Spring
over Rihn-Strømmen. Jeg kand ægre mig
ihiel, naar jeg hør tale om de Sager. Holb.
Kandst.II.3. sa.Er.III.l. YSO. D&H. || i

forb. m. præd. ærgre sig (gul og) grøn, pukkel-
rygget, sort (se grøn 1.4, gul 1, pukkelrygget

60 2, IV sort 9.2; ell. syg (Prahl.LY274. EChri-
stians.Hj.311). \\ i forb. m. obj., der betegner

sygdom ell. skavank, man paadrager sig ved
ærgrelser, ærgre sig en Sygdom i^aa.YSO.I.
49. saa ærgrer jeg mig en Pukkel paa Ryg-
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genWorsaren.^*liil858.sp.9. jeg lover Dem,
at jeg . . ikke foreløbig skal ærgre mig graa
Haar i Hovedet over min egen Unyttighed.
Gjel.T.182. ærgre sig en svindsot paa halsen,

se Svindsot l.i. i fori. ærgre sig noget
til: ærgre sig en gulsot til (ell. paa halsen^,

se u. Gulsot, ærgre sig en pukkel til, se

Pukkel 2.2.

ærgrelig, se ærgerlig.

Ærgrelse, en. [•ercLralsa] (dial. og

undertiden dagl. Ærgelse (skriftformen kan
dog ogs. dække over formen ærkelse^. Thielo.

M.9. Langebek.Lex.A61a. OeconH.(1784).III.

11. Hjort.KritLit.n.l69. — dial. ell. gl.-khh.

Ærkelse. Rask.FynskeBS.71. Kronborg.Hi-
storier.(1903).47. UnivBU.370). flt. -t. (no.

ergrelse; vhs. til ærgre; jf. Ærgernis) det at

ærgre sig; bitterhed i sindet, fortrydelse, irri-

tation, opstaaet ved, at noget er mislykkedes

for en, at man har baaret sig uklogt ell. klodset

ad, forspildt sine chancer, ell. at en person,

har svigtet de krav ell. haab, man havde stillet

til ham, har handlet mod ens ønsker olgn.; ogs.

om (ell. indbefattende tanken om) den begiven-

hed (m.odgang, tort, uheld osv.), der faar en

til at ærgre sig. (ofte i forb. ærgrelse over
noget, have ærgrelse af noget (MO.), volde

(en) ærgrelse(r) (Cit.1828.(Brøndum-Nielsen.
PM.264). Bl&T.)). vAph.(1759).6. døe af

Ærgielae. VSO.I.49. Ærgrelse over at have
faaet en Kurv er en retmæssig Følelse hos
en Mand, og altid bedre og uforvindeligere

end en daarlig Kjærlighed. GyZ&.TTi 76. Ve-
sterport . . smældede i (ved midnat) ; en
heel Deel Mennesker stode lukkede ude .

.

Nogle stode der i stor Forskrækkelse, Andre
i ÆTgTehe.HCAnd.(1919).Y317. Det var
denne (præken) Luther havde den Ærgrelse
med, at (osv.). Brandt.CP.224. Jonas Tvær-
moses Ærgrelser. Bøgh.(bogtitel.l875).

ærgrerlig, adj. se ærgerlig.

serg-som, adj. (afi. af ærgre (ærge);

dial.') opfyldt af ærgrelse(r). nu var (dagen)

gold og indholdsløs, hvis den ikke ligefrem

var ærgsom . . hvorledes skulde man vel la'

være at ærgre sig over, at en anden . . ud-
slettede al ens Giærning. Aakj.PA.29. Bre-

gend.HB.194.
Ærinde, et. [Iæ(*)ran8] dagl. ogs. ['^rana]

ell. ['ærna, i'Brna] (jf. skrivemaaden Ærne.
Med Pigerne man saae ham Smør at kjær-
ne . .

I

Tidt løb han ogsaa med, naar de
gik Ær'n'e

|
Til Skyttens eller Sognefog-

dens G&ard. PalM.IY52. B.T.^'U1933.4.sp.4.

hun . . gjore sig et Ærne for at se den
nye Mand. Herdal.Løg.(1935).264. Byærner.
Soya.EnOæst.(1941).25). (ogs. skrevet Æten-
de. saaledes VSO. MO. SvOrundtv.; siden

Saaby.^ findes kun formen Ærinde i de mini-
sterielle retskrivningsordbøger (jf. De nye Ret-
skrivningsregler. (1888). 16). — nu i rigs-

spr. gldgs. ell. arkais. Ærind, Ærend. Holb.

Pants. III. 2. PMøll. (Brøndum -Nielsen. PM.
51). CKMolb.Amb.47. Brande8.Y440. EBrand.

UdenfL.82. JakKnu.CD.34. Gravl.DD.23.
KMunk.EI.75. jf. MO.). flt. -r ell. (nu kun
dial.) d. s. ((naar læredrengene) gaar deres

Mesteres andre Ærinde i Byen. Cit.l718.(Hist

MKbh.1.96). Esp. §127,2). (glda. ærændhæ
(Michael.7. Brandt. RD. 11.236. PLaale.nr.
341. Rimkr.M.201), ærennæ (Mand.23), sv.

årende, no. ærend, oldn. erendi, ørendi, ey-
rendi, oeng. ærende (eng. errand^; osax. arundi,

10 oht. arunti ; vistnok en afl. af et verbum, der

har svaret til oldn. inna, udrette, give besked,

fremsige, m. m. (jf. I. Indej, forsynet med et

præfiks: got. us- (se MASO.IV.lff.))
I) om sag, forretning (II.3.3) ell. hverv,

som en person udfører , ordner paa egne
ell. andres vegne. I.l) (nu kun med over-

gang til bet.l.2-z) forretning ell. sag, som
det paahviler en at udføre, ordne som
embedsmand, borger osv., ell. hverv, givet

20 en af en myndighed, mission (l.i), sen-
delse (2) (jf. Statsærindej, ell. andet hverv,
kommission (især: af vigtighed), der er

overdraget en af en anden at udføre
paa dennes vegne (uden tanke paa nødven-

digheden af at begive sig et sted hen), ell. den
bemyndigelse, det mandat, der er givet en.

de Ærinder, som en Superintendent befalede

eie.DL.2—17—22. Horats havde faaet det

Ærinde . . at forfatte et Jubeldigt. JBaden.
30 Horatius.1.377. Hertugindens Ærind i War-

szawa var . . at anmode Polens sidste Konge
om at afgøre en Stxid. Brandes.HD.19. jf.:

dog er selv den høieste Sendelse i Aandens
Verden kun et Ærende. Kierk.IV163. offent-
ligt ærinde: Leth.(1800). Give Ærinde,
give i Commission; give at besørge. Le</}.

(1800). 1.2) m. særlig tanke paa den mundt-
lige fremførelse af en sag, for hvis skyld

man har opsøgt en person, ell. det budskab,
40 den besked, man bringer vedk. paa egne ell.

en andens vegne. Alexander lod Sendebud
gaae til Ptolomæus . . med følgende Ærinde
(Chr.VI: saadanne ærinder^, idet han lod

sige. lMakk.10.51. „hvad er ellers dit Æren-
de?" — „Jeg har en tienstlig Hilsen fra Ge-
neral HolejpheTnes." Holb.Ul.II.5. Man bør
ikke strax begynde med sit Ærinde; det er

at falde med Døren ind i Hnset.Heib.Poet.

VII.338. Træd ind . . her vil I strax kunne
50 fremføre jert Ærind om ikke for Kong

Frode, saa for hans EiteTiø\ger.Gjel.KH.71.

Han sidder lidt, som det er trykkent for

ham at faa sit Ærinde frem. Skjoldb.O.107.

jf. u. bet.l.B: stammende forretter (hun)
sit Ærin de. BechNygaard.O0.59. 1.3) hvad
man ordner, besørger for sig selv ell.

en anden paa et sted, hvortil man maa
begive sig; sag, der nødvendiggør gang, tur,

en (nu især: kortere) rejse til et sted, hvor

60 den skal ordnes; nu oftest om forhold som
aflevering, afhentning af noget, indkøb og

andet, hvorefter man „gaar i byen" (jf. By-
ærindej. (især i forb. som besørge, for-

rette, røgte (se II. røgte 2) ell. udrette

XXVII. Rentrykt "/. 1»54 86
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(se udrette 2.ij et ell. sit ærinde^. Da de

(o: argonavterne) nu vel havde forrettet deris

Ærinde, seylede de til Græken-Land igien.

Holb.Intr.L3. Et vigtigt Ærinde kalder mig
(o: Niels Ebbesen) hertrai. Sander. NEbb. 72.

Eders Naade behager reent at forglemme,

at I iaften gav mig Forlov til at forrette

et lille Ærende nede i Lsindshyen. Etlar.GH.

1.65. Hun havde besørget et Ærinde i Tøj-

brugsen . • det var nogle Lærredsknapper.
Raae.GL.13. uforrettet ærinde, se uforrettet

2.
II

faa ærinde (til et sted); i egl. bet.:

Knøsens Fader Frederik
|
I næste Kjøbsted

Ærind &k.Wilst.D.IIL9. billedl., i udtr. for

at fingre, blik, tanker søger til noget, sysler

med noget. Marie sidder og passer sit Sytøi,

men Øinene faae saa tidt Ærinde til Niels.

Ant Niels. (Folkekal.1865. 144). (hun) strøg

forskræmt med begge Hænder ned over

Kjolen for at hæge sig lidt. Derefter fik

Fingrene Ærinde ved HaBiTet. Leck Fischer.

KM.105. 1.4) (delvis til bet. 2) efter præp. i,

i udtr. for at besørge noget (bringe et budskab

ell. (især) aflevere, afhente noget, gøre et ind-

køb ell. udføre et arbejde) for sig selv ell. en

anden paa et sted, man begiver sig til; ogs.

som udtr. for at være paa færde, paa tur for

at besørge noget. Holb.Bars.L6 (se sp.1349''*).

Jeg gaaer ud i Byen et Øjeblik i et Ærende.
PAHeib.Sk.L219. en frisk Foraarsdag kom
Degnen fra Saltum kjørende i Ærinde til Præ-

sten i Ingstrup. Goldschm.V11L347. mange
henvendelser fra de enkelte ansatte (ved

statsbanerne) i personligt ænnde. Vingehjulet.

1952/53.79.sp.l. jf.: de fleste Mennesker for-

staa ikke at skjelne de vandrende Fugle fra

dem, der flyve i deres daglige Ærinder. jPrem.

DN.439. i lovligt ærinde: Holb.LSk.II.l

(se u. I. lovlig 2.2). Sænkningen af de nev-

trale Skibe i lovligt Ærinde paa Havene.
Pol.''U1940.2.sp.3.

II
(nu 1. br.) i forb. som

rejse, være i ens ærinde ell. i ærinde
for en. „hvad giør du da her?" — „Jeg er

i Ærinde for Jomhuen.'' Ew.(1914).II.309.
reise i et offentligt eller privat Ærende. VSO.
1.47. Denne herlige . . Fugl, som vor Konge
bruger til at sende i Ærende for sig, hedder
'P'hoemx.Molb.Ev.474. Er det efter hendes
Ønske og i hendes Ærind, at De kom-
mer? EBrand.UdenfL.82. til bet. l.i: Under
Grevens Fejde anvendes han i diplomati-

ske Ærmder. OFriis.Litt.209. i kongeligt
(EPont.Atlas.V970) ell. i kongens ærinde,

(jf. i kongens bud u. Bud 2; foræld.) som
udsending for kongen; i kongens tjeneste. Moth.
Æ23. Nørreg.Privatr.11.89. MO. 1.5) i forb.

m. have, især i forb. have ærinde |j i egl.

bet. (til bet. l.i-3^; have noget at meddele, et

budskab at bringe ell. et hverv at udføre (for

sig selv ell. en anden) ell. have noget at gøre,

bestille et sted ell. (delvis til bet. 2) have noget

at gaa efter, gaa om, have noget som maal for

sin gang, tur. Jeg har et vigtigt Ærende, (thi

jeg vil) begiære hans Datter, som jeg saa

lenge har været forlovet meå.Holb.Kandst.
1.2. de (skrev) Hertugen til . . at de havde
Ærinde (o: et budskab) til ham fra Rigets
Raad. sa.DH.II.303. Han har Ærender alle-

vegne, i Gaarden, i Byen, i Marken. VSO.
Han havde Ærinde i Assisi (og) kunde
komme ind med Pater Felix paa dennes
lille Yogn. Jørg.RB.153. den Mulighed (var)

aldeles udelukket at nogen skulde ha Ærinde
10 til hende selv. TDitlevsen. BO. 12. have et

modt ell. modent ærinde, se lY mod 3,

moden 3. || i videre (billedl.) anv. saa længe
England har Ærinde i Asien, er det af

Livsbetydning for det, at ingen fremmed
Magt kan spærre Vejen gennem Suezkana-
len.VilhRasm.ÆM.7. (agerhøns) søger efter

mulig efterladte korn i den tilsneede stub-

mark, hvor de nu er de eneste som har
ærmåe.EKonstantin-Hansen.Samlivmeddansk

20 kunst.(1937).40. i udtr. for, at en person har

(og røgter) sine sysler, interesser, opgaver ell.

har god grund, er berettiget til at gøre noget:

jeg har Ærinde mange Steder, mange Jern
i Ilden. Cit.l836.(Hjort.B. 1. 88). Kun hvis

Forskeren formaar at lægge Liv til Liv, har
han virkeligt Ærinde. JVJens.Intr. 29. som
udtr. for, at noget bevæger sig ell. sigter mod
et maal, at ens blik ell. tanker søger et sted

hen: Naar den stille Mikkel gik igjennem
30 Byens Gader, var hans Blik fæstet mod

Jorden, hvorimod Anders med sine sorte

Øine allevegne havde Ærinde, især hvor
der var smukke Viger. Winth.IX.272. hans
tanker havde andetsteds ærende end i al-

leens gamle linde. NMøll.H. 2. (de) indsmug-
lede Vaaben havde Ærinde vidt omkring.
Østrup.AH.219. ^ om mast ell. stang: hælde,

staa skævt (til en vis side). Harboe.MarO.
IdrætsB.1.381. i udtr. for, at der stilles mange

40 krav til ens penge, forraad (i forb. som ens

penge osv. har mangesteds ærindej; Thing-

bordet . . Offerbordet, og . . de mange andre
Borde, hvor (bondens) med suren Sved for-

tjente Skillinger have Ærinde. Blich.(1920).

XXin.137. hans knapt tilmaalte Løn .

.

havde mange Steds Ærinde. Aakj.VB.160.
man forstaar nok, at Kød og Flæsk havde
mange Steds Ærinde. Halleby. 67. (især i

forb. m. til) i udtr. for at tage sigte paa,
50 have ,,adresse" til noget ell. have et vist for-

maal ell. være af betydning for, tale til, have

bud til. kvadet har bestemt ærende . . til

Danmarks konge.AOlr.DH.il.48. man tager

Æmner fra fransk Historie (o: til romaner),

der kan have patriotisk Ærinde.NMøll.VLitt.

II1. 738. Kærnen i (Grundtvigs) kirkelige

Vidnesbyrd har Ærinde til kommende Slæg-

ter. Z?a«Xoc?i.Ltd<a//iver<.fi94(?;.iii.

2) gang, tur til et sted for der at be-

60 sørge noget for sig selv ell. andre (jf.

Smut-, Svinke-, Svipærindej; nu oftest om
tur for at afhente, aflevere noget, gøre indkøb

olgn. Cit.l721.(Vider.I.150). (bed til gud)

at jeg maa udfries fra de Vantroe i Ju-
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dæa, og at mit Ærinde (Chr.VI: min tie-

neste^ til Jerusalem maa blive de Hellige

behageligt. i?omJ5.3i. dermed gik S. videre

på sit asTmde.Grøni.SY204. (hun) sender

Stuepigen Ærinder i Byen. CHans.F.25.
\\

især i faste forb. som gaa et ærinde ^f
gaa ærinde. vAph.(1764).9) ell. (især om
personer, hvis arbejde (delvis) bestaar i den
slags arbejde, fx. bybude, bydrenge, husassi-

stenter) gaa ærinder. Éøysg.S.52. en gam-
mel Karl, som ryddede op og gik Ærinder.
HCAnd.(1919).IL271. De to mindre (børn)

var gaaet et Ærende ned paa Godthaabsvej
for Moren. AndNx.MR.77. gaa sit ærinde
ell. (nu især) gaa sine ærinder; ogs. (nu
næppe br.) i videre anv.: passe sine sager,

sit arbejde. Flye mig Møllen (o: kaffemøllen)

min Søn, og gak dit Ærende. Jeg gad gierne

male Caiiee.Holb.Bars.1.6. Kan du (o: en

tjener) dog ikke eengang lære at gaae dine

Ærender ligefrem, uden at bekymre dig om
anået.PAHeib.Sk.II.249. gaa ens ærinde,
besørge et ærinde for en. (de) lode sig (ikke)

til andet bruge, end til imellem begge Par-

terne deres Ærinder at gaa og forrette.

Slange.ChrIV.650. Jeg skal gaa dit Ærinde
med det samme. Elkjær.MH.205. Hvor er

de Mænd (o: mine gesandter), der gik mit
Ærind til åig? KMunk.EI.66. i videre anv.:

udføre ens befalinger, hjælpe en, arbejde, virke,

handle til ens fordel ell. gavn. Paa den Tid,

da England udadtil gik den hellige Alliances

Ærind. Brandes.VééO. en Mand, der for det

meste gik Tyskernes Ærinde. Rosendal.D. I.

139. polemisk -videnskabelige Smaaskrifter,

hvori Forfatteren gaar sit eget Ærinde.
BilleskovJ.H.11.35. jf. Mau.11999. give sig

ell. gøre sig et ærinde, begive sig et sted

hen under foregivende af (ell. idet man har

sørget for) at have noget at besørge der. Giør

dig et ærende, og gak ind og see, at du kand
bringe hende \).ernd.Eolb.GW.(1724).20sc.

Hvormange Ærinder har jeg ikke givet mig
ind i Boutiken (for at tale med den unge
pige) \Heib.Poet.Y177. hun hørte at den unge
pige var derude (o: i entreen) og gjorde sig

et ærinde derud. Herdal.BL.34. jf. (nu næppe
br.): (han) giorde sig til Ærinde at flytte

sin Hest, som stod i Tøier i samme Eng,
som Marens (o: hans elskedes) Køer gik.

KbhAftenp.l778.sp.501. giøre sig noget til

Ærende. VSO.1.47. løbe, rende ærinder
(ofte, jf. ovf. 1.29 ff., billedl): den Lakei, som
. . render Ærinder for den Herre, som har
skaffet ham ind i et Embede. KbhAftenp.
1777.sp.605. en saadan Troens Ridder (hvis)

Sjæl fra Begyndelsen (er) adsplittet i det

Mangfoldige . . vil bestandig løbe Ærinder
i Livet, aldrig gaae ind i Evigheden. ZterA;.

111.93. Vil De smide Dem selv i Snavset?
Vil De rende Helstatsmændenes Ærinder.
Schand.TF.11.363. skulle et ærinde: Jeg
skulde i Byen et Ærende (orig.: Jeg skulde
i Byen i et ærende). Holb.Bars.(1731).1.6.

Min Søn! jeg skal et Ærind ud i Byen.
Oehl.1.184. „Hvad skal du i byen?" — „Aa,
jeg skal en hel masse ærinder."

j
(dagl.:)

være et ærinde (i byen), han var et Ærinde
for K&ncelliraiaden. MylErich.S.86. Naar Ma-
dammen var Ærinder, listede han sig over
Gaardsrummet til Sukkertønderne. KMich.
HE.105.

3) (ænyd. d. s. (i forb. som gaa sit ærinde
10 (Kalk. V. 1202), haffue it strengt (o: pres-

serende) ærinde (ClPorss.Hussbog.(1613).
KkS^)); jf. II. Forretning 3.4; talespr.) eufem.
anv. af bet. 1.3 og 2: det at forrette sin
nødtørft (udtømme sin urin ell. have af-

føring: lille, henh. stort ærindej paa et sted,

hvorhen man (i dette øjemed) har begivet sig;

gang, tur til et sted, hvor man kan for-
rette sin nødtørft (ofte i forb. et naturligt,

nødvendigt ell. vist (se II. vis b.i) ærinde;
20 se ogs. u. hemmelig 2.1 slutn. og naturlig

2.3J; ogs. undertiden om ekskrementerne. En
Mand styrtede . . ud af et Tog, der neppe
endnu var standset paa Rendsburg Station

. . og stillede sig med Ryggen mod et Vindue
der, hvorefter et stort Ærinde paafulgte ned
ad Ruden. Rambusch.JE.190. den 2 Øre, som
Damerne maa betale for det lille Ærinde
(o: i et nødtørftshus).PoUViol913.4. \\ efter

præp. i. *Da du (o: en ung dame) for-

30 lod os naivt i det Grønne,
|
Var det i dit

eget Ærinde tilvisse.Aarestr.SS.III.138. bag
Steendyngen . . fandt vi Obersten siddende
paa Hug i et meget naturligt og menne-
skeligt Ærinde. Hrz.JJ.111.94. en Aktionær
skulde forlade Riddersalen i et „nødvendigt
Ærinde". Maaløe. EnPressemandsErindringer.
(1934).168.

II
i forb. som besørge (se ogs.

u. besørge 2.2J, forrette, gøre, skulle et
ærinde. Mecha, hvor der sigis alle Tyr-

40 ckerne skal have deris store Privet, som nok
maatte være værd at besee, saasom mange
Folk reiser Aarlig did, for at forrette deris

Ærinde. Phønixb.FM.1726.Nr.6.4. (jeg spør-

ger) om der i den Tiid, Eders Velbyrdighed
har været indespærret . . ikke er kommet
Eder en Drivt eller Lyst paa, til at besørge

det store eller det lille Ærinde, som man
siiger (Biehl.DQ.l1.376: at komme ud paa
Toiten)?Lieb.DQ.1.470. han skulde et Ærinde

50 i G&dirden. Bergs.KK.131. Smaa Hunde kom-
mer løbende, pludselig sætter de sig ned og
forretter et lille Ærinde paa Spadseregangen.
EkstrabU*U1934.11.sp.l.
Ærinde-, i ssgr. især af Ærinde 2.

-dreng:, en. ('Ærind-. Elling.(PoU''U1944.

12.sp.4)). (gldgs.) dreng, der gaar ærin-

der (især for forretningsdrivende) ; bydreng;
stik-i-rend-dreng. KLars.HCA.26. Bornholms
Tidende.^''lsl945.4.sp.3. -gesel, en. spec.

60 (haandv., foræld.): den yngste svend paa
værkstedet, der skulde opkræve sygepenge (2)

m. m. Ærind-: Cit.1887. (CNyrop. Haandv.
64). -Itnrv, en. (gldgs.) kurv, der bruges

ved de daglige indkøb. ORung.ST.87. -li©«.

8b*
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adj. (ænyd. ærinde(s)-, ærindløs, oldn. erend-

lauss; nu især dial.) som ikke har noget

ærinde at udrette, gaa efter; tidligere ogs.:

som ikke har forrettet sit ærinde, kommer til-

bage med uforrettet sag, uden resultater, ell.

som ikke har fuldmagt til sit hverv (Moth.
Æ23. V80.1.47). (især brugt som (løst)

præd.). Wilst.Il.XIYv.221. man vanker ledig

og ærindeløs om mellem travle Folk. Martin
AHans. (Berl Tid.^'U1949.Aft. 4. sp. 5). Feilb.

-pige, en. (gldgs.) pige, der gaar (by)ærin-

der; bypige. FBdn.Tempeltjenere.(1899).128.
DagNyh.**U1929.9.sp.2. -svend, en. (ogs., og
vist oftest Ærind-, Ærend-j. (efter no. ærend-
svenn; især hos sprogrensere) sendebud, ud-
sending, repræsentant, kommissionær olgn.;

ogs.: person; der er et redskab i ens haand,
gaar ens ærinde. vAph.(1759).6. (han) var
Danskernes Fører paa Als . . Allerede som

\) i subst. l.l) (jf. 11. Erts- 1) i betegnelser

for indehavere af de første ell. højeste stil-

linger inden for den ved hovedleddet angivne
art og for de hertil svarende enheder, embeds-
omraader olgn., fx. Ærke-biskop (dømme)

||

(efter tilsvarende ty. ord med erz- (jf. u. II.

Erts- 1); hist.} i ældre ty. titler, se Ærke-
hertug, -kansler, -skænk; desuden kan næv-
nes: Ærke-drost, -kammerer(er), -kammer-

10 herre, -marskal, -skatmester (se Holb.Anh.
29.35. vAph.(1759).89 og ConvLex.III.301).

jf. (spøg.): min Frue . . er Keyserens Erke
Vasker-Kone, hvilket er et Æmbede, som
udi Abyssinien ikke gives uden til for-

nemme Ba.meT.Holb.DR.IY7. 1.2) i betegnel-

ser for person, der er den ypperste, vigtigste

af den ved hovedleddet angivne art: hoved-;

se fx. Ærkefjende, jf. Ærke-modstander (Johs
Brøndst.LL.112). 1.3) (jf. II. Erts- 2.\) i

Dreng havde jeg været hans Ærindesvend i 20 personbetegnelser, hvis hovedled har nedsæt
Sognet. Nu tog han mig med paa længere
Agitationsrejser. HPHanss. T.1. 137. *Kænde
jeg kan ham (9: guds\engel)l\ på klædemonet,

I
vor Herres ærinåsvend. FrHamm.EK.32.

Redaktør D., Enslevs fynske Ærendsvend.
Pont.DR.II.269. Instrukser, der gjorde Stats-

advokaterne til rene Ærindsvende for ham
(o: rigsadvokaten). Nat Tid.^*hl946.8.sp.l.

Æring, en. ['æ'reix] flt. -er. (æda. i ssg.

s(i)æx æring (DGL.II.487.V356), \no. i ssgr.

som seksæring (no. dial. ogs. (forkortet) seks-

ring^, oldn. att-, sex-, tolfæringr; afi. af
oldn. år, se II. Aare ; hist.) som sidste led af
ssgr. m. num. som l.led:] baad, fartøj, der
ros med et vist (angivet) antal aarer;
fx. Seks- (Hrz.JJ.II.127), Tredive- (FrNy-
gaard.SS.153), Hundredeæring (Wilst.Il.XX.
V.247).

ærje, v. ^ære. Moth.A153. ærte. MDL.

bet., og hvor præfikset angiver den højeste grad
ell. har forstærkende bet.; de fleste af de her-

henhørende ssgr., der kan dannes efter behov,

er nu i rigsspr. lidt gldgs.; foruden de ndf.
medtagne kan nævnes: Ærke-afskum (Heib.

Poet.I.175),' -bagvasker (Ew.(1914).lU.290),
-bedrager (Amberg.231. EBrand.(PoU'l»1908.
5.sp.5)), -bæst (Schand.UD.137), -daare
(Blich.(1920).IY151), -dosmer (PAHeib.II.

30 121. Bagges.NK.240), -drivert (AndNx.FF.
12), -drog (VSO.I.705. MO.I.447), -filister

(Scharling.N.163), -fæ (S&B. St Drewsen.
Rødt eller Sort. (1905).69. Feilb.1.255), -gav-

tyv (Amberg. MO.I.447), -hykler (FrHorn.
PM.30. Bredahl.III.115. Brandes.L.111.358),
-kæltring (Pont.Nattevagt.(1894).24. OBang.
EK.I.183. Feilb.1.255), -løgner (Hauch.DY
1.51. CBernh.XII.168), -nar (Holb.MTkr.
200. Smørialis's Digtervandringer. (1823). 44.

668. jf. imp.: ær. Høysg.2Pr.l7). -ede. 40 MO.I.447), -prakker (Pram.Y283), -røver

(æda. æriæ,'ærriæ (DGL.11.384.385.391. præt.

arthæ. smst.264), sv. dial. ærja, oldn. erja

(præt. arbi^, oeng. erian, oht. erran, got. ar-

jan, \jf. lat. arare, gr. ar66,' jeg pløjer; foræld.)

pløje; spec.: pløje (jordstykke) for anden
gang.iMoth.A153. jf.: hvo som hvolørier (0:

hukerier?) sin"; jord og hulpløier sin agerren.

Cit.l765.(Yider. 11.249). \\ hertil: en sten-

skærpet Ær j ekro g. Dennord.Industri-, Land-

(Blich. (1920). VI. 143. AchtonFriis. DØ. II.

195), -skarn (JacPaludan.TS.365), -skurk
(Drachm.VD.116), -svin (PMøll.(1855).I.

54), -svindler (IÅndskovHans.G.83) , -tosse

(Holb.Pants.1.3. Lemb.Shak.XVI.170), -tyv

(LTid.1760.136. MO.I.447), -tølper (Poul
Sør.BS.161); m. præfikset skrevet som selv-

stændigt ord (jf. bet. 4j; du (er) en rig-

tig ærke Tyyeknmgt.„HørupsValgkreds"1902.
brugs- og Kunstudstilling iKbh. Officiel Katalog. 50 (1892).62. 1.4) i personbetegnelser uden ned-

3.Afsnit.(1888).36

I."!ærke, adj. se Ærke- 4.

II. ærke, v. se ærgre.

Ærke-, præfiks. ['?rj[3-] (i bet. 2-3 og

ofte ogs. 1.8-5 udtalt med lige stærkt tryk paa
præfiks og hovedled). (Ærk-, se u. Ærkeengel^.
iglda. æda. d. s. (se ]u. Ærke-biskop, -bisp,

-degn, -præst^, sv. årke-, no. erke-, oldn.

erki- (se u. Ærke-biskop, -degn^; fra oeng.

sæt. bet., angivende at personen er det ved

hovedleddet angivne i udpræget grad, paa en
særlig fremtrædende maade; betegnelserne, der

kan dannes efter behov, angiver især personer,

der er hjemmehørende et sted (i en by, et land

osv.) ell. nærer en vis mening, har en vis

indstilling ell. er tilhænger af en vis tro, an-

skuelse; se Ærke-københavner; i øvrigt kan
nævnes: Ærke-dansker (HenrikPontoppidan

ærce- (se m. Ærkebiskop, -degn), svarende eo tilMinde.(1944). 73), -englænder (Holb.Ep
til oht. erzi- (nht. erz-, se II. Erts-), af lat

archi-, gr. årchi-, til gr. archés, anfører, år-

chein, være deniførste, herske (jf. Arkitekt)
||

sml. General- (2 slutn.). Hoved- (å slutn.))

IV 36. ConanDoyle. SherlockHolmes. I. (overs.

1945).11), -grundtvigianer ([Scharling.J Mo-
derne Christendom.(1859).14), -patriot (Vilh

And.PMiX.II.180), -pebersvend (Bøgh.JT.
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599), -realist (Eøffd.FH.'IL(1895).250), -ro-

mantiker (Brandes. 11.467. VVed.H.393),
-soraner (Soraner-Bladet. 1942. l.sp.l), -ty-

sker (JVJens.TB.64), -ven fsaadanne Erke-

Venner af Snuustobak. KbhAftenp. 1 778. sp.

628). 1.5) (nu mindre Ir.) i betegnelser for

forhold, hvis hovedled har nedsæt, bet., og

hvor præfikset angiver den højeste grad ell.

har forstærkende bet., fx. Ærke- bommert
(Bl&T.), -bras (GJørgensen.FrieFugle.(1919).

101). -snak (Holst.R.), -vaas (Socialdem.^^la

1939.10.sp.l), -vrøvl (Palle Bister. EnJule-

ferie.(1888).82).

2) (jf. II. Erts- 2.2j i adj.; især i fig.

anv.: 2.1) (nu næsten kun m. overgang til

let. 2.2) i adj., hvor præfikset har forstærkende

bet., angivende den højeste ell. en meget høj

grad af den angivne egenskab; dels i adj. med
nedsæt, bet.: ærke-doven (Bl&T.), -flov (Hrz.

X.67), -liderlig (Cit.ca.l760.(HistMKbh.2R.

11.535)), -sjofel (HBrix.DD.328), -taabelig

(Prahl.LY440), -vild (Jesp.SprU.115); dels

i andre adj. (og part.), fx.: ærke -from
(TBruun.1.80), -gammel (Grundtv.Udv.I.

85), -god (et rigtig erkegodt Menneske. Wied.
Fæd.145), -huld (TBruun.VII.184), -rig

(JHSmidth.DH.202), -uskyldig (Rahb.Tilsk.

1804.307). 2.2) i adj., hvor præfikset angiver,

at egenskaben findes i udpræget grad, paa
karakteristisk vis (især i adj. svarende til de

u. bet. 1.4 nævnte personbetegnelser); fx. ærke-
borgerlig (VVed.BB.361), -dansk (KbhAftenp.
1779.sp.676. Grundtv.Dansk.lV.798. JacPa-
ludan.TS.191), -engelsk (Holb.Ep.1.382),
-hedensk (JohsBrøndst.LL.54), -hollandsk

(Grundtv. UVK.372), -hnm&mstisk (VilhAnd.

Goe.II.252), -katolsk (PMøll.(1855).II.206.

HBrix.VGD.154), -papistisk (Grundtv. (Theol.

Maanedsskr.II.(1825).62)), -reaktionær (Pont.

FL.546), -romantisk (Jørg.(Tilsk.l905.104)),

-spansk (Holb.DR.lV.7).

3) (sj.) i forb. m. verber, angivende en
meget høj grad af det, verbet betegner. „Du
skulde skamme Dig, skulde Du, — Du
skulde rigtig ærke skamme Dig," sagde Ma-
rie. RudLange.Drømme.(1910).46.

4) (sj., spøg.) brugt som selvstændigt
adj. i supert, (sml. u. II. pære^, knyttet til

subst. m. nedsæt, bet.: allerværste. *erklærende
ham for allererkeste Baare. TBruun.V 196.

*man kiendte ham (o: Holofernes) som det

erkeste Belials Væsen, smst.13. *StorpoIitik

er naturligvis
|
simpelthen ofte det ærkeste

{oo mærkes det)
|
sludder og galimatias der

^8.PoU*hil951.20.sp.6.
Ærke-biskop, en. (æda. ærke-, ærki-,

ærchibiscop (-biscup) (DGL.I.42ff.867.II.
16-17), run. ærki- ell. (?) arkibiskup, oldn.

erkibiskup; fra oeng. ærcebiscop, af gr.-lat.

archiepiscopus (jf. æda. archibiscop. DGL.I.
60); sml. Overbiskop) især i katolske lande:

den øverste af biskopperne i en samling bispe-

dømmer, en kirkeprovins. Holb.Intr. 1.630.

den nye Ærkebiskop (Hans Svane) — Dan-

marks og Norges eneste siden Reformatio-
nen. BiogrL.*XXIII.162. KirkeLeks.IV964ff.

II
hertil: Ærkebiskop - dømme (Thurah. B-

203. vAph.(1764).145), -stol (Thurah.B.200),
-sæde (Holb.Intr. 1.630), samt afledningen
ærkebiskoppelig: Langebek.Lex.A61a. vAph.
(1759).89. de Ærkebiskoppelige Kaaber.Cif.
1851.(ChrPed.II.509). (det) ærkebiskoppelige
Ka.TicelU.0Friis.Litt.71. -bijsp, en. (glda.

10 erchebisp, erkæbesp (Rimkr.)) d. s. s. -bi-

skop. Ai de Geislige (kurfyrster) er Erke-
Bispen af Cøln den foinemmeste. Holb.GW.
111,2. Han havde saa ondt ved at gjøre

Noget for Andre, og øm var han over sin

Værdighed som en Æikehisp. Schand.O.I.145.
*Jer, Cranmer, kalder jeg til Canterbury
Æikehisip. KMunk.C.44. \\ /»erfiZ.-Ærkebispe-

dømme (MO.I.447. Sal.I.1084. f Erkebisp-
dømme. vAph.(1759).89), -stol (Brandt.CP.

20 103), -sæde (D&H. OFriis.Utt.35. f 'Erke-

bisp-Sæde. Holb.DH.I.197) , -værdighed
(Holst.R.) og (nu 1. br.) afledningen ærke-
bispelig: vAph.(1764).145. (Eskil ^havde)

nedlagt sin erkebispelige Yærdighed. Molb.
UV223. (den) ærkebispelige M&gt. DanmRig
Hist.1.646. -degn, en. {glda. ærkedeken,
ærchedyæghen (Kalk.1.479), oldn. erkidjåkn

;

fra oeng. ærcediacon, af lal. archidiaconus

;

hist.') øverste diakon i et kollegium ell. øver-

so ste gejstlige i et domkapitel. Holb.DH.1.485.
(Hans Svaning blev) Kongelig Historieskri-

ver, samt Erkedegn og Canik i Domcapitlet
i mhe.Mall.SgH.566. DanmRigHist.I.561.

\\

hertil: Ærkedegne - dømme (ADJørg.HA.
111.198. DanmKirker.V.1075). -dnm, adj.

{jf. ty. erzdumm og Ærke- 2.i ; især dagl.)

PAHeib.R.II.274. lutter erkedumt Tøi (o:

snak). Blich.(1920).VII.60. en ærkedum
gammel Mand. Brandes.lV.247. Det var dumt

40 at slaa med Døren, ærkedumt.JSriZnsi.Dff.
60. jf. Ærkedumhed. Amberg.231. den se-

nest herskende Selv-Klogskab, der giorde

Vind med de Vises Steen . . var i Grun-
den mr\ie-T>Vixaheå.Grundtv.Vdv.V.407. S&B.
-engel, en. ("f Ærk-. Eolb.MTkr.43).
{ligesom eng. archangel, got. arkangilus osv.,

fra lat. archangelus ,- gr. archångelos; jf.

Ertsengel (u. II. Erts- 1) og Overengel)
engel af øverste klasse. Moth.E 84. Levin-

so sen. Real- Concordants. (1854). 93. KathOrdb.
17. Ærkeengelen Mikael (1907: Overengelen
Mikael). Judas.9 (1948). billedl.: Rafael er

sødmefuld, ikke sødladen, han er Malerkun-
stens Ærkeengel, som Shelley er Digtningens.

Brandes. (GertrudRung. GeorgBrandes. (1930).
101). -fader, en. {jf. ertsfader (u. II.

Erts- 1), ty., ænht. erzvater; vist gengivelse

af Patriark (efter ordets formodede etymolo-

giske bestanddele) ; nu næppe br.) d. s. s.

60 Patriark 1 ; især i fit. Eilsch.Philhist.29. Oehl.

Øen. (1824).IV 39. -fjende, en. {jf. eng.

archenemy, -fiend, -foe, ty. erzfeind) værste

fjende; dødsfjende. Amberg.231. en Erkefiende
af alt Godt (o: en troløs hofmand). Bredahl.
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111.25. ChKjerulf.OH.74. Ulledl: I den før-

ste Halvdeel af det attende Aarhundrede
mødtes her i Landet to Erkefj ender: Or-

thodoxien og Vietismen. ClPet.0.85. Sneen,

denne Banernes Æirket']enåe.VilhHans.J.12.

-hertug, en. (jf. ertshertug (u. II. Erts-

1), ty. erzherzog og mlat. archidux; især

hist.) øverste hertug; især som titel til prin-

serne af det østrigske kejserhus. Moth.E 84.

Hauch.II.225. Hertugerne i Østerrig (fik)

allerede i Middelalderen . . Titulaturen

„Ærkehertug", der nu anvendes om alle

Prinserne af det østerrigske B.ns.Sal.VIII.

850.
II

hertil: Ærkehertug-dømme (vAph.

(1759).89. MO.I.447), -inde (vAph.(1759).

89. MO.I.447) og afl. ærkehertugelig:
vAph. (1764). 145. 8&B. -kansler, en.

{efter ty. erzkanzler (jf. u. II. Erts- 1); hist.)

betegnelse for de kurfyrster i det gi. tyske

rige, der var øverste embedsmcend for Tysk-

land, Italien og Arelat. Holb.Anh.lO. Conv
Lex.in.301. FrNiels.KH.II.425. SaUXIV
937. -kapellan, en, {efter ty. erzkapellan;

hist.) prælat, der var den øverste bl. den fran-

kiske konges hofpræster. NordConvLex.^II.
726. FrNiels.KH.II.425. -kætter, en. (jf.

ertskætter u. IL Erts- 2.i^. *Vi (o: kvin-

derne) kunde og ey skrive,
|
Forstyrre Land

og Kirke -Roe,
|
Og Erke-Kietter (Holb.

Skiemt.F3^: Hæresiarcherj hMve. Holb.MpS.
238. Blich.(1920).VI.264. Sehand.TF.1.30.
-kcbenhavner, en. person, der helt igen-

nem føler sig som københavner, repræsen-

terer de særkøbenhavnske egenskaber. Erke-

Kjøbenhavner, lidt flabet og maaske ikke

overdreven mttig.Tilsk.1924.1.275. Som en

Ærkekøbenhavner vilde sige: den sadl

OOeismar.KajMunk.(1945).72. Mange ærke-

københavnere vælger Jylland til feriested.

Pol."U1949.9.sp.l. -københavnsk, adj.

(jf. -københavner^, en erkekiøbenhavnsk
Tienestepige, vi havde, der i sit Sprog be-

sværgede sig over, at det var en Fandens
Flyvenop her i E.nset.Rahb.E.Y421. Gamle
Peter Schram som Smedemesteren (o: i Ho-
strups ,,Oenboerne"), en Statue af selve den
ærkekøbenhavnske Jovialitet. OOeismar.E.24.

ærkelig, adj. se ærgerlig. Ærkelse,
en. se Ærgrelse.

Ærke-lut, en. {efter ital. archiliuto;

J^, foræld.) en slags lut m. forsk, udvidelser

(flere basstrenge); theorbe. HPanumB.ML.*
668. -præst, en. {ænyd. d.s. (Kalk.Y223),

glda. (no.) erke-, archiprest (Diplomatarium
Christiernil.(1856).5.6); især hist.) betegnelse

for forsk, høje gejstlige i den katolske kirke,

især: i slutn. af oldtiden og beg. af middel-

alderen præst ved hovedkirken i et sogn (archi-

preshyter) og den hertil svarende præst i den
senere græsk-katolske kirke (protopope), ell.

præst, der staar i spidsen for hvert af et stifts

distrikter (provst). Holb.Hh. 1.294. Ing.KE.
1.66. Schindler. Liturgi.(1928).88.

||
(sj.) yp-

perstepræst; billsdl: *Sangergudens Erke-

præst (o: Ooethe). Winth.III.il. -skælm,
en. (jf. ertsskælm u. II. Erts- 2.i^ største

(meget stor) skælm (1 ell. (uden for arkais.

spr. nu kun) 2). den Erkeskielm og Løgner.

Ew.(1914).III.294. Oehl.I.138. de mindre
Syndere fik Kvarter anvist i de lavere Eta-
ger (af galgen), og Ærkeskælmerne maatte
til Yeirs.H Matthiess. BO. 47. Hvad Fanden,
din Ærkeskælm, sidder du her i ugift og

10 ædru Stmå?JacPaludan.TS.242. Feilb.1.255.

-skænk, en. ^-skænker. vAph.(1764).

145). {efter ty. erzschenk; hist.) titel til en

af kurfyrsterne (kongen af Bøhmen) i det gl.-

tyske rige. Holb.Anh.33. ConvLex.III.301.

SaVXIV.937. -spidsbub, en. C-spids-

bube. Amberg.231). (jf. ertsspidsbub u. II.

Erts- 2.1; nu kun arkais.). Heib.Poet.I.304.

Bergs.OF.II.327. Leop.EB.51. -stift, et.

{ty. erzstift; især hist.) det omraade, den
20 kirkeprovins, der styres af en ærkebiskop;

ærkebiskopdømme. vAph. (1764). 145. Molb.

DH.II.48. Schindler.Uturgi.(1928).99. -stol,
en. (jf. -sæde; især hist.) d. s. s. (og vel

forkortelse for) Ærkebiskop-, Ærkebispestol.

Moth.Conv.S193. Nidaros Ærkestol . . stod

ubesat i 6-6 k&r.Ottosen.VH.I.302. Peder
Saksesøn (blev Anders Sunesøns) Eftermand
paa Ærkeatolen.DanmRigHist.I.801. -sæ-
de, et. (jf. -stol; især hist.) d. s. s. (og

30 vel forkortelse for) Ærkebiskop-, Ærkebispe-

sæde. Holb.DH.1.215. Molb.DH.II. 234.394.

401. Ærkesædet i Uppsala grundlagdes 1164
HistTidsskr.llR.1.657.

ærkre, v. se ærgre.

ærlig, adj. ['æ'rli] (Høysg.A0.143) ell.

['ærli, dagl. ofte '^rli] adv. d. s. ell. -t ell.

(t) -en (Holb.Vgs.Y3. Høysg.S.69. VSO. 1.50.

Ægtestandsspeilet. (overs. 1826). 1). {æda. ær-

lik (Harp.Kr.l74ff. Fragm.14. D0L.II.7.
40 Da. Sprogtekster. I. (1925). 14), sv. årlig, no.

ærlig, sen. oldn. ærligr; fra mnt. erlich, oht.

erlih (nht. ehrlich^, oeng. arlic; afi. af I.

Ære; sml. uærlig)

I ) (m. overgang til bet. 3 ; ikke i rigsspr.)

som er forbundet med ære, ærefrygt, beundring;

hæder-, ærefuld; som adv.: med ære; saa-

ledes at det tjener en til ære. der var modig-

hed i Judæ hær, og . . de vare . . beredte,

til enten at leve, eller døe ærligen (1871:

50 med Ære).lMakk.4.35 (Chr.VI). Numine ut

thus, sic honeste laus cedit bonis, o: Som
det er tilbørligt at give Gud Røgelse, saa

bør ærligen Berømmelse at gives gode Mænd.
LTid.1757.130. *En Sort, som kalder sig

honnete Mennisker; |
Der leve ærligen, og

have ret i Sinde
|
At tage Himlen ind med

deres Gierninger. Clitau.IR.7. \\
(usikkert, om

til denne bet.) i forb. lade godt være ær-

ligt, som udtr. for at affinde sig med noget,

60 stille en sag i bero, lade (en sag) hvile: lade

det være godt med (det). Stick din Kaarde

ind, og lad got være ærligt; hvad er det

for Aliarm du fanger Sin? JRPaulli.Kandest.
A3.f Paa Prædike-Stolen skal man lære en
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rigoreus Vandel, men uden for Prædike-
stolen skal man lade godt være ærligt og
giøre som andre. Hersl.TT.Y 315. Grundtv.
Snorre.II.254. Krist.Ordspr.572. Feilb.

2) (foræld.) som har sin borgerlige ære
i behold, ikke er (gjort) æreløs, ell. (m.
overgang til bet. 6) som er i overensstem-
melse med de borgerlige æresbegreber,
ikke vanærer en. 2.1) om person. Jeg vilde

saa inderlig gjerne være ærlig, for jeg er

kun en stakkels Natmand, som ikke haver
Forlov til at omgaaes med andre Mennesker.
Etlar.GH.1.86. Man kaldte det at flaae, naar
Natmanden krængede Skindet af (visse, som
,,uærlige" betragtede døde dyr); ærlige Folk
„toge" Huden af ærlige Dyr. JySaml.III.126.
ærlig slave (jj. I. Slave '2): ResoUVa790
(se u. uærlig l). Baden.JurO.II.Iå7. 2.2) om
dyr (se ovf. 1. 16), ting ell. (især) forhold.

Ingen vilde røre ved ham (o: en hængt
mand), før Birkedommeren kom, og havde
lagt Haand paa ham først, for at giøre Ar-
beidet ærligt. Oehl. Er. 1. 10. mere „ærlige"

Forbrydelser, Drab eller lignende. fiMai-
thiess.BG.64, Naar de Fattige hendøe, da
skal dennem forskaffis een ærlig Christen

Begravelse. DL.2

—

19—13. Den ærlige Be-
gravelse . . bestaaer i at man begraves i Kirke
eller Kirkegaard. Nørreg.Privatr.il.28. EMat-
thiess.BG.79. jf.: *Beholder du (o: en duel-

lant) dit Liv, saa skielv for Kongens Sværd!

I

Og døer du, er dit Liig en ærlig Grav ey
værd (sml. DL.6—8—4).OldKH.I.388. ær-
lig sag, (jf. u. bet.S.3) anklage, retssag, der

ikke medfører ærestab ell. anses for vanærende.
DL.1—9—4. HistTidsskr.lOR.1.424. \\ om
straf, straffeopholdssted for arrestanter ell.

dømte, der beskyldes for ell. straffes for mindre
forseelser (ell. er dømte for tyveri første ell.

anden gang), da maa Rettens Betiente, om
det begæris, tage hannem i Forvaring paa
et ærligt stæd til Sagens uddrag. Z)L.i

—

21—
18. det ærlige Forbedringshus. Bwnføen.ikffi.

36. Slangerup synes i Kompagniets Kælder
. . at have haft et „ærligt" Fængsel. Raad-
huskælderen har altsaa været „uærligt".

Sundho.FS.1.83.

3) som udtr. for at en ell. noget har et godt

omdømme, ry. 3.1) som nyder almindelig
agtelse, anseelse; som er en god borger

,

et hæderligt, bravt menneske; som tjener

sit brød paa en retskaffen maade, ved hæder-
ligt arbejde olgn, (hun) velsignede ham, og
sagde til ham: du er en ærlig (1871: brav)
og god Mands Søn.Tob.7.7(Chr.VI). jeg er

en god ærlig Handvercksmand, som ingen
Complimentationer har lærdt. Holb.Kandst.
1.2. I Henseende til min Fødsel kan jeg ikke

brovte af anseelige men ærlige Forældre, Jeg
er en Bonåe-Søn.Prahl.AH.1.9. Af Moraler
Stykket er pærefuld.

|
Humanitet, og Dyd

og Gavn . .
|
kort alt, hvormed en ærlig

Mand
| vor oplyste Tidsalder glæde kan.

Oehl.Digte.(1803).242. nu især (i faste forb.)

delvis til bet. 6.1 og bet. 7.1 ell. m. afbleget

bet.: skikkelig; ordentlig; som der ikke er

noget at udsætte paa. holdt dog op med jer

Latinske Snak. En ærlig Mand kand jo icke
faa et Ord indført. Holb.GW.IY12. Han er

saa godt et Liv, som nogen ærlig Mand vil

hogge Øxe i.Høysg.S.236. et ærligt blod,
en ærlig sjæl, et ærligt skind, se Blod 4.1,

Sjæl 5.2, Skind 5. || (foræld.) i bedyrende
10 udtr.: om jeg er ell. saa vist (som) jeg

er (MO.II.631) ell. (især) saa sandt som
jeg er ærlig ell. en ærlig mand ell. jeg
er aldrig ærlig, vil aldrig være ærlig,
om — . *Jeg Eders haarde Dom at hevne
nu skal søge

|
I Præsidentens Huus skal alle

Nætter spøge,
|
Om jeg en ærlig Mand, et

ærlig Spøgels er.Holb.Paars.70. Gid jeg er

aldrig ærlig, troer jeg ikke, at det er Hen-
rich forklædt, sa. Mase. III. 9. det er saa

20 sandt jeg er ærlig, hende. Jacobi.(Skuesp.IV
148). *Er det ei saa, vil ei jeg være ærlig.

PalM.VIII.102. Jeg vil aldrig være ærlig

om du ikke sang bedst, naar du var drukken.
Gjel.KH.29.

\\ (jf. bet. 2.2) f om forsamling.
Sigter een den anden for nogen Uærlig Sag
til Tinge, for Dom, eller i nogen anden ær-
lig og ædrue Forsamling. DL. 6

—

21—2. på
grandstefne eller andre erlig sambkvem. Ci7.

1716.(Vider.II.99). 3.2) (foræld.) brugt som
30 ærbødig ell. høflig tiltale ell. (del af)

titulatur, til adelen, som ei er i rangen,
Ærlig og Velbyrdig; til borgerstanden, ærlig

og velagtbår. til bønder, ærlig og agt. Moth.
Æ21. Min Fader var ærlig og velagtede .

.

Hans Hansen Ærehoe.Æreboe.5. jf. Bibliot

H.^250. (Henrik til en audienssøgende:) Hvem
vil I tale med min ærlig Mand. Holb.
Kandst.Yl. Bruges undertiden i Hilsen til

gemeen Mand, da det heder: God Dag! min
40 ærlige Mand. VSO.I.50. m. ordspil paa bet.

4.1: „Ney jeg forstaaer intet deraf min
ærlig Herre." — „Ærlig Herre? Hvem tager
du (o: Arv) mig (o: Henrik som kavaler) an
for Slyngel? Jeg er ikke ærlig, jeg er vel-

baarn. Naar du taler med en af dine Gam-
merater, saa kandst du siige: Min ærlig

Mand." — „Om Forladelse velbaarne Herre!
jeg vidste min Troe ikke andet end hånd
var ærlig." — „Ney det er noget gammel-

50 dags for Folk af min Stand." Holb.HP.1.2.

3.3) (nu især i faste forb.) om ting ell. forhold:

anset; agtet; retskaffen; m. afsvækket bet.

(jf. bet. l.z): som der ikke kan indvendes noget

mod, som maa godtages; respektabel; hæ-
derlig (3). II

om profession, arbejde, fore-

tagende. Overformyndere skulle have Tilsyn,

at Forældre holde deris Børn . . til Skole,
ærlige Tienister, Kiøbmandskab (osv.).DL.
3—18—7. (borgernes) næring og ærlige hand-

60 tering.Cit.l708.(KbhDipl.VIII.34). Disse to
Ungersvende vilde han (o: en buntmager)
gjerne have anbragt til sit eget ærlige Haand-
værk.Winth.IX.272. Fordringen om, at den
paagældende skal have ernæret sig ærligt,
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udelukker den, der har maattet ty til Fattig-

væsenet eller er straffet for Betleri. JwrFor-

mularbog.*523. jf. bet. 7.3: *Lad Borgeren

med ærlig Sved sin Bane gaae;
|
Agtværdig,

hellig er hans Ia.0ehl.Bidr.IL18. Pludseligt

var ærligt Arbejde ingenting y3drå. Buchh.

FDK.194. det er ærligt at sy sko, naar

læderet ikke er stjaalet, se II. Læder 1. at

love er ærligt, at holde besværligt ell. loven

en ærlig Mand, og \y\.Wess.l59. *Han er

en Spiller — men en ærlig Spiller. Oe/iJ./Z.

104. være en ærlig Betaler. D&H. den ær-
lige finder, se u. Finder, ærlig mægler,
spec. (hist.) m.h.t. Bismarcks og senere Hit-

lers omtale af sig selv som bilægger af uover-

ensstemmelser ml. stater. FolketsNisse.^'^hl878.

S.sp.l. PoVlil941.2.sf.3.
II

talem., se Rige

3.1, snedig 1, I. Tyv 1.3. 5.2) om ting dl.

er ærlig, men holden besværlig, se besværlig lo forhold: som er i overensstemmelse med
2.1, Loven. (jf. u. bet. 2.2) i forb. det er en
ærlig sag, det er ikke noget at skamme sig

over; det maa man respektere. Mau.12015.
Han er koncertnervøs, og saa er maaske
(violin-)BueTi smuttet for ham . . Det er jo

en ærlig Sag, det kan hænde den bedste.

GreteBendix.LykkeligeBarndom.(1948).128.
\\

om navn, rygte (jf. u. Navn 3.1j. *Du takker

mig for Liv og Magt
|
Og ærligt Rygte. Oehl

lov, vedtægter, retfærdighed, billighed;

hvorunder der ikke ligger svig, falskhed, lov-

brud, „naar I kommer i Træfning sam-
men; vil jeg gaa bag til, og rende ham
min Kaarde ind i Ryggen, og vinder vi

sicker." — „Fy! fy! det duer icke, vi skal

fægte reent og ærligen ti\sa,jnmen." Holb.Vgs.

Y3. en ret, sikker, ærlig og skællig Fred.

Slange.ChrIV.1004. (jeg) har havt mange
XXX.146. Mit ærlige Navn har jeg (o: Theo- 20 Vandheld, ihenseende til at samle mig For

dor Holm) forvandlet til Musikus Håring, og
er ubekjendt kommen hertil blot for at see

min Go\isine.Hrz.Y196. Hvad der skal naas
(ved svendeindvielsen), er at faa et ærligt

Svendenavn, at blive erkjendt for Kamme-
rat. CNyrop.Haandv.205.

4) (nu ikke i rigsspr.) som har ell. hører

til en moralsk tilbørlig livsførelse; dydig;
sømmelig, den forlatte Person (i et ægteskab)

mue paa en ærlig M&&åe. Agerbeck.B.I.171.

Bare, Mads! du staaer ved Ordet,
|
At vi

deler ærligt ha\vt.PMøll.(1855).I.46. »ærlig

Kamp i aaben M.a,Tk.Boye.PS.II.103. *(jeg)

kan bevidne, det (s: et kortspil) gik ær-
ligt til. OehUX.106. Kegler (0: et billard-

spil) spilles i Reglen med den Overenskomst,

at man ved maskerede Baller skal spille

ærligt o: spille paa at tiæfie.Billardb.dS.

haver imidlertid levet og holdet sig ærlig og 30 er der nu en ærlig Blods-Draabe i ham.
\e\.DL.3—16—15—2. Een hver Skipper og
Officerer skal alvorlig Indseende have, at

alting inden Borde christelig, ærlig og fred-

sommelig tilgaar. smst.4—2—22. beflitte sig

paa det, som ærligt og christeligt er. VSO.I.
49.

II
især om kvinde: af pletfri vandel; ube-

rygtet; dydig; ærbar; ogs. (om ugift kvin-

de): uberørt; kysk. Dersom nogen voldtager

een ærlig Møe eller Enke. DL. 6

—

13—16

saa møder hånd mig til bestemte Tid. Holb.

Vgs.(1731).IIL3. jf.: *Du meener det er

nok, naar han kun haver Mood, \ Skiønt

han for Resten har ej ærlig draabe Blod.

FrHorn.PM.38. ærligt spil, se I. Spil 6.1.

Det Barn hun har avlet, er hun kommen
gandske ærligen til.VSO.1.50. han er ikke

kommen rigtig ærlig til det. Feilb. tinge nøje

og betale ærligt, se III. nøje 3.2. ærligt regn-

*En Qvinde saasom Bondens Hund | Er 40 skab gør, holder ell. er længst venskab, se

tryggest hiemme i sin Lenke,
|
Paa Frid-

richsdal og Gyldenlund (0: to forlystelses-

steder)
I

Bør ingen ærlig Kone tænke. Xom
Grønneg.11.143. Han fik en ærlig Mø til

Kone. VSO.I.50. Hor (0: hore) tænker, der

ingen ærlige piger er.Krist.Ordspr.l20.

5) som er i overensstemmelse med lov og

ret, almindelige vedtægter, god moral i sam-

kvemmet med andre mennesker olgn.; rede-

Regnskab 2.2, Venskab 1.4.
|| (jf. bet. I.2)

om penge: som (i værdi) svarer til sin paa-

lydende værdi (ikke er devalueret), (national-

bankens) Hovedformaal, at skaffe Landet
ærlige Penge. ARubow.NationalbankensHisto-

riel818-1878.(1918).216. En ærlig Krone.
Byskov.(bogtitel.l924).

6) som ikke lyver, forstiller sig, søger at

skjule noget; som taler sandt, aabent, oprigtigt,

lig; reel. 5.1) om person: hvis handlinger so af hjærtens grund; hvis karakter, væsen er

ikke (i et givet tilfælde) ell. aldrig (i over-
^'-"-' ^— i---'-i—

- ^-~-/.•77„7„„ „n i..^i.-„t

ensstemmelse med hans moral, karakter) stri-

der mod love, vedtægter, retfærdig, rede-

lig handlemaade osv.; nu især: som aldrig

stjæler, tilegner sig noget paa uretmæssig ell.

ufin maade, aldrig bedrager, snyder, bruger

underfundighed, kneb, ell. (jf. bet. 6) som er

uden svig, falskhed; ofte spec.: paalidelig i

pengesager, i omgang med andres midler, i

blottet for hykleri, forstillelse, alt unaturligt

ell. uægte; oprigtig; sand(dru); aaben;
ogs. (især tidligere) m. (lidt) nedsæt, bet.:

lidt naiv; troskyldig f'Han er alt for ærlig,

derfor bliver han saa ofte bedragen. FS^O.

1.50. ganske ærligen antager (Chr. Pedersen)

dette Eventyr for historisk. Molb.B.59). 6.1)

om person. *Vær i din Tale ganske ærlig,
|

Og elsk ey noget Hykleri. Stub.61. *Min

handelsanliggender olgn. (jf. HøjskBl.1925. 60 Doctor er en ærlig Mand,
|
Han siger: Du

735 ff.). en Vert med Samvittighed er lige

saa rar, som . . en ærlig Møller og en fred-

sommelig ¥rocura,tor. Holb. IIJ. 1. 7. *Skield

aldrig nogen ud for Tyv! 1 Ham heller kald

maa drikke
|
Alt hvad du vil, undtagen

Yeind.Storm.SD.167. S. er ærlig, og han
yttrer ingenlunde andet, end hvad han
mener. Cit.l831.(Hjort.B.I.287). hun var helt
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ærlig mod sig aélv.AaHerinann.PH.48. han
var aaben og ærlig, ligefrem. fieiserer.

KG.29. OFriis.Litt.106. i udtr. for indrøm-
melse ell. forsikring: jeg vil være ærlig, det

er grumme tungt . . at see de dumme Bøn-
der omgaaes med et ¥&rtøi. ChievitzARecke.

Lodsen.(1851).30. han har, lad os være ær-

lige, handlet meget ubesindigt. DÆH. naar
jeg skal være ganske ærlig, saa er det min
Geburtsdag idag. Store Bededagsaften. (1864).
17. Naar jeg skal være helt ærlig, finder jeg

Historien overmaade blamerende. /Soi/o.ifi^.

27. når hun skulle være ærlig hade hun lært

adskilligt af \i&va..Herdal.BL.8. 6.2) om ting

ell. (jf. let. 6.s) forhold: præget af oprigtighed;

ogs.: som viser noget i sin sande skikkelse

fdet fulde, ærlige Dagslys. PHans.KK.271).
*Vi er Hans Huus og Kirke nu,

|
Bygget

af levende Stene, | Som under Kors med
ærlig Hu

|
Troen og Daaben forene. Grundtv.

SS.I.70. Vi spørge forud, og vente ærligt

SyåT.Goldschm.NSM.IL63. Det er ikke Hof-
tale, men ærlig Tale.Elkjær.RK.30. jf.: O.

var kommet i den ærlige Hensigt at hive

den gamle Heks op bag i Vognen og bringe

hende med liiem.AndNx.DM.1.68. sige sin

ærlige Mening. Bl&T. 7'/. Mening 1.3 slutn.:

*Jeg tror, det skulde lykkes
|
at fælde de

to i Forening.
|
Her er af en ærlig Mening.

SophClauss.T.65. ærlig vilje, se Vilje 3.i.

af et ærligt blod (se u. Blod 2.s) ell. (nu)
hjerte (jf. I, Hjerte 3.1^, oprigtigt; af hjer-

tens grund. \\ om ansigtsudtryk olgn. *der

stod han (0: en forelsket ung mand) saa rolig,
|

baade beskeden og kjæk,
|
med saa ærbare

Miner
|
og med saa ærlige Træk. Ploug. 1.31 3.

et Par ærlige, stærke Øine.Elkjær.MH.80.
ærligt ansigt: Moth.Æ21. De har et ærligt

Ansigt, De vil ikke bedrage mig. Hostr.G.64.

det umiddelbare Indtryk af hendes Ord, af

det „ærlige Ansigt", som man kalder det,

der afspejler sig i dem. JLange.1.374. paa
ens ærlige ansigt, (jf. u. glat 1 slutn.)

uden at der forlanges garantier; uden videre;

især i forb. som tro en paa hans ærlige an-

sigt (Biehl.DQ.III.200. Oehl.I.127. VSO.VII.
266), rejse paa sit ærlige ansigt (0: uden pas
olgn.) (Pont.Fam.57). 6.3) som adv. (ofte i

forb. som bekende, mene, sige, tale (noget)
ærligt^. Taler han ærlig efter sit Hiertes

Overbeviisning . . saa er han angerløs. Birck-

ner.1.115. Han tilstod ærligen alle sine For-
seelser. VSO.I.50. der var Een imellem dem,
som havde Medlidenhed med mig, og meente
mig det godt og ærligt. Heib.Poet.VII.349.
Ærligt skal jeg Alt bekjende.^rø.Z>.7/.6S.
Jeg vil ærlig sige: jeg ærgrede mig flere

Ga.nge. Soya.HF.26. jeg kan sige Dem (det)

aabent og ærligt. ErlKrist.DH.237. (delvis

til bet. 6 og 1:) ærlig(t) og redelig(t),
se redelig 2. ærlig talt, (talespr.) naar jeg

skal være oprigtig, sige hele sandheden; rent

ud sagt; oftest m. afsvækket bet.: sandt at sige;

naar alt kommer til alt; i virkeligheden; for-

resten; ogs. som spørgsmaal: tror, mener du
(De) virkelig? Oehl.IX.76. *„(hunden) var
saa stor som nogen Hest."

|
Da svared

Bonden: „ærlig talt,
|
Det undrer mig."

Wilst.D.III.lO. *Hvad er hun mer end andre
Kvinder,

|
og hvad er Kvinden, ærligt talt?

Sødb.GD.56. „Var de vrede over, at jeg ikke
kom hjem?" — „Ærlig talt tror jeg knap
nok der blev lagt Mærke til ået."Rode.EM.

10 107. jf. Vogel-Jørg.B0.154.

7) af rette, ordentlig, fyldestgørende
art, kvalitet. 7.1) (jf. bet.B.i) om person:

af den rette slags; som med rette for-
tjener sit navn; rigtig; ægte. *Han tænkte,
som en ærlig Jyde,

|
Her kan du nogle Daler

snyde. Bagges. Gom F. 168. brug godt reent
Slotsvand, igiennemtrængt af fix Luft, saa-

ledes som man kan faae det lavet af en ærlig

Kiøbenhavns Bryggersvend. Tode.ST.II.7. Et
20 malmlastet Skib . . kan slingre Sjælen ud

af Livet paa en ærlig Søma,nd. BMikkels.TF.
62. i nægtende sætn. i forb. m. ubest. subst.:

Der kommer snart ikke en ærlig Gæst til

denne Ravnekrog mere, brummede (kro-

værten). KSech. Den fremmede Gæst. (1934). 91.

7.2) (især dial.) om ting: som der ikke er

(skjulte) fejl ell. skavanker ved; især om
vare, materiale: som er uden (skjulte) fejl ell.

solidt og godt (forarbejdet); som er godt kram;
30 gedigen, gode ærlige yare. Moth.Æ 21. alle

Hatter jeg har brugt udi lang Tid er af hans
Arbeid; thi hånd giør dem saa ærlige og
trofaste, som nogen udi Jylland. Holb.GW.
11.4. *Flammelille hun havde en Finger-

ring
I

af et ærligt Metal og et Hjærte af

Gixdd.SophClauss.P.50. „Du har vel ikke et

Par Heste til Salg?" — „Jo, jeg har saa-

mænd . . men paa Forhaand saa er de ikke

til at sælge for ærlige, saa der vanker ikke
40 meget for dem." Kronborg.Hestehandlerhisto-

rier.(1897).66. (huset) var tømret sammen
af ærligt Kxam. JLocher.Nær saltenSø.(1911).

34. Bundstokke og spanter er møre. Dæks-
plankerne er heller ikke ærlige. Sejl ogMotor.

1952.127.sp.2. LollO. 7.3) (talespr.) om ting

(i al alm.) ell. forhold (jf. bet. 1.4): som ikke

er at klage paa, er tilfredsstillende, fyldest-

gørende, ell. som med rette kan kaldes det ved

subst. angivne; ordentlig; god; regulær;
50 rigtig; ægte; ogs. (nu sj.) spec. m. h. t.

økonomisk værdi: rigelig; rundelig fHan fik

ærlig Betaling for sin Vmag. VSO.I.50);
undertiden m. helt afbleget bet. (se især sp.

1363^*^). vil een sige, at Kiød eller Brød er

Straa, vil jeg og forsvare det, det har jeg

giort mangen ærlig („god") g&ng. Holb.Er.

11.3. *vi
I

Nød ærlig Kost og vakker Løn.
Ew.(1914).III.198. han er ikke værd at slide

en ærlig Hundepidsk i Stykker pa&.Ing.VS.
60 11.40. De hører altsaa ogsaa til disse unge

forfinede Herrer, som finde sig for gode til

en ærlig Vihe. Scharling.N.79. (efter reforma-
tionen blev) alle Haande ærlige danske Navne
omstøbt i klassisk Form. Johs Steenstr.MK.72.
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hvor der var ærlige Krostuer med magelige

haandgjorte Sofaer, forsvinder åe.JacPalu-

dan.(NatTid.^*lil947.4.sp.5). en ærlig rus, se

I. Rus 1.1-2. om følelse (jf. bet. Q.2): (kollegerne)

havde været optændte af den ærligste Mis-

undelse. CLundgaard.FrøkenTøs.(1898).29. alt

dette fyldte hende med ærlig væmmelse.
MKlitgaard.MS.23. havde man set (præsten)

Emil Koch i Værkstedet (o: mens han arbej-

dede paa sin prædiken), gik man hjem med
en ærlig Mistillid til al Slags Godtkøbs Skøn-

virke. OGewmar,£.i35. i forb. m. betegnelser

for nationalitet olgn.: Resten af Dagen paa
beste Maade promenando etc. paa ærligste

Parisiske Ma,aÅe.Klevenf.RJ.136. Mosegeolo-

giens Sprog kalder Højmosen et ombrogent
Fænomen, Lavmosen et topogent, hvilket

paa ærlig Dansk betyder „regnfødt" og

„steåføåt".JohsBrøndst.VK.62. \\ m. stærkt

afbleget bet., i nægtende udtr. m. ubest. subst.

hånd duer icke til at holde ringeste Tone,

end sige støbe et ærligt Yoxlys. Holb.Jep.1.3.

*den dumme Kok |
Kan tilberede Sod og

Lækkerheder, |
En ærlig Skinke kan han

ikke koge. Oehl.V11 1.117. Syng ikke! Du har

ikke en ærlig Tone i dit Liv. Hrz.XI.300.
Vinteren . . havde været afskyelig . . for der

var ikke en ærlig Kakkelovn eller et raison-

nabelt Stykke Kul i hele Rom. Tops.n.558.
der er ikke en ærlig Sandstrand paa hele

Kysten. KnudAnd.HH.64. 7.4) (talespr.) som
adv., angivende at noget sker ell. udføres paa
passende, tilbørlig, forsvarlig maade ell. af al

kraft, med ihærdighed, dygtighed, ell. som
udtr. for en høj grad, et rigt maal: forsvar-
ligt; dygtigt; kraftigt; til fulde; rigeligt.

Hvis jeg havde Jer fat, skulde jeg ærlig

smøre 3ex.Holb.llJ.II. 1. vi har ærlig længtes

efter at see I>em.PAHeib.Sk.II.333. *Flux
de sprang til Aarerne hen, og brugte dem
ærlig. Wilst.Od.IX.v.489. Kys du bare Jes-

persen, sagde han, han slider ærligt for det!

Stuck.III.424. jeg har ærlig fortient i Dag
de 4 Rdr. I gav mig. Holb.GW.Y3. Rich.11.4.

hvorfor gav Du mig ikke den Lussing, jeg

saa ærligt havde fortjent !iVans.JD.53. Vil

nogen give mig 8 fi igien vill jeg over lade

den (o: en formular for friere). Den er ær-
lig de Penge \æTd.Holb.Kandst.(1724).I.3.

Fabriken er ærlig sine Penge wærd. PAHeib.
R.I.199. den Ting er ærligt sine 40 Kr. værd.

D&H. (nu sj.:) de betalte ham ærligen
derfor (o: for uhøflighed) imod Enden deraf;

thi da stillede de sig gandske stolte an.

LTid.1741.629. Jeg betalede ham ærligen

igien for det Puds, han spillede mig. VSO.
1.50.

II (jf. bet. 5.2 ; nu næppe br.) om op-

førsel: paa sømmelig ell. behørig maade. Han
skikker sig ærligen iblant Folk. VSO.1.50.
Han stod ærligen sin Straf ud. smst.

serlig-g«re, v. [-\g6hQ] vbs. -else. (glda.

ærlig(e)gøræ, herliggøre, i pass.: indlægge sig

ære; foræld.) til ærlig 2: gøre en uærlig, ære-

løs person ærlig, nogle af de i Slaveriet,

Tugthusene etc. værende Forbrydere (maa
aarlig) løslades, og tildeels forud ærliggjøres.

KancCirk."hl790. de . . ærliggjorte Forbry-
dere. Mie.i7P0.361. Bøddelens Ærliggørelse.

HMatthiess.BG.22. -hed, en. (glda. d. s.

(i bet.: herlighed), mnt. erlicheit) det at være
ærlig; især i flg. anv.: i) (foræld.) til ær-

lig 2. FDyrlund.TN.78. 2) (foræld.) til ær-

lig 3(.i): borgerlig hæderlighed, retskaffenhed.

10 Wadsk.94. Ærlighed o: Retskaffenhed, som
BoTger. Sorø Saml. 11.183. Lavene vare de

rene, uplettede, uangribelige Borgerelemen-
ter, hvis Monopoler . . fandt sin Begrundelse
i Haandværkets og dets Udøveres grund-
murede „Ærlighed''. HMatthiess. BO. 22. 3)
(ikke i rigsspr.) til ærlig 4: god moral; dyd;
spec: ærbarhed, uberørthed hos kvinder, hvem
Fanden kand beviise slige Tøyter noget over.

De lader sig undertiden beligge af got Folck
20 alleene for at faae Attester af dem om deres

Ærlighed. Holb.UU.l. HMikkels.D.81. 4) til

ærlig 5: ærlig, redelig optræden ell. (nu sj.)

den herved anvendte fremgangsmaade; ogs. om
personlig egenskab, karaktertræk, ytrende sig i

afholdenhed fra ulovlige, urigtige, ubillige ell.

svigagtige gerninger, (ofte brugt i personifice-

ringer), jeg kand ikke fordrage, at mand vil

tvile paa min Ærlighed (m. h. t. til at betale

gæld).Holb.llJ.III.6. En Kiøbmand bør

30 bruge Ærlighed i Handel. VSO.I.50. Ærlig-

hed . . et Udtryk, som Sprogbrugen har ind-

skrænket til streng Retskaffenhed med Hen-
syn til fremmed Eiendom. ConvLex.XX.267.
Ærlighed med Tiggerposen kommer,

| Og
faaer et pillet Been at gnave paa. jBreda/il.

1.38. Man havde regnet ham (o: et tyvagtigt

postbud) for ærligheden selv. Poi."/»i95i. 5.

sp.l. jf. Ew.(1914).IY326f.
J|

i faste forb.,

talem. og ordspr.; se u. Skilling 8.2, L ufor-

40 talt. Verden 1.3. ærlighed varer (dog)

længst (undertiden m. spøg. tilføjelser som:

fordi den bruges saa lidt ell. sjælden. Aalborg

Stiftstidende."!il839.3.sp.l. Mau.11.602. Krist.

Ordspr. 554. Rudolf Bruhn. Drenge. (1914). 38.

Feilb.), (jf. ty. ehrlich wåhrt am långsten)

man kommer længst ved at være ærlig; det

betaler sig i længden at vise ærlighed ell. (jf.

bet. 6) sanddruhed, oprigtighed (fordi uær-

lighed før ell. senere afsløres). Holb.Tyb.1.9.

50 PAHeib.Sk.III.73. Oehl.(skuespiltitel.1813).

Kierk.Vin.177. Mau.12017. svensk ærlig-

hed, (jf. ærlig og svensk u. IIL svensk 1.2;

foræld.) navn paa et kortspil. Vi spillede i

min Barndom et Kortspil, som kaldtes

„Svensk Ærlighed", og hvis Hovedejendom-
melighed var, at man snød under Spillet.

Byskov.En ærlig Krone. (1924).19. 5) til ær-

lig 6: oprigtighed; sanddruhed. Holb.Stu.1.2.

*Tal reent ud, hvis du est for Ærlighed.

60 Oehl.V1.154. Jeg kunde blive Drabsmand!
tænker han . . Kunde man? Mon dog? si-

ger Ærlighedexi.MartinAHans.N0.185. (nu

næppe br.:) *det vil jeg paa Ærlighed sige

dig. Riber.11.124.
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Ærme, et ell. (nu kun dial.) en (Feilb.

(Vendsyssel), i forh. binde en noget paa
ærmen: LTid.1743.171. Stampe.VI.238). ["?r-

ma] (Eøysg.AO.åO) ell. (nu i rigsspr. gldgs.)

[•æTma] (jf. SvGrundtv. og UnivBl.1.293).

flt. -r; best. f. flt. ærmerne ell. (no.) ær-
mene (oite hos Holb., fx. Kandst.IV.l. HP.
III. 3. UHH. 111. 9. Ep. IV 15. Skuesp.III,

1.4). iglda. ermæ og ærm, jk., sv. arm, m.,

no. erme, n., no. dial. erm, /., oldn. ermr, /.; lo

afl. af I. Arm; sml. ty. årmel, dim. til ty.

arm || om overgangen fra enstavelsesformen
(endnu i bornh., se Esp.412) til tostavelses-

formen jf. FestskrVilhThoms.29 og om over-

gangen til intk. se Brøndum-Nielsen.GO.III.
89 f.)

1) den del af et klædningsstykke, der
dækker (omslutter) armen (enten i hele

dens længde indtil haandleddet (langt ærme,
se u. bet. 2.i) ell. kun overarmen (Halværme) 20

ell. et kort stykke af denne (kort ærme, se u.

bet. 2.1); ogs. om lignende løs (i reglen: kun
underarmen dækkende) beklædningsgenstand,

der kan trækkes over armen ell. det egent-

lige ærme som beskyttelse under arbejdet (jf.

Binde-, Kontor-, Lade-, Overtræks-, Skriver-,

Skyt-, SmudsærmeJ ell. (foræld.) tjene som
pynt (se u. Halværmej ell. (foræld.) om op-

slag paa ærmet af (herre)kjole (VSO.I.50);
i videre overf. anv. kun i ssgr. (se u. Halv- 30

ærme slutn.. Silke- 2, Særkeærme 2-3^. (tje-

neren) Har Lisser paa begge Ermene af sin

Kiol. Holb. Kandst. IV 1. *den blanke Com-
mode , .

1
Hvor der var Flippekraver og

Overskiorter og Ærmer. Riber. II. 102. En
mørkeblaa Kjortel om de ranke Lemmer
laae,

|
De sneehvide Ærmer til Haandleddet

n&Sie. Winth.VI.198. (han) fik Pelsen paa,

det kneb med at komme i Ærmerne. Bangf.

IV56. Chemiser . . uden Ærmer, med Skul- 40

derstro^Tper.PolitiE.KosterbU*l»1925.1.sp.2.

(trøjen) var alt for kort paa ærmerne. Oersov.

KL.9. BerlHaandarb.III.349.

2) (jf. bet. S) i faste forb. m. adj. og verb.

2.1) i forb. m. attrib. adj. kort ærme: en-

hver opløben Laps midt i Lømmelaarene,
med lange Arme i korte Mriaer. Heib.Pros.

X.17. spec. om ærme, der kun dækker en del

af overarmen. Haandv.61. PolitiE.Kosterbl.

^''I»1924.1.sp.l. langt ærme, spec: ærme, 50

der dækker hele armen. Sommeroverstykke,
lange Ærmer. PolitiE.KosterbU'l»1923.1.sp.l.

løst ærme, overtræksærme; ærmeskaaner.
Manufakt.(1942).126. \\ i foræld, betegnelser

for særlige udenl. moder: Faderens lange Pol-
ske Er mer. PEdvFriis.S.273. Ærmerne var
glatte og uden Manchetter . . der brugtes

ogsaa de saakaldte romanske Ærmer af

B[onder.Davids.KK.'II.222. 2.2) som obj. for

verber,
-f

ryste sine ærmer, (jf. ryste no- 60

get ud af ærmet u. bet. S.i) gøre sig umage;
udfolde sig; vise hvad man duer til. (især i

betingelsessætn.). hør kun til Per, naar hånd
vil ryste sine Ærmer (o: i en disput). Det er

ret, klem kun paa ham. Holb.Er.111. 3. Min
Herre seer af disse Anmærkninger, at jeg

ogsaa kand tale om Stats-Sager, naar jeg

vil ryste mine Ærmer. sa.Ep.11. 74. smøge
ærmerne op, se IL smøge 3. snøre sine
ærmer, se IL snøre l.i. spille baade øl

og ærme bort, se u. I. 01 1.2. sætte ær-
mer i, se II. sætte 8.2. f trykke en ær-
met fuldt, bilde en noget ind, fylde en med
løgnehistorier. VSO.I.50.

3) (jf. bet. 2) i faste forb. m. præp. 3.1)

styret af præp. af (ofte i forb. ud af ell. (sj.)

frem af^. || ryste noget (ud) af ærmerne.
1. {ty. etwas aus dem årmel schiitteln;

maaske egl. m. tanke paa den under talen

gestikulerende præst i sin præstedragt med
vide ærmer; vist ogs. m. forestilling om tasken-

spillerkunstnere) som udtr. for at udtale noget

ell. frembringe noget (især et skriftligt arbejde,

et kunstværk) i stor hast og med største lethed

(og evt. i rigt maal) ell. paa staaende fod, im-
proviseret. Du skal nok see, at man strax

kand ryste gode Raad ud af Ærmerne.
Holb.DR.1.6. De tænker. Man kan ryste en
Novelle af Ærmet, som en Vrgdken? Blich.

(1920).XV218. de fine Monografier (Oeorg
Brandes) havde rystet ud af Ærmet i sin

ypperste Manddomstid. Rubow.BB.218. (han
kan) ryste en løgn af ærmet, se Løgn
1.2. ryste en prædiken (ud) af ærmet:
Moth.RlSl. Holb. Paars. 152. (han) skriver

sine Prækener, istedetfor at ryste dem af

Ærmet som Folketaler. PaZM./L./7.236. 2.

(nu især gldgs. ell. dial.) som udtr. for at be-

fri sig for ell. aflægge noget, ryste skolestøvet

af ærmerne, se Skolestøv. (jf. u. bet. B.2) i

forb. som ryste barnet af ærmet, blive

voksen, ophøre med at være barn ell. aflægge

sin barnlighed, optræde voksent, fornuftigt,

(skoleholderen til børnene:) Bærer eder ad
som gamle Folk . . og ryster Børnene ud
af Ærmerne. Oehl.XI11. 9. jeg havde faaet

rystet Drengen ud af Ærmet og begyndte
at udvikle mig aandeligt. JPJac.DU.9. Du
er for ustadig, mit Barn . . det var snart

paa Tiden, om Du tog Dig lidt sammen
og rystede Barnet af Ærmet. AndNx.M.176.

Feilb. III. 1152. jf. smst.IV25. sml: *Ry3t
Ungersvenden, Elskeren af Ærmet,

| Og
mød som Helt og Drot for dine Kæmper 1

Oehl.IV158.
II (jf. u. bet. 3.2; nu næppe br.)

i forb. som bonden stikker (Larsen.) ell.

titter (Moth.E8. VSO.I.50) ham ud af

ærmet, man mærker paa ham, at han er

ell. har været bonde; gækken kigger ud af
ærmet paa ham, se IL Gæk 1.4. 3.2) styret

af præp. i \\ i udtr. for at tage fat i, rykke i

en person(s ærme). * Rosenalfer napper ham
i Ærmet. Holstein. L. 22. (betjenten) hev i

Smedens Ærme. MartinAHans.JR. 31. Hun
tog ham i Ærmet og skubbede ham foran
sig ind. ErlKrist.DH.llO. et ryk i ærmet,
se Ryk l.i. rykke en i ærmet, se I. rykke
1.1. trække (en) i ærmet: Wilst.D.III.13

8Q*



1367 Ærme Ærmegab 1368

(se u. trække 2,i^. Manden vil gaa videre,

men J. trækker ham i Ærmet. LindskovHans.
NH.191. II

om ærmet som gemmested for noget

(jf.flg. gruppe); sml.: Skuespillerdjævelen sad
mig endnu i Ærmet i nogle A&T.Schand.O.I.
175. især i forh. som have, gaa med en
kniv i ærmet (ænyd. d.s. (Vider.III.233.

DgF.IY149.150)) egl.: skjule en kniv i ær-

met, fx. som snigmorder; lilledl.: være lumsk,

underfundig, lure paa, være rede til at falde

over en. *det er Stiemands Værk, at skiule

Dolk i Ærmet. NordBrun.Jon.lOO. han har

en Kniv i Ærmet, o: han er lumsk, under-

fundig. DÆS. der var jo andre, som gik med
en Kniv i Ærmet til mig, eller over for hvem
jeg maatte have en Mistanke åeiom. Byskov.
Oplevelser.(1948).136. have en ræv i ær-
met, se I. Ræv 2.z.-\ i sa. let.: bære en skælm
i ærmet. ChrBorup.PM.340. have noget
oppe i ærmet {efter eng. have something
in one's sleeve ; 1. br.) gaa og ruge over noget;

have noget i sinde ell. i haghaanden. (auto-

mobilfirmaet) traverserede Asien, for Rekla-

mens Skyld, De skal se R. (o: konkurrenten)

har et eller andet ekstra opsigtsvækkende
oppe i Ærmet. JFJens.G.liP. NisPet.(PoU*li
1942.Sønd.2.sp.2). gaa (sidde) med livet
i ærmet, se Liv 2.2.

|| (jf. u. bet.S.i; især

gldgs. ell. dial.) i udtr. for at være, røbe sig

som ell. optræde som en person af en angiven
art; i forb. som han har et barn i sit ærme
(Rahb.PoetF.I.129. UfF.), barnet, bonden
sidder ham (endnu) i ærmet (Moth.E85.
smst.B300. VSO.I.50. Rich.III.252. Feilb.I.

50), barnet stikker ham i ærmet (Hrz.

XVI.lll. MO.), gækken stikker ham i

ærmet (se II. Gæk 1.4^, narren sidder
ham i ærmet (Moth.N27), han har en nar
i sit ærme (Krist.Ordspr.593). Som General
stikker den gamle lette Rytter ham endnu
i Ærmet. Derfor blev han bestandig ved at

være Kammerat med sine Soldater. /Sc^and.

RP.248. Al den Tid gik jeg dog stadig med
Drengen i Ærmet. Rørd.DBU.131. Mon det

ikke var Præstesønnen, der stak mig i Ær-
met? Reumert.LT.1.74.

\\ (1. br.) i udtr. for

rapseri, tyveri. Der (o: i pengekassen) ligger et

Par Hundrede i Sedler . . og dem faar jeg op
i Ærmet.Socialdem.^^U1948.Sønd.2.sp.3. 3.3)

styret af præp. paa || i forb. rende (FrHorn.
PM.128. Ew. (1914). lY. 382. Heilb.Poet.II.

146), støde (LBruun.SF.17) ell. (især) løbe
eri paa ærmet, (jf. løbe en paa armene
u. I. Arm l.\) støde ell. puffe til en (især:

af vanvare), idet man gaar forbi; i videre

anv. som udtr. for at møde en tilfældigt („løbe

paa en") ell. at trænge ind paa en med an-
modninger olgn., overhænge, løbe paa dørene.

Høysg.S.296. Blich.(1920).XXX.109. *Da
jeg gik op ad Gaden, løb paa Ærmet

|
Mig

Nyhedskræmmerne med deres Spørgsmaal.
PalM.Y1.192. Man har talt de Fattiges Sag
og løbet et Par af de høie Herrer paa Ær-
met, og strax er man udsvævende Philan-

trop. Socialist, Communist. Berys.PP.SS. hun
vilde ikke udsætte sig for at løbe ham paa
Ærmet derinde paa Gaderne. Pon^.LP.F//.
185. Den vandrende Mængde løber ham paa
Ærmet. Roos.Harlekin.(1927).41. jf.: Skild-

vagterne . . holdt Pøbelen fra at løbe det
(o: slottet) paa Ærmerne. CPern^./Z.S().

||

bilde (Grundtv.PS.IY.595. Drachm.STL.105.
se ogs. u. Løgn I.2), smøre (se III. smøre

10 1.2), sætte (se II. sætte 8.4^ ell. (nu vist

kun) binde en noget paa ærmet (se u.

binde 2.1 og u. Løgn 1.2^. f binde (en) en
paa ærmet, (jf. II. en 26^ bilde en noget

ind, stikke (en) en løgn ell. føre en bag lyset.

KomOrønneg.II.143. Ha ha! Nu har De
ganske vist atter bundet mig en stor en paa
ErmetlSkuesp.IX.231. 3.4) styret af præp.
ved; spec. (nu næppe br.) i udtr. for at gribe

fat i ens ærme (og føre en i en vis retning);

20 ogs. som udtr. for haardhændet fremgangs-
maade, anvendelse af tvang. Jeg skal tage

ham ved ermet og føre ham hiå.Moth.E85.
(Cromwell) saae sig i Stand . . ved bevæb-
nede Folk at cassere Parlamentet, og at

trække Parlaments Herrerne ved Ermene ud
af Huset, og derved at bane sig Vej til en
u-omskrænked Ma.gt.Holb.DH.III. 373. een
og anden fornuftig Theologus haver refor-

meret Helgenes Liste, og ført adskillige

30 canoniserede Helgene ligesom ved Ærmet
ud af Paradiis. sa.Ep.III.lOl.

Ærme-, i ssgr. (især fagl., spec. skræd.,

haandarb.) til Ærme 1; foruden de ndf. med-
tagne kan nævnes ssgr. som Ærme-indsætning,
-linning, -længde, -mønster, -snit (jf. II. Snit

å.i), -spjæld (se Spjæld 3), -søm og beteg-

nelser for pynt ell. distinktioner paa ærmet
som Ærme-anker (paa matrosbluse og stor-

trøje), -besætning, -distinktion, -guldgalon,

40 -mærke, -snor. -beskytter, en. hvad der

paasættes et ærme for at beskytte det under ar-

bejde; især om overtræksærme. D&H. -blad,
et. spec: halvmaaneformet stykke af (gummi)-

stof, der indsættes i beklædningsstykker for

kvinder, især damekjoler, i ærmegabet for at

beskytte mod sved; svedelap; ogs. om lign.

stykke, der indsættes i herrekjole og smoking.

Bl&T. Manufakt.(1942).125f. -bræt, et. (jf.

-knop, -træ^ mindre strygebræt, der anbragt

50 paa strygebrættet bruges til at stryge ell. presse

ærmer over. YortHj.IY,3.272. SyStrikkeB.5.

-dame, en. (fagl.) syerske, der ved konfek-

tionssyning sætter ærmer i (herre)jakker. So-

cialdem.Vi2l940.13.sp.l. -fo(de)r, et. for til

indvendig beklædning af et ærme; ogs. (fagl.)

om stof af bomuldsgarn (jf. Ejsengarnj, der

anvendes til saadant for. Cit.l723.(AarbFr-

borg.1906.103). Manufakt.(1942).38. -for-
klæde, et. (foræld.) en slags kittel (m.

60 lange ærmer) til at knappe i ryggen. S&B.
KMich.SSF.52. UfF. -gab, et. (jf. -hul

samt Armgabj den aabning i et klædnings-

stykke, hvor ærmet syes til, ell. tilsvarende

aabning i et ærmeløst klædningsstykke (som
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fx. en vest). Moth.E85. (han) stak begge
Tommelfingre ind i Vestens Ærmegab. Winth.

VIII.106. Maa jeg see den (o: en kjole)

lidt paa Ryggen — og i Ærmegabene — ja,

den er meget godt sjet.Hostr.SpT.III.5.

BerlHaandarb.III.348. jf.: j Politiet ynder
ikke disse Ekspeditioner, hvor Gummiknip-
len helst skal sidde i Ærmegabet for at være
hurtig nok ved H&anåen. LindskovHans.NH.
30.

II
(1. br.) om aabningen ml. ærme og arm

omkr. haandleddet. Drachm.T.231. JVJens.
RF.63. -holder, en. elastikbaand olgn., der

sættes omkr. skjorteærme (hos herrer) for at

hindre det i at glide for langt ned. VoreHerrer.

1921.Nr.l.ll. Manufakt.(1942).126. -hul,
et. (nu især dial.) d. s. s. -gab. Moth.E85.
HCAnd.SS.XL81. TroelsL.IV. 17 . Feilb. jf.

Esp.412. -hæng, et. (jf. Hængeærme ; for-

æld.). SMich.Æb.115. Wanscher.R.55. -kaa-
he, en. (foræld.) kaabe (til mænd ell. kvin-

der) med ærmer. Moth.E85. Kun enkelte

gammeldags Koner vedblive at bære sorte

Ærmekaaber. Aagaard. TL.146. Vort Hj. II, 3.

22. jf.: En Skarlags -Ærmekaabe (o: til en

dronning). Hrz.VI.210. -kappe, en. (for-

æld.) mandskappe med ærmer (jf. Rokkelore^.

Langebek.Lex.A62 c. VSO.I.50. MR.1822.145.
VortHj.II,3.21. -kjortel, en. {ænyd.d.s.;

foræld.) kjortel med ærmer. Moth.E85. IMos.
37.23(1931; 1871 afvig.), -knap, en. knap,

hvormed et ærme (især et skjorteærme) samles

omkr. haandleddet (jf. Manchet-, Skjorteknap^,

ell. (nu især) om knap, der til pynt er paa-
syet oversiden af et ærmes nederste del. Lange-
bek.Lex.A62c. en Sølv Lænke Ermeknap
med CTystalstene. Adr.'lil762.sp.l6. Bagges.

DVIX. 104. MO. Gjel.T.247. -knop, en.

(jf. -bræt osv.; skræd.) afrundet klods, brugt

ved presningen af ærmets skuldersøm. Lundb.
-los, adj. Langebek.Lex.A63a. Høysg.S.335.

*Skydsgutten . .
|
I ærmeløse Trøie.Oehl.XXI.

268. en ærmeløs Silkebluse. JesperEw.PF.179.
-opistlag, et. (jf. Opslag l.i^. Langebek.

Lex.A63a. vAph.(1759).7. (en herre) med
stivede Mansketter, som vare opsmøgede
over de med Guldknapper besatte Ærme-
Opslag. Hei6.Pros.F//.4i2. Vinterfrakke ..

Ærmeopslag med lille Slids. PolitiE.Kosterbl.

"I»1924.1.sp.l. -pn£, en ell. et. (jf: II. Fnf;
især foræld.). *I)a fulgte . . han Armens
Bølgelinie, der forsvandt

|
Hvor Ærmepuf-

fet slutted tæt og nøie.PalM.AdamH.IL37.
maaske vare de overnaturligt store Ærme-
puffer paa Skuldrene altfor overdrevne (o:

paa en ung piges dragt). CMøll.F.235. -ru,
en. (jf. I, Ru; nu kun dial.). Langebek.Lex.
A63a. Ærmerne . . En rynket Strimmel af

Kniplinger, eller andet flint Linned, syet

for en Ærmelinning. VSO.I.50. UfF. -skaa-
ner, en. hvad der er beregnet til at skaane
ærmerne. Mandolin . . Aluminiums Ærme-
skaaner. PolitiE.Kosterbl.*Itl924.1.sp. 2. især

om overtræksærme. B.T.^^U1933.7.8p.l. Ma-
nufakt.(1942).126. -skaft, et. {vel dannet

efter Strømpeskaft; sj.) den lige del af et

ærme, ell. den del af ærme, der dækker under-

armen, en Dame med Sølvmors-Ærmeskafter
og Atlask - Skulderpuffer. Pont. M. 16. store

Hankekurve hængende over Armens lange,

strikkede Ærmeskaft. sa.7^./. 299. -strop,
en. strop paa nederste del af ærmet paa (regn)-

frakke, hvormed ærmet kan snøres sammen om
haandleddet. Politi E.KosterbU*lil922.1. sp.l.

10 Varehus.1935. omslag. 2.
-ærmet, adj. [-i'grOmaf] især (jf. dog

skjorteærmet^ i (fagl.) ssgr. med adj. som
1. led, om klædningsstykke: hvis ærme er af
den angivne art, fx. kort- (Langebek.Lex.

A63a. VSO. 1. 51. Aa Dons. DU. 84. CHans.
BK.43), lang- (Langebek.Lex.A63a. VSO.I.
51. SophMull.VO.543. Fleuron.KO.70. Feilb.

11.382), snæverærmet (PNørlund.DK.80. jf.

Feilb.).

Ær-metal, et. (dannet i nyeste tid til

Ørst.'s betegnelse Ær, om den metalliske del af
forsk, forbindelser (fx.: Leerjordens brænd-
bare Grundstof, Chlorleeiæret.Ørst.(VidSelsk

Oversigt.l824f25.15), Chlorkaliær. sa.(srnst.)),

af Ørst. vist nok dannet til lat. aes (gen.

aeris^, kobber (besl. m. got. aiz, oht. er (jf.

ty. (adj.) eheren^, oldn. eir, glda. er); mine-
ral.) betegnelse for metallisk stof, som har
andet grundstof end jærn til hovedbestanddel;

30 ikke-jærnmetal. HFB.1940.879.
Ærme-træ, et. (jf. -hræt osv.; skræd.)

bræt, brugt ved presning af ærmets langsøm.

PEPetersen.Digte.(1854).76. Lundb. Feilb.
||

(jarg.) slag, prygl af dette redskab, (skrædder-

lærlingen) fik Ærmetræ (af mester), fordi

han sad og fuskede paa Volden. Uglen.^'lio

1855.7.sp.l. -troje, en. (især foræld.), alle

fire (kjoler) har Ærmetrøjer, som de kaldtes,

naar hele Livet var af samme Tøj.Dengl.By.
40 1947.26. jf.: (til ungkonedragten hørte) T æt-

ærmetrøje med Halværmer og Haand-
stykker. Amagerdragter.l 5. smst.20. om under-
trøje (til mænd) med linned bul og^strikkede

ærmer: UfF. -vest, en. vest med ærmer.
D&H.

II
(foræld.) om en slags spencer med

ærmer. HistArkiv.1871.1.445.
Ærne, et. se Ærinde.
ærre, v. se ærje.

Ærrepig, -pind, en. se Irrepig, -pind.

ær-rorig, adj. se ærerørig.

ærrosk, adj. se ærøsk.

t ær-som, adj. (ænyd. erssom, glda.

erszam, ærværdig; fra ty. ehrsam, mnt. er-

sam; til LÆre) som fortjener ære ell. aner-

kendelse, er forbundet med ære olgn.; ærefuld.

Tode.KD.147. det er et stort Spørgsmaal,

om jeg . . havde i min Manddom baaret

den (o: en daarlig skæbne) . . ærsomt og
ikke, i Forbittrelse over dens Trivialitet,

60 vendt den til det Yæne.Oversk.L.35.
Ært, en. [æ^rdJ, ær'd, ogs. Br'd] (nu især

dial. og barnespr.Ærte, Pflug.DP.1129. Holb.

0W.IV9. Oraah.PT.1.279. Cit.l864.(KLars.

UK.443). jf. Feilb.). gen. -s ell. (nu næppe
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hr.) -es (vAfh.Naih.Vin.343); flt. -er

['æTdar, 'ærdar, ogs. 'Brdar] (ænyd. ert(e)

(og erfft, jf. ni. erf(t)^, æda. (flt.) ærtær
(Harp.Kr.l96. 198.199), æært, ærtæ (Køb-
stadlovg.1.128.183), sv. årt(a), no. ert, oldn.

ertr, pi., /.; gammelt kulturord, maaske ind-

laant gennem osax. erit (mnt. erwete^, jf. oht.

ar(a)weiz, -wiz (nht. erbsej; besl. m. lat. er-

vum, vikke, og gr. érobos, d. s.)

I) S( bælgplante af slægten Pisum L. (af
de ærteblomstredes familie (Vikke-gruppen))
med kugleformede frø i sammentrykte bælge;

især om kulturplanterne P. arvense L. (Ager-,

Markært) og P.sativum L. (Haveært); i flt.

ofte om bevoksning af disse planter; ogs. (især

som 2. led af ssgr.) om andre bælgplanter

(oftest af de ærteblomstredes familie) (se

Asparges-, Blomster-, Fugle-, Jord-, Kaffe-,

Kiker-, Kron- (2), Muse-, Paternoster-, Skov-,
Strand-, Vingeært^, ell. om andre planter,

der i en ell. anden henseende minder om ærte-

planten (jf. RødærtJ. JTusch.172.325. Den
tienligste Jord til Erter, er leeragtig Muld-
jord. JPPra7ii.^C4(?. Jeg har en lille Altan
med Myrther, Ambra og Ærter ipaa.HCAnd.
BCÆ.I.93. ^7. M. Ærtehalm: her hænger det

ene sammen med det andet, som afpil-

lede Ærter. Argus.l771.Nr.24.1.
\\

(delvis til

bet. 2) i faste forb. m. attrib. adj.; dels m. adj.,

der angiver frøenes farve: graa, grønne,
gule ærter, se II. graa l.i, grøn l.i, gul 3.

grønne ærter, (jarg., foræld.) brugt som
udtr. for nyheder, der fortælles, „bringes til

torvs". Blich.(1920).XXIV35. falde hen i

de grønne ærter, (uvist om til denne bet.;

sml. falde i amdam u. Amdam; dial.) falde

i staver ell. søvn. Blich. (1920).XXIV 26.

Krist.Ordspr.396. Feilb. hvide ærter, (nu
kun dial.) om haveært, Pisum sativum L.

(med gule ell. hvidlige frø). Cit.l743.(PJensen.
Snesere.(1883).51). VSO.I.705. (Strøby) er

bekiendt for dens Kirsebær og hvide Ærter.
Weinwich.Stevns." (1798). 109. UfF. f sort
ært, d. s. s. Kikerært (m. sorte frø). Moth.
S618. dels i andre betegnelser for arter: lave,
høje ærter, om lavt-, henh. højtvoksende

varieteter af haveært (jf. Kryb-, henh. Ris-,

Stang-, Stængeært;. PoV'U1943.4.sp.l. lol-

landske ærter, se lollandsk, tyrkisk ært,
se tyrkisk 3. vilde ærter (nu næppe br.).

1. markært, Pisum arvense L. JTusch.172.
2. om forsk, arter af Lathyrus L. JTusch.122.
vilde graa ærter, fodervikker, Vicia sativa

L. JTusch.263. || i særlige forb. m. verber.

man slaar græs, men river ærter, se TV.

rive 3.2, delvis til bet. 2: lægge (HardyHan-
sen.FrugthavenogKøkkenhaven.^ (1928) .94. jf.

Læggeærtj, sætte (se II. sætte 10.5^ ærter;
saa ærter (jf. Saaært^; HaveD.(1762).59.
MO.I.450. Dalskov.DenlilleHave.(1941).61. i

ordspr. og talem.: hvo der saar ærter ved
adelvej (ell. alfarvej^, han faar ikke alle

bælge i laden: Mau.53. CBernh.III.329.
AarbEolbæk.1923.181. Kommer de, saa kom-

mer de ikke, men kommer de ikke, saa
kommer de nok, sagde Bonden, han saaede
Ærter og saae efter Fuglene. Grundtv. Da.
Ordsprog.(1845).nr.l465. Frem.DN.262. Feilb.

2) om bælg med frøene i (jf. Niært^ ell.

om hvert af frøene af denne plante; ogs.

om frø af lignende art, størrelse af andre bælg-

planter (i ssgr. som Paternosterærtj ell. (nu
næppe br.) om bælg af bælgplanter i al alm.

10 der kom et Læss 'Erter. RasmWinth. S. 58.

En Dag var der (i skolen) en Ærtefægtning
. . M. havde Ærter i sin Lomme, som han
kastede paa (andre drenge). Tauber.Dagb.48.
*Han havde ventet endnu en Dreng, men
Hustruen bragte ham trende.

|
Og ganske

lignede da saa sært det ene Foster det an-
det,

I

Som Bønner tre i en knækket Ert.

Oehl.XVI.95. Man kan ogsaa i den første

Nymaane-Time stryge dem (o: vorter) af,

20 en efter anden, med Ærter. Thiele.III.106.

sorte ærter, om de enkelte ærter i en bælg,

der er blevet sorte p. gr. af angreb af sygdom,
orm olgn. (billedl.:) *Han stønned' halv kvalt
i sin sidste Skælven:

|

„Hvorfor blev jeg den
sorte Ært i Bælgen (o: familiens sorte faar?)''

Pont.H.148. bælge, læse, pille, stable ær-
ter, se I. bælge 3.i, I. læse 1, pille sp.819'^;

I. stable 2.1. Prindsessen paa Ærten (0:

æventyr om en prinsesse, der kunde mærke en
30 ært gennem 20 dyner og 20 madrasser).ECAnd.

(1919).1.38. herefter forsk. udtr. om følsomme,
vanskelige personer: den gamle Husjomfru,
der lærte hende, hvordan man skulde ægge-
vende et Lagen, saa man maatte være selve

Prinsessen paa Ærten for at mærke det,

naar man laa paa ået.PLevin.HG.128. (che-

fen:) Jeg har reddet Dem (0: en ung
pige), og knap er De sat tilrette, før De
spiller Prinsessen paa Ærten — Saa fin.

40 Sjæl. SamYittigheå.ErlKrist.DH.125. i forb.

som knæle paa ærter (lignende udtr. paa
ty.; foræld.) om en smertefuld tortur. Rahb.
Tilsk.1797.440 (se u.Æselbrætj. || i sammen-
ligninger. Haglen raslede mod Ruderne som
Ærterne i et Sold. Skjoldb.H.131. han smiler

med brede Føltænder, regelmæssige som Ær-
ter i en Bælg. ThitJens.VA.1.109. jf. bet. 4.2:

Kuglerne fløy som Ærter om vores Ørene.

Cit.l765.(PersonalhistT.1883.199). sml. Bom.
50 S.11.110. i angivelser af størrelse (og form)

(ofte i forb. som saa stor som en ært (jf.

ærtstor^, paa størrelse med ell. af størrelse

som en ærtj. det (brød) ud til en rød
Flek, som nu var liden, som et Naalehoved,
nu blev stor som en Erte. Holb.GW.IV9.
Bær af en Ertes Størrelse. vAph.Nath.VIII.
343. det (er) tienligt at smøre saa meget
som en Ært stort af den graae Øiensalve.

Tode.Overs.afØien-Raad.(1796).70. Der er

60 graahvide Ringe paa (billedet) med en Dia-

meter som smaa Ærter. Soya.GAM.45. en

Elektromotor paa Størrelse med en Ært.
Pol.^^lial940.11.sp.2. i udtr. for at gaa for-

sigtigt (og usikkert): han bevægede sig her,
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som om han gik paa Ærter hen over et glat

Gulv. HCAnd. (1919). IV. 243. Afhandlingen

om Hauchs Drama i Berlingske dandser paa
Ærter. FruHeib.B.1.226. De Unge gik rundt

i Kvadrillerne . . saa varsomme i Trinene,

som gik de paa Ærter. Bang.UA.121. se ogs.

u. trippe 1.5.
II

(nu 1. hr. i rigsspr.) i (an-

dre) talem. Tidt havde haarde Ærter bløde

Bælge. PalM.AdamH. 1. 151. i udtr. for at

være sparsommelig ell. nærig ell. have over-

drevet fine manerer: Hånd skær en ert i

fire Tp&rter.Moth.E85. at sidde peen, som
Pigen ofver bord,

| Og skar een Eert i

toe, thi dend var alt for stord. Jernskæg.

D.77. han søgte bestandig efter at faa en

(til kone), der kun spiste en Fjerdepart af

en Ært en hel Dag igjennem; for han var

saa knap og saa n&ip.SvGrundtv.GlM.Ny
Sml.212. to mand om en ært . . spøgende
udtr. for knap kost. Feilh. hvem der stjæ-

ler ærter at saa, faar bønner igen, der er

ingen lykke ved stjaalne ting; fals slaar sin

egen herre paa hals. Moth.E85. Høysg.S.17.

Grundtv.Da.Ordsprog.(1845). nr.2579. m. hen-

blik paa at ærter yndes af duer: at fange to

Duer med een Ert, og slaae to Fluer med eet

Smæk.PAHeii.Sk.III.25. *hvor
|
Man Ær-

ter strøer, der flyver Duen ind.Oehl.Y97.

Hvor der er Ærter, plejer Duerne hurtigt

at samles. Kirk.D.l18. i udtr. for at anvende
ærter ved udregning af noget, især slægtskabs-

forhold (idet man lægger en ært for hvert led,

se Feilb.), i forb. som der skal en skæppe
ærter til at regne det slægtskab ud,
o: de er meget fjernt beslægtede, ved Hjelp af

en Skjeppe Erter, kan (man) beregne sig i

Slægtskab med hele Yerden.Heib.Pros.IY90.

en smuk adelig . . Søofficer, der med en

Skjæppe Ærter kunde udregne sit Slægtskab

med hende (o: en enkegrevinde). Schand.UM.
159. Krist.Ordspr.289.301. Slægtskabet mel-

lem Familierne . . kunde daarligt regnes ud
med en Skæppe Ærter. KMich.MT.5. Feilb.

UfF. jf.:
* Hvordan det gik ham, kan man

regne ud, |
foruden at benytte Skæpper

Ærter. CESim.Eventyr.(1900).15.

3) i flt., om frøene ell. (jf. Slik-, Slip-,

Slæbeærtj de frøholdige bælge af plan-
ten (især af haveært) brugt som (del af)
ret i husholdningen; især om ret kogt paa
(gule) ærter (og flæ.sk olgn.; jf. Flæskeærterj,

dels om en grødagtig ret, ærtegrød ^tykke
ærter. Skattegraveren. 1888. II. 94. Hedebo. 36.

høje ærter, smst.36), dels om en slags suppe,

ærtesuppe (i rigsspr. olm. kaldt gule ærter

(se gul 3 slutn.), i dial. ofte tynde ærter:

Skaitegraveren.1888.II.94. Hedebo.36. jf. ogs.

graa ærter u. graa sp.l219^*^). *Kaal og

Ærter. LThura.Poet.233. Jeg skulde kræsed
op med Kiød og . . Ærter. AlbThura.Bctænkn.

B2^. Man hørte knarcken nu i Bencken,

nu i Senge,
|
Og vilde Erterne sig samme

Dag ej mænge (o: koge ud). Holb.Paars.348

(jf. DSt.1933.81f.). Jeg vil ingen Viin-Suppe

have; du skal varme de Erter op igien, som
vi havde i Gaaj. Holb.Vgs.1.6. han kunde
være fornøyet med en Ret Erter og des-

lige ringe Kost. Pamela. 1. 473. Ærter ere

tungtfordøjelige og bør kun nydes af sunde
Tersoner.Panum.638. ærter og flæsk: jeg
Erter selv og Flesk ei spise gad.Wess.45.
Ew.(1914).II.339. jf. Krist.Ordspr.397.

\\

(delvis til bet. 2) i særlige forb. m. attrib.

10 adj. afsiede (se u. aisi) ell. siede (MO.
11.698) (graa, gule) ærter, russiske ær-
ter, se russisk 3. støbte ærter, se II.

støbe 2.1.
II

i særlige verbalforb, klare ær-
terne (ell. de ærter^ (sml. no. klare, greie

biffen (o: bøffen) i sa. bet.; maaske egl. m.
henblik paa vanskeligheden ved at faa ærterne

til at koge ud (jf. DSt.1933.81); om forsk,

andre forb. m. lignende bet. se u. II. klare 6.1,

Papir 3.3 slutn. og Mau.II.112 \\ dagl.)

20 overvinde en vanskelighed; ordne en (vanske-

lig) sag. Ploug.Sylv.81. Kan De blot klare

de Ærter med Løjtnanten, saa skal jeg inte

have videre at bemærke. Hos^r. G. 275. vær
I glade for Kræmmerne, hvis I en skønne
Dag spiller Bankerot. Saa er det vist os,

som maa klare Ærterne. OyrLemche.NA.325.

jf.: Se ind til hende. Mutter, og se, om
Du kan faa de Kjærlighedsærter klarede.

Schand.F.371. koge ærter. 1. i egl. bet.

30 Kogeb. (1710). 107. talem. (l.br.): at Folk
skulde sige, at Knubbes ikke kan forsørge

dereses egen Datter — nei . . min Tøs,

den Slags Ærter koger vi ikke paa vore-

ses Gryde (o: det kan der ikke være tale

om) !WCarstensen.Ombord og iland.(1878).224.

2. (1. br.) frembringe en lyd, som naar ærter

koger. Pont.LP. 1.53. 3. (harnespr., især kbh.

ell. sjæll.) under gliden paa is (glidebane)

sætte sig paa hug (m. hænderne foldede om
40 knæene) og i denne stilling glide videre; ogs.:

lade sig træklee af to personer henad glidebane

i denne stilling. Stuek.Asmadæus.(1899).95.
Betjentene . . finder K. paa Hug akkurat
som, naar Drengene leger at koge Ærter
paa Isen. Kronborg.Habakuk.(1910).55. Pol.

Vil941.9.sp.2. UfF. jf.: Men efterhaanden
blev Aarup veg. Hans Knæ slappedes. Jo
længere de kom frem, des værre blev det.

Tilsidst var han lige ved at „koge Ærter".
50 AGnudtzm.RT.13. (kbh.) i sa.bet. kure ær-

te r.jBom.5'./7.i 72. OrdbS.
II

i talem., se ogs. u.

hænge 8.5. efter ærter kommer fjærter
(m. hentydning til det forhold, at gule ærter

ofte fremkalder vinde, jf. Vind sp. 164P*).
Stub.'154. AarbHolbæk.1923.180. spis, Ma-
this ell. min gris, det er gode (ell. gule^
ær ter I brugt som opfordring til at spise.

Krist.Ordspr.316. Flemløse.211. OrdbS. jf. (?):

Da ophørte kort sagt den gode Omgjæn-
60 gelse og de gode Ærter, som man siger, og

næsten Alle vare rasende. PJustesen.Enda.
MandsHændelser.(1863).ll.

4) billedl. anv. af bet. 2, om hvad der ligner

ell. sammenlignes med ærteplantens (smaa
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runde) frø. 4.1) * al alm., om noget kugle-,

pillef ormet af størrelse som en ært (2).

(opium) blev serveret i Form af smaa bitte,

sorte Kugler. Jeg laa i Tankerne og tril-

lede saadan en lUle Ært imellem Fingrene.

Bergstrøm.Ve.14. en Salve af . . Svinefedt,

en „Ært" hvid Voks og et Par Draaber
Terpentm.Strange.MS.lOé. 4.2) (jarg.) om
kugle til skyts ell. haandskydevaaben, hagl
til bøsse olgn.; nu ogs. om bombe, der kastes

fra flyvemaskine (FlyvningHær.104. Bom.S.
127). *Har Landet Hvede-Korn og Erter

til Behag,
|

I Skibet er der og, men af en

anden Smag,
|
Korn af det sorte slags, og

Erter meget haarde
|

Hvoraf I Svenske
Mænd fik Prøver nok om Borde. JFriis.23.

nu kommer Nummer fire (o: i pistolen), een
af de Erter, der ere saa vanskelige at for-

døie. (Han rager i Kngle -Æsken).PAHeib.

Sk.III.112. de store Hagl benævnes (i jæger-

sprog) Ærter eller Bær. Dania.III.230. Bom.
S.11.110. blaa, graa ærter (jf. blaa bønne u.

I. Bønne S.ij, se III. blaa 3.4, graa sp.l219"«:

4.3) om noget smaat ell. ubetydeligt. *Hans
(o: kejserens) Rige er en Ert mod vort.

Bredahl.111.81. især (nu oftest i ssg. Grøn-
ært^ om barn ell. ung person. Han var .

.

ikke stærk den lille ært (o: en lOaars dreng).

Socialdem.'l 11 1945.6.sp.4.

Ært-ben, et. se Ærteben.
I. Ærte, en. se Ært.
II. ærte, v. ['æ(*)rda, ''Brda, ''grda] -ede.

v&s. -else (Rask.FynskeBS.71), ;//. Ærteri.
{ænyd. d. s. (hos en fynskfødt forfatter: Kalk.

I*.57), no. erte, sv. dial. årta, oldn. erta;

besl. m. sanskr. ardåyati, adsplitter, ryster,

saarer; vistnok til sa. rod som II. irre || ordet

er i nyeste tid optaget i rigsspr. (næsten kun
ta) fra dial. (Rask.FynskeBS.71. LollO.) ell.

(snarest) fra no.; S&B., Larsen., Lundb. og

D&H. angiver ordet som no.) opirre, pirre
ell. (især) drille, give stikpiller, skose.
Peter (havde) begyndt at ærte Jørgen for

den uheldige LdiTiågikng. BerLdisb.S.lOS. Kam-
merater . . ærter Drengen for hans Fader-
løshed og ægger ham til Hævn. VVed.H.354.
(Otto Benzon) var en „kvik" Forfatter, der

ærtede den da grasserende Kultursvindsot.

Leop.TT.98. *Her blunded han let paa det

luftige Hjald,
|

til Hanen ham ærted med
muntrende G]alå.Aakj.Hejmd.25. MartinA
Hans.TS.98. brugt som ytringsverbum: „en
turde jo snart ikke andet .

." ærtede An-
dreas; han var kommen i højt Humør.
Aakj.FJ.12. Enevold.Glasbåden.(1949).44. \\ i

part. ærtende. Den ihærdige Opdager fort-

satte med samme ærtende Tonetalå. Tidens
Krav.'U1898.4.sp.l. Aakj.YF.106.

\\ (1. br.)

refl. i forb.m. adv. (provisoren) ærtede sig
særligt ind paa Sagføreren, der var . . tak-

nemmelig at drille. RGandrup.Tomme Steder.

(1915).lll. Jeg har sagt til de andre . . at

de ikke maa skændes med hende, men hun
ærter sig ind paa dem. ErlKrist.DH.150. „du

ærter dig selv op til en Tone, som —

"

„Nej, jeg tier ikke. Nu skal du høre det."

AntAnd.L.168.
Ærte-, i ssgr. (Ært-, se ærtstor samt u.

Ærte-ben, -sten. Ærter-, se u. -t&d). (uden

for enkelte ssgr. til II. ærte, se Ærte-pind,

-sygj af Ært, fx. (foruden de ndf. medtagne)
ssgr. som ærte-formet, -lignende og (landbr.,

gart.) (godt, daarligt) Ærte-aar, -afgrøde,

10 -areal, -bed, -blad, -blandsæd, -høst, -kultur,

-plante, -rod, -rust (jf. I. Rust 6.i), (en)

-sort, -stykke (jf. I. Stykke 2.2), -træthed

(jf. Træthed d.2), -vang, -varietet, -ager,
en. (ænyd. d. s.; jf.-m&rk; især landbr., dial.

ell. som stednavn (se Stedn.III.360)) mark
med (mark)ærter. Langebek.Lex.A63c. Bre-

dahl.III.131. Feilb. talem.: „nu kom jeg nys
ell. jeg er lige ell. nylig kommet", sagde
soen i ærteageren, (jf. lign. udtr. i PSyv.Il.

20 295. Mau.4916) som udtr. for daarlig und-
skyldning. Grundtv. Da. Ordsprog.^ (1875). 88.

Krist.Ordspr.466. Halleby.239. -ben, et.

(Mxi'.LSal.Y.258). f;/. Linseben 1; anat.)

en ærteformet haandrodsknogle (Os pisiforme).

HKrabbe. HestensAnatomi. (1885). 39. Boas.

Zool.*538. -bille, en. (jf. -frøbille, -snude-

bille ; zool.) billen Bruchus pisorum, hvis larve

lever i ærter (2). Green.UR.44. Lieberkind.

DY 11.425. -blomst, en. I) blomst (l.i)

30 af mark- ell. haveært. HCAnd.(1919).III.73.
D&H. 2) (bot.) blomst (l.i) ell. krone (jf.

-kronej, der er ejendommelig for de ærteblom-

strede. Lange.Flora.LVi. MentzO.Bill.252. 3)

(jf. Sommerfugleblomst 2; bot.) i flt., d.s.s.

(de) ærteblomstrede. MøllH.1.353. \\ i sa.

bet. Ærteblomst-familien. Warm.Frøpl.319.

4) 2( om prydplanterne Lathyrus latifolius L.

(der er fleraarig) og (især) L. odoratus L. (der

er etaarig og findes i en mængde varieteter).

40 Schaldem.HB.il.59. JohLange.Pl.(1949).76.

-blomstret, ad^'. substantivisk (de) ærte-
blomstrede, familien Papilionaceæ af bælg-

planternes orden. NordConvLex.1.827. Ro-
str.Flora.I.'*(1925).260. -bred, et. (for-

æld.) brød, bagt af rug, der var blandet med
ærter (for at drøje paa rugen). Moth.E 86.

BornhHaandvEr. 212. Aarb Thisted.1951.197.

Feilb. -busk, en. 2( d. s. s. -træ 1. Rostr.

Flora. I.'* (1925). 285. -bælg, en. {ænyd.
50 ertebelg(e); jf. -hus, -skal 1) bælg (1.4) af

ært (1), især af mark- ell. haveært. HaveD.
(1762).170. Der var fem Ærter i en Ærte-
bælg. HCAnd.(1919).III.69. FrkJ.Kogeb.103.

i sammenligninger: (kornet har) en Smag
ligesom Ærtehæller. Reiser.IY39. Skibet var

flakt som en Ærtebælg i hele sin Længde.
RSchmidt.SS.34. -benne, en, 2( bælgplan-

ten Cajanus indicus Spreng. (af bønne-grup-

pen), hvis frø spises som ærter. MentzO.Pl.
60 84. -besse, en. (drenge)legetøj, lavet af en

for marven renset hyldegren, paa hvis midte

der er skaaret en 2-3 tommer lang aabning,

hvori der er anbragt en fjeder (naar der puttes

en ært i, kan den skydes ud v. hj. af fjede-
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ren). Krist.BRL.680. DF.IL86.
\\

(jarg.) om
luftværnskanon. Bom.S. 11.109. -cypres,
en. ^ naaletræet Chamæcyparis pisifera (m.
ærtelignende kogler). JohLange.Pl.(1949).76.

-fad, et, (-f Ærter-, Holb.Paars.346). (nu
sj.) fad med ærtegrød ell. -suppe. *Du i vort

Erte-Fad først bød dig selv til Giest. Wess,
68. -foder, et. (vist kun dial.) d. s. s. -halm.
Amherg. UfF. de(t) hænger sammen som ærte-

foder: Krist.Ordspr.397. CReimer.NB.634.
-fr«, et. En anden lod see sin Konst for

Alexandro Magno ved at kaste Erte-Frøe
igiennem et Naale-Hoved, saaledes, at det

aldrig slog ham ML Holb.MTkr.255. Det
gaar ogsaa an at dyrke Ærtefrø ved at saa
lave og halvhøje Ærtesorter sammen med
Havre eller Byg. HavebrL.*II.1149. || hertil

R a. Ærtefrø-bille, (zool.) d.s.s. Ærtebille.

Lieberkind.DYII.423. -galmyg:, en. (zool.)

galmyggen Cecidomyia pisi, hvis larve lever

i ærtebælge. LandbO.II.370. -gilde, et.

(foræld.) gilde, der holdtes i forbindelse med
tærskningen af ærterne paa en gaard. Oldemors
Erindringer.(1908).91. SprKult.VII.53ff. jf.

Feilb. -grus, et. (fagl.) d.s.s. -stens-grus.

Motorulykke som Følge af det nye Ærte-
grus (paa vejene). PoV^hl931.1.sp.l. -grad,
en. (jf. -mos ; især dial.) ret af ærter, der er

kogt (paa et stykke flæsk) og stødt ud til en
grødagtig masse (og som spises med smør og

mælk til); tykke ærter. Moth.E86. Pont.F.1.16.

Ealleby.66. -gren, adj. af en farve som
grønærter. RSchmidt.SS.63. Inde paa For-
tovet stod Chaufføren . , i ærtegrøn Liberi-

frakke. JFJens.G.ili. substantivisk: De her-

skende Modefarver ere, Blaat, Lilla, Rosa
og Ærtegrønt. HCLund.Samler.n.(1804).64.
-halm, en. (ænyd. d.s.; jf. -foder, -ris 2)
koll., om de aftærskede ærteplanter (der er

filtrede ind i hinanden), om Vinteren fod-

rer (man faarene) med Ærtehalm og andet
Affald. AEMeinert.Naturen ogMenneskelivet.I.

(1854).37. LandbO.Il.496. \\ billedl, om no-
get sammenfiltret, hvad der hænger uadskil-

leligt sammen, er umuligt at udrede, hvad der

danner en gruppe, klike, som holder sammen,
støtter hinanden olgn. *En Skaal for Hver .

.

I
som spreder Koteriets Ærtehalm. »Sc/iand.

UD. 63. Vi (o: kreditorerne) staar og fal-

der med Hotellet og Hotellet med os. Det
hele er Ærtehalm. ErlKrist.DH.47. køre fast

i Faglitteraturens Ærtehalm. Pol.Vi 1942.10.
sp.3. især (om personer) i forb. hænge (ogs.

holde. RudBay.EP.II.5. OBang.EK.I.166.
EKirk. MedFjerkost. (1931). 181) sammen
som ærtehalm {ænyd. d.s. (PSyv.II.223))
hvad hjælper det, at han kommer, og at
hun faaer sit eget Huus — de ville naturlig-

viis dog hænge sammen som Ærtehalm.
Ooldschm.EJ.306. Disse Præster hang sam-
men som Ertehalm, for at bruge et vulgairt

\iåtryk.HAMall.E.122. Officererne var alt-

for indbyrdes enige, Militæret hang sammen
som Ærtehalm; det var det, der kaldtes

Disciplin. JaA;ZnM.5.46. -liaTre, en. (land-

br.) blandsæd af ærter og havre. NatTid.^'lt

1913.M.Till.l.sp.2. TfP.1926.534. -has, et.

(ænyd. d. s.; nu kun dial.) d. s. s. -bælg.

Moth.E86. D&H. Feilb. -kaffe, en. (jf.

Kaffeært; l.br.) erstatningskaffe, surrogat, la-

vet af ærter; ogs. nedsæt., om daarlig, tynd

kaffe. PhRDam.FI.99. -kam, en. (fagl.)

tredelt kam hos enkelte hønseracer, med ærte-

10 formede udvækster. SaUXII.136. -knnde,
en. (haandarb.) ærtelignende knude, dannet
ved knytning af flere knuder tæt efter hin-

anden. BerlHaandarb.III.350. -koks, pi.

(fagl.) smaa, ærtstore koks. B.T.^^Iitl937.6.

sp.l. -korn, et. (fagl.) blanding af byg og

ærter. AarbHolbæk.1947.63. -krabbe, en.

(zool.) krabben Pinnotheres pisum (m. ærte-

lignende krop) ell., i flt., om familien Pinno-
theridæ. DanmFauna.IX.58f. -krog, en.

20 (foræld.) d. s. s. -le. LandbO.^1066. -krone,
en, (jf. Sommerfuglekrone ; bot.) den for de

ærteblomstrede ejendommelige krone (1.3,5).

Rostr.Flora.^ (1860).203. smst.L^*(1925).259.

-kul, et. (fagl.) om smaa kul paa størrelse

med ærter. Ugeskr.fRetsv.l944.A.532. -kæ-
de, en. (jf. ty. erbsenkette

; fagl.) kæde med
ærteformede led (jf. -\eå). Politi E.Kosterbl.
^^

I i 1925.1. sp.l. -kselling, en. (nu næppe
br. -kærling. VSO.I.705. MO.I.450). I) i

30 egl. bet. I.l) (nu næppe br., især nedsæt.) om
torvekone, der sælger ærter (og andre grønt-

sager). De Danske har undertiden betegnet
vort Folks (o: hollændernes) brave og hæder-
lige Kvinder som Ærtekællinger, blot fordi

de sidder paa Amagertorv og bl. a. sælger

Ærter. Brandes.XY111.380. jf.: (han) saae

saa alvorlig og ærgerlig ud, som en gam-
mel vranten rynket Ærtekjærling.EC/ss.MJS.
1.66. 1.2) (dial.) kælling, som man bildte børn

40 ind boede i ærtemarker, -bede (for at holde

børnene borte fra dem). StevnsBjev.53. 2)
(vel videre anv. af bet. l.i; jf. I. Kælling 2;

nu lidt gldgs.) nedsæt, betegnelse for person,

der snakker meget om ligegyldige ting, sladrer,

bruger mund, snakker andre efter munden ell.

er køkkenskriver (2) (VSO.I.705. UfF.); nu
især: person (mand), der er kvindagtig, vilje-

svag, altfor veg, eftergivende, forknyt, fej, kry-

steragtig. den Ærtekielling var i Stand til at
50 giøre Dem til lige saa stor Poltrong, som han

er selv. Wess.LbF.81. den gamle Ertekielling

Jeronimus. KbhAftenp.l784.Nr.65& 66.2.sp.l.

Blich.(1920).V11.10. her gælder det om at

være Mand, ikke Ærtekælling. Brondes.X//.
47. Satan til gammel Ærtekærling man bliver

med Aarene. Rosenkrantz.Bjørnø. (1914).105.

jf.: „er det Spectakler at holde i Kirken?" —
„O gak til Bloksbierg med sit Er te kiel-
lin ger ie I Skal man ikke have lidt Løier

60 imellem?" KbhAftenp.1778.sp.654 samt: saa-

dan gammel Ertekiellingsnak (o: en ond
drøm), smst.sp.533. -kæp, en. (jf. -ris (1),

-stang ; 1. br.) stok, der sættes ved højtvoksende

ærter som støtte for planten. Cit.l755.(Thott4°

XXVII. Rentrykt "/. 1964 87
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1507.58a). Bagges.Y270. VSO.I.450. -kær-
ling, en. se -kælling, -le, en. (jf. -krog;

landbr.f dial.) en slags le m. kort blad og langt

skaft, brugt til mejning af ærter, HistTids-

skr.10R.VI.682. Feilb. -led, et. (fagl.) led

i en ærtekæde. PolitiE.Kosterbl.^li 1922.1.sp.l.

-Ins, en. (zool). den paa ærter levende lus

Siphono phorapisi. SRostr.LS.59. TfP.reg.I.

Till.34. -malm, en, et. (jf. Bønnemalm;
mineral.) brunjærnsten, der forekommer i ærte-

lignende kugler. Brunnich.M.242. BerlKonv.

XXI. 76. -mark, en. (jf. -ager; landbr.). Cit.

1757. (Vider.1. 256). LandbO

.

IV. 839 . talem.:

„jeg er lige kommen", sagde soen, hun
blev jaget ud af ærtemarken. TJfF. -mel,
et. {æda. ærtæ miel (AM.); især T) mel,

fremstillet ved maling af afskallede og tør-

rede ærter. Langeiek.Lex.A64a. Blich.(1920).

XVIII.30. Nytteplanter.142. Feilb. -mos,
en. {ænyd. d. s.; nu næppe br.) (en slags)

ærtegrød. AlbThura.Betænkn.D2.r VSO.I.705.

-mus, en. (zool. ell. dial.) brandmus, Apo-
demus agrarius, der bl. a. lever af ærter og

bønner. Brehm.Patted.423. DanmPattedyr.330.

-musling;, en. (zool.) ærteformet musling

af slægten Pisidium. LSal.XII.660. -melle,
en. (fagl.) mølle, der fremstiller ærtemel. Krak.
1949.11.4202. -pind, en. (til II. ærte; l.br.)

drillepind (2). Laur.Petersen. Gadens Roman.
(1896). 128. -pelse, en. (ty. erbswurst;

dial. ell. m. h. t. ty. forhold) om pølse, bestaa-

ende af revne ærter og kødstumper (TJfF.), ell.

om en i Tyskland (især under krigen 1870-71)

brugt blanding af ærtemel, oksefedt, løg og

krydderier i et hylster af pergamentpapir (ved

udrøren i kogende vand faas en kraftig suppe).

OpfB.^V1.244. Riget.yBl912.4.sp.l. -ranke,
en. (l.br.) d.s.s. -reve. HCAnd.(1919).III.
72. -reve, en. (jf. -ranke; dial.) reve (I)

af høje ærteplanter. Moth.E86. VSO.I.795.
Raae.F.79. StevnsBjev.II.66. UfF.
Ærteri, et. flt.-er. (sj.) vbs. til II. ærte:

drilleri. Bregend.DN.33. Spectator. 1943/44.

229.

Ærte-ris, et. {ænyd. d. s.) især i flt.

I) tynde grene, ris (I.l), til understøttelse af

høje ærter. Moth.E86. VSO.I.705. BerlHaveL.
11.103. 2) (nu især dial.) om voksende stæng-

ler af ærter (1) ell. om ærtehalm. I Mangel
af anden Foring kan og Erte-Riis bruges

til Heste og B.ornqvæg.vAph.Nath.II.238.
(hun) plukkede Bælge ned fra de tynde
Ærteris. Drachm. UB. 325. Feilb. brugt som
underlag for sengeleje, til stopning af madras-
ser olgn.: i en Krog (af værelset) laae paa
nogle Ærteriis og et afrevet Væggebetræk
et Menneske. HCAnd.SS.V 21. en Madrats,

som . . var stoppet med Ærteris. Pont.F.

11.243. -rusme, en. (dial.) d. s. s. -reve.

JCSteen.Hauge-Kunsten.(1795).156. JTusch.
172. SvGrundtv.141. -sjok, en. se -skok.

-skal, en. I ) d.s. s. -bælg. Langebek.Lex.
A64a. Feilb. UfF. 2) skallen, der omgiver
den enkelte ært (2). Moth.E86. VSO.I.705.

MO.I.450. -skok, en. (dial. -sjok. JTusch.
297 (i bet.l). -8kruk(ke) olgn. StevnsBjev.

68. UfF. -skrup. Begtr.Sjæll.II.208). flt.

-ker ell. (nu 1. br.) -ke (VareL.(1807).I.38.

HCAnd.SS.III.55.sa.(1919).V277). (ænyd.
d. s., SV. årtskocka, -schocka; omdannelse (ved

tilknytning til Ært) af Artiskok; nu især dial.)

S( I) d.s.s. Artiskok 1. Langebek.Lex.A63 c.

Fleischer.HB.20. den seer ud som var den
10 en blaa Cactus, og er dog kun Blomsten paa

Ærteskokkenl HCAnd.(1919).V276. \\ hertil

bl.a. Ærteskok-blomst (HCAnd. (1919).V
277), og Ærte8kok(ke)-stol (se u. I. Stol

6.2J. 2) d. s. s. Artiskok 2 (jf. Jordærteskok^.

JTusch.104. Strange.P.1.60. -snudebille,
en. (zool.) d.s.s. -bille. Bergs.MS.^I. 456.

-stang, en. (jf. -kæp ; 1. br. i rigsspr.)

stang til lignende anvendelse som ærteris (1).

Moth.E86. VSO.I.450. Feilb. -sten, en.

20 ('fÆrt-. i bet.l: vAph.Naih.II.245). I) (mi-

neral.) mineraludskillelse i form af lille kugle

(Pisolit). Brunnich.M.ll. SaVXIX.185. 2)
(især fagl.) smaasten fra søen ell. grusgrave

m. et tværmaal af 10-15 mm. (brugt til jærn-

beton, til belægning af havegange olgn.). Nat
Tid.^V 11 191l.M.TilU.sp.l. Suenson.B.III.
311.

II
hertil Ærtestens - grus, (jf. Ærte-

grusj grus, hvorfra er harpet alle sten, der er

større end ærtesten. Vejkomiteens Skrift Nr. 2.'^

30 (1945).61. -stor, adj. se ærtstor, -suppe,
en. suppe, hvortil anvendes friske (grønne)

ærter (grønærtesuppe), ell. (oftest) kogt paa
flæsk og gule ærter („gule ærter"). Moth.E86.
Deres Boliger vare simple . . og deres Føde
bestod gemeenligen udi Erte - Suppe. fioiJ.

JH.I.266. FrkJ.Kogeb."' (1921). 106. se ogs.

u. Urtesuppe. || billedl.; især (efter eng.

peasoup; jarg.) om tyk (gullig) taage. Pol.

^Iil948.7.sp.4. j7- Ærtesuppetaage: Tom
40 Krist.MellemKrigene. (1946). 147. Ringsted.

Enhave i London. (1949). 67. -syg, adj. (til

II. ærte; sj.) drillesyg. OyrLemche. De Fyr-

stenberg Bønder.(1905).46. -syge, en. (gart.)

sygdommen Ascochyta pisi, der angriber have-

ærter og andre ærteplanter. TfP.1919-20. 316.
-sæd, en. (jf. I. Sæd 1-2; næppe i rigs-

spr.). Cit. 1705. (Vider. III. 113). (han) har

lært dem paa Laaland at behandle Hve-
den og Ærte-Sæden Tettelig. LTid.1724.423.

50 Totalmangelen paa Hvede- og Ertesæd. JPa-
ludan.Møen.II.(1824).7. -træ, et. 2( om
f&rsk. træer af de ærteblomstrede: I) (jf.

-busk) Caragana (arlorescens) Lam. (ofte

kaldt sibirisk ærtetræ). Fleischer.B.566. Ha-
vebrL.*I.209. 2) (jf. Bønnetræ; nu kun
dial.) guldregn, Cytisus Laburnum L. VareL.

(1807).1.299. JTusch.297. 3) (nu næppe br.)

uægte akacie, Robinia pseudacaeia L. Flei-

scher.S.190. VSO. 1. 706. MO.I.450. -tyl,
60 en, et. (fagl.) en slags gardintyl (med ærte-

lignende mønster). IIjemmet.^^/»1930.33.sp.3.

Manufakt. (1942). 126. -ugle, en. (zool.)

sommerfuglen Mamestra pisi, hvis larve bl. a.

lever paa ærteplanter. SRostr.LS.164. Have-
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lrLMI.1151. -vand, et. (kog.) det vand,

hvori ærter er kogt (og som fx. bruges til frem-
stilling af sauce), ell. blødi vand, hvori gule

ærter let koger ud. FrkJ.Kogeb.l2. UfF.
-vikke, en. 2( Vicia pisiformis L, MentzO.
Bill.IVlOS. -vikler, en. (zool.) om som-

merfuglene Grapholitha nebritana og G. dor-

sana (jf. u. maaneplettetj, hvis larver lever

i ærtebælge. Brehm.Kryid.617.618. HavebrL.*
11.1151. -viser, en. se u. I. Viser.

Ær-træ, et. se Æretræ.
Ært-sten, en. se Ærtesten, -stor, adj.

(ogs. ærte-. Sal.XVI.297. LandbO.lY.855).

(fagl.) af størrelse som en ært. en ærtstor,

ægte, hvid Ferle. PolitiE.KosterbUViil923.1.

sp.2. et ærtstort Stykke Kaliumhydroksyd
(kommes) i et B,edigensgla,s.PharmDan.(1933).

61. talrige, omkring ærtstore, afrundede Knu-
der. MdsskrDyrl.LIII.107.
ærværdig, adj. [Br'v^r'di] adv. -t ell.

d.s. ell. (t) -en (ChrBorup.PM.'(1785).3.
VSO. 1. 51). (ænyd. d. s.; fra ty. ehrwiirdig,

mnt. erwerdich; til I. Ære; jf. hæderværdig
samt høj-, velærværdig) egl. (jf. æreværdigj;

som fortjener ære, æresbevisning; som bør æres,

agtes, sættes højt; nu især: som indgyder en

ærefrygt, respekt ved sin høje alder, sin op-

højethed ell. værdighed (i udseende, optræden

osv.). I) om væsen (især person), jeg (har)

aldrig . . holdet den ærværdig som tager sig

Ære til. Holb.HAmb. 1. 3. (gud) er det ærvær-
digste Væsen, der bør æres over alle Ting.

Mossin.Term.193. Mænd, hvis Fortienester

og Alder giorde dem æTwadråige.Engelst.Nat.

211. *Jeg er mere end firsindstyve Aar
gammel, jeg er en meget ærværdig Moder.
JVJens. Di. 92. (nu næppe br.) i forb. m.
præp. af: en af Borgerdyd som af Lærdom
ærværdig Landets . . M&nd. Mali.G. 7. \\ om
gejstlig; spec. (nu kun i ssgr. høj-, velær-

værdigj brugt i tiltale, i titulatur, „bruges
til titel, til sognepræster i købstæderne, og
prouster." Afof^.Æio. Vil disse ærværdige
Patres (o: to munke) tale med mig? Holb.

Pern.III.l. Bredahl.Y.Ul.
\\

(katolsk-kirk.:)

Ærværdig, kaldes den, hvis heroiske Dyder
eller Martyrium er anerkendt ved paveligt

Dekret. KathOrdb.43. 2) om ting ell. forhold.

af forrig Stand der intet blev tilbage,
|

Undtagen Horne, samt ærværdig skiægged
Hage.

I
Kort af en Gedebuk blev en Philoso-

phus. Holb.Metam.90. *Istedet for Lundens
ærværdige Minder

|
man idel Kirker og

Klostere finåer. Oehl.Digte.(1803). 22. hendes
Haar var saa sølvhvidt, saa ærværdigt.
HCAnd.(1919).II.163. Ægteskabet er og
bliver dog en ærværdig Institution. JKierfe./.

395. Iliade og Odyssé er lige ærværdige
enten de skyldes en Samling Folkedigtere

eller en enkelt Ma,nd. EBrand.J.lx. jf.: de
ved gammel Hævd ærværdiggjorte Erfa-

ringssætninger. JPJac.//.ii. (nu næppe br.)

i forb. m. af: * Domkirken midt paa Torvet
staaer . . | Ai Kunst ærværdig, som af Aar.

Oehl.XXIV.203. Ærværdig-hed, en.

flt. -er (se u. bet. 1 slutn.). (jf. Æreværdig-
hed^. I) til ærværdig 1. (en) aldrende Mand
. . med en saadan Høihed og Ærværdighed
i Miner og Adfærd, at, skjøndt han ikke bar
Krumstaven og den bispelige Hue, dog
Ingen . . kunde tvivle paa, at han jo var
en Prælat af den høieste geistlige Værdig-
hed. /»gf.yiS./.S.

II
(nu næppe br.) som titel

10 (til gejstlige), ærværdighed, bruges til titel

for sogneprester i købstæderne og prou-
ster. Moth.Æ15. vAph.(1764).10.

\\
(l.br.)

om ærværdig person (jf. foreg, gruppe). Ari-

stoteles, Erasmus og andre Ærværdigheder,
som Holberg citerede oftere end han læste

dem. BilleskovJ.H.L192. 2) til ærværdig 2.

*Er alt det Andet revet
|
Af yngre Eier

ned?
I

Kun Taarnet reddet blevet
|
Ved

sin Ærværdighed? Oehl.XIX.149. Bologna .

.

20 havde et Præg af Ærværdighed og Ælde.
Brandes. L. II. 36. MNeiiendam. Kaj Munk.
(1945).7.

Æro-bo, en. ['æ'irøJ-, 'æ(i)røtf)-] (ogs.

-boer. to Ærøhoere. SydfynskeS.23. — nu l.br.

(i rigsspr.) Ær-ho. AchtonFriis.DØ.I.321. som
tilnavn: JensSør.II.22). (glda. (som tilnavn)

arrebo, er(re)bo (DGP.II.21.251); l.led er

ønavnet Ærø, æda. Ærre (ValdJord.I.(1926).

14.27)) indbygger paa ell. person stammende
30 fra Ærø. Hubertz.Ærø.(1834).256. TomKrist.

(PoU'liol942.10.sp.2). i talem.: hvor fanden
ikke selv kan være, sender han en ærøbo.
Feilb. Gravl.(Aarb Turist. 1925. 117). Treda.
Arbejderes Livserindringer. (1925). 103. jf. u.

Graaspurv 1: Graaspurve og Ærøboer findes

i hele Yerden. HVClaus.(DanmHVC.416).
\\

hertil Ærøbo- (Tuxen.Søfart.475. D&H.) ell.

Ærbo-stik (Ravnen.^'!»1877. 5.sp.l. Bardenft,.

Søm.1.225), 4> manøvre, hvorved man ar-

40 bejder sig lidt op mod vinden uden at vende.

Æroer, en. ['æ'irø'ar] flt. -e. (sj.) d. s. s.

Ærøbo. Skjønner jeg ret, er han en Al-

singer eller Ærøer. Ing.EM. 1.18. æreisk
(Museum.l893.II.120. Jesp.Fon.99) ell. (nu
oftest) ærøsk (Hubertz. Ærø. (1834). 254.

FDyrlund.Uds.l2. jf.: østærøsk . . vestærøsk.
MKrist.N.76). [iæ-|rø?(i)s5f] (sj. ærrøsk.
APhS.XX.62.178). adj. til Ærø og Ærøbo;
substantivisk om dialekten paa Ærø.
Æs, en (i bet.l: Fiskeriudv.(1874).Bilag.

11.26. Scheller.MarO. se ogs. 1.54) ell. (min-
dre br.) et (i bet.l: jf. Feilb. 1.256; i bet. 2:

Skovdyrkn.(1865).26). [æh] (ogs. Eg [eh]

i bet.l: HGAnd. OT. 1.136 (som fk.). Feilb.

BL.289. Feilb.1.256. — nu s^Æse. i bet. 2:

CollO. Ese. i bet.l: Moih.Æ8(somfk.). Trap.
V.614). uden flt. ((nord)fris. ees; til II. æse;

sml. III. Aas) I) (fisk., især dial. (jy.)) lokke-

mad for fisk; agn; mading. Blich.(1920).
60 XXI11.117. Mutter staaer for Ees'en! hun

har nok med Sætkrogene at giøre.HGAnd.
OT.I.136. sætte „Æs" eller Madding paa
Krogene. Fiskeritidende. 1886. 424. Til Agn

,

„Ees", anvendtes mest ^M.SprKult.XVII.

%V
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67. 2) (jceg.) føde for hjortevildt (ell. andet

haarvildtj. Skovdyrkn.(1865).26.

I.Æse, subst. se Æs.
II. sese, V. ['æ'sa] (ogs. ese ['e-sa] i

fceM: Moth.ÆS. Da.Fiskeritid.l905.198.sp.2.

Feilb. 1. 256. ACWestergaard. Et Skumpelskud.

(1926). 7. — i bet. 2 ogfs. æsse ['æsa] jf.:

Æsse, eller æse. DJagtleks.1399). -ede ell.

-to (i bet.l: Feilb.1.256. SprKult.XVIL69.

jf. Moth.ÆS). vbs. -ning (s. d.). (fra ty. ås-

(s)en, afl. af aas (se III.Aas^) I) (fisk., især

dial. (jy.)) sætte mading paa (en krog);

agne. MDL.668. hver Mand fæster sig en

Pige til at æse (jf. Æsepige^ og lave Maden.
Fiskeriudv.(1874).Bilag.III.5. Krogene var

„æsede" og Baaden kleir.Fiskeritidende.1885.

153. Scheller.MarO. 2) (jæg.) om hjortevildt

(undertiden ogs. om andre arter haarvildt, fx.

haren): afæde græs, blade olgn.; græsse
(2.2). Kronvildet gik og æsede overalt.

TA Becker. En Familiehistorie. (1857). 45. en
eller to Bukke . . æsede ved en lille Lys-
ning i Skoven. Rosenkrantz.H.38. Hjorte og
råd5n- spiser aldrig, de „æser", herfra er

undtaget dyrenes fortæring af hatrk. Jagt og
Fiskeri.l952.41.sp.2.

III. æse, V. ['æ'sa] (ogs. æsse. se ndf.).

-ede. (no. æse, gære, sv. dial. åsa, d. s.;

besl. m. æda. esa, gære (AM.), sv. dial. d. s.

(præt. as), der er identisk m. oht. jesan (præt.

jas^, gære, skumme, mht. ænht. jesen, ty. dial.

jåsen (hvorfra sv. jåsa, jy. jæse^; sml. u.

essig, lY gære, opøse 2)1) (maaske kun no.)

gære (lYl). man (koger) Vand paa hakkede
Eene-Busker med Bærrene paa . . rører Meel
derudi, indtil det bliver som en tynd Vel-

ling . . kommer lidt Gær derudi med Salt,

og lader det æsse. Brauner.TankerogForsøg.
(overs.l759).78. 2) (maaske kun no.) om
vædske, (flydende) masse olgn.: være i stærk,
urolig bevægelse (som et gærende stof), ofte:

ledsaget af brusen, syden, boblen olgn. de

(o: forskellige slags ler) ere ikke alle æsen-

de. Anleedning tilAgerdyrkningens Forbedring.

(1757).80. m. angivelse af massens bevægelse:

om Foraaret, naar Teelen løser, æser den
(o: jorden) gierne o^.KSelskNyeSkr.IY239.

3) (^j-) frembringe en sydende lyd ell.

(jf. jy. jæse^ ose, dampe (?). hvem, der fik

et nyt Komfur, det var undertegnede . . jeg

gaar her hver Dag og fryder mig ved den
Triumf, der buldrer og æser mig i Møde
fra Vandkumme og Stegeovn. ZakNiels.Ki.7.

Æse-, i ssgr. (fisk., især dial. (jy.)) af

II. æse 1. -folk, et. (jf. -pige^ fællesbeteg-

nelse for de medhjælpere for fiskere, der er

beskæftiget med at sætte mading paa. Pol.^^lit

1940.20.sp.l. Da.Fiskeritid.1943.136. -hyt-
te, en. hytte, hvori æsningen foregaar. Haf-
strøm.Om 8ædélighedsforholdene.(1888).40. Da.
Fiskeritid.l905.199.sp.l.

Æsel, et, en (i bet. 1 nu kun et, tid-

ligere ogs. en: Moth.Æ24. Holb. Paars. 325.

drivende Eselen for ved sig. Biehl.DQ.1.36

(men: han . . kunde (næppe) holde sig paa
Eselet. smsf.;. Oehl.Br.ni.286. jf. u. Mul-,

Pak-, Vildæsel; i bet. S en ell. (i nyeste tid

oftest) et: SorøAmtstid.^''liol944.12.sp.6. jf.

ogs. ndf. 1.18 og u. Strandæsel; sml. i øvrigt

VS0.I.51. MO.I.451. PEMull.'390. Feilb.

samt Levin. Gr. 11.74). ['æJs(o)l] Høysg.AO.
33. (tidligere ofte Esel; m.h.t. ældre og

endnu dial. udtale [ie?s(a)l] olgn. jf. Feilb. og

10 Levin.; MO. opfører ordet under Esel og til-

føjer: Nogle skrive og udtale det Æsel. MO.
1.451). 6es<. /. æs(e)let, æs(e)len; ^^. æsler
ell. (nu 1. br.) æseler (Holb. Tyb. 111.7.

Worm.Sat.51. BøvP.I.501. jf. MO.I.451) ell.

(nu næppe br., jf. dog Feilb.) æsle f'vilde

æsle (1871: YMesler). Job.24.5(Chr.VI).
Holb.Er.III.3. Reiser.III.518). (ænyd. æsel,

es(s)el (især som fk.; ogs. i bet.B), glda. (flt.)

esel (i bet. 3), ældre sv. åsel, esel, no. esel;

20 fra mnt. esel, der svarer til osax. oht. esil

(nht. eselj, oeng. e(o)sol (eng. easel, staffeli),

got. asilus og er laant fra lat. asellus (jf. glda.

ascl. Kalk.I.80), til lat. asinus (se ksen); jf.

æsle)

I) (jf. Asen 1) dyr af den ene af de tre

grupper, hvoraf hesteslægten (Equus) bestaar,

bl. a. karakteriseret ved lange ører, en kort,

tynd manke og lang hale med haardusk i spid-

sen; Equus asinus; uden for zool. spr. spec.

30 om de tæmmede, som husdyr holdte former; ofte

i udtr. for, at dyret er (anses for) dumt, dovent,

stædigt. I.l) i al olm. *Mand skulde sige at

Peer Degn . . |
Et Esel var, thi det er

ogsaa Musicant,
|
Thi det nok stærkere en

Peder Degn kand skraale.ffoZ6.Paars.i6S.

Æselet har dovne Lemmer,
| Og en Skry-

den tidt istemmer. Abe.l6. *dorsk med lange

Øren
(
Stod ms\et.Bødt.l03. *l Orangelun-

dens dæmrende Skygger
|

staar et graa-

40 hærdet Æsel og tygger.Rich.1.94. Fede-
køer, Fedekøer, Grise og Faar

|
Og et gam-

melt Æsel med Øren.NEPetersen. Tusend-

fryd.(1888).38. BøvP.1.501. JVJens.HH.IL
37.

II
om afbildning af et æsel; dels (jf.

Æselbræt; skol., foræld.) om saadant billede

baaret af en elev som straf (med henblik paa
bet. S). Skolens højeste Straf . . paa min Ryg
blev fasthæftet et af et Kortblad udklippet

Æsel, paa hvilket mit Navn blev skrevet.

50 JHLorck.75Aar.(1885).12. En anden Straf

var „at bære Æselet"; den bestod i, at der

om Drengens Hals befæstedes en Jærnring,

ved hvilken der hang et Skændselsbræt,

hvorpaa var malet et Æsel. VilhBang.LS.90.

jf. Feilb. dels om kort med et saadant billede,

anv. i et kortspil for børn; ogs. om selve spil-

let. Linnemann.NF.26. i.2) i særlige forb.,

talem. olgn. || Bileams æsel, om profeten

Bileams talende æsel (se 4Mos.22.23(1931)).
60 PalM.IL.II.165. Buridans æsel, æsel, der

forekommer i en den fr. filosof Buridan (f
efter 1350) tillagt og til illustration af dennes

behandling af viljesproblemet anv. fortælling

(æslet staar mellem to knipper hø, som er lige
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store, lige gode og Uge langt lorte, men dør

af sult, da det ikke kan bestemme sig til,

hvilket knippe det skal vælge); i videre anv.,

om menneske, der ikke kan træffe sit valg.

Arlaud.279. Vogel-Jørg.BO.60. jf.: Æslet, der

hungrer midt imellem de to Knipper Hø.
Eeih.Pros.IV.492. \\ æselets frokost, (e//er

eng. donkey's breakfast; jf. Æselsfoder 1;

j^-jarg.") madras med daarlig stopning (som

fx. hø, tang). KnudAnd.HH.91. \\ til æsels
ell. (sj.) æsel, (gldgs.) (ridende) paa et æsel.

Ryttere til Hest og til Æsels krydsede hin-

anden. HC^nd. /mp. //. 45. til Hest og til

Æsel drog en lang Skare af Badegjester

. . forbi. sa.ML. 390. (jeg rejste) deels til

Æsels, deels til Fods over Bjergene til Ca-

stel\&ma,re. NWGade.OB.89. VVed.BB.188.
\\

(jf. bet. 3) i sammenligninger. Jeg blev stå-

ende stiv som et æsel.AHenningsen.JL.36.
skryde som et æsel, se skryde 1.2. stædig

som et æsel, se stædig 1.2; se ogs. skamme
sp.230*\

II
i talem., ordspr. olgn.; se ogs.

u. IL graa l.i, I. Grime 4, III. klø l.i.

Langøre, Løvehud, Salat 1, I. Sang 4.i,

I. Sæk 1.3, Sækkedrager og videre Mau.I.33f.
Krist.Ordspr.397.631. ingen Fæstning var
uindtagelig, hvor en Æsel kunde komme ind

belæsset med 'Penge.JBaden.Horatius.1.283

(efter en udtalelse, tillagt Philip af Makedo-
nien (4. aarh. f. Kr.), se Vogel-Jørg.BO.289).
— i udtr. for, at den medfødte natur ikke lader

sig skjule ell. ændre: Et Æsel er dog et Æsel,

bære det endogsaa et gyldent Dække! og
Adel uden Dyd er en Løgte uden Lys.

HCAnd.(1919).I.345. i/. II. Rom sp.1236'*«^

og Feilb.III.77^*^: selv om vor kunstner har
lært hos de store hollændere, gælder det

gamle ord dog også om ham: Hvad nyt-

ter det at sende et æsel til Rom, det bli-

ver dog aldrig andet end et æsel.^FongrÆ
IBuhl.Roskilde adeligeJomfrukloster.(1949).75.

(nu næppe br.) i udtr. for at optræde paa
en højrøstet, brovtende maade, prale, skryde:

æselet begynder for høit, og måe derfor

straks holde op.Moth.Æ24. „Saa sagte.

Eselet tager altid Tonen for høit, derfor kan
han ikke holde Musiken ud." — . . „For-
bandet være , . dine Ordsprog." PAHeib.Sk.
111.94.

2) om andre dyr; se Kælder-, Muræsel;
;'/. ogs. Mulæsel 2.

3) (jf. Strandæselj overf., om levende væ-

sen; dels (jf. Asen 2; nu gldgs.) anv. som
skældsord om (ell. til) person, for at be-

tegne dumhed, stupiditet olgn.: fæhoved;
dosmer; dumrian; dels (nu gldgs.) i alm.,

om person, der vækker ens forbitrelse, uvilje,

ærgrelse, virker irriterende: asen (2); bæst

(3); slyngel; ogs. (1. br.) uden nogen vi-

dere nedsættende bet.: fyr; krabat (jf.:

Asen (er) et grovere Udtryk end Æsel.

PEMull.*390. Hvad er forskellen på æsel og
asen, bortset fra, at det første mest bruges
om drenge og unge mennesker, mens det

sidste kan bruges om enhver alder og bægge
køn? Hjortø.OS.74). saa hør Beskeed først,

førend du gaar, din dumme H^sellHolb.

Bars.IY.2. I kunde være af de to-beenede
ÆiSler. sa.Ul.V. 2 (sml.: Der gaaer mangen
Æsel paa 2.BQen.Langebek.Lex.A66a. VSO.
1.51 samt PSyv.1.67). *Saa Børne-Sværmen
i en Skole

|
Bestige Borde, Bænke, Stole . .

|

Naar de ei Skolemester see . .
|
Han neppe

10 faaer „I Esler" sagt,
|
Før alting er i Orden

bragt. Wess.50. at saadan en gammel Esel
vil staae og lyve mig noget for i mine aabne
Øine.PAHeib.Sk.III.lOS. det var en Gav-
tyv (o: om forklædt person), det (var) min
Frakke, den Æsel havde haft paa,. Hostr.

S.30 se. Saadant et Æsel! — fnyste Thora, —
saadant et gammelt skinhelligt Mandfolk!
Bregend. Thora. (1926). 64. En yderst vin-

dende, intelligent ung Æsel, kvik og snu
20 Gavtyv (o: Jon i ,,Sandalmagernes Gade"),

trods alt en lille Gentleraan.HBrix.NisPeter-
sen.(1947).154. i anekdote, der tillægges dig-

teren Wessel (jf. Vogel-Jørg.BO.' (194S).679):

Vessel laae engang døddrukken paa Valdby-
bakke . . To unge Studenter kom forbi og
. . den Ene vilde strax improvisere et Vers
og begyndte: — Et Sviin engang paa Bak-
ken laa Medens han betænkte sig paa
Fortsættelsen . . aabnede Vessel Øinene og

30 tilføjede: — To Æsler stod og saae derpaa.

KomiskeAnekdoteromWessel.[1873].30. \\ ogs.

(1. br.) som skældsord (om ell.) til dyr; fx.

til en hund: „Æsel! . . Nederdrægtige Køter!"
hvæsede From og rettede et Spark mod
(hunden). Kandarius.LP.99.

4) overf., om ting. jf. Skriveæsel
|| (fagl.)

mekanisk drevet træslæde, der anvendes til

afrømning af den færdigtørrede køllemalt fra

maltkøllens nederste flage. D&H.
Æsel-, i ssgr. af Æsel, især i bet. 1

||

m. h. t. forholdet ml. Æsel- og Æsels- gælder,

at Æsel- især bruges ved de i alm. spr. fore-

kommende ssgr.. Æsels- især i fagl. ssgr.; ved
mange ssgr. findes dog baade Æsel- og Æsels-
alm. brugt; udeladt ndf. er bl. a. flg. ssgr.

(hvoraf de fleste har sideformer med Æsels-^;

Æsel-art, -avl, -føl (jf. Æselsfolej, -karre,

-kærre, -kød, -lignende, -race, -ridt, -rytter,

-stald, -type, -væddeløb ; endvidere farvebeteg-

50 nelser (efter æslets graabrune hud): Et Sæt
i æselbrun JJld. NatTid.^*li9l952.Sønd.7.sp.3.

hans store, æselsgraa I{o\ed.Pont.FL.440.
Kvindernes Ansigter (i et fattigkvarter) er

visne og graa, og Mændene . . har det samme
æselgraa Udseende. CLundgaard.BaghusetsRo-
man.(1903).6. -ag^tig:, adj. (ogs.æsels-, i

bet. 2: hin æselsagtige Kritik. Heib.(Breve fra

og tilJLHeiberg.(1862).62). Drachm.(Bråndes.
Br.111.9)). (jf. -vorn og asensagtig; især [q)

60 som i en ell. anden henseende minder om et

æsel. I) til Æsel 1: Langebek.Lex.A66 c. Et
Par æselagtige Øren. VS0.I.51. (tilsidst) bry-

der han . . ud i en æselagtig Skryden. Meis-
ling.DE.68. Sal.*XVII.392. 2) (nu 1. br.) til
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Æsel 3. vAph.(1764).10. En grov og æsel-

agtig Opførsel. F50./.5i. Er det ikke æsel-

agtigt at sige Sligt?HCAnd.Breve.I.75. \\ her-

til Æselagtighed. VS0J.51. Mandens Æsel-
agtighed. J5mndes.Tr323. -agurk, -bro,
en. se Æsels-agurk, -bro. -bræt, et. (jf.

Æsel 1.1 slutn.; skol., foræld.) hræt, tavle med
et (paamalet) iillede af et æsel, som til straf

hængtes paa den dumme, dovne ell. ulydige

elev. Rahb.Tilsk. 1797. 440. Heib. Pros.X. 22. i'o

jf.: Manden med Eselbrettet. En Satire,

SigvLyche.(titelpaadigt.l787). -bænk, en.

[3] (ogs. Æsels-. Feilb.). (jf. Dovnebænk;
skol., foræld.) (den nederste) skolebænk, hvor

de dumme ell. dovne elever anbragtes. D&H.
-driver, en. {cenyd. eseldriffuere) person,

som driver og leder et ell. flere æsler, der

anvendes som træk-, ride- ell. lastdyr. LTid.
1726.283. Æseldrivernes Raab og Bjælderne,
der ringede uophørligt om Halsen paa vore 2_o

Muldyr, var det eneste, der afbrød Afte-

nens Stilhed. Holst.III.130. BMøll.DyL.I.197.
-fest, -foder, -fole, se Æselsfest osv.

-hare, en. (efter eng. (amerikansk) jackass-

rabbit; zool.) om forsk, arter af store prærie-

harer med særlig lange ører og ben. BerlKonv.
XXIV162. -hest, en. (nu næppe Ir.) æsel

(1). VareL.(U07). 1.489. -hing:st, en. (ogs.,

mindre br., Æsels-. Anordn.*h 1886.§11. jf.

Larsen.), (jf. -hoppe; fagl.) hanæsel. Stut- 30

teri.44(om forhold c. 1740). BøvP.I.502.
-hoppe, en, (jf. -hingst; fagl.) hunæsel.

Stutteri.44/om forhold c. 1740). BøvP.I.502.
-hoTed," et. (ogs. Æsels-, i bet. S: Tuxen.
Søfart.475. KuskJens.Søm.198). I) i egl. bet.

Holb.Kh.73. VS0.L51. PB Orandjean.Heral-
dik.f1919).131. 2) (^7. -pande og Hoved 6.2;

i rigsspr. nu arkais., sj.) dumrian; taabe;

æsel (3), „et skeids bxå".Moth.Æ24. VSO.I.
51. Feilb. (u. æselshoved^. i gengivelse af et ao

Luther-citat (hvor orig. har: die EselskopffJ ;

(disse bogstaver) stirrer æselhovederne på som
en ko på en ny iport. Bidrag til Den danske
BibelsHistorie.(1950).25. 3) (fra holl. ezels-

hoofd) 4>- 6n med æselører (3.1 ) forsynet oval

klods af træ ell. staal med to huller (ell. bøjle.

TeknMarO. u. Æselshoved^, der tjener som
forbindelsesled ml. mast og stang ell. ml.

stang og bramstang ell. ml. bovspryd og klyver-

bom ell. ml. denne og jagerbommen. Moth. so

Æ24. SøkrigsA.(1752).§469. Bagges.DV.IX.
276. Bardenfl.Søm.L81. som 2. led i ssgr. som
Bovspryds-, Fokke-, Maste- (Bardenfl.Søm.
1.89. Scheller.MarO.297), Mesan(s)- (jf. u.

Mesan- i ssgr.), Stængeæselhoved, se SøLex.

(1808).3. Funch.MarO.I.165. Scheller.MarO.
395. store æselhoved, se stor 1.2. optage et

æselhoved, se optage l.i. -hud, en. se

Æselshud.
Æsel-inde, en. [æ(")s(3)l'en3] flt. -r. 6o

{ænyd. æsel-, eselinde; jf. Æselhoppe, Asen-
inde; nu næppe br.) hunæsel. Holb.Ep.IH.
191. VareL.(1807).L301. jf.: du lette Ka-
meelhoppe! der løber hid og did paa egne

Veie, som Vild-Æselinden (Chr.YI: et

vildt æsel; 1931: et Vildæsel^, der er vant
til Ørken. Jer.2.24.

Æsel-kæbe, en. (jf. Asenskæbe; især

bibl.) æselskæft; asenkæft (1). Da sagde Sam-
son: „Med en Æselkæbe (1871: Asenkjæft^
har jeg flaaet dem sønder og sammen, med
en Æselkæbe (1871: Asenkjæftj har jeg fæl-

det 1000 MeinåV'Dom.l5.16(1931). -mælk,
en. f^ogfs. Æsels-. Moth.MllO. Blich.(1920).

XI.132. VortHj.II, 3.166). (især fagl.) hun-
æslets mælk. Moth.Æ24. Funke.(1801).1.50.
Romerinder badede i M^Q\m.?R\^. Kulturmin-
der. 1940 -41. 121. -pande, en. spec. (jf.

-hoved 2 og II. Pande 4; nu næppe br.):

dosmer; drog; æsel (3). „Er et skeldsord."

Moth.Æ25. VSO.I.51 {„Bruges kun som et

Skieldsord"). -ryg, en. (ogs. Æsels-, se u.

bet. 1 slutn. i bet. 2.i : SaVXXV.784. i bet. 2.2

s. d.). 1) i egl. bet. Amberg. D&H. (vandet)

bliver hentet langvejs fra paa Æselryg.
KvBWil913.1.sp.4. VilhRasm.ÆM.77.

\\ jf.

bet. 2: Vil Arbeideren sammenføie to Styk-
ker Læder . . sætter (han) et Slags halv
Træcylinder, formet som en Æselsryg,
imellem åem.. Skomageren.(1832).13. 2) overf.,

om hvad der kan minde om et æsels skarpe,

stejle ryg. 2.1) (jf. u. Svineryg 2.1 ;
jærnb.)

rangerbjerg. JernbaneT.^lil937.3.sp.3. Tekn
Leks.11.421. 2.2) (^, foræld.) stejlt tag oven

paa en bjørn (5.2). Æsels-: MilTeknO.28.
-ryg-bue, en. (ogs. -rygs-. HVClaus.H.45.
— Æselsryg-. Sal.in.842. Beckett.VK.121).

(bygn.) forholdsvis spids bue (1.4), som i for-

men minder om et æsels ryg; sadelbue (2);

kølbue. OpfB.U.426. Stilart.162.

Æsels-, i ssgr. (jf. Æsel-j af Æsel, især

i bet. 1; om forholdet ml. Æsel- og Æsels-
se u. Æsel-, -agtig, adj. se æselagtig.

-agurk, en. (ogs. Æsel-. Moth.Conv.Æ6.
Warm.Frøpl.257 (men smst.467: Æsels-j. Joh
Lange.Pl.(1949). 76). (<?/. eselsgurke; j/. -me-

lon; om andre navne se Fikser-, Spring-,

Sprut-, Sprøjteagurk) 2( den til græskar-

familien hørende plante Ecballium elaterium

(L.) A. Rich. ell. om frugten heraf. Frank.
KL. 146 (se u. Springagurk^. VÅ Poulsen.

PlanternesBygning.(1878).228. VareL.'I.286.

-bro, en. (1. br. Æsel-, det (vil) kun være
en Æselbro over Vanskelighederne at kas-

sere hele T?inke\iyet.PoU'liol940.12.sp.3).

(ligesom ty. eselsbriicke, fr. pont aux anes,

eng. asses' bridge efter mlat. pons asini (asi-

norum), maaske egl. anv. som navn paa
en figur, som anskueliggjorde logiske forhold

(tjente ved udfindeise af mellembegrebet i en

logisk slutning) og derved lettede arbejdet for

mindre kloge ell. flittige studerende, sml. Hell-

quist.EtymO. u. åsnebrygga; nu sj.) nedsæt.,

om særdeles let anvendelig(t) metode ell. hjælpe-

middel til tilegnelse af kundskaber og færdig-

heder, især: anv. af mindre kloge ell. flittige;

fx. om oversættelser fra et fremmedsprog (til

modersmaalet) , overkommenterede og alt for
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udførligt forklarede værker; i videre anv., om
anskuelse, hypotese olgn., der paa en let og

bekvem maade fører (gennem og (især)) uden
om vanskeligheder frem til et (ønsket) resultat,

(læreren gik) med Bogen i den ene Haand
. . fra Mand til Mand, for des bedre at paa-
see, at vi ikke skulle smutte over den oven-
omtalte Æselsbro (o: en oversættelse), og kige

i Latinen. i2a/iJ.£./.i22. Fanden tage disse

Æselsbroer (o: rejsebeskrivelser) . . hvorved lo

den dovne Verden kan skaffe sig Kundskab
om Alting, uden at gaae til Kilderne. Oe/iL

XXVII.172. (Sibberns) „Definition af Li-

vet" . . som alle unge Studenter lærte udenad
som en „Æsels- Bro" ved den filosofiske

Eksamen. VilhAnd.Ldtt. III. 319. -broder,
en. (hist.) især i flt.: brødre af trinitariernes

orden (der red fra by til by paa æsler og ind-

samlede gaver til ordenen). Sal.XVII.667.
Kirke Leks. IV 617. -bænk, en. se Æsel- 20

bænk. -fest, en. (1. br. Æsel-. HCAnd.SS.
X.287). (ty. eselsfest, jf. mlat. festum asi-

norum, fr. féte des anes; foræld.) folkefest,

der (i reglen med et æsel som midtpunkt)
fejredes i middelalderen (bl. a. i Frankrig)
til ære for æslets rolle i Jesu historie (Marias
flugt til Ægypten og Jesu indtog i Jerusalem)
ell. med henblik paa Bileams æsel (jf. 4Mos.
22). Bern, den 10de Januar. Den her af-

vigte Juul helligholdte Æselsfest var den 30

meest glimrende, som Nogen endnu mindes:
Pater Æ. udførte Æselets Rolle, og skrydede
. . stærkt og riåtmligt. Blich.(1920).VII.191.

KirkeLeks.IV971. -figen, en. (fagl.) mor-
bærfigentræets frugt (der er vanskeligt for-

døjelig). MentzO.Pl.l22. -foder, et (f i

bet. 2: Viborg.Pl.(1793).162) ell. (i bet. 2)
en. (ogs. Æsel-, i bet. 2: S&B. LandbO.IV
565. HavebrL.* 11.329 (smst.1151: Æsels-)),

flt. (i bet. 2) d. s. I) (l.br.) et æsels foder. 40

D&H.
II (jf. æselets frokost u. Æsel I.2;

^-jarg.) om madras (m.halm olgn.). OrdbS.

2) (jf. Sølv-, Vejtidselj 2( tidselagtig plante af

den til kurvblomstrede hørende slægt Onopor-
don L.; især om O. acanthium L. (tornvinget

æselsfoder). Hornemann.OP.428. Lange.Flora.

359. Mellem Stenene paa Diget (vokser) hvid-
grønne, fede Æsehioder. AchtonFriis.D0.ilI.
166. -fole, en. ^o^fs.Æsel-. jf.D&H.). (jf.

Asenfole ; 1. br.) ungt æsel. allerede fra den æl- 50

dre Middelalder af følte (man) Jesu Dyr som
ett med Indtogets ÆiSéisiole.FOhrt.Vridog
Blod.(1922).94. -hingst, en. se Æselhingst.

-hov, en. spee. (zool.): den sydeuropæiske
musling Spondylus gæderopus. BøvP.III.482.
-hoved, et. se Æselhoved, -hud, en. (ogs.

Æsel-, i bet.l: vAph.Nath.I.149. V80.1.51.
MO.I.451. i bet.2: Moth.Æ24). {ænyd. esels

hud, æselshud, beredt til at skrive paa) I) (jf.

Æselskindj hud (1) paa et æsel ell. (især) 60

afflaaet hud (2) af et æsel, spec. (jf. bet 2) i

behandlet stand. Bohlmann.MusikalskLomme-
Ordbog.(1882).32. i talem. se u. Rævebælg 1.

II i billedl. udtr.: *Paa øde Strand jeg laae,
|

Ingen Sjæl jeg saae, |
De var krøben i Æsels-

huden (o: holdt sig fejgt, frygtsomt indendørs).

Drachm.D.17. Saa saarbar (præsten) var paa
sin himmelske Herres Vegne — for person-

lige Fornærmelser havde han til Gengæld en
sand Æselshud (o: var upaavirkelig).Pont.

DR. 1. 86. 2) (jf. Oliehud; foræld.) (skrive-

tavle af) pergament af æsels- ell. (især) faare-

skind. Funke.(1801).1.593.

Æsel-skind, et. d. s. s. Æselshud 1.

MO.I.451. OpfB.'II.321.
Æsels-kæft, en. (1. br.) æselkæbe; asen-

kæft (1). Brandes.L.1.303. -melon, en. (nu
sj.) æselsagurk. MøllH.II.433. -mælk, en.

se Æselmælk.
Æsel-spark, et. (ogs. Æsels-, se ndf.).

spark af et æsel. BIST. Æsels-: S&B.
D&H.

II
især i videre anv. (efter en af Æsop

fortalt fabel om et æsel, der sparker en døende
løve (se fx. Reenb.11.211), jf. u. I. Løve S)

om haard ell. (og) nedværdigende behandling,

der er udtryk for foragt, men som (af andre)
anses for en fejg og foragtelig handling, spec:
fordi de(n) angrebne ikke (længere) kan for-

svare sig. Hvor man har god Tid (0: som i

provinsbyer) til at studere sine Medmenne-
sker . . dér er det, man . . giver Æselspark
til dem, der ligger. VVed.BB.295. Da han
(0: en politiker) forlod det konservative
Parti, fik dette Æselsparket, som Venstre
nn. Pol.^^lil934.5.sp.4. Nu var Ingen mere
bange for Griffenfeldt. Som den syge Løve
fik han snart Æselssparket at føle.

NPWiwel.JL.9. Der var en egen triumfe-

rende Skadefryd i denne Replik, et Æsels-

spark til de stedlige Autoriteter. Crj/rLemc/ie.

FS.135. da han nu er en slagen Mand, er

Æselsspark lidet tiltalende. GadsMag.1931.
268.

Æsels-ryg(-bne), -spark, se Æsel-
ryg osv.

Æsel-streg, en. (ogs.ÆseU-, Rappee.
1859.94.sp.2). (til Æsel 8; nu l.br.) durn,

taabelig handling; ogs. om ufin, uhæderlig

handling; skarnsstreg, slyngelstreg. „Det var
en stor Feil, at jeg sendte hende fra mig!" —
. . „Ja, det var en Æselstreg. "ifrs. 7/77.246.

allerede berørte deres (0: en ung frues og en

forvalters) Læber næsten hinanden, da (for-

valteren) pludselig kastede sit Hoved tilbage

og sagde barsk: — „Ingen Æselstreger mod
den gamle Skovrider (0: fruens mand).''

Schand.FrProv.205. AWinding.SD.76.
Æsels -ore(-bægersvamp), se

Æseløre osv.

a?sel-vorn, adj. (nu næppe br.) æsel-

agtig. Moth.Æ25. *Thalia . . bad Apollo

hevne
|
Den Spot (o: at et æsel skrød) paa

dette Dyr, og skyde det ihiel,
|
Slig Æsel-

vurrenhed fortiente det jo \el. Helt.Poet.

161. -ere, et. (ogs. Æsels-, i bet. 1 s. d. i

bet.2.2: Viborg.HY.16. i bet.2.s s.d. i bet.S.i:

Tuxen.S0fart.475. KuskJens.Søm.199. i bet.

3.2-3 s.d.). (ccnr/d. es(s)eløre, <y. eselsohr) I) i
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egl bet. Moth.Æ25. VS0.I.51. || m. henblik

paa den fra græsk mytologi kendte kong Mi-
das, der til straf for sin dom i en væddekamp
ml. Apollon og Marsyas af førstnævnte, hvem
dommen gik imod, udstyredes med æselører.

Midas og Psyche en ynkelig Romanze, om,
Hvorledes Kong Midas i Phrygien fik Æsels-

ØrenJi<ei paa pieceJ 797. PalM.III.182. Kong
Midas' Barber . . maatte nødvendigvis hvi-

ske til Sivene, at hans kongelige Herre havde
Æseløren. IsakDin.FF.243. || (jf. bet. 3) om
afbildning olgn. af et æsels øre(r). en Tavle,

hvorpaa var afmalet en Mand med Æsel-
Øren og disse Ord: De Christnes Gviå.Holb.

JH.II.553. (nu næppe br.) i forb. som gøre
æseløren ad en, som et udtryk for foragt

anbringe fingrene (hænderne) i en saadan
stilling, at de ligner et par æselører. Langebek.

Lex.A67a. VS0.I.51. sætte en et par
æseløren paa, d. s. Moth.Æ25. 2) overf.,

om andre levende væseners øren. 2.1) (jæg.-

jarg.) en hares lange øre. En halv Dag kan
man faa Lov til at . . pjaske omkring i

Kærenes Vandpytter uden saa meget som
at opfange et Glimt af Æselørerne. KMunk.
ND.84. 2.2) (vet.) i flt., om lange, brede og

tætstaaende ører paa en hest (anset som en

fejl). Viborg &Neerg.HB. 54. EGoldschmidt.
HestensYdre.(1892).206. 2.3) dels om usæd-
vanlig stort øre paa et menneske; dels (nu
1. br.) i nedsæt, udtryk for, at et menneske
er dumt, taabeligt (jf. Æsel S) ell. har ringe

sans for musik, er umusikalsk. *En Sanger-

inde lader der sig høre . .
|
Man smiler, man

er lutter Æselsøre. Pa?M.7.7. Weyses Mu-
sik var, saavel efter mine Æselsøren som
efter Kendernes Dom, saa fortræffelig som
mnligt.PVJac. Breve. 118. *Stakkels Jacob
med de kloge Øjne,

|
med de røde Haar og

Æseløren. 6'ød&.(rD.75. have æseløren, spec.

dels (nu næppe br.): være en dum, uforstaa-

ende tilhører, hvorfor kaster du da Perler for

Sviin, hvorfor spilder du u-nyttig kostbare

Ord for Folk, som have Esel-Ørne?ffo?&.

GW.IV3. Trojel.1.55. dels: være nysgerrig;

(alm.:) have lange ører. D&H. talem.: Æsels-

ørerne stikke frem siges om Et og Andet, der

røber den Vedkommendes Dumhed. CollO.

D&H. 3) overf., om ting. gamle Urtepotter,

som havde Ansigt og Æsel-Ører.HCAnd.
(1919).II.274. 3.1) 4>. øjebolt (af jærn ell.

staal) i underkanten ell. paa siden af et æsel-

hoved (3) til anbringelse af blokke olgn. Moth.
Æ25. SøLex.(1808). Bardenfl.Søm.II.29.

||

f Æseløren . . kaldes, til skibs, de to sam-
menspildsede lykker, som er på enden af de

to toue som gaer over æselhovedet og hol-

der det fast til masten. Moth.Conv.ÆS. 3.2)

(jf. I. Krølle 3.3, V Læg 3^ ombøjet hjørne af

blad i en bog olgn. (anv. som afmærkning ell.

fremkommet ved skødesløs behandling). Moth.
Æ25. man har . . for ikke at gaae vild af

dem (o: de tegn, man sætter i bogen) lagt et

af de saakaldte Æseløren ved hvert Blad.

Rahb.Tilsk.1797.680. De talrige Æselsøren
vidnede om, at Skattebogen var bleven
studeret. RSchmidt.SS.93. Det latinske Lek-
sikon . . er fyldt med Understregninger, Til-

føjelser og Æselsører.Soya.FH.43. 3.3) (bag.)

om en slags bagværk af butterdejg. Æsels-:

Nordisk Bager- og Konditor-Leksikon.I.(1948).
138. 3.4) (jarg.) fremstaaende parti af bør-

sterne (haarene) paa skævslidt pensel. BerlTid.
10 **l 10 1952.M. 7.sp.l. 3.5) (zooL, nu næppe br.)

snegl af slægten Murex. vAph.Nath.V1.401.
-ere-bægersvamp, en. 2f bægersvamp,
som ligner et æseløre; Otidea (ell. Peziza)

onotica. Rostr.Flora.il.' (1925). 169. Æsels-:

Bl&T. -»ret, adj. (sj.) som har æselører;

fx. til -øre 1: den æselørede M\d&s.Steners.

Tanker overDeriimfrieVers.[1752].15. til -øre

3.2: Læse Botanik vilde han ikke, han skød
Forestillingen om det gule, æselørede Hæfte

20 fra sig.JVJens. D.107 . plettede, overstregede,

æselørede Bl&de.Miillertz.EnBogelskersReflek-

tioner.(1948J.84.

Æse-pige, en. (ogs. Ese-. Feilb.BL.
288. jf. Blich.(1920).XXIII.117. Esse-. Aarb
Kronb.1952.96. Æs-. NatTid.'"!!1883.M.Till.

l.sp.5. Es-. Myl Erich.VJ. 193 (Ees-). Spr
Kult.XVII.67). (til ll.gsse (ell. Æs); fisk.,

især dial. (jy.)) kvinde, der sætter mading
paa fiskekroge. HCAnd.(1919).IV77. Fiskeri-

so tidende. 1886. 424. Pol. ''h 1934. Sønd. 2. sp. 2.

MDL.668. Feilb.I.256.IV130.

I.Æser, en. (ogs. Eser). {afi. af IL æse;

fisk., især dial. (jy.)) person, der skaffer orm
til mading og sætter mading paa krogene.

Gravere (Esere), de Folk, der graver Orm
til Agn ved Fiskeriet. Fiskeritidende.1886.18.

Da.Fiskeritid.l905.19S.sp.2.

ILÆser, flt. af LAs (s.d.).

Æmingy en. se Essing.

I.Æsk, en. se u. I. Esk.

II.Æsk, et. [æsgf] flt. d. s. (Tidsskr.f.

Naturvidenskaberne.il. (1823). 271. OForchh.
SC.41) ell. -e (Schouw.Erindringsord til Plan-
telære.'(1839).8). {dannet af Ørst. (se Ørst.TN.

Dl^) efter Aske, idet aske indeholder alkali-

karbonater; jf. æskig; sml. dial. ddske, m.h.t.

garn: byge (III) (MDL. Feilb.), ogs.: frem-
stille lud til vask (UfF.), æsker, vællingagtig

blanding af aske og vand; ogs.: udtræk af
50 bøgeaske, anv. som lud til vask (Strange.MS.

83. LollO.), æskere, d. s. (MDL. UfF.) \\

kem., foræld, (jf. DSt.1904.58)) navn paa
visse forbindelser af alkalimetaller og
ilt og brint (jf. I. Basej. Æsk (Alkali i

Ordets videste Betydning). Ørsf./7.i7(?. Hin-
nerup.Juv.52. Meyer.^28.

LÆske, en. ['æsga] flt. -r. {ænyd. eske,

SV. dial. åsk(j)a, no. eske, jf. oldn. eski (n.)

i sa. bet.; afi. af Ask og egl. m. bet.: lille kasse

60 af asketræ, sml. Ask 2 || jf. III. æske)
I) indretning (beholder) til opbeva-

ring af faste (ikke-flydende) legemer,
fremstillet i forskellig (oftest: kredsrund, oval

ell. firkantet) form af materialer som fx. træ-
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(spaan), pap, karton, Mik og (i reglen) for-

synet med et laag, som omslutter overkanten

af beholderens sider, ell. (jf. u. Skydeæske^
med en ydre, forskydelig del, der som en kapsel

ell. et rør omslutter beholderen, i. I) t al olm.

Flux! skynd dig! giv mig hid min Eske,

min Mad-Bomme.floZ&. Poors.22i. Medica-
menterne, som . . i en Eske . . sendes. Gram.
Breve.282. en Æske . . med Køgeise. Oe/iL/.

104. Idunne . . giemmer Æbler i sin Æske.
Grundtv.Myth.462. Hun har en guldsmed-
pakke i hånden og skal op til os . , I Men
hvor får hun gave (o: konfirmationsgave)

fra i rød æske når faren bare er en ganske
lille tienestem&nd? AHenningsen.DH.il. jf.

Legetøjsæske: Tinsoldaterne raslede i Æsken,
for de vilde være med, men de kunde ikke

faae Laaget iif.HCAnd.(1919).I.205. *Knud
har en Æske med Dyr og Ttdder.JKrohn.
PetersJuuV(1870).18. i/. Æskefuld: »Hen-
des Moder gav jeg Æsker,

|
Fulde af Pariser-

Pynt. J.ares<r.(SS'.///.68.
II

direkte tilknyttet

en betegnelse for indholdet, i forb. som en æske
chokolade, skraatobak, tændstikker (Casse.

IE.22). 1.2) i særlige forb. \\ kinesisk æske,
se kinesisk 3; i sa. bet. (sj.): Den hele Byg-
ning er en Slags Æske i Æske. HCAnd.SS.
VII.333.

II
fare op som en trold af en

æske olgn., se Trold 3.3. || i talem. ell. ord-

spr. (se ogs. Mau.11.603). vi skal nu engang
smøre, som Æsken formaar (o: sætte tæring

efter næring)\RasmHans.M. II. 59. snakke
for sin (egen) æske olgn., {penyd.d.s.; dels

brugt m. hentydning til omvandrende kræm-
meres varekiste, hvorved talem.s bet. bliver:

rose sine varer (jf. PhraseologiaTerentiana.

(1661). 51^); dels m. hentydning til æske,

hvori man medbringer ell. indsamler (tiggede)

madvarer (jf. PSyv.11.242 og u. 1. Pose 1.2

og Smøræske^; nu især dial.) bede om noget

til sig selv ell. snakke for sit eget, for at

opnaa personlige fordele, ofte: men med
ringe held; i videre anv.: snakke hen i

vejret; vaase. (i denne bet. ofte anv. i imp.
som foragtende afvisende svar: vrøvl I ell.: det

skal du ikke bilde mig ind!). Snak for din

eske, så faer du smør i den.Moth.S556.
„hvor er din Herre Leander i Dag?" —
„Hånd er henne at besøge gammel Gun-
nild." — „Gammel Gunnild? Ey snack for

din Eske." Holb.UHH.III.2. „Det er mig,

som det tilkommer at afgjøre Affairerne

med Dem." . . „Ja snak du for din Æske."
PAHeib.Sk.III.224. Harald . . opløftede et

. . Skrig over sin Broders Mord, men det
var fordi han havde Øie paa Kronen, saa
han snakkede i Grunden for sin Æske.
Grundtv.Saxo.il1.96. De snakker for Deres
Æske, og bilder Dem ind, at De kan snakke
mig noget for, som man snakker for Børn.
Ipsen.Venus. (1907).211. Feilb.III.422.1156.

UfF. hertil vel \: *alt det Andet sattes

bag,
I
og bagerst egen Æske (o: personlig

fordel). Ploug.II.181. f give en en gammel

æske, (jf.: „i daglig Tale (helst til Børn)."
VSO.I.62) paa en irettesættende maade give

en et afslag paa en næsvis ell. urimelig an-

modning, smst. m. sa. bet.: du skal håe en
gammel eske. Moth.E 87.

2) overf., om ting olgn., der kan minde om
(ell. til dels bestaar af) en æske (1) (jf. ogs.

Fedtæske^. Derfor maa man ikke klemme
denne beenagtige og bøjelige Æske (o: bryst-

10 kassen) med S)Vøhet.vAph.B0.58. *0p mod
Skyerne Gyngens propfulde Æsker,

|
Klav-

rende Drenge, muntre Arabesker !4ares<r.)S'/S'.

111.156. Dommeren: De har et godt Kend-
skab til Pengeskabe? — H. (o: anklagede):

Der hører ikke meget Kendskab til saadan
en gammel ÆskelHelsingørDagblad.*lal942.
l.sp.7. især (jarg.) i flg. anv.: 2.1) (foræld.)

bærestol; portechaise. Holb.Vgs.(1731).

1.8. sa.HAmb.II.3. en Tid, da man ikke
20 engang havde . . Droschker, men af to Tje-

nere lod sig bære omkring i „en Æske".
IllTid.l878/79.192.sp.l. 2.2) (gldgs.) (luk-
ket) køretøj; især om saadant køretøj anv.

til lejekørsel; (lukket) heste- ell. (senere ogs.)

automobildroske. Min Puls slaaer den ikke

ligesaa ordentlig og fornøyelig paa en Pinde-

Vogn, som i en betrukken Æske ! KbhAftenp.
1779.644. *Man trilles hiem ved Midnats-
klokkens Slag

I
I en lakeret Æ.ske. Storm.

30 D.(1832).97. „Æsken tog den Kant —

"

„— hvad for en Æske?" . . „den . . der kom
jagende . . fra Præstegaarden af og ud over

Eedeji." Blich.(1920).XX.136. Drachm.F.I.
385. Drosker blev hidkaldt; B, var nær
snublet over lyse Marie, da han steg ind i

den ene af Æskerne. KLars.GHF.1.244. der

sad han og kørte . . i en lukket Æske. Bran-
ner.TMS.203. købe (OrdbS.) ell. tage en
æske, hyre en vogn. Blækspr.1897.43. „Lad

40 os da . . ta' en Æske", sagde han tilsidst i

Raseri . . Men M. V. var uindtagelig. „Jeg
foretrækker at gaa," svarede han kort. Pon<.

DR.III.71. 2.3) 4>- om fartøj; især (ned-

sæt.) om gammelt ell. daarligt fartøj. Cit.1864.

(KLars.UK.508). BMikkels.TF.46. Bom.S.II.
140. 2.4) om flyvemaskine. Bom.S.126. 2.5)

mindre lokale, værelse, rum. (dette danse-

lokale tog) 240 Francs for en Flaske Cham-
pagne . . og de andre Montmartre-Æsker

50 fulgte flinkt med i TTiserne.AWinding.(Pol.
Vtl927.3.sp.3). Mor har en yndig lille Æske
at bo \.Buchh.Su.I.115. Naar det blev for

broget, holdt han sig til Bar'en, den lille

polstrede Æske. JacPaludan.UR.315. || ar-
rest, spec. (soldat.) i en kaserne. Asfalten.

"l»1896.3.sp.3. Bom.S.II.49. 2.6) om byg-
ning. Bring strax Holberg hjem til „Æsken"
paa Kongens Nytorv (o: Det kgl. teater)\

Rappee.l858.385.sp.2. Bang. S. 241. Social-

60 dem.*liol949.7.sp.l.

3) overf., som nedsæt, personbetegnelse (jf.

Feilb. og Fedtæske slutn.); især {sml. ty.

alte schachtel i sa.bet. og II. Daase 2; vulg.)

om ældre, ugift kvinde. Bliv Du ved med

XXVn. Eentrykt "/. W64 88
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at omgaaes med unge Piger af Din Alder,

som kan more Dig, og lad de gamle Æsker
sidde. Cit.1849. (Rist.OR. 203). Hjortø.OS.77.

II. seiske, V. ['æsgo] -ede. vbs. -else

(Larsen, til bet. 1.2: Cit.l838.(Aakj.StSiB.

III.39)) ell. (olm.) -ning (s. d.). {cenyd.

æske, eske, glda. eske og eiske (Brøndum-
Nielsen. GO. 1. 349), SV. åska, no. eske; fra

mnt. eschen, eischen, af osax. escon, svarende

til oht, eiscon (nht. heischen^, oeng. ascian

(eng. askj || i rigsspr. kun O, ofte højtid.)

I) tilkendegive (i kraft af en virkelig ell.

indbildt rettighed ell. tvunget af omstændig-

hederne), at man ønsker at opnaa noget ell.

at noget skal ske; fordre (2) (med efter-

tryk); kræve; ogs. m. afsvækket bet.: an-
mode, bede, især: indtrængende, stærkt,

om noget, ofte m. bibet. af at det ønskede maa
opfyldes. I.l) m.h.t. noget konkret, haand-
gribeligt, ydre. Eske hetalning. Moth. E 87.

Efterlader nogen at give den Salut, da æskes
og paastaaes den. SøkrigsA.(1752).§863. (han
maatte) give en elsket Billedstøtte tilbage,

som han havde flyttet hiem fra Agrippas
Bade, og som Folket med Hæftighed æskede.
Rahb.E.IV.97. (de) kom . . til Visbur og
æskede deres Moders Morgen-Gave. Grwwd^v.

Snorre.I.19. Man gav hende . . Alt hvad hun
var uforskammet nok til at æske. Blich.

(1920).XX.114. mit Forsøg til ved en ædsket
Minde-Sang at oplive Luthers Ihukommelse.
Cit.l821.(Grundtv.B.II.21). den, der . . kaa-

redes, skulde æske Lenene af sin rette Lens-

herre. KrErsl.AA.6. En Naade æsker vi af

dig. KMunk.E1. 62. || m.h.t. mirakler, jær-

tegn, de (præster) der stedse som Disciplene

vil æske Ild ned af Himmelen. Hersl.TT. I.

490. Jøderne æske (1907: krævej Tegn, og
Grækerne søge Viisdom; men vi prædike
den korsfæstede Ghristum, som er Jøderne
en Forargelse, og Grækerne en Daarlighed.

lCor.1.22. KMunk.0.21. 1.2) m. h. t. noget

abstr., et forhold olgn. der eskedis af Am-
bassadeuren, at dend, Ham beskickede, Pris-

taw . . skulde sidde ved siden af Ambassa-
deuren. JJweJ. 333. Jeg er et ungt Fruen-
timmer, som haaber engang at have den
Lykke at blive Moder: derfor troer jeg mig
berettiget til at æske Underviisning af Dem
i saa vigtig en Post. JSneed.III.444. Præsten
har æsket af denne Dreng, at Hånd skulde

læse (o: bede) med Andagt. RasmWinth.S.62.
*I æsker min Fortrolighed, og I

|
Fortiener

den; saa vil jeg skrifte hit.Oehl.IX.143.
efter et Par Gange endnu . . at have æsket
Bekræftelse paa Sandheden af hendes Ud-
&3ign.Winth.VIII.58. Han er .. for stolt til

at æske Medlidenhed. Brandes.(Tilsk.l899.7).

jf.: æske virgiliansk Elegance (af et digt).

NyerupRahb.III.228. (især jur., emb.) i mer
ell. mindre faste forb. som æske (ens) afgø-

relse, betænkning (MO.), erklæring, forkla-

ring, kendelse, udtalelse, vidnesbyrd (smst.).

S. har maattet reise herind, paa det at

Stiftamtmanden her (kunde) æske hans Yii-

\ilæring.Stampe.'VI.137. Udtalelser, om hvis

Lovlighed Kancelliet vilde æske Domstole-
nes Aigjørelse.Lehm.III.lOS. Enhver Rigs-

dagsmand kan . . bringe ethvert offent-

ligt Anliggende under Forhandling og derom
æske Ministrenes Forklaring.CrritMrfi.fi549/
§66. Han har . . at fremsætte sin Indsi-

gelse til Fogedbogen . . og æske Fogedens
10 Kendelse. LovNr.90''U 1916.§523. jeg (har)

aldrig brudt mig om mine Kammeraters
Domme eller æsket deres Udtalelser. J^aA;j.

EE.43. æske (ens) dom (Cit.l705.(Vider.

11.337). CEw.SH.37. Pei- Lange. Relieffer.

(1943).55) ell. mening: Lehm.ll.93. Kon-
gen . . æsker Raadernes Mening. JohsSteenstr.

Valdemars Jordebog. (1874). 28. Feilb. UfF.
æske (ens) raad: Æsk hans (o: Jesu)
Raad, naar Noget i det. De læser, for-

20 arger T>em. Schand.AE.339. Hun vilde til

N. P. og æske 'R&ad.JohsPalM.TY184. æske
svar: VSO.I.52. Oehl.Bidr.11.10. Det var op
paa Formiddagen den næste Dag, at hun
æskede Svaret. JPJac.II. 407. (jur.:) æske
ens stemme. I Fald det Chur-Mayntziske
Directorium er ikke besat . . hører det Chur-
Sachsen til at eske de andre Chur-Fyrsters

Stemmer. Holb.Anh.52. i nyere Tid i Dom-
stole, navnlig ved Juryen, er (man) kom-

30 met ind paa at æske Dommernes Stemmer
ved Spørgsmaalsstilling paa parlamentarisk
\is. Sal.^1.279. \\ i udtr. for at anmode om
tavshed, opmærksomhed, (om forb. æske lyd,

se I. Lyd 1). Manden sendte et knusende
Blik rundt i Lokalet for at æske Rolighed.

Wied.LH.194. Herolden . . æsker Tavshed
og O-pmærksomhed.OFriis.Litt.196.

\\ (jf.

bet. 2.2; sj.) m.h.t. kamp: udfordre til. Send
en Skjald at æske TveiiaLm]}en. Blich.(1920).

40 1.59. 1.3) (nu l.br.) m. tings-subj.: nødven-
diggøre; udkræve. Skulde Tiderne æske
Prøve paa hans Tapperhed, maatte Fæderne-
Landet glæde sig. Spectator.174. De tilgive

mig . . at jeg taler med Frimodighed — det

er . . hvad Sognefolkets Tarv, dets lydelige

Forlangende og min Embedspligt æsker. Ct7.

1803.(AarbKbhAmt.l943.63). den dekorative

Kunst, der, uden at æske Tanken (o: stille

fordring til tænkeevnen) . . volder ham en
50 Sandsernes Lyst. FrLa.S.141.

2) m. obj., der betegner den, til hvem en

opfordring rettes: (i kraft af en virkelig ell.

indbildt rettighed ell. tvunget af omstændig-

hederne) tilkendegive som sin vilje ell. sit

ønske, at vedk. skal indfinde sig ell. skal ud-

føre en vis handling olgn.; fordre (3); kræve.

2.1) (nu næppe br.) opfordre (stærkt, bydende)

til at indfinde sig; stævne; fordre (3.i).

Eske . . én for retten. Moth.E87. (han har)

60 i Dag esket og manet mig til i Morgen. Og
jeg har lovet at komme. Gram.Breve.80. 2.2)

(især poet.) opfordre (en modstander) til at

møde til kamp ell. til at kappes med en; ud-
fordre; udæske (3.i). (han) Eskede mig paa
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en Degen (o: kaarde).Cit.l736.(Huhertz.Aarh

.

III.239). *Hvis Nogen vover Noget, er det

os;
1
Vi æske To mod Een. Oehl.V1. 157. *I

Marken staaer din Hær,
|
Og æsker Vigens

Masnd? Boye.PS.1.163. især i forb. m. prcep.

til: ved Breve og en Herold eskede (han)
Tartarne til at iegte.Pflug.DP.531. Moses
havde for sin Bortreise lovet Sultanen at

fodre S. ud til Eenekamp, hvorudover han
ogsaa i Slaget æskede ham dertil. Holb.Hh.I. lo

370. Molb.DH.1.397 (se Liv sp.l034'^). *i for-

dums Tid du tog din Syrinx,
|
Og æsked mig

i Tonekonst til Kamp.PalM.III.182. Her-
ren . . æsker sine Fjender til Strid (1871: han
skal faae Overhaand over sine FjenderJ.
Es.42.13 (1931). 2.3) (nu 1. br. i rigsspr. (jf.

Feilb.)) forlange, at nogen skal gøre no-
get; opfordre (indtrængende, bydende); ogs.:

opægge; tilskynde, (ofte i forb. m. præp.
til^. den studerende Ungdom . . æskes til 20

at føre en idelig Krig og Feide mod Lsl-

ster. LTid.1745.220. Rylænderne (begyndte)

nu at raabe paa deres Afgud og æske ham
til Hjælp med vilde Sange og underlige

GGhæråer.Ing.EF.I.SO. Naar han saa ende-
lig selv blev æsket, havde han aldrig Svar
paa rede lieiand.LBruun.SF.29.

3) videre anv. af bet. 1-2. 3.1) (nu 1. br.)

m.h.t. udsat pris, belønning: gøre krav paa
ell. vinde, faa (prisen), æske den for en 3_o

vis Materies Afhandling opsatte Præmie.
VSO.I.52. ingen af Deltagerne i Foreningens
Udstilling æskede Vræm.ie.Ydun.(Kbh.)1894.
157. Ornen (har ialt) æsket tre Ærespræmier
og seks 1. Præmier paa hjemlige Dyrskuer.
BerlTid.'V»1928.M.9.sp.l-2. (jf.bet.l.z) om
ting: En Mængde Sager er laant (0: til en
udstilling), og de æsker altsaa ikke Præmie.
Fiskeritidende.1889.186. 3.2) (jf. æske svar

(u. bet. 1.2) samt eng. ask) f stille spørgsmaal 4o

om, spørge om ell. tage hensyn til, ænse.
paa det samme Bud des hastigere kunde
komme fort, gav han det Magt at tage til

sin Fornødenhed alle de Hæste, som komme
i møde paa Veyen, uden at æske, hvem de
tilhørede. Holb.Hh.I.67. 3.3) (til bet. 2.2) vise

ringeagt ell. trods over for en magt ell. opægge
den ved sin opførsel; udfordre (6.2). *Tag
mod Døden, du har længe ædsketl Bredahl.
1.57. Fortvivlelsens Skjoldmærke, blodig- 50

rødt,
I

Skal throne over vore kjække Pan-
der, —

I

Vi æske Faren. Drachm.D.126. *Ej
Skændsel der var

|
eller syntes at være,

|

ej æsked de Skæbnen ved Brøde. Gjel.Br.261.

4) i særlige forb. m. adv. 4.1) f æske af;
til bet. 1, i forb. æske (en) noget af, afkræve,

afæske (en) noget. Langebek.Lex.A68a. vAph.
(1764).134. 4.2) f æske frem (jf. fremæskej;
til bet. 1: fordre (noget, især: et dokument
olgn.) fremlagt, fremvist (til undersøgelse olgn.). 60

om nogen esker grandbogen frem og vil

hørre noget derai.Cit.1716. (Vider. II. 97).

æske et Document frem i Retten. F.SO./.52.

til bet. 2, m. h. t. person: fordre, at vedk. er

ell. kommer til stede et (vist) sted. (han)
æskede . . efter Skriverens Fortegnelse en-
hver frem, som havde syndet. Holb. Berg.

281. SkVid.X.168. 4.3) æske ind (jf. ind-

æskeJ; (dial.) til bet. l{i): kræve ind. Feilb.

t til bet. 2.1, m. h. t. person: indkalde; ind-
stævne, æske een ind for Retten. Langebek.
Lex.A68a. VSO.I.52. 4.4) æske ud (jf. ud-
æskej; f til bet. l.i : fordre udbetalt, udleveret

olgn. eske Betallingen nd.Cit.l717.(Fynske
Aarb.1946.606). (dial.) til bet.2.i: kalde (en)

udenfor. Feilb. (især arkais.) til bet. 2.2 : ud-
fordre (til kamp), eske en ud for en klinge.

Moth.E87. *den, som æsker ud, bør under-
kaste

I

Sig dobbelt Fare.Oehl.VI.155. JOlr.

SD.I.85. (rivalerne) æskede . . hverandre
ud til Tyekamp. Schousbølle.Saxo.3. Heib.
Poet.IV.108. jf. (i et til Kaalund rettet pole-

misk digt): *kun de Tanker — ej dit Hjerte
vil jeg ramme,

|
Du har æsket mig ud.

Schand.SD.149.
III. æske, V. ['æsga] -ede. (til I.Æske

2.2; kbh., jarg., nu sj.) køre i droske;
droske (II). Dania.11.318. Skal ikke vi to
hellere æske ned i Føniks og faa os tolv

stegte Østers. Esm.1.156. *Før de æsker af

til Hyrden (o: præsten),
|
Vasker Haaret

hun i Siprit. Blækspr.1902.30. 8ganarel.V8.

Æske-, i ssgr. (især fagl.) af I. Æske,
især i bet. 1 ; saaledes foruden de paa alfa-

betisk plads anførte fx. Æske-arbejde, -ar-

bejder(ske), -bund, -fabrik, -fabrikation,

-handler, -industri, -laag, -pakkemaskine.
-billede, et. billede paa æske, hvori en
vare sælges, ell. (jf. Kistebillede; foræld.)

billede, som er klistret paa inder- ell. yder-

siden af laaget til ell. i bunden af en æske,

kiste. HCAnd.BC.1.59. PoV^U1905.1.sp.4.

t -drager, en. [I.2.i] portechaisedrager;

portør (1). Holb.Vgs.(1731).I.8. -dnkke,
en. (sj.) (en slags) æsketrold. Schand.IF.279.
-form, en. I) en æskes form ell. form som
en æske. MO. jf. kinesisk æske (u. kinesisk

3): Anvendelsen af den chinesiske Æske-
form paa Romanen (0: Fra Piazza del Po-
polo).ClPet.(FædreU*lil867.1.sp.3). 2) træ-

form, hvorover en æske dannes. Amberg. MO.
-fuld, en. saa meget, som rummes i en
æske. *Der nys fra Holland kom, en Eske-
fuld af Smør. Holb.Paars.244. (en) Æskefuld
Piller. (S <É-B. billedl.: *Aldrig saae jeg saa

lille en By.
|
En Æskefuld Huse. Rørd.SS.l 5.

-jomfru, en. kvindelig arbejder paa en

æskefabrik. Kbh.'Vio 1904.4. sp.6. NatTid.Vi
1913.4.sp.6. -mager, en. (jf. -raageri^ per-

son, som (erhvervsmæssigt) fremstiller æsker.

vAph.(1759).7. Resol.^V 10 1846. MinT.B.1908.
344. -mageri, et. (jf. -magerj det at frem-
stille æsker, couleurte Papirer og Guldstrimler
til Æskemageriet.Thiele.E.12. (fru Rahbeks)
kunstfærdige Æskemageri. Bobé.(Tilsk.l935.

1.226). -mester, en. person, der forestaar

(en afdeling i) en æskefabrik. BerlTid.^*lio

1940.M.ll.sp.5. -mo, en. (efter oldn. eski-
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mær, ung pige, der har sin herskerindes skrin

m. værdigenstande olgn. i forvaring; arkais.)

kammerpige, -jomfru. *Fulla, Friggas Æske-
mø, omkring da Fiesket høå.Oehl.XXIX.185.
Signe, Skuldes ÆskGxaø.smst. XXXI. 159.

HistMKbh.1.256. -post, en. I) brevpapir

m. tilhørende konvolutter, der sælges i æske.

NatTid.^Viol912.TilU.sp.l. PoVViol944.12.
sp.5. 2) [1.2] (foræld.) lukket postvogn (1),

diligence. D&H. -spil, et. i forb. kinesisk lo

æskespil, se u. kinesisk 3. -system, et.

(især (3) system, der i sin opbygning minder
om (den helhed, der dannes af) æskerne i et

kinesisk æskespil (se u. kinesisk 3). Wiwel.
145. at beherske store Erhvervsforetagender
. . kan ske . . ved Hjælp af det saakaldte
Æskesystem. Dette bestaar simpelthen i, at

det ene Selskab beherskes ved Hjælp af det

andet, ligesom den ene Æske kan staa inden
i den anden. Hage."1.44. kinesisk æske- 20

system: PDiderichsen.DG.146. Sjæleligt kan
hans Redegørelse lignes ved det kinesiske

Æskesystem, hvor den ene Æske afdækkes
efter den anden inden i den foregaaende.

PLauritsen.DOMonrad.il.(1950).461. se ogs.

kinesisk sp.352^^. -trold, en. (jf. -dnkke;
især ta) om legetøj: en i en æske anbragt

figur, der forestiller en trold, og som af sig

selv springer op, naar æskens laag aabnes;
trold (3.3). (ofte billedl. ell. i sammenligning). 30

Gjel.RS.1.23. En rædselsfuld Skikkelse .

.

skød sig hurtig som en Æsketrold op foran

hende. Vejrup.KM.209. Tilsk.l938.II.290.

æslcig, adj. ['æsgi] (til II. Æsk; kern.,

foræld.) adj. til II. Æsk: alkalisk. Ørst.TN.
Dl.^ Baser eller æskige Legemer. GForcM.
SG. 5. Hinnerup.Juv. 53. hertil Æskighed.
Ørst.II.187.III.133.

Æskning, en. ['æsgneq,] flt. -er. (ænyd.
eskning; vbs. til IL æske) I) til II. æske 1. 40

l.l) (foræld.) til II. æske l.i. „fodring (0: for-

dring) om gelds betalning, efter foregående
dom." Moth.E 88. VSO.I.62. (jur.) om en til

fordeling (se II. fordele^ svarende retslig for-

følgning over for en sagsøgt, der ikke vil op-

fylde sin forpligtelse. SaVYIU.431. 1.2) (m,
sj.) til II. æske 1.2. bægge parter (kunde)
ud fra deres forskellige tro . . enes om en
æskning af guddommens sandhedsåbenba-
Te\se.HOlr.KP.I.87. 2) (nu sj.) til II. æske 50

2.2: udfordring. Moth.E88. min Æskning
(er) eder lovlig kundgjort nn.Gjel.KM.78.

3) O til II. æske 3.1. VSO.I.52. især i ssgr.

som Pris-, Præmieæskning (s. d.).

Æsknlap, propr. og (i bet. 2) en.

[æsgu'la'ft] (f m. lat. form Æsculapius. i

bet. 2: Tode.ST.II.66). flt. (i bet. 2) -er.

(fra lat. Æsculapius, gr. Asklépios, navn paa
en (halv)gud, der havde ry for at kunne hel-

brede sygdomme og legemlige mangler, og be- eo

tragtedes som lægekunstens gud) I ) (jf. bet. 2
og Æskulapsøn; (nu) spøg., 1. br.) i forb.

Æskulaps (ell. m. i!a<. gfen. Æsculapii^ søn,
om læge. Holb.Ul.lV.5. disse Æsculapii ægte

Sønner (0: distriktslægerne). Junge.220. Pol.

'V»1941.9.sp.3. 2) (jf. bet.l] nu næppe br.)

læge; især: en udmærket ell. berømt læge.

I Æskulaper, for hvis Flid tit Døden viger.

KbhAftenp.l778.sp.221. saa snart Æsku-
lapen var gaaen, tænkte han paa en anden
Huusdoktor. Tode.ST.II.99. Grundtv.B.1.541.

om barbersvend: dem maatte Æskulapen
rage Skiægget og amputere Knebelsbarterne.
Tode.SB.29. jf.: Den „kloge Kone" havde
forgjæves anvendt hele sin æsculapiske
Færdighed, og man ventede alt Snedkeren,
der skulde . . tage Maal til Kisten. jBagf^er./.

136. 3) (zool.) fork. for Æskulapslange. Na-
turensY.1942. 85. Æsknlap-, i ssgr. (ogs.

Æskulaps-. se u. Æskulap-slange, -stavj. af
Æskulap. -slange, en. (ogs. Æskulaps-.
Sal.XVI.299). (jf. -snog og Hasling; zool.)

den giftløse slange Coluber longissimus Lau-
renti (ell. Coluber Æsculapii) af snogenes fami-
lie. Brehm.Krybd.121. BøvP.I.402. -snog,
en. (zool.) d.s. Funke. (1801).1. 269. Danm
Fauna.1.28. -stav, en. (ogs. Æskula.ps-).

(jf. Slangestav, -stok^ stav, hvorom en slange

snor sig, i græsk mytologi og kunst anv.

som Æskulaps attribut, senere anv. som læge-

kunstens symbol. Æskulap-: Meyer.' Berl

Konv.XXIV 163. Æskulaps-: VilhAnd. Litt.

IV.482. Statstidende."U1950.2.sp.l. jf.: en
nysselig Tobakspung med en Guld Æskulaps
Stav til Fihekiadser. Cit.l807.(Oehl.Br.III.

58). -son, en. (jf. Æskulaps søn u. Æsku-
lap 1; spøg., 1. br.) læge. EEhlers.Folkesyphi-

lis iDanmark.(1919).35.
æsle, V. ['æ'sla] -ede. vbs. jf. Æsleri.

(sv. dial. åsla, ty. eseln ; afl. af Æsel ; jf. jy.

asie (i bet. 1: Feilb.1.33); sml. asne) I)

(dial.) slide og slæbe (egl. som et æsel).

Esp.504. Feilb.1.33. UfF. 2) (sj.) refl.: op-

føre sig som en æsel (3) ell. blive æsel-

agtig. Her er kommet meget Jux ud. Schan-
dorph æsler sig.EBrand.Br.V105. Du gode
Gud, hvor Literaturen i det Hele taget har

æslet sig! At saadan nogle unge Fyre skal

have Lov til at tumle deres Griserier for

aabne Børe. PoUVitl902.B.2.sp.7. 3) (dial.)

i forb. æsle ud, skælde ud (for en æsel

(3)). Fruen . . æslede hende ud for alt det

Skidt én træder under sine Fødder. Stown.
UD. 171. Feilb. Æsleri, et. flt. -er. (til

æsle) I) (dial.) til æsle 1: slid og slæb.

Esp.504. 2) (jf. ty., mht. esel, om det mand-
lige lem) t om utugtig legemlig omgang.
Tode.SJ.1.395.
Æsning, en. ['æ-sneii] (ogs. Esning.

i bet.l: Søiberg.FolketvedHavet.(1908).90.

SprKult.XVI.31). (til IL æse 1; fisk., især

dial.) I) som vbs. Søiberg.FolketvedHavet.

(1908).123. 2) konkr.: agn; mading. Fi-

skeritidende.1886.184.

Æsp, en. se Esp.

Æs-pige, en. se Æsepige.

I-IL æsse, v. se II-III. æse.

Æssing, en. se Essing.
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Æst, en. se Ars sp.850'*.

GJ Æstet, en. [æ'sdeJd] flt. -er. (sv.

estet, ty. åsthet, eng. esthete, fr. esthéte;

dannet efter gr. aisthétes, person, som for-

nemmer, sanser noget (jf. u. Æstetik^; sml.

Æstetik osv.) æstetiker; især: person, for

hvem det æstetiske (i tilværelsen ell. i litte-

ratur og kunst) spiller en (for) dominerende
rolle, og som med forkærlighed sysselsætter sig

med disse ting. Roos.TL.23. (Rilke) er ikke i'o

bare Æstet; der er Sjæl i hans Digte. iVMøH.
VLdtt.III.795. (maanens) landskabelige Virk-

ning . . er til Fryd for Æsteten. JacPalu-
dan.lH.80. Æsteteri, et. se -eri sp.502^\

Æstetik, en. [æsde'tig] flt. (i let. 1 slutn.)

-ker. (sv. estetik, ty. åsthetik, fr. esthétique,

CM^. esthetics; af w?/ia<. æsthetica, dannet af
gr. aisthétikos, adj. til aisthétå, hvad der

kan sanses; jf. Æstet, æstetisere, æstetisk
||

ordet først anv. af den ty. filosof AGBaum- 20

garten (f 1762), som i værket Aesthetica

(1750-58) opfattede det skønne som en sanse-

lig (1) fremstilling af det fuldkomne \\ O ell.

fagl.) I) (videnskabelig) lære om det skønne
(II.3) i kunst og natur , dets væsen, love,

grænser olgn. (jf. Kunstæstetik og Kunst-
lære, Skønhedslære, Smagslære, -videnskab^;
ogs. om en skoles, en kunstners æstetiske sy-

stem. Æstetik, en Videnskab som nylig har
faaet Navn og Sæåe.NKBred.(NkS2°488e. 30

130). Æsthetik den Lære, som handler om
det Skjønne i Videnskaberne. En Lære, som
handler om Smagens Dannelse. Leth.(1800).

Professor i Æsthetik ved det Kiøbenhavnske
\Jniyersitet.Oehl.Br.l809-29.I.154. den skal

staae tidlig op, der skal tage mig i min
Æsthetik (0: kendskab til digtning). PMøll.
(1855).11.142. Recensenterne træde til, de
sige: det er rigtigt, saaledes skal det være
efter Æsthetikens Regler. Kierk.1. 3. Farver- 40

nes elementære Æstetik. AlfrLehm. (bogtitel.

1884). Æsthetiken er Videnskaben om det

skjønne. ClWilkens. Æst. 3. VilhAnd. lAtt.II.

692ff. II
lærebog i æstetik. ClWilkens.Poes.

Fort.flJ. BilleskovJ.P. 7. 2) {efter Kant.Cri-
tikderreinenVernunft.(1781).21; filos., for-

æld.) videnskabelig lære om det sanselige
(1) og dets former (rum, tid osv.). OscarHan-
sen.Kants Erkendelsesteori. (1892).121. jf. (?)
FrSneed.I.147. Æstetiker, en. [æ'sde?- 50

digsr] flt. -e. (sv. estetiker, ty. åsthetiker;

dannet efter nylat. æstheticus, til gr. aisthé-

tikés (se æstetisk^; ;/. Æstet osv.; tjj ell. fagl.)

person (videnskabsmand), hvis fag er æste-
tik (1), som dyrker æstetikken (jf. Kunst-
lærer, Sraagslærer^, ell. kunstner, som læg-
ger hovedvægten paa det æstetiske, ell.

person, der (i overdreven grad) søger det
skønne i alle livets forhold og tillægger
dette en særlig stor betydning; skønaand. 60

en Skole af Æsthetikere, der, ved eensidigen
at udhæve Formens Betydning . . foran-

ledigede den modsatte dertil svarende Mis-

ioTstai&else.Kierk.I.34. skolestive Æstheti-

kere forklarede, disse Talenter var, selv naar
de sang, kun T&lere. Brandes.V1.625. (Nietz-

sche) var som udpræget Æstetiker i sin Stils

Vold. Roos.Niet2sche.(1937).113. Æstetikeren
og Mandfolket i mig fandt hende for uchar-
merende og ukvindelig. iS'o?/a.Ffl^.55. æste-
tisere, V. [æsdedi'seJra] -ede. vbs. -ing
(VVed. (Uteratur og Kritik. III. (1890). 367)).
(sv. estetisera, <?/. åsthetisieren ; til Æstetik;
især 03) beskæftige sig med æstetik (1),

med kunst og litteratur olgn., især: ensidigt ell.

paa overdreven, sentimental maade; lade sin

lænken og handlen bestemme af og vurdere

alle forhold ud fra æstetiske synspunkter;
ogs.: drøfte emner inden for æstetik, kunst,

litteratur. Æsthetisere (et Udtryk for Spøg,
som om det kom af Esz-Thee-Tisch (jf.

Heine.Såmtliche Werke.Herausgegeben von EÉl-
ster.I.(1890).84)). At conversere om Kunst
og Kunstgjenstande. JiV^jyøsf. de forlovede

kyssedes i Sofaen, æstetiserede, naar Pigen
kom ind. Leop.HT.54. (Høedt) musicerede,
sang, poetiserede, æstetiserede, filosoferede,

politiserede — paa alle disse Omraader
den fødte I>iletta,nt.Nathans.WB.41. ofte (jf.

skønskrantende og u. KunstæstetikJ i part.

æstetiserende, dels om person, dels om ud-
talelse, skrift olgn. Naar man hører et æsthe-
tiserende religieust Foredrag i en Kirke, er

det naturligviis Ens Pligt at blive opbyg-
get, om end hans Velærværdighed ævler
nok saa g3At.Kierk.VII.424. den Hjord af

skrupdovne og æsthetiserende Livsbetrag-
tere, som altid har snyltet paa dette Lands
Fedme. Sv La. KN. 4. (FrSneedorff Birch le-

vede) et æstetiserende T>ri\eili\.BiogrL.*III.

111. æstetisk, adj. [æ'sde'dis^] {sv. este-

tisk, ty. åsthetisch, jf. fr. esthétique, eng.

esthetic ; efter nylat. æstheticus, af gr. aisthé-

tikos (se Æstetik^) som angaar, hører til ell.

staar i forbindelse med (læren om) det skønne,

ell. (jf. uæstetisk^; som er i overensstemmelse

med æstetikkens fordringer og principper;

skøn; smagfuld; spec. (jf. u. Æstetiker) om
person (s livsindstilling): som bestemmes af,

at vedk. udelukkende ell. i høj grad vurderer

livets forsk, forhold ud fra disses mulighed for

at fremkalde en stærk („interessefri") lyst-

følelse, en (aandelig) nydelse olgn. hinderligt

jfor Sandhedernes værdige Foredrag, er det,

naar den philosophiske og æsthetiske Gram-
matik i Skole-Underviisningen skilles fra

Rhetorik. Rahb.Min. 1785. II. 162. Grunden,
hvorfor jeg anførte denne Lignelse, var blot

æsthetisk.Birckner.Tr.l67. æsthetisk Criti-

kus. Rahb.Tilsk.1799.269. *Et Skuespil ..
|

Som dog var meer mechanisk end æsthe-
tisk. Oehl.II. 252. Spas er ingen æsthetisk,

men en ufuldbaaren ethisk Kategori. Den
virker paa Tanken. Kierk.VI.50. Bastholm
. . Datidens største geistlige Taler . . var
en Mand med æsthetisk Sands, en Mand,
der var lagt an paa at have Smag. ClPet.O.
76. den æstetiske Betragtning betegner en
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Verdensopfattelse i den begærfri, følelses-

betonede Anskuelses Fori3i.ClWilkens.Poes.2.

MartinAHans.TS.109. æstetisk dom (jf.

SmagsdomJ. ConvLex. XX. 284 f. æstetisk
arbejde (jf. Smagsværk^, fremstilling,
litteratur olgn., dels arbejde osv. om æstetik

(1), dels om kunstværk, skønlitteratur, kunne
saadanne Motiver som Hevn og Blodtørst,

naar Talen er om æsthetiske Fremstillinger,

virkelig ansees som fyldestgjørendePl^aitc/i.

A.I.444. Meyer.^ \\ om en række hos Kierk.

forekommende ssgr. ell. sammenskrivninger m.
æstetisk som 1. led se Kierk.XY478f.
Æstime, en. se Estime, æstimere,

V. [æsdi'me'ra, ogs. esdi-] (ogs. (skrevet)

estimere^, -ede ell. (nu kun dial.) -te (i

bet. 2: Bregend.FT.7. sa.MAG.99. Buchh.

KK.169. LollO. jf. Feilb.). {oenyd. æstimere,

il/, åstimieren, /r. estimer; fra Za<. æstimare

;

jf. æstimerlig og Estime) I ) f anslaa ell. an-

sætte til en vis (økonomisk) værdi; vurdere
(1). i sær æstimere vi det lidet Guldstykke
høit, i fald det og virkelig er Norsk Guld.

Langebek.Breve.130. (denne) Omkostning er

i alt Æstimerit for 25000. nixdlx.Pflug.

DP.343. 2) (i rigsspr. især CP, nu 1. br.)

overf. 2.1) (undertiden m. overgang til bet.

2.2) tillægge (nogen ell. noget) en vis værdi,

betydning; vurdere (2,i); ogs.: anse, holde,
regne for; i nægtende sætn.: (ikke) ænse.
Gode Gierninger, saasom Gaver til Kircker

og Skoler, blive højt æstimerede. P^wgf.DP.
354. Jeg estimerer ikke hans H&å.Holb.Vgs.
(1731).II.10. Ulfeld (begyndte) at betyde
(hollænderne), hvor høyt hånd æstimerede
deres YeTiska,h.Slange.ChrIV1408. i en lille

By som Helsingør er en Kammer-Assessor
og Toldcontroleur ligesaa æstimeret som en

Etatsraad og Deputeret i Kjøbenhavn./Zrs.

IV. 233. det aldrig tilstrækkeligt æstime-

rede Arbejde „Ahasverus". /Si /Spr0.iVr.iS2.25.

Feilb. Det storsnudede Rak i Byen havde
aldrig villet æstimere hende for Noget . .

fordi hun stammede fra 'QønåQX.Schand.BS.
164. „Halvskillings -Whisten" var at æsti-

mere for et ret højt ST^il.HKaarsb.M.57.

2.2) m. prægnant bet.: tillægge (nogen ell.

noget) stor værdi, betydning; vurdere (2.2);

skatte (1.2.2); højagte. Verden . . estimerer

ingen uden den, som er lykkelig. Holb.Arab.

13 se. Sjællands Korn begyndte (o: for 100
aar siden) at blive estimeiet.Tilsk.1919. 1.

164. Feilb. en æstimeret Karl: Gravl.Øen.

17. Han var i sin Ungdom en meget æsti-

meret Karl; æstimeret er et Udtryk, som
tidt brugtes paa den Tid (o: ca. 1850), og
det var en stor Ros at blive tituleret saa-

ledes. AarbThisted.1920.174. 2.3) (nu kun
dial.) m. inf. som obj.: sætte pris paa ell.

nedlade sig til. de æstimerer . . lidet at

øve sig deri (o: at tale latin). Overs. afHolb
Levned.50. Aa, er det Dem . . at De (a: præ-
stedatteren) vil estimere at se ind til mig (o:

et fattiglem). Odsherred.l931.12.sp.l. æsti-

merlig^, adj. [æsdi'me'rli, ogs. esdi-] {til

æstimere; sj. (i rigsspr.)) som (maa) æsti-

meres højt. (præsten) var alligevel en meget
æstimerlig Mand, at han kom og saa til

\idim.HKaarsb.DT.25.
Æt, en ell. f et f'*Velbaarne Jomfrue

jeg vel veed
]
At hun paa Ætet slægter,

|

Og ingen sin Veldedighed,
|
Om hun kan

hielpe negter.SamlDanskeYers.V.381. FrHorn.
10 SomnPoet.31). [æ'd] ell. (nu mindre br.) [asd]

(sml. Æt oo Lancett. Holb.Metam.33. Plet

oo Æt. OldKH.1.388. Hedning-Æt es: Odels-

ret. (rmwdi?;. DawsL /¥ 20. Æt CN3 Uet.Rørd.
GK.220. Æt CS3 træt. HAhlmann.UL.74 (men
sa.GD.73: Æt cnj klædt;. jf.APhS.VI.114f.).
(tidligere undertiden skrevet Ædt. Rose.Ovid.

1.80. *alt som en hver er klædt
|
Saa døm-

mer ogsaa Folck om sammes art og ædt.
æresvers. (Lolck. Saligheds Vandre-Bog. (1708).

20 b6r). Sort.PSkan.91. Et. Moth.E89. Edt. Rose.

Ovid.I.60.81). best.f. -ten {^æU{&)n\ ell. (nu
mindre br.) ['æd(8)n] fit. -ter ['ædar] ell.

(sjældnere) ['æ'dar] (penyd. (ogs. som intk.)

æt(h), iet, glda. (i rim) æth (Rimkr.24.
Brandt.RD.1.306), et(h) (smst.288.301), æda.

æt (i forb. takæ i æt: DGL.I.94ff.), sv. ått,

oldn. ætt (og ått; sml. ndf. 1.31), egl. sa.

ord som got. aihts, ejendom, oht. eht, oeng.

æht, afl. af got. aigan osv., se II. eje, jf. dog

30 bet. 4.3
II

sa. ord er vistnok ænyd. ædt og

aad(t), natur, ejendommelighed (Kalk.IV.951),
se bet. 5 || ordet synes tidligt trængt tilbage

af I. Slægt (sml. var. til æda. æt i DGL.
1.94ff.), senere delvis genoptaget som litte-

rært ord (jf.APhS.VI.114f. StudierDahlerup.

144 f.); nu uden for fagl. spr. (se bet. å) G},

ofte højtid, og hos sprogrensere)

I) om personer, der har samme stamfader,

er beslægtede; dels: kæde, række(r) af efter

40 hinanden levende personer, der ned-

stammer fra samme person; slægt (I.l.i);

dels: de (ældre og yngre) personer af be-

slægtede, paarørende, som lever samtidig
med en; slægt (I.I.2); undertiden spec. om
kendt ell. fornem slægt; ogs. (især efter præp.

af (se u. bet. I.2, jf. ogs. bet. 2 slutn.)) m. mere
abstr. bet., om selve afstamningsforholdet,
herkomsten. I.l) * al olm. *Han stammer
ned fra gammel Æt.Oehl.IX.193. min hele

50 Æt var Almnesiolk.Rask.Br.I.241. *Ei bør

med Jer udslukkes
|
Den adelige Æt. Winth.

HF.135. Som en sluttet Falanx stod enhver

af de store Æter, naar det gjaldt Ære, egen
Fordeel. HFEw.KG.1.172. Han var .. ikke

meget for at vedkende sig sin Æt. Pont.

UE.^11. MartinAHans.TS.89. \\ spec. (i forb.

m. gen. ell. poss. pron.) om en persons afkom,

efterkommere ell. (jf. I. Slægt 1.3 ; sj.) om en

enkelt af disse. *det Sted, hvor Seidelin
|

60 Har grundet for sin Æt et Arvesæde. Steners.

Ode.52. Jeg (0: Loke) vil ei skue
|
Min Æt

(0: Hel) saa drøvelig.Oe/iLiVZ).52. *Hil digl

din Æt skal vorde Danerkonger.Oe/t^FJ/.
329. i forb. m. Afkom: *Gud give Jer . .

|
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At Eders Æt og Afkom maa
|
Ved Magt

saa længe væie.JFnis.lSl. i sit Folk har
han ikke Afkom og Æt (1871: Søn og .

.

Sønnesøn). Joh.18.19 (1931). 1.2) i (mer ell.

mindre) faste jorh., talem. olgn.
\\ (jf. u. bet. 2)

efter præp. af. Hånd er af høi et.Moth.E89.
*Hun være maa af fornem,

|
Af ældgammel

Mt.Winth.HF.85. Han løftede saa stolt sin

Pande, han var af kongelig Æ,t\ECAnd.
(1919).III.348. Tyge Pust af Skjalm Hvides lo

Æt. Johs Steenstr. Valdemars Jordebog. (1874).
42. han var af Davids Hus og Æt.Luc.2.4
(SkatRørd.). || i udtr. for at udlede sin her-

komst fra en stamfader olgn. *(farfar) som
sin Æt

I

af Bondestand har draget. Cii. ca.

1720.(Sundbo.FS.I.217). (hun) kunde ud-
lede sin Æt (Grundtv. Snorre. 1. 114: Her-
komstj fra Horde-Kaare. Grundtv.Snorre.^ 91

.

II jf. forplante 2.2: *en trofast Viv (skal)
|

Mig . . skienke Sønner
|
Og Døttre, der 20

forplante kan min Æt.0ehl.XII.21. stifte
æt, (sj.) grundlægge en (kendt) slægt. Paa
dette Tidspunkt anlagde (Halvor Nielsen)

Navnet Purgsenius . . Hvis man nogensinde
skulde stifte Æt, vilde den . . drukne i

Landets tusend andre Nielsen'er.^ndiVx.ilf.

133.
II

lede i æt, (efter oldn. leiSa i ætt;

jf. ætlede; hist., 1. br.) optage som medlem
(barn) i en slægt; ætlede (1); adoptere (1).

SorøSaml.1.97. VorUngdom.1879.229. Vilde 30

en Mand gøre en „lønfødt" (uægte) Søn til

retmæssig Arving, maatte ikke blot han
men hele Slægten „lede ham i ÆV'.AOlr.
NA.17.

II
i talem., ordspr. der er fæt i hver

(en) æt, se I. Fæt. Bedstefaders Arv er Æt-
tens Tarv! er et gammelt Ord. Eskesen.Bøl-
gernerullerl (1903).75. se ogs. Krist.Ordspr.

397.

2) (jf. fx. Folke-, Menneskeætj om andre,

især mere omfattende, menneskegrupper; navn- 40

lig om personer, der (i en fjern fortid har
fælles stamfader og nu) udgør en stamme,
en nation, et folkeslag, en race olgn.;

slægt (1.2); spec. (bibl.) om menneskeslægten,

forestillet som Adams efterkommere; i videre

anv., om gruppe, kategori af personer
med fælles træk, egenskaber, af en
Skade en Barber sprang op, hvis Æt

|
Paa

Jordens Klode sig heel vit udspredet haver.
Holb.Metam.33. denne Æt (o: petit-maitrene) 50

(vil) aldrig . . formindskes. sa.Ep.III.422.
Den jødiske Æt (o: det jødiske folk). MCBruun
&Horreh.JSP.56. (trællene) vidste ikke selv,

hvorfor de græd; men Alfader vidste det:

det var en Anelse om, at deres Æt engang
i Tiden skulde komme til Menneskeværdig-
hed. Oe;iJ.ZZX//.55. lovet være Himlens
Gud!

I

De ædles Æt dør aldrig xxd.Grundtv.

PS.V538. Es.l.4(1931; se u. I. Slægt 2). af

Type hørte (Kaj Munk) til Søren Kierke- 60

gaards Æt. O Geismar. Kaj Munk. (1945). 50.

sml. bet. 4.2 : jeg (deler) hele Menneskekønnet
først i Raser eller Ætter. Rask.1. 4.

\\ (jf. u.

bet. 1.2) efter præp. af; ofte m. abstr. bet.:

afstamning; herkomst. Danske (de var) af

Tunge af Æt og af Id
|
Thi skal de nævnes

i løbende Tid
|
Fædrenes værdige Sønner.

Grundtv.Udv.1.756. Darius, Ahasverus Søn
. . var af Medernes Æt (Chr.VI: sæd; 1931:
Byrd). Dan.9.1. Stammer af finsk-mongolsk
Æt.IngvBond.JR.305. (Einar Christiansen
var) som stilist af Goldschmidts, Topsøes og
Rists æt. Tilsk.1939.II.385. \\ Dend er min
elskelige Søn

|
Som Adams Syndig Æt og

Kiøn
I

Behageligt skal giøre. Kingo.SS.lY
229. Du (0: mennesket) er af Adams Ædt;
men lad en Eble-smag . .

|
Dig ey indleede

i det Trældoms Fange-buur (o: verdens ydre
glans). Sort.PSkan.91.

3) {sen. oldn. ætt i sa.bet.; l.br.) slægt-
led; generation; slægt (1.3). Tak skyldes
dig for den kommende Æt (Oehl.Digte.l.

(1823).34: af den vordende Æt) . .
\
ki at

siunge din Priis jeg ei bliver trsst.Oehl.Digte.

(1803).206. Du møder Øjne der (0: i Eng-
land), af fjerne Ætter,

|
hvis Fædre fordum

saa de danske Sletter.JVJens.Paaskebadet.

(1937).22. om de i en verdensalder levende

mennesker: Først, i Kronos' Tid, var der
en gylden Slægt af Mennesker til . . Den
næste Æt, Sølvtidens Æt, var rinsere.SaU
XXIY763.

4) * videre anv., om gruppe af væsener ell.

ting, forhold; især: en ved visse fælles
(naturgivne) egenskaber kendetegnet ell.

ved (vilkaarlig) inddeling afgrænset gruppe;
slægt (1.6). 4.1) om dyr ell. planter, der
nedstammer fra sa. individ, ell. om
gruppe dyr ell. planter, der udgør en
art, slægt, familie osv.; dels i poet. anv.,

i personificeringer olgn., dels (naturv., 1. br.)

i systematisk anv. Æt mod Æt (0: af dyr)
man søgte at opegge.ZfoZ6.Afetow.35. Hun-
dens Racenedstamning spiller en stor Rolle.

Der gives Ætter af Hønsehunde, hvis Indi-

vider næsten blive harerene af sig selv. Figr

M0ll.HJ.47. de fleste andre af deres (o: møl-
lenes) Æt.BøvP.1.458. et Sideskud af den
Stamme, som førte til Pattedyrenes Æt.
NaturensV.1914.373. jf. bet.l.i slutn.: Selv
ei et Dyr sin Æt (0: afkom) jo hader. Oe/iL

XV193. jf. u. bet. 1.2: Birken er af en el-

skelig,
I

fin og forborgen Æt.HAhlmann. UL.
74. 4.2) (sprogv.) egl. betegnelse for de sprog,

der tales af de forsk, folk inden for en æt (2),

race; nu om den mest omfattende gruppe
af beslægtede sprog; sprogæt. Vaskisk (i

Spanien) hører til samme Æt som Finsk og
Sa,moiedis\i.Rask.Udv.II.249. den semitiske

Æt. Madv. GB.1. 23. Univ Progr.1932. II. 106.

4.3) (efter isl. ætt (først kendt fra 17.aarh.);
oprindelse usikker; jf. irsk aicme i sa. bet.

(se NTS.1.174); sprogv.) hver af de tre,

henh. fire grupper, hvori runealfabetet og
det irske ogam-alfabet er inddelt. Wim.
(Aarb. 1874.153). HolgPed.SN.210. DRun.
sp.769.

5) (jf. sp.1404^'') t medfødt beskaffen-
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hed; natur; ogs. i al olm.: art; slags, der

teer sig en god et i h.diTa.Moth.E89. * Briste

af Harm vil en Vis,
|
Harm af forfænge-

ligst Æt; thi høiere Herrer beære
|
mig

med Besøg, end ham. FGuldb.S.127. jf. (?)

sp. 1404".

Æt-, i ssgr. I) ['æd-] ell. (sjældnere)

['æ'd-] (ogs. Ætte- ['æda-]; undertiden findes

baade Æt- og Ætte-, se u. Æt-gren, -mærke,
-navn, -stolt, -stor, -tavle og u. Ætte-gaard,

-høj, -saga, -sagn. s^'. Ætter-, se m. Ættetal.

sj. Æts-, se u. Ætnavn^. (poet, ell. (navnlig)

hos sprogrensere, oftest 1. hr.) af Æt, især i

bet. 1; saaledes foruden de paa alfabetisk

plads anførte fx. Æt-fejde, -fest, -gransker,

-granskning, -kyndig. 2) se Ætmaal. -baa-
ren, part. adj. {oldn. ættborinn, jf. fsv.

ætborin, fribaaren) som efter sin herkomst

er berettiget ell. bestemt til noget. (Frederik

VII) var en ætbaaren Konge, født til den
Trone, han arvede af sine Fædre. Le/im./F

119.
II

overf. (komponisten) Liszt (er) en

Oprører . . han er fra Barn af opdraget i

Frankrig . . Revolutionens ætbaarne Barn.

Fædrel. 1841. sp. 4678. Gyr Lemche. (KvSamf.
1913.228.sp.l). -bog, en. (sj.) stambog (1-2).

HDahl.AM.174. D&H.
Æter, en ell. (sj.) et (Tullin.Søf.6).

['æ?dar] fit. (i bet.3 om forsk, arter) -e (Tych-

sen. ChemiskHaandbog.III. (1784). 38. Christ.

Kemi.164). (ligesom sv. eter, ty. åther, eng.

ether, fr. éther fra lat. æther, gr. aithér

(i bet. 1 beg.), til gr. aithein, brænde; jf.

æterisk)

I) egl. (i klassisk filosofi og kosmologi): det

klare, rene, tynde luftformige stof, som fylder

rummet oven over jordens atmosfære (de øvre

regioner), ell. om de af dette stof fyldte re-

gioner, det rene, klare himmelrum; heraf (især

poet.; yndet af romantikkens digtere, sml.

ssgr. sp.1409''^): den klare, rene, blaa
luft (i de højere luftlag), ell. (mere ubestemt)

luften (2) i al alm.; ogs. om himmelrum-
met, verdensrummet (uden dækkende, til-

slørende skyer olgn.). Heitm.Physik.l7. Uden
for den Luft . . som er Jorden nærmest,
findes en nye Luft, som er uendelig mange
Gange finere og tyndere. Denne Luft kaldes

Æther. PSøeborg.SC.14. * Korsbannerne vildt

i Ætheren velte.
|
De lyne, de lyne afsted!

Oehl.Digte.(1803).18. *Morgenstjernen end i

Æthren stsiaeT.Blich.(1920).Y22. *End af

en Skorsteen derovre sig hæver
|
Som et

Slør af Æther den blaalige Røg. Hrz.D.1.182.
* Kunde, som du (o: en fugl), jeg i Æthe-
ren svømme,

|
Veed jeg nok, hvor gik

min Flugt. Winth.1.69. *Over de rindende
|

Tider og svindende
|
Menneskeværker . .

j

Vandre, med Blikket
|
Ætheren maalende,

j

Klare og straalende,
j
Evige Guder. PoiM.

(1909).1.103. under Sydens lyseblaae, klare

Æther, der skal vort Hjem være. Bagger.
11.246. *den lasurblaae Æther. Recke.BD.82.

II billedl. og i sammenligninger. *Deman-

tens klare Æther . . Rubinens røde Blod.
Oehl.I.185. *Du skal Skovens Duft ind-

aande
|
Som en Æther, stærk og sund.

Winth.III.234. »Tanker i hende (o: Psyche)
skal fødes

|
Klare som Æther.PalM.(1909).

1.163.
II

overf., i udtr. for noget uvirkeligt,

æterisk (I.2). Steen Blichers Noveller og
J. L. Hejbergs Vaudeviller havde søgt bort
fra Ætheren og Skyerne. JohsSteenstr.HD.

10 169. jf.: Træffende charakteriseres dette

poetiske Uvæsen af Jean Paul i . .: Vor-
schule der Aesthetik, 2. Udg. 1ste Deel S. 8.

„Med lige Anlæg vil endog Naturens slaviske

Efterskriver give os mere end den regelløse

Maler, som maler Aetheren i Aetheren med
kether."Hjort.(Molb.Athene.VI.163). vade i

æteren, (jf. Ætervader(i); især jarg.) for-

holde sig paa en maade, som er uden forbin-

delse med virkeligheden, men bestemmes af

20 høje, livsfjerne ideer, fantasier, sværmerier

olgn. ægteskabet (indbyder ikke) en til at

vade i æteren men til at komme ned i den
absolutte virkelighed. Aalborg Stiftstidende."I

»

1950.5.sp.2.

2) (jf. Lys-, Verdensæter og Himmelluft;

fys., astr., især foræld.) benævnelse paa
forsk, hypotetiske, yderst fine, lette og
elastiske stoffer; dels (if. visse teorier) om
et stof, som antages at fylde hele verdensrum-

30 met og gennemtrænge alle legemer, og igennem
hvilket lyset og elektriske og magnetiske virk-

ninger forplanter sig i bølger; dels (if. andre
teorier) om et stof, som antoges at være aarsag

til, at stjernernes lys svækkes, ell. at himmel-
legemernes omløbshastighed formindskes. Lyset
frembringes ved Svingninger i en overalt

udbredt fiin Materie, som vi kalde Æther.
Ørst.II.186. Paulsen. 1. 249. 827. AarbRadio.
1924.284.

II
i udtr. for at udsende radio-

40 telegrafi, -telefoni (v. hj. af elektromagnetiske

bølger, der forplanter sig i æteren), endnu .

.

i Marts (1940) hændte det, at russisk Radio
sendte lignende Beretninger ud i Æteren.
Fem lange Aar.31.

3) benævnelse paa en klar, farveløs, let be-

vægelig, meget flygtig og ejendommeligt lug-

tende vædske (ætylalkoholens anhydrid), som
virker berusende og bedøvende, og som bl. a.

anvendes til narkose, i medicinen og som op-

50 løsningsmiddel for mange stoffer; ætylæter;

ogs. (især som 2. led i ssgr.) om andre lig-

nende organiske forb. (ilter af alkoholradi-

kaler) ell. (jf. Gas-, Petroleumsæter og u.

Naftaj om visse andre kemiske forbindelser.

vAph.Chym.I.l. et nyt mærkværdigt Pro-

duct, som kaldes Aether eller Naphtha.
AWHauch.(1799).198. bestandig kunde (han)

høre Gertrudes Latter klinge foran sig, den
virkede som Æter paa ham, gjorde ham

60 oprømt og elsky3srdig. ESkram.GC.25. Bedø-
velse ved Æther.KPont.Retsmed.1.92. Christ.

Kemi.164.177f.
Æter-, i ssgr. I) af Æter 1; ofte (især

poet.) i ssgr., der betegner hvad der bestaar
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af det fine stof æter (1) ell. hører hjemme i de

højere regioner, den høje, klare, rene luft ell.

i det store himmelrum ell. i en tænkt højere,

finere verden, en overjordisk tilværelse olgn.;

af saadanne (mer ell. mindre tilfældige) ssgr.

kan (foruden de paa alfabetisk plads be-

handlede) nævnes subst. som: *Luftens Æter-
\}\aa,. SMich.B. 101. *Solen paa den høie

Ætherbue (o : himmelbue). Ing. RSE. 1. 63.

Æbletræet staar urørligt med sine Blomster i'o

tindrende i Sne og rosa, en Æterdrøm,
bygget af Solflimmer og Sommerskyer. Fr
Poulsen.YN.105. *Et Kys jeg (o: gudinden
Luna) maatte trykke paa hans Læber,

|

Og aande Ætherduft ned i hans Bryst.

PalM.(1909).1.291. Min Dobbeltgænger —
ham, der kun er et aandigt Fluidum — er

som et Genfærd skredet gennem Farmors
Stuer. Har set Tingene, rørt ved dem; har
med sin Æterhaand kærtegnet det for- 20

svundne. 5'ot/a./^fr.52. *Han svøbte sig i

lange Pilgrimsklæder:
|
Hans Engel vin-

ked — og han vandred did,
|
Hvor Æther-

lilien sig mod Himlen hæved
| Og, fri og

straalende, i Luften syadyeå.Ing.RSE.III.
258. *Edens Aanders Ætherrige.5rø.Z).///.

64. *de høie ÆtheTstTømme.Oehl.I.163. *lad

kun Blomsten døe! |
En bedre springer

|

Snart af det faldne Frø
|
Paa Æthervinger.

smst.317 og adj. (der rummer en sammen- 30

ligning) som: denne æterblaa . . Himmel
(i Genova). SophClauss.VF. 208. Hun var
en af hine ætherfine, blaaøiede Blondiner.

Ing.EF.III.173. *0p i Sandheds ætherklare

Rige
I
Altid høiere med dig (0: solen) vi

stige. PalM.(1909).II1.51. en simpel hvid
Kjole . . gav hendes dejlige Figur noget
ÆtheTlet.Goldschm.III.éOl. Fremtiden smi-

ler til min Siel i ætherreen, rosenfarvet Soel-

glands.Olufs.GD.Gl. ætertynd Luft i over- 40

jordiske RøideT.Kidde.AE.II.241. 2) (fagl.)

til Æter 3; saaledes foruden de ndf. anførte

æter-agtig, -art, -bedøve, -bedøvelse, -damp,
-dosis, -holdig, -indaanding, -indsprøjtning,

-lugt, -narkose, -rus (se I. Rus 1). -b«lge,
en. (jf. -svingning; fys., astr., især foræld.) i

fit., om de svingninger i æteren (2), hvorved
lyset osv. forplanter sig fra et sted til et an-
det. 0rst.IIl.175. OpfB.*III.453. -hav, et.

I) (jf. Æter 1; især poet.) i best.f., om him- 50

melrummet (jf. Lufthav slutn.) ell. verdens-

rummet. *i Skyggerne begravet,
\ Gjennem-

foer han (0: Lucifer) Ætherhavet,
|
Grænd-

seløst for ham ndstrsikt.PalM.(1909).I.171.
smst.393. Planeternes flygtige Gang i Æter-
havet mellem dem og Jorden.TroelsL.SN.
234. 2) (sj.) hav med en klar, ren blaa farve

(som minder om den klare himmelhvælvings).
dette Ætherhav (i den blaa grotte). HCAnd.
Breve.I.206.

æterisk, adj. [æ'te^risg] (-f ætersk. i

bet. 1.2: Fasting.(Prahl.ST.III.69). ætherske
Sværmere (0: forelskede). Ægtestandsspeilet.

(overs.1826). 57). (ænyd. ætherisk (Flemløs.

Astrologia.(1591).A2^) , sv. eterisk, ty. åthe-
risch, ;/• /^- éthérique; til Æter) I) til Æter 1.

I.l) (foræld.) som bestaar af æter (1) ell. har
æterens (1) egenskaber, ell. (m. overgang til

bet. l.Vi) hører til i de højere regioner ell. i him-
len, det store Vacuum eller Rum fra Jor-
den indtil Planeterne og Fixestiernerne er

opfyldt med en Ætheriske Lxiit.LTid.1727.

85. Planeterne henrives ved den ætheriske
Strøm omkring Solen. PSøeborg.SC.vii. *den
hvide Straale (0: fra maanen),

|
Som en

ætherisk Finger, sendt fra Himlen,
|
Hen-

peger paa den store Edderkop. Oe/iL/.248.

Vor hvide Dame maae have havt den hvide
Lillie til Livblomst — Jomfrusneens Hvid-
hed har hun bevaret . . indtil den, smeltet
af Solstraalerne i det Høje, i Dug opsti-

ger til sit ætheriske Riem. Blich.K.98. 1.2)

(især [3) som synes at være af overjordisk

oprindelse; fin, let og ren, klar som (skabt

af) æter (1); om forhold: Mit Væsen er ofte

saa let, saa ætherisk, som om jeg havde
Vinger og kunde hæve mig over Skyerne.
Hrz.VIII.318. Man seer gjennem et tyndt
Flor ligesom en Verden af Flor, lettere,

mere ætherisk, af en anden Bonitet end
den YiTkelige.Kierk.1.278. Villaer, Haver og
Skove prangede i den ætheriske Belysning
med de bestemte Omrids, som Efteraarets

Athmosphære saa ofte forlener. Zo/ocdf-Ifan-

sen.DL.llO. Glastonen (i glasharmonikaen)
er fri for uharmoniske Overtoner og klin-

ger derfor æterisk Ten.Musikkat.5. jf.: Bli-

ver (kærligheden) heed, kan den let koge
over . . det Ætheriske forflyver, og kun et

flaut Bundfald bliver tilbage. Blich.(1920).

XXV111. 72.
II
om væsen: som synes at til-

høre en højere, renere verden ved sit fine,

ujordiske udseende ell. ved sin ophøjede, for-

finede, livsfjerne ell. sværmeriske leve- og

tænkemaade. Nogle (sommerfuglearter) ere saa

ætheriske og saa udelukkende bestemte til

Artens Forplantelse, at de savne Ædered-
skaber. <Sto/7eW<.293. hun havde .. arvet sin

Faders letvakte Lidenskabelighed og hede
Blod. Men netop derfor var Kapellanen
hende for æterisk. Pont.FL.64. Prinsen saa'

lille, sirlig og æterisk ud ved Siden af den
fremmede Voet. Leop.LR.126. 2) (især fagl.)

til Æter 3: som (helt ell. delvis) bestaar af

æter (3) ell. en lign. kemisk forbindelse; ogs.:

som i en ell. fiere henseender minder om
æter. Ætheriske Fernisser maae tillaves uden
Y3iTjne.Green.UR.263. Svovlkulstof . . er en
farveløs . . Vædske, der i ren Tilstand har
en ætherisk Lngt.MøllH.V498. Destillatet

samler sig i to Lag, af hvilke det øver-

ste indeholder Æter blandet med Alkohol
(osv.) . . det æteriske Lag rystes . . med
Kalkmælk. VareL.* 941. || æteriske olier,

betegnelse for en del flygtige (oftest flydende,

undertiden faste) olieagtige stoffer, der ud-
vindes af plantedele. Tychsen.A.11.489. Warm.
Bot.170. æteriske vande, (nu 1. br.) be-

XXVII. Rentrykt "/• 1964 89
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tegnelse for forsk, parfumer, som fremstilles

ved opløsning af enkelte ell. flere æteriske olier

i alkohol ell. af et alkoholisk udtræk af plan-

ter. Sal.XVIIl.864. BerlKonv.XXIV.166.
Æter-kasse, en. [3] (gart.) lukket træ-

kasse, i hvilken planter, der skal behandles

med æterdamp, stilles. HaveirL.*I1.1153f.
-luft, en. (nu kun poet., 1. br.) æter (1 beg.)

ell. ren, frisk luft. Heitm.Physik.14. *Jordens
Aande

|
var Æter\\iit.OlafHans.S.43. jf. lo

æterisk 1.2: *Vi andre Gamle fast er groede

i
I

en højromantisk Ironi, der fjerner
|
det

Jordisk -Tunge; derfor gabe vi
|

bestan-

dig efter Ætherluft og Stjerner. (Sc/iand.?7D.

136. -maske, en. [3] (med.) maske anv.

ved æterbedøvelse. Kirurglnstr.33. ESeverin-
sen.SM.229. -modvind, en. se u. -vind.

ætersk, adj. se æterisk. Æter-spiri-
tns, en. [3] (1. br.) d. s. s. Hoffmanns-
draaber.BiÆT. -sar, adj. [3] (kem.) adj. til 20

-syre. Kaper. ^ -svingning, en. (jf. -bølge

;

fys., astr., især foræld.) svingning i æteren (2).

0rst.III.177. OpfB.nil.453. -svovlsur,
adj. [3] (kem.) til -svovlsyre. SMJørg.Orga-
niskChemi.(1880).128. Bl&T. -svovlsyre,
en. [3] (kem.) sur, sammensat æterart (som
fremstilles ved at blande ætylalkohol med kon-

centreret svovlsyre). NordConvLex.V818. Vare
L.^II.604. -svemmer, en. (jf. Æter 1 samt
Ætervader; sj.) livsfjern, sværmerisk person. 30

*En Digter og en Drømmer,
|

en jord-

tung Ætersvømmer. Pont.(lllTid.l913/14.332).

-syre, en. [3] (jf. -snr; kem.) sur sammen-
sat æterart. SMJørg. Organisk Chemi. (1880).
128. -vader, en. (til vade i æteren (1);

jf. -svømmer; især jarg.) nedsæt., om per-

son, der er tilbøjelig til at hengive sig til

højtflyvende, sværmeriske, luftige ideer olgn.

uden (tilstrækkelig) forbindelse med virkelig-

heden. Paludan - Miiller var (ikke) en al- *o

deles livsfjern Æterva^åer. StSprO.Nr.182.28.
KMunk.HJ.97. -vaderi, et. (især jarg.)

det at være ætervader, at vade i æteren (1).

naar Kollega A. eller Kollega G. forsvandt
for hans Øje i platoniske eller kierkegaardske
Skyer, kunde det godt stikke den 25-aarige

at ledsage deres ophøjede Flugt med Glo-

sen tÆtervaderi.OGeismar.MM.53. jf.: Unge
Piger med Tilbøjelighed til Kærligheds-
ætervader i. Kirkeligt Landsforbund. 1926. sp

208. -vinaand, en. (kem.) blanding (for-

bindelse) af vinaand og æter (3). OpfB.^VI.
589. -vind, en. (fys., astr., foræld.) mod-
stand (vind) ved (fx. jordens) bevægelse gen-

nem æteren (2). Tilsk.l919.II.390ff. SaV
XIX.1077. jf.: det (synes) umuligt at kom-
me uden om at antage, at . . Stivheden
af Æteren er stor, men saa maa . . Pla-

neterne møde en væsentlig Æter-Modvind.
LADamm.Rumog Tid.(1946).117.

Æt-fader, en. {isl. ættfaQir; jf. -mo-
der) stamfader; ogs., især i flt., om (en fa-
milies, et folks) forfædre i gammel tid. *det
ædle Hus, hvis Ætfædre stolt | Kaldte sig

Guders Børn. Evripides. Skuespil. II. (overs.

1875).248. I denne samme By . . er Deres
berømte Ætfader . . mødtes med min Olde-
fader. FlensbA.*l»1896. l.sp.l. Modersmaalet.
'*l» 1922.1.sp.6. -fælle, en. spec. (til Æt
4.1J om dyr af samme art (gruppe) som
et andet. BøvP.II.438. HBrix.Ouldhornene.
(1949).145. -foleise, en. slægtsfølelse. Zak
Niels. (VortForsvar.^*U 1898.3.sp.2). -folge,
en. genealogisk række(følge) ; slægtfølge (1).

en Ætfølge paa fem og tyve Leå. Platons
Theaitetos. (overs. 1869). 88. -fore, v. vbs.

-ing (s. d.). (jf. -lede 2) bestemme, udrede

et levende væsens, især en persons, ell. en
tings, fx. et ords, afstamning(s-forhold), det

er ikke let at ætføre et ord rigtigt. Hjælpe O.

562. Skoletidende.1884.459. D&H. -foring,
en. vbs. til -føre; ogs. om selve afstamnings-

forholdet ell. (videnskabelig) lære om at æt-

føre noget (genealogi, etymologi olgn.). (Jesu)
Ætføring i lige Linie fra David og Abra-
ham. KFViborg.De fireEvangelier. (1863). 537.

Udeladelse af d i ds (t. efterd. (o: fx.)

Lanse for Landse . .) der, hvor det hverken
har Medhold af Udtalen eller Ordenes Af-

ledning eller Ættørmg.FyensAvis.''litl866.
1. sp. 2. jf. Hjortø.Afløsnings - Ordbog. (1933).
37. -gaard, en. se Ættegaard. -god,
adj. {oldn. ættgobr) som er af god (høj, for-

nem) byrd. Moth.E89. PEMull.(DLitTid.
1816.142; af Grundtv.LSk.71 erklæret for

udansk). CDorph.Overs. afKongespejlet.(1892).

60. -gren, en. (ogs. Ætte-j. sidelinie i en
slægt; gren (L3.i). den oldenborgske stam-
mes ætgrene ere alle visnede undtagen den
augustenborgske og den heckske. Hjælpe O.

562.
II

Ettegrén . . kaldes den stamme
mand er kommen &i.Moth.E90. -herre,
en. (fornem) stamfader. DagsTelegr.^*ltl875.

2.sp.l. -hoj, en. se Ættehøj. -lagt, part.

adj. (sj.) om person: tilhørende en vis slægt.

uden Fader, uden Moder, uden at være
ætlsigt. Hebr. 7.3 (OGuldb.). -land, et. (sj.)

fædreland. Marsk Stig. (1834). 53. Samfundet.
^Vs 1900.2. sp.l. -led, et. (jf. Æt 3; slægt-

led; generation. Molb.F.183. Flertallet af vort

Hundredeaars største og bedste Mænd er

enten født i den lavere Borger- og Bonde-
stand eller nedstammer derfra i andet og
tredie Ætled. MHans.H.3. hans Forfædre . .

havde i tre Ætled været færøske Embeds-
mænd. yi7/iAnd.Lt7<.//7.676. -lede, V. vbs.

-ing (i bet. 1 : Moth.E89. Baden.JurO.) ell.

-ning (i bet.l: VSO.I.53. Grundtv.Denchri-

steligeBørnelærdom.(1868).76. jf. JurO.(1934).

163. i bet. 2: Allen.IV,1.1 66). (ænyd. (no.)

etlede, oldn. ættleiba, jf. lede i æt (u. Æt
1.2); foreslaaet genoptaget i Sorø Saml. 1.97)
I) tage i barns sted; adoptere (1). Moth.E89.
Aserne ætledte (UIler).Grundtv.Myth. 456.

(den hellige Dominikus) blev hilset som jom-
fru Marias ætledte søn.FrHamm.Kirkehist.
11.225. ADJørg.NH.I.81. \\ overf.: adoptere

(2); optage (4.6). saa længe treffer hine Ind-
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vendinger ikke mig (o: Harlekin), men de
underskudte Flygtinge, som mangen en usel

Sørgespillere har ættledet og blandet ind i

sit Helte-Digt. SorøSaml.1. 74. Kirken havde
selv ætledet Krigeraanden (o: under kors-

togene). HOlr.(YerdenskuU.IV.49). 2) (if.-iøre)

bestemme, udlede (ens) herkomst (fra); især

refl.: (han) satte stor Ære i at kunne æt-

lede sig fra „Halfdan den gamle". Barfod.F.
1.86. de senere Konge- og Høvdingeslægter lo

søgte at ætlede sig op til disse berømte
Navne (o: Lodbrogsønnerne).ADJørg.NH.I.36.
Ætling, en. ['ædleq,] flt. -e ell. (sjæld-

nere) -er (i bet. 1: FrNiels.KH.I.135. i

bet.2: ThøgLars.Edda.1,1.87). (st;. åttling;

jf. fsv. åtlinge, om alle, der hører til mandens
ell. hustruens, faderens, moderens slægt; afl,.

af Æt; jf.: Ordet er nyt . . Bruges endnu
kun i høj Stil i Dansk. Levtn. || G), især høj-

tid.) I) til Æt 1: efterkommer (descendent) 20

af en (især: kendt, høj, fornem) person;
person af en vis slægt. Madv.RS.1.156. den
sidste Ætling af den fordum saa ansete og
mægtige Slægt. AntAnd.SkuffedeHaab.(1894).
120. Nu sad Skjalms Ætlinge med store

Gaarde og Kongsjorder. GravLZ)Z). S. jf. u.

Ætmand 2: *Strax til Odysseus da talte

den lysblaaøiede Pallas:
|
Ætling af Zeus!

'Wilst.Od.XXlV.v.542. sml: Etling . . kaldes
det, som er af god et og årt. Moth.ESO. 30

2) til Æt 2; især i flt., om efterkommere af
en vis folkegruppe, -stamme, nation, race

olgn. lutter Ætlinge af Indvandrere fra de
frisiske Egne. R Schmidt. JH. 8. Nordboerne
omkr. Aar 1300 har ligesaa lydhørt som
deres Ætlinge i senere Tider . . søgt at

efterligne det, som var paa Mode ude i den
store Verden. EFrandsen. Folkevisen. (1935).
79. 3) videre anv. af bet. 1-2. 3.1) om person,

der har samme (fremtrædende) egenskaber 40

som visse tidligere levende, ell. som i sit virke

efterfølger en anden (andre), fortsætter en
særlig retning, skole olgn. *I)ølen . .

|
føler

sig stolt som en Ætling af Helte. ffosfr.FTT

46. man saa' i ham (o: Bjørnson) Ætlingen
af Oldtidens Kæmper. Bmndes.Jfé.l 7. Abild-
gaard var den sidste Ætling af Renæssan-
cens store K\xn?,tnere. KMads.(KunstmusA.
1926.162). 3.2) (sj.) om ting, der er udviklet

af ell. kan minde om, er beslægtet med noget 50

andet. Et stormhidset Helvedhav (0: Vester-

havet) . .
I

Ildsøernes kolde Ætling. T^iø^

Lars.Dagene.(1905).10. Sekretæren (0: møb-
let) (er) en Ætling af de italienske Skrive-
skabe. FrPoulsen.MH.il.44.
Æt-lod, en. (sj.) hvad der tilkommer en,

er ens ret i henhold til slægtskab, afstamning.
*Loke . . eier

|
Jorden ved Fødselsret, og

kun Odin raned hans Ætlod.Oehl.XXIX.232.
-læg, et. (no. ættlegg, ;/. oldn. ættleggr 60

(m.), slægtlinie; især om no. forh.} række af
personer, der i lige linie nedstammer fra samme
person; ogs. om slægt i al olm. Forordn.^*li

1771.§1. Naar Odelsjord har været af Æt-

læg i 20 Aar, hører Familiens Ret dertil op,

enten een eller flere imidlertid have besiddet
den. Stampe.V1.173. dræb du aldrig mere end
eengang af samme Mtlæg.Rahb.NF.1.113.

\\

om slægtled, generation. „Durward?" sagde
Spørgeren; „Er det et adeligt Navn?" „Gjen-
nem femten Ætlæg i vor Slægt." L3/of<A;e.

Overs, af Scott: Quentin Durward. (1861). 67.
\\

om efterkommere; ætlinge (1). Deres Oldefædre
skulde . . vende Sig i Deres Grav, dersom
De kunde se op, hvorledes Deres Ætlæg tage
tiltakke med Embeder, som Oldefædrene
gave Deres Tienere. Baden. Skæmt og Alvor.

(1816). 27. -leis, adj. (sj.) som er uden
levende slægtninge; slægtløs (1). *en ætløs

Mand. Evripides. Skuespil. I. (overs.1875). 255.

-maal, et. se II. Etmaal. -mand, en.

{oldn. ætt(ar)ma5r) I) person, betragtet som
medlem af en slægt; især i forb. m. gen. ell.

poss. pron.: (ens) slægtning, en eller an-
den af dine Frænder eller Ætmænd (skal)

komme til at bøde for (Gunløgs drab),

Hjortø.(Isl Sagaer.1.183). 2) slægtning i ned-
stigende linie; efterkommer; descendent. *vore
Ætmænd skal ei vide,

|
Hvor fordum stod

den stolte BoTg.Grundtv.Optr.il.177. Slæg-
terne ere Odins Ætmænd. sa.PS.II.12. Ploug.

1.139. AOlr.DH.1.150. m. hentydning til, at

kongerne i oldtidens Grækenland regnedes for

nedstammende fra Zeus: Odysseus, Guder-
nes Ætmand,

|
Snart hans Komme for-

nam. Wilst.Il.X.v.339.
(I (jf. u. Æt 2) i vi-

dere anv.: d. s. s. Ætling 3.1. Grundtv.PS.
1.446. Saa dansk hans Stamtavle er, har
han som Digter ingen Ætmænd. VilhAnd.
PMu.II.225. Grundtvig er Saxos Ætmand.
Rubow.SP.57. 3) slægtning i opstigende linie;

ascendent; spec. (jf. -fader^ om stamfader;
i flt. ofte om forfædre. Eberhard aabnede
Bedstefaders Bibel, og læste med dyb Fø-
lelse og Ærefrygt de Digte, som hans ær-
værdige Ætmænd havde skrevet deri.Oehl.

Øen.(1824).II.156. NPWiwel.R.260. sit prak-
tisk-politiske Kald har Sønnen ikke arvet
fra denne sin nærmeste Ætmand (Brandes.
BD.13: fra denne AhneJ (o: faderen). Bran-
des.IX.282. -moder, en. (isi. ættmobir; jf.

-fader) stammoder; i flt., om kvindelige slægt-

ninge i opstigende linie. Oehl.XXXII.30. Hun
udledede dette Træk i sin Karakter . . fra

en Zigøjnerinde mellem hendes Ætmødre.
Brandes.III.693. -mærke, et. (ogs. Ætte-).
I) (ydre ell. indre) træk, der kendetegner med-
lemmerne af en slægt; slægtsmærke (l.i). Ro-
senb.1.334. Disse fremstaaende Fortænder
. . dette Ættemærke efter Faderen og
hans Slægt. [Ingv Bond.JKongsbrydensFoster-
søn.(1878).ll. 2) en slægts vaabenskjold,

mærke (II. 6.2). HjælpeO.564. jf. Hjortø.Afløs-

nings-Ordbog.(1933).31. -navn, et. (ogs.

Ætte-. AOlr.DH. II. 188. jf. D&H. — sj.

Æts-. Uvius. Udg.afListov.3.H.(1871).80).
{oldn. ætt(ar)nafn) familienavn; slægtsnavn

(1). hans Ætnavn havde en god Klang.

89^
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EFEw. Niels Ehlesøn. (1886). 4. AStampe.
DanskNavneskik.(1914).8. -saga, -sagn,
se Ættesaga, -sagn.

æts-, i ssgr. især (jf. dog u. Æt- 1^ (i

reglen efter ty. ssgr. m. åtz-; fagl.) til ætse
1-2; foruden de paa alfabetisk plads anførte

kan nævnes Æts-aftryk, -stof, -syre, -tone,

-virkning. || om vekslen med ætse- se dette.

-baand, et. (med., foræld.) baandlignende
indretning med ætsemiddel, som anbragtes om i"o

et lem olgn., der skulde ætses igennem. Univ
Progr.1925.II.42. -bejdse, en. (ogs.Ætåe-.
Manufact.(1872).306. 8&B.). (farv.) bejdse

(især: syre éll. iltende stof), hvormed farven

paa bestemte steder af et vævet stof borttages.

Nord ConvLex.Y 818. TeknO.
ætse, V. ['ædsa] (tidligere ogs. skrevet

ædse. Moth.Æ7. vAph.Chym.1.26. VSO.I.37.
Kierk. 1. 369. XIII. 541. SMJørg. Chem. 386).
-ede. vbs. -iiing| (s. d.), jf. Ætseri. (ænyd. 20

d. s. (se indætse), sv. etsa, no. etse ; fra ty.

åtzen, afl. af (kausativ til) ty. essen (se II.

æåe) og sa. ord som oldn. etja, give som føde,

mnt. etten, oeng. ettan, lade græsse, jf. got.

fra-atjan, give at spise; grundbet.: lade (no-
get) æde (noget andet))

1) (især fagl.) om forsk, stoffer (som fx.

syre, kali, helvedessten) : øve en nedbry-
dende, opløsende, tærende, tilintetgø-
rende virkning (paa et andet, organisk éll. 30

uorganisk, stof) ved ligesom at æde sig ned i

overfladen af det. Naar Skedevandet har ætset
dybt nok . . saa hældes det af. Funke.(1801).
III.397. (sølvnitrat) ilter og ædser organiske
Suhst&ntseT. SMJørg. Chem. 386. et fornyet
Syrebad . . ætser de udækkede Dele dybere.
Sal.*XIX.823. m. resultatsobj.: i fugtigt vejr

vil en blårtot (stoppet i geværmundingen)
trække fugtigheden til sig og derved an-
gribe stålet og ætse en rustning i løbet. 40

HjemmeværnetJ.950.Nr.8.19.sp.2. || part. æt-
sende anv. som adj. (ell.adv.). den ætsende
Sø\ysteen.vAph.Chym.I.26. ætsende Kali (jf.

Ætskali^. Tychsen.A.II.250. Der gives Haand-
skrifter, i hvilke det lykkelige Øie strax
ahner en ældre Skrift . . Ved ædsende Midler

(jf. Ætsemiddel^ udslettes den senere Skrift,

og nu staaer den ældste tydelig. ZierA;./.369.

Ætskalk . . er en stærk Base, der virker æt-
sende paa Unå&u. Landbo.III.28. Ætsende 50

Gifte . . kan deles i 3 Grupper, nemlig: de
ætsende Dampe, de ætsende Syrer og de
ætsende Baser. VoreSygd.II.411.

2) (fagl.) om person: behandle ((dele af)
overfladen af) et stof med et ætsende (1)

middel; spec.: ved behandling med syre osv.

frembringe et i reglen fordybet mønster, billede

olgn. paa en ting (glas-, metalplade osv.)

enten for at pryde tingen ell. (navnlig) for
at kunne anvende tingen (pladen) til møn- 60

sterets, billedets trykning paa papir, „med
edsevand at virke figurer eller bogstaver i

met&l." Moth.Æ7. nærværende Prøver, som
alle tilsammen af mig selv ere Ætzede eller

Bidt med Skede eller Ætz-Vandet. JFoste.
Lære-Klude.(1741-43).A2.v ædse i Kobber.
VSO.I.37. man kan (enten) ætse eller gravere
en Kobberplade.Tfa^n.Te^n,2. Man ætser en
slebet eller poleret Flade. Sal.*XXY792. m.
billedet som obj.: 1 en plansleben Zinkplade
graverede eller ætsede han Tegningen. Bogen,
enHaandbogforBoghandlere.(1925).172.

|| (jf.

M, Ætsning l.i; med.:) den paa det ætsede
Sted indtrædende Suppuration.C/teiius.C/ii-

rurgien.II.(1847).700. Han agtede ikke vi-

dere paa Saaret, ætsede det istedenfor at
brænde det ud. Brandes.XI.327.

3) (især CQ) billedl. ell. overf. anv. af bet.

1-2. 3.\)_om fysisk indvirkning: gnave, bide
paa noget som et ætsende middel ell.

volde en ubehagelig (stærkt sviende,
bidende) fornemmelse. *Som Mulden dog
er varm og blød,

|
og hvor dens Saft er stærk 1

I

Den ætser Huden af min Kind.AndNx.
Digte.(1926).ll. i den ætsende Frost maatte
man ofte kampere under aaben Himmel. Josef

Petersen.VitusBering.(1941).208. refl,. og m.
resultatsobj.: *Frem gennem Kløftens Bund
af Urgranit

|
tungt Colorado ætser sig sit

Leie.SMich.B.86. 3.2)' (oftest i part. ætsende^
om ikke-fysisk (aandelig) indvirkning; dels

om (udslag af) fornemmelse, følelse, lidenskab:

udøve en (især: vedholdende) stærkt smertende
indvirkning paa et menneskes sind; gnave,
nage stærkt. Spionsystemet . . havde vakt
en ætsende Hævntørst hos (nihilisterne).

OBang.EK.II.487. (hun) led under en ubarm-
hjertig Ondskab Dage og Aar, uden at hen-
des Sjæl ætsedes dexdå. Madelung.EH.38. æt-
sende SoTg.KMunk.DU.51. Jeg holdt mig
paa Maven. Saa stærkt ætsede Frygten for

Følgerne i mine Indvolde. Soya.FH.216. dels

om person(s udtalelser, kritik) ell. om (tone-

faldet, klangen i) hans stemme, hans blik, an-
sigtsudtryk: virke bidende, skarp, hvas,
stærkt saarende. naar jeg er hjemme, ra-

ser jeg mod mig selv i ensomme Øje-

blikke, og er jeg sammen med de Andre,
er jeg ætsende. Schand.FrProv.69. sætte en
ætsende Satires Brændemærke paa Dati-

dens Styre. Brandes.III.159. Paa Rigsdagen
(talte han) mere afdæmpet og mindre æt-

sende end paa FolkemødeTne.HWulff.DR.
14. (hans) Mundvig faldt, og Smilet æt-

sede. OlesenLøkk.NH.1. 32. den borende og
ætsende kritik. FBrandt.SK.336. 3.3) (l.br.)

om person: gøre (kritik, udtryksmaade olgn.)

hvas(sere) , skarp(ere). ingen har som
(Hørup) hærdet det bløde i Nationen, skær-

pet og ætset dets Siprog. EHenrichs.VH.21.
(pagernes) Latter og Bifald . . ætsede (Chri-

stian Vils) STpot.RNeiiendam.Scenen drager.

(1915).82.

4) i særlige forb. m. adv. 4.1) ætse bort,

fjerne ved at ætse (2); C) billedl.: det ophøjede

og storslaaede (hos Faust) ønsker (Mefisto-

feles) at ætse hort.CKoch.OF.64. 4.2) ætse
igennem, ætse hul i. MohrSNissen.Ty.-da.
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Ordbog.I.(1900).231. Bortset fra .. at me-
tallet flere steder er ætset igennem, er de

to hjælme forbavsende godt bevaret. Letterst.

tidsler.1947.12. 4.3) ætse ind (if. indætse^.

Aniberg. (o) billedl.: frembringe en paavirk-

ning, et indtryk, et erindringsbillede olgn.

af dyb, varig, uudslettelig art. Her var nok
til at ætse en Opfattelse ind saa den aldrig

foT^k.AndNx.PE.III.231. Denne Sammen-
smeltning af Kærlighed og Vrede i Guds
Væsen skyldte (Kaj Munk) Ed. Geismar,

i hvis Liv Søren Kierkegaard havde ætset

den må.MNeiiendam.KM.77. ref,.: var hun
alene, ætsede enhver plat Bemærkning .

.

sig med fornyet Smerte ind i hendes Sjæl.

RSchmidt.HT.332. Hvorledes dér såe ud,

ætsede sig ind på min Nethinde. Rørd.TA.18.

II
refl., om blik (øjne): bore, trænge sig stærkt

gennemtrængende ind i. hendes Blik ætsede

sig ind i hans. AaDons.S.256. 4.4) ætse op;

dels: trække (linier) skarpt (skarpere) op

(som) ved ætsning. De 700 Aar, der var for-

løbne, siden Digtet (o: Dantes Divina Com-
media) blev nedskrevet, havde kun ætset

Linierne op, saa de nu traadte frem med
en Raderings Skarphed. Zronsfrørø. Den røørite

By.(1911).24. dels: nedbryde helt ved ætsning;

billedl.: Han ser sig ætset op gennem et

langt Liv af martrende Samvittighedsnag.

AlbDam.TS.210. 4.5) ætse ud, fjerne, til-

intetgøre (helt) ved ætsning; O billedl.: hvis
Taarer skulde toe og ætse

|
Sporet af denne

Stund ud af hans Siæl.Gjel.KH.218. (Hø-
rup) har ætset den akademiske Fernis ud
af Dagspressen. VilhAnd.Ldtt.IY334.

ætse-, i ssgr. (jf. æts-^. (fagl.) til ætse

1-2; saaledes foruden de paa alfabetisk plads

anførte fx. Ætse-anstalt, -maner, -metode,

-værk og betegnelser for apparater, vædsker

olgn. brugt ved ætsning, som fx. Ætse-ammo-
niak, -bakke, -farve, -kar, -maskine, -pul-

ver, -skaal
II

ætse- veksler ofte m. æts-, se

u. Æts-bejdse, -grund, -natron, -sten, -tryk

og u. Ætse -figur, -kunst, -lud, -middel,

-vand, -vædske. -bejdse, en. se Æts-
bejdse, -fig^nr, en. (ogs. Æts-. Suenson.

B.I.95). især i flt., i krystallografi: smaa
regelmæssigt formede (kantede) gruber, som
opstaar paa fladerne af krystaller, naar disse

ætses. SaVXXY.792. -grund, en. se Æts-
grund, -jærn, et. d.s.s. -naal. MO.11.1607.

-kanst, en. fo^s. Æts-. JFosie.Lære-Klude.
(1741-43).A2.v JSthyr. DanskGrafik. (1943).

9). raderkunst. Amberg. Conv Lex. XX. 289.

OpfB.*II.551. -Ind, en. (ogs. Æts-. Manu-
faet.(1872).230. Bl&T.). (lud af) ætsnatron.

vAph.Chym.1.29. TypogrOrd.122. -middel,
et. (ogs. Æts-. Tychsen.A.ll. 423. OpfB.Ul.
652. SaUXIll.724). ^;7. Ætsningsmiddel u.

Ætsning l.i^ middel, hvormed ætsning fore-

tages. S&B. Thaulow.MO.643. SaVXXV.792.
•naal, en. (jf. -jærnj radernaal. vAph.(1764).

10. MO.II.1607. TypogrOrd.122. -natron,
en, et. se Ætsnatron.

Ætser, en, flt. -e. (fagl.) arbejder i tryk-

keri olgn., der udfører ætsning; ogs. (nu
næppe br.) om raderer. J Fosie.Lære-Klude.

(1741-43). Bl.r vAph.(1759).90. Bogen, en

Haandbog for Boghandlere. (1925). 177. Hvad
hedder det?(1947).401. Ætseri, et. flt. -er.

(fagl.) vbs. til ætse; ogs., konkr., om bedrift,

virksomhed, hvor ætsning udføres. Metalætseri.

Krak.l923.II.691.
Ætse-sten, -tryk, se Ætssten, -tryk.

-vand, et. (ogs.ÆU-, HesteL.(1703).C4.v

Thiele.LA.264. Papir L.233). (jf. -vædske)

flydende ætsemiddel (tidligere spec. skedevand).

Moth.ÆS. Funke.(1801).in.415. OpfB.'II.
554. -vædske, en. (ogs. Æts-. Larsen.^

(1888). Smeden.(1952).42). d. s. TeknLeks.
1.607.

Æts-figur, en. se Ætsefigur. -grund,
en. ('ogs. Ætse-. Funke. (1801).III.415. Opf

20 B.*II.553). (jf. Dæk-, Radergrund^ (fernis-

agtig) masse, der paasmøres en plade, der skal

ætses, og hvori stregerne tegnes med naale,

saaledes at de trænger ned til metallet; grund
(L4.4). ConvLex.XX.290. OpfB.^II.551.

Æt-skab, et. (hos sprogrensere, sj.)

slægtskab. AErslev. Gamle Historier. (1895) . 8.

Grønb.LN.35.
Æts-kali, et. kali (kaliumhydroksyd)

,

der anvendes som ætsemiddel. Chir.(1845).I.

30 280. Christ.Kemi.121. -kalk, en. brændt

kalk (der anvendes som ætsemiddel). LandmB.
1.531. Panum.375.
Æt-skifte, et. [4.i] dels (bot.): det

hos visse planter optrædende skifte mellem en

kønnet og en ukønnet generation (ell., i videre

anv., om en bestemt følge af forsk, formerings-

former); dels (zool.) om lovmæssigt skifte mel-

lem en kønnet generation og een ell. flere ge-

nerationer, der forplanter sig ad kønsløs vej;

40 generationsskifte. ÉdErslev.PlanterigetsNatur-

hist.(1873).92. SaUIX.555.
Æts -kunst, -lud, -middel, se

Ætsekunst, -lud, -middel, -natron, en, et.

(ogs. (mindre br.) Ætse-. TypogrOrd.122).

(jf. ÆtseludJ om alkalimetallet natriumhy-

droksyd (der bl. a. anvendes som ætsemiddel).

Manufact.(1872).230. OpfB.*I.425.
Æts-navn, et. se Ætnavn.
Ætsning, en. flt. -er. I) (især fagl.)

50 til ætse 1-2. I.l) som vbs. vAph.(1759).7.

Wagn.Tekn.220. Ædsning med fortyndede

SjTeT.SMJørg.Chem.330. TeknLeks. 1.607. \\

(jf. fx. Høj-, Net-, Streg-, Tonætsning^ til

den sp.l415'* anførte bet.: VSO.I.37. Ætsning
er en egen hurtig Graveermaade, hvorpaa
man med en Vædske opløser bestemte Dele

i Overfladen af et Arheiåe. Hinnerup.Juv.
522. OpfB.*II.552. ||

(med., foræld.) en slags

operation, der udfør(t)es v. hj. af visse ætse-

60 midler. Panum.128. Klinisk Ordbog.* (1937).
531.

II
/leriii Ætsnings-middel (d.s.s. Ætse-

middel. Landbo.lY.842. OpfB.m.555), -pa-
sta (d. s. s. Ætspasta. Malerfaget. {1935J.
226). 1.2) (jf. fx. Høj-, Net-, Ton-, Zink-
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ætsning^ konkr., om trykform olgn., som er

fremstillet ved ætsning; ogs. om billede frem-

stillet med en saadan trykform. Gengivelserne

er . . saa gode som de i Ætsninger kan
skaffes. Tilsk. 1918. II. 167. Biogr. Haandleks.

II.(1923).65. Til Fremstilling af . . fotogra-

fiske Ætsninger eller Klicheer . . benytter

man .. Zmki^l&åeT.BiUiotH.'1.468. 2) (jf.

ætse 3; CO, l.br.) billedl. *Bad da min Sjæl

i din Vredes frelsende Ætsning, min Gud.
KMunk.DU.72.
Æts-pap, en. (foræld.) pap (1.2), der

anvendes som ætsbejdse. Som Ætspap paa-

trykkes (zinkstøv) de røde . . Tøier, som der-

næst dampes, hvorved Affarvningen ind-

træder. Tidsskr. f. Physik og Chemi. 1867. 369.

-pasta, en. (jf. Ætsningspasta u. Ætsning
1.1 ; især med.) pastalignende ætsemiddel.

Pannm.128. Bl&T. -pil, en. (især med.)

en art ætsstift. Sal.XVIII.868. -sten, en.

^o^s. Ætse-. vAph.Chym.I.SOf. VareL.(1807).

III. 375). (nu næppe br.) fast ætsemiddel

som fx. helvedessten. Chir.(1845).1.587.11.31.

-stift, en. (jf. -pil, -sten^ fast ætsemiddel i

form af en stift, fx. om stift af helvedessten.

Sal.XVIII.868. Bl&T.
æt-stolt, adj. (ogs. ætte-, jf. D&H.).

stolt af sin slægt, af sit tilhørsforhold til slæg-

ten; slægtsstolt. JacAnd.Er.III.66. det maatte
krænke de ætstolte Mekkanere, at deres By
nu kun var en VTOv\nshy.Østrup.AH.74. her-

til: Ætstoltheå. Topelius.Fra det højeNord.I.

(overs. 1882). 368. -stor, adj. (ogs. ætte-.

*Det ættestore, minderige 'Nora. Ploug. 1. 66.

Drachm.EV.27). {oldn. ættstorr) som tilhører

en anset, fornem slægt. „Du er vist ætstor"

. . — „Min Moder stammer fra de gamle
Konger." Oehl.XXXI1.29. Hun er ogsaa æt-

stor meer end nogen Anden, thi hendes
Fader styrede det ganske 'Norng.Hauch.il.
419. de ætstore Hviders Blomstringstid.

Schand.0.1.42. (hun) var født af ætstore

Forældre. Jørg.HB.1.26. \\ hertil Ætstorhed
(ogs. Ættestorhed. Holst. R.). Oehl. XXXII.
56. hans Ætstorhed og hendes ringe Her-

komst. HFEw.NielsEbbesøn.(1886) .37.

Æts-tryk, et. (ogs. Ætse-. Manufact.

(1872). 306. MalTeknik.164). behandling af

farvet stof med ætsbejdse. Sterm.Textil.(1937).

91. HaandarbF. 1946.115. -vand, -vaed-
ske, se Ætsevand, -vædske.

Æt-tavle, en. (ogs. Ætte-. FrHamm.
Kirkehist.II.41. FædreVVil867.1.sp.2). stam-

tavle. CPBothe.MQ.II.707. JohsSteenstr.FN.

79.

Ætte-, i ssgr. jf. u. Æt- 1. -bod, en.

(æda. ættæ(-)bo(o)t (DGL.1. 63.71. II. 188),

ætta both (smst.I.224f.), fsv. ættarbot; jur.,

foræld.) om danske og svenske forhold i mid-
delalderen: den del af mandeboden, der ud-
redtes af drabsmandens frænder til den dræb-

tes familie. Moth.E89. Nørreg.Privatr.IV141.
JurO.(1934).163. -fylgje, en. (oldn. ætt&r-

^y^gj^-) */• oldn. tro: kvindelig værneaand for

en hel slægt. ADJørg.NK.357. -gaard, en.

(ogs. Æt-, jf. HjælpeO.563). slægtsgaard. Ro-
senb.LivetpaaIsland.(1871).221. A0lr.NA.18.
-gren, en. se Ætgren. -lioj, en. (ogs.Æt:
Rørd.B.162). m. h. t. oldtidsforhold: en slægts

gravhøj, kæmpehøj. Egnen ved gamle Upsal
med sine Ættehøie. Jttngre.321. disse Grav-
høie (o: nær Stege) vare Familiebegravel-

ser (Ættehøie ikke Jettehøie). Da.Folkeblad.

10 1837/38.113.sp.2. (man tænkte) sig de hen-

farne fængslede i ættehøien.ADJørg.NK.589.
(om oldtiden) minder os de talrige Ættehøje

Eaa Bakkekullerne.SFCiaMS.DL.32. -m»er-
Le, -navn, se Ætmærke, -navn. Ætter-

tal, et. se Ættetal. Ætte -saga, en.

(ogs.ÆU. Skoletidende.1873.91. Ottosen.VH.

1.319). slægtssaga. JBoesen.SnorreSturlesøn.

(1879).24. de egentlige Islændinge-Sagaer,

som ogsaa kaldes Slægts- eller Ættesagaer.

20 VilhAnd.(IslSagaer.III.7). -sagn, et. (ogs.

Æt-. PARosenb.(PoUV,1903.2.sp.2). D&H.).
sagn, hvis handling foregaar inden for en vis

slægt, ell. som lever i en slægt. Rosenb.1.264.

MartinAHans.TS.56. -stolt, -stor, se æt-

stolt, -stor.

settet, adj. ['æda^] ell. (sjældnere) ['æ'(fo<]

( o2dn. ætta5r; afl. af Æt; især hos sprogren-

sere) som tilhører en (vis) slægt; ogs.: som
er i slægt med. den stærke blodrige Kul-

30 sviertype var det vel ej heller saa ilde at

være ættet a,i.Oravl.DB.I.123. Odinkar i

Ribe er dansk og ætted med Kongen.
Raage.ST.90. \\ især som 2. led af ssgr.,

som fx.: (byen Tønders) danskættede og
dansktalende Befolkning. P Laurids. (Dan-
mark, LandogFolk.lV,2.(1922).154). Øivind
var . . samættet med selve Kongestammen.
V la Cour. (Gyldendals Bibliotek. VI. (1928-30).

79). se ogs. høj-, lav-, storættet.

Ætte-tal, et. f'f Ætter-. PNSkovgaard.

B.219). (efter oldn. ættartal) liste, fortegnelse

over opstigende slægtninge; slægtsregister. MO.
Paludan-Miillers Ættetal (føres) op til Re-

n3sssa,ncen.VilhAnd.PMu,.I.62. -tavle, en.

se Ættavle. -træ, et. I) træ, der er knyttet

til en slægt. Mennesker behøver tømmer til

deres boliger, „ættetræet" må ikke røres.

Feilb.NissensHistorie.(1918).33. 2) stamtræ

(2(i)). HjælpeO.565. Åle hører sammen med
50 ham som en senere . . gren på ættetræet.

AOlr.DH.II.139.
I. Æv, en. se Evje.

II. æv, interj. [æu(*), 'æ*u] (lydord; jf.

æ(h) 1.1, øv; talespr.) brugt som udtryk for

væmmelse, ubehag, utilfredshed olgn.;

ogs. (mindre br.) som udraab for at vække

ens opmærksomhed: hov. EkstrabU^litl909.

3.sp.2(se u. Hønisse^, (der gik) en For-

nemmelse af Ækelhed gennem Tøsen. Ævl
60 sagde hun, og gjorde en Bevægelse som

skulde hun kaste 0Tp.AndNx.DM.I.193. De
skulde se hende. Æv! Stramtandet, med
sorte Ugleøjne og Paafuglefjer og Diamanter
i Va,rykken\ Rode.EM.57. Æv — Bonde-
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idiot lZBecfcer.yTri.65. Æhv — saa skal

man altsaa gaa en hel Uge i Spænding.
PoU'l*1940J2.sp.6. jf.: Jeg fryser . . saa

jeg er ved at tabe baade Næse og Mund —
Æøvh ! LLarsen.Halvmennesker.(1903) .65.

Æve, en. se II. Eve 1.

»even, adj. se even.

Æventyr, aeTcntyre osv., se Even-
tyr, eventyre osv.

I. Æver, en. se Evert. II. Æver, lo

subst. se Evje. III. »ver, adj. se II. ever.

»evi, interj. se IV. vi 2.

ævig, Ævighed, se evig, Evighed.

Ævl, et. [æu'i] {til II. ævle; stoL Javl)

I) (jf. II. ævle 1; dagl.) meningsløs,
taaielig snak; vrøvl; nonsens; ogs.:

vidtløftig snak (frem og tilbage). Gade-
ordb.^ Den Vise . . skulde han ikke ladt

trykke, det er noget Ævl. JPJac.(Bran-
des. Br. II. 319). Det er noget værre Ævl. 20

LBirke.DT.78. det langtrukne Ævl virkede .

.

eneryerenåe. Poul Sør. BS. 384. Feilb. OrdbS.
(sjæll.). i forb. m. ord af lign. bet.: Ingen fade

Vittigheder hørtes — intet Ævl og Bavl.

Drachm.HI.185. Sludder og Vaas og Ævl.
Pont.F.II.236. ævl og vrævl (vrøvl):
DagNyh.''hl925.2.sp.l. 2) (jf. II. ævle 2; nu
mindre br.) smaalig(t) skænderi, (ord)strid;

kævl (II); kævleri; i forb. ævl og kævl:
holde etaten (o: D.S.B.) udenfor politisk 30

ævl og kævl. JernbaneT.^'^lt 1951.5. sp.l. \\ i

videre anv., om kompleks af indviklede, van-
skeligt gennemskuelige forhold, der giver an-
ledning til stadig(t) strid og skænderi. Skjøndt
Theatret dengang raadede over udmærkede
Kræfter, laa de fleste af disse dog i et saa-

dant Ævl af indbyrdes Intriguer, at tilsidst

selv . . Collin ikke længer kunde holde det

ud. Lehm.I.219.

I. Ævle, et. se Æble sp.ll44.**

II. levle, V. ['æula] -ede. vbs. jf. Ævl,
Ævleri || reciprokt ævles; præt. ævledes;
part. ævledes ell. (nu næppe br.) ævlets
(Moth.E9). (vel dannet (m. tilknytning til

æh og II. æv.^^ efter ord som vrævle (se

vrøviej, bavle, javle (jævle) (jf. ogs. III-IV
vævlej og (i bet. 2) III. kævle)

I) (dagl.) føre meningsløs, taabelig ell. tom,

indholdsløs tale; vrøvle; vaase; ogs.: føre

vidtspunden, vidtløftig tale (uden virkelig(t) 50

indhold, mening); snakke frem og tilbage;
væve (II.4); ofte i forb. som sidde ell. staa

og ævle, ævle i det olgn. evler snakker frem
og tilbage. Grundtv.(Teol.Studier.Nr.8.(1946).

63). Naar man hører et æsthetiserende reli-

gieust Foredrag i en Kirke, er det naturlig-

viis Ens Pligt at blive opbygget, om end
hans Velærværdighed ævler nok saa galt.

Kierk.VII.424. (han) sad og ævlede saa
længe, til han slumpede til at faa fat i 6_o

Traaden til et eller andet. AndNx.LK.llO.
Har De ikke andet at bestille end at staa

her og gs\\e? PoUltl941.14.sp.3. Feilb. i forb.

ævle om (noget). TomKrist.LA.58. Ja, jeg

ved godt, du er dum, men hold i det mindste
op med at ævle om detl PoulSør.BS.lll.

II
ævle op (om). *man ævled ikke op om

Politiken,
|
og Øvrigheden lod man styre

L&ndet. Sødb.GD.118. Saadan sad han og
ævlede op, naar han havde lidt i Hovedet;
ellers var han mest ta.\s.AndNx.PE.II.174.
Feilb. jf. foreg, gruppe: der skal tales saa
meget, ævles om det op og ned og frem og
tilhdige. KarlChristensen.LivetsLøgn.(1903).61.

II
m. obj.; især i forb. ævle (noget) af sig.

desuden ævler det skinhellige Væsen be-
standig Prækenstumper af si^. SMuus.Astas-
minde.(1905).9. Manden . . ævlede en lang
"Remse. Galsch.SR.il8. Rigsdagsmanden skal

ævle Grunde af sig for sit Standpunkt.
KMunk.HJ.57. \\ i forb. m. ord af lign. bet.

der ævles og bavles altfor meget af Folk,

som holder med os. Drachm.F.1.382. FrPoul-
sen.R.17(se u. II. væve å). *Hvor I ævler,

hvor I yTgsyleT\TomKrist.F.74. se ogs. vævle
sp.l022."

II
ævle sig ind paa (en), (jf.

bet. 2 ; især dial.) paa anmassende, paatræn-
gende maade trænge sig ind paa en med vidt-

spunden, ,,endeløs" , irriterende snakken, vrøv-

len. MDL.669. Krist.Ordspr.397. Vi ævler os

ikke ind paa Jer, forlanger bare at sidde i

Fredl MylErich.T.38. Feilb. Forpagteren sad
sammen med et Par unge Skovfogedelever
og ævlede sig ind paa dem med rystende
Jagt- og Tjenestekarlehistorier. P&L"/e 2934.
Sønd.l5.sp.l.

2) ^„Bruges kun sie\den".VSO.I.54; nu
mindre br.) smaaskænde (paa en ell. paa
hinanden), ofte: med mange (ell. vrantne,

gnavne) ord og i ubetydelige anledninger; ki-
ves, mundhugges, smaaskændes (med);
kævle(s) (III), ævle med hinanden om no-
get. 75-0.7.54

('^V. VSO. M.hævle;. MDL.669.
jf.f: Evle sig, gjøre sig ond. Irritere. LefA.

(1800).33. i forb. ævle og kævle: D&H.I.548.
Feilb. sml. ogs. Feilb. lY (u. trævle^, jf.:

*Glem nu al politisk Ævlen,
|
Glem din

indre Kamp og Kiæv\en.PalM.(Fremtidens
Nytaarsgave.1866.18).

\\
pass. ævles især m.

reciprok bet. Moth.E9. ævles om ingen Ting.

VSO.1.54. „du er jo Slesvigholstener?" „Skal

du nu ævles igen." PThist.P.14. i forb. ævles

og kdev\es.Gadeordb.^

Ævle-hoved, et. (til II. ævle 1 ; dagl.)

vrøvlehoved, et ubegavet Ævlehoved. BerlTid.

'Viol946.M.7.sp.l. t -kærling:, en. (til

II. ævle 2). „Et gemeent Ord, brugeligt om
en Mandsperson, der smaakiegler (0: kæv-

les) som en Qvinde."F<S'0./.54. Ævleri,
et. flt. -er. (l.br.) vbs. til II. ævle; til II.

ævle 2: mundhuggeri; (smaa)skænderi; kiv.

VS 0. 1. 54. NBlich.VP.162. ævle -syg,
adj. (1. br.; jf.: „Sielden i Brug."F,SO./.

54) (sygelig) tilbøjelig til at ævle (1 1.1 ell.

(især) 2). En ævlesyg (0: trættekær) Qvinde.

VSO.I.54. Ernst havde været ævlesyg hele

Dagen og havde . . drukket noget til Mor-
gen. ThitJens.M.331. -vorn, adj. (især dial.)
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tilbøjelig til at ævle. MDL.669. Trods sit

mandige Ydre var han af Natur næsten
kvindelig ubeslutsom og ævlevorn. MPermin
Møller.Jonnas andetÆgteskab.(1906).116. Feilb.

Naar Jens C. fik „en Fjer paa", blev han
stridbar og æ\leyom. HimmerlKjær.1945.69.
Ævn, en. se I. Avn.
I. Ævre, subst. (et: se ndf.). ['æura]

{vel af 1. led i ell. forkortelse for Ævredsmør
(Ævresmør); sj.) (produktion af) ævredsmør.
Meget got Smør af sidste Evre, udi smaa og
store Foustager. J.dr."/«1764.6.sp.I. m. ord-

spil paa forb. opgive ævred (u. I. Ævred 2):

Giv Ævret op, inden det bliver for sent;

men opgiv aldrig det Ævre, Du faaer paa
OtiixiZ'^r.Bergs.OF.11.128. II.Ævre, subst.

se I. Ævred. III. S «evre, v. (danrtet ved

misforstaaelse af det som part. opfattede II.

ævred) fremstille ævredsmør (ved en for-

modet særlig fremstillingsmaade?). *vi tøjrer

vor Ko paa vor græsrige Jord,
| at vort

Smør vi kan kærne og æyTe.Drachm.DS.69.
I. Ævred, subst. (intk. angives: VSO.

1.55. MO. Thorsen.189. Feilb.1.37. jf. ogs.

ndf. l.35f. og 38; om fk. se 1.35 og 42).

[•æurai] (ofte skrevet Ævret (Evret). — nu
kun dial. Avred ^Auret olgn.). Græsning
i Fællet, eller Amet.DL.1—17—1. EPont.
Atlas.1.371. Grundtv.Snorre. 11.269. MDL.8.
22. Rietz.17. UfF. jf.Moth.A52 samt: Auret
. . I Siælland udtales det Ævret. Baden.
JurO. — m. former uden -d (idet endekon-

sonanten er bortfaldet ved lydlig udvikling ell.

opfattet som best. artikel) som Ævre. vAph.
(1764). 10.147 (som intk.). (best. f.:) Evren.
Høegh.AJ. (1795). 208. et Æwre.Tode.DG.'
(1797).314. FThaarup.BornholmsAmt.(1839).
185 (som intk.). Ealleby.67. AarbKbhAmt.
1927.220. jf. Leth.(1800).33. Rask. Fynske
BS.79. MDL.22 samt Flemløse.76. Stevns

Bjev.152. LollO. Avre (Aure). MDL.9.22.
CReimer.NB.419. i „Ayren." FrGrundtv.LK.
103. Feilb.1.37. jf. Rask.FynskeBS.79. Rietz.

17). (ænyd. auret, affret, æfrit (Cit.1645.

(Vider.1.114)), glda. affret(h) olgn. (DQL.Y.
223f.var.603f.528f.), æffræt(h) olgn. (smst.

223ff.270f.var.), æda. &hsst{\i) (smst.223ff.

270 f.), jf. fsv. afræthe; af uvis oprindelse,

maaske egl. en ssg. af præp. af og et ord besl.

m. oldn. råba ^rå8a af, afskaffe, bortfjerne

olgn.), ell. oldn. afreiba, bortfjerne, overgive

(som betaling), saa at ordets bet. egl. er:

udskillelse, opgivelse (af et jordstykke); jf.

Brøndum- Nielsen.(APhS. XX. 376 ff.) og der

anført litteratur \\ sml. I. Ævre, II. ævred)
I) (foræld.) (det at lade kreaturerne faa

adgang til) græsning (løsdrift) paa (de

ikke længere indhegnede) marker, hvor-
fra afgrøden (kornet) er indhøstet; ell.

konkr., om det til saadan græsning (løs-

drift) anvendte omraade (stubmarker-
ne); ogs. (i visse egne) om eftergræsning paa
enge (MDL.8); i videre anv., om det tids-
rum om efteraaret, da denne løsdrift fin-

der sted. I.l) i al alm. „de marker, som
sæden er afført, og lagt til greC héå."Moth.
A52. Fælleds Græsning paa Overdrifter eller

paa E\ret.LTid.l761.111. lad i September
eller i Evren kun Qvierne . . skiønt de ikke
ere fuldt 2 Aar gamle, løbe med Tyren.
Høegh.AJ. (1796) .208. løsgaaende Hingster
. . paa fælleds Græsgang . . og ligeledes paa
Æwret. Forordn.'l»1812.§l. Køerne holdes

10 (paa Kongsdal) i Tøger indtil Evret. ^s^rwp.

Saml.Skrifter.II.(1851).315. PJJørg.RH.176.
1.2) i mer ell. mindre faste forb. || om krea-

turerne, i forb. som /cc. gaa i ell. paa, komme
paa (UfF.) ævred, gåe på a.fred. Moth.A62.
bede . . paa Ævret. Cit.l716.(HelsingørSundt.

1.126). Qvæget gaaer i Ævred. F;S0.7.55. i

Høsten, naar Svinene gaae i Ævret. Diefe-

richs. Dyrlægebog. (overs.l837).188. Johs Olsen.

FraSydsjælland.(1913).60. UfF. jf.: man
20 slap Kreaturerne løse til Mikkelsdag . . Man

sagde, at de gik „øvred" („ævred"). ^A'^teJsen.

Sejerø.(1923).188. || i udtr. for at paabegynde
løsdriften paa stubmarkerne. Ævret blev aab-
net.Junge.73. give ell. slippe (Thorsen.

189) ævred: 14 Dage efter der er givet

Aured. Cit.1779. (Aarb Frborg. 1908. 39). lige

efter Høst blev der „givet Ævre" med Løs-
drift. AarbHolbæk.1933.13. give ævred op
(jf. I. give 15.13; (Moth.G148. MO. 1.776.

30 UfF.) ell. opgive ævred, (jf. I. opgive 2.2;

om overf. anv. se bet. 2) give ævred (stub-

markerne) fri til kreaturernes græsning. Moth.
A62. Cit.l715.(Vider.I.26). JPPrahl.AC.90
(se vareløs sp.592^*). Fra i Morgen af op-

gives Evret paa Byens Marker i dette Efter-

aar for Hornqvæg og Heste, hvorimod Faar
.. skal holdes tøiret. DenViborgerSamler.^*lio

1816.4.sp.l. Aakj.BT.197. ævreds opgi-
velse: Cit.l715.(Vider.I.27). midt i Augu-

40 sto, da Høsten er giort, og den kølende
Vind ventes tillige med Avrets Opgivelse.

EPont. Atlas. 1. 371. Om Ævrets saakaldte

OTpgivelse. DenViborgerSamler.^''liil816.2.sp.2.

AarbSorø.1952.63. m.h.t. kreaturer: slaa i

(UfF.) ell. paa (Moth.A52) ævred, slippe
i ell. paa (vAph.Nath.1.62) ævred: Cit.

1761.(Vider.IV.14). 23. August slap vi løs i

Ævred. Cit. 1791. (LPPetersen. Minder fra Fa-
rum.(1920).16). Kvæget . . blev sluppet i

50 Ævre om 'EtteThøsteii.SjællBond.183.

2) billedl. anv. af bet. 1. (vi var) komne i

godt Ævre! Befolkningen var overalt gæst-

fri og venlig imod os, saa vi kunde rigtignok

ikke ønske os noget bedre Opholdssted.

Erindringer fraGarnisonslivet.(1896).35. || især

i udtr. svarende til visse af de u. bet. 1.2

nævnte, vi (har) ikke siden Georg Brandes'

første Tid . . haft en litterær Fører eller

Skole. Ævred er a,a.hnet.VilhAnd.BM.46.
60 navnlig i forb. give ævred op (sj. over,

se sp.l425*J ell. (nu næsten kun) opgive
ævred. 1. (nu næppe br.) give fri raadighed,

fri udfoldelsesmulighed, frit spil; lade gaa paa
bedste beskub. Moth.A62. EPont.Men.III.120.
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Skulde vi da opgive Ævret, lade gaae, som
kan, frie Handel i alting?Argus.l771.Nr.20.4.
*man gier Ævret over i

|
Den nyeste Phi-

loso^hie. Bagges.11.227. alle Tungebaand . .

ere her (o: i helvede) blevne løste. Som Man
betegnende siger i Verden: Ævret er ganske
opgivet. Der er Intet saa ondt, saa skamme-
ligt . . at det jo bliver draget frem blandt
disse Sladåevsøstre. Rowel.Br.99. jf.: en Lit-

teratur uden (kritik) er et opgivet Ævre.
Bagges.BrOehl.I.x. 2. {vel ved tilknytning til

I. opgive 3(i)) afstaa fra, holde op med
noget, især p. gr. af opstaaende vanskeligheder,

fordi det synes haabløst, formaalsløst olgn.;

give talt; melde pas. man maa ikke give

Evret op, fordi der stundum gaaer os noget
imoå.Oehl.Øen.(1824).II.351. mange Frivillige

. . syntes mismodigt at have opgivet Ævret.
Lehm.II.65. jeg giver ingen Sinde Evred op.

HFEw.NB.II.251. du blev træt af den lange

Vej, men opgav ej Ævred (1871: dog sagde

du ikke: „jeg giver ta,Ur).Es.57.10(1931).
II. ævred, adj. ['æura^] (alm. skrevet

ævret. — nu dial. avred (avret). Anti-

Spectator.94. Feilb.1.37). (af 1. led af (ssgr.

m. I. Ævred, navnlig) Ævredsmør, opfattet

som et adj. med endelsen -et, sml. udviklingen

af II. vorned ; jf. I. Ævre ; nu kun dial.) i

forh. ævred (ævret) smør (i ældre tid dog
evt. skrivemaade for ssg. ævredsmør^, d. s. s.

Ævredsmør. Moth. S 547. Holb.Ligheg.lsc.
Extra got ævret Smør . . er til Kiøbs i Høi-
hoden. Adr.*lil762.7. ævret Smør eller Græs-
smør. Bergs.PP.360. (han) slog det ævrede
Smør op i Kasserollerne. Bang.S.261. Brende-
rup.§51. jf. (m. henblik paa ævredsmørs hold-

barhed): en Fjerding ævret Vintersmør.
Bergs.GF.1.277.

Ævred-, i ssgr. (især foræld.) af I.

Ævred 1. -g^aas, en. (ogs. Avreds- olgn.

Moth.A52. FrOrundtv.LK.103. Ævre-. Am-
berg.), (jf. Stubgaas^ gaas, der faar sin føde

ved at gaa paa ævred. Pamela.III.288. VSO.
1.55. -græis, et. f'o^s. Ævreds-, se ndf. Av-
reds- olgn. Cit.l719.(Vider.Y26S). Ævre-.
vAph. Nath. 1. 52. CDalgas. VeileAmt. (1826).

142). græs (ell., i videre anv., græsning) paa
ævred; ogs. (jf. Ævredhø^ om græs, der gror

op efter første høslæt. Levin.(u. Ævredj. Naar
Sæden var i Hus, blev Kreaturerne sluppet
løs, man kaldte den Græsning for Evrets-
grdds.NordsjællF.Y34. -græsnings, en.

(ogs. Ævre-. jf. MO.). den om efteraaret sted-

findende græsning af løsgaaende kreaturer paa
ævred, den herlige Ævredgræsning paa (en

10 nylig slaaet eng). Jens ChrJensen.Et velindrettet

Landbrug.(1842).23. MøllE.V1.297. SaUXXY
794. -ha, et. (jf. u. Ævredgræs^ hø af andet
slæt. Ævre-: vAph.Nath.I.51. Raff.(1784).
64. -mark, en. (ogs. Avreds-. Moth.A52.
Ævre-. Werfel.Jagtb.174). (jf. -vang^ mark,
der henligger som ævred (I.l). Ing.EF.XIII.
183. jf.: *en Høg høit fra

|
Den høie Eeg'top

skuer
|
Paa ævred Maxk. JJeppesen.Reisen

tilHelicon.(1782).50. -ost, en. ost af mælk
20 (fløde) fra køer, der gaar paa ævred. Møllll.

Y1.298. Sal.* XXV. 794. Ævreds-græs,
se Ævredgræs. Ævred-smer, et. (ogs.

Avreds-. Moih.A52. Ævre-. vAph.(1764).147.

Viborg Stiftstidende."I»1852.4.sp.l. Halleby.67.

Flemløse.l2. UfF. Avre-, MDL.22. Feilb.1.37.

UfF.). (jf. ævred smør (u. II. ævredj, Stop-
pelsmør (u. II. Stoppel^, Stubsmør^ smør,
som kærnedes om efteraaret, naar kreaturerne

gik paa ævred (og som var mere holdbart

30 end andet smør og derfor kunde hengem-
mes til vinterbrug; jf. u. Vintersmørj. *et got
pund æwred-Smør. LThura.Poet.233. VSO.I.
55. (stenkrukker) anvendtes . . til Opbe-
varing af Ævredsmør til Vinterforsyning.

Landm B. II. 469. MarieRørdam. Tilbageblik.

(1911). 192. SjællBond.92. -tid, en. (ogs.

Ævre(d)s-. Junge. 111. Aarb Sorø. 1952. 63.

Ævre-. Begtr.Sjæll. 11.270. Ant Niels. Gamle
Nielsen.(1888).26. AarbHolbæk.1915.143). den

40 tid om efteraaret, da kreaturerne gik paa
ævred. MO. MøllH.Y1.297 f.305. -vang, en.

(jf.-mdjV). *de nøgne Ævred-Vange. Crrttnd^v.

PS.VII.217. KLKristensen.EgnogØde.(1929).
47. Ævre-gaas, -græs(ning), -he,
-mark, -smer, se Ævredgaas osv. Æv-
re(s)-tid, en. se Ævredtid.
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I. o, et ell. (no. ell. dial.) en. [ø^ Høysg.
A0.3. (Q. [6^] som tegn for de mere aabne
kvaliteter af ø-lyden (se u. bet. 1); bruges ikke

i officiel ortografi, men af en række sprogmænd:
Rask, NMPet., Lyngby, Vilh Thoms., Wim.,
Jesp., HolgPed., Feilb. ofl,. og i SvGrundtv.''s

retskrivningsordbøger), flt. -*er ell. (nu kun
dial.) d. s. (ACHøjberg Christensen. Lybæks
Kancellisprog.(1918).135. BornhOS.). I) navn
paa sproglyd, der har en række forsk, kva-
liteter: [ø, 6, g], hvoraf de to sidste undertiden
skrives 6 (se ovf. 1.2). nogle bruge ø i Ord,
som andre udtale med 6.Rask.Retskr.l72.
Det aabne ø og det lukkede ø ere to grund-
forskjellige Selvlyå. Levin. Gr. 1.6. kvinder
(holder) mere end mænd på langt ø og e

i ord som spøg, nøgen, leg i modsætning til

tvelyden. Jesp.SprU.171. Han sagde nu ikke

Enden men et andet Ord med ø.ORung.
PS.72. jmdig (øndig) med ø, se yndig 2 og

I. S 2. 2) navn paa bogstav. *Hand ivred

sig i sær,
|
da han blev var et | Med E

i enden (o: i ord som døe).Holb.Paars.311.
Hvor noje end Fædrene holdt over dette

danske ø, så har man dog i senere Tider i

gotisk Skrift og latinsk Tryk begyndt at

antage det tyske 6.Rask.Retskr.l73. SaU
XXV.795. * Hørespil!

| Ja, nogle syns,
|
man

bare gir os
|
Høet.

|
Andre syns,

|
der mangler

lisom
I
Stregen over

|
Øet.Pol."liol941.13.

sp.3. brugt (ligesom andre bogstaver) ved ru-

bricering: *Før ham i Mesaninen, Litra

(o: paa en galeanstalt). Aarestr.SS.n.20.
\\

tysk 0, se u. III. tysk l.i.
||

(være) a og ø,

se I. A 2. fra a til ø, (l.br.) hele alfabetet

igennem ell. i al alm. fra først til sidst; fra

a til z (se u. Z). Pol.*liol913.9.sp.5. Balles

Lærebog . . tærskede vi igennem fra A til 0.
Skjoldb.MM.1.22. Jeg fik hele det svenske
Synderegister (over for Norge) lige fra A
til Ø.Larsen-Ledet.LK.III.147. 3) som for-
kortelse for ord begyndende med 0, fx.

Øst, Østbanegaard, Østerbro, (de) fo'er fra

Kjøbenhavn Y til Kjøbenhavn Ø.CMøll.M.L
74. Havet 0. for Samsø. Stedn.1.2. stations-

forstander N.N., Aarhus Ø.PoUltl935.5.sp.2.
II. 0, en. [øJ] p. -er. {glda. ø(ø) (fx.

Lucid.45. GldaKrøn.9.25.103, skrevet ødh.

Suso.41), æda. (i stednavne) ø (ValdJord.
(1926).L30), run. ø (DRun.), sv. o, no. øy,
oldn. ey, svarende til mnt. o, ou(we) ofl., oht.

ouwe (nht.aue); besl. m. II. Aa; jf. Ejland
og sml. Insel)

I) større ell. mindre landomraade, der
paa alle sider er omgivet af vand, som
regel med undtagelse af — og som modsætn.
til — de største omraader, fastlandene, og

(ofte ogs.) de ganske smaa ubeboede, holmene
(1); undertiden om landomraade, der næsten

er helt omgivet af vand, danner en halvø olgn.

(se l.43f. og sp.1429^''). I.l) i al alm. (kon-
gen lagde) Skat paa Landet og Øerne i Ha-
vet ('2932; Kysti&ndene). Esth.10.1. *detgode
Folck, som denne Øe (o: Anholt) beboe.
Holb.Paars.36. *jeg (saa) Maanen ned bag
Øen glide,

|
Og tænkte: gid du var paa Øen

åeT\Bagges.IY28. *I Danmark ligger der Øe
ved Øe; | Dem alle forbinder den favnende

10 Sø.Hrz.D.I.173. *Havombruset yngler Lan-
det.

I

Tusind Øer gik af E&yn.Rode.SH.lOl.
Efter Oprindelsesmaaden har man sondret
mellem Fastlandsøer . . der engang har været
Dele af et Fastland, og oprindelige Øer .

.

der fra først af er opstaaet som Øer. Steensby.

Geogr.ll8(jf. SaVXXV.795). Grønland er

jordens største ø.KBirket-Smith.Eskimoerne.

(1927).112. II
i forb. m. ønavn (ved de alm.

kendte øer bruges nu i alm. ønavnet alene).

20 Den lille øe Am&ger. Holb.DNB.34. Physisk
og oekonomisk Beskrivelse over Øen Lesøe.

LHBing. (bogtitel.l802). En Dag paa Øen
Åls. Hrz.(skuespiltitel.l832). jf.: Øen-Als pr.

Augustenborg den 12de Febr. 18U.Cit.1864.
(KLars.UK.427). \\ som 2. led af geografiske

navne bruges ved entalsord (dog ikke altid

hvor 1. led er et appellativ, fx. Djævleøen,
Paaskeøenj nu alm. artikelløs form (fx. Læsø,
Fanø, Æbelø^, undertiden, især tidligere, ogs.

30 best. f. (fx. Hesseløen. EPont. Atlas. 1.595)

,

ved flt.s-ord best. f. (fx. Færøerne, Ørkn-
øerne^, jf. Mikkels.Sprogl.311. AaHans.BUS.
101. 1.2) i best. f. ent. ell. flt. brugt med
prægnant bet. || i ent. i forsk., især lokale,

anv., bl. a. om Masnedø: Den lille Over-
fart fra „Øen" til Orehoved. Jern&aneT.
^"131937. 3. sp.2. (paa Bornholm) om Chri-

stiansø: PNSkovgaard.B.69. Bornh.Samlinger.

X.(1916).l. Esp.407. (kbh., foræld.) om ø

40 i stadsgraven, der indtil dennes opfyldning

hørte under etablissementet Tivoli (se HistM
Kbh.Y481ff.): FolketsNisse. 1851.212. smst.

^V7l879.2.sp.l. om halvøen øst for Nyborg:
Aarb Turist. 1940. 127. om halvøen (tidligere:

øen) Reersø. Gravl.(bogtitel.l903). (jarg., for-

æld.) om Christianshavns straffeanstalt for

kvinder (jf. Sandhedens ø u. Sandhed 1):

DSt.1920.87.
II

i flt., om de danske øer øst

for (og i modsætn. til) Jylland, undertiden

50 (fx. i vejrmeldinger) dog med undtagelse af

Bornholm, (han) skal have uddreven de

Tydske af Øerne. Schousbølle.Saxo. c2.'' heller

undrer det mig ikke, hvorfor de elske deres

Konge saa høit, disse som boe paa Øerne

og paa Halvøen. Ew.(1914).L323. han (var)

juridisk Embedsmand et Sted paa Øerne.

Pont.D.161. Vejret i Dag. Jylland og Øerne:

. . vestlig Vind . . Bornholm: Aftagende

vestlig (vind).BerlTid.Vil953.M.14.sp.2. ogs.
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undertiden om de mindre øer i østifterne i

modsætn. til Sjælland (og Fyn): en Skolelærer

paa Sjælland eller Øerne. BerlTid.*'la 1855.
Till.2.sp.4. Vi, der var fra Sjælland, rejste

hjem i Uniformen . . men dem fra Jylland
og Øerne maatte rejse i nogle gamle, kasse-

rede Uniformer. Dengl.KlokkeriFarum.(1928).
101. 1.3) i særlige forb. m. gen. \\ m. gen. af
•personnavn. Gefions (Blich.(1920).XXIII.
131. Arlaud.102) ell. Herthas (se Hertha^ i'o

0, (poet., foræld.) om Sjælland. Odins ø,

(poet., foræld.) om Fyn (p. gr. af bynavnet
Odense). Oehl.HrS.(1817).146. *Mod Øst for

denne (o: den jydske halvø) tvende Have
stride

|
Med Sjølunds Bred og Othins gamle

0.Boye.PS.IY151. De har vænnet sig saa-

ledes til at tænke, tale, føle og handle i

Samfund med andre, at der altid hænger
ligesom en Lugt af Masse ved dem. Jeg tror,

at selv om man flyttede dem til Robinsons 20

(0: den 0, hvor Robinson Crusoe stran-

dede), kom de dog ikke uden for Samfundets
Dunstkres. VilhAnd.AD.57. om Hven, i forb.

som *Thyco Brahes kneisende Øe.Oehl.Digte.

(1803).231. *Tychos 0, |
Jomfruen, som i

Sø
I
bader sig blandt hvide Svaners Vrim-

mel. PZom^. 7.26. D&H.
II

(poet., l.br.) m.
gen. af lands navn, som betegnelse for et rige

af øer, paa en ell. halvø. *Et Aar var gaaet,

siden han drog fra Danmarks Ø.Aarestr.SS. 30

III.42. *Dig favned Spaniens (eng. orig.:

the shore of Spain^. smst.Y70.
\\ (1. br.) m.

gen. af indbyggernavn. *ædle Qvinder, skiønne
Møer

I

Og Mænd og raske Svende
|
Beboe de

Danskes 0er.Oehl.Digte.il.(1823).363. jf.:

De Danskes Øer.AchtonFriis.(bogtitel.l926).

II
i andre forb. de lyksaliges (Grundtv.

BrS.240) ell. (især) de saliges ø(er), egl.

(if. Hesiodos) øer ved Okeanosstrømmen (der

omgiver jorden), hvor heroerne lever en lyk- 40

salig tilværelse efter døden; derefter i al alm.

om øer, hvor mennesker (sjæle) efter døden
tænkes at leve i lyksalighed (jf. Elysium 1).

ConvLex.XX.291. Grundtv.BrS.42. VABloch
&JMSecher. Gr.-rom. Mythologi.^ (1889). 236.

„De Saliges 0" (o: maleri af A. Bocklin).

SaViy.394. jf.: det solede Hav mellem Afrika
og Indien . . hvor (luksusdamperen) befandt
sig som de Saliges Ø.JVJens.RF.104. lyksa-
lighedens ell. salighedens 0, brugt i lig- so

nende anv. ell. om 0, hvor beboerne lever et

lyksaligt liv. Feernes Dronning boer derinde

(0: i Paradisets have); der ligger Lyksalig-
hedens 0, hvor Døden aldrig kommer, hvor
der er deiligt at værel HCAnd.(1919).I.246.
Salighedens 0. PARosenb.(skuespiltitel.l908).

jf.: *Sorrig skal døe,
|

Lystigheds Frøe

1
Blomstris paa Himle -Lyksaligheds Øel

Kingo. SS.111. 235. sandhedens 0, (jf. u.

bet. 1.2) se Sandhed 1. 1.4) i særlige forb. m. 6_o

attrib. adj. de brittiske 0er.PEMiill.Isl.193.
de indiske Øer. Veirlære.(1854).16. Saaledes
kom Vaar til de danske 0er.JVJens.VL.88

(jf. HarryAnd.JL.203). De kanariske Øer.

ErlKrist.Ve.7. jf.: den „nørrejydske 0" (0:

den del af Nørrejylland, der ligger nord for

Limfjorden). Sal.XVIII. 147. *Du var mig
hele Verden,

|
Du lille grønne (o: Fal-

ster)
I

Imellem de dybe Sunde
|
Og bru-

sende Øster%ø\Ing.Levnet.I.9. *Du danske
friske Strand

|
Med vilde Svaners Rede,

|

I grønne Øer, mit Hjertes Hjem hernede.
HCAnd.SS.XII.338. den grønne 0, se u.

grøn 1.1. t halv 0, halvø, den halve øe
som nu kaldes Jylland. Holb.DNB.14. ved-
hængende, øde 0, se vedhænge l.i, III.

øde 1.1. 1.5) i særlige forb. m. præp.
\\

(poet.)

i forb. over 0. *Ret aldrig hans (o: Hans
Tavsens) Navn skal i danske Hjerter døe,

|

Saalænge her ringer en Klokke over 0.
Ing.RSE.VIII.294. *Saa dybt jeg skuede
Jorden,

|
Vi fløi saa vidt over 0, |

Over
de høieste Bjerge,

|
Over den dybeste Sø.

Heib.Poet.II.69. se ogs. u. IX. vide 1.2.
||

under 0, {jf. IV under 7.1, under strand
(u. Strand l.ij olgn. samt Arkiv.XIV 248 f.;

i folkevise-spr. og efterligninger deraf) dels:

(paa vandet, havet) nær ved, i læ af en
(et land); dels: paa, langs stranden af en
(et land) (idet strandbredden (under strand-

bakkerne) var alm. brugt som færdselsvej,

især for ridende, jf. Recke. NogleFolkevise-

redactioner.(1906).66); ofte m. helt afbleget

bet. i udtr. for at rejse langt bort, begive sig

et sted hen ell. brugt (uden eksakt bet.) til

udsmykning af stilen, især i rimstilling (jf.

Brøndum-Nielsen. (NatTid.*^liol939. 10-11)).
*Villemand, Villemand, tag din Mø!

|
du

lad mig selv volde (0: herske over) mit Vand
under Ø.DFU.nr.8.28. *Liden Kirsten er

saa væn en Mø . .
|
hende beder saa rige

Bejle under 0. smst.nr.36.1. * Bølger blaa
og hvide,

|
Under 0, hvor danske Snækker

skride. Grundtv.PS. VI.623. *Jeg beder Jer
ved Gud, ved hver Helgen under 0, | I

lade først mig skrifte, saa vil jeg gjerne døe.

Hauch.SD.II.86. *derfor skal vi prise den
Dag (0: 17 maj) under Ø.Ploug.11.21. *Det
var Ridder Hr. Aage,

|
han red under 0.

DFU.nr.3.2. *Saa tidt jeg rider mig under

I

Ved Dag, naar det lyser i Lunden,
|
Læn-

ges jeg efter min Fæstemø. Elverskud.f2J.

2) hvad der minder om, sammenlignes
med en (II. 1). den gamle Præstegaard .

.

laa . . som en 0, der paa alle Sider var om-
given af Gader. Hostr.SL.112. De mørke Plet-

ter — Øerne i Mælkevejens lyse Flod. Lup-
lauJ.S.433. S. var . . en af et Menneske,
utilbøjelig til Konversation, en venlig, føl-

som Sjæl, uden Albuer i Tilværelsen. J7Jens.
(PoV'hl950.9.sp.l). jf.: (drengen, der lærer

at gaa) støttede sig fra den ene Stole-ø over
til den anden. EChristians.0.1.286. jordens
(Hauch.II.194), jorderigs (Bagger.11.346)
ell. verdens 0, se Verden 3.1. || i sym-
bolsk anv. *Der er en Øe i Livet,

|
Dens

rette Navn er Elskovs Øe.Oehl.LudlamsHule.
(1814).51. II

spec. i flg.anv.: 2.1) hvad der

90*
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flyder i vand (og minder om en ø) (jf. Isø^

ell. landomraade, der ved sin højde, be-

voksning, formation hæver sig over, ad-

skiller sig fra det omliggende land (jf.

Land-, Skov- 2, Urbjergsø). Store grønne

Øer af Mos sov den evige Søvn paa Tag-

flader af dødt Strasi. ThøgLars.FB.4. Rundt
omkring paa Marken staar store bredkro-

nede Træer midt paa store græsklædte Øer.

BornholmsTidende."lsl949.6.sp.3. om bakke-, lo

hedeø: Bakkerne i det Fjerne er en af Bakke-
øerne i dette Slettehav, den 0, hvorpaa
Herning og Holstebro ligge. Dalgas. BH. I.

21. JohsBrøndsted.DO.1.15. om oase (jf. u.

Sandø/- *Midt i det tørre Sandhav hæver
sig en Ø.VThist.D.49. 2.2) om tørt, fast ell.

ophøjet sted at træde paa. (hun) skred

paa gyldne Hæle hen gennem Pytterne. Hun
søgte ikke efter Øer at sætte Fødderne paa.

SMich.Dommeren.(1921).102. jf.: Stenplan- 20

terne er . . plantet mellem Fliser, der .

.

fungerer som Tidsde- Øer. BerlHaveL.III.
133.

II
spec. (nu 1. br.) om helle (II), refuge.

Sal.VII.401. Sporvejsudvalget . . har be-

sluttet sig til at kalde Forhøjningerne ved
Sporvejsholdepladserne for „Øer" i Stedet

for „'ReingeT".Pol.'U1905.A.l.sp.6. jf. Hjortø.

SL.188. 2.3) om isoleret sprogligt om-
raade; i ssgr. som Dialekt- (StSprO.Nr.

173.14), Sprogø (se II. Sprogø^. 2.4) (anat., 30

fysiol.) om vævspartier olgn. bugspytkir-

telen (indeholder) smaa korn eller „øer" af

et særligt kirtelvæv, som afsondrer Insulin

direkte til Blodet. Tilsk.l933.1.130. Mdsskr
Dyrl.LVI.98. i best. f. om et hjerneparti

(Insula Reilii): Panum.288.
III. », interj. se øh.

0-, i ssgr. I) (sprogv.) af I. (1-2),

fx. ø-agtig (lyd), -form (Brøndum-Nielsen.

GG.I.297), -lyd (Rask.Retskr.173. VSO.VIII. 40

446), -tegn. 2) (i alle ndf. medtagne ssgr.) af

II. (1); foruden de medtagne kan nævnes:

Ø-bevidsthed (fx. hos englænderne), -byg-

gende (koraldyr), -dannelse, -fauna, -flora,

-formet, -fornemmelse (fx. hos englænderne),

-fæstning, -klima, -kyst, -kæde, -liv, -natur,

-navn, -rig, -række, -tilværelse, -vrimmel

(se u. Vrimmel 1 slutn.) samt betegnelser for

den del af et folk, der er øboere (i modsætn.

til den del, der er fastlandsbeboere), som Ø-da- 50

ner(ne), -friser(ne)
||

(landbr.) til sp.l428*^,

om dyr, planter (produkter), der især tillægges,

avles paa de danske øer, fx. Ø-byg, -havre,

-kvæg, -svin. -bagge, en. (vel dannet efter

Nordbagge (2); ikke i rigsspr.) (formodent-

lig) d.s.s. -hest. jeg (ser) ham holde i sin

lille Vogn, forspændt med et Par smaa
„ Øhåkkei^.ZakNiels.Minder.11.40. -bat-
ting, en. se Batting 2 (og LollO.). -bo ell.

(nu 1. br. i ent.) -boer, en. flt. -boer ell. 60

(især til formen -boerj -boere ell. (til formen
-bo; bornh.) -bo (åe Danske Øhoe.PNSkov-
gaard.B.30. Esp. §122.3). (ænyd. øbo som
tilnavn (PPetersen.Lolland-FalstersNavnebog.

(1902). 80), SV. obo, no. øybu; jf. -bygger

og II. Bo 1.1) person, der er bosiddende ell.

hjemmehørende paa en 0; m. h. t. danske

forhold spec. dels (mods. Jyde^ om person

hjemmehørende paa øerne (se u. II. I.2/ dels

(især dial., ofte nedsæt.) brugt (oftest af sjæl-

lændere og fynboer) om indbyggerne paa øerne

syd for Sjælland og Fyn ell. brugt af ind-

byggerne paa de større af disse øer om ind-

byggerne paa de mindre (jf. Meinert.Naturen
ogMenneskelivet.l.(1854) . 65. Dania.III. 371.

Sydfynskes.21); paa Bornholm brugt om ind-

byggerne paa Christiansø (PNSkovgaard.B.
58. Esp.407. Trap.*III.650). Ø-bo

1
en

|
kal-

des de folk, som boer på øer.Moth.Øl. Øe-
Boerne (0: paa Øsel).CPRothe.MQ.II.33.
Oehl.XIX.143 (se u. I. Dansk i;. Sjællæn-

derne og de andre danske Øhoere. Ing.PO,
11.183. I Danmark . . er Danskhed et altfor

rummeligt Begreb; her er man Jyde eller

0\io.Brandes.XV.73. da jeg oversatte nogle

Vers af denne Øbo (o: Shelley), var det, som
hans Klima befrugtede mine egne Øer.Soph
Clauss. (EFrandsen.se. II. 185). „Det maa
være herligt at bo saa ensomt (som paa
Halligerne). Hvor nær kommer man saa ikke

til at staa hinanden." — „De er ikke Øbo-
er, Hr. Vastorl" Lobsien.Halligpræsten.(overs.

1922).30.
II

hertil ssgr. som: Øbo-jolle ('Li-

get . . blev bragt ombord i den store „Øbo-
jolle" og sejlet til Drejø Kirke; thi Skarø
havde dengang endnu ikke sit eget Kapel
og sin Kirkegaard. ^ci'i^onFms. DØ./. i45j,

-kone (NRasmSøkilde.B.60), -maal (under-

tiden brugt som betegnelse for dialekter paa
øerne syd for Sjælland-Fyn og endvidere paa
Bornholm og paa de sydlige dele af Fyn-
Sjælland (til stødgrænsen). FDyrlund.Uds.l8.

jf. øbomaalsk. smst.27), -natur (VilhAnd.L.

1.197), -præst (PEdvFriis.S.300) og (sj.)

Øboer-liv ^den Skibbrudnes Øboerliv. Oversk.

L.198).
II

hertil (sprogv., l.br.) afledningen

øboisk, som hører øboerne og (spec.) deres

sprog til, dels mods. jysk: øboisk Materiale

(0: fra ømaalene).DF.XII.21. dels som adj.

til Øbomaal: det Sællandske . . og Øboiske.

FDyrlund.Uds.13. smst.37. -bro, en. (især

geogr.) række af øer, der forbinder et (fast)-

land med et andet. Øbroen, der skiller Katte-

gattet fra Østersøen. EdErslev.Jylland.(1886).

44. C CChristensen& Vahl. Danmarks Land og

Folk.(1903).3. -by, en. 07- -stad; l.br.) by,

beliggende paa en 0. D&H. AchtonFriis.JL.I.

261. t -bygger, en. d. s. s. -bo. vAph.Nath.

VII.278. OGuldb.VH.II.690. QJ -dansk,
adj. som hører til paa de danske øer (øst for

Jylland); især: af det særdanske præg, der

er over natur, sprog, folk(ekarakter) olgn. paa
disse øer. Grund-Tonen hos Ingemann (var)

udelukkende Ødansk og hos Steen Blicher

.. TSi\iydsk.Grundtv.Udv.X.348. Als er en

skøn Blanding af østjysk og ødansk Natur.

ESkram.HG.33. en ung Kvinde af karak-

teristisk ødansk Sind, det lyse, lette . . det



1433 Ødansker Øde 1434

positive, optimistisk forhaabningsfulde Sind.

SSchult2.CAJensen.L(1932).2n. \\ substan-

tivisk; dels i ent. (intk.): dette Ødanske var
fra Barndommen i Blodet paa Jens Bag-
gesen. HSchwanenfl.(Bagges.Digte.(udg.l890).
XXVIII), (i Sophus Claussens) milde og lune-

rige Sind er der . . meget ægte ødansk.
EThoms.DL.lOB. spec. (ogs. brugt m. efter-

hængt artikel af fk.) om sproget paa øerne

(mods. jysk (og skaansk)), ømaal: Tillægs- i'o

ordenes intetkøn dannes i Skånsk og Ødansk
ved tilføjelse af t. Kort.161. det frydede ham
at høre det syngende Ødansk. Ægfeier^.fifver

8.Dag.l906/07.226.sp.l). dels i flt., om ind-

byggerne: jeg troer ikke at vi 0-Danske og
Jyderne blev bedre, men snarere værre
Venner, hvis Beltene og Kattegattet ikke
var 03 imellem. Dannevirke.1838l39.137.sp.2.
Oehlenschlåger er for Hr. Andersen (): Vilh
And.) tyskagtig, Grundtvig og Ingemann er 20

kun Ødanske, Blicher kun Jyde. Brandes.
XY285.

II
hertil Ødanskhed. EThoms.DL.

109. O -dansker, en. dansker, hjemme-
hørende paa øerne (jf. -dansk^. LVarming,.
Det jy. Folkesprog. (1862). 242. VilhAnd. Litt.

11.1000.

I. Ode, et. ['ø'ba] (laant fra sv. 5de

(jf. SorøSaml.I.120.169), der kan svare til

fsv. 6J)er, m., 6dh(e), n., ejendom, rigdom,

held, lykke (med en formodet videre het.-ud- 30

vikling til: skæbne(tilskikkelse)) , ell. (da bet.:

„skæbne" synes ung) være udviklet af fsv.

odhit, perf. part. n. (der er opfattet som subst.

n. i best. f., hvortil er dannet ett båe), af
odhin, skæbnebestemt for en, da. dial. øden
(MDL.670. Feilb.; i forb. som det var Ø'en,

at han skulde døe kan ordet ogs. have været

opfattet som subst. i best. f., se MDL.670),
ænyd. ød(et), oldn. au5inn (i forb. som J)at

var honum aubit^, oeng. eaden, osax. odan; 40

til fsv. 6J)er, odh(e), der vistnok er af sa.

stamme, svarer glda. ød, rigdom, oldn. au6r,

oeng. ead, osax. od, jf. oldn. auSigr, rig, got.

audags, salig \\ hos skandinaviserende for-

fattere) skæbne. Rigets Øde troedes at be-
roe paa denne hellige Ilds Vedligeholdelse.

JBaden. Horatius. 1.12. *andet Øde jeg af

Norner åk.Grundtv.PS.I.174. *Det samme
Øde (a: at glemmes) venter ogsaa dig,

|
Du

dybe GT&ndskeT\Blich.(1920).Y21. »Bølgen 50

sig over ham lukte.
|
Nær den uheldige

Mand nu var dræbt mod Ødets Beslutning.
PMøll.ES.1.325. *1 Livet og Døden fælles

Ødie\Gjel.HS.220. SvClaus.NM.8.
II. Ode, et ell. (vel efter ty. 6de, /.; sj.)

en (se u. bet. 4^. ['ø'ba] flt. (1. br.) -r (Johs
Steenstr. ValdemarsJordebog.(1874).335. HSee-
dorf.Modfremmede Stjærner. (191 9). 62. Fleu-
ron.STH.210). (sv. 6de, fsv. ope, no. øyde,
oldn. eybi, ;;/. ty. 6de, oht. odi; til III. øde || 60

ordet kendes i dansk først fra 18. aarh. og sy-

nes først at være blevet almindeligt i 19. aarh.

(ordet ikke optaget i JBadens ordbøger, Am-
berg., Molb.HO.), hvorfor det maa antages at

være laant (fra sv.-no. ell. (og) ty.), maaske
dog delvis opstaaet ved substantivisk anven-
delse af III. øde, ;;/. MO. og: Kongen ejer alt

Øde. Johs Steenstr. Valdemars Jordebog. (1874).
334. Kongens Ret til det Øde. smst.335 samt
glda. P N lodh byggæ the 2 garde (0: gaarde)

af ødæ (Kalk.lV.978))
1) øde ell. mennesketomt, af beboerne

forladt sted, omraade. I.l) sted, omraade,
hvor ingen mennesker lever p. gr. af de bar-

ske naturforhold, de manglende livsbetingelser,

ell. (m. særlig tanke paa landskabets art)

omraade m. en barsk, ugæstmild natur, fx.

om ørken, hede, landskab dækket af (nøgne)

fjælde, is olgn.; ogs. om naturen ved vintertid,

sted med meget ensformig natur, meget ensomi
sted olgn. *Vend Øiet mod hiint afrikanske

Øde.Staffeldt.D.II.198. *Hvor holdt du Li-

vet ud i sligt et Øde (o: i en skov; sml.

Skovede)? PalM. VI.33. Saa kom Vinter-

stormene med Sneen og Isen . . saa gik

Strand og Hav i et. Her blev et stort, hvidt
0de.Drachm.PV4. *Vort Hjem, du danske
Jord . .

I

dugsvangre Dal
|
med stridig

Ahl
I
og hvide Klitters Ødel LCNiels.U.16.

Bjærge, Kløfter og Øder splitter de dyrke-

lige Dele (af Palæstina). ThAMull.Palæstina.

(1912).19. II
om himmelrummet, stort hav,

om (landskab, dækket af) nattens mørke olgn.

i det store Øde omdreier (solen) saa mange
YeTdeTieT.Suhm.II.221. *Nu pløier han et

Hav, hvis Vidde Synet matter,
|
Et skrek-

somt Øde langt fra Nord til Sønden gaaer.

PHFrim.SK.16. * Havets tungt duftende

Øde.Hoffmann.BH.12. *Gjennem Nattens
Øde farer,

|
Som en stormbevæget Sky,

|

Vilde fnysende TentareT. Bødt.21. Drachm.
DJ. 11.62. (jf. bet. 3) billedl: »hans (0:

Grundtvigs) Tro paa Norden, at i Nattens
Øde

I

i Nord fremglimter Haabets Morgen-
røde. ZilfMnfc.jE. 7. 1.2) sted, omraade, der er

forladt ell. lagt øde (fx. af fjender, ved natur-

katastrofer), den smukke Have var nu (0:

efter en brand) et nedtraadt Øde. Rundtom
laae sorte, forbrændte Biælker.HCAnd.SS.
1V.19. Jerusalems Gader . . bleve til en Ørk,

til et Øde (Chr.VI: en ødeleggelse; 1931:

blev til Ødemark og Ørkj, som det sees

paa denne I>a.g.Jer.44.6. \\
(foræld.) om

strækning, der ligger uopdyrket hen; øde gods,

jord ell. gaard'Jse III. øde I.1-2). Den^ tret-

tende Gaard ex Kirkens, som Landmaalings
Forretningen sætter under No. 20 som et

Øde, har nu igien faaet Bygning og Opsid-

dexe.LEøyer.G.16. det Gods, der maatte til-

komme Kongen som Øder eller Overdrev.

Johs Steenstr. Valdemars Jordebog. (1874). 335.

2) tilstand, præget af mennesketom-
hed ell. (og) barsk, ugæstmild natur ell.

ruin, ødelæggelse. 2.1) om tilstand i na-

turen, efter Vinterens Øde, der nu er udbredt
over Landet, (skal) Foraaret igien . . bryde
heva..Mynst.Præd.(1815).6. Stilheden (i Jclit-

terne), Ødet, Manglen paa alt Levende, selv
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om det kun var en Fugl, blev mig pludseligt

saa utaalelig.Ber^s.J5iZ.25. Hvad Harboslette

ejer af Øde, ejer Svinkløv af Ynde. NHedin.
HH.198. II

om tilstanden paa jorden før

skabelsen, om kaos olgn. *Øde svæved over

Jordens Ymde. Hauch.DYIlL136. jf.: *Ja
Kiærlighed! Naturens Bliv! . . |

Dig var det,

som af Intets Øde
|
Vor Verdens Under

kaldte ireml Bagges.1.202. *Styrtet er min
drømte Verden, tabt,

|
kastet ned i Kaos

og i 0de.Kaalund.177. 2.2) om tilstand, der

skyldes ødelæggelse, hærgning; det at noget

ligger i ruiner ell. det at et omraade ligger

udyrket hen olgn. Hvor man gaaer (i en slots-

ruin), det frygteligste Øde, og en Grav-
T&nshed. Bagges.L.11.297. Campagnens Øde
viser ham (o: APBernstorff) hvor slet Pa-
ven regerer.AFriis.BD.1.387. (krigsfangernes)

bøn for (Danmark) at det dog måtte blive

skånet for ødets vederstyggelighed.NAJen-

sen.Ventetider.(1926).58. 2.3) et steds midler-

tidige tomhed for mennesker, mangel paa
færdsel; ogs.: det at der er meget faa men-
nesker til stede, ell, det at et sted mangler
præg af menneskers liv, færden. Fru Estrup
var da død . . og vi forstod . . det underlige

Øde overalt i Salene (paa Skaføgaard),

trods de mange Møbler og trods det at vi

Alle gik der. KGBrøndst.E.207. Jeg gik i

Søndagsensomhed (og) døsede i Ødet, som
er i de smaa Stræder mellem Nikolaj, Hol-

mens og Vor Frue. JesperEw.K.SO.

3) (jf. III. øde 3) (sjælelig) tilstand,

tilværelse, tidsrum olgn., præget af en-

somhed, indre tomhed, ligegyldighed
ell. (og) tristhed. Fra 1510 af er der et

Øde paa det danske Parnas indtil 1531.

NyerupRahb.1.131 . hvilken Tomhed i Sjæ-

len! hvilket øde i Biertet] Blich.(1920).Xni.
219. Livets Tomhed og Øde.PMøll.(1855).
V.92. Han . . smilte kummerligt; et gustent
Øde havde bredt sig over hans Ansigt.

LCNiels.OA.54.

4) (maaske (delvis) som vbs. til IV øde;

sj.) det at lægge øde ell. forøde noget;
ødelæggelse. Alle disse Ulykker . . gælder for

at være en stor Trængsel for ethvert Land,
som de træffer, og næsten maa det kaldes

et Lande øde (orig.: lannz audn^, om de

alle kommer paa een Gang. CDorph.Overs. af

Kongespejlet. (1892).81. \\ (jf. III. øde 6.4;

drab, udryddelse af mennesker og dyr. *(en

mandbjørn) Som volder megen Øde, Men-
nesker og Qvæg

I

Den myrder daglig grusom.
Oehl.XXXI.178.

III. ede, adj. ['0-83] intk. (bornh.) ødt
(i bet. 6.1: AndNx.PE.1.238. sa.MJ.1.134.

jf. Esp.§153,2); i rigsspr. uden anden bøj-

ning end gradbøjn. : (1. br.) komp. -re (Moth.
02. PalM.VII.67. Høyen.Breve.36), CP superl.

-st (Moth.02. Bagges.L.1.102. Gjel.Br.l20.

Galsch.SR.258. Aakj.DK.45). (glda. ødhæ
(Brandt.RD.1.97. Mand.80), ødh (smst.81),

ceda. øthæ (DGL.V.247.248), mode, /sv.ope;

enstavelsesformen kan svare til oldn. au8r,

no. dial. aud, tostavelsesformen til oldn. ey6i-

i ey5ibyg8, -fjall ofl., øde bygd, fjæld, jf. osax.

otiii, oht. odi (nht. ode^, got. m. akk. sg.

auj)jana, m. dat. sg. auj)jamme ofl,. former
(det kan ikke afgøres om nom. m. har været

auj)s ell. auj)eis^; besl. m. lat. vanus, tom
(se van-, Vanitet^ og vastus, øde

\\ jf. II.

Øde, IV øde)
I) som er uden levende væsener, især

mennesker, ell. ikke er præget af disses
liv, færden (ofte m. mer ell. mindre frem-
trædende bibet. af bet. 2). i.l) om landom-
raade \\ i al olm.: som er ubeboet af menne-
sker og (evt.) andre levende væsener, som er

uden menneskeliv (og dyreliv) , især p. gr.

af de ugunstige naturforhold, livsbetingelser;

spec. (bibl.) om jorden: uden noget som helst

skabt. I Begyndelsen skabte Gud Himmelen
20 og Jorden. Og Jorden var øde og tom.

1Mos. 1.2. Skabningens Mangfoldighed gik

frem i Lys og Skiønhed af det Øde og
Tomme. Mynst.Præd.(1810).288. Jeg gik over
Floden, og foer videre gjennem øde Egne.
Naar jeg siger: øde, mener jeg dermed
ubeboede, men ikke nheieerdede. Rowel. Br.

201. Indianernes Evne til at . . følge et

Spor i de øde Vrskoxe. Tops. FraAmerika.
(1872). 22.

II
som — uden hensyn til na-

30 turens art, jordens godhed — henligger
ubeboet ell. (og) uopdyrket; ogs.: som
er forladt af beboerne ell. ikke dyrkes mere.

Blomstre som en Rosen-Gaard
|
Skal de

øde Vange (jf. ndf. l.54ff.). Grundtv.SS.1.292

et øde (1871: udyrket; Land. 3Mos.l6.22
(1931). (især i forb. som øde gods, jord;

jf. Ødegods, -jord; om (landbrugs)jord: som
ikke er under dyrkning, ell. hvorpaa der in-

gen selvstændig bebyggelse, gaard er. Afslag

40 er paa nogle Tiender bevilget for øde

Gods ved Pest, Krig eller Sandflugt. Z)L.

2—22—22. Krigs-Tienesten . . indrettes her

saaledes, at . . dette Gods ikke (skal) see

sine Agre øde af Mangel paa Dyrkere.

Wand.Mindesm.1.6. Til Kroen hørte (1806)
en Halvgaards øde Jord. AarbKbhAmt.1950.
47. jf.JohsSteenstr.BF.54.62. \\ øde mark,
{æda. øj)æ mark (DGL.I.45); jf. Ødemark
og I. Mark 2.3; nu l.br.) aabent omraade,

50 der henligger i naturtilstand, uopdyrket, uud-

nyttet ell. (jf. bet. 2) gør et barsk, uindbydende

indtryk ved sin mangel paa vegetation olgn.

Ørken og de tørre Steder skulle glæde sig,

og den øde Mark (1931: Ødemark; skal

fryde sig og blomstre som en Rose. Es.35.1.

han skal være som den Eenlige (Chr.VI:

som et eenligt træ; paa den øde Mark (1931:

som Ødemarkens Ene). Jer.l7. 6. \\ en øde
Øe.KbhAftenp.1773.372. Det er jo grusomt

60 mod den stakkels Pige, naar hun har ven-

tet at finde Venner og Veninder og saa i

dets Sted kommer til en næsten øde

som en kvindelig Robinson. Ploug.(Studen-

terkom.59). Paa den øde (0: den som
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fæstning opgivne Christiansø). Drachm.SSM.
Kunde man . . være saa heldig at skib-

brudde paa en passende øde og leve sin

Robinson igennem. FrSkousho.ES.20. 1.2) om
(del af) leiyggelse, beboelse: som er forladt

af beboerne, ikke mere er i brug (til be-

boelse, benyttelse, næringsvirksomhed), i denne
Sommer er Hestbek Mølle . . opbygt, efterat

den i mange Aar havde været øde.Cit.1705.

(Farstrup &Axelson. Dagbog. (udg.l813).174).
*Et øde Huus, hvori der Ingen boer,

|
Er

som et Bryst, før Kjærligheden kommer.
CKMolb.SD.184. St. Ibs øde Kirke. Macfce-

prang.L.16. øde gaard, gaard, landbrugs-

virksomhed, som er uden beboere ell. (og) ikke

holdes i drift (jf. Ødegaard^. Hvis man vil

forsøge at kiæle for vore Bønder, vil man
strax faae mange øde GsL&rde.Holb.Ep.V^.

85. Bonden var pligtig til at overtage en
ledig Gaard, til hvilken ellers ikke Fæstere
kunde findes, og som i modsat Fald vilde

blive „ødQ".JohsSteenstr.BF.82. || *hist

Gaarde ligge øde
|
Og sukke efter Dyrkers

Eeia,nd. Storm.SD.160. den faste Stad ligger

øde (Chr.VI: skal blive eenlig; 1931: en-

som^, en Bolig forkastet og forladt som
Ørken. Es.27.10. staa øde: Cit.1726.(Vider.
IV.5). den Bolig . . som nu staaer øde
i sørgelig ^ii\h.ed.Mynst.JulS.4. De fleste

Huse stode endnu øde.VSO.I'V.012. f.3) om
offentligt tilgængeligt sted, færdselsaare olgn.:

som for øjeblikket er mennesketom ell.

uden færdsel (jf. natøde^. *Nu vrimle

Veyene, hvor før var tyst og øde.Rein.l7.

Imorgen, naar det dages
| I disse øde

Gader
|
Saa lyder Sørgetrommen —

|
Saa

skyder man hans Ysider.Aarestr.SS.II.Not.

54. Nu sad de i en diskret og omtrent øde
Kafé. JacPaludan. UR.86.

2) som er ell. virker tom, bar og (ell.)

barsk, uindbydende, kedelig ell. trist.

2.1) (delvis til bet. l.i) om omraade: præget
af en barsk, ugæstfri, ensformig og
trist natur, af mangel paa (frodig)
vegetation (bebyggelser og levende væsner).

een af disse øde EedeT.Blich.(1920).XXIII.
123. *stedse ødere blev deres Vei,

|
Snart

Træer og Buske meer der fandtes ei.PalM.
VIL67. en af Danmarks ødeste Egne, bare
Klit og E.ede.Pont.LP.VIIL236. øde ørken,
se Ørken. || om naturen ved vintertid. Hvor-
hen de vendte sig, var Spor

|
Af Vintrens

Grumhed, alt var øde. Bagges. 1.204. *Det
er ved ødest Yintertid. Hoffmann.NatogDag.
(1923).36.

II
(højtid., især poet.) om havet,

luften m. henblik paa vidtstrakthed, ensformig-

hed, tomhed ell. barskhed. Fuglen, hvilken

Stormen har drevet hen over øde Have.
Mynst.Betr.I.l. *De fleste (poeter) gaae udi

dunkle Lund . . og sjunge
|
Om deres Kjæ-

restes liflige Mund, —
|
I den øde Luft deres

Viser de runge. PMøll.(1855).1.58. *da han
(o: Christoffer Columbus) graanede, greb

ham en Længsel
|
næret af Aar og af øde

Bølger
I
efter den evige Lykke. JFJens.Di.

20. 2.2) (dial.) om vejrlig ell. dag (jf. Øde-
dag, -vejr(lig)).- saa barsk, ugunstig at

udearbejde maa indstilles. Retten finder

det . . ikke bevist, at Sagsøgeren skulde have
spillet Kort i Arbejdstiden . . og Sagsøgeren
forklarer, at det kun er sket i Frokostpausen
eller i saakaldt „øde" Vejr, hvor Arbejdet
var indstillet. Ugeskr.fRetsv.l947.A.568. 2.3)

10 (delvis til bet. 1.2-3^ om hvad der benyttes af
mennesker, især hører til (del af) bebyggelse;

bygning: som mangler hvad der normalt

findes, rummes deri; tom; i rigsspr. især:

som ved sin tomhed ell. ubenyttede ell.

forfaldne tilstand virker nedslaaende,
trist ell. kedelig. *l Sværrig . . giør Døden
Thronen øde,

|
Da Kong Johannes der af

Gremmelse hortdøde. GidKH. 1.324. de øde
Vinduesrum og Dørsrum (o: i en ruin).Sibb.

20 1.47. Hun aabnede Døren til Gangen: der

var saa tomt med de øde Knager. Bang. T.2.
det øde Hotelværelse. VilhAnd.VT.52. talem.:

det forslaar ikke mere (i ham) end en loppe

i en øde lade (ogs. skrevet Ødlade. Aakj.GK.
78. om formen Øglade se SprKult.I.88ff.),

se u. I. Loppe 1.2.

3) bragt i en medtaget, slet tilstand
ved menneskers vold, ulykker olgn.; øde-

lagt. 3.1) om landomraade, bebyggelse olgn.:

30 øde (1.1-2) som følge af menneskers vold-
somme fremfærd, naturkatastrofer ell.

andre ulykker; i forfald ell. ved at for-

falde. I have seet al den Ulykke, som jeg

lod komme over Jerusalem og over alle

Judas Stæder; og see, de ere øde paa denne
Dag (1931: de ligger nu øde hen^, og der

boer Ingen i dem. Jer.44.2. Landet var ud-
tømmet og øde, saa at de Keyserlige, for-

medelst Mangel af Levnets-Midler, ikke længe
40 kunde holde der saa stor en Krigs-Magt.

Slange.ChrIV.718. *Som de trode, at Skoven
alt var øde,

|
saa de Vaarkraftens spirende

Værk. Ottosen.S.[34J. For vist skal de mange
Huse blive øde (1871: vorde ødelagte^. £s.

5.9(1931). heele Lande laae længe derefter

(o: efter pesten) øde.Holb.Ep.lII.7. nu laae

Danmarks Kyster ved Vendernes Vaaben-
magt øde og ndyrkede.Molb.DH.il.326. Jer.

44.2(1931; se ovf. 1.37). \\ især i forb. lægge
50 øde, se bet. 6. 3.2) (dial.) i videre anv.; om

ting: gjort ubrugelig; brudt, slaaet osv. itu;

om levende væsen: slemt medtaget ell.

kommet af dage, omkommet; om person

ogs.: ruineret, forarmet. *Var Bonden
ikke til blev Herre-Manden øde.JFriis.108.

Kyllingerne (af urfugle) naae deres Størrelse

i 3 Maaneder; men kunne ikke undvære Mo-
derens Omsorg før de have tilbagelagt to

tredie Dele af denne Periode . . Miste de
60 Moderen før denne Tid, blive de enten øde

(som det hedder i Jylland), eller adsplittes.

Blich.(1920).XVI.153. Selv gemte han Pen
og Blæk i Spisekammeret, men . . saa var
de jo ogsaa gærne øde, om han en enkelt
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Gang fik Brug for at Bkcixe.Staun.UD.llS.

Fdlh.

4) * jorh. m. af (UjF.), fra (PEdvFriis.

S.51), paa (JHSmidth.Ords.180. LollO. UfF.
(sjæll.)) ell. (i rigsspr. kun, 1. ir.) for (ell.

som sidste led i ssgr.): tom, blottet for ell.

manglende noget. 4.1) (jf. bet. I.1-2, 2.z) om
omraade ell. rum. jeg gjør Ægyptens Land
til en Ødelæggelse, og Landet bliver øde
for (Chr.VI: iiå) det, som det er fuldt af 10

(1931: saa Landet og dets Fylde er øde^.

E2.32.15. * Riget blev for Riddersmænd fast

øde. Ing.D.1.204. Hans Lovt blev med et

øde for Korn. Gravl.EB.101. jf.: Fangstdyr
kan være til Stede paa een Fangstplads,

medens andre samtidig muligvis er dyre-
øde. ÆilfiMeiis.ØEJ^P. 4.2) (dial.) om person:

manglende, fattig paa ell. helt uden noget. Jeg
er øde paa Swiin. MDL.670. VS0.IY012.
UfF. øde for ell. paa penge, (jf. penge- 20

øde;. JHSmidth.Ords.180. Feilb. LollO.

5) videre anv. af bet. 1-2. 5.1) (næsten kun
dial.) om sted, tilværelse: præget af ensom-
hed, mangel paa (passende) omgangs-
kreds og adspredelser olgn. det bliver mere
og mere øde om os, da en efter anden pik-

ker af (0: dør).Nyerup.(KFabricius.Regensen.

(1923).44). naar man lever saa øde som jeg,

da er det . . en stor Vinding at have en kiær-

lig Sjæl at tilskrive. Orundtv.E.38. En Em- 30

bedsmand kastes ofte hen i en øde Afkrog.

VS0.IY012. „Spas skal der til, ikke sandt."
— „Ellers var det da for øde." Idnnemann.
LN.125. 5.2) (især [3) som er præget af
indre tomhed, mangler lødighed, værdi,
oplivende, ansporende egenskaber og
derfor virker ligegyldig, kedelig, banal
ell. trist, nedslaaende. i (de teologiske vi-

denskaber) paastaaer . . den lærde H., at

det endnu seer meget øde og mørkt ud. 40

Suhm.V.85. en saadan øde Tid, en prosaisk

Tid i den allerværste Betydning af Ordet.
PMøll.(1855).V93. Den øde Livsførelse (ved

det engelske hof omkr. 1600) saas end skar-

pere ved Modsætningen til (folkets) Stræben
. . mod større sædelig Tugt.NMøll.(Verdens-

kult.VI.72).
II
om lyde. Lænkehundens øde

B.aAsen.Aakj.VB.216. „saa kan det ogsaa
være det samme," sagde Faderen med øde
Stemme. Han sukkede dyht.Buchh.OT.58. so

Over Søerne lyder Maagernes øde Skrig.

Nathans.GB.344.

6) i forb. lægge øde (ænyd. (Kalk.II.867),
glda.^ (Rimkr. GldaKrøn.126) , æda. (DQL.V.
248) d. s.; sml. ødelægge) 6.1) (nu sj.) d. s. s.

ødelægge l.i. Man lægger den Ager øde
(anm.: Lægger den ud} til Eng, som best

passer sig dertil. Landhuushold.il. 48. 6.2)

d. s. s. ødelægge 1.2. Et hvert Rige, som ind-

byrdes er splidagtigt, legges øde.Luc.11.17 60

(OGuldb.). Hendes Ødselhed kunde lægge et

Kongerige øde. VS0.1II.L24. en ideel Fred,
Indledningen til et Folkenes Forbund, til

Genrejsning af alt, hvad den vanvittige Krig

havde lagt øde. Homo S.YD.58. lægge ver-
den øde: mig synes man kunde have lagt

heele Verden øde i saa lang Tiid med saadan
stoor Magt. Holb.Ul.III.6. De Satans Fruen-
timmer! de lægge Verden øde! — der kan
dog aldrig være Fred og Orden i et Hus,
hvor der er et eneste Kvindiolk. Ing.LB.L51.
var ikke torden, da lagde trolde verden øde,

se Torden 1.2. 6.3) d. s. s. ødelægge 2. For-

fladige og lægge øde hele Tilværelsen for sin

M.ajid.Sødb.H.147. Jeg vil lægge de vises

Visdom øde (1819: forkaste de Vises Viis-

dom). lCor.1.19 (1907). \\
(næsten kun dial.)

m. h. t. ting: gøre ubrugelig ell. slemt med-
taget. Den gemene Mand lægger sielden dens

(0: skadens) Reder øde i sin Gaard eller

Have. Thurah.B.20. Vejene (er) saa væmme-
lige, at man . . rent lægger sit pæne
Fodtøj 0dQ.Schand.YV.l88. Feilb. UfF. 6.4)

(jf. ødelægge 3; l.br. i rigsspr.) m.h.t. le-

vende væsen: gøre stærkt medtaget, for-

dærve dets sundhed ell. velfærd; spec.

(kun dial.): gøre det af med; dræbe; m.h.t.

husdyr øgs.: opgive at holde, afskaffe (VSO.
IV012. UfF.). Begr.3.11. Du (0: en hest)

var vel god endnu til at lægge øde (o: at

skyde). Blich.(1920).X.102. en liden David,

skal . . fælde en stor Goliath, thi her er

Slyngen, som skal lægge ham øde.CBernh.
V.317. de Kvinder, han havde forført og
forladt og lagt øde.Jørg.EA.60. han græd
mangen Gang, mens han slæbte sig over

den vilde Landevej . . og var saa rent lagt

øde (0: udmattet, ødelagt af strabadser).

JVJens.NH.76. Feilb. \\ ruinere (økonomisk).

give dem Gaver, Enhver, lagde mig øde

ih3ist.FGuldb.S.21. PalM.VSS. Vores Skat
lagde os jo ikke øde, vi havde ikke andet

end Kommuneskat, og den var . . kun 3 pCt.

AarbHolbæk.1935.65. lejesæd lægger ingen

mand øde, se Lejesæd. 6.5) (jf. bet. 4; sj.)

i forb. m. tor: tømme for, berøve (et indhold),

(billedl.:) Prag er lagt øde for Illusioner.

Pol."U1939.2.sp.5. 6.6) (jf. ødelægge 4; især

dial.) m. h. t. økonomiske værdier: forbruge

paa en ufornuftig ell. ødsel maade; forøde.
*Nu ved hans overdaad han legger alting

øde.Holb.SkiemtB5.^ gaa du (0: en gift

kvinde) kun paa Arbejd og slid dig op, saa

der kan være noget til Storkarl (0: hendes

dovne, fordrukne mand) at lægge øde, naar

Aanden kommer over ^enlAndNx.PE.II.
112. Sund Driftighed og nyttige Udgifter

blev undertiden (af de gamle) stemplet som
det pureste Pjink-Pjank og Lyst til kun
at lægge øde. CReimer.NB.23.

IV. ede, V. [lø-Sa] Høysg.AG.180. -te

(jf. Saaby.'') ['ø"da] (tidligere ogs. (skrevet)

ødde. Luc.l5.13(Chr.VI)) ell. -ede (jf. MO.);
part. ødt [ø'-d] ell. ødet ell. (nu kun dial.)

ød (Høysg.AG.137 (ød). Feilb.). (glda., æda.

øthæ, run. øj)a(?) (DRun.sp.748), sv. oda,

no. øde, oldn. eyba, mht. oeden, jf. nht. ver-

oden (se forøde^; afl. af III. øde)
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1) d.s.s. ødelægge 1. I.l) (nu næppe Ir.)

d.s.s. ødelægge l.i. Ødis Adelbye, da skiftis

det, som før var Fortog. DL.5—10—53 (efter

JyLov.1.61). 1.2) o d.s.s. ødelægge 1.2.

*Jeg vil ei øde (Oehl.ND.402: ødelægge^
Landet med Skærmydsler. Oehl.(1841).III.

127. *hendes Hus
| Ødtes af den vilde Lue.

Grundtv.PS.1.356. han . . hug Thor-billedet

ned, ødte hovet og slæbte guden efter sig.

ADJørg.NK.343. Staden er snart tom, ødet
(o: paa grund af krigen). Grønb.LA.123.

||

(1. br.) dep., om naturen ved vintertid (jf. u.

IIL øde 2.1^. *Dybt hælder Aaret i dets

Gang;
|
Snart ødes Eng og Lund. Boye.AD.

1.88.

2) (til IIL øde 3.2, 6.3-4; nu især dial.)

fordærve, spolere, tilintetgøre olgn.; øde-

lægge (2). 2.1) m.h.t. forhold. *I øder Eders
Liv med Magt:

|
I vaager, skriver seent i

Qvæld. Bødt.SamlD.173. Mon ikke hans Glæ-
de ved Livet var ødt for bestandig? JakKnu.
LU.250. det (var) ethvert Menneskes Pligt

at værne om sit Helbred og ikke øde det

paa letsindig Yis. Madelung.F.152. Han skal

have godt Snille til at finde paa, men det
er, som om alting ødes (o: mislykkes) for

h&m. Brodersen.HD.S. 2.2) m.h.t. ting: gøre
ubrugbar; gøre megen skade paa; spec:
ødelægge ved skødesløshed, vanrøgt olgn.

Ødis anden Mands Korn, eller Eng (o: af en
andens dyr).DL.6—14—14. øde sine Klæ-
der, sine BøgeT.VS0.IY013. Vandet (stod)

og ødte Sæden. OlesenLøkk.KB.121. (denne
mark) taalte ikke den dybe Pløjning, een
rigtig dyb Pløjning vilde fuldstændig øde
den for mange kar.Anesen.JO.OO. 2.3) m.h.t.

levende væsner || svække, nedbryde le-

gemligt ell. aandeligt, moralsk. *Skjænk
Hvile lidt, min Frue god, | I øder jo det
unge Blod (o: overanstrenger de unge piger).

Bødt.183. Jeg blev spaaet, at der (o: paa en
gaard) blev jeg vist ødt, thi Manden duede
ikke til noget og det var ikke en Plads for

et ungt Menneske, som jeg \BiT.OleNygaard.
Minltivsføreise. (1886). 11. de allersvageste,

de mest ømfindtlige . . undgaar ikke al

Svagheds Skæbne, ødede som de er af hud-
løse Nerver. Bers.G.189. refl,.: MDL. det gaar
ikke længer med at øde sig (o: ved et ud-
svævende liv). JacPaludan.UR.248. (det var)

unyttigt at øde sig med disse Spørgsmaal.
Woel.D.86.

II
ruinere (økonomisk). Trojel.I.

139. En Gang imellem øder Ingen. VSO.
IV.013. den daler kand hverken øde
eller føde mig (o: er uden økonomisk be-

tydning, gør hverken fra eller til). Moth.02.
MDL. Feilb. jf.: Føder den ikke, saa øder
den ikke heller, siger den Jydske Bonde
om en henlagt Spareskilling. F50./T?'Oi3.

j|

plage, pine til døde ell., i al alm., dræbe,
udrydde. Reenb.II.244. Kun liden er min
(o: Gorms) Æt, den snart kan ødes;

| Og
mener jeg: at ødes Skjoldungætten,

|
Da

ødes og i Danmark Odins Sæd. Orundtv.PS.

11.30. *Du vorder ei den Jægers Viv,
| Han

øder før dit unge Liv. Winth.IY177. *De
(o: tyskerne) øde vor Hest, og vor Ko de
sl&gte. Ploug.L246. (hundene) har været i

mine Faar igen og ødet to og gennet tre

i B.diyet.Søiberg.FLP.71. øde sig selv, be-

gaa selvmord. MDL. Feilb.

3) (især ts) forbruge unyttigt ell. ved ødsel-

hed, overdaadighed olgn. (spec. mods. sammen-
10 spare, s.d.); forøde (2); sætte over styr,

3.1) m. h. t. penge og andre økonomiske vær-

dier ell. ting, som man kun har et begrænset

forraad af. den yngre Søn . . drog udenlands,
til et Land langt borte, og ødte (Chr.VI:
ødde^ der sit Gods. Luc.15.13. Jeg gik paa
Comødie og spiste Gaasesteg, til alting var
ødt. Oehl.XV1.309. Han var en flink Knægt,
der aldrig ødte en Øre. FrPoulsen.VY 23.

ordspr.: se II. bøde sp.249** samt VSO.IV
20 013.

II
uden obj. denne Kæyser . . soldte,

afhændede, pantsatte, forærede, ja ødede,

langt heller end hånd løste ind. Gram.
(KSelskSkr.IY149). *Giv ham en Million,

saa skaaer han sig som gal
| Og øder, skjøndt

tilaars, med Eet ungdommeligt. Hrg.Z).///.

129. Du har ogsaa været med til at øde og
sætte over Styr.AaseHans.EK.il. \\ i forb.

tn. paa til angivelse af den ell. det, for hvis

skyld pengene udgives. Øde og spilde sine

30 Midler paa 'Naxieri. Høysg.S.71. som vi ikke

skjøttede om at øde vore Spyd og vore

Pile paa dem, saa undkomme de lykkelig.

Eauch.ll.368. Havde han stærkt foretrukket

en enkelt Ven eller en enkelt Veninde, saa

havde han ikke saa letsindigt ødet sin Ejen-
dom paa Alverden. Brandes.7X.ii 7. || øde
bort ^^7. bortødej ell. (sj.) væk (Vikingen.

'1*1953.15. sp.l), op (HHostr.F.44). »jeg er

den vildfarne Søn,
|
Som selv sig vilde raa-

40 de
I
Og ødte bort sin Arv saa skøn. SalmHj.

463.3. Folk . . ser hvordan Byggematerialer
ødes hort.Socialdem.'l»1948.7.sp.3. 3.2) m.h.t.

immaterielle værdier. *(jeg vil) Paaminde
dem, at ei i Tvist og Kiv

|
De øde Krat-

ten. Grundtv.Kvædl.286. *End er vort Liv
ej ødet

I
og Tiden ej udrunden. Jørgf.D.53.

Den ulykkelige Broderstrid . . ødede Ri-

gets bedste Kræfter. DanmRig'Eist.11.24. ofte

m. h. t. tid (jf. tidsødendej; En . . flittig

50 Discipel, som holdt sig for god til at øde

Tiden. Cit. 1780. (KirkehistSaml. 6R. II. 156).

han gik egentlig og ødede Tiden, han vidste

knap, hvad han skulde tage sig tW.Elkjær.

UnderUvejret.(1922).20. Man kunde mene,
det (9: kancellisproget) ødte Tid ogsaa for

Konci]^isten.SvClaus.ER.155. øde tiden
bort (KbhAftenp.1779.756. AaDons.K.lOO)
ell. (dial.) hen (UfF.) ell. (sj.) væk (TDit-
levsen.BF.66). \\ i forb. m. paa (jf. u. bet.

60 3.1 j. *0d ei din Kjærlighed paa haml Boye.

PS.I.183. *Livet er for kort, I Til at øde
det paa }ia,d.Kaalund.VG.69. || uden obj.,

i forb. m. med: ødsle, sløse med. Der blev
ødet med_Træ til Husbygning.J.i^angi./Z.
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154. Evner, der var ødet meå.TDitlevsen.
BF.63.

4) (dial.) skille sig af med noget, man ejer;

afhænde; sælge, vil du øde nogle béster.

Moth.02 {„Tpå. Tåsing"). jf.VSO.IYOlé.
Øde-, i ssgr. I) af III. øde (hvor intet

angives ndf., foreligger denne anv.); foruden

de ndf. medtagne han nævnes (hist., 1. br.)

betegnelser for ubeboede steder som Øde-bol,

-by, -bygd, -hus. 2) af lY øde (3), fx. (for-

uden de ndf., medtagne) sjældnere dannelser

som Ødelyst. f -bille, en. (til lY øde 2.2j

bille af slægten Byrrhus, i flt. om fami-
lien Byrrhidæ. Brunnich.ZoologiæFundamenta.

(1771). 189. PJEstrup. Insektologien. (1828).
400. -bleven, part. adj. (til III. øde l.i

;

foræld.), en i gamle Tider ødebleven Bonde-
byes Jord. JHLars.HA.1.50. -bliven, en.

(jf. ænyd. ødebliffvelse ; til III. øde l.i; for-

æld.) Jordernes ØåQhlivQn.. Olufs. (Vid Sélsk
Afh.Hist.1.323). -dag, en. (til III. øde 2.2;

dial.) dag, da arbejde maa ligge stille (p. gr.

af ugunstigt vejr), paa Ødedage, hvor Dyk-
ning (ved østersfiskeri) var udelukket. J.ar6

Thisted.1926.177. Vi har i Aar haft mange
„Ødedage", da man ikke kunde komme i

Maxkeji.Pol.Vi 1937.10.sp.l. -gaard, en.

(ænyd. d. s.; foræld, ell. som stednavn (Trap.*

X.344)) gaard, der ikke drives som selvstæn-

digt jordbrug (idet jorden enten ligger udyr-

ket hen ell. er lagt ind under en anden
gaard). MR. 1726. 432. PJJørg.RH.468.

||

hertil: Ødegaards-brug (Rostgaard. Lex. O
5b), -jord (smst. Cit.l796.(BiblDan.II.708)).

-gods, et. (foræld.) øde (III. l.i) gods.

Forordn.'Viil746.VI.4.Post.§2. Baden.JurO.
-jord, en. {oldn. eybijorb; foræld.) øde

(III.l.i) jord. Forordn.'*li»1746.VI.4.Post.

§2. Sjælland (var) uden Tvivl den Del
af Danmarks Rige, hvor Ødejord bredte
sig mest. HMatthiess. DetgamleLand. (1942).
78. -kirke, en. (hist.) kirke, der ikke mere
benyttes, ligger øde hen. Efter Reformationen
var Landet . . og Købstæderne . . fulde af

overflødige Kirker. Disse Ødekirker . . til-

faldt Kronen. AarbKbhAmt.1935.117. HAPa-
ludan.Sp.l7. I. -land, en ell. (nu næsten
kun dial.) et (Sort.Poet.78. PAHeib.E.158.
FOuldb. Overs, af Plautus.IY (1813).535. Tom
Krist.SE.98. Feilb.). flt. -e (Levin. PoU'U
1952. 7. sp. 4). (ænyd. d. s., no. dial. øyde-
land; af lY. øde 3; jf. Skadeland og Land 8)
person, der øder (3), hvad han ejer, ruinerer

sig selv ell. er meget ødsel, lever overdaadigt,

har alt for flotte og dyre vaner (ogs. under-
tiden brugt som et slags (fingeret) person-

navn). I (o: den talendes svigerdatter) er en
Ødeland, I kommer her ansettendes som en
Princesse, og jeg kand icke taale at ansee

saadan Overdaadighed. KomGrønneg.11.200.
*skj ælder

|
Gjerrige Formjmder mig ei for

en Ødeland nål Heib.Poet.YIII.66. *Naar
Ødeland og Gnier dør paa Pletten:

|
hvem

var da visest? Drachm.DJ. IL 23 8. (han)

havde været en Ødeland og en Slagsbroder.

Kirk.D.230. uegl.: den store Skribent og
Sprogmester (var) paa ingen Maade nogen
Ødeland med sine Indfald. Topsøe-Jensen.
MitegetEventyr.(1940).53.

||
(l.br.) i best.f.

Ødelanden . . med egen Haand
|
Bortkaster,

hvad nødvendigt er til Livet. Hauch.SGr.169.
Ødelandens Datter. Dickens, (overs, bogtitel.

1853). II
i ordspr. se u. Skadeland. II. -land,

10 et. (glda. ødheland (5Mos.32.10 (GldaBib.)),

oWn. eyQiland; l.br.) øde (III.l) land(stræk-

ning); ødemark; øde (II.l). Marva ere nogle

høje Bierge, som en stor Deel Ødeland be-

gribe. Pflug.DP.773. (Faust) beslutter at

hjælpe Naturen og af Ødelandet skabe frugt-

bar Jord. Roos.HS.185.
ed(e)lig, adj. (ænyd. ødelig, si;, odslig

(ældre: 6d(e)ligj, isl. eybilegur, ensow, trist,

kedelig, oldn. (adv.) eybiliga, ensomt og for-

20 ladt; afl,. af III. øde (2) || et andet ord er jy.

ødelig, ødsel, og oldn. ey&iligr, ødelæggende,

forgængelig, afl. af lY øde (3, henh. 2) ||

dial.) øde (III.2); uhyggelig; trist; kedelig;

ensom. MDL. Tiden sneglede sig saa lang-

somt af Sted for dem i det ødelige Hus.
Bregend.DN.72. Feilb. (u. ødeligtj. ofte i

intk. (ogs. skrevet ødlet. Aakj.YB.222. sa.

FJ.121. Byskov.FR. KrJens.Almue.L(1928).
155. jf.: det var saa „øhlet" at være ombord.

30 ThomLa.RomantiskeSkildringer.(1872).31), i

forb. som der, det er, bliver ødeligt.
Blich.(1920).XXIY 184 (øble). MDL. Her,

hvor nu snart sagt ethvert Hjem ligger og
luner sig i sit Læ af grønne Træer, var det

her, der forhen var saa ødeligt, at det var
en Ynk? Bregend.PG.176. sært ødligt vilde

det . . blive paa Østergaard, naar han faldt

ir&.Staun.UD.135. Feilb. (u. ødeligt;.

ode-ligge, v. se ødelægge.

Øde-liggelse, en. (jf. -liggende; nu
næppe br.) det at jord olgn. ligger øde (III.l)

hen. de Fordeele som een part Mennisker
har af Heedernes Ødeliggelse, nemlig Fæ-
drift og Tørveskiær. OecMa^.7//.ii6. ;;/.

Cit.l725.(DMag.6R.Y 364). -liggende,
part. adj. (jf. -liggelse

; foræld.) om landstræk-

ning, jord, (bygge)grund, beboelse: som ligger

øde (III.l). de i Jylland ødeliggende Hede-
Markers Optagelse. OecMa^.///.ii3. Ama-

50 lienborgs ødeliggende V\a,ds. EPont.Atlas.il.

184. de mange ødeliggende Brandtomter.
Oversk.L.23.

odelægge, v. ['ø-88|læg8] (dial. ell.

vulg. (jf. ligge sp.863'^^, lægge sp.341''^)

ødeligge. han ødelaa vor gode Vlag.Gravl.

EB.33. Basse-Hansen . . ødelaa hele Grals-

fortællingen. /S^orrøP.P.J^. her ska' De ikke

komme og ødeligge et hyggeligt Familieliv.

smst.58. Forsvind! siger Frederiksen (o: vær-

60 ten i en kbh. kælderbeværtning) . . du ødeligger

Stemningen. JesperEw.K.85. jf.: Ditte tjat-

tede ham, han ødelod (o: ødelaa) jo Senge-

klæderne. ^ndlA^x.Z)ilf./.i67;. præt. -lagde;
part. -lagt. vbs. -else (s. d.). (ænyd. øde-
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lægge, -ligge, glda. ødhælæggæ (præt. øthæ-
laudhæ. GldaKrøn.85.100. jf. Rimkr.), fsv.

odhelåggia; til lægge øde (se III. øde 6^)
I) m.h.t. omraade, sted, bebyggelse osv.:

gøre, lægge øde (III.I.1-2, 2.i, 3.i). I.l) (nu
næppe ir.) lade henligge som ødegods, -jord

ell. -gaard(e); i pass., om bebyggelse: ned-

lægges; rømmes. Ingen Landsbyer, eller Bøn-
dergaarde, maa ødeleggis for at forbedre

Sædegaarders Avling med. DL. 5—10—48. 10

1.2) dels om angriber, fjende, dels om natur-

katastrofe, ulykke: hærge, hjemsøge et sted,

saa det bliver øde (III.S.i), ell. tilintetgøre dets

rigdomme, hjælpemidler, forarme det. (polak-

kerne) ginge . . tilbage igien, uden at for-

rette andet end at ødelegge en Hob Lands-
Byer. FoZ6. Z)^. ///. 252. Efter hiin Tids
Krigsmaade ødelagde man Landet ved Ild

og Sværd, i Stedet for at indtage og be-

sætte det. Molb.DH.II.264. *Sygdom raset 20

har blandt Qvæget,
I
Kulden ødelagt vor

Ynngdidird. Hrz.D.11.66. Sodoma og Gomorra
. . blev ødelagt (1871: omkastede^. 5ilfos.

29.23(1931). i øvrigt mener jeg, at Car-

thago bør ødelægges olgn., sætning, hvormed
Cato d. æ. (234-149 f. Chr.) sluttede sine

senatstaler. Holb. Intr. 1. 75. Munch. Verdens-
historie.I. (1907). 167. ødelægge i (bund og)

grund, (ogs. til flg. betydninger) se I. Bund 7,

I. Grund 7.2. || en ødelæggende (1931: 30

hærgende^ Storm. Es.28.2.

2) i al alm., m. h. t. ting ell. forhold: gøre
noget ubrugeligt, spolere det ved beskadi-

gelser, forsømmelse olgn., fordærve ell. til-

intetgøre dets værdi, gode tilstand olgn. Et
Riges og Republiqves Styrke bestaaer udi

Undersaatternes Eenighed, og ødelegges ved
STpliid. Holb.Hex.IV4. Lader os antage, at
vort timelige Velfærd er ødelagt ved en
lldehrand. Monrad.BYlOO. Ødelægger eller 40

beskadiger Nogen . . forsætlig fremmed
Eiendom, bliver han . . at straffe med Bøder
eller Fængsel. Lov">l»1866.§296. Hendes ..

Fremtid vil være ødelagt. ErlKrist.DHl85.

indsamle eller ødelægge fugleæg. Statstidende.

^liol952.1.sp.l, m. h. t. (godt) forhold ml.

mennesker: Forholdet mellem Ægtefællerne
er „ødeld>.gt'\8aVXXI.247. Damen var ellers

meget sød; men denne Bemærkning ødelagde
noget imellem os. JesperEw.K.64. *saa var 50

det hele ødel&gt. DegamleDrenge.(Tivoli
Varieté.l915.)15. Hvis De melder fra, saa
kommer Festen i Kløerne paa Borgerskabets
extreme Elementer . . og saa er det hele

ødelagt. Howalt. DB. 12. ødelægge (hele)
tegningen, se Tegning 3.8. || uden obj.

det (skal) indskærpes samtlige danske Børn,
at de ikke maa ødelægge. Pol.*liol948. 3.

sp.l.
II

(disse konger) som alle have fundet
at Overdaadighed var saa ødelæggende eo

for Staten. OeconT. VI.51. er vore Jagtlove
i mange Punkter mindre heldige, saa er

vore Fiskerilove ødelæggende. Bojon.//. 20.

det er nu ødelæggende for Vandgrød, naar

man glemmer at komme Salt i denl Soya.
LJ.7.

3) m. h. t. levende væsner: fordærve le-

gemligt ell. aandeligt, tilintetgøre ens

magt ell. velfærd olgn.; nedslaa; besejre;
gøre det af med; ogs.: forkvakle. Det var
. . ey forsvarligt, at tvende Evangeliske
Magter (skulde) blifve ved, at udkræfte og
ødelægge hinanden i en blodig Kiig. Slange.

ChrIV.846. Det var ikke Pultava, som styr-

tede den Svenske Carl . . havde han ikke

blevet ødelagt her, han skulde da have
blevet det et andet Sted.Sporon.Mod.206.
Jeg var paa Vei at ødelægges paa Sjæl og
Legeme. JJPaludan.Er.153. Hvad bliver den
Dreng til med dit Pylreri om ham . . Du
ødelægger B0rn.S0iberg.KK.il.115. Hvem
Guderne vil ødelægge, slaar de med Blind-

hed. Vogel-Jørg.BO.260.
\\

(i rigsspr. kun om
masseudryddelse, fx. af fjender i krig, skade-

dyr) bringe ud af verden; udrydde ell. lade

omkomme, dræbe; ogs. (dial.) m. h. t. husdyr:
opgive at holde, afskaffe (Junge.396. Rask.
FynskeBS.71). Uvane hunde skal ødeleggis.

Cit.ca.l700.(Vider.1.107). Naturens Plan gaa-
er altid ud paa at opholde sine Skabninger,
men Menneskets paa at ødelægge dem. Hal-
lager.158. ingen (ved), hvorvidt det vil lykkes
eller ej at fordrive eller ødelægge Sælhunden
her under Bornholm. Fiskeritidende.1885.162.

Ilde vil han ødelægge (1819: omkomme;
1948: Et ondt Endeligt vil han givej de
onde.Matth.21.41(1907). Esp.504. UfF. ||

som udtr. for at blive meget medtaget af syg-

dom, anstrengelser, bekymringer, udsvævelser

olgn.; især reft. ^ødelægge sig (selv). VSO.
IV.013) ell. i forb. som være ødelagt. Onkel
Adam var saa ødelagt af sin Ridetour, at

Doktor Møller maatte lade spænde for.

CBernh.X.274. jeg var, ved Reisens Ende,
ganske ødelagt. HCAnd.BCÆ. 11.231. Det
kniver lidt for Mor, for hun er saa ødelavt
af Gigt. Korch.LL.59. \\ ruinere (økonomisk),

(ofte i part. ødelagtj. det (er) bleven som
en sat Ret for fattige Borger-Børn, at de

. . ved slige Udenlands Reiser skal ødelegge

deres Familier. fi^oi&.Jean./.2. For at være
anstændigt klædt, ødslede Petitmaitren sin

. . Mødrene-Arv eller bedrog og ødelagde

Haandværksfolk. MCBruun.JSR.202. Børne-

ne (vidste) at Hr. V vilde afskedige ham,
og at han da var en ødelagt Mand. Nat Tid.

^^litl898.Till.2.sp.3. refl.: ruinere sig. Man
ødelegger sig ved Bekostninger, hvori der

hverken er Fornøielse eller Smag. JSneed.
VIII.238. Han havde været Apotheker . .

men havde ødelagt sig ved, istedetfor at

passe sit Apothek, at sysselsætte sig . . med
Alchymie. Wors.OE.27. Søiberg.KK.1.55.

4) (især dial.) sætte over styr; øde
(IV 3). en herskende Vellyst og umaadelig
Pragt, hvorved Folk ødelegge deres Formue.
JSneed.IV.34. (sønnen) ødelagde efter Fa-
derens Død snart sin 'Poxm\ie.Watt.PF.65.

%V
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m. ohj., der betegner penge(sum): ødelægge
flere Tusinde paa een D&g.VSO.IVOlS.
(han) ødelagde Penge til pragtfulde Ko-
stumer. iEetnAord. FC. 67. han havde været
ude og ødelagt Penge (o: ved solderier). Søi-
berg.KK.II.85. Esp.504.
edelæggelig:, adj. [ø(-)63ilægali] {aft.

af ødelægge) I) (nu kun dial.) som anret-

ter ødelæggelser. Stormen vilde have bleven
meget ødelæggelig, om den havde holdt ved i'o

nogle Timer Issnger. HWest.St.Croix.(1793).
249. nu især om person; spec. (om børn):

slem til at ødelægge ell. (især om husmoder):
meget uøkonomisk, ødsel. LollO. UfF. 2) (nu
sj.) som (let) kan ødelægges; især i uødelæg-
gelig: vAph.(1759).621. Waldemar den Sto-
res uødelæggelige Mindesmærker. Rahb.Fort.I.
449. Materien er uødelæggelig, Kraft ufor-

Siængelig. JPJac.(1924).Y317.
Ødelæggelse^ en. ['ø-Sailægalsa, 1. br. 20

øbo'lægalsa] flt. -r. {ænyd. d. s.) det at øde-

lægge ell. den herved frembragte tilstand; ogs.

om den ødelæggende kraft olgn.; ofte i forb. m.
gen., der dels betegner ødelæggeren, dels det,

der ødelægges. \\ om forb. som anrette øde-
læggelse, udbrede (ell. sprede. KnudAnd.HH.
40) død og ødelæggelse, volde ødelæggelse,
se anrette 2.2, udbrede 2.2, II. volde 2.3.

ødelæggelsens vederstyggelighed, se Veder-
styggelighed 2.

II
(oftest til bet. 2) i forb. m. 30

true; dels i pass. m. flg. præp.-led m. af: der
er endnu Partier (af ruinen), som trues af

Øåelæggelse. Nationalmus A. 1933.74. dels i

forb. m. obj. ell. (nu kun) præp.-led m. med
til angivelse af den forestaaende, befrygtede

ulykke olgn.: hver Patient i Særdeleshed er

at ansee som en Kilde af Smitte, der skaaner
Ingen og truer et heelt Lands Ødelæggelse.
Tode.ST.II.45. en Mængde Hyttefade (er

i stormen) truet med Ødelæggelse. Poi.^Vu 40

1941.7.sp.l. iøvrigt fremhæves flg. anv.:
I) til ødelægge 1(.2). Landet kunde for-

skaanes for videre U-lykke og Ødelæggelse,
Slange.ChrIY.754. Man seer endnu Spor af

Krigens Ødelæggelser. y50./Y0i3. da Bøl-
gerne endelig veg tilbage, var det et for-

færdeligt Ødelæggelsens Værk, som overalt
kom til Syne. Davids.KK.'I.173. jf. u. For-
styrrelse 1.1, Forstyrring 1: Herrens ord
skede til Jeremias propheten, at Jerusa- 50

lems ødeleggelser skulde opfyldes (1871 af-
vig.). Dan.9.2(Chr.VI). hun (sukkede) Dag
ud og Dag ind over den „Jerusalems Øde-
læggelse" (0: roderiet under en gaards om-
bygning), som aldrig vilde høre op. Tops.
III.50. Pol.*l,1953.Till.3.sp.4.

\\
(sj.) m.

særlig tanke paa de ødelæggende kræfter, naar
det, som I frygte for, kommer som en Øde-
læggelse (1931: som \Jvejr). Ords.1.27. || f
øde omraade; ødemark. Eders land er en eo

ødeleggelse (1871: Ørk).Es.l.7(Chr.VI). Je-
rusalems gader . . ere blevne til en ørk, og
til en ødeleggelse (1871: et Øåe).Jer.44.6
(Chr.VI).

2) til ødelægge 2. hans bibliotech kom dis-

were slet i ødelegelse for en stor gield,

hånd waar \å\.Cit.l704.(DgF.11.646). Man
befrygter flere Handelshuses Ødelæggelse.
VS0.IV.013. denne Halmklædning .. be-
skyttede de klinede Lervægge mod . . Sneens
og Frostens Ødelæggelser. AarbTurist.1933.
208.

3) til ødelægge 3; især om udryddelse,
undergang, fysisk, moralsk ell. økono-
misk ruin(ering) olgn. (jf. Selvødelæg-
gelse^, skadelige Begieringer, som nedsænke
Menneskene i Ødelæggelse (1907: Under-
gang^. 2 Tim.6.9. han behøver Deres Midler
til at redde sig fra Ødelæggelse og Slutterie.

PAHeib.Sk.II.273. Maaren anlægger frygte-

lige Ødelæggelser i Hønsegaarden. Bagfgfer./.

131. Gudernes Ødelæggelse af Menneske-
skæbner. Fid5eisA;ilfedd.fi2^.293(?.S0.

4) (nu næppe br.) det at ødsle, sætte over

styr ell. være uøkonomisk; ødselhed. Kaffe
kjendte man næsten ikke til; det var nu
en ren Ødelæggelse, hvem der kogte denne
Drik. NRasm Søkilde.B.93.

CP Ødelæggelses-, i ssgr. især af
Ødelæggelse ^1 og) 2, bl. a. Ødelæggelses-
drift, -evne, -iver, -kamp, -krig, -lyst, -skyd-
ning, -syge, -trang, -vane, -værk (0: handling,

foretagende, der har til maal at ødelægge noget,

ell. fremskridende proces, hvorved noget gaar
til grunde (og om de herved opstaaede til-

stande)).

Ødelægger, en. ({f) Ødelæggere. Cli-

tau.PT.49). (ænyd. ødeleggere) 1) CP ow
person, der ødelægger (1-3). Ødelæggeren
(1931: Hærværksmanden^ skal komme ha-

steligen over os. Jer.6.26. *Venders Ødelæg-
ger (o: Olav Tryggvason). StSprO.Nr.169.29.
(Blicher blev) sin Reputations Fjende og
Ødelægger. HBrix.AP.VI.195. 2) (jf. Korn-,

Rapsødelægger; naturv.) om dyr, svampe,
bakterier olgn., der tilintetgør ell anretter skade

paa noget. Sælhunden bør tælles blandt
Laxens grummeste Ødelæggere. Krøyer. II.

579. De værste Ødelæggere (af skoven) var

. . Gederne. AFang.IK. 154. 3) om indret-

ning, hvis formaal er at ødelægge noget. jf.

Yaknnmødelægger. DaEngTeknO.166. \\ især

(^, nu 1. br.) om krigsfartøj til jagt paa
og ødelæggelse af en bestemt slags fjendtlige

skibe (jf. Handelsødelæggerj; spec. om tor-

pedojager, destroyer (jf. Torpedoødelægger^.
Tidsskr.f.Søvæsen.1921.420. 4) JB om ødelæg-

gende forhold. Tiden alle Tings Ødelæggere.

Clitau.PT.49. SøllerødB.1952.15.

Øde-mark, en. (til øde mark (se u.

III. øde 1.1j ell. efter sv. odemark, fsv. ope-

mark, no. øde-, øy(d)emark, oldn. ey6im9rk;

jf. Vildmark; især Cp, jf. dog Feilb., samt
som stednavn (Trap.* X. 344)) øde, ubeboet

(oftest: aabent) landomraade (uden om, uden
for et bebygget omraade); især om øde fjæld-

omraade (fx. i det nordlige Skandinavien) og

(m. h. t. da. forhold) udmark, overdrev olgn.
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det regner i ubeboet Land, i Ørken . .

saa Heden mættes og Øde - Marken. Jo&.

38.27 (Lindberg). Østerpå er Norge adskilt

fra Sverige ved Klipper, Skove og store

ØdemaTker.Wors.DE.lO. (han var) født af

fattige Forældre paa en Ødemark i Nær-
heden af KaÅlundhoTg. Bergs.GF.1.249. Ema-
muel fulgte en Sti, der . . gik over en
Række øde Udmarker ud mod Fjorden .

.

Aldrig kunde han glemme det Øjeblik, da
han midt i Ødemarkernes mægtige Stilhed

pludselig hørte (den første lærke). Pont.FL.
66. den skønne, vilde nordøstgrønlandske
Ødemark. AlivinPedersen.EtNaturensReservat.
(1940).[12]. II

billedl. ell. i sammenligning;
dels om omraade: den store Bjørn (o: stjerne-

billedet) . . gik deroppe . . i de blaa Øåe-
msiTker.JVJens.Skibet.(1912).169. især om
sted, der er lagt øde, vanrøgtet ell. for tiden

uden mennesker (levende væsener): Marker,
der laa hen i et Vildnis af Ukrudt . . Midt
i saadan en Ødemark stod der saa en
femetages Bygningsklump, som endnu var
ubeboet. jyJens.Z),i 76. Jerusalems Gader .

.

blev til Ødemark (1871: et Øde). Jer.44.6

(1931). dels om forhold, der sammenlignes
med en øde strækning, ørken olgn.: *Foruden
Jer, I Kvinder! var Ungersvendens Lyst

|

En Ødemark, som ingen Blomster kjendte.

CKMolb.SD.153. Han saae pludselig Van-
viddets uendelige Ødemark foran sig. Ja/c

Enu.A.142.
Øder, en. ('(f) Ødere. JSneed.I.173).

flt. -e. {ænyd. ødere; afl,. af IV øde; jf. For-

øder) I) (sj.) ødelægger. *Du hærgende Ild,
|

du Vedets Øder. Gjel.Br.259. 2) (i rigsspr.

kun tB, til dels arkais.; jf. Pengeøder^ øde-

land (I), en kort Sammenligning imellem en
Gnier og en Øder. Holb.MTkr.38. JSneed.
111.235. ofte faar paaholden Far en Øder
til ^øn.AndNx.DM.1.71. JVJens.JB.68.
Feilb. ordspr.: efter en (god) avler ell. føder

(FHolm.FraBjerge ogHattingHerreder. (1922).

93), samler, sparer, kommer en (god) øder,

se Avler, Samler 1.2, Sparer 1.

Øde-skov, en. ifsv. odheskogher, oldn.

eybiskogr; 1. ftr.) øde skovstrækning; vildnis,

(faa) hugget ud og lagt Vei igiennem 0de-
Skovene. Grundtv. Snorre.1. 44. ÅMeyer. Fin-
nerneogderesLand.(1891).15.-»tvae1^ningf
en. (1. br.) øde, ubeboet landstrækning; øde-

mark. Brandes. XI. 266. Brøndum - Nie Isen

.

GG.I.210. -isvamp, en. {til IV øde 2

(efter det ældre lat. artsnavn (Merulius) va-

stator ell. destruens^; nu næppe i rigsspr.)

hussvamp, Merulius lacrymans Schum. VareL.
(1807).III.108. Krist.Ordspr.397. VSchmidt.

Af etlangtLivs Historie (1925). 37. -uge, en.

(til III. øde 2.2; jf. -dag, -vejr; dial.).

Fiskeritidende.1887.93. -vejr, et. (til III.

øde 2.2; dial.) vejr, der hindrer udendørs-

arbejde, endelig kunde der gjøres en Dags
Havfiske — den første efter to og tredive

lange Dages Ødevejr. FiskeritidendeJ.886.442.

EBertels.RevlernesRidder.(1930).40. \\ hertil:

Ødevejrs-aften (EBertels.D.13), -dag (Fi-
skeritidende.1885.277. EBertels.D.68). -vejr-
lig, et. (til III. øde 2.2; dial.) d.s. MDL.
KThuborg.Det gi.Harboøre. (1928).45. Feilb.

Ød-hed, en. (til III. øde; l.br.) det at

være øde; til III. øde 1: AntAnd. Skuffede
Haab.(1894).116. indtryk af bjærgenes ød-
hed og rædsel.AOlr.Nordenstrylleviser.(1934).

10 13.
Il

til III. øde 6.2: Efter nogle Timers For-
løb vaagnede jeg med en Fornemmelse af

Ødhed og Lede, som om Kjærnen i min Til-

værelse var bleven mig irsirø\et.Schack.265.

Ø-dialekt, en. (sprogv.) dialekt, der

tales paa en ø; især i best. f. flt., om de danske
ømaal. EHHagerup.xxx. APhS.XVIl.105.
Ød-lade, en. se u. III. øde 2.3.

edlet, ødlig, adj. se ødelig.

I. Ødsel, en. se u. II. ødsel 1.

20 II. edsel, adj. ['08(8)1] (tidligere m. lang

vokal, jf. ødsel. Moth. 03). best. f. og flt.

ødsle ell. (nu næppe br.) ødsele (se ndf.);
gradbøjn. (1. br.) ødslere, ødslest, {ænyd.,

no. d. s.; vel dannet til ødsle) I) som øder
sine midler bort, sætter dem overstyr (og

derved ruinerer sig), ell. (nu kun) som
er tilbøjelig til at være uøkonomisk,
give unyttige penge ud, rutte med sine
midler (især mods. sparsommelig^; i videre

30 (uegl.) anv. m. h. t. andre ting ell. forhold:

som umaadeholdende ell. gavmildt, i

rigt maal uddeler, bortgiver noget; ofte

i forb. m. med ell. (nu næppe br.) over
(Høysg.S.150. Vogelius.Lovt.14), paa (Lodde.

NT.33. Bredahl. 11. 149). Den menagerlige
Siæl (o: hos den vægelsindede), naar den faar

den ødsele paa Knæerne, saa blir hun
menagerlig, og skicker mig i Byen efter en
Rug-Simle til Frokost. Holb.Vgs.1.1. *Der

40 var en ødsel Mand, som satte til sit Gods.
Wess.161. Gram, der ikke er ødsel med sine

Lovtaler. Nyerup.LittM.202. *skjøndt jeg ei

er ødsel, er dog du |
Langt meer huusholde-

risk end ieg.Hauch.SK.72. (Bjørnson) var i

Aviser, i Breve og i Ord ødsel med sine

Yærdier. Dag Nyh.*li»1932.13.sp.5. han til-

gav ødselt Menneskene deres Mangler. Jørgen
Niels.DH.85. (jf. bet. 2) om ting ell. forhold

(ofte m. tanke paa personificering): Ingen
50 har nogen Tiid giort Naturen meere ødsel

end Des-Cartes. Kraft. (KSelskSkr.III. 216).

(spøg.:) de løsrevne Dele, som den Graa
(o: en gi. bil) ødselt kastede omkring sig.

JaeAnd.Er.

I

II. 33. \\ substantivisk i ubest. f.

en ødsel (maaske delvis svarende til et subst.,

der foreligger i bornh. ossle, ødeland (Esp.409),

skaansk øsle, ødsel person (Rietz.851), sv.

dial. osla, ødsel kvinde, vel afl. af ødsle; nu
sj.) ødsel person; ødeland. En Ødsel er et

60 Menniske, der paa en overflødig Maade an-
vender sine Penge . . paa unyttige Ting.

LTid.1742.37. herved (mærkes), at en Ødsel
ei sættes Curator, uden efter foregaaende
Øvrigheds Decision. Nørreg.Privatr.1.225. Ja-
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coU.(Skuesp.IY219). jf.: »Thi dette veed
man Gierrighed Hun herskedes ei af,

|
Og

heller ei paa Ødsels Vei Hun nogen Tid sig

gay. Sorrig ogGlæde.(1776). 38. 2) (især Q))

om ting ell. forhold: som vidner om ell. er

præget af manglende sparsommelighed,
økonomi ell. af overdaadighed, flothed
(m. h. t. det økonomiske); ogs.: som findes

til overmaal ell. i rigt maal. En ødsel Mode,
Huusholdning,F5'0./TrOi4. ødsel Levemaade. lo

Lov^Vtl866.§263. paa Gaden vrimlede det

af Damer i de ødsleste DragteT.WCarsten-
sen.Ombordogiland.(1878).7. et Menneske,
som lever en ødsel Tilvedrelse. BilleskovJ.

H.I.79. (hans) brede Skuldre . . var udbyg-
get ødselt af hans Mesterskrædder. J.aZ)ons.

FR.217.
II

*de Levninger af Byens (a:

Roms) fordum Pragt,
|
Som Tidens øs el

Ha and i Støvet havde lagt. PoulPed.DP.
(1937).71. Med ødsel Haand udstrør (zar- 20

en) Juvelringe, Brystnaale, Briljantknapper.

CHans.F.155. Ødsel-hed, en. (ænyd.

d. s.) det at være ødsel (1); det at leve over-

daadigt, over evne, være en ødeland, ell. (nu
især) stor flothed, rundhaandethed med sine

midler, manglende økonomisk sans, tilbøjelig-

hed til at rutte med sine midler ell. gaver,

(præsten skal paatale, laste) Letfærdighed,

overflødig Bekostning og Ødselhed. Z)L.2

—

9—8. Det er . . en Dyd at være gavmild, 30

men naar den gaar forvit, og bliver til

Ødselhed, er det en Udyd, hvilken er lige-

saa lastværdig, som GieTiigheå. Holb.Vgs.

(1731).I 3. (haven er) anlagt med stor Be-

kostning af Geheimeraad L., som herudi

viiste ret Ødselhed. Rhode.LaalF.1.628. Paa
arabisk Grund forekommer Tildeling af

Æresdragt . . hyppigt i 1001 Nat, hvor med
Eventyrets sædvanlige Ødselhed den gives

endog til ret underordnede 'Personer. Østrup. 40

(UnivProgr.1927.1.59). -vorn, adj. (afl. af

ødsle; nu ikke i rigsspr.) d. s. s. II. ødsel

1: *en øsselvorn Knægt ka sgu æd sin' For-

ælder. ZBecfcer. S. //. 63. d.s.s. IL ødsel 2:

Glas -Vinduer blev (i 12. aarh.) anseet som
en ødselvurn Fragt. KbhAftenp.1779.233.

edsle, v. [løsla] -ede. vbs. -ing (se

II. Ødsling^, jf. Ødsleri. (først kendt fra

sidste halvdel af 18. aarh.; sv. odsla (først

kendt fra 19. aarh ), no. ødsle ; vel afl. af 50

ænyd. ødsel, sv. odsel, odsla, no. dial. øydsla,

isl. ey6sla, vbs. til lY øde) I) uden obj.:

være ødsel (III.l). *Hvad hendes Ødslen

koster mig om Aaret
|
For Musselin, for

Shawler, Turbanfiær!0e/i?.Xy/.ii9. eet Men-
neske kan ødsle, et andet være sparsomme-
ligt. JIierfc.Z.3(?S. især i forb. m. med: *Jeg
ødsled' med Ungdommens favreste Dage.
Rein.132. der er ødslet (i stykket) med
iifornødne Epitheta. Ejort . Krit Lit. III.18. eo

Naar Gud giver os Mere, end vi have be-

hov til Legemets Næring og Nødtørft, maae
vi dog ikke ødsle dermed, men bruge det
til Gavn for os selv og Andre. Katek.§101.

Hun , . ødslede med Kys over hans Kin-
der og hans lials.LeckFischer.KM.81. G) m.
tings-subj.: Naturen har . . en Forkærlighed
for den gule Farve; den ødsler næsten mere
med den end med nogen anden. HeeAnd.AH.
48. Det talte Sprog ødsler med det uperson-
lige „det". MNeiiendam.KM. 47. 2) m. obj.:

øde (IY3), sætte over styr ell. (nu kun)
bruge unyttigt, i for stort maal (ved man-
gel paa sparsommelighed, økonomi) ell. (m. h. t.

immaterielle værdier ell. andet) uddele, bortgive

umaadeholdent, gavmildt ell. i rigt maal. 2.1)

i al alm. MCBruun.JSR.202 (se sp.l446").
*Mit fordums Liv

|
Mig forekommer som

et ødslet Gnld.Oehl.VII.il. Man mener, at

20 pCt. af Gassen ødsles ved laagløse Gryder.

PoUVil941.Till.l2.sp.3. \\ nu især i forb. m.
paa (nu l.br. over. PAHeib.II.358. StDrew-
sen.K.98). de engelske og franske Biskopper

. . ødslede deres Bandstraaler paa de lang-

næsede Snabelskoe. Rahb.Tilsk.1799.811. *her

er hverken ødslet eller sparet
|
Paa broget

Blomsterpragt (ved en æresport). Heib.Poet.

III.196. (to piger) rykkede os nær og ødslede

Huldskab paa os.JVJens.LB.38. 2.2) i forb.

ødsle (noget) bort, væk (Socialdem.^*!*

1951.7.sp.4. LollO.) ell. (sj. i rigsspr.) hen
(KMKofoed.BornholmskeSærlinge. (1934). 35)
ell. (l.br.) ud (Bergstrøm.Ve.92. ERode.JP.

7), (jf. bort-, hen-, udødsle^. med en god
Ven sad (jeg) og ødslede en Time bort, med
at giøre Commentarier over Modernes Uende-
ligheder. Z&M/<enp.i 775.429. (han drog) til

et fjærnt Land og dér ødslede han sin Ejen-

dom bort i et ryggesløst Levned. LMC.J5.i3

(SkatRørd.). Ødsleri, et. vbs. til ødsle.

EGad.GB.103. *at vadske Tøj i Skildpadde-

suppe,
I

det kalder jeg nu for Ødsleri.

Sv Claus. Moralske Børnerim. (1933). 9. (han
klagede) over dette Ødsleri, som Anlægget
af den dyre Trækvej var Udtryk ior.Aarb

Turist.1946.42. I. Ødsling, en. {afl. af

ødsle; sj.) ødeland (I). *Forarinet Ødsling,

nu ej længer stolt,
]
Som Slægtning kom

(0: hos landsbypræsten) og blev som Slægt-

ning holdt. FrSchmidt.D.131. IL Ødsling,
en. flt. -er. (nu næppe br.) vbs. til ødsle:

ødslen; ødsleri; ogs. (mere konkr.): hvad der

bortødsles, denne Ødsling med vor Formue,
vore Ævner, og vort Liv, maatte bortfalde.

Rahb.Tilsk.1795.341. i Ødslinger . . havde
(han) vovet at binde an med . . alle sin .

.

Stands navnkundigste Forødere. sa.Fort.II.

446. Recensenten istemmer sin gamle Krigs-

sang mod Ødslingerne i Decorationer og

Klæder, sa. Min. 1819. 1. 465. jf. : (hensigten

er) saa meget som mueligt at indskrænke
'PengeødsUngen.PAHeib.(ForSandhed.II.
36).

edt, intk. af III. øde.

I. Øf, en. [øf, 6f] flt. -fer. (substantivisk

anv. af III. øf; barnespr.) om svin ell. gris.

DF.II.54(bornh ). Næste Gang skal vi høre

om Øfferne og Gysserne. PoU*Ul942.11.sp.3.
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jf.: Gaard- Nissen møder ogsaa gærne,
|

han kommer pr. øf- øf (o: ridende paa en

gris)— moderne. BornholmsTidende.^*liil902.
4.sp.7. II. Øf, et. [øf, 6f] flt. d.s. (sub-

stantivisk anv. af III. øf ; 1. fer.) om den u.

III. øf angivne lyd; grynt. Svinene . . til-

kjendegave deres Tilfredshed . . ved et Øf,

Øf. Hr.Sørensen. 1863. Nr.US. sp.3. ErlKrist.

St.13. II
om lyd, der minder herom (jf. u.

III. øf, øffe^. Han så mistroisk på de frem- i'o

medes fine klæder og svarede på deres

farvel med et halvhøjt øt. Hjortø. TO. 80.

III. »f, interj. [øf, 6f] (lydord; sml. vøf,

øh 2 og Arkiv. XLV11. 28) efterligning
(især i harnespr.) af de lyde, hvoraf svi-

nets grynten bestaar; ofte gentaget: øf—øf!

til sidst mødte den (o: en pandekage) en

gammel, gammel So . . „God Mor-gen —
Mossjø- Pandekage! hvor hen saa tid -lig?

øf! øiV'BilledABC ogLæsebog.udg.afChrBreds- 20

dorff.^(1879).43. *„Nu skal jeg grynte," sagde
Grisen . .

|
„Øf, øf! Øf, øf!" gryntede Gri-

sen;
I

„lille Mis er faldet i Mælkespanden".
DoraSandal&SDegerbøl.Svanebogen.(1932).43.

II (jf. u. II. Øf, øffej om lyd (tale), som min-
der om grynten. „Hvad siger De, Hr. Over-

lærer?" — „Øf!" lød det henne fra den anden
Stol, hvilket skulde udlægges: „Naturligvis."

Pont.Sk.41. affe, v. ['øfa, "ofa] -ede. (afl.

af III. øf ; især barnespr.) om svin: sige øf; 30

grynte. Under voldsom Modstand, Øffen og
Grynten drives Svinene fra Trommesalen
ind i en tragtformet Beli6låeT.Cavling.A.I.

276. (grisen) stod og gryntede og øffede og
havde det saa godt i det lune Rum. Bregend.

TGK.60. (svinene) kunde øUe.Friis-Møll.

Memoirer.(1942).53. jf.: Det var Fedja's

bedste Fornøjelse at vrænge Griseøre af Jø-

derne og øf-øffe og smide Sten efter store

og sraa,a. Madelung.EH.13. \\ om mennesker: 40

udstøde en herom mindende lyd, især som udtr.

for misfornøjelse olgn.; grynte (2). AaHermann.
PH. 101. Øt-grin, en. (ogs. Øffe-j. (til

III. øf, øffe; barnespr.) om gris. DF.II.54.

Ø-flok, en. (geogr.) d. s. s. -gaard 1.

Hjælpe O. EdErslev.Jylland.(1886).44. se ogs.

u. I. Flok 1.3.

Øf-naisse, en. se II. Nasse.

Ø-folk, et ell. pi. nation ell. folkegruppe,

der beboer en (øgruppe); ogs. (som pi.): 50

øboer(e). *Vi stakkels Øfolk (9: islændinge).

Oehl.XII.367. „De er vel ovre fra Øen (0:

en i en jysk fjord)?" Jo, baade Per Morten
og Sidsel var ØMk. Elkjær.MH.97. baade
Øfolket og Jyderne i Nord og i Sønder (har)

vist Livskraft som Folk og som St&t. Hist

Tidsskr.llR.1.601.

Øg, et. [(oi'] ell. Jisær højtid.) [ø^q]

(Høysg.AO.33.35. jf. Øg ell. øi. Moth.04).

flt. d. s. (glda. øgh, æda. øk (n. ell. (opr.) m., eo

se Brøndum-Nielsen.OO.111.54), sv. ok (fsv.

ok, n., oker, m.), no. øk, oldn. eykr; egl.:

trækdyr, dyr, der gaar i aag, ogs. koll.: for-

spand; besl. m. sanskr. yogya, trækdyr, og

m. I. Aag) I) (i rigsspr. kun nedsæt.) dels

om hest i al olm. (uden hensyn til køn og

alder; i nogle dial. især ved brugen af ordet

i flt.), oftest om arbejds-, bondehest (jf. Ar-
bejds-, Bondeøg 1) ell. (m. mer ell. mindre
nedsæt, bet.) om ringe, gammel hest, krikke;

dels om hoppe (jf. DF.I.50; sml. Fitteøg u.

I. Fitte 2) . (hvis) hånd tager hans Heste,

eller Øg, fra hannem. DL. 6

—

15—19. *Vor
Vogn var kun maadelig. Hesten var værre ; |

Mager, et udlevet &g.0ehl.Er.IY.117. *Hei
Soren!

|
Du drukner (9: ved redningsforsøg

med et par heste) jo Øgene og Dig selv.

Blich.(1920).XXI.185. et . . Kjøretøi . . med
to Brune for; den Ene var saamænd en
Hest, og den Anden var et Øg.Ing.EF.VII.
149. *Saa ledte han af Stalden ud det skim-
lede Øg,

I

Rask red han over Heden.Winth.
D.260. Han gjorde Stadsvognen i Stand (og)

spændte det blissede Øg og den brune Hest
for. NSvends. H. 37. han havde opdrættet
(hestene) gennem mange Led, af ypperlige

Øg og de mest udvalgte Hingste. JFJews.
CT.47. ordspr. (1. br.): man skal ikke dømme
Øget efter Grimen] HCAnd.(1919).Y183. jf.

give sp.975^^^: Med given Øg driv ikke

S]^øg.vAph.(1772).III.508. \\ uegl., i sammen-
ligninger olgn. den bedste Hest, du nogen-
sinde har redet paa, var kun et Øg imod
denne. Molb.Ev.l48. Slidt og slæbt, som et

Øg, har ]eg.HCAnd.SS.III.264. vel antager
jeg, at han mener dette (0: tilbud om en
stilling) i al Oprigtighed og ikke tror mig
gamle Skolemester at være et udslidt Øg,
der ikke er bedre værdt end at trækkes til

Rakkeren. Goldschm.V111.340. 2) overf. 2.1)

(dagl., næsten vulg.) som spøg. ell. (især) ned-

sæt, personbetegnelse (jf. Bonde- (2), Kød-,
Skyde-, Udgangs-øg slutn.). \\ i al olm., især

om sølle, forslidt ell. uduelig, klodset, dum fyr.

Det er ret et dovent 0g.VSO.lV.O15. (han)
ligger under Bordet . . Tramp ikke paa Øget!
ChKjerulf.FE.26. Hvad er det for et Øg at

sætte tU Kasserer? Han har 3 i Geometri.
GJørg. Frie Fugle. (1919). 111. jf.: Der var
mere Musik i ham end i hele det øvrige

Fædreland tilsammen. Nu er han et slet og
ret O vkesterø g. AndNx.U.48. || om kvinde;

især om doven, uordentlig ell. letlevende,

utugtig kvinde. Moth.04. ThitJens.(BerlTid.

VBl934.Sønd.l8.sp.4). Feilb. UfF. \\
(l.br.)

som spøg., kælende betegnelse for barn, i forb.

som lille øg. saa, gi' Dig nu tilfreds, dit

lille Øg\Esm.III.29. 2.2) (l.br.) som spøg.
ell. (især) nedsæt, betegnelse for dyr og

ting. Saa banker Panseren selv paa Døren . .

Det stædige Øg af en Dør respekterer ikke

Loven. TM< Jens. (Godt Humør. I. (1917). 77).

Glimrende Fisk . . aldrig udsultede slappe

og tørre Hyttefadsøg.BeWTid.Vii7936.4/<.
3.sp.l.

II
det gule øg, (^, jarg., foræld.)

betegnelse for hjærter to (næsthøjeste kort) i

styrvolt. JPJac.(1924).I.315(jf. smst.389).

II. Øg, et ell. (bornh.) en (Amberg. Bornh
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OS.), flt. d. s. ell. (til fk.-formen) -e (Aniberg.

jf. BornhOS.). {vbs. Hl II. øge; jf. dial. øge,

fk., forøgelse, øgning i tøj (Rostgaard.Lex.06 c.

Feilb.), ogs. om stykke, der er lagt til en mark (i

stednavne: Stedn.Lxii), æda. i sarøghe (AM.),
sarøk(i) (Harp.Kr.40. 49. 175), oldn. sår(s)-

auki, tilføjet saar, derved fremkaldt smerte,

hvis 2. led er oldn. auki, forøgelse, tilvækst

m. m.; dial.) hvad der føjes, lægges til noget;

især: stykke, hvormed noget forøges, lo

MDL.670. Esp.408. UfF. ||
(sj.) om for-

stavelse, augment (fx. ty. ge- i perf. part.).

Hjort.Ty.Sproglære.^(1851).42.57.

Øg-, i ssgr. ['(oi-, 'ø'q-] af I. Øg 1; for-

uden de ndf. medtagne kan nævnes en række

(især dial.) ssgr. som Øg-baas, -føl, -ham,
-handel, -handler, -hud, -høved (se u. Hø-
ved 1), -kobbel, -krænger (se u. Krænger 2),

-mælk, -prang, -slag (se u. I. Slag 10,2^, se

især Feilb.

Ø-gaard, en. (no. øygard) spec: I) G)

samling mindre øer (der danner en række ell.

en gruppe); øgruppe; ogs. om hav med mange
øer; arkipelag (jf. -hav^. Desforuden ligge

en Deel Holme og smaae Øer imellem de

store og Siælland, og kunde denne Samling
kaldes den Siællandske Øegaard. T/iaar.ZS.

235. L C Muller. Danm. Hist. III. (1840). 583.

Kysten ved Holsteinsborg med sine Bugter

og Næs inden for den mærkelige Øgaard. 30

AarbTurist.1933.63. 2) (dial.) ring, gaard

(I.3) omkr. maanen. Denda.Bondeven.I.(1836-
37).ll.sp.2. Esp.407. UfF.(sjæll.).

Øg-bæst, et. ^//.-kreatur; dial.) d.s.s.

I. Øg 1. Øgbæster og unge Plage. Cii.i736.

(JySaml.4R.III.254). lave, vandrige Kær-
strækninger . . brugtes til Løsdrift for Øg-
bæster og Kvæg. HimmerlKjær.1920.358. jf.

Esp.23. BornhOS. -boddel, en. (dial.) dyr-

plager overfor heste; hesteplager (1). Blich. 40

(1920). XXII. 113. Meinert. Naturen og Men-
neskelivet.I.(1854).83. Feilb. -dreng, en.

(dial., foræld.) dreng, der passer heste paa en

gaard; dreng, der i de tidlige sommermaaneder
om aftenen passede de i løsdrift græssende øg.

Feilb. D&H. SprKult.XI.33.

I. Øge, en. se u. II. Øg.
II. oge, V. ['ø'qa] ell. (dial. ell. i meget

gldgs. rigsspr.) ['(oio] (FrGrundtv.LK.182.
Dania.IX.38.(sjæll.). UfF. (fynsk), jf.: Skræ- 50

derne og kvinderne talte . . i årene firti

tit om at åje (d. e. øge) et par benklæ-

der. HDaW.^M.S^ samt u. Øgenavn^, -ede
ell. (i rigsspr. nu især (tildels vekslende m.
-ede) i bet. 1) øgte ['øgda] (jf. Moth.04.
Abrah.Dån. SpraehlehrefurDeutsche.(1812) .25.

SvGrundtv. Mikkels.Sprogl.236. Glahder.Ret-

skr.); part. -et ell. (i rigsspr. nu især (til

dels vekslende m. -et) i bet. 1) øgt [øgd] (jf.

Moth.04 osv.). vbs. -else (s. d.), -ning eo

(s. d.), jf. II. Øg. (æda. økæ (Harp.Kr.38.
42.49 ofl. FlensbSt.3. DGL.II.127), sv. oka,

no. øke, oldn. auka (præt. jok og aukabi^,
oeng. eacian, iecan (eng. eke), osax. okian

(part. okan^, oht. ouchon, got. aukan (præt.

aiauk^, lat. augere
; jf. I. og, Auktion, Autor

;

sml. forøge)

1) om handling, hvorved noget forstørres

ell. forlænges rumligt (ved tillæg, tilføjelse af
noget andet). I.l) gøre noget mere omfat-
tende ell. (oftest) længere ved at sætte,

føje noget nyt til det, saaledes at der dan-
nes en enhed af de to dele; især om handling,

hvorved et nyt stykke bygges, limes, klistres

ell. (i olm. rigsspr. næsten kun) syes, sømmes,
strikkes til det oprindelige. Tøiet forslaaer

ikke, uden det maae øges. VS0.IY016. *h\a,å

langt han (0: skrædderdrengen) skulde kaste,

han rimpede kun kort,
|
og hvad han skulde

øge, han klipped ganske bort. Drachm.PT.21.
Kunstnerens Haand har kløvet og øgt

| Og
alle til Et forbundet (ved et mosaikarbejde).

Recke.GND.18. Billedet er blevet øget til

alle fire Sider. KunstmusA.1914.54. Herre-
cykle . . Kæden øget med 2-3 Led, der er

noget bredere end de øvrige. PolitiE.Kosterbl.

"Ul922.2.sp.l. øge en Bordplade. FagOSnedk.
(dial.) m. h. t. strømper: sætte, strikke nye fød-

der i; forfødde. UfF. || uden obj. at øge der

det slap. Moth.04. den Høvidsmand, der for

nylig stod i Forstavnen, øgede paa Seilene

med Klude, for at de skulde trække desto

bedre. LC Muller. Danm. Hist. II. (1837). 367.

(tapetserer-spr.:) bag skabene kan vi jo øge

(o: sætte to stykker tapet sammen til een læng-

de). OrdbS. 1.2) (sml. II. skarre 1) m. h. t.

(nyt) stykke: sætte, føje til noget andet paa
den u. bet. l.i angivne maade (i olm. rigsspr.

kun m.h.t. stykke tøj, stof); i forb. øge
noget i ell. til (noget) (jf. iiiøge) ell. (m.h.t.

begge stykkerne) øge sammen (jf. sammen-
øge^, øge samraen. Moth.04. Nu maae I

bryde tre ranke Grene af et Grantræ og øge

dem Sammen. PMøll.(1855).11.45. Der maae
øges et Stykke i over Skuldrene. FSO./TT
016. den gamle stumpede Kjole, som, trods

det at der var øget en Søm til for neden,

alligevel tog sig saa komisk tarvelig ud.

Diachm.UB.265. det er umuligt for Dem
at faa øgt Stykkerne usynligt sammen. »Sy

StrikkeB.164. øge (en kjole olgn.) op, (sj.)

gøre kortere; lægge op. Lynstraalen.l833.271.

II
uegl. (jf. bet. 2). Bagges.DYIX.147. Han

kaldte sig . . Christian, hvortil Egnens Folk

øgede Navnet Bolhierg. Blich.(1920).XIX.

134. (hun) forkorter mig de mørke Dage,
og øger en Evighed til vor lykkelige For-

staaelse, hende, der trækker fra i mine Li-

delser . . og forøger mine Glæder. Kierk.YI.
173. i talem., se u. Løvehud og Ulveskind.

2) (i rigsspr, især fS) om handling ell. ud-

vikling, hvorved der fremkommer en stigning,

forhøjelse m. h. t. tal, mængde, styrke, værdi,

grad; forøge. 2.1) i alm. trans. anv. *(hun)

daglig øger Glæden i dit Bryst. Zetlitz.Poes.

104. jeg haver værget dit Land og øget dit

'Rige.Grundtv.PS.1.454. Vort gamle Land!
af al vor Magt | vi øger din Rigdoms
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'Rmg.Drachm.Vag.232. Dreng øgede Baalet.

JVJen8.Br.28. Vi kan aldrig stærkt nok øge

Ungdommens Kærlighed til Naturen. TFe-

senbL.Ins.xi. (sj.) m. person-obj.: *ham bør

vi . .
I

så langt vor ævne rækker, øge i

hans magt. NMøll.B.22. m.tings-suhj.: store

Gibs- og Kalklag øge Sandjordens Frugt-

barhed. 7n^vjBond,Ji2.159. *Florens, dine Ro-
ser er ikke til for mig,

|
de øger kun den

Feber, som brænder mig i Blodet. Dmc/im.
RR.67. Roms Vækst øgede Tallet af frie

romerske Borgere. FrPoulsen.RK.19. || i forb.

»n. m e d til angivelse af forøgelsen, udvidelsen.

det er en grusom Spøg, hvormed Du øger
|

den Straf, jeg Mer. Drachm.lOOlN.120. (bed-

stefaren) var stolt over . . hver ny Stavelse,

hvormed den Lille øgede sit Ordforraad.

KBirkGrønb.BS.126. jf.: Staal glipper før

Tand slipper, og Skytte-Haand skal med
Hund øges. Grundtv.Saxo.il.15. || uden obj.

(jf. bet. 1.1^. jeg . . har øget paa (alm.:

lagt paa^ Lønnen og skaffet Dig alt det

Tillæg, jeg har kunnet.CBernh.il1.125. nu
især (sport.) m. h. t. præstation ell. forspring:

sætte op. Allerede i første Forsøg stødte

(kuglestødersken) 10,43 Meter, men senere

kunde hun ikke øge.DagNyh."U1934.14.sp.l.
I det 30. Minut øger (fodboldholdet) til 2—0.
Pol."U1941.4.sp.5.

II (jf. Øger 2, Øgning 1;

hos sprogrensere) addere. HjælpeO.574. 2.2) i

pass.: tiltage i tal, mængde osv. Moth.05.
da øgedes mit Haah. Grundtv.PS. II. 442.
Edderfuglene . . har været fredede i 5 Aar
og er i den Tid øget i overordentlig Grad.
Bogan.II.170. Dagen øges. JFJens.Di. 64.

løgn og snebolden øges snart, se Snebold 4.

2.3) intr.: tiltage i styrke. Vibens Skrig

øgede ik?Rrenåe. Kidde. B. 163. næsten kun
(især fagl.) om vind ell. (sjældnere) regn:

Regnen syntes snarere at øge end at mindske.
LivetsLygtemænd.(1902).55. Vinden øger, og
Kværnen er ikke Legeværk for en gammel
M.anÅ. MartinAHans.JR.93. vinden øgede og
gik om i noxåøst.Vikingen.^lil950A2.sp.2.
i forb. som øge i styrke, øge paa (sig):

Kulingen øger paa sig. MylErich.S.lOl. Vin-

den øgede stadig paa. smst.119. der laa en
halv Alen Sne i Gaderne, og nu gav det

ned fra Nordøst med en Storm, der stadig

øgede i Styrke. JVJens.H.223. 2.4) part.

brugt som adj.
\\

præs. part. den Folkegunst
. . som bestandig øgende og voksende om-
bølgede ham til hans I)ød.HBrix.(PoUli
1912.8.sp.2). den øgende Velstand vedblev.

VlaCour.DH.II.346. (til bet. 2.b:) det blæser

stivt og øgende. MartinAHans.JR.95.
\\ perf.

part. de unge Piger (forlader) Skolen . . med
et øget Maal af Kundskaber. r%re^.BB.
VII.70. Godsejerne . . paalagde Bønderne
øgede Byrder. Friderieia.l7&18Aarh.65. øget

Kundskab øget Smerte (1871: den, som for-

øger sin Kundskab, forøger sin Smerte^.
Præd.1.18 (1931).
Oge-dag, en. (til IL øge 2; jf. -nat;

1. br.) om hver af de dage, der i ældre ka-

lendere maatte tilføjes, naar hver maaned var

30 dage. NatTid.''lil894.M.2.sp.6. f -glas,
et. (til IL øge 2) forstørrelsesglas ell. mi-
kroskop. Moth. 04. VSO. IV 015. egelig,
adj. (af,, af IL øge; srøL forøgelig; nu næppe
br.) som kan øges (II.l). Moth.05. Naar
Tøiet har en god Luv, er det mere øgeligt.

VS0.IV.015. O Øgelse, en. flt. -r. {glda.

10 øghilse, øghels; sml. Forøgelse, Øgning; især

hos sprogrensere) vbs. til II. øge (især i

bet. 2). Moth.05. Denne Øgelse af Ordfor-
raadet fra Folkemaalet (er) særdeles glæde-

lig. J?/nP."/.iS78. i. sp. 4. de Lande, hvor-
fra Danmark . . skulde hente Paavirkning
til Øgelse af sin Knltnr. HVClaus. (Lande
ogFolk.I. (1910). 508). \\ det, hvormed noget

forøges, udvides; dels (sj.) til II. øge 1: VSO.
IV.015. dels til II. øge 2: saaledes som den

20 (o: brudevielsen) udføres . . stammer den,

paa den Øgelse nær, som Spørgsmaalene
have faaet, endnu mere umiddelbart fra vor
store Reformator selv. Kirketid.1878.729. Ar-
bejdergrupper forlangte gunstigere Arbejds-
betingelser samtidig med mindre Løn øgel-

se r. Tidens Krav.'^U 1897. 2. sp. 6. Øge-nat,
en. (isl. flt. aukanætur; l.br.) i flt. om øge-

dagene i den isl. kalender. SaUXIII.391.
-navn, et. ['ø'qa-] (Høysg.AO.55) ell. (spec.

30 kbh.) ['(oia-] (jf. skrivemaaden Øje- olgn.

LTid. 1726.769. vAph.(1759).327. Magi Pet.

FraLandogBy.(1900).105. Øgenavnene eller

„Øjenavnene", som vi sagde i Skolen. AaHer-
mann. (Socialdem. •/« 1939.11. sp. 4). jf. ogs.

HDahl.AM.94 og „ofte udtalt Ojenavn".
D&H.). flt. -e ell. (nu næppe br.) d. s. (Wess.

187). (glda. øgænaffn (Kalk.V1204. Ludd.
69), oldn. aukanafn (og auknefni^; vist til

oldn. auki, tillæg (se u. II. Øg); jf. Bi-,

40 Vedernavn) I) (nu næppe br.) om tilnavn i

al alm. (uden hensyn til om det tillægges en
i god ell. daarlig hensigt). Moth.04. nåar det

(o: ordet hellig) er et øge-navn, saasom:
hellig Karen. Høysg.AG.55. VS0.IV.015. 2)

(jf. Spidsnavn^ nedsæt, betegnelse, brugt som
tillæg til ell. i st. f. det egl. navn paa en ell.

noget for at haane ell. drille; nu især om saa-

dan betegnelse brugt i forb. m. ell. i st. f. en

persons virkelige navn. Ingen maae angribe

50 nogen med Uqvems Ord, Skjelds Ord, eller

tillægge nogen noget Øge-f^avn. SøkrigsA.

(1752).§636. Trine! vilde du mig favne,
|

Hvis jeg som en Nidding stod, |
Hørte taus

paa Øgenavne,
|
Og det hævned ei med

Blod? PMøll(1855).I.54. Baaden hed „Span-
den" . . Men som det saa ofte gaar med
Øgenavne, saaledes var det ogsaa gaaet
her. Øgenavnet var blevet til et Kælenavn.
Drachm.STL.59. Der gror Øgenavne op over-

60 alt i de smaa Byer . . I . . Florens træffes

Navne som disse: Abemund, Tykhoved .

.

Sovetryne. VVed.BB. 242. \\ ogs. undertiden

om nedsæt, personbetegnelse brugt til en gruppe
personer (undertiden nærmende sig bet.:

XXVn. Rentrykt 'V. 1954 92
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skældsord). Det Ord Pietist er ellers et Øge-

navn, som deres Modstandere have tillagt

dem, og som de gode Folk retteligen vegre

sig for at kiendes yeå.Suhm.Y22. „kjøben-

havnsk Rendesteenssnager" var et gængs
Øgenavn til Almuens Drengebørn. Ot;ersA;.L.

23. Han var helt sur i Masken og begyndte

at give os Øgenavne: Saadan nogle Dri-

verter. T7itt6orgf,F.2 36.
II
(nu næppe ir.) i al

olm. om ord med nedsæt, bet. om en anden lo

suurmuulen og tverøyet Elskere havde saa

lenge maat vente efter sin Pige, som jeg,

havde hånd ikke stampet, soeret, kaldet

hende ustadig, falsk, ja givet hende fleere

Øyen&ynG. KomGrønneg.Y 187. Den nyere

Skole . . giorde Tolerants . . til et Øgenavn,

der skulde betegne lunken . . Ligegyldighed.

Oehl.Er.I.ldl. (recensenterne) gav gode Bø-

ger slemme Øge-Navne for enkelte Misgrebs

Skyld. Gmndfv. LT. 23. -nævne, v. (dan- 20

net til -navn; sj.) give ell. benævne med et

øgenavn (2). Fabius — Cunctator o: Nø-
leren, som de øgenævnede h.aim.Blich.(1920).

XXVII.IO.
Øger, en. flt. -e. (glda. øgæræ (Bønneb.

1.168); afl. af II. øge; sj.) i) person, der øger

(II.2) noget. Romernes glorværdige kejsers,

rigens bestandige øgers, Siciliens konges,

herredømme. PKierkegaard. Arnold af Lybeks

Slavekrønike.(1885).223. han var . . ingen 30

Øger af Rigets Magt og Anseelse. OZoe/oe<i-

Petersen.ÆgyptensKætterkonge. (1943).23. 2)

(hos sprogrensere) addend, la Cour. Hist.Mate-

matik.IIl.(1899).15. \\ f multiplikator (2).

vAph.(1772).III.509.

Øg-kreatur, et. (jf. -bæst; dial.)

d.s.s. I. Øg 1. Cit.l728.(Vider.V.60f.). Øg-

creaturer, Stude, Kiøer.Cit. 1736. (Jy Saml.
4R.III.248). Hvo som tøjrer noget øgkreatur

med sit føl imellem kornet. Cit.l758.(Vider. 40

11.76). Feilb. BornhOS.
Øg-lade, en. se u. III. øde 2.3.

Øgle, en. ["(oila] (jf. HDahl.AM.99 sarnt

skrivemaaden Øjle. Wied.Silh.65) ell. (høj-

tid., 1. br.) [løCOqb] (jf. Mohr.L. samt Øgle

ell. 01. Moth. 05). flt. -r. (ænyd. øgle, øle,

ødle, glda. ydel, ødlæ, sv. odla, no. øgle,

no. dial. ødla, ela ofl., oldn. ey81a, e51a; af

uvis oprindelse; om formen øgle se Brøndum-
Nielsen.OG.II.148} betegnelse for forsk.kryb- 50

dyr; i zool. spr. om krybdyr af (under)-

ordenen Lacertilia (ell. Sauria), der bl. a. om-

fatter firben, staalorme, gekkoer, leguaner og

ormeøgler; tidligere som en mere omfattende

betegnelse (bl. a. indbefattende krokodiller, se

Brehm.Krybd.32ff.) og endnu som 2. led af

ssgr. brugt om (spec. forhistoriske) krybdyr af

andre ordener (se fx. Aale-, Fiske-, Flyve-,

Hval-, Kæmpe-, Skildpadde-, Skjold-, Slan-

ge-, Svane-, Tordenøglej; uden for fagl. spr. 60

(dog nu 1. br. i rigsspr.) som fællesbetegnelse

for firben, staalorm, snog, hugorm olgn. (jf.

Frem.DN.559) ell. spec. om firben (Thurah.
B.12. Raff. (1784). 247. Esp. 408. Feilb. (u.

ødle, øgle^. UfF. jf. ssgr. som Glans-, Grøn-,

Hede-, Mur-, Sand-, Skovøgle^; tidligere ogs.

spec. om slange, hugorm (jf. Moth.Conv.02);
(dial.) om forsk, andre dyr, bl. a. salamander
(Thorsen.189), tusindben (Kort.112) og stor

larve (smst.). der Paulus reev en Hob Riis

sammen, og lagde dem paa Ilden, krøb en
Øgle (SkatRørd.: en Hugorm; 1948: en Gift-

slange^ ud.^p^-^^-'^' *liun (0: gudinden
Avind) blant Øgler sig o c slanger pieide

skiule. Holb.Paars.6. Storken . . napper Snoge
og Øgler med sit lange, røde Næb. NPWiwel.
JL.54. DanmFauna.1.2. Lieberkind.DV.YI.

141.
II

i sammenligninger. *vi troe, men
Tvivl sig klæbe

|
Som en Øgle ved vor Tro.

Grundtv.SS.1.121. *en Stol, hvis Arm
|

sig

som en Øgle hxigeå.Stuck.lI.138. hun drak

jo som en Øjle. Wied.Silh.65. \\ billedl. *Du
(0: en bog) skjænked tidt en Nøgle

|
Til

Paradisets Lyst;
|
Du dræbte tidt en Øgle,

|

Der ruged i mit Bryst. Winth.II.30. (1. br.)

om person: jf.: (han var) ret en Helvedes-

Øgle. LJ?ø?/er.(?.ii2.
II

i talem.; der er øgler
i mosen, (dial.) d.s.s. der er ugler ell. ulve

i mosen (se u. I. Ugle 2.1, Ulv 2 slutn.).

P.P.Hist.Billeder.I.(1863).184. Krist.Ordspr.

398. se ogs. u. Øgleunge.
||

(astr.) navn paa
stjernebillede paa den nordlige himmel ml.

Svanen og Andromeda (Lacerta). Ursin.Astro-

nomien.(1838). Tilliv. SaVXXll.323. Øg-
le-, i ssgr. foruden de ndf. nævnte kan nævnes

flg. (som regel sjældnere) ssgr.: Øgle-art, -bo,

-edder, -familie, -hoved, -tand, -vrimmel.

-blik, et. ^^7. Slangeblik; l.br.). Han havde
nogen væmmelig stikkende Øjne. Men mig
skal han ikke forgøre med sit Øgleblik. J.n5

Nx.PE.Il.211. Aakj.PA.146. -edder, en.

(bibl.) d. s. s. -galde, -gift. Deres Viin er

Dragegift og grum Øgleedder (Chr.VI: øgle-

galde; 1931: Øglers gruelige Edder^. 5Mos.

32. 33. -fugl, en. (zool.) d. s. s. Oldfugl.

BøvP.1.59. Lieberkind.DYVII.67. -gaard,
en. (1. br.) ormegaard. Winth.HF.8. D&H.
-galde, en. (nu næppe br.) d. s. s. -gift.

5Mos.32.33 (Chr.VI; se «. -edder;. VSO.IV
016. Rosenk.ES.1.48. -gift, en. (jf. -edder,

-galde; 1. br.) en øgles (slanges) gift. (ofte

billedl). Dend fiine Falskhed (er) som Øgle-

Gift, at sraage. LThura.Poet.198. Den Luft,

som din Bebreidelse forvandler
|

Til Øgle-

Gift. Em?, ('i924;. F/. 52. der er Øgle-Gift (Chr.

VI: øgles forgift; under deres Læber. Ps.

140.4. -padde, en. (zool, foræld.) sala-

mander (1). Liitken.Dyr.^243. -rede, en ell

(ikke i rigsspr.) et (Rein.ND.171. Blich.

(1920).VIII.27). (nu I br.) øglers bo, rede;

næsten kun billedl, især om sted, hvor slette

mennesker udklækkes ell holder til. *Frankrig

er kuns en Øglerede. PAHeib. (Lommebog

f.
Historie og Selskabelighed. (1796). 125). Mit

Bryst var et Øglerede (0: opfyldt af onde

tanker). Blich. (1920).VIII.27. jeg (hørte)

Udbrud af Henrykkelse over, at denne

parlamentariske Øglerede (0: parlamentsbyg-
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ningen) var bleven jævnet med Jorden.
Østrup.Er.llO. -slægt, en. {ænyd. øgle-,

ød(e)leslecht; jf. -æt; nu 1. hr.) næsten kun
hilledl. den liderlige Skare

|
Og Satans

Øgle-Slægt, som det (o: et guds ham) om-
gaaes med. CUtau.IR.35. Frederik den Tredie

besteg sin Faders Throne med bundne Hæn-
der, — bundne af en Øgleslægt, som mis-

brugte . , sin Forrang til Skjændsel.iV^PWi-
wél.NS.60. -tunge, en. (nu sj.) I) en øg- lo

les, slanges (giftige) tunge. *De spæde Fugle
Børn og dunepenned Unger

|
I egne reder

ej var fri for øgle Tunger (o: for angreb

af øgler). Holb.Metam.44. Øgletungen (1871:
Otterslangens Tunge^ slaar ham (o : den gud-
løse) ihiel.Job.20.16(1931). 2) i udtr. for ond
ell. listig tale. vAph.(1764).493. Der sidder

en Øgletunge paa h&m.VSO.IVOlS. *Jeg
frygter Underhandling mer end Kamp

|
Og

deres Øgletunger mer end Sværd. Recke.DE. 20

114. ogs. om person, der fører saadan tale:

Dummer-Hoved, Øgle-Tunge, Bagtaler, For-

vovne, Oprører og Skan^øselBiehl.DQ.H.
350. 3) t tungesten (1). LTid.1724.286. -un-
ge, en. (ænyd. d. s.; nu højtid., l.br.) I)

i egl. bet. Brat Ormen og de fæle Øgleunger
|

saa gispende i Græsset ned maa bide. Oehl.

Digte.(1803).40. *(solen) ruger Øgleunger ud
i Sandet (o: i de varme lande). ThøgLars.DF.
61. 2) billedl. Ugudelige Giærighed,

|
O 3o

Øg\e-tjn^e.Clitau.PT.148. især om ondt, for-

dærvet afkom ell. menneske (ogs. som skælds-

ord m. ret ubestemt bet.) : der han (o : Johannes
den Døber) saae mange Pharisæer og Sad-
ducæer komme til sin Daab, sagde han til

dem: „I Øgleunger! hvo viste Eder at fiye

fra den kommende Yrede? '' Matth.3.7. Din
Pulver-Hex, din Serpent, din Øgle-Unge,
KomOrønneg.1.334. Heib.Poet.VII.192. (nu
næppe br.:) klække øgleunger op: det er 40

bedre at klekke ørne unger op, end øgle

unger. Moth.K142. ;/. Barm sp.1152*^«-: Du
Øgle Unge, som jeg har klækket op i min
Barm, hun er icke saa snart bleven varm,
førend hendes utaknemmelige Sind søger at
giøre den ondt, som har taget sig hende saa
nær a,n.KomGrønneg.II.177. det Femte Bud
lærer mig at dræbe Øgle-Ungen i min egen
Barm, at erindre, at jeg er . . et Vredens
Barn. Nord Brun. Hellige Taler. II. (1798).103. so

ordspr.: af øgle kommer øgleunger. ikfo^/i.05.

„siges, i figurlig Tale om onde Mennesker,
der nedstamme fra ligesaadanne Forældre."
VS0.IV.016. t -urt, en. 2f almindelig slange-

hoved, Echium vulgare L. vAph.(1759).324.
IDJust. Havevæsenet. III. (1 774). 144. -yn-
gel, en. (nu 1. br.) især i sammenligninger
ell. billedl. (jf. -unge 2). vAph.(1764).493.
VS0.IV.016. hans Ord er Dragetænder; de
vil bryde

|
af Jorden op igjen som Øgleyngel. 60

Schand.UD.144. -æg, et. I) (zool.) i egl. bet.

BøvP.II.591. 2) (1. br.) i billedl. udtr. Hvil-
ket giftigt Øgleæg

|
Udklækker ikke Rygtet

med den skumle Løgn? Oehl.XI1.187. rede-

ligt at føre Forfatningens Sværd mod de
daarlige Love og slaa dem ihjel, efterhaanden
som de krøb ud af Regeringens Øgleæg. ilø-

rup.III.171. -æt, en, (jf. -slægt; l.br.).

(trællenes anfører:) „Slaaer, Svende! slaaer".

I
Bønderne: „Hug ned den Øgleæt,"OeW.

ND.314. PMøll.(1855).II.222.
Øgning, en, flt. -er. (glda. watnsøg-

ning, oversvømmelse, højvande; vbs. til II.

øge) f) det at øge noget, ell. det at noget øges.

I.i) (især skræd., haandarb.) til II. øge 1:

Moth.05. VSO.IV. 016. Øgning af Ærme.
SyStrikkeB.398. jf. bet. 2,i : Ved vandrette
Øgninger af Papbanerne kan man . . over-

lappe med passende Overlæg. HFB.1936.380.
1.2) til II. øge 2: forøgelse. Moth.05. Staldenes
brølende eller brægende Bestand lover baade
Trivsel og Øgning. KGBrøndst.B.384. syste-

matisk Øgning af Statsindtægterne. Verden
OD.III.156.

II
(hos sprogrensere, sj.) addition.

Hjælpe O. la Cour.Hist.Matematik.III.(1899).

15. 2) hvad der er tilsat, tilføjet et stykke som
udvidelse, ell. sted, hvor de to dele er sammen-
føjet; især i flg. anv.: 2.1) (jf. u. tiløge;

skræd., haandarb.) stykke, der er øget til et

andet, ell. det sted, hvor de to stykker er syet

sammen, (teatertæppet) var sammenlappet af

adskillige gamle Lagener og Duge , . hvis

Øgninger hist og her gjorde en gandske
pudsig Yirkning.Rahb.Tilsk. 1793. 771. Det
var giort saa net, at det ikke var muligt
at see Øgningen o: Stingene. VS0.IV016.
Denne Øgning eller Kile skal altid sættes

paa Vnderærmet. SyStrikkeB.46. 2.2) (bygn.)

bygningsdel, der er føjet til en bygning for at

udvide den, ell. sted, hvor de to bygninger er

bygget sammen. Øgninger i Murværket viser,

hvor Grænsen er mellem de to Bygnings-
partier. VLorenz.RD.28. Nutildags kan de
talrige Tilbygninger og Øgninger give mange
af vore Landsbykirker en særdeles kom-
pliceret Vl&n. Mackeprang.L.43. 2.3) (l.br.)

mundtlig ell. skriftlig tilføjelse, udvidelse; til-

læg (3,3), P, Laales Ordsprog-Samling . . er

vokset under Vejs, og . , Øgningerne er

gjorte af forskjellige Hænder. Brandt.CP.84.
Kirketid.1878.509.

\\ f (gram.) orddel, der

tjener til ordafledning (affiks), i visse sprdg

hår Derivata deres augmenta eller Ø'gninger

og Tilvext nti f6r og nti hkg.Høysg.AG.27.
smst.49.

Og-pude, en. (jf. Studepude; dial.) en

af siv flettet pude, der anbringes om halsen

paa trækhest, og hvortil trækket fæstes. Dania.
1.8. Feilb. AarbAarh.1933.30.
egre, v. (fynsk, sjæll. øjre. Junge.409.

Rask.FynskeBS.71. CReimer.NB.221. fynsk
øre. Brenderup.§34,7. Flemløse.4). -ede.
(ænyd. øgre, øfre, ogre (aagre), hollandsk
ykkra sik, okkra sig, blive raskere, hurtigere

(Rietz.835), jf. sv. dial. okkra sig, forøges,

vokse til; af uvis oprindelse, jf. SprKult.I.
91 ff.; dial.) sætte i bevægelse; bringe liv

i; kvikke op; ofte m. h. t. hest: røre; ogs.

92*
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m. h. t. person: faa til at røre sig; sætte fart

i; refl.: røre sig; komme i gang; i pass.:

blive livlig, oplivet, aarvaagen. øgre . . rokke,

ruske, bevæge. Moi/i.06. Øgre nogen; Exci-

tare somno.Rostgaard.Lex.06c. en Tjener,

der øjrede sin Herres Rest. Raketten. 1833.

263. (spillemanden rakte) Violinen til een

af de unge Karle, og lod ham spille, thi

han vilde ogsaa „øire" Benene lidt (o: i

dansen). HCAnd.OT.1.99. En red der igjen lo

paa Træhest, for „den kunde dog bedst

øire Bondeknolden." sa.T5./,iS. Lad hende
(o: en hest) kun løbe lidt, Mads, og løb

Du selv med. Du har godt af at blive

øiret ogsaa; for Du har jo siddet og kastet

Rug hele D&genl AntNiels.FL.il.100. MDL.
VSO.IY028. HjælpeO.566. Feilb.

Ø-g^rnppe, en. I) d.s.s. -gaard 1. VSO.
IV.Oll. Den Fynske Øgruppe. Meineri.iV^a-

turen og Menneskelivet. L(1854). 62. de vest- 20

indiske Øgrupper. PoL»/iii93«.l.sp.i. 2) (jf.

II. 2.4; med., foræld.) i flt., om runde ell.

ovale flader af lymfoidt væv i tyndtarmen
(Peyerske Plaques). BiMLæg.XIX.57.67.
e(]i), interj. [6'] (jf. æ(h)^. I) som gen-

givelse af forsk, menneskelige lyde, bl. a. som
udtryk for (vrissen ved) utilfredshed, utaal-

modighed, ell. (jf. æ(h) 2) som udtr. for den
langtrukne lyd, der frembringes af en talende,

medens han leder efter ordene, resignere, som 30

Du mener, ud i det Blaa — oh! ud i Nix!
det er Bavl. EChristians.Hj.312. Hvad glor

du paa? Hva? — Øhh! Idioti LLarsen.Halv-
mennesker.(1903).66. Det vil næppe forandre

noget i Deres Stilling — foreløbig — det vil

sigøh, skulde De selv ønske og sige op saa,

saa vil jeg selvfølgelig betænke Dem med et

pænt Gratiale — øh —.Soya.AV.36. fPSa-
broe.] Jeg erikkeTaler.(1940).6 (se u. æ(h) 2).

2) (nu sj.) d.s.s. III. øf. (ofte gentaget). Vi 40

ere Sviin Fallill. Øh øh øh øh øh.Uolb.Ul.

1Y.4. HCAnd.ISverrig.(1851).199. BilledABC
ogLæsebogudg. af ChrBredsdorff.(1869).47.
Ø-hav, et. (geogr. ell. tD) et af øer

opfyldt hav; arkipelag. det græske Øehav.
Primon.Lexieon.(1807).25. Ceylon . . knyt-
tede Forbindelsen med det indiske Øhav.
Verdenshist.YlS. det sydfyenske Øhav.^cTi-

tonFriis.D0.L8. ||
(nu 1. br.) i best. f. spee.

om havet ml. Grækenland og Lilleasien. VSO. so

IV.Oll. -havn, en. (fagl.) en havn, der er

beliggende frit ude i vandet og kun staar i

forbindelse med land ved en bro ell. dæm-
ning. MylErich.(Pol."liil901.1.sp.4). OpfB.*
11.442. -heist, en. (jf. -bagge ; især landbr.,

vet.) hest af de paa de danske øer hjemme-
hørende racer; spec. om Frederiksborghest;

ølænder (2). LandmB.II.170.
»j, interj. [mi olgn.] (ogs. skrevet oj. —

(sj.) m. udvidet form (sml. fx. halløj sa, hovsa, 60

opsa (u. op 14.1^ samt hejsaj: øjsaj. (sv.

oj(oj), no. oi, eng. oi, fr. oie, oye, jf. lat.

oiei samt hoj (høj)) udraab, der udtrykker
overraskelse ell. forundring olgn.: hovsa!

naa dat „Det er en feil Familie, der har
faaet Legatet!" — „Øi!" skreg Levi med
et Sæt. Goldschm.R.l 59. „Hun har løbet om-
kap med en Hest." — „Med en Hest. —
Naar var det?" — „Øj, Hillekors — ja, det
var før der var tænkt paa nogen af os to."

Pont.(Dags-Avisen.^hl885.3.sp.2). hun (lod)

sig falde bagover, og øj, hvor Vandfladen
brast og gav sig til at pruste og spytte.

BerlTid.'l»1933.Sønd.4.sp.l. Vi betragtede
Gæsterne. Øj øj — dér sad jo N.N. Poi."/»

1926.13.sp.5. „Lad min Hustru være uden
for Samtalen!" . . „Øjsa . . da sad De ellers

og flæbede over hende forleden." Brodersen.

T.159.
^

I. Øje, et. (i rigsspr. som fk. kun i visse

ssgr. m. -øje som efterled, til betegnelse af
levende væsener, dels om menneske (se Luk-,
Skel- 2, I. Vindøje^, dels (som fremherskende
genus) i navne paa dyr (se fx. Fir- 2, Hvid-,
Mørk-, Rødøje, jf. Guld- 2, Paafugle-, Rand-,
Sølvøjej ell. planter (se fx. Kristus-, Krist-,

Kvæg-, Skønøje, jf. Okse- (4), Skønheds-
øje^^. ['(oia] Høysg.AG.51. (dial. ell. arkais.

(i nyere folkevisebearbejdelser, ved rekonstruk-

tion af rim) Yv(e) (Iv(e)), Øv(e) olgn. Kom
Grønneg. 1.325 (flt. Yven). Smiden som slår

Øvet yd pu Fokl (0: folk).GldgsSkæmt.31.
*Han blinked med sine Øvne (00 Søvne).

Grundtv. Da. Kæmpeviser. (1847). 124. *Skam
faa du, Strange, som du kanst lyve!

|
din

Konge han haver ej uden et Yve. Folkeviser

iUdvalgvedSvGrundtv.(1882).417. MDL.666.
675. FDyrlund.Uds.l3(sydsjæll.). jf. Feilb. og

Esp.§127,l.§131,3,a).
\\ flt. (alm. i alle bet., jf.

dog ndf. l.60ff.; om formen øj ene (biform til

øjnej se sp 1465^^) øjne ['(oina] (sml.: éje

har (i flt.) øjne og bien. Høysg.AG.51) ell. (nu
kun dial.) øjen (fx. Aab.4.6og5.6(Chr.VI).
Rose.Ovid.I.129(csD fløyen). Holb.Kandst.V8.
sa.Ep.I.200. KomGrønneg.II.22.III.28. Lan-
gebek.SA.20. PEdvFriis.S.346. Ew.(1914).
1.355.II1.261. OeconH.(1784).I.243. JBaden.
DaL. NaturhistSS.1,1.91. Abrah.Dån.Sprach-
lehrefurDeutsche.(1812).18. Hrz.D.1.76. And
Nx.FD.57. jf. Moth.06. Rask.Grammarof
the Danish language. (1830). 22 (formen angivet

som foræld.). VS0.IV017 {„meest . . i ældre

Skrifter"). Mikkels. Sprogl. 165 samt MDL.
666.675 {Øvn, Yvn). Esp.§127,l{kpn, ældre

ivan). FrGrundtv.LK.199.240. Dania.IX.33
(sydsjæll.). UfF.(Møn). Feilb. LollO.{„6im,
ældre: o'an") og u. Glar- 2.2, Krans-, Ne-
gen-, Rødøje samt u. bet. 6.1 og ssgr. m.
Øjen(s-)j ell. øjer ['mier] (sj., til dels spøg.,

i bet. A-B: Bagges.I.167 (jf. smst.373).

Grundtv.PS.IV172 {00 Løjer), jeg kunde have
slaaet hende ihjel med de Øjer, jeg satte

paa hende. Tom Krist. Overs, af Farrell: Unge
Lonigan.(1942).167. jf. u. Koøje^; — hyppig

i bet. 16.4-6 (s. d.; jf. ogs. u. bet. 14. 1 og 6,

16.1-2^, sml. u. Katte- (2), Ko-, Naale-,

Negenøje og flt.s-former af plantenavne, som
Okseøjer (4), Soløjer (Drejer.BotTerm.283;
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jf. Soløje B)
II

best. f. flt. øjnene ell. (nu
dial. (sml. Feilh.), til flt. øjen; ogs. under-

tiden (jf. sp.l464**J som Uform til øjnej

øjene (Jeg har ont i øiene. Moth.07. han
er deylig i mine Øyene (Holb.Hex.(1743):
Øyen^, han er ogsaa deylig udi jeres Øyene
(Holb.Hex. (1743): Øyne^. Holb. Hex.II. 5.

*(jeg) vended Øjene (Holb. Mp S. 74: Øy-
nene^ til anden Side hen. sa.Metam.57. Dette
Skue-Spil er meere for Ørene end for Øjene.

sa.Ep.Y22. Slange.ChrIV.474. baade Siælen

og øjene paa h.dim.Cit.l736.(Falsteriana.l8).

se ogs. u. III. slaa 11.2 slutn. og Øjenlaag 1)
ell. t øjenene (Hersl. Sande Christnes Skarp-
sigtighed.(1731).30. Riis.ÆD.E3v; sml. ældre

bornh. Yv(e)nen (Cit.l755.(Thott4°1507.65r)),

ivonan (Esp.§131,3,a)) ell. (til formen øjer^

øjerne, {æda. øghæ, sv. oga, no. øye (og

augej, oldn. auga, eng. eye, ty. auge, got.

augo; besl. m. lat. oculus (jf. Monocle^; sml.

Vindue (sp. 34**^) samt II. øje, II. øjne)

A. (jf. II. Blik 3.5, Syn 8.i^ om legemsdel

hos mennesket og en række (højere) dyr: hvert

af de to kugleformede organer (øjeæbler)
med tilhørende hinder, muskler, nerver m. m.,

der har deres plads ved siden af hinanden
i huller i kraniets forside under pan-
den, og som tjener til at modtage syns-
indtryk (sml. bet. 6), ell. om tilsvarende syns-

organer hos andre (lavere) dyr (jf. fx. Bi-,

Facet-, Isse-, Punkt-, Skaft-, Stilk- 1, Tele-

skopøje^; ogs. m. videre anv., især om par-
tiet omkr. dette organ (jf. fx. forb. blaat

øje u. III. blaa 2.1 samt Syn 8.2^ ell. som
sammenfattende betegnelse for organet samt
dets omgivelser (jf. fx. udtr. som kaste noget
i øjnene paa en, et slag i ell. paa øjet^, henh.

om dele af hvad der findes i øjehulen,
som øjelaaget (fx. et bygkorn paa øjet, ell.

vende øjet o: krænge, vende øjelaaget (for at

fjerne et fremmedlegeme)) , rummet ml. øje-

la ag og øjeæble (saaledes ofte fx. i forb.

faa noget i øjet^, øjenkrogen (fx. have en
taare i øjet^ ell. dele af øjeæblet(s hin-
der) (jf. sp.l466**); endvidere (jf. bet. C) om
øjenhulen (kraniets to uhyggelige, tomme
øjne og grinende tænder ).

I) i egl. bet.

I.l) i al olm. Øyenbrynen paa det høyre
Øye.LTid.1727.205. Øynene . . staaer ud af

Hovedet, ret ligesom et par Stude- Øyen.
Pamela.1.272. »Øiet er en ædel Deel

|
Af

Mennesket. Hrz. IX. 287. øjnene ligger ell.

sidder langt inde i hovedet paa ham
i ||

(i særlige forb.) i gen. øjets hvide, laag,

lukkemuskel (VoreSygd.I.132), sprække, øj-

nenes vinduesskodder, se II. hvid 1 slutn.,

Laag 2.3, I. Sprække 2.1, Vinduesskodde 2.
||

bade (OeconH.(1784).III.172. jf. bade l.i;,

dryppe (jf. dryppe 3.2^, salve (Aab.3.18.

jf. IV salve 1.1^, (ud)skylle (Panum.654),
sminke (Ez.23.40. *Mal dine Læber,

|
smink

dine 0]ne.FrNygaard.O.40), to (Tode.Overs.

afØien-Raad.(1796).34), vaske (OeconH.
(1784).111.50. AndNx.FD.57) osv. sine ell.

ens øjne. gnide, gnikke øjnene, se gnide l.i,

gnikke 1.
fj

i sammenligning; spec. (jf. u. Øje-
sten l.a; nu næppe br.) om hvad man elsker

højt. Philocyne elskte Melampe (o: en hund)
som sine egne 0yen.Holb.Mel.il1.2.

\\ (ofte

styret af præp. med ell. (jf. u. bet.b.i) som
obj. for have^ i udtr. angivende øjnenes

10 antal, to øjne, se III. to l.i. jf. Øjenpar:
hver af (stjernerne) blinkede som et Par
Øine, saa milde, saa klare. HCAnd.(1919).
III.255. et Par blaa Øine . . mildede ham
iTnøde.Tolderl.H.174. — t udtr. for at eje,

være udstyret med et unormalt antal øjne;

om fabelvæsner (i menneskeskikkelse), fabel-

dyr: (lammet) havde syv Horn og syv Øine
(Chr.VI: øyen). Aab. 5. 6. Crocodiler .. ha-
vende 4. Øyen i Hovedet og 2. under Bugen.

20 Pflug.DP.543. Cycloperne afmales med eet

Øie midt i Fanden.VSO.IYOn. Feilb. spec.

{ænyd. Anna med det eene Øye. Cit.1683.

(LHøyer.G.36)) i forb. som ham med det
ene øje ell. (kun) have eet øje, om per-

son, der har mistet det ene øjeæble ell. (jf.

bet. b.i) synsevnen paa et af øjnene: *I)a

treen en Gubbe langsomt ind i Hallen.
|
Eet

Øie har han knn.Oehl.III.lll. *jeg (o: ma-
trosen) (møder efter døden) Wessel, Juel og

30 Rud,
I
Og Ham med det ene Øie (o:

Chr.IV).Winth.IY22. jf. Holb.Bars.IV9. sa.

Hh.I.340 (se u. bet. 2.4J og ovf. sp. 1464".

1.2) t særlige forb. m. adj. ell. part.; navnlig

(jf. Bald-, Fiske-, Kineser-, Ko- 1, Mandel-,
Ugleøje samt bet. 2 og 6) m. h. t. øjnenes

(øjeæblernes, regnbuehindens (se sp.l467"^).
øjen -spalternes ell. -omgivelsernes) placering,

form, udseende. Strudsen (har) ovale aabne
Øine. LTid.1728.604. have stærkt fremlig-

40 gende, eller saakaldte gloende Øjne. Toic.
ØP.32. (hesteprangeren:) Pigen der har en
god Reisning, et herligt Fodskifte og et

reent Øie.Winth.VIII.51(sml. III. ren 2.2;.

fremadvendte, tætstillede Øjne.JVJens.DF.
194. dybtliggende (VSO. FrSkousbo.Barnet.
[1914]. 18), fremstaaende, hule (II.3), ind-

faldne (se III. glo 2), indsunkne (se ind-

synke 2), mandelformede, randede (I.2), slid-

sede (3), udhvælvede, udstaaende (1) øjne,

50 se fremstaa (2.i) osv. sml. u. V skæv 2.1.

smaa ell. store øjne: Moth.S841. *Høire

stort, og lidet venstre Øie (0: paa Midgaards-
ormen).Oehl.XXIX.118. (hunden) har to

Øine, hvert saa stort som Rundetaarn.
HCAnd.(1919).I.9. *En Spurveunge ..

|

med store Øjne og lange Ben. Kaalund.224.
(te) påstås at give store øjne og tynde lår.

Bom.S.82. om udtr. som gøre store øjne,

anse med store øjne se bet. 6.3 og i. — hos
60 insekter m. m.: sammensatte, stilkede øjne

ofl., se sammensætte 3.2, stilket 1.4. || som
genstand for æstetisk vurdering, dejlige (se

dejlig 2.2;, grimme, kønne, smukke (Moth.
06) osv. øjne. spec. i talem. som ikke for
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ens kønne ell. smukke (ell. blaa; jf. ndf.

l.lSff.) øines skyld, (tilsvarende udtr. i eng.

og fr.) som udtr. for, at en handling, der kom-
mer en anden til gode, udføres af egoisme, i

egen interesse, med bagtanke (og ikke fordi

man er betaget, charmeret af den, hvem hjælpen

osv. ydes). Bild Jer aldrig ind, at han tar

(o: ægter) Jer (o: en rig kvinde) for jeres

smukke Øines Skyld.Skuesp.Y192. Det var
ikke for Belgiernes kønne Øjnes Skyld . .

at England drog i Krig. ChrReventlow.Krigs-
aarsagerogKampmaal.(1916).2. (grev Frijs)

ventede sig ikke, at Frankrig overfor Dan-
mark skulde lade sig lede af ideelle Bevæg-
grunde og for vore blaa Øjnes Skyld hjælpe
os. AFriis.DK.142. || m. h. t. regnbuehindens

farve, blaa, brune, graa, grønne, lyse, mørke,
sorte (IV2.1) øjne, se i reglen de paagældende

adj. jf.bet.lå.i: Susanne med det sorte
øje (ell. Susannes sorte øje ofl.), (efter eng.

black eyed Susan) 2( prydplanten Thunbergia
alata Boj (hvis blomst har fløjlsagtigt, sort-

brunt midterparti). BerlHaveL.III.160. Joh
Lange.Pl.(1949).72. røde øjne, se (spee.)

bet.2.1.
II

det indre (sml. u. bet.l.i), henh.

ydre (sml. u. bet. 6.2) øje, (især anat.) om
organets indre, henh. ydre (synlige) del. En-
hver kjender den overordentlige Følsomhed,
som Øiets forreste Flade faaer . . Det indre

Øie faaer ulige færre Følelsesnerver. J5sc/i-

richt.DetmenneskeligeØie.(1843).20.
\\

(med)
tilbundne øjne, se tilbinde 2.

1.3) i (andre) (særlige) forb. m. præp.
\\

ligne en, som han var skaaret ud af

hans øjne, (nu kun dial.) ligne en aldeles,

„som om man var snydt ud af næsen paa en."

Rahb.(MO.). Han ligner sin fader så nøje,

som om han var skåren ud af hans øjne.

Krist.Ordspr.586.
\\

(delvis til bet. 5.5) i forb.

som være god(t) for øjnene, gavne, være

en lise for ell. helbrede ens (daarlige, svage)

øjne. Smaragden . . er god og sund for

0inene.Brandes.Goe.il.180. det er ikke godt
for øjnene at læse i tusmørke I ingenting

er godt for øjnene, se I. Ingenting 2 (sml.

u. I. Intet 2). talem. (efter HGAnd.): det
grønne er godt for øjnene (jf. Sir.40.24

og u. bet. 5.4 beg. samt: *De stærke Farvers

Skin tilsidst vort Syn formørke,
|
Men der-

imod paa Grønt vort Øie samler Styrke.

Wess.47). (ællingerne) saae til alle Sider

under de grønne Blade, og Moderen lod dem
see saa meget de vilde, for det Grønne er

godt for Øinene.HCAnd.(1919).I.55. sml:
det havde en grøn Farve, saa at det var en
Velgjerning for Øinene. smst.III.198. || sty-

ret af (i) mellem, (om dial., spøg. talem. se

Krist.Ordspr.302. Bom.S.II.78). Gedebukken
havde et anseeligt Horn imellem sine Øine
(1931: i Panden^. Z)an.S.5. især i talem. (m.
Næsej som udtr. for at være normal: alle folk

ligner hverandre, de har næsen imellem
begge øjnene, se ligne 3.1. Naturligvis deles

disse (fantastiske synspunkter) ikke af Folk

med Næsen midt imellem Øjnene (0: fornuf-
tige, besindige folk). Berl Tid.^Vitl952.Aft. 8.

sp.l.
II

i udtr. for, at noget hører til, er en
del af øjet (spec: af øjeæblet), (ofte styret

af i). Øienest . . Den lille Yre, som sidder i

Øiet tæt ved Næsen.VSO.IY024. Pupillen
i 0iet.Sal.VII.455. det hvide ell. sorte i

(ell. afj øjnene, se II. hvid 1 slutn., IV.

sort 2.1 beg. (samt Moth.012). stenen i

10 øjet olgn., se Sten 6.5. jf. Øjesten I.2: Be-
var mig som en øyesteen i øyet (1871:
Øiestenen, Øiets Bsitter). Ps.l7.8(Chr.VI).

||

(sml. u. bet. 2.1^ i udtr., der angiver udseende,

tilstand af øjets omgivelser; styret af om: han
var saa pindmager, saa rynket om Mund og
Øine. HCAnd.(1919).III.220. (hun) har store

mørke Ringe om Øjnene. Wied.Da.57. styret

af under: man (skulde) tro, han var ma-
let under Øjnene — men det er maaske

20 kun blaa Ringe. Bang.II.64. have (hud)poser,
(mørke, sorte) rande ell. ringe under øjnene,

være poset, sort under øjnene, se Hudpose,
I. Pose 2.3, poset 1, I. Rand 2.1 slutn.,

I. Ring 2.1, lY sort 9.i. spec. (sml. under
ansigtet u. Ansigt 3; nu kun dial.) i forb.

under øjnene, i ansigtet(s nedre del). *De
(o: to skygger i Helheim) vare dødligblege

|

Og under Øine h\si&e.Oehl.XXIX.42. I Vend-
syssel siges: „At være faver under Øinene"

30 om et smukt Fruentimmer. MZ)L.i5. || i

udtr. for afskærmning ell. (midlertidig) til-

dækning af øjnene (for at skaane, skjule dem
ell. (jf. bet. 5(5)j skærpe, henh. hindre synet)

olgn. (han) gjorde sig ukjendelig med et

Klæde over sine Øine (1931: et Bind for

Øinene). 1Kg.20.38. hendes Øyenbryne gaaer

næsten need over Øjnene. Pamela.1.272. Ha-
kon tager Kronen paa; den falder ham ned
over Øinene. Oehl.III.36. trække den (0: nat-

to huen) ned over Øinene. HCAnd.(1919).III.
218. (kraven) gik ham heelt op til Øinene.

Halte-Kelt.[1859].10. stryge sig over øjnene,

se III. stryge l.i. (især styret af ior) i forb.

som (gaa) med bind, bindsel (I.2.i), klap
(1.1.4), klud (2.1), slør (II.l.i og 5) for
øjet (øjnene), ell. have bind osv. for øjet
(øjnene), se Bind (2.1-2) osv. (og u. TV. for

2.2). binde (en) f'et bind olgn.) for øjnene,
se binde 1.2. i udtr. som holde (en, sig ell.

50 noget) for øjnene (om forb. som holde kik-

kerten for øjet se bet. 5.5 ; sml. ogs. bet. 10.2/-

Ew.(1914).1.193. Hun holdt begge Hæn-
derne for Øjnene, og hulkgræd. Blich.(1920),

XXVII. 161. jeg holdt Forklædet op for

mine Øjne for ikke at se (bilen). MH.IV23.
se ogs. u. II. holde 2.2 og undselig, uegl.:

sidde i et arbejde til op over øjnene olgn.,

se II. sidde 5.2 slutn.
\\

(især styret af f raj

i udtr. for, at et dække fjernes fra øjnene.

60 (ofte uegl.). pille, rive et plaster af øjet
j

jf. bet. 5.5: sløret falder fra ens øjne, se

II. Slør 3. der faldt (som) skæl, en taage

fra mine øjne olgn., se I. Skæl 6.1, I. Taage
3.1 slutn. rive, tage osv. et bind(sel) (se
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Bind 2.1, I. Bindsel 2.i^, et slør fra øjnene
(øjet): Nydelsen (af ægteskabeligt samliv)

mætter ikke allene, men tager ogsaa det

blændende Slør fra Øinene. Ægtestandsspeilet.

(overs.l826).58.
\\

(styret af i) i udtr. for at

rette blikket mod en andens øjne; i forb. som
glo (Grundtv.PS.IY172), skue (OehU.37),
stirre (se II. stirre l.i^ ell. (oftest) se en
^dristigt, jf. u. Tigerøje, dybt. Wied.Da.273.
Vogel-Jørg.BO.498. t&st.Holst.D.11.191. Rich. ip

VH.3. lige. se ndf. stift, se stiv 1.4, osv.)

(ind) i øjnene (øjet, (poet.) øj(n)e): Ej du
elementske Slyngel! tør du saaledes see en
fornemme .. Frue i Øiene? Holb.Jean.IY3.

see mig lige ind i Øinene! — Jo, det er

rigtignok nette Historier, jeg maa høre om
dig\Heib.Poet.VII.311. en Person .. der

sjelden var vant til at see sin Fjende lige

i Øinene. Hauch. VI.295. A. staar og ser

hende ind i Øjnene, medens hun taler. 20

BechNygaard.T.S. — (især tS) overf.; navn-
lig (i forh. m. abstr. obj.) i udtr. for ikke at

knibe ud, vige, men vedstaa sit ansvar, vove

pelsen olgn. (han) ønskede med fuld Bevidst-

hed at see sin Ulykke lige i Øinene. PaJilf.

IL.lII.i60. *nu kan vi atter være,
|

se

Verden i Øjne roligt og hit.KMunk.DS.53.
se sandheden (lige) i øjnene, se Sandhed 1.

se (skue. S<S;B.) døden i øjnene, (modigt)

staa ansigt til ansigt med døden; være i livs- 30

fare. Ægtestandsspeilet.(overs.l826).52. *Det
var de Mænd fra Skagens Strand,

|
som tit

saa Død i 0ie.LCNiels.VLM.56. IsakDin.
FF.259. sml. u. II. stirre l.i. — om forb.

som sige en noget op i hans øjne, le en op
i øjnene se bet. II.2.

|| (jf. bet. 2.1-3, 6 og

11.2^ i udtr. for, at (lysgiveres, skinnende
tings) lysskær paavirker, rammer øjet (spec.:

saa at dette blændes, generes); ogs. uegl., i

udtr. for, at personer, ting ell. forhold er stærkt 40

synlige, fængsler blikket, tildrager sig opmærk-
somheden olgn. (især styret af i). *een af

Byens store Gader,
|
Hvor Guld og Marmor-

Steen i Folkes Øyne sprader. PowiPed.DP.
(1937).43. faa, have solen (lige) (ind) i øjnene
(øjet) (Rørd.GD.91. Skovrøy.Fort.41), (sidde

ell. staa) med solen i øjnene (se u. I. Sol 2).

falde i øjnene, se II. falde 6.5; ogs. i forb.

i øjne (nu næppe br. øjnene^ faldende,
(nu alm.:) iøjnefaldende (s.d.). Et Par høist 50

ubetydelige, neppe i Øinene faldende .

.

Bogstav- Feil. Heib.(Ejort.B.1.192). Forskjel-

len . . er i Øjne i&låenåe.Brandt.CP.88.
Høffd.MA.1.210. — glo, lyse (3.5), skinne
(II. 1.3 og 2.1) (en) (ind) i øjnene, se glo

(III.2) osv. — skære i øjnene (jf. øjen-

skærende^; Mig Solen skjar i Øiet med
sin Lue. Bødt.137. Hun havde stillet en Bog
op, for at Lyset ikke skulde skære Man-
den i Øjnene. Rønberg. OK. 23. jf. (sj.): et 60

iøjneskærende Solskin. Pont.LP.V137. (nu
l.br.) uegl.: *Dine Dyders Roos skal dem
i Øyet skiære. Falst.Ovid.138. Clitau.PT.
184. springe (jf. iøjne-springe, -springende^

ell. stikke i øjnene, se springe 6.3, II.

stikke 3.1.

2) i udtr. for, at der raader unormale
tilstande i organet ell. dets omgivelser
(ved sygdom, skadelig paavirkning, tilstede-

værelse af fremmedlegemer olgn.), at organet
udsættes for overlast ell. (staar i fare
for at) mistes, tabes, (om udtr. især sig-

tende til syns-evnen, -kraften fblindt, svagt
øje, blinde et øje, m. m.) se bet. 5).

2.1) (jf.\B\od-, Fedt- 1, Glas- 4.2, Kaker-
lak-, Okse- 2, Raad-, Ring-, Tobaksøjej i

udtr. for tilstedeværelse af unormale
ell. sygelige (smertefulde) forhold, til-

stande i ell. ved øjet. \\ i forb. m. adj. ell.

part. Det venstre Øie var ganske opsvulmet.
VS0.IV017. syge 0\ne.D&H. 11.620. be-

tændte (CLundgaard.BaghusetsRoman.(1903).
133. jf. u. Naaleøje^, blodskudte, daarlige

(1.1.2 ; jf. u. bet.b.i og 13.8), røde ^^1^2.1

slutn.), rød-grædte, -randede, -skudte, saare

(se I. Salt 1.2^, sure (se lY sur 2.4^, svulne
osv. øjne, se i alm. de paagældende adj.

(part.). — (jf. bet. I.2, 2.2 og u. blaaslaa

samt Sæbeøjej i forb. blaat øje, se III.

blaa 2.1. || som subj. øjnene hæver, smerter
(se II. smerte 1.2^ ell. brænder (Orundtv.PS.
III.227), svi(d)er (se II. svide Q.n). i over-

troen: Kløer det høire Øie, betyder det

Glæde; kløer det venstre, da faaer man
en Sorg.Thiele.III.140(sml. Feilb. og u. III.

klø 2.i}.
II

styret af præp. (navnlig paa ell.

(oftest) i), en Mand, som . . haver Meen paa
sit Øie (1931: har Pletter i Øjnene; jf. ndf.

l.42ff.).3Mos.21.20. han havde noget Galt
ved Øinene paa Grund af, at han (ved en
eksplosion) havde fordærvet sit Syn. Bagger.

1.42. jf. u. bet. 1.3: hævet under øjnene, se

I. hæve 3.2. jf. bet. 2.3: (faa, have) en byld
(V80.IV O 22), et bygkorn (Apot.(1791).

478), sti (se III. Sti^ paa øjet (0: øjelaaget).

se ogs. ndf. sp. 1472.^* — styret af i. der kom
hvide Hinder i mine Øine. Tob.2.12. en stedse-

varende Smerte i Øinene. Tode.Overs.af Øien-

Raad.(1796).14. Han har faaet en Byld,

et Tilfælde, den sorte Stær i sit ene Øie.

VS0.IV017. Kløe i Øinene. smst.23. Boers.

VetF.25ff. ol, ulv(en) i øjet, se II. 01, Ulv
6.2. træk i øjet, se III. Træk 13.2 (jf. Bom.
S.II.179). sml. bet. 2.3 og 4.4: have søvn-

(klatter) i øjnene, se Søvn 3, Søvnklat, (faa,

have, ell. det gør) ondt i øjnene: Moth.
07. Hoste, Snue, Ondt i Halsen eller Øinene.

Tode.VI.8. „Du skulde ikke see saa me-
get paa mig!" sagde Soldaten (til hunden
med de store øjne), „Du kunde faae ondt i

ØineneV'HCAnd.(1919).I.10. *et Straale-

bundt,
I

hvis Skjær gjør Filistre
|

i Øjnene
ondt.Schand.SD.230. * Birgitte, Birgitte Ber-
gøje

I

fik ondt i det ene 0]e. AbelSpendabel
vedJSigsgaard.(1945).f22j. (l.br.) uegl., i

udtr. for misundelse: Frode . . havde Ondt
i Øinene, og syndes, han blev fordunklet

. . ved Haralds Gl&nds. Grundtv.Saxo.il.84.
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knyttet til verber: fdet ell. røgen, stanken,

ogs. løgene, peberroden osv.) klør, kradser,

river, svi(d)er (se II. svide A) i øjnene, rø-

gen skær i øiene. Moth.R175. Her lugtede

meget ubehageligt af . . 01 og Tobak, der

kradsede i Øinene.MH.III.llé.

2.2) (især styret af præp., oftest i) i udtr.

for, at øjet (øjepartiet) tilføjes vold,
lider ublid medfart, især ved at det (for-

sætligt) rammes ved slag, af projektil olgn.;

ogs. om truende udsigt til saadan overlast,

(undertiden m. vagere anv., i udtr. for slag

osv. rettet mod ansigtet). *Du (o: fogeden paa
Anholt) maa med denne Paars et blodigt

Øye vove (o: give dig i kamp med ham).
Holb.Paars.83. En Dreng fik (under kælk-

ning) flækket det ene Øje (o: øjenbryn) .

.

Det kunde lige saa godt være blevet til, at

han havde faaet selve Øjet ødelagt. PoI.Vi

1948.3.sp.2. slaa (jf. u. Soja^, støde sit øje,

faa øjet beskadiget osv.
\\ (jf. bet. 2.9) i

udtr. for, at øjet rammes af et projektil (pil,

kugle), ell. for at noget kastes i øjnene paa en;

m. h. t. projektil: faa et (skud) hagl, en kugle

osv. i øjet
i
ramme, skyde, træffe en (lige)

i øjet, se Næb 2, Næse sp.l54**. m.h.t.
hvad der kastes, slynges mod ens øje (i an-

sigtet paa en): som mine Øine (jf. bet.4:.2)

stode aabne, kastede Spurvene varmt Skarn
i mine Øme.Tob.2.11. jeg fik snart fat i

(sablen), brak den itu, kastede Stumperne
i Øinene paa h&xn. Bagger. 1.263. Reagens-
glasset eksploderede, og Opløsningen blev

slynget i Øjnene paa Børnene. Pol.*^ltl940.

3.sp.3. se ogs. u. Gnist 1.7, III. slaa 11.2.

jf. bet.2.B: saa sprøiter (Ole Lukøje) Børnene
sød Melk ind i Øinene. ECAnd.(1919).1.309.
spytte en i øjnene, se spytte 1.6. — i uegl.

udtr.: kaste (ell. slaa, strø^ en sand (se

II. Sand 1.8 (og Vogel-Jørg.BO.539)), snus
^Skriv endelig Fortalen til Russerens Skrif-

ter . . det vil blive en Dosis Snus i Øjnene
paa det hjemlige 'Kia,ipyl.Schand.(Brandes.

Br.III.237). se videre I. Snus l.i^, støv (se

Støv 3.1^ i øjnene; se ogs. u. II. kaste 7.1.

II
i udtr. for, at et slag olgn. føres mod (partiet

omkr.) øjnene, slaae een . . i Panden; i Øyet.

Høysg.S.136. saa slog han mig med knyttet

Næve midt i Ansigtet . . lige under Øjet!

Wied.Da.l2. hesten sparkede ham i øjet
j

styret af (i)mellem: jeg tager Stolen . . og
sætter ham imellem Øinéne. Biehl.DQ.IY120.
Raketten.l832.326(se u. Trykseksten^. J. følte

størst Lyst til at give H. et Slag mellem
Øjnene af Hammeren. ErlKrist.MM.160. jf.

II. en 26: *Haanden løfted han . . mod
Fruen.

|
En paa Øjet fluks hun ^k. Ravnen.

*lil881.3.sp.l. *en paa Tæven, en paa To-
sken,

I

en i Synet, en i Øiet. Blækspr.1911.43.
i (ofte uegl.) forb. som: prikke en, prikket

paa øjnene, se II. prikke 2, prikket 2. sætte
fingeren paa øjet (og bede fanden slaa til),

se Finger 1 slutn. holde ell. sætte (en) tom-
melfingeren, tommen paa øjet olgn., se I.

Tomme 1, Tommelfinger 1.2. — t forb. m.
Næve; spec. i talem. som passe ell. skikke
sig som en (knyttet) næve til (ell. paa,
ved^ et (blaat) øje, se III. blaa 2.i, III.

knytte 4.1, I. Næve 1 slutn., skikke 2.2. jf.

(dial.): al Sammenligning (ml. de finske

sprog og latin) halter forfærdelig, og . . det
sædvanlige latinske Kunstsprog passer her

som en Fod i et 0]e.Rask.I.18. Feilb.

10 (sml. bet. 2.3-4^ m. h. t. overtroiske forestil-

linger: En klog Mand . . sagde, at han nok
skulde se at faa slaaet et Søm i Øjet paa
(„heksen";) nogen Tid efter viste (der) sig

noget daarligt paa hendes ene Øie.Halleby.

207. jf. (i forsikring): om jeg mener det

alvorligt? Det kan du slaa en Nagle i Øjet

paa, at jeg gør.CGjerløv.Sodoma.(1912).40. tt

bide sig i øjnene olgn., se bide sp.623*^^.

II
(vulg.) i forb. som blæse, rende ell.

20 skide en (sjældnere noget^ i øjet, som udtr.

for energisk, haanlig afvisning, foragt. Er
hun (o: en gadepige) ikke smuk? Blæser man
ikke sin Pligt i Øjet og løber fra det Hele
med denne Dame? EkstrabVl»1905.2.sp.l.

ogs. uden verbum: „vil du laane mig 60 kro-

ner?" — „ja, i øjet (o: nej, jeg vil ikke)"\
\

Gadeordb.^ Platmenagen.1907.7. Socialdem."U

1951.12.SP.3.

2.3) (jf. u. bet. 2.1-2J i udtr. for, at et

30 fremmedlegeme (især: en partikel) befin-
der sig, sætter sig fast i øjet, navnlig:

mellem øjelaag og øjeæble (og volder gene,

smerte). En Bonde havde . . faaet en li-

den Jernsplint i 0iet.KbhAftenp.1775.sp.126,

(hun) fik bare et Støvkorn i Øjet. Elkjær.

HF.122. sml.: Sveden drev i Øjnene, naar
man var roet helt herud. Stedn.X.459. jf.

nogen 3.2: Det forekommer (patienten), som
der var kommen noget i Øiet.Tode.Overs.

4oafØien-Raad.(1796).68. VS0.IY017. jeg

syn's, jeg fik no'et i Øjet.KAbell.M.71. i

uegl., billedl. udtr.: bjælken, skæven i øjet,

se Bjælke 1 slutn., I. Skæve 1.2. stikke blaar

i øjnene olgn., se Blaar. en torn i øjet, se

I. Torn 3. have (faaet) en splint ell. en
stump af troldspejlet i øjet, se Troldspejl,

med tommelfingeren i øjet, se Tommelfinger
1.2.

II
ikke saa meget, som jeg kan

lukke i ell. under mit øje olgn., (tilsva-

50 rende udtr. i eng. (16.-17. aarh.), holl., fr.;

ikke i rigsspr.) ikke det bitterste; aldeles intet.

Dersom jeg har taget saa meget af Eders

Tøy, som jeg kand lukke i et Øye, saa vilde

jeg, at (osv.).JRPaulli.SB.71. jeg (vil) sige

min Hjertens-Mening . . om jeg end ikke

vinder derved Saameget som jeg kan lukke

under mit Øie. Grundtv.Snorre.il.38. jf. Moth.

S 374.

2.4) i udtr. for, at øjnene (staar i fare

(O for at) mistes, tabes ell. ødelægges (totalt);

ofte m. spec. tanke paa øjeæblet ell. (jf. bet. b)

i udtr. for at miste synsevnen, øje for øje og

tand for tand, se I. Tand 1.3. som subj.:

med sin Næve vedblev han saaledes at be-
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arbeide ham i Ansigtet, at Øinene omtrent
hængte ned paa Kinden. Er.Sørensen."1

1

lS62.sp.ll. han tog et kvælertag paa hende,

saa hendes øjne var ved at træde ell. vælte

ud af deres huler j spec. (talespr.) i udtr. for

stærk anstrengelse, haardt slæb olgn.: ^arbejde,

slide ell. drikke, glo (jf. ndf.) osv.) saa
øjnene er ved at trille ud af hovedet
(paa en) (se Y trille 2.4^ olgn. (hovbønderne)

slæbte, saa Øinene vare nær ved at falde i'o

dem ud af Hovedet. iVPWwei.iV,S.55. Han
slider til Øjnene vælter ud af Hovedet. UiF.
— som obj.: (han blev) truffen af en Kugle,

hvoraf han mistede sit eeneste Øye, han
havde ti\ha.ge.nolb.Hh.I.340. Han har mi-

stet sine Øine i en Sygdom o: sit Syn;
er bleven hlind.VS0.IY017. lægen maatte
fjerne det stærkt kvæstede øje

j ||
glo,

stirre øjnene ud af hovedet (paa sig)

(jf. Hoved 2.1, II. stirre 1.3^. (bønderne) var 20

ved at glo Øjnene ud af Hovedet for at faa

et Glimt af Højheden (0: prinsen) at se.

OBock.IdensyvendeHimmel.fl908J.10. (jf. bet.

3.3:j græde sine øjne ud (af hovedet), se

græde l.i slutn. Man kan ogsaa læse sine
Øine ud (o: læse sig dum, ,,blind"). Orundtv.
Da.Ordsprog.(1845).nr.l742. Tuk løb til Vin-

duet og læste saa at han næsten læste sig

Øinene nd.HCAnd. (1919). 11.244. de maa
. . slide Øinene ud af Hovedet paa sig 30

uden at kunne fortjene Noget. Hr.Sørensen.*/

1

1860.sp.6. Udraaberne (paa Dyrehavsbakken)
skreg sig Øjnene halvt ud af Hovedet.
CLundgaard.FrøkenTøs.(1898).9. \\ i udtr.

for med vold at fjerne ell. ødelægge ens øjne.

vil du grave øynene ud (1871: blænde Øi-

nene^ paa disse mænd? 4Mos.l6.14 (Chr.VI).

*Ak, en Stud
|
Stanged Øiet ham ud. Bagger.

1.122. han skyder nabodrengens øje ud. PoL
^*l»1953.11.sp.l. bide (PoulSørensen.(1940). 40

43 (se u. III, Tud 1). se ogs. u. I. Bande 2),

hakke (se II. hakke I.5), hugge (se I.

hugge 2.2 og I. Ravn 2.2), kradse (se

kradse sp.230*^), prikke (Holb.Ep.Y167.
(legen) hed „at prikke Palles Øje ud." Dan-
marks Folkeminder. IV. (1909). 58), rive (se

rive sp.1153^«-), stikke (se II. stikke 88.3;

ens øjne ud ell. øjnene ud (af hovedet)
paa en ell. Qp udhakke (s.d.), udhugge
(Oehl.XXIX.31), udkradse ('se udkradse 1), so

udrive (CFrim.Psalmer.(1794).56. se ogs.

u. udrive 1.3^, udslaa (se udslaa l.i^, ud-
stikke (se udstikke l.i^ ens øjne osv. jf.:

Den Ene under ikke den Anden Øinene i

Hovedet eller den Bid Brød han putter i

Munden. Hr.Sørensen.*/ tl860.sp.5. — som obj.

for slaa; dels i forb. slaa et øje ind: han
havde faaet sit højre Øje slaaet ind i et

Slagsma&l. Pont.UE.'44. Om (en smed) sagde
man, at han kunde slaa Øjet ind paa Folk, 60

der havde gjort noget g&Xi. AarbFrborg.1918.

109(jf. ndf.). dels (og især) i forb. slaa et

øje ud: afhugger nogen . . anden Mands
Næse . . eller slaar, eller stikker hans Øje

ud.DL.6—7—1. *Jeg har slaaet et Øie ud
paa

I

Gedehyrdens Søn. Hrz.D.II.63. (1. br.

i rigsspr.) i talem.: „Det var et slemt Slag",

. . sagde Drengen, da slog han sin Moders
Øje ud. Mau. 9100. Vilh Hans. J. 164. spec.

(jf. sp.1473"' og sp.1472"' samt m. Tyveøje;
foræld.) m. henblik paa den overtroiske fore-

stilling, at ,,kloge" mænd (spec: smede) og
koner ved trolddomskunster kunde ødelægge

øjet paa en ikke nærværende tyv (ell. anden
misdæder) og saaledes afsløre vedk. (se fx.

Thiele.IIl.U6. Werl.Eolb.n64.494. Dania.
111.138. Feilb.ni.ll68¥*^). *Hun (o: Gu-
nild) kun en Skilling tog for at slaa ud
et 0ye.Eolb.Paars.133. den Kunst at slaae

Øvet ud paa fraværende Tyye.Ew.(1914).Y
172. Bøgh.DA.1.7. EMatthiess.N.89.

\\ (jf. u.

III. blaa 2.1^ som obj. for vove; spec. {efter

en anekdote, ofte fortalt i flg. form: under
gudstjenesten er en kvinde ved at falde ned fra

pulpituret, men klynger sig til rækværket, saa
menigheden nede i kirken kan kikke op under
hendes skørter; præsten raaber da: „hvis nogen
vover at se op, vil gud slaa ham med blindhed"

;

en mandlig kirkegænger ytrer et øjeblik efter:

,,jeg tror, jeg vover det ene øje"; jarg.) i forb.

vove det ene øje, (dristigt) løbe en risiko.

AEenriques.TO.239. der var ikke Tid til at

løbe hjem og bede Mor om Forlov (til en
sejltur). Jeg vovede „det ene Øje" og sprang
om Bord. Maaløe.EnPressemandsErindringer.

(1934).32. Larsen-Ledet.LK.IY113.

3) i udtr., som sigter til den egenskab
ved øjnene, at der afsondres væde, fug-
tighed i dem (især m. h. t. forekomst af
taarer); ogs. om det forhold, at væde, taarer

savnes ell. fjernes, øjets dug, perler, vand
(EMikkels.D.38) olgn. (0: taarer), se I. Dug
2 (og III. vaad 3.3 beg.), I. Perle 2.1. øjnenes

sluser, se I. Sluse 2 (og I. drøvej. 3.1) i

forb. m. adj. \\ i forb. m. tør. Læs den (0: en
tragedie) kun selv . . saa vil du komme til

at erfare, om du kan beholde tørre Øyne.
KbhAftenp.l779.sp.711. der var ikke et

øje tørt olgn., se II. tør 1.5. spec. i udtr.

som med tørre øjne, taareløs; uden graad;

i videre anv.: uden sorg, ell.: med hemmelig
glæde, enken sad med terre øjne ved begra-

velsen i græde med tørre øjne, se græde
1.1. (nu næppe br.:) (an)se med tørre
øjne. vAph.(1764). *Hans Bortgang Elsborg

saae med tørre Øyne der. OldKE.1.366.
\\

forgrædte (Ew.(1914).1.142. Bagger.1.4),

fugtige (Bang.11.65), vaade øjne olgn.,

se III. vaad 3.3 (og fx. u. graad-fuld, -fyldt,

taare-fuld, -vædet/ 3.2) som subj., i (ofte

poet., til dels foræld.) udtr. for graad (paa
grund af sindsbevægelse) ell. for, at øjet (paa
grund af irritation) afsondrer rigelig fugtighed.

saa kysser jeg hende . . og saa vil Øynene
komme i Vand paa hende. KbhAftenp.1778.
sp.70. øjnene dugger ell. dugges (se I. dugge

2), flyder (se flyde 3.2/ fugtes (se fugte 1),

gaar i vand (se II, Vand 5.a), græder (græ-

XXVII. Rentrykt "1, 1954 93
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dende øjne) (se græde l.i og 3), løber i ell.

med vand, ell. løber over (paa en) (se IL
løbe 11.1, 36.5^, perler (se III. perle I.2),

render (i vand), rinder (rindende øjne) (se

III. rinde 3.2, I. Røg 3.1 beg. og I. Taare

1.6^, staar i graad ell. vand (se II. staa

19.1, II. Vand b.i) ell. staar fulde (af taa-

rer) (Oehl.IY.195), strømmer (med vand) (se

strømme 3, II. Vand b.i), svømmer over (se

I. svømme b.2), taarer ell. taares (se II.

taare I.2J. 3.3) som obj.; dels i forb. som
tørre øjnene, se III. tørre 3.1. snyde øjet,

se III. snyde l.i. || dels i udtr. for graad

(nu kun i enkelte forb.). have øjnene fulde

af graad (vAph.(1759).327) ell. taarer; øjet

fyldes (med taarer), se II. fylde l.i og u.

Dugperle, vande, væde øjne olgn., se II.

vande 3.2, II. væde 4.i. 3.4) styret af præp.

(især af, i). *Ved Taarer
|
Jeg lettede mit

Bryst, der var for fuldt,
|
Og gjennem Øiet

strømmede det over. HrS.IX. 325. *Vandet
randt ham fra hans Øie.Winth.XI.112.
CKMolb.SD.90. \\ styret af af. aftørre (Aab.

7.17; 1948: tørrej, tørre, viske graaden,

taaren af øjnene, se Graad, I. Taare 1.4,

III. tørre 3.2. — i udtr. for at fremkalde

graad, tvinge vandet frem i øjnene: Hun kunde
ei fåe en tår af sine øien. Moth.06. drage

(jf. u. grædeligj, klemme, presse (II. 4.2),

trykke (2.2), trække ((peberroden) kunde
trække Vandet af Øinene. CReimer.NB.317.
se ogs. trække 9.5) graaden, taarerne ell.

vandet af øjnene, se klemme (II. l.i) osv. —
i udtr. for (især: heftig) graad, taarestrøm:

Taarerne sprang frem af hendes Øjne.Bang.

1Y.74. taarerne ell. vandet brister (PoulPed.

DP.(1937).37), flyder (Brors.85), løber (se

I. Taare 1.3 og II. Vand 6.4J, pibler, render

(se II. Vand 6.4J, rinder, staar (se II. staa

60.3^, stjæler sig (se stjæle 3.2 slutn.), strøm-

mer (se I. Taare 1.3^, styrter (se II. styrte

8.2^^ vælter (Bagger.1.38; se ogs. u. II. vælte

6.2) (ud) af øjnene (paa en); se ogs. u. III.

snyde 3.1 slutn. || styret af i. bringe, presse,

trække taarer ell. vand (op) i øjnene, se II.

presse 4.2, trække 9.5, II. Vand 5.4. — i

udtr. for, at øjnene (uvilkaarligt) fyldes med
vand, løber over: graaden, taarerne, vandet
kommer, løber, perler, springer, staar, træ-

der (frem) i ens øjne ell. en i øjnene, se

Graad, III. perle l.i, springe 2.2, II. staa

34.2, I. Taare l.i og 3, IL Vand 5.4. i bil-

ledl. udtr.: tunge Dugdraaber, der hænge
som Taarer i Træernes Øine.Hauch.GM.^II.
(1851).37. faa, have graad, taarer, vand i

øjnene, se græde l.i, I. Taare 1.4, II. Vand
6.4. vaad i øjnene, se III. vaad 3.3. — i

forb. m. med, i udtr. som med graad (Old

KH.I.425), taarer(ne) (se I. Taare 1.5^ i

øjnene
; jf. u. I. Dug 2.

4) (ofte m. overgang til bet. 1) i udtr. for

,

at (selve) organet (øjeæblet ell. øjenlaagene)

bevæges, spec. at laagene aabnes ell.

lukkes helt ell. delvis, ogs.: er aabne.

henh. lukkede; desuden i (andre) udtr. m.
henblik paa søvn(ighed) , henh. (aar)-
vaagenhed. 4.1) i atm., m. h. t. bevægelse

med (dele af) øjet. \\ i udtr. for bevægelse m.
øjeæblet (især som følge af sindsbevægelse, af-

fekt); som subj.: (hundens) Øine . . løb rundt
i Hovedet, ligesom EiuU HCAnd.(1919).I.10.
han blev saa hidsig, saa øjnene kørte (rundt)

i hovedet paa ham j spec. som subj. for

10 rulle, se IV rulle 2.i, — som obj. (om forb.

som slaa øjnene ned, op se bet. 7.3 slutn.):

see, hvorledes (to forelskede) fordreie Øinene.

Ægtestandsspeilet. (overs. 1826). 55 (jf. u. for-

dreje 1.2). de Muskler, hvorved vi bevæge
Øinene. Paulsen.1.693. rulle, vride øjne(ne),

se IV rulle l.i, vride 2.3 (sml. u. Vrid 2.3).

i alm. spr. (nu) især i forb. som dreje ell.

vende (se videre u. bet. I.3) øjne(ne) (i

hovedet): Trojel.I.179. Pludselig blev (den
20 lille dreng, der har slugt noget,) mørkeblå, og

vendte Øjnene i Hovedet. Éjort.KritLit.II.vi.

En Dukke . . der kan sukke, dreie Øinene
(jf.bet.lS.i).FolketsNisse.^V»1851.29. en gal

Tyr . . viste Horn imod os, vendte Øjne
og skabede sig, stampede i Jorden. Achton
Friis. DØ.I.51. se ogs. u. dreje 1.2. spec. i

nægtende forb. som ikke turde dreje ell.

vende (UfF.) et øje i hovedet: det (var)

ikke . . morsomt at skulle stille sig i Ret-

30 stilling lige bagved Bæstet (o: hesten) med
Ryggen til, uden saa meget som at turde

dreje et Øje i Hoveået. PoulNørgaard.Da
ChristianvarHusar.(1946).22. Man har saa

travlt, at man ikke har Tid at dreje et Øje

i Hovedet. UfF. — styret af præp.; styret af

af, i forb. vende det hvide, hviden ud af

øjnene, se II. hvid 1 slutn. (og u. V nikke^,

Hvide 3. styret af med (om forb. som smutte,

spille med øjnene se bet. l.i): (uglerne)

40 rullede med Øinene. HCAnd.(1919). II.

368. se ogs. u. IV rulle l.i. || i udtr. for be-

vægelse med øjenlaagene (m. h. t. mennesker
navnlig om hastig, lynsnar bevægelse, hvorved

det øvre øjenlaag føres ned mod det nedre og

derefter opad igen, foretaget som refleksbevæ-

gelse (for at holde æblet fugtigt), af forskræk-

kelse olgn. ell. som diskret tegn til omgivel-

serne), øjnene blinker (blinkende, missende
øjne) ell. blinke med øjnene osv., se blinke

50 2-3, blunde (I.1-2), glippe (II.l), gnikke

(2.1-2), klippe (UI.S beg.), knippe (II.3),

misse (III), myse (II), plire (II.l og 2.i),

vinke (II.2), jf. gøre tegn med øjnene u.

II. Tegn 3.2. et blink, klip (1.3), nik (III),

vink (1) med øjnene, se Blink (5) osv. 4.2)

i udtr. for, at øjnene (øjenlaagene)
aabnes (helt ell. delvis) ell. (se sp.l477^^)

er, staar aabne. (om udtr. som gøre store

øjne se bet. 6.3/ || som subj. *Et Haab . .
|

60 At Synet dig (0: pigen, der som spæd blev

blind) kan gives, at dit Øie
|

Igjen kan
aabne sig for Lysets Straaler. Z?r2./Z.337.

langsomt lukkede øjet sig op igen
\
øjnene

sprækker, se IL sprække 2.i. (nu 1. br.:)
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mine øjne gaar op; overf.: Jeg har aldrig

før betragtet Tingen fra dette Synspunkt;
men nu gaae mine Øine oip.Heil).Poet.I.354.

Aa, jeg Daarel Nu gaae Øinene op for mig.

Det Hele var et FinHr2.L239. || som obj.

oplade, oplukke (I.2), opspile (2), opspærre,

spidse (II. 1.4), spile (3), spjælke (II.2) osv.

øjnene, se oplade (1.2.3 og 5.3) osv. aabne
(sine ell. (især overf.) ens) øjne(ne), se

aabne 1.3. i fori. m. op (olgn.; jf. u. Gab
2.3^; glippe, liste, lukke (IY14.2), spile

(Moth.09. han spiler Øjnene paa vid Gab.
Wied.Da.l98. Bom.S.58. se ogs. u. II. spile

3), spjælke (II. 2), spærre (III.3), vriste (ens

ell. sine) øjne(ne) op, se glippe (II.l) osv.

jeg (kunde ikke) faae Øinene op for Søvn.
KihAftenp.l778.sp.271. man siger: „Thyboen
er blind de 9 Dage og faaer først Øinene op
den 10de; men da seer han ogsaa grandt."

Meinert. Naturen og Menneskelivet. I. (1854).
136 (sml. u. bet. b.é). hans øjne er saa be-

tændte, at han næsten ikke kan faa dem
op

i jf' fl9- gruppe: have ondt ved at faae

Øjnene aabne. Tode.ØP.^. overf.: de Danske
. . have (ej) faaet Øynene saa høyt op
endnu, saa de kunne indsee Urigtigheden af

at (osv.).PNSkovgaard.B.147. Fader! . . nu
skal du faae Øinene op (0: for et bedrageri).

lng.LB.L91. (jeg har) faaet Øjet op for Af-

standen mellem et dannet og et udannet
HvLS.Schand.W.233. slaa øjnene op ell. i

vejret, (delvis til bet.l.s) se III. slaa 55.2,

Vejr 11.1.
II (jf. u. spærvid, vid- 1, vind-

aaben 2 samt bet. 4.4 (m. h. t. forb. som et

(aar)vaagent ø]e) og bet. II.2J i udtr. for, at

øjnene staar aabne; især i forb. aabent øje
ell. aabne øjne, se aaben l.e; om forb.

holde sine øjne aabne ell. oppe se II. holde
41.2 og II. oppe 5.1. 4.3) i udtr. for, at

øjnene (øjenlaagene) lukkes, lukker
sig ell. er lukkede (helt ell. delvis), (om
udtr. som misse, plire med øjnene se III.

misse, II. plire 1); som subj.: Niels' Øjne
kneb sig sammen. FrSkousbo.Stormen.[1908]

.

230. paa Øjenlaagene (0: ligets) laa der
Toører . . fordi Øjnene ellers ikke vilde holde
sig i.AaseHans.EK.67. øjet drager straa,

falder Cn-9.20 beg.) i ell. til, lukker (IY7.4)

sig, synker (2.i) i ell. til, se Straa 3.1 osv.

IJ
som obj. „Gode lille Ole (Lukøje)", sige de

(a: folk, der plages af søvnløshed) til mig,
„vi kunne ikke faae Øinene i." HCAnd.
(1919).1.322. jf. bet.l.s: (disciplenes) Øine
holdtes til, saa de ikke kiendte ham (0:

Jesus). Luc.24.16. *Daarer! hvorfor vil
|
Øjet

saa I knuge tiW Orundtv.PS.III.220. knibe,

presse (II.I.2), trykke (7.9-10) øjnene (et

øje) i, sammen, til, se knibe (III.2.1) osv.

lægge sine øjne til, lægge ens øjne sammen,
se II. lægge 44.2, 43.i. som obj. for lukke,
se IV lukke 3.2, IO.2, 16.3 ; ^7. «. tillukke 3.2.

4.4) i (andre) udtr. vedrørende søvn ell.

søvnighed, henh. søvnløshed, (aar)vaa-
genhed; i forb. m. adj. ell. part., i udtr. (jf.

bet. B) som (med ell. have, holde) et aar-
vaagent, vaagende, vaagent (II.2.2),

vaagsomt, vagtsomt (2) øje med (ell.

for, over, paa^ en, noget, se aarvaagen 4,

vaage (VI.3.i) osv. — som subj.: Mine Øine
vare vaagne før Nattevagterne (1931: Før
Nattevagtstimerne vaager mine Øjnej. Ps.
119.148 (jf. u. II. vaagen l.ij. *Jeg lagde
mit Hoved til Elverhøi,

|
Mine Øine de finge

10 en Dvale. Heib. Poet. III. 366. i uegl, udtr.:

Guds Øie (o : Forsorg) vaager over os. VSO.
IV.018. øjet sover, se sove l.i. — styret af
præp.: *Naar jeg er træt mod Aften, sætter

Søvnen
|
Sig tung paa Øinene. Hrz.IX.324.

gnide, stryge (ALGiese.Dommens-Dag.(1754)

.

34), tørre, viske søvnen af øjnene, se Søvn
1.4. ikke faa blund i ell. søvn i ell. paa
øjnene olgn., se Blund 3, Søvn l.i. sove
med aabne øjne ell. med det ene øje,

20 (egl. om ell. m. tanke paa visse dyrs (harers,

fugles) maade at sove paa) ofte i udtr. for

at sove let. Hånd sover med åbne øien, som
haven. Moth.S624. Lasse der havde for Vane
kun at sove med det ene Øje ligesom Høn-
sene, var første Mand paa Pletten (da lægen
skulde hentes om natten). AndNx.PE.1.256. jf.

u. halv 3.2.
II

(talespr.) i forb. faa, tage (sig)

en (lille en) paa øjet, som udtr. for at

faa en kort (let) søvn, en lur (III; s.d.),

30 skraber (1.3). Sover De til Middag? . . jeg

mener, om De til daglig plejer at tage Dem
en lille En paa 0\et.CMøll.PF.415. faa sig,

om ikke en paa Øjet, saa dog en tiltrængt

. . R\i\e.PoVUt>1921.2.sp.2.

B. i anvendelser , der sigter til orga-
nets funktion som seredskab (2), benyt-
telse i synssansens tjeneste, ell. i for-
bindelse hermed staaende forhold.

40 a. om øjet (1.1) som synsorgan ell. om
udtryk i, blik fra øjet.

5) (jf. bet. l(-2); ofte vanskeligt at adskille

fra bet. 1) om øjet (øjeæblet ell. dele af
dette) som synsorgan, modtager af syns-
indtryk, udøver af synsfunktionen.

5.1) (ofte i gen.-forb.) i al alm. Jeg kand
. . ikke klage over mine Øyne, thi jeg læser

endnu den mindste Stiil uden Briller, fl^oift.

Ep.V.24. (selv) Halte og Krøblinger — naar
50 de kun ikke mangle Øjets Sands — maae dog

een Gang om Aaret forlyste sig i den nys
udsprungne Skov. Blich.(1920).X.108. Øjets

Synsstyrke. AKrogh.Fysiol.114.
|| (jf. u. bet.

5.4 og Øjen-bedrag, -forblindelse, -forblæn-

delsej i udtr, som: De Fattige sukke vel

undertiden, naar de see de Rige (age) udi

forgyldte Vogne . . men det er ikkun lut-

ter Øjens Forblindelser og Forfænge-
ligheder, som lidet contribuere til Lyksa-

60 ligheå. Holb.MTkr.104. dette (er) Koglerie
og Øie ns ¥oThlenAelse.Mynst.Betr.I.47.
hvad vi holdt for en uafbrudt Steenmark var
Øinenes Bedragelse; thi pludselig saae

vi under vore Fødder et Dyb paa omtrent

93*
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AO til bO 'Foå.Dagen.**l»18n.l.sp.2. \\
(mine)

øjnes lyst, (jf. Øjenslyst^ se Lyst 4.2.
||

t øjens trøst, d.s.s. Øjentrøst 1-2. vAph.

(1759).327. sa.(1764).496.

5.2) i (særlige) forb. m. adj. (ell. part).

II (jf. bet. 2.1 og 6-7^ m. h. t. øjnenes kvalitet

som sanseredskab, evne til at se godt ell. daar-

ligt. *Den Sprække, hvorigiennem et . . kraf-

tigt Øie stundum ind kan titte,
[

I Kamret.
Oehl.PSkr.II.359. *Enhver, som tvende sunde

Øjne fik,
I

Kan gjerne see foruden just at

plire. Blich.(1920).Y134. klare (se klar 2.3^,

skarpe (M.oth.09. se ogs. u. III. skarp b.i),

stærke (se stærk l.i) øjne; gode øjne olgn.:

Moth.G204. Capitainens Øine vare ikke de

bedste, med Aarene havde han tabt Evne
til at bedømme Folks YåTe.Kierk.VI.269.

KMich.LL.15. — Ahia kunde ikke see, thi

hans Øine vare dunkle (Chr.VI: dumme^ af

hans høie Alder (1931: sløve af Alderdom^.

lKg.l4.4(jf. dum l.i, II. dunkel 3;. blinde

(jf. blind 1.1 og I. Kikkert^, daarlige, nær-

seende (VS0.IV018), nærsynede, svage (se

svag 1.4 slutn.), trætte (se træt I.2) øjne.

(delvis til bet.1.2 og l.\:) skele, skæve (Y2.i),

vinde (IY2) øjne, se skel (II) osv., jf. ske-

lende' øjne u. skele l.i, 2.1 og u. Skeleri.
||

det bare, blotte (II.I.4), ubevæbnede (2.2),

uvæbnede, henh. bevæbnede (4), væbnede
(2.1) øje, se bar (III.l) osv. \\ være lutter
øje (og øre), se II. lutter 2.1.

||
(se) med et

halvt øje, se halv 3.2. || om det egentlige

øje, selve synsorganet (hos mennesker) i mod-
scetn. til fantasien, sjælens indre blik (se bet.

1.1). *hun var smuk, saa smuk som den,
|

Du end ei saae med legemlige Øinel Bagger.

11.358. intet jordisk Øie kunde see dem
(0: nogle overnaturlige skabninger). HCAnd.
(1919).1.139. see med sine sandselige Øine

og høre med sit jordiske Øre.Kierk.IY268,

det ydre øje: * Først maae vi aabne hendes

(0: den blinde piges) indre Øie (0: fortælle

hende, at hun mangler synet),
|
Førend det

ydre kan for Lyset Siahnes. Hrz.IX.291. (for-

fatteren) lader det (0: Kbh.s slot, der brændte

1794) genopstaa for læserens indre øje saa

skønt og rigt, som man med det ydre øje

genfinder det paa bogens . . illustrationer.

Pol.^*lil953.9.sp.2. kødelige øjne, se u. køde-

lig 2. jf. forb. menneskelige øjne u. bet. IO.5.

5.3) i (særlige) anv. som subj. (ofte halv-

vejs personificeret) ; i udtr. for svindende ell.

voksende (genkommende) synsevne: *Nu sort-

ner mit 0ie.Haste.BD.62. *mit (0: den dø-

endes) Øie mørknes,
|
Og i min Indvold raser

Dødens Smerte. Oehl.L294(jf. u. mørkne 3.5^.

(han) bliver F.s Hytte vaer. *„Staaer ikke

Hytten der? Jo, sandelig!
|
Paa een Gang

klarer sig mit Øie." smst.314 (jf. u. II. klare

2.3^. Il
i udtr. for paalideligheden, troværdig-

heden ell. sikkerheden af det (med egne øjne)

sete. *skuffer ei vort Øie?
|
Tør vi troe det

Glimt af Haab (o: at skibet kan reddes)?

Ew.(1914). III.195. *seer jeg ret?
|

. . Axel

her i Landet?
|
Bedrage mine Øine mig?

Oehl.IV.140. Dine Øjne narrer og forblænder
Dig. i2isi.Llf.i65. || i (foræld.) talem. so7n

udtr. for at overvaage nøje, føre energisk op-

syn med, drage omsorg for. bondens øie forer

hesten hest. Moth.09(jf.: Herrens Øyne gjør

Hestene fede. Lommebog f. Kudske. (1786). 24
og Mau.12093. PSyvs Danske Ordsprog. (udg.
1944).420). Husbondens Øjne fremmer mere

10 (0: ved at overvaage tyendet), end begge hans
Hænder. Mau.12092. \\ i udtr. for at besidde

ell. udnytte, bruge synsevnen. Kierk.1.369 (se

u. ætse 1). naar Øjet fikserer et langt bort-

fjernet 'Pnnkt. Paulsen. 1.688 (jf. u. II. fik-

sere 3^. Stien derhen er Rovfuglen ukendt.

Falkens Øje udspejder den ikke (1871:

Stien derhen haver ingen Rovfugl kjendt,

ingen Skades Øine seet). Job. 28.7 (1931).

øjet, øjnene plirer, staar paa stilke, se II.

20 plire 2.1, Stilk 3. — som subj. for se. 1. i al

alm. salige ere Eders Øine, at de see (1948:

fordi de ser^, og Eders Øren, at de høre.

Matth.13.16. *langt og skarpt saa Davids
sikkre 0ie.NordBrun.Jon.89. (han) saå paa
ham med Øjne, der ikke såLBang.DuF.55.

jf. bet. 9.1: lad aldrig mine øjne se det!

Feilb. i forb. som hvorhen øjet ser, saa

vidt blikket rækker; overalt. *Hvor Øiet hen,

frem og tilbage seer,
|

Sig Velstand, Flid

30 og Fredens Frugter teer. Rein.235. Oehl.I.

107. *Landet, saa vidt som Øiet kan see,
|

Hylles i bløde Tæpper af Snee.Hrz.D.IV
154. m. obj.: fra gammel Tid har . . intet

Øie seet, at nogen Gud, uden du, gjorde saa-

danne Ting. Es.64.3. Forældres Øine see ikke

altid Børnenes Feil. KbhAftenp.1775.sp.249.

Det var de prægtigste andalusiske (heste), et

Øie vilde see\HCAnd.OT.I.70. 2. i fyndordet

hvad øjet (ell. øjnene, nu sj. øjne) ikke
40 (ell. e]) ser (se), det hjertet ikke (ell.

e]) rører (ogs. rør'. Dodt.F.243. DagNyh.
'V II 1930.Sønd.9.sp.l. jf. Vogel-Jørg.BO.260)

ell. ver (se lY ve 1), ogs. (nu sj.) gør hjer-

tet ikke (ell. ingen.VS0.IV017) ve (Holb.

m.Y.l. Biehl.DQ.IY 314. Rahb.Fort.II.317)

ell. (e. alm.) har hjertet ikke ondt af

(se ond 4.4), (jf. tilsvarende talem. u. Øre)

det sparer (undertiden) en for ærgrelser, sor-

ger olgn., at man ikke er vidne til, iagttager

50 noget. PoV^lil926.2.sp.2. pigen tabte kødet

ned paa det snavsede gulv, men kom det

alligevel i sovsen: hvad øjet ikke ser, det

hjertet ikke rør(er)!
j

3. i talem. fire øjne
ser mer(e) end to olgn., to personer op-

dager mere, overser mindre end een gør. vAph,

(1764).496. Nu kommer det bare an paa,

hvem af (frierne) jeg skal give Fortrinnet; og

da jeg veed, at fire Øjne seer meer end to,

saa vil jeg bede hende sige mig sin Mening.

60 PAHeib.Sk.II.61. Fire Øine see Mere end

to, det er en gammel Sats. 7ir2.X.156. ogs.

m. (nu næppe br.) former som: Mange Øjne

se Mere, end ét ^tu. DGrammat.1.83). Mau.
12071. Holb.Ep.IY360. to øien seer mere
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end Qt.Moth.09. tvendes Øien . , seer bedre

end eGns.Langebek.Breve.256. 4. i talem. det
sete afhænger af øjnene, der ser olgn.,

(om tilsvarende udtr. paa andre spr. se Ar-

laud.224) opfattelsen af omverdenen farves af
iagttagerens egen indstilling; erkendelsen er

subjektiv. *Alt kommer jo paa Øiet an, der

seer. PalM.AdamH. 1. 115. det Sete afhæn-
ger af Øinene, der &Ge.Goldschm.R.350. Gyr
Lemche.DT.155. 5. i forb. seende øje, øje

der ser, iagttager ell. kan se, har synsevne.

Et hørendes øre, og et seendes øye (1871:
Et Øre, som hører, og et Øie, som seerj.

Ords.20.12(Chr.VI). Jesus . . rørte ved deres

Øine. Og strax bleve deres Øine (1907:
bleve de; jf.bet.d.i) seende. Matth.20. 34.

(nu næppe br.) i forstærkende udtr.: jeg saae

det med mine seende Øyne.Nysted.Rhetor.
15. — som subj. for skue, se lY skue I.1-2,

5.4) i (særlige) anv. som obj. skåne sine

øien. Moth.08. *bruger Briller, Børn! det

styrker Øynene.OldKH.1.391. Den grønne
Farve styrker Øinene, sige Lægerne, fl^ave-

Tidende.l838.423(jf. u. bet.l.s beg.), opklare

ens øjne, se opklare 2.3. (ikke) tro sine egne
øjne, se III. tro 1.3 slutn. armere (se armere

1) ell. (be)væbne øjet (jf. væbne 2.ij. sml.

bruge 2.2 slutn.: Alguder . . hvilke hverken
kunne bruge Øine til at see, eller Næse til

at drage Veir. Visd.15.15. At see . . betyder
at bruge Øinene; (at skue) at bruge dem
med Agtsomhed.PEMiilUI.343. jf. bet. 8.1:

han (var) en Iagttager af Menneskene. Han
kunde bruge sine 0ine.IsakDin.FF.198.

\\

i udtr. for, at organet ell. synssansen (over)-

anstrenges, skades ell. hindres, forvirres. Silke-

farvere, som pine deres Øjne alt for meget
med de stærkeste glimrende Farver af Sil-

ken. Tode. ØP. 57. Maanelyset narrede Øjet
saa han snublede og sank i Huller, .ind^a;.

PE.II.62. trætte Øjet.BJÆT. man skader
ell. ødelægger sine øjne ved at læse i halv-

mørke i anspænde ell. anstrenge, skærpe
(II.4.1) øjet, spænde (II.9.2) øjet (øjnene) an,

se anstrenge (2.i) osv. — m. obj.-præd.: Tre
Aftener har jeg (0: elskeren) gaaet forbie dine

Vinduer . . og jeg har været færdig at see

mine Øyne ioxddirvet.KbhAftenp.1778.sp.293.

*paa Gaaden
|
han sit Øje havde stirret

tTæt.Schand.SD.217. Feilb. blinde, blænde
(III.2-3), forblinde (1-2), forblænde (I.l),

formørke (3), mørkne (3.3 (og s)) ens

øjne, se blinde (IYl-3) osv. f binde, gøre
(Moth.07), spinde, svøbe (VSO.IY020),
vende (Moth.08. Anti-Spectator.134) , vikle
ens øjne i blaar (0: putte en blaar i øjnene),

se Blaar, I. vikle 2.2. sml. bære, have sine

øjne i lommen u. I. Lomme 2.5. || faa øjne
(sml. u. bet. 4t.2); spec: 1. om visse nyfødte

dyreunger (hvalpe, killinger): (nogle dage

efter fødselen) opnaa evne til at aabne øjnene

og se. *Da (den nyfødte hundehvalp) fik Øjne
og kunde se. Kaalund.223. Den sorte Kil-

ling . . har nu helt faaet Øjne med runde

Pupiller og hvidt 0\e?sib\e.Eipper.MinYen
Katten.(overs.l931).18. overf., om mennesker;
dels (nu næppe i rigsspr.) i talem.: Han seer,

som han nys havde faaet Øine, siges om
En, som stirrer dumt eller uforskammet paa
en anden. VS0.IY021. UfF. dels (spøg.) om
ikke (helt) vaagen, ikke udsovet person: land-
boere (har) den opfattelse, at byboerne ikke
får øjne før hen på iormiddagen.ArbmFagil.

10 1953.62.sp.l. Socialdem.'V»1953.Till.8. OrdbS.
dels (nu næppe br.): gøre store øjne; maabe.
Helt.Poet.il. den Mefeke, som vilde komme
frem, med sine Finter! men tro mig, han fik

Øyen, da jeg spurte hvor mange Uger, han
havde ladet sig haTheTe? KbhAftenp.1779.
sp.84. 2. i forb. faa (andre) øjne at se
med, dels (nu kun dial.): komme til sandheds
erkendelse, gøre sig det faktiske forhold klart;

ogs.: omsinde sig (Moth.09). UfF. dels (jf.

20 ndf. sp.l483^*; nu næppe br.) om ting ell.

forhold: blive (mere) prægtig, brammende;
tage sig (bedre) ud. Moth.06. Staden . . har
nu omstunder, uagtet al den Ulykke, som
har rammet den, faaet andre Øien, som man
siger, at see med, og er uimodsigelig en af

de smukkeste . . Stæder. LTid.i747.79i. naar
det (o: et gammelt maleri) saa bliver firnisset

og sat i en smuk forgyldt Ramme, saa kan
du troe, det faaer Øine at see med.Oehl.XV

30 211. Hvilken Salighed, om jeg engang kan
komme til at fremtræde i den velsignede

Rolle (0: i et skuespil) I Da skal den faae

andre Øine at see med, end i de Hænder,
den nu er.Gylb.X.28. || have øjne. 1. være
i besiddelse af (spec: gode, skarpe) øjne. de
have Øine og see ikke, de have Øren og
høre ikke. Jer.5.2i. *see omkring dig, du,

som Øine har!
| Og brug dit Øre, du, som

eier Øre!
|
Og siig mig saa, om Landet for-

40 hen var
|

I slig en Giæring? PalM.AdamH.
1.27. hun slubrede . . Pigebarnet lagde Mærke
til det og havde altsaa Øjne og Øren.Lecfc

Fischer.Ka.25. i sammenligninger: have øjne

som en falk (se Falk 1), glente, grib, los

(se I. Los 1), ørn osv. de Taarer havde taget

Synet fra én Øjesten paa hver af dem, saa

de nu kun havde hver ét Øje at se med.
SvGrundtv.FÆ.II.118. jf.: hver er god for

sig; han har Øine at see med, lad ham lukke
50 dem op. Junge. (Forhandlinger ved Siællands

StiftsLandemode.il.(1816).266). (ikke) have
øjne i hovedet, (talespr.) (ikke) kunne se

hvad der er ganske tydeligt; (ikke) være blind

for aabenlyse. ting, forhold. „Gutter!" sagde
den Gamle (0: Dovregubben). „Hul gaaer
indad, Høi gaaer opad! har I ikke Øine i

BoyedetV HCAnd.(1919).IL169. „Hvor ved
du det fra?" . . „Jeg har jo Øjne i Hovedet."
AaDons.MV163. sml.: Herren har min Troe

60 alt for mange Øjen i Hovedet, og seer alt

for nøye til udi Huuset, at nogen skulde
kunde bedrage hBixa.Holb.Stu.1.2. Tosse, som
Du er, der hverken har Øjne i Ho'edet
eller i Nakken. Drac/im.FT.72. have øjne i
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nakken, se I. Nakke 2.3. have et øje paa
hver finger (nu sj. have øjne paa fingrene.

Skuesp.YllS), se u. Finger 2.4. ogs. (sj. i

alm. rigsspr.) i udtr. som: hvad Pas og
Creditiv angaaer, har jeg et Øie paa hver
NerYe.HCAnd.Breve.L226. En Hjort i Brunst-

tiden „har et Øje paa hvert Haar" — siges

åer.VigMøll.HJ.llO. sml.: Et Øie paa hver
Fod o: en varsom og forsigtig Gang. 7)90.

IV.021. m. tings-subj.: skoven har øren og lo

marken har øjne, se I. Mark 2.1 slutn. se

ogs. u. Frygt 1, I. Nakke 2.4 og Mau.12082.
2. (jf. forb. faa øjne 2 (se ovf. sp.1482^''^);

nu næppe Ir.) tage sig prægtig ud; bramme.
ingen Cavaller i Paris knæpper sin Kiole

meer for til, men alleene bag til . . Monsieur,

jeg skal hielpe ham derudi . . See! nu har
Monsieur andre Øjen at see va.edi.Holb.

Jean.IV.4. da skulde du see . . hvilken Kiol

hun har faaet; den har Øine at see med. 20

KbhAftenp.l778.sp.218.-

5.5) i (særlige) forb. styret af præp. (saa

beruset, træt, at man) ikke kan se ud af

øjnene
j

VKorfitsen.ES.76. jf.: naar han
kommer (fra gilde), pleier han ikke altid

at kunne see lige ud af Øinene. Hrz.XV1.313
samt u. I. gnistre 3.1. skotte ud af éll. ud
under øjnene, se III. skotte slutn. *Den Piil,

som til hans (o: den forelskedes) Siæl i gi en-
nem Øyet gik.PoulPed.DP.(1937).31. *vogt 30

dig. Pige,
I

Vær for hans (0: Amors) Straaler

blind,
I

Thi gjennem Øiet snige
|
De sig i

Hjertet inå. Heib.Poet.VI.il. vi modtager
næsten hele . . vor Undervisning gennem
Øjet. De 90 Procent af de Kundskaber, vi

tilegner os, opfanges gennem det skrevne
Ord.Tilsk.1939. 1. 157. være blind paa
begge Øine.MO.' spøg.talem.: det første,
man bliver blind paa, det er øjnene
olgn. KbhAftenp. 1775. sp. 371. Grundtv.Da. 40

Ordsprog. (1845).nr. 243 („siges, naar man
ikke kan se, hvad der er lige for En." Mau.
865). Vogel-Jørg. BO. 106.631. \\ i udtr. for,

at noget (et seredskab (1), en genstand m.
sigteindretning ell. et synsobjekt) føres ell. er

ført (nærmere) til ell. (længere) bort fra øj-

nene (om udtr. som ligge udbredt, udstrække
sig for ens øjne se bet. l.i). jeg er temme-
lig nærsynet . . jeg sidder og syer, med
Tøiet heelt oppe ved Øjnene. Hostr.DD. 5. 50

han maatte holde avisen tæt op for øjnene
for at læse overskrifterne

\
m.h.t. seredskab:

han (kunde) ikke under Arbeidet . . altid

have et Mikroskop for Øiet. Eschricht.Det
menneskelige Øie. (184 3). 2. Han satte sine

Næseklemmer for sine stift stirrende Øjne,
for at skjule Taarerne. Pont.FL.256. sætte
kikkerten for øjet, se u. I. Kikkert, styret af
fra: Naar Du nu skyder mig, saa — aa tag
dog den Bøsse fra Øiet\Blich.(1920).X.58. ep

styret af til, i udtr. som holde bogen (tæt)
op til øjnene (JBaden.DaL. Rist.ER.79),
kaste, sætte bøssen, kikkerten (Drachm.UB.
123) til øjet olgn.

|| (jf. bet. 1.3; især KQ)

i udtr. for, at to personer staar lige over for,

konfroriteres med hinanden (og ser hinanden
(fast, ufravendt) i øjnene), de (lo) begge . .

Øje i 0\e. Bang.II.199. han skal tale med
ham Mund til Mund og se ham Øje i Øje
(1871: hans Øine skulle see hans Øine).
Jer.32.4(1931). Her stod han, Øie mod
Øie ligeoverfor mig. Balth Bang. S. 56. Es.
52.8(Chr.VI og 1931 afvig.). AaDons.Overs.af
Salminen: Kløften og stjernen. (1952). 119. den
alvorlige Avdiens, Øje til Øje med den
M?egtige. Drachm.DG.24. Det var et Liv Øje
til Øje med Naturen, hver Morgen så de (o:

de første islændere) ind i dens havdybe, hav-
friske Øjne. Kidde.(JM Jensen. HaraldKidde.
(1924).28). (sj.:) Saa siger man til sig selv

at man vil møde den (o: døden) Øje for
Øje . . Men jeg kan ikke se den i Øjnene.
Branner.DK.134.

\\ (jf. bet. lO; i (andre)
særlige forb. styret af for. 1. i udtr. for, at

øjet forvirres, blændes af omhvirvlende ell. til-

slørende genstande, ell. af flimren olgn. den
Øjensyge, der overalt seer Funker for sit

0\e.TroelsL.BS.IIL133. det er (som) en
slibesten for mine øjne, se Slibesten, en
taage for øjnene, se I. Taage 3.1 slutn.

(male, sætte) (en) blaa dunst, sky for øjnene

(0: bedrage), se III. blaa 3.4, II. male 5.2,

1. Sky 3.6. — knyttet til verber: *vævre Irr-

lys
I

Spøger for den natlige Vandrers Øjne.

MCBruun.PF.1.137 . Han stirrer i Bogen . .

„Alting løber
|

I Eet for mine Øine."OeW.
IV.189. Bogstaverne dandsede for Øinene
af rmg.Holst.V7. se ogs. u. II. sejle 3.4. en
violet Plæt (syntes) at svæve for mit
høire Øie. Tode. Overs. af Øien-Raad. (1796).

18. jf. II. svæve 3.2. ofte i upers. udtr.: det

flagrer og flammer os for Øinene (ved en

forelskelse). Ægtestandsspeilet. (overs.1826).60.

det flimrer, gnistrer (I.2.i), kringler (II.l),

stjerner (III.I.2), svimler (II.l), svirrer (II.

4.5), vimler (II. 2), vimrer (II), virrer (II.2.3)

ell. det blinder, mørknes (2.i), bliver sort

(IV7.3), sortner (sortnes) (I.2, 2.2), taager

(II.4.2) for ens øjne, se blinde (IV 5) osv.

2. (ofte delvis til bet. 7(4)^ i udtr. for, at noget

(ikke) er beregnet paa, gavner ell. glæder

synet, (ikke) gør et behageligt, fordelagtigt

indtryk paa det. (om forb. være god(t) for

øjnene se u. bet. 1.3). Slottet her (0: i Stock-

holm) . . giør for Øinene ikke nær den
parade som vores. Langebek. Breve.192. (bre-

vet) var (ikke) bestemt for mine Øine. WCar-
stensen.Ombord og iland.(1878).202. infrarødt

lys . . er usynligt for ø]et. Hjemmeværnet.1950.
Nr.7.9.sp.2. man rimer for øret og ikke for

øjet, se III. rime 1.2. en fryd, lyst (IMos.

3.6(1931)), vellyst for øjet, se Fryd 2.2,

Vellyst 1. der er intet, noget for øjet

olgn., der er intet, noget, som øjet kan fryde

sig ved, betages af. Moth.08. disse Originaler

have holdet Stand med de Franske . . hvor-

vel derudi er intet for Øynene; ingen Ma-
chiner. Præsentationer, Masqverader. Holb.
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JJBet.aS.^ sa.UHH.Prol.2sc. Dette Slags

Skuespil er mere for Øiet end for Øret.

VS0.IV018. der var indlagt et korpige-

nummer i revyen, for at der ogsaa kunde
være noget for øjet

j || i forb. m. med (og

ofte i forb. m. se), see det med dine Øine
(1931: tag det i Øjesyn;.5ilfos.3.27. Astro-

nomen . . iagttog, med Øjet bag Okularet,

Stjernernes tassage. LuplauJ.S.96. jf.: hun
(skrev) med det eene Øie paa Papiret, og i_o

det andet paa Døren af Frygt for at blive

OYerTnmTplet.Jacobi.(Skuesp.IV183). (ikke i

rigsspr.:) Jeg saa paa hende med, hvad
Folk kalder Øjne og Mund (o: maabende).
RasmHans.M.5. som forstærkende udtr.: Jeg
har aldrig séet ham med mine øien. Moth.07.
Skuesp.V.ni. nu især (jf. egen sp.208^^^-):

se med (sine) egne øjne: nu seer jeg det

med mine egne Øyne, og behøver intet andet
Yidneshjrd.Holb.UHH.III.5. *I selv kom 20

hid, at see med eget Øie
|
Hvorlunde Sagen

st&3ieT.Heib.Poet.IY269. 5Mos. 4.9 (1931). om
udtr. som se med andre(s), samme, danske
øjne, med vore øjne set se bet. 8.2.

6) (ofte m. overgang til ell. delvis hørende

til bet.l{-8)) øjet (1.6) som afspejlende
følelser, sindsstemninger olgn.; (arten

af) den glans, det lys, der synes at ud-
gaa fra øjet; det indtryk, øjet gør paa iagt-

tageren; udtryk i øjet; blik (II.3.1 og i). 30

Øiet er Legemets Lys. Matth.6.22. *Jeg seer

hans Øie fuldt af bange Ydsmoå. Ew.(1914).
III. 160. *de dunkle Øjnes Gøglen

|
den

vilder alt hans Blod. Stuck. SD. 33. øjets

spil, se I. Spil 2.1. (jf. Ildøje; især poet.) i

udtr. som: *Hiertet brister,
|
Døden slukker

Øiets stærke l\d.Oehl.XIX.86 (jf. I. Ild 6.3;.

*Dækt er Øiets milde Lue
|
Af de lange

Øienhaar. PaZM.//.6. mine øjnes lys, se I.

Lys 3.4. — især i flg. anv.:

6.1) i (faste) forb. m. adj. ell. part. Ær Her-
ren med et venligt Øie. Sir.35. 7. *I . . |

Sætte
dem (0: guldhornene) som Pragt tilskue

|
for

et mat nysgierrigt Øie.Oehl.Digte.(1803).82.

*En Bondeknøs. Hans Øie
|
Dog mandigt

er og int.Holst.I.144. et Par ærlige, stærke
Øjne. Elkjær, MH. 80. saaledes (foruden de

ndf. spec. behandlede) i talrige forb., fx. (be-

tragte, se paa med) blide, brændende, dorske,

døde, fortinnede, glade, gnistrende, haarde, 50

kolde, kærlige, levende, livlige, milde, mis-
undelige, rolige, sjælfulde, skælmske, spil-

lende, sure, talende, tindrende, trætte,

tunge, umilde, varme, venlige, vrede, ængste-
lige, ømme øjne, se i olm. de paagældende adj.

(part.). — om forb. som gøre ell. med forlibte,

store øjne se bet.&.z og i. || i forb. m. god;
især dels (ikke i rigsspr.) om øjne, som over-

troen tillægger gunstig, heldbringende indfly-

delse (især i forb. have et godt øje ell. gode 60

øjne;. Junge.230. VS0.IV.019. — dels (tale-

spr.) i forb. have (ell. faa. se ndf.) et godt
øje til (ogs. (til punkt 1; sj.) for. min Dot-
ter har et godt Øie for Yi&m.ChievitzARecke.

Lodsen. (18 51). 8. f paa. Moth.07. vAph.
(1764). 496. Sigurd og Gudrun havde gode
Øine paa hinanden. Suhm.Hist.1.286) en ell.

noget. 1. (nu vist sjældnere end den u. punkt 2
anførte anv.) være velvilligt, venligt indstillet

over for; nære hengivenhed, sympati olgn. for;

sætte pris paa; spec: være forelsket i, nære
elskov til. De har et godt Øie til hende og
er dødelig torlieht. Biehl.DQ.II.153. (rekto-

ren) var en ret dygtig Mand, og han skal

have haft et godt Øje til den unge Kingo.
RiehPet.Kingo.(1887).12. Dronning Dagmar
er ikke fri for at have et godt Øje til sin

Brudefører, Junker Strange. HBrix.DD.14.

jf.: Peter. „Du har dog et godt Øie til Con-
rad; det kan du ikke negte." Lise. „Jeg har
to gode Øine til alle Mennesker." Oe)iLZ///.
298. (sml. flg. gruppe) i forb. m. nægtelse:

være kritisk, uvenligt, fjendtligt indstillet over

for; have et horn i siden paa; have et ondt

øje til (se ndf. l.56ff.). Heib.Poet.II.374.

Tyskerne har han . . intet godt Øje til.

Brandt.CP.99. Dr. F. er Forældrenes gode
Ven, men han har ikke noget godt Øje til

Tanter, Bedstemødre og andre velvillige og
uansvarlige Siæle. PoUU1941.6.sp.l. 2. (egl.

som iron. anv. af punkt 1) brugt i den ovf.

I.19ff. angivne bet. Forfatteren har havt et

godt Øje til sin Tids Herremænd. iVyerup

Rahb.1.68. den fraværende Justitsminister

. . har vistnok et godt Øie til Pressefri-

heden (efter formandens paatale rettet til:)

Jeg . . skal da erklære, at (ministeren) ikke

har noget godt Øie til Pressefriheden. J5i7/e.

(Rigsdagst.F.1864/65.467; sml. Vogel-Jørg.BO.

229). (jf. ndf. 1.45; sj.) i flt.: Rusland havde
længe haft gode øjne til København som
en „Jakobinerrede". NKrarup.DanmarklSOl-
1814.(1940).24. — (nu 1. br. i rigsspr,:) faa
et godt øje til; vist kun m.h.t. person,

hvem man er forelsket i. (han) fik . . et godt
Øie til en vis lille Fige.Grundtv.Saxo.il.253.

saa fik Møllerens Datter og jeg et godt Øie

til hinanden. Baud.OI.107, NJeppesen,HH,
122. BornhOS. (jf. ovf. 1.36) i flt.: Det var
(ingen) Sjældenhed: at en Ungkarl og en
Ungmøe fik gode Øjne til hverandre. Blich.

(1920).XXVII. 68.
II

i forb. m. ond (ell.

slem, se sp.l487^^). 1. (jf. ond 5.i) i udtr.

for at have et vredt, ondskabsfuldt, hadsk ell.

misundeligt blik. et ont (1871: misundeligt^

øye er en ond (1871: slem^ ting. Sir.31.14
(Chr.VI). er dit Øie ondt, fordi jeg er god?
Matth.20.15. (lokomotiv)Lanternens gule Glo
stirrede som et ondt 0\e,JVJens.EE,198.
især i forb, have (ell, faa olgn.) et ondt
øje til (nu næppe br. paa. Pflug.DP.545.
Kierk.III.184. se ogs. ndf.; sj. mod, se ndf.),

have (ell. faa) et horn i siden paa; ,,have et

godt øje til" (i den ovf. 1. 16 angivne bet.).

Paven har . . stedse haft et ondt Øye paa
denne uskyldige Bye. Tychon.AB.225. jeg

(tror), at Deres billige Uvillie mod selve

Digtet og Sproget i samme har givet Dem
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et ondt Øie, om jeg saa maa sige, mod
Versemaalet med. Cit. 1817. (Hjort. B. 1. 43).

hun gav ham en god Dag (o: afviste hans
kurmageri) . . og derfor har han nu et ondt
Øie til hende. Erz.XI1.196. til det hejbergske

Hus . . har han sikkert haft et ondt Øje.

HSchwanenfl.H.311. (jf. bet. 1) i forb. som
kaste (jf. u. II. kaste 2.e) et ondt øje til,

se paa med onde øjne: vAph.(1759).327.
Svenskeren stirrer paa ham (o: fjenden) saa

stivt,
I
Med et ondt, et hævngjerrigt Øie.

Hrz.D.11.119. „de Missionske" satte onde
Øjne til (Drachmann). Alba Schwartz.Skagen.
I.(1912).96. 2. (jf. ond 4.2^ onde (dial. ogs.

slemme. Nordjyllands Fo IkeUad. *^b 1880. 2.

sp.l. CReimer.NB.510) øjne, i overtroen:

øjne, blik, der forgør, volder skade paa, ulykke

over det, som de(t) rammer; ofte i forb. som
have onde øjne ell. (jf. over- 2, slem-se samt
bet. 1) se(t) paa med onde øjne, kaste onde
øjne paa ell. til olgn. (hun) holdt, for onde
Øines Skyld (ansigtet) indhyllet i et Slør.

Orundtv. Saxo. 1.261. Thiele. III. 42. 62. 185.

sæt nu (han) kunde kaste „et ondt Øje"
paa Kxeatwcer.Schand. TF. 1.257. (artisten)

troede paa onde Øjne. Naar der var onde
Øjne i Salen . . snublede (de) i Springene.

Bang.II.118. FrGrundtv.LK.151. Feilb.

6.2) som subj. (i særlige anv.). *Hvers Øye
lynede af Fyrighed og Moå.OldKH.I.361.
*Hvi gløde dine Øine

|
Sygt, som den

Druknes? OeW./¥i57. de brune Øine loe.

HCAnd. (1919). III. 155. saaledes i talrige

forb. (hvorom i alm. henvises til de paa-

gældende verber), fx. øjnene brister, falmer,

funkler, gnistrer, luer, skuler, smiler, spiller,

straaler, svømmer, tindrer osv. øjnene staar

stive, se stiv 1.4. talem.: øjnene er sjælens
spejl, se Sjæl sp.37**^.

||
(især CP^ t udtr.

for, at udtrykket i øjnene røber ens sande

følelse, mening olgn. (i modstrid med hvad
man siger, ell. skønt man forholder sig tavs),

ell. det modsatte. *Jert Øie vidner
|
Mod

eders Læhe.Oehl.VII.294. det gik, som det

hedder i Ordsproget, at Øjnene røbe, om
Kvinde elsker Mand. NMPet.IslFærd.11.33.
Min Mund siger Nej, men mine Øjne si-

ger Ja. Scala -Revyen.1925. „Rosen blusser." 2.

se ogs. u. II. tale 5.2. — som subj. for lyve;
se II. lyve 2.2. i talem.: Kan disse Øjne
lyYe?AaDons.S.84. jf. Vogel-Jørg.B0.318.

6.3) som obj.; i alm. rigsspr. nu især som
obj. for gøre. 1, gøre øjne, (nu næppe i

rigsspr.) d. s. s. gøre store øjne (se punkt 3

ndf.). Der nu Ulfeld (var) kommen til Kiø-

benhavn, giorde alle der Øyen over denne
farlige Mands Ankomst. Paus.CU. II. 206.

vAph.(1759).327. Winth.IY231. Hvor ville

de andre Jøder gjøre Øine . . naar de høre,

at jeg har været inviteret til (præsten).

Goldschm.EJ.174. jf. sp.l488': hvad vil de
ikke giøre for Øine, naar de faae at høre,

at jeg er løbet af med Leverancen. 5'A;Mesp.

VII.99. han gør øjne som potter, i^eiift. 2. i

udtr. som gøre forlibte øjne, (nu næppe
br.) røbe forelskelse i sit blik, spec. (i forb. m.
til, til bet. 1): sende forelskede blikke. Skuesp.
11,3.51. han giorde forliebte Øine til mig,
og fattede en uanstændig Kierlighed for min
'PeTSon.Luxd.FS.26. 3. (jf. u. bet. 1.2 og 4.2^

i forb. gøre store øjne, spile øjnene op

af forbavselse; blive overrasket; falde i for-

undring; maabe. Over denne u-gemeene
10 Fremgang (i krigen) begyndte langt fralig-

gende Nationer at giøre store Øyne.Holb.
JH.I.343. Marsken gjorde store Øine og
betragtede den dristige Prælat med Forbau-
selse.Ing.EM.III.185. ErlKrist.DH.148. jf.

(spøg.): Hundene (med kæmpeøjnene) sad
med til Bords og gjorde store Øine. HCAnd.
(1919).1.18. — i sa.bet. ogs. (nu især dial.):

faa ell. sætte (se II. sætte 10.7J store
øjne: Slange.ChrIV.879. (han) vil faae store

20 Øine . . naar han faaer denne artige Historie

at vide. Jacobi.(Skuesp. VII.390). Hvad siger

I, sagde M. . . og fik store 0\ne.HansPovls.
HF.45. BornhOS. || sætte (visse) øjne op,
(nu mindre br.) faa et vist udtryk i øjnene.

Jeg vil dog see, hvad for Øine den Galgen-

fugl sætter op, naar han faaer at vide,

det er min Kone, som han tortølper. Heib.

Poet.VI.311. HCAnd.SS.Y20(se u. IL sætte

49,6^. sml. u. Tudse 1: (han) sætter øjne

30 som tudser i torden. Feilb.

6.4) i (særlige) forb. styret af præp.; flg.

fremhæves: \\ styret af (ud) af, i angivelser

af blikkets art, hvad stemning, følelse olgn.

blikket udtrykker, (tydeligt) røber; dels i sætn.

m. betegnelse for levende væsen som subj.:

det var ikke noget særsyn at se køerne (der

fodredes med bærme) gå og kikse lidt på
benene og skinne ud af ø]nene. ArbmFagbl.
1953.19.sp.2. i forb. m. se -}- karakteriserende

40 adj.: han (blev) formanet, at han ved Maal-
tid (skulde) see mild og glad ud af Øynene.
Schousbølle. Saxo. 278. se ogs. u. Y. vild 8.3.

dels i sætn. m. abstr. subst. olgn. (betegnelse

for stemning, følelse ell. forhold) som subj.:

Elskovs Luer ham af begge Øyen staar.

PoulPed.DP.(1937).30(jf. u. IL staa 50.3;.

her foer der Lyn ud af A.s Øine. Bagger.1.47.

se ogs. u. I. gnistre 2.2, III. spille 4.2, jf. u.

I. Skalk 3 (og se 11, i8 beg.), nu især i forb.

50 som glæden, trofastheden lyser ud af hans
øjne, se lyse 3.4. dels (nu l.br.) i forb. som
læse den onde samvittighed, et ønske ell.

skurken ud af øjnene paa en, (jf. I. læse

2.h) slutte sig til ens karakter, ønske, sinds-

stemning, følelse olgn. ud fra vedk.s blik (der

tydeligt, utvetydigt lægger karakteren osv. for

dagen). *(min onkel) blev mig . . en anden
Fader.

|
Nu er min Glæde kun . . |

At tiene

ham, at see af Øiet ham |
Hans Ønske, før

60 det kom.Oehl.IX.77. N. N. .. hvem jeg

allerede for længe siden havde læst Skurken
ud af Øjnene. Rowel.Br.l08. jeg syntes, at

jeg kunde læse Poeten ud ai Øjnene paa
'Dem.Schand.TF.II.273. jf.: man kan see
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ham det af Øinene. JBaden.DaL. \\ styret af

i, i forb., der beskriver øjets udtryk, spec.: an-

giver hvad (hvilken stemning, følelse olgn.)

øjet røber, er tolk for. jeg kand see det paa,

eller i eders ØinG.vAph.(1759).326. *Glæden
spiller ham i Øiet.Oehl.1.228. *Jeg læser i

Deres Øje,
|
hvad der boer i Sjælens Gjern.

Hostr.DT.64. se ogs. I. gnistre 2.2 og straale

sp.240**^ knyttet til adj.: (blive, være) stor

(o: forbavset, maabende. Esp.486), vild (se i_o

Y. vild 8.3J osv. i øjnene: det var ikke fri,

han blev varm i Øjnene. Synet af (konen)

med Barnet ved Brystet var hans Rigdom.
Elkjær. RK. 47. (den syge) bliver klarere

i øinene. Soeialdem.''U1953.7.sp.5. jf. u. bet.

7.1 : to Fiskerkoner (havde) kigget efter ham,
lange og nyfigne i Ø]nene. CFMortens.SY56
samt: Ogsaa iaften er der dette fremmede
over hende. Især noget uroligt i Øjnene; i

Blikket.FrSkousbo.Barnet.[1914J.6. — i forb. 20

som have ell. med et blink i øjet: *de for-

klarede Høie (0: guderne) . .
\
med Stierne-

glands i Øie.Oehl.Digte.(1803).76. Knægten
havde ligesom Had i Øjnene. Bang.II.107.
Søren (med et Blink i Øjet): „Den gamle
lider vel ikke aa ligge alene . . had?" Wied.

SK.107. have (ell. meå) en skalk ell. skælm
i øjet, se I. Skalk 3, Skælm 2.2. || styret af

med, i forb. (jf. u. bet.Q.i ogs) som anse,

betragte med forlibte (vAph.(1759).326), for- 30

undrede, umilde (se umild 2.2^ osv. øjne.

see paa med venlige Øine.vAph.(1759).327.
Laugene (blev) betragtede med ugunstige

Øine paa Grund af de forskjellige Udskeielser,

de gjorde sig skyldige i. Davids.F.280. anse

osv. med store øjne: Slange.ChrIV.1024.

(de) blev overalt betragtede med store Øine,

og havde tusinde Ting at fortælle, (rrund^u.

Snorre. III. 190. jf.: Ellinor udbrød med
Øjne store af Forbavselse: „Hvad er det 40

dog?" Goldschm.V11. 563 og u. Toskilling 1.

II
styret af paa, i forb. (kunne) se noget paa

ens øjne. Moth.09. vAph.(1759; se ovf.

l.4f.). Man kunde see paa hans Øjne, at

han ikke havde sovet (om natten). Blich.

(1920).X.89. jeg kan se paa dit øje, der er

en skælm i din trøje, se Skælm 2.2.

7) O/- Syn 5.2, Øjekast^ det at betragte,
se paa noget, rette blikket mod et vist

maal, i en vis retning; handlingen at 50

opfatte noget med synssansen, gennem
øjet (1.6); blik (II.3.2).

7.1) i (faste) forb. m. subst., adj., pron.
\\

Efter nogle Dages Forløb var Øyet mæt,
og nu giør mit smukke Værelse ikke mere
Indtryk paa mig, end da det var i sin for-

rige Tilstand. KbhAftenp.'V,1786.sp.2. talem.:

maven bliver snarere mæt end øjnene, se

I. Mave 2.2; jf. ogs. u. II. mætte 2.2. || i forb.

m. lang (jf. lang 1.9^, i udtr. (sml. bet. 1.3 60

og 4 og u. bet. 6.4) som gøre lange øjne
(efter), se med lange øjne (efter), se

længselsfuldt (og drømmende, dvælende) ell.

nysgerrigt, maabende (efter); ogs.: søge at

se noget, som ikke er beregnet for ens blik;

skotte efter, til. giøre lange Øine siges, f. Ex.
om En, som seer i fremmede Papirer, i

en Andens Koit.VSO.IYO20. vi sneg os

ind i Smøgen . . og vi saå derind med
lange Øjne — sky. Bangf.y7.2i9. han har
faaet saadan nogle lange Øjne efter Kvind-
folkene i den senere Tid. Brodersen.HD.8.

||

om forb. som skele(nde), skæve øjne se u.

bet. 6.2 og 8.2.
II

(til dels til bet. 1.2-i) i

udtr. for, at man bliver genstand for almin-
delig beskuen, maal for manges, alles blikke

(ofte overf.); især dels i udtr. som alles
øjne: Alles Øine i Synagogen stirrede paa
(1948: var spændt rettede modj ham. Lmc.

4.20. (han) suckede med saadan Hæftighed,
at hånd vendte alles Øyen paa sig.Kom
Grønneg.11.211. skjøndt jeg sidder for Alles

Øine i Dagligstuen, saa sidder jeg dog paa
Lnwr.Kierk.I.319. Jeg havde alle Øjne paa
mig. IsakDin.FF.217. dels i udtr. som ver-
dens øjne: Vor Hævn taber intet ved en
liden Opsættelse, den bliver derimod desto

meere fordeelagtig og vil finde mildere Dom-
mere for Verdens Øine. Lodde. (Skuesp. IV.

319). *Guld, som kan behage
|
Verdens Øje.

Grundtv.PS.111.325. Som Militair kunde du
jo aldrig ægte en Pige som var blameret i

Verdens Øine. Heib.Poet.V329. Folk der førte

sig som hvilede Verdens Øjne paa dem.
AndNx.MR.131. disse Sommermaaneder (i

1888), hvor København . . følte Europas
Øjne hvile paa sig. Maaløe.EnPressemands
Erindringer.(1934).99. ||

(især højtid, ell. (9)

uegl., om fantasien, det indre blik. hver Dag
ude (0: i udlandet) lægger en Maaned til mit
Liv, hver Dag skjærpes det aandelige Øie.

HCAnd.Breve. 1.179. det indre, indvortes
øje, se II. indre 3.1 slutn. (og u. bet. b.2),

II. indvortes 2.1. jf. Sjæleøje: Skiællene faldt

fra Siælens fordunklede Øje.Verden som
dener.[177l?J.No.3.4. CKMolb.SD.221. se ogs.

u. II. skærpe 4.1.

7.2) i (faste) forb. som subj. (om brug som
subj. for se olgn. se bet.b.s). øjet svimler, se

II. svimle 1. || i udtr. for, at blikket er, holdes

rettet (ufravendt, anspændt, forskende) mod et

maal. *Hvad har . . eders Øine vel at giøre

I

Ved Eben Hassans Yind\ier?Oehl. 1.130.

(under besøget hos fotografen) hagede hendes

øjne sig fast ved hans (snavsede) hænder.
PoVI»1953.11.sp.4. jf. bet. 8.1: Ja, sagde

Konen, det er . . mit eget velsignede Barn.

Hvor har mit Øie dog været henne, siden

jeg ikke strax kjendte mig ved dig. PMøll.
(1855).II.72. ofte i forb. som øjet dvæler,
fæster sig (se II. dvæle 2.3, II. fæste 1.2^,

hviler (se u. bet.l.i og II. hvile 3.2), hæn-
ger (jf. II. hænge 6.2 slutn.) paa ell. ved
noget, øjet sluger (se sluge 2.2^, staar
paa (se II. staa 17.2^, viger (se III. vige

3.2) ikke fra noget. || CP i udtr. for, at øjet,

blikket (dvælende) opfatter det sete med vel-

behag (ell., sj., ubehag). Øjet gotter sig med

XXVU. Eentrykt "/. 1954 94
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at skue Naturværkernes evige Afvexling,

Tode.0P.25. Øiet finder Behag i (Chr.VI:
begiererj Ynde og Skiønheå. Sir.40.24. øjet

fryder ell. glæder sig ved den dejlige udsigt >

II
i udtr. for, at blikket flyttes, og (ell.) (der-

ved) rettes, indstilles mod, opsøger, finder et

(nyt) maal. den Pige, hvis Øine løber om
efter alle. KlhAftenp.l778.sp.606. Hans Øjne
gled forbi (døren) til Bagvæggen. Blich.

(1920).X.86. Maaskee jeg i det fjerne Asien

finder, hvad mit Øie ikke kan opdage i . .

Europa. J3aggfer./.6. Mit Øje havde fanget

noget, et svagt Indtryk af rudrede Figurer.

AndNx.DB.191. øjet falder (se II. falde

4.6J paa, følger (se III. følge å.i), møder
(se \. møde 2.ij noget; øjnene mødes
(Ægtestandsspeilet.(overs.l826).91) ; øjnene
flakker (se II. flakke 1.4J ell. leder (se

Y lede 2.i), søger (efter noget) olgn.: (ege-

træet) tænkte slet ikke paa, hvormange Øine

der søgte å^t.ECAnd. (1919). 111. 253. jf.:

naar han vilde see paa noget, saa søgte det

eene Øie efter det andet (o: han var skel-

øjet). Biehl.DQ.II.il. II
i udtr. til angivelse

af synsvidden; næsten kun som suhj. for naa
og række, spec. i forb. som saa langt ell.

vidt øjet naar ell. rækker, helt ud til

horisonten; saa langt man kan se. saavidt

hans Øie strakte, var Land og Klippe og

Skov hans egen. Meinert.NaturenogMenne-
skelivet.I.(1854).262. Saa langt Øjet naaede
laa Isen og bredte sig.AndNx.PE.il. 225.

se videre u. Forstørrelsesglas, I. naa 5, III.

række 4.2.

7.3) (jf. u. bet. l.\) i (faste) forb. som obj.

II (jf. ndf. sp.l494*^) i udtr. for at have,

holde blikket (anspændt, aarvaagent) rettet

mod, (ufravendt) betragte et maal; ofte uegl.,

i udtr, for at have opmærksomheden henvendt

paa, ænse et forhold, føre (et vist) opsyn med
noget; som obj. for have. 1. i forb. som have
sine øjne et sted, alle vegne, i bogen osv.

Hvor have vi Alle havt vore Øine henne
idag (o: hvorfor har vi ikke set os bedre

for)? Hrz.X.lSO. i Berlin og Prag, Paris og

London, overalt har Tschekaen sine Øjne

og Øien. Holstein.Ts.l24. jeg (tør) ikke ..

hævde, at Holberg endnu i 1728 . . ikke har

haft Øjnene i hans Yærker. BilleskovJ.H.I.

200. uegl: Gram.(KSelskSkr.IV272). 2. have
(et) øje med en ell. noget, især: følge ens

færden, adfærd med blikket (paa en diskret

maade); holde opsyn, udkig med; (nu oftest:)

holde øje med (se ndf.). Det er . . den beste

Høne, jeg har. Derfor maae du have synder-

lig Øye med hende. Holb.Stu.II.l. et Natur-

barn (der) selv har Øje med Arbejdet paa
sin Ga.a.Td.Brandes.III.722. Egnens Herre-

mænd . . der nok vilde ha et Øje med,
hvorledes deres Husmænd stemte. Maaløe.En
Pressemands Erindringer. (1934). 47. de ville

have et lille Øie med denne S&g.Gram.
Breve.131. KLars.SA.67. 3. i forb. m. paa,
i udtr. som have øjet, øjnene (henvendt,

rettet) ell. øje paa; nu især uegl., navnlig:

være opsat paa (at faa); have kig paa. (du)
skal stille dig an, som du est Ja loux og
altid have Øjnene paa ham. Holb.llJ.1.7.

Kongen af Preussen menes at have Øie paa
de Svenske Lande i Tydskl&nd.Langebek.
Breve.78. Moder . . har Øie paa, at jeg skulle

tage Peer Smeed. KbhAftenp.1778.sp.94. saa

kører I langsomt frem og tilbage . . jeg har

10 hele Tiden Øjet paa Jer. PLevin.HL. 241.

4. (nu næppe br.) i forb. m. andre præp.

(m. sa. bet. som ovf.): have (et) øje over
(Sach.9.1 (Chr.VI; 1871: med;. Holb.Samt.

44), til (sa.DH.II.507. sa.Ep.V.25) ell. ved
f'Lehnsmanden . . har haft et Øie ved (raad-

mændenes) Udwælgelse. PEdvFriis.S.137) en

ell. noget. 5. i forb. have øje (i egl. anv.

ogs. øjne; for en ell. noget; i egl. bet.: Sel-

skabet havde kun Øine for det prægtige

20 Fyrværkeri. /ngf.EiP.Tri52. han har kun Øjne

for den slumrende Yenns.KAbell.E.12. nu
især uegl.: At sprogene i årenes løb forandrer

sig, har man naturligvis haft øje for i mange
århundreder. Jesp.SprU. 3. se videre u. bet.

8.1, 6. (talespr.) i forb. have øjnene med
sig, se sig godt for; være en skarp iagttager.

S&B. (de) havde Øjnene med sig og vid-

ste god Besked med Li\et. IsakDin.FF.277.
(hun) har baade Øjne og Øren med sig.

30 ErlKrist.MM.208. — (jf. ndf. sp.1495''«-)

som obj. for holde; dels i udtr. for (nogen

tid) at se et sted hen, ikke flytte blikket: (jeg)

holdt mine Øine stift paa Prækestolen. Zi/^

Aftenp.1777.sp.307 . Anna syede standhaftigt

og holdt Øjnene ved Broderiet. J.aDons.S.

115. dels i forb. holde (et) øje (nu næppe
br. øjne. Tode.Y.15. sa.ØP.3) med en ell.

noget, iagttage, overvaage (diskret, men aar-

vaagent). Gid Fanden havde den Globist

40 der idelig staar og holder Øye med os.

KomGrønneg.1.249. hele tiden hade hun for-

nemmelsen af at fru B. holdt øje med hende

i det dulgte. Herdal.BL.114. tag og hold
et lille øje med hunden ell. kakkelovnen,

mens jeg er væk!
j ||

i udtr. for, at noget

tækkes ell. mishager blikket ell. giver det fuld

nydelse. Øientrylleri . . noget, hvorved Øiet

eller Synet trylles. MO.//.2625. det støder
ens øje, jf. II. støde 7.2. (jf. u.bet.l.i beg.:)

50 mætte øjet, se II. mætte 2.2. — forlyste

(se forlyste 2), fornøje (nu næppe br. vAph.

(1764). 496. Leth. (1800). 210), fryde ((han)

har staaet . . og frydet Øjet ved Synet.

CHans.F.226), kvæge (se VI. kvæge 2) øjet

(sit øje), ell. det fortryller (Rein.ND.129),

fryder (se fryde 2.1^, glæder osv. øjet.
||

(sml. ndf. sp. 1494^"^) i udtr. for at rette,

vende blikket i en vis retning, mod et maal,

opdage noget med blikket, skæve øje til, se

60 Y. skæve 2.3. søge ens øjne, se søge 1.2. spec.

i flg. forb.: faa øje ^f øjne. Schousbølle.Saxo.

135. Luxd.(Skuesp.V11.442). KbhAftenp.1778.

sp.704.1779.sp.444) paa, opdage med blikket,

blive var; i videre anv.: faa kig paa, blive
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opmærksom paa; ogs.: faa at se. vAph.
(1764).496. Skyen (sænkede sig) saa hastig

som en Maage, der har faaet Øie paa en

Fisk i Y&ndQ&åen.Goldschm.BlSJ.lSl. nogen
Fremgang kan én ikke faa Øje Tp&a.AndNx.
MR.154. jf.: han faaer Øie paa mig, og Øie

til mig, og . . jeg til ham: og saa blev

jeg \okket.BUch.(1920).XXIX.99. fæste ell.

hæfte øjet paa, se II. fæste 1.2, II. hæfte
3.1. kaste et øje ell. sine øjne (i bogen,

paa ell. til en ell. noget), se II. kaste 2.6.

laane ell. sende en et par øjne olgn., se

laane 1.2, sende 3.2. rette øjnene mod
ell. paa, se Y rette 2.3. slaa øjnene i ell.

paa, t til (Moth.08. LThura.Poet.197. Old
KH.I.341. V80.IV.021), se III. slaa 14.2.

stille (se lY stille 2.\) ell. sætte øjnene
paa (ell. i (se ndf.), til (se ovf. sp.1487^'^)):

Sir.17.8. Bang.II.97. Louise følte Blikket

og satte langsomt sine Øjne i hendes, i^r

Skousio. Lyse Johanne. [1906J. 261. den dej-

ligste Pige et Karlfolk kunde sætte Øjne
paa.OGregersen.KS.Wl. se ogs. II. sætte 17.i.

som obj. for vende (om forb. vende øjet

fra noget se ndf. sp.l495*). 1. især i forb.

m. retningsangivelse (nu navnlig mod ell.

hvorhenj; bevæge (ell. holde) blikket i en vis

retning, mod et vist maal; ogs. uegl. Herrens
Øine ere vendte til de Retfærdige, og hans
Øren til deres Raab (1931 afvig.).Ps.34.16.

Elvire sidder der . .
|
Og paa sin Bønne-

Bog andægtig Øyne vænder. Poul Ped. DP.
(1937). 47. * (hjorten) reiser Takkerne, og
naar han vender Øyet,

|
Er han i Farten

selv ved Byrdens Vægt iornøyet. Ew.(1914).
1.178. ilende Varmebølger jage hinanden,
hvorhen Øjet vendes. Skjoldb.SM.24. vende
Øjnene hid og did. D&H.11.555. jf. u. himmel-
vendt: *Da saae man Borgeren mod Him-
len Øjne vende. Holb.Paars.268. Nu gaar
(kapitalisterne) og bygger Kirker for Over-
skudet og vender Øjnene mod Himlen. Zyin(Z-

skovHans.NH.201 . 2. (1. br. i rigsspr.) gøre,

lave øjne (se ndf. 1.49). Jeg så den kvinde-
lystne smed træde ind med kåde fagter

og vende øjne på alle mkdev.AOlr.DH.il.52.
Fruentimmer . . Sikken de kan vende Øjne
for at gøre Mændene kurassige. iVordÅ;iW.

SF.25. UfF. gøre ell. lave (en lille Seks-
aarspige (sad) paa Gulvet og lavede Øjne
til Katten.AlbDam.TS.137. „Har I (o: hu-
struerne) slet ikke tænkt paa at tage ud at

rejse, piger?" spurgte Frederik og lavede
øjne til de andre ægtemænd. Poi."/$i953.
Till. 9. sp. 3) øjne (til), (jf. Stikøje; tale-

spr.) tilJcaste (forborgne, medvidende, fortrolige)

blikke, spec: kokettere (med). Hvem er den
lille kokette Satan, jeg dandser med . . hun
kan gjøre Øine omkaps med gamle (o:

voksne, erfarne) Folk.CBernh.NP.in.l56. da
han ikke havde nogen Anden til at være
Vidne paa sin ironiske Beundring, gjorde

han Øjne til F.Goldschm.Vn.262. (hun)
gør Øjne til de unge Herrer. Brandes.X.363.

Rode.EM.ll. UfF. overf.: Det klæder altfor

ilde, at Missionens Mænd, just som de har
omvendt hele Folket, selv skal begynde at

gøre Øjne til Vantroen. ^ømp.//.26'7'. || i

udtr. for at tiltrække sig, være ell. blive maal
for ens (manges) blik(ke), modtage øjekast; i

forb. (ofte i pass.) som plakaten, udsigten
drager (jf. III. drage 5), fanger (se III.

fange 3.3J, fængsler (jf. fængsle 2.2^ øjet.

10 spec. (nu kun i enkelte udtr.) i forb. have
ell. (især) faa øjne, tildrage sig manges
blikke. Saae du det, Else, vi fik Øine?
hvor han saae paa mig. Kammerherren. ZJft

Aftenp.l778.sp.500. See, om ikke din Søster

har flere Øine end Bruden! Selv min Mor-
broder Kongen seer oftere paa hende, end
jeg vilde lide. Ing.V8.1L120. vi fik jo nok
nogle (forargede) øjne, fordi vi gik i bade-
dragt paa Strandvejen, men det tog vi os

20 ikke af I

jf.: jeg følte, at jeg havde hans
øjne paa mig hele tiden • (foræld.) talem.:

faa flere øjne end kongen (Moth.06) ell.

præsten, vække stor opsigt. Havde (rytteren)

endda hengt en Bielle i hver (kvast paa
hesten), saa kunne han lade sig høre, hvor
han kom, og faae flere Øine end Præsten.
KbhAftenp.1778.sp.562. Grundtv.Da.Ordsprog.
(1845).nr.632.

|| (jf. flg. gruppe) i udtr. for

at flytte, vende blikket bort fra noget ell.

30 undlade at betragte noget, holde blikket borte

fra noget; ofte (jf. ovf. sp.l49P'^) i forb. m.
nægtelse, som udtr. for ufravendt, energisk

stirren paa noget (om forb. som slaa øjet

ned, op se flg. gruppe), dreje øjnene til

siden (o: se bort; sml. u. dreje 1.2^ j
i forb.

m. bort ell. (dagl.) væk: (han) gemmer
Øjnene bort. Wied.Da.77. *Hvad kigger Du
paa?

I

Tag Øjnene væk!
|
Jeg bli'r saa

genert. Hvad kigger Du paa? Foxtrot af Gunner
40 Hall.(1929).3. jf. sp.l495\ (han vil) med

Afskye vende Øjet hort.Falsen.(8kandMu-
seum.1800.II,1.146). — i forb. m. af; f ikke
slippe øjnene af, betragte ufravendt. vAph.
(1759). 326. ikke kunne se øje af, {ænyd.
d. s.; dial.) ikke kunne vende øjet fra, und-
være (synet af). Drengen blev mere afholdt
af Kongen end en Søn, så at han ikke kunde
se Øje af ham. Rask.De tiVezirer.(1829).ll.

Præstefamilien . . vilde (ikke) give Slip paa
50 hende. „Nej naturligvis . . hvem kan se Øje

af Thora. Hun kan vikle os allesammen om
sin lille Finger . . Ja, ja, de kan bare ikke

se Øje af hende derovre hos Præstens, ellers

kom hun (til os)." PRMøll.8ejrog Thora.

(1902). 113. smst.112. i forb. m. fra: ikke
kunne faa (8&B.), løsrive (se Syn \), vriste

(se u. vriste 3.1^ øjnene fra noget, ikke
have øjnene fra, stirre ufravendt paa.
„Hun er redet fra dig, siger du?" . . — „Ædle

60 Hr. Ridder! I maa ikke vredes. Jeg har ikke
havt Øiet fra hende." Hrø.y/.iiO. (de) havde
ikke Øjnene fra H.s Ens.HansPovls.HF.179.
Mand skal holde sine øien fra andres
breve. Moth.H238. 8chousbølle.8axo.l92. hun

94*
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kunde ikke holde sine øjne fra venindens

nye hat j
uegl.: hold dine øjne fra min søster

(9: lad være at flirte med hende, olgn.Jl j
Hen-

des Mand tager ikke Øjnene fra hende.

Bang.II.72. smst.IY67. se ogs. u. II. tage l.i

slutn. Vend dit Øie fra en deilig Kvinde.

Sir.9.8. (han taler) uden at vende Øiet fra

Pergamentet. Oe/ii./Yi 77. Læreren kan ikke

et Øieblik vende sine Øine fra Eleverne.

VSO.VIII.228. — (jf. tage sine øjne tilbage

u. II. tage 45.1J i forb. tage (ell. trække.
se trække I.3J øjnene til sig. Schousiølle.

Saxo.13. hans gjennemborende Blik (traf)

mig, saa at jeg hurtigt tog mine Øine til

mig. FruHeib.EtLiv.*I.236. AnnaLarssenBjør-
ner.TeaterogTempel.(1935).30. — holde si-

ne øjne for (Ing.EF.VIII.31. Schand.O.II.

358. Bl&T.) ell. (hyppigere) hos (VSO.IV
020. se ogs. ndf.) ell. (især dial.) ved sig

selv. „Tinsoldat!" sagde Trolden, „vil Du
holde dine Øine hos Dig selv VHGAnd.
(1919).1.205. Han ser paa unge Piger paa
en upassende Maade. Hold dine Øjne hos

Dig selv, Elisabeth. Schand. BS.88.
|| (jf.

foreg, gruppe) i udtr. for at bevæge blikket op
ell. ned; dels i forb. som hæve (Abrah.Ddn.
SprachlehrefurDeutsche.(1812).55) ell. løfte
øjnene ffra bogen, mod, til himlen olgn.)

ell. løfte øjnene op, opkaste (se opkaste

1.3^, opløfte, opslaa sine øjne, slaa
øjnene op ell. i vejret, se løfte sp. 552^*^,

opløfte 1.3, opslaa 2.1, III. slaa 65.2, Vejr

sp.892*^; dels i forb. som nedslaa (se ned-

slaa 1.3), sænke (se III. sænke I.b) øjet
ell. slaa øjnene ned (se III. slaa 63.1^.

7.4) i (faste) forb. styret af præp. || styret

af af, i udtr. for, at noget fjernes fra, for-

svinder for ens blik; ogs. uegl. (ofte i forb.

ud(e) a,i). Bort, Verden! af mit Sind og
Øye,

I
Din Lyst du selv beholde maa.

Brors.162. være ude af Øje (el. Øjne) =
.. være uden for Synsviååe. D&H. (ikke)

slippe (en) af øje ell. af øjne(ne), se II.

slippe 6.1. t sætte (ud) af øje ell. øjnene,
se bort fra; negligere. Det var mueligt, at

David kunde føre sig (guds) Efterretning . .

om Borgernes Sindelav, til Nytte, altsaa

echapere, det var og mueligt, at han kunde
sat den af Øynene og betroet sig Borgerne.

Ruge.FT.297. Tode.SS.29. Sæt .. dit eget

Individuum aldeles ud af Øie, saa længe Du
staaer ved dit krheid. Stoud.Emb.l3. — spec.

i talem. ude af øje, ude af sind, (jf. Vogel-

Jørg.BO.580) det der ikke mere ses, ikke er

nærværende, glemmes hurtigt. VSO.IV. 018.
Kierk. VI. 19. PAndræ.ViaAppia. II. (1886).

78. Børn er ikke anderledes du — ude af

Øje, ude af Smd\AndNx.DM.IV19. (i ældre

tid) m. former (jf. Mau.12060) som: (borte)

af øjnene, (borte) af sind(et) (Moth.09.
vAph.(1759).327), ud af øjet, ud af hjertet

(Oehl.VI.65), kommer du af øje ell. øjne(ne),

kommer du af sind (ell. tanke. Moth.T80)
(Moth.K248. vAph.(1764).496. PalM.IL.II.

714).
II

(jf.bet.d.i og 10^ styret af for; især

dels i udtr. for at fremlægges ell. frembyde sig

for blikket (blive ell. være genstand for iagt-

tagelse): Det er lige for Øynene. vAph.(1764).
496. Naaer Man . . Rygningen af Jylland,

udbreder sig for Øjet de uhyre, flade Heder.
Blich.(1920).X.53. den Ydmygelse, der lig-

ger i at lægge sin Sjæls de lønligst egne
Vraaer aabne for en Andens Øje.JPJac.//.

10 394. Naar man en klar Vinteraften betragter

Himlen, ser det for Øjet ud, som om den
er helt oversaaet med Stjærnernes lysende

'Prikker. NaturensV1951.65. i forb. m. med:
Nu sidder jeg igen med den årlige kval

(o: selvangivelsen) for øjnene. Socialdem.^^li
1953.16.sp.2. ogs. i udtr. for at være ell. blive

skjult (jf. M. forsvinde 2): Viisdommen . . er

skjult for alle Levendes Øine (1931: dulgt

for alt levendes Øje). Job.28.21. Ew.(1914).
20 111.223. — dels i forb. som for fjendens

øjne ell. for øjnene af fjenden, i fjendens

paasyn, „lige op i øjnene (se bet. 11.2^ paa
fjenden." (ofte uegl.; om forb. som for alles,

verdens øjne se bet. l.i). hans Broders Hu-
stru (skal) komme frem til ham for de

Ældstes Øine (1931: i de Ældstes Paasyn/
5Mos.25.9. en . . beskeden Mand vil føle en

Slags Modstræbelse i at yttre sine . . Liden-

skaber for Manges 0ine.Birckner.il1. 143.
30 *(hun) kyssed Smeaton

|
for Øjnene af alle

Hoffets Damer. KMunk.C.52. || t * /o^^- faa
i øje, faa øje (se bet. l.s) paa. *hand det

hvide Taarn af Staden fik i Øye.PoulPed.
DP. (1937). 58. smst.99. \\ styret af med.
Hånd gaf mig et nik (0: blink, vink; jf. Øje-

nik^ med øiene. Moth.06. de (stod) bevægede,
med Øjnene ud over de hvide Marker. Ban^.

IV.44. tale med øjnene, se II. tale 6.1. for-

følge, følge (III.4.1), maale (I.l.s), møn-
40 s tre (S&B.), naa (Moth.014), (ikke) slippe

(II.6.1), søge (Bl&T.) (en) med øjnene,
se forfølge (I.2) osv. sluge, spise (II. 2. 4),

æde (II.3.3) (en, noget) med øjnene, se

sluge (2.2) osv. (slaa) smut, smutte
(III.2.3), spille (III.1.2) med øjnene, se

Smut (III.2.2) osv.
II

i forb. m. paa; spec. i

forb. være paa øjne med en, (jf. II. paa
7.1 og Øjenbekendtskab; talespr., 1. br.) pleje

at veksle blikke med, modtage genkendende,

50 fortrolige, hilsende blikke fra en, naar man
møder vedk. AOlr.(OrdbS.;aarl910; „højere

kbh. omgangssprog"j. Man er én stor Fa-

milie, alle kendte med hinanden, paa Hat
eller paa Øjne med hinanden. PoU'l»1911 .7

.

h. forsk, særlige betydninger (spec. ell. uegl.,

videre anvendelser) udviklede af bet. B.a (navn-

lig 6 og 1).

8) (jf. især bet. 1) om det at ell. evne
til at skønne, vurdere med blikket, (ofte

60 uden skarpt skel ml. bet. 8.1 og 8.2). 8.1) evne
til at se, opfatte noget paa en vis (spec.:

den rette) maade; blik ('II.3.3 beg.); ofte i

adj.-forb. (jf. u. bet. 4.2 slutn. og 8.2) som et

(u)kyndigt, (u)skolet (se uskolet 1), (u)træ-
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net, (u)øvet øje: naar der . . kommer Folk
med klogere 0]ne.Goldschm.L.II.175. (han)
var (ikke) helt ædru. Der skulde et ganske
prøvet Øje til for at se det. FrSkousbo.ES.65.
bliver (sneppen) pludselig forskrækket (da)
trykker den, saa den bliver næsten usjoilig

for et uøvet &\Q.PoWil953.11.sp.2. i Mlledl.

udtr.: med øvet Øje opdager (klogskaben)

let Hyklerens Maske. Falsen.(SkandMuseum.
1800.71,1.28).

II (jf. ovf. sp. 1492'') i forb. lo

som have ell. mangle øje, eje ell. savne
sans, opfattelses-, bedømmelsesevne ell. „tæft"

(for noget), (ofte uegl.). *Ikke blot for Høje-
lofte (o: folk i paladser)

\
Fikst du, Hav, dit

Trylleri!
|
Øjet fattes der fuld ofte,

|
Ube-

mærket gaa forbi
|
Bølger da. Grundtv.PS.

VI.134. der gives en egen, medfødt Samler-
eller Museumssans; det kommer an paa, om
man har „Øje", som det siges. SophMull.N.
97. (maalmanden) har et godt Øje, griber 20

sin Bold . . sikkert. PoVU1943.4.sp.4. især i

forb. w. for (sj. til. Kierk.XlV.157): med-
ifødte Talenter saasom Geni for Digtekunst,
Øie for Maleri, Øre for M\xsik.Stoud.Emb.33.
Et ypperligt Øie for Kunstværker havde han.
Hauch.MfU.242. kun for mig har Du (0: el-

skeren) Sands og Øie. Bagger.1.156. en Kom-
mode, med Lysestager og Service paa, ar-

rangeret med et Øje for Symmetri. JFJens.
RF.44. (1. br.:) det kan dreje sig om den 30

nordiske kulturs existens . . at man får øje
for det tælles. Grønb.LA.190.

\\
(især ^ ell.

dial.) i udtr. for at fastslaa, konstatere den
rette beliggenhed, form, størrelse osv. af noget

,,paa øjemaal". Baadsmanden (bør) gaae et

Stykke foran for Skibet med en Jolle, og
straage saavel Stængerne som og Ræerne,
efterat samme ombord først ere regulerede
saa got som Øjet kan ioTm&a,e. Agerbeck.B.
11.45. Et Skib ligger paa Næsen eller Hælen, 40

efter som dets Styrlastighed er for lille eller

for stor, saaledes at det for Øjet ligger for

dybt henholdsvis for eller agter. Bardenfl.
Søm. 1. 164. (skibsbyggeren) bygger (ikke)

efter Tegning, men efter Øiet.JBegtrup.
Svendborg.(1823).152. Øiemaal . . Distantse-
Maaling efter Øiet, Afstandens øiensynlige
Bestemvaelse.VSO.IV.024. UfF. 8.2) maade
at opfatte, vurdere, skønne om noget

paa; syn(s-maade); især dels i forb. som 50

for ell. i mine øjne (se bet. IO.5 og 11.3^,
dels styret af med, i forb. som se med mis-
troiske øjne (0: med mistro) paa, set med et

dansk øje, se med andre, friske (0: uhildede.

Bl&T.), nye ell. samme øjne, med vore
(0: fx. danskernes, kvindernes) øjne set olgn.:

Det er nogle forstyrrede Moder . . naar man
vil ansee dem med rette &yne.Holb.'Vgs.
(1731).II.l. som (hendes tilbeder) saae han
Familien med andre Øine,"'end han maaskee eo

ellers vilde have gjort. CBernh.NF.11.194.
han (gik) en Tur rundt om Gaarden og be-

tragtede den med nye Øjne, med skarpe,

selvransagende Øjne. MartinA Hans. NO. 13.

Danmark gennem Tiderne set med frem-
mede Øjne. LBødker. (bogtitel. 1948). se paa
med skele ell. skæve øjne olgn., se II. skel,

Y skæv 2.1. mange Feil havde indsneget sig

i de ældre Historieskriveres Verker . . fordi

Landets egne Mindesmærker og Kilder ikke

overalt med kritiske Øine vare opsøgte.

Mall.SgH.607. — (jf. ssgr. som Argus-, For-
sker-, Gransker-, Kender-, Mesterøje 1) styret

af gen. (af subst.): *see med en Fiskers

Øine
I
Den rige, den utømmelige Kilde,

|

Hvoraf han øser Mættelse og Glæde (0: ha-

vet). Ew.(1914). III. 199. *Betragt Naturen
med en Kunstners Øie.Hrz.AN.129. give et

Billede af Omverdenen set med Fysikerens

0ine.NaturensY1951.65. jf.: sée med andres
øine. Moth.07(sml. Mau.II.610).

9) (jf. Ansigt 5 (og bet. 18^; spec. efter den
særlige brug af hebr,'å]m, øje (I.l); (i bet.

d.i) uden for faste forb. bibl. (Gl.Testamente),

navnlig foræld.) m. afsvækket bet., i forb. som
mit øje ell. mine øjne 0: jeg (mig), for
guds øjne, for gud; foruden de stedvis u.

de øvrige bet. (fx. bet. 7.4, 8.2^ anførte citater,

der (delvis) kan regnes herhen, kan nævnes

flg.: 9.1) i al olm. Dit Øie skal ikke spare

ham (o: morderen; 1931: Skaan ham ikke^.

5Mos. 19.13. Intet Øie ynkedes over dig

(1931: Ingen saa paa dig med . . Medynk^.
Ez.16.5. jf.: hans øjne er hellige at se, se

II. hellig 6.4.
II

styret af for. denne Tale var
god for Pharaos Øine og for alle hans Tje-

neres Øine (1931: Baade Farao og alle hans
Tjenere syntes godt om den 'Yale). lMos.41.
37. tusinde Aar ere for (1931: i; jf. bet. II.3;

dine Øine som den Dag i Gaar. Ps.90.4.

finde (nu sj. faa. Esth.5.2(1931: fandt^.

Davids.F.216) naade for ens øjne, se 1.

Naade 1.4. 9.2) i forb. m. fra (f af), i udtr.

for at fjerne sig, fjernes, forsvinde fra en. for-

følg ham . . at han ikke . . undkommer fra

(Chr.VI: ai) vore Øine (1931: skal . . slippe

fra os\). 2Sam.20.6. jeg er udstødt (Chr.VI:
udkastet; 1931: Bort er jeg stødt^ fra dine

(0: guds) Øine. Jon.2.5. \\ uden for bibl. især

(nu'sj.) i opfordringer, ordrer til at forføje

sig bort. Gak strax hiem fra mine Øjen. Holb.

Masc.III.3. Pack dig fra mine Øyen din

Lumpenhund. Zom(?rønneg'.//.22. Fra mine
Øyne, siger jeg dig, og tael aldrig meere til

mig i denne Verden, smst.354. *Vig bort fra

mine Øine\Oehl.IV176. S&B.
c. styret af visse præp. (for, i, under),

i tilfælde, hvor der foreligger særlige anvendel-

ser af nogle af de foreg. bet. (især 6, 7 og 9).

10) (jf. spec. u. bet. 6.5 og l.i) styret af tor.

1 0.1) i forb. som (kunne) se for øje,

øjne(ne) ell. (nu) sine øjne, se (især: tyde-

ligt, nær ved); se for sig. *Saa tiilig (paa
dagen), at man ey en Finger saae for Øyen.
Helt. Poet. 109. *Du vilde Pøbelsværm!

|

Hvad du kan ikke see for dine Øine,
|
Det

vil du aldrig troe.Oehl. 1.265. se ogs. u.

I. Eje 1. uegl., m. abstr. obj.: (Chr.II) var
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opdragen udi et Hof, hvor han intet havde
seet uden Dyder for Øyene.Holb.DH.II.l.

(folket) vil see klart for Øine, eller kunne
beregne med Forstanden, hvad det skal

skjænke sin Tillid. Hauch. VI.432. se døden
for øjne(ne): Holb.DNB.5. de saae intet

uden Død eller Slaveri for Øine. Molb.DH.I.
175. (Tove i badstuen:) *Ak vee mig, jeg

skuer for Øine min Død.Hauch.SD.II.291.

II
nu næsten kun (især talespr.) i visse for-

stærkende udtr.; dels i sammenligninger, hvor

1. led indeholder et adj. (nu oftest i superl.):

Koenen er een af de yndigste . . Koener,

som nogen vil see for 0\ae.H.olb.llJ.IV.l

(jf. u. lY ville 4.1j. den skiønneste Mand,
nogen kunde see for Øine. Molb.DH.I.272.
(hockeyholdets) Midterangreb betegnes som
noget af det bedste, man kan se for sine

Øine. Pol.*lal936.4.sp.4. han er saa fræk en
slyngel, som man kan se for sine øjne

j
dels

i nægtende forb. som ikke ville (f kunne)
se en for sine øjne, som udtryk for heftig

uvilje, afsky (saa man ikke kan taale synet

af vedk.): min Mistanke (om konens utro-

skab) har været alt for vel grundet, jeg vil

ikke see min Kone for mine Øjne.Holb.

Bars.IV.2. „at sætte sig op imod sine For-

ældre." — . . „fort ind! jeg kand ikke see

jer (o: min datter) for mine Øyne." sa.LSk.

1.3. (onkelen:) Jeg vil ikke see dig (o: hans
nevø, der har giftet sig uden hans tilladelse)

mere for mine Øine. Heib.Poet.V11.122. Thit

Jens. Ørkenvandring. (1907). 210 (se u. Yngel
2.s). ogs. i forstærkende udtr. for, at man
aldrig har set en ell. noget (været et sted):

S&B. (en) Franskmand der . . fungerer som
dansk Konsul (i Frankrig) og aldrig har set

Danmark for sine Øine. AFriis.BD. 1.234.

jf.: *Haand i Haand man Bisp og Drot
|

Kun sjælden ser for 0ie.Grundtv.PS.111.196.

10.2) i (andre) udtr. (ofte m. overf. bet.)

for at fremtræde for ens blik, blive, gøre(s)

til, være genstand for ens betragtning, iagt-

tagelse, tage(s) i øjesyn, henlede (faa hen-

ledt) opmærksomheden paa sig ell. noget, vi

maae . . overveie de Ting, der bringes os

for Øie (Chr.VI: øjnene). St.tEsth.16.5. De
tidt i Bladet klager

|
Paa Rendestenens

Bræt . .
I

De skarpt for Øie tager
|
Befalte

Bingetøi. Heib.Poet.VI.183. jeg tør ikke vise

mig for Deres Øine (o: fordi jeg ikke er søm-

meligt paaklædt), smst.VI1.270. *Før Morgen
er I rejst til Frankrig, Smeaton.

|
Og træder

I mig tiere for Øje,
|
bliver Rejsen længer

og dog mere kort. KMunk.C.67. Disse Hym-
ner fører os hele den syrisk-semitiske Gude-
verden for Øie.PoVU1942.10.sp.3. \\ have
for øje (især i ældre tid ogs. øjet, øjne(ne)j.

1. (nu kun alm. i enkelte anv.) m. (forholds-

vis) tydelig tanke paa synsvirksomhed: iagt-

tage, betragte (nær ved, opmærksomt), lade
ham i Gottingen følge og hafve for Øje den
unge Hr. Græf Rantzaus Exemple. Gram.
Breve.155. (der) anbringes tableau for ind-

kørselssignalerne, således at signalernes stil-

ling haves for øje, når tilbagemelding a,igi-

ves.Vingehjulet.l952l53.104.sp.2. spec: have
udsigt til (at rammes af) noget nærforestaa-

ende (truende, skadeligt): jeg havde tilsidst

den uundgaaelige Fallit for Øine.CBern/i.

NF.1.252. Han havde Døden for Øjnene
(o: var i livsfare). Nystrøm.OF.11.187. i forb.

have noget for øjnene, (nu sj.) som udtr.

io for at betragte noget med glæde, behag olgn.:

Enten en Comædie er deelt udi 10 Acter,

eller i een Aet, det kommer mig ud paa eet,

naar jeg kun har noget for Øyene. Holb.

UHH.Prol.2sc. Fruentimmere er nysgierrige,

og vil gierne have noget nyt for Øynene.
KbhAftenp.1778.sp.355. 2. (især (3) uegl:

interessere sig for; agte paa; være opmærk-
som paa; ofte i udtr. for at virke til fremme
af et vist formaal. unge Mennisker . . have

20 mindre saadant (o: praktiske hensyn ved ægte-

skab) for ØYne.Holb.Jean.II.3. *„At gavne
og fornøie,

|
Hav stedse det for Øie",

|
Det

var Horatses OTd.Wess.207. Jeg har altid

Herren for Øje (1871: haver stedse sat

Herren for mig). Ps.l6.8(1931). Feilb. i udtr.

som have ens bedste (se II. Bedste^, tarv,

vel(færd) for øje: *Han sine Rigers Vel aliene

har for Øye.OldKH. 1.282. *Kun Folkets

Velfærd | og Kongens Fremgang har jeg

30 haft for Øie.KMunk.C.37. \\ O holde en
noget for øje, egl.: holde noget hen foran

ens øjne (saa vedk. kan tage det i øjesyn);

vist kun i videre anv., især refl.: betragte ell.

erkende, gøre sig klart; ogs.: anse for et ideal,

eksempel til efterfølgelse, (hun) maatte holde

sig for Øje, hvormeget der blev sat paa
Spil, dersom hun gjorde ham delagtig i sin

store Hemmelighed (o: at hun var gravid).

Pont.LP.VI.128. Af og til begyndte T. et

*o nyt Liv . . det (kunde) være en yderst verds-

lig Helt, han holdt sig for Øje (o: valgte som
forbillede). JørgenNiels.D. 65. \\ komme en

for øje (ell. øjne(ne)^, (især oj fremtræde,

blive synligt for ens blik; vise sig for en; spec.

i forb. som kom aldrig for mine øjne (mere)l

vov aldrig at vise dig for mig (mere)! Vent
aldrig, at I meer maa komme for mit Øye.

Holb.Mel. 1. 6. Bort! . . kom os aldrig meer
for Øine. Hauch.1.104. (han) kunde (aldrig)

50 taale at see Degne; kom der en Degn for

hans Øine, blev han ganske rasende. HCAnd.
(1919). 1.22. m. tings-subj. (ofte om noget

skrevet, trykt): Ordonancen (er) først for en

14 a 15 Dage siden . . kommen ham for

Øine. MR.1703.109. hun at slikke blev dog

ved
I

Hvad hende kom for Øie.Bastian.nr.

8.3.
II
ligge for øjne(ne), (nu sj. irigsspr.)

ligge saaledes, at det (let) kan ses; i videre

anv.: være indlysende. Moth.07. (heri) ligger

60 jo . . den klare Mening for Øine. Balle.Bib.

1.121. Saa nær for Øiet de (o: bakker,

møller, huse) ligge. Heib.Poet.V111.195. jf.

dial. talem.: det ligger jo lige for alle dine

Øjne (o: lige for næsen af dig). UfF. \\
lægge
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en noget for øjne(ne), (nu næppe Ir.)

forelægge (til iagttagelse, bedømmelse); ogs.:

gøre klart; klarlægge. Jeg har . . fuldkomme-
ligen lagt dig for øyne, at dit Forsætt . .

aabenbare strider imod din velfært. Eosm
Winth.S.51. Jeg vil oprigtig legge dig dem
(o: mine omstændigheder) for Øjnene. Ew.
(1914).IY362. jf.: det Arbeide, hvoraf jeg

i Dag giver mig den Ære at fremlægge noget
for de Høistærede Herrers Øine. KSelskNye
Skr.1.281.

II
staa en for øje (nu sjældnere

øjne(ne)j; i egl. bet.: vise sig for ens blik.

Kan et Skridt du (o: den svage) kun fra

Sengen vinde,
|
Herren brat dig skal for

Øine st&a,e.Grundtv.SS.I.49. jf.: en Skikkelse

stod for mit Øje (1871: der svævede et

Billede for mine Øine). Job.4.16 (1931). især

(o) uegl.: være genstand for ens (stadige)

tanke, erindring, interesse; (uafladelig) be-

skæftige ens tanker, den yndige Jomfrue har

staaet mig for Øjene den heele 'Nat.Holb.

Masc.II.4. enhver (maa) dog lade sig det

staae for Øynene, og erindre sig det, at han
udi alt med Forstand tager sine Sager ret

i Agt. CPRothe.MQ. 1.457. din Miskundhed
staar mig for Øje (1871: er for mine Øine^.

Ps.26.3(1931).
II O stille en noget for

øje (t øjne(ne)), d. s. s. holde en noget for

øje (se ovf.). (dronningen) stillede ham for

Øjene de Tvistigheder, som havde reiset sig.

Holb.DH.II.610. den Unge . . opfordres til

at stille sig Fortidens store Forbilleder for

Øie.Mynst.Frb.l3. i Prøvetiden skal en
ældre Klosterbroder stille ham Klosterlivets

strenge Krav for 0]e.0Friis.Liitt.l41. f uden
Iiensobj.: Mit Hierte brister, naar jeg stiller

sligt for 0ye.Holb.Mel.il. 1. m.h.t. truende

skæbne, ulykke: (stormen) tog saadan over-

haand, at alle Skibs-Folkene stillede sig Dø-
den for 0yene.Holb.Kh.6O. jf.: Frygten . .

stillede tusinde Dødsbilleder for vore Øine.

JSneed.VIII.532. || svæve for øjnene, se

II. svæve 3.2. || sætte (en) noget for øje
(øjne(ne)), (nu sj.) især uegl.: d. s. s. holde,

stille en noget for øjnene (se ovf.). skiønt
mod Peder Paars han saa ophidset var,

|

Han dog Retfærdighed for Øye sættet har.

Holb.Paars.162. Øiemærke . . Det Sted man
udmærker sig, sætter sig for Øie. VSO.IV
024. Oehlenschlågers Sprog har det magiske
Ord, der sætter Tingen for Øjet. VVed.0.115.

II
være (en) for øjnene (øjet, øjne), (nu

sj.) fremtræde, ligge, staa for ens blik; ogs.

uegl. Ps.26.3(se ovf. 1.26). ald den Herlig-

hed, som er mig (o: Jeppe i baronens seng)

for Øynene. Holb.Jep.11. 1. Ei see vi til-

bage!
I

For Øiet er Maalet. Did ile vi hen!

FGuldb.1.23. i udtr. for, at en fare, ulykke

hænger en over hovedet: blant Søe-Folk, hvor
Gud visseligen bliver allermindst frygtet,

endskiønt hans Forfærdelse er dem altid

for Øyne. Robinson. 1.203. jf.: Her var ..

gode Raad dyre. Sværdet over Hovedet, og
Døden for Øinene. Orundtv.Saxo.1.155.

10.3) i forb. tjene for øjne, (ænyd. d.s.

(Kalk. IV. 983); sml. Øjentjener; nu kun
dial.) indsmigre sig (hos); holde sig gode
venner med; gaa under øjne ^1.12.2 slutn.).

den er skiøn og vel omladt (o: skattet, vel-

lidt),
I
Der kand for Øyne tiene.Reenb.il.155.

KomOrønneg.I.lOl. vAph. (1759).482. Feilb.

10.4) (især tg) i forb. m. med; dels i udtr.

for, hvad interessen er (særlig) rettet imod,
10 hvad der benyttes som forbillede olgn.; dels

i forb. som med udgivelse for øje, idet

udgivelse tilsigtes, er hensigten; med udgivelse

som formaal; i udgivelses-øjemed, lade de for-

skellige emotionelle Tilstande passere Revue
med deres Betydning som Lystfølelse for Øje.

CLange. NF. 16. Uldvaskeanstalter, specielt

anlagt med . . Udvinding af Uldfedt for Øje.

Hannover. Tekstil.1.59. (digteter) skrevet med
Trykning for 0ie.OFriis.IAtt.17O. iægteskabs-

20 annoncer: bekendtskab søges med ægteskab
for øje af 45aarig haandværker (osv.)

\

10.5) (til bet. 8.2; jf. bet. 11.3) i udtr. som
for mine øjne, for mig at se; efter min op-
fattelse, mit skøn. Aarb.1896.238. For hans
Øjne saa det ud, som om (elefanternes) væl-
dige Kroppe maatte trampe alle neå.Søiberg.

KK.I.IO. sml.: (dette) Modersmaal, der for

Hverdags- Øine seer ud som en gammel
GTadiSteen.Grundtv.BrS.103. jf. u. Menneske-

30 øje: for menneskelige øjne (at se), se II.

menneskelig 2.i.

II) styret af i. I l.l) (jf. bet. 7; nu sj.) i

forsk, (ofte uegl.) udtr. for at iagttage (nøje,

vedvarende) ell. opdage med blikket, faa øje

(1.7.3) paa. før de fik Landet i Øie (o: i

syne),
|
Frembryder et skrækkeligt Veir.

Pram.IV.39. Enhver Stræben der retter sig

imod Tilværelse og Ide maa beholde Menne-
skeheden i 0\e.JVJens.ÆU.133. \\ have i

40 øje. Jeg har ham altid i mine øien. Moth.
07. Saaledes staaer Sagerne og Man har
os skarpt i Øie.Cit.l861.(Grundtv.B.II.621).

jf.: Min Food har een, mit Skib en anden
Kaas i 0ye.Falst.Ovid.27. \\ tage i øje,
rette blikket mod; tage i øjesyn; iagttage. Tar
fegteren dend beste plet

|
Paa legemet i

øye,
I

Naar hånd sin contra-part vil net
|

Et sidste stød tiliøye. Sort.(SamlDanskeVers.^

11.100). (det) tillades gierne Fremmede at

sotage Pallaiet i Øye.Klevenf.RJ. 119. Oehl.

XXI.285. 1 1.2) (jf. bet. 9 og u. bet. I.b) i

udtr. for, at en handling udføres ell.

en ytring fremsættes i en andens paa-
syn ell. paahør, næsten kun: paa en aaben,

djærv, ligefrem ell. fræk, hensynsløs, udfor-

drende maade, uden blu, undseelse, ærbødig-

hed, tilbageholdenhed olgn., lige i ansigtet
(se Ansigt sp.689^*^), næsen (1.10.4), sy-
net (se u. Syn 8.2^ paa en; ofte (jf. u.

60 aaben 1.6 og III. i l.sj i forb. som (lige ell.

(nu sj.) midt) op i ens (aabne) øjne. tee

en sin uret op i øiene. Moth.08. jeg forekom
hans Brummen, og gik ham lige op i Øinene
med Sættet (o: et hovedtøj): Her skal Huus-
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bond see et Sæt.KhhAftenp.l775.sp.225. efter

Sigende trodsede han undertiden Kongen
lige i hans 0me.Eauch.IL73. Øientieneste

. . Tieneste, som kun vises En i Øinene.

VSO.IV.026. Ryger du op i Øjnene paa Far
(o: mig),? spurgte (skibets maskinJMester
(og) smækkede (fyrbøderen) i Ansigtet, saa

Cigaretten .. fløj. JVJens.RF.193. \\ sige

en noget (en sandhed, ubehagelighed olgn.)

(lige op) i øjnene olgn. {oldn. segja upp
i opin augu einhverjum, ausa einhverjum
eithvert 1 augu upp) Hvo der torde siige

mig det (o: at barnet ligner hustruens sang-

lærer) i Øynene, dend skulde faae en ulykke
for sin umag. Holi.Bars.1. 5. I er et Asen,

det vil jeg sige jer midt i jer Øyae.Kbh
Aftenp.l784.Nr.59.1.sp.l.Grundtv.PS.IV232.
Har De glemt, at jeg engang skaffede Dem
en Stilling? . . Hvorledes tør De da saa kækt
sige mig lige op i Øjnene, at De ingen Ven
har, der kan hjælpe I>em?SPrahl.OB.661.
Bl&T. jf.: Folket (o: laadens mandskab)
giorde sig opsetzig og sagde sig i mine Øyne
fra videre Reise med denne Jolle. Æreboe.

192 samt: der Petrus kom til Antiochia,

modsagde jeg ham lige i Øinene (Chr.VI:
imodstod jeg ham under øyen; 1907: traadte

jeg op imod ham for (1948: lige i^ hans
aabne Øine).Gal.2.11. || i udtr. for at rose

ell. dadle, irettesætte, skænde paa en. *Hyrden
. .

I
Skjeldte ham ud i hans Øine. Wilst.Od.

XVII.V.239. ros, rose i øjnene, se III. Ros 1,

II. rose 1.1.
II

i udtr. for haan, i forb. som
grine (GyrLemche.NB.223. se ogs. i sp.lå"^^)

ell. le en (op) i øjnene ell. gøre nar af

en (op) i hans (aabne) øjne (se Nar I.2).

de gjorde Nar ad mig . . Om det saa var
Frøken S., saa loe hun mig lige op i Øinene.

Blich.(1920).VIL7. nu (0: efter ægteskabet)

halter hun (0: hustruen, der før skjulte sin

legemsfejl) uden at bryde sig derom, og leer

dertil Enhver i Øinene, som yttrer Forun-
dring derover. Ægtestandsspeilet.(overs.l826).

9. MLorentzen.AL.27. \\ i udtr. for at bedrage,

narre, lyve for en paa en aabenlys, skamløs

maade. De fixerede mig altsaa i mine aabne
Øine?Biehl.(Skuesp.IV419). bedrage (Prahl.

LV440. Ing.EF.II.15), lyve (se II. lyve

2t.\), narre (se narre 2.2j^ snyde (Bag-
ger. 1. 118. Kronstrøm. Udenom Loven. (1913).

77) en (op) i hans (aabne) øjne. jf.:

Det er ham, det nedrige Afskum, der har
ført mig bort . . og nu er han saa ufor-

skammet at nægte det lige i mine Øine.
Olufs.GD.153. MO. M.3) (til bet. 8.2; jf. bet.

10.5^ i udtr. som i mine øjne, for mig at se;

efter min opfattelse, mit skøn. hun sjTies i

mine Øjme liigere en Joremoer, end saadant
een, som Gudinderne skulde misunde for

hendes Beyligheå. Holb.Ul. IL 6. *Jeg lod,

som i mit Øje alt var ret
|

. . hvad Kongen
hød.Grundtv.PS.II.513. Georg Brandes er i

hendes Øjne Luciier. CHans.BK.77.
12) (især efter tilsvarende forb. i mnt. (un-

der ogen) og ty. (unter die ell. den augen))
styret af under (ell. mellem; se bet. 12.2

beg.). 12.1) med (mer ell. mindre) tydelig

tanke paa udøvelse af synsfunktion, i udtr.

for at være ell. blive tilgængelig for ell. gen-

stand for ens blik (spec: være anbragt nær
iagttageren); (nu sj.) i al alm.: min Beret-
ning (er) sand og grundet paa Begiven-
heder, som ere foregaaede under mine egne

10 Øine. Bagger.1.111. den indvortes Forbed-
ring udfordrede en streng Opmærksomhed
paa sit eget Jeg, noget som den uoplyste
stedse overseer, fordi det ligger ham for

nær under Øinene. Junge.285. han havde
fra sin . . Barndom higet efter at for-

enes med Naturen . . han kendte alt hvad
der ligger et friskt Menneske under Øjnene
og savnede kun den store Sammenhæng.
JVJens.NH.198.

\\
(nu sj.) i udtr. for, at

20 noget sker, foregaar under ens opsyn, tilsyn,

overvaages af en. *Rart (0: sjældent) sig

noget ret vil føje,
|
Under fremmed øje.

LKok.(PSyv.Viser.(1695).585). (den unge
bonde) lever sædvanlig under den gamle
Bondes 0ie.Junge.lO6. Du skal her, under
mine Øine, opdrages og undervises. Paiikf.

IL.I.24.
II

se under øj(n)e (nu næppe
br. øjnene; sj. (jf.: „urigtigt. "Lew'n.j øjet.

Oehl.V194) olgn.; dels m. h. t. person: se en
30 (forskende, frit) i øjnene, i ansigtet: Holb.

Arab.lsc. (studenterne) red lige op til Vog-
nen, kikkede os under Øine, siden reed
deres Yei.Klevenf.RJ.15. nu næsten kun
(i3, 1. br.): møde uforsagt, uden frygt, træde

kækt ind paa livet af (især m. h. t. fjende,

modstander): (jeg) har altid tordt see under
Øyen hvilcken Karl det skulde være. Holb.

Ul.II.9. Lad (angriberne) kun komme lige

til Muren . . De maae ikke troe, vi frygte

40 for at see dem under Øine. Ing.EM.11.177.

jf.: Saa drog Kong Joas . . ud (til strid),

og han og Kong Amazja . . saa hinanden
under Øjne (1871: saae hinandens Ansigt^

ved Bet-S]emesi.2Kg.l4.11(1931). — dels

(uegl.) O m. h. t. forhold: se nær ved (og

møde med aaben pande, frimodigt); næsten

kun m. h. t. noget ondt, truende (døden, fa-

ren). * (barnet skal) vænnes til
|
At skue

Døden daglig under Øiet. Oehl.V194. at

50 kjende Faren, at see den under Øine, at

være v&Sigen.Kierk.VIIL280. en Energi,

der ser Livet under Øjne, som det er, naar
det er værst. Brandes. X.479. 12.2) (videre

anv. af bet. 12. 1 ; nu kun alm. i enkelte anv.)

i (andre) udtr. for at komme ell. være i nær-

heden af en (ell. noget) (spec: og optræde

paa en vis maade, navnlig: kækt, uforfærdet,

djærvt), han saae . . aldrig (vanskelighederne),

førend de var ham lige under Øynene. Ei^.

60 (1914).IV236.
II
under (-f (i)mellem. vAph.

(1764).496. se ogs. u. III. mellem l.i slutn.)

fire øjne, se II. fire 2 (og u. III. sand

1.1^.
II t tiene En under Øinene (o:

være øjentjener). VSO. IV O20. \\ knyttet til
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verher, der betegner bevægelse, (ofte i udtr. for

at træde i møde, træffe), paa den Maade
lykkedes det ham, da de kom hinanden
under Øine, at slaae .. S. ihiel.Grundtv.

Saxo.1.24. Teaterdirektricen . . var berygtet

for sin Morgengnavenhed, hendes Personale

kom hende meget nødigt under Øjne før

Frokost. AaDons.DU.36. især i flg. anv.: CO

træde (f trine, se trine 1.2) under øjne
(ell. øjet, øjnenej. 1. træde (kækt, aabent) i

møde. Jeg vilde skamme mig for ham, jeg

vilde aldrig turde træde ham under Øine.

Heib.Poet.X.33. Uden Formastelighed er

(Georg Brandes) traadt de overmægtigt store

under 0]ne.FyensY^Vil921.2.sp.l. m.h.t.
noget ondt, truende: Vær en Mand! Lær at

træde Faren . . under Øine ! PalM.IL.II.533.
den Heroisme, hvormed hun traadte Ulyk-
ken under Øine. Cit.l869.(Jammersm.vii).
2. (nu næppe br.) d. s. s. gaa under øjnene 2

(se ndf.): Fyren (kunde) have Lyst til at

træde Tydskerne under Øine og blive op-

taget som en ny Xilielåtl Hr.Sørensen."1

1

1862.sp.l0. — gaa under øjne(ne) (nu sj.

øje(t)^. 1. d. s. s. træde under øjne 1 (se ovf.).

min Hoved-Passion er at gaae en mandig
Fiende under Øyne.Holb.Ul.III.4. Den, der

har en reen foed at staae paa, kan gaae
Fanden lige under Øjnene. KbhAftenp.1778.
sp.538. den, som frygtløst gaar sin Fjende
under 0]nene.VlaCour.DH.I.65. m.h.t. no-

get ondt, truende: Jeg gaaer, u-anseet alt

hvad vil møde. Laster og deres Elskere

under Øyne.Spectator.6. *Det er ei før-

ste Gang, en Svend som jeg
|
Gaaer Dø-

den under Øine. Oehl.V1.257. 2. (sml. forb.

træde under øjne 2 (se ovf.); nu næppe
br.) være en lydig, underdanig; tjene trofast,

opofrende, uselvisk; vise ærbødighed, (med-
hustruerne) beflitter (sig) at gaa ham (o:

manden) under Øyen, bærer ham Klæderne,
renser hans .. 8kieg.Pflug.DP.1108. det

sorte Tienestetyende (i Vestindien) tænker
ikke paa Andet . . end hvordan det med
Iver og Nøiagtighed kan gaae sit . . Herskab
under 0inene.Oehl.XXVII.14. 3. (jf. forb.

tjene for øjne u. bet. 10.3; nu navnlig m.
formen øjne; især talespr. (i rigsspr. lidt

gldgs.)) optræde falskt, uærligt over for en,

føre en bag lyset (ved at skjule sine sande
hensigter, handlinger under en slesk, hykle-

risk maske); være øjentjener, (næsten kun om
underordnede, undergivne som børn, tyende

m. m.). JBaden.DaL. Hrz.FN.15. Tjeneste-

folk have et afgjort Talent til at udfinde,

hvis Skarpsynethed de maae stræbe at und-
gaae, og hvem de derimod . . kunne gaae
under Øinene. CBernh.NF.I.lll. Peter (var)

allerede som Barn et Stykke af en Jesuit,

der forstod at gaa Faderen under Øjnene
og snakke ham efter Munden. Pont.F.1.80.
Feilb. UfF. \\

(nu næppe br.) i udtr. for

at tale djærvt, frimodigt til en, (modigt)

sige vedk. imod olgn. Gal.2.11 (Chr.VI; se

sp.l503"). frygt ikke for at sige de for-

nemme Sandheden under 0yne.Spectator.4O3.
JSneed.VII.192.

\\
(sj.) i videre, billedl. anv.

det forsøges tit (at fiske) under Vinters- Øie
(o: om vinteren) af en eller anden enkelt.

Iris.l802.IV.145.

C om hvad der i form, udseende ell. virke-

maade ligner, minder om, sammenlignes med
10 et øje (I, især: 1, 5-7).

13) (jf. u. bet. 14.4) om billedlig gen-
givelse af ell. efterligning af, erstat-

ning for et (især: menneskeligt) øje; ogs.

om hvad der ved funktion ell. hele udseende
sammenlignes med et seende, aabent
øje. 13.1) (jf. u. Slangeøje 2) om afbild-
ning, billedlig gengivelse af et øje (især:

for at symbolisere aarvaagenhed) ; spec. dels

(kirk.) om gengivelse af et øje (indrammet af

20 en trekant) anbragt i kirken som gudssymbol:
han (saa) mod Loftet (i kirken), mod det

„himmelske 0]e".Drachm.K0.87. den sym-
bolske Trekant, der indrammede det him-
melske Fader- Øj e.sms<.82. altertavlen har
været prydet med et gudsøje i en trekant.

DRun.sp.l86. jf.: I Topfeltet (paa altertavlen)

en nyere Træplade med malet Guds Øje.

DanmKirker.XII.113. \\ dels (jf. Haand 8.1^

om (del af) politisymbol, (ofte i forb. øjet i

30 haanden^. de glatte betjentknapper med
hånd og ø\e.Hjortø.Kr.70. politiets bomærke,
øjet i hknden.Spectator. 1950/51. sp. 226. se

ogs. u. Haand 8.1. 13.2) om efterligning,
imitation, kopi af et øje. Billeder af Vox
at støbe .. Øyen til Billederne. Kogeb.(1710).

191. De paasatte Øjne og Øjenbrynsbuer
(paa Veksø -hjælmene). Nationalmus A.1943.
13. en tøjhund med øjne af sorte perler

j
se

ogs. u. bet. 4:.i. \\ spec. d.s.s. Glasøje 1; især

io (sml. u. bet.ld.i) i forb. kunstigt øje:

Kunstigt Øje anlægges bag ved Øjenlaagene,

naar et Øje er atrophieret eller udtaget
ved OT^eration.NordConvLex.W1.1150. Krak.
1950.11.4236. 13.3) (jarg.) om spisevarer,
hvis udseende kan minde om et øje (pupil

omgivet af hviden); om en bestemt slags

wienerbrød („spandauer") (rundt og med
en cremeklat i midten, der kan minde om et

betændt øje), i forb. bagerens daarlige
50 øje. BerlTid.'"'lil945.M.4.sp.6. Bom. S. 80.

om spejlæg (jf. Koøje 4 samt (?): Vært,

giv os en Hivert og et Øie til 2 fi. Uglen.

^'U1855.4.sp.l), i forb. pigens daarlige
øje. Bom.S.80. 13.4) (jf. Glar- 2, Glasøje 3;

næsten kun i flt.) om slebne glaslinser til

at skærpe synet, ell. det seredskab (1),

hvori de er indfattet, denne lille Skrue
(paa en kikkert) er til at indstille den med.
Ser De: Teaterøjne, Kampagneøjne

60 (jf. 1. Kampagne 1) og Marine øjne, alt

eftersom man er i Teatret, paa Landjorden
eller paa Havet. Wied.A.86. jf. u. bet. 13.2

:

Konstige Øine for Seerør (o: kikkert) er en
M.eta.pher.Basth.GT.230. || spec. (som for-

XXVn. Rentrykt "/• 1954 96
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kortelse for Glarøjne olgn. ell. (nu) spøg.) om
briller, lorgnetter, „jeg har glemt mine
Briller hjemme. Aa Faer! har han ikke et

Par Øine?" — „Ja . . jeg har vel saa, men
det ene er i Stykker." — „Det er det samme;
jeg kan gierne læse med et Øie." KbhAftenp.
1778.sp.75. D&H. Hvor er mine Øjne (o:

lorgnetter)? GJørg.FrieFugle.(1919).145. 13.5)

(især to ell. fagl.) i videre anv., om (dele af)

genstande (spec: optiske apparater) ell. om
(grupper, organisationer af) personer, der

fungerer som en slags ,,øjne" (1.5), ved
hvis hjælp man observerer, orienterer

sig, vinder indblik i noget olgn. \\ om. ting.

*Du (o: Nikolaj taarn i Kbh.) er ei Sta-

dens Gouverneur,
|
Dens Argus ei, men kun

hans 0ie.Heib.Poet.VIII.192. Radar . . po-

pulært kaldet „det hemmelige Øje". Kappel
STogeiy.Hvad betyder det ?(1945). 24. Perisko-

pet er „U-Baadens 0\Q'\Cit.l953.(OrdbS.).

(fot.(-jarg.)) om objektiv (I): smst.— spec. {'^)

om (luft)fartøjer, der udfører observation, op-

klaring (af fjendens bevægelser m. m.): (dam-
peren blev) i 1864 . . benyttet som en Art
Depesche- og Speiderskib, „Escadrens Øje",

for den østlige Blokadeesksiåre. ICWeber.HD.
51. Luftfartøjer . . er „Flaadens (Admiralens)

Øjne" — og det kan Jagere, Krydsere, Fre-

gatter, Korvetter jo ogsaa Y^re.Cit.1953.

(Ordis.).
II

om person. Kjære, forlad os

ikke; thi du veed, hvor vi kunne leire os i

Ørken, og du skal være vort Øie (Chr.VI:

vore øyne; 1931: vær Øje for osl).4Mos.

10.31. een Datter (havde han,) klog, men
blind, dog det syntes ikke at være hende
et Savn; Fader og Brødre vare Øine for

heMe.HCAnd.(1919).III.171. en Tid var

(prins Eugen) paa sin Vis Sveriges kunst-

neriske Øje ud mod Yerden. PoVViil943.11.
sp.3. om institution, organisation af perso-

ner (spec: rekognosceringsafdeling af en hær)

olgn.: Regeringen havde (ved stænderinsti-

tutionen) vundet et nyt øje, den var bleven

sat i stand til at erfare folkets ønsker. LKoch.
A80rsted.(1896).148. Rytteriet eller, som
det ogsaa kaldes, „Hærens Øine'\ IllTid.

1901 102.23.sp. 2. (hjemmeværnet fungerer) som
hærens øjne, ved at sende meldinger tilbage

(osv.). Hjemmeværnet.l950.Nr.l0.8.sp.2. 13.6)

(jf. bet. 5-7j billed'., om hvad der straaler,

funkler, lyser, reflekterer lyset (ligesom øjne

(især visse dyreøjne) i mørke).
||

(især fagl.

ell. ta) om tekniske indretninger ((dele af)

lysgivere, reflektorer). Lygterne skinnede.

Sporvogne eller Omnibusser vendte de klare

grønne eller røde Øjne nd.Drachm.F.II.234.
Tranlampens gule Øje (kommer) til syne

bag de smaa Rnder. Alba Schwartz.Skagen.I.

(1912).4. *Fjernt blinkede Fyrets Øje.O?;e

Abildgaard.Hvirvler.(1948).16. om (den re-

flekterende del af) katteøje (2): Herrecykle . .

Katteøje, hvoraf selve Øjet mangler. PolitiE.

Kosterbl.^^U1925.1.sp.2. % om anordning, der

(ved lysstriber af forsk, bredde) viser et elektr.

apparats (rette) indstilling olgn.; især i forb.

magisk øje (fx. monteret paa radiomod-
tagere; afstemningsindikator, tunoskop): Pol.

"Il 1940.22.sp.2. Raunkjærs Konversationslek-

sikon.VII.(1951).1346. \\ (jf. benævnelser paa
stjerner som løvens, tyrens øje (se I. Løve 6,

L Tyr 4.1j samt Soløje 2; især poet.) om straa-

lende, funklende, glimtende himmellegemer;
om solen (ofte i forb. som solens øj ej;

10 * (røgen) skiulte Solens Øye.PoulPed.DP.
(1937).71. *det gyldne Østens Øie.JSneed.I.

155. *Alt spredes i Øster de luende Skyer
|

for Straalen fra Solgudens 0']e.Holstein.D.^

73. Varme Sol! . . din Straale vækker Alt

til Liv . . Dagens Øie, som skuer saa vidt

ud OYerYerden\Oehl.XXXL73. PalM.VII.3.
Odins øje, se Odin. (nu sj.:) *Planeter,

Stierne, Soel, det kiære Verdens Øye,
|

Bedeckes af en Skye. Holb.Skiemt.D7.'>' sa.

20 Metam.37. LTid. 1731. 355. om maanen:
Oehl.III.116. *Veemodigt Maanens Øie paa
den fjerne Kirke seer. Winth.VI. 221. Der
var dem, der kaldte den (o: maanen) Guds
blinde ø]e.Linck.Påvej.(1950).31. om stjer-

ne(rne): *„Hvad hedder saa det gule

(C.*16: klare) Øje der . .?" — „Arcturus,

Eders Naade." KMunk.C.16. *(jeg) blev en-

gang var en Bølge,
[
Som mod en Stierne

slog . .
I

Jeg frygtede at see et Himlens
30 Øye %\Viki.Holb.Paars.l08. Boye.PS.II.66.

Il
(især poet.) om vandoverflade (ofte: sø,

dam) i naturen, man har kaldet Vandene
Landskabernes Øine, idet man rigtigt har

ladet sig lede af det livfulde Indtryk af

Øiets (^\ands.Ørst.III.190. Siljan-Søen, „Da-
larnes 0'ie'\HCAnd.SS.VIII.206. i stednavne

om mindre vandsamling. Aarb Odense. 1925.

498 f. jf. Stedn.IV102.280.VII.385.

14) (jf. Gaaseøje 2 ogf 4 samt Silde-, Torske-
40 øje 2) om (mer ell. mindre) cirkelformet

plet, skiveformet parti, prik olgn.

14.1) (navnlig fagl.) i al alm. MentzO.
Pl.60(paa kokosnøddeskal), godt Trykpapir

. . har en ren Overflade, fri for . . „Øjne"
(smaa sorte Frikker). Bogen, en Haandbog for

Boghandlere.(1925).225. Naar en doven Vind
puster sig hen over Landet, danner den
store Øjer i Bygmarkerne som Haarhvirvlen

i Drengens Nakke. MartinAHans. NO. 149.

50 Strvids(skind) er let kendeligt ved de runde

mærker, hvor fjerene har siddet. Disse

„øjne" kan falde &i.Cit.l952.(OrdbS.).
\\

(jf. Fugle- 3, Okseøje S) om kredsformet plet,

mærke (efter gren) i ved. Truget (var) ud-

hulet af en tyk Birkestamme. Aarer og Øjne

lyste i Yeddet. Madelung.GM.237. PapirL.

333.
II (jf. u. Ugleøjej om ornamenter, pry-

delser olgn. en smukt udført (oldtids-) Ben-

kam . . dekoreret med cirkulære Mær-
60 ker, „0]ne".JVJens.(PoUVtl935.15.sp.5). de

tomme flader (paa eng. fajancekander olgn.

fra 19. aarh.) har en lilla, metalskinnende

farve med „ø\ne'\ AarbKronb.1951.108. \\ (jf.

Falke- 2, Katte- 3, Okse- 6, Tigerøje 2 samt
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bet. 13 og Øje- 2.i ; mineral.). Øjegnejs er en
Gnejs med store Feldspatlinser, der i Tvær-
snit af Stenarten viser sig som „Øjne". Sal.

VII. 845. spec. (jf. foranderlig sten u. for-

anderlig 2; foræld.) i forh. verdens øje,

d. s. s. Verdensøje (hydrofan, Oculus mundi).
Brunnich.M.46. Fleischer.IY423.

14.2) (jf. Negenøje; spec. zool.) om særligt

farvede (ofte: flerfarvede, spraglede) pletter

paa, partier af dyr (især: paa vinger, fjer).

Moth.^05 (om pletter paa en panter). Hvide
Endespidser paa Slagfjerene, som f. Eks.

Sølvsvaberne skal have, kaldes „Øjne".
KRDahl.Raceduen.(1923).48. have dobbelte
øjne, (jf. iet.l; jæg.) om (grav)hund, der

over hvert øje har en brun plet. NatTid.^l 21883.

M.Till.2.sp.3. — paa visse sommerfugles
vinger (jf. sommerfuglenavne som Okse- 5,

Paafugle-, Rand-, Skov-, Sølvøje^; saaledes

have Sommerfuglen Øine paa dens Vinger
og Paafuglen paa sin Hale. Rahb. Sandsig.

237.
II

spec. {ænyd. d. s.; jf. Spejl 3.2) om de

mangefarvede, metalglinsende pletter hen imod
spidsen af paafuglehannens haledækfjer (ell.

paa hannen af fugle som argusfasan, paa-

fuglefasan: BøvP.II.183f.); fjerøje. Moth.06.

(paafuglens) lange Hale med de hundrede
&m&. Hauch.IV.183. *en Påfuglefjer,

|
hvis

Øje var l\å.TomKrist.P.7.

14.3) tykkere bestanddele af en vædske, der

samler sig til smaa klatter, pletter paa over-

fladen; især (jf. u. bet. 18.2 og Fedtøje 2,

I. Kringle 4, I. Perle 2.i slutn.; talespr.) om
fedtpartikler paa (kød)suppe. de tilbør-

lige „Øine" sættes paa (den magre suppe)
med Olie. Watt.PF. 231. Hørup. 1.94. Sjæll

Bond.51. Feilb. jf.: *Sejden . . svømmer paa
Øllet som Øjne omkring. Drachm.M.40.

14.4) (jf. bet. 15.2; spec. bot.) om (særlig

farvet) del af frugt ell. (navnlig) blomst.
Kastanjen klasker mod mudret Sti,

|
og

Regnen dugger dens brune 0]e.JVibe.Slaaen.
(1927).ll.

II
især (jf. bet.U.5 og I. Skive 5.6^

om særlig farvet (ell. formet) midterparti af
en blomst. vAph.Nath.VI.304. Schaldem.HB.
11.245 (paa aurikel), de violette (kartoffel)-

Blomster med de gule Øine. JakKnu.LU.154.
(en phlox-art) kødfarvet-rosa med karmin-
rødt Øie. HeeAnd.AH.106.

\\
(især poet.) i

videre anv. (m. direkte hentydning til bet. A

;

jf. bet. 13j, om blomst. *i Dalen smiler bly
j

Vaarfiolens Øie.Ing.RSE.II.213. Morgen-
duggen staaer i Rosens Øie. Hauch.SD.1.90.
den beskedne Tusindfryd (som) nu har
aabnet sit 0]e.HeeAnd.AH.55. jf. plante-

navne som Gaase- 3, Katte- 4, Ko- 6, Kri-

stus-, Okse- 4, Pige- 2, Skønheds-, Sol- 3,

Svineøje 2 (s. d.) samt JTusch.292^. Feilb.

14.5) (jf. (u.) bet. 14.4 og 16.3J om hvad
der danner den midterste, centrale del

af noget.
\\

(bygn., æstet.) dels (jf. I. Navle
3.7^; en kuppels øverste parti. D&H.II.60.

jf. bet. 16.1 : 1 en tidlig Periode . . lod (ro-

merne) Toppen af Kuppelen være aaben,

omgiven af en Stenkrans, og Lyset faldt

da igennem denne Aabning, „ Øjet". S'aZ.Z/.

105. dels (jf. u. Snegleøjej om midtpunktet af
en volut (paa kapitæler). FrPoulsen.Dengr.
Kunst.(1905).68. sa.KGK.268.

\\ (ænyd. d. s.

(Huitfeldt.Friderichl. (1597). 117); sj.) om
centrum, ,,plet" paa skydeskive, jf.: „har jeg

. . gjættet rigtigt?" — „Mester har truffet

Øiet paa Skiven.'' JHugo.HM.IV235. \\ bil-

io ledl. Vindens Øie (o: vindøje (11.2)). VSO.
14.6) om prikker ell. tegn, der angiver

pointsantal i forsk, spil (jf., hos sprog-

rensere, som fordanskning af Point: de Skyt-
ter, der . . havde faaet over 120 „Øjne" i

60 Skud. HejmdaVVBl869.2.sp.4).
||

{ænyd.
d. s., oldn. auga i sa. anv.; jf. Terningøje)

om de smaa (fordybede) prikker af særlig

farve, der (normalt) i et antal fra 1-6 er

fordelt paa en ternings seks sider (ofte

20 i billedl. udtr.); ogs. om prikkerne paa
dominobrikker (TomKrist.SE.6. ASchu-
macher. Dam og Domino. (1931). 19). * Naar
Lykkens Tærning ej de rætte Øyen viser,

|

Da Borgermanden strax lyksalig Bonden
priser. Første Prøve af Danske Vers. (1738). 21.

det er ligesaa uvist, hvorledes Dommen vil

fældes udi en Sag . . som hvad Øyen der

vil falde paa TæTningeTne.Holb.Ep.II.297.
(spillerne) kaste vexelviis og nævne Øinene.

30 Skuesp.V216. Ved det første Kast viste Tær-
ningerne paa syv, men næste Gang . . laae

der tolv Øine paa Bordet. Etlar.GH.1.219.
Hvadhedder det? (1947).311. (foræld.) talem.:

for (e)et øje mister bonden sin kaabe
ell. ko (Mau. 12054) ell. trøje (Moth.09.
Grundtv.Da.Ordsprog.(1845).nr.l842). jf. (sj.):

alle Terningerne vendte Et-øjerne i \ej-

ret.NaturensV1951.72. Antallet af Øjne (vil)

stadig . . vokse, idet der efterhaanden ven-
40 der flere og flere To-øjer, Tre-øjer osv.

op. smst. — i faste forb. m. adj. og (ell.) ver-

ber: (u)lige (vAph.(1764).496. VS0.IV019;
sml. YLVas) ell. høje (KomGrønneg^III.28.
*De Tærninger vende sig tit omkring

|
Med

Øjnene høje og lave,
|
Det samme gjør

Lykken.Grundtv.PS.VII.195), mange, (nu
næppe br.) store (Holb.Ep.I.200), henh.

faa, lave (se ovf. 1.45) øjne, ofte i supert.

fhøjeste ell. (tiest) højest osv. øjne; jf. høj

50 sp.ll64"^), i forb. som faa, kaste (II. 1.3),

slaa (III. 17.2) flest osv. øjne, spec. (ogs. i

forb. som spille højest(e) øjne. Skuesp.X.
83. uegl.: medens I sidder her og dobler,

lader I ham dernede (o: den fængslede ærke-

biskop) spille høiest Øine med Satan om
sin S]æl.Ing.KE.I.15) som navn paa form
for terningspil, hvor den er vinder, som faar

flest (sjældnere: færrest) points i sit (sine)

slag: Den, der kaster lavest Øjne, faaer Pi-

60 stolen og skyder (o: skyder først i duellen).

PAHeib.Sk.II.219. (skriverens) Regnskaber
vare i Uorden (og) han manglede Penge
i Kassen . . „Han spillede høit Spil, men
han har slaaet de færreste Øine og skal

95^
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betale Spillet," sagde Slotsherren. CJ5ern?i.

IY52. Mændene (morer) sig . . med at slaae

„Høiest Øine" om et Glas Punsch. Toideri.

F.III.8. * Ingen kan sige, hvem Seiren

(i Køge bugt) vil naae . . |
Hvem skal vel

trække det korteste Straa,
|
Hvem kaste

de høieste Øine? Drachm.DM.81.
\\ ^ om de

smaa figurer (især: kløver-, spader-, hjerter-,

ruder-tegnene), som ved deres antal angiver
de enkelte spillekorts værdi; ogs. (og nu
især; jf. Point 2 og ovf. sp.l510^*) om denne

værdi. *Tag af . . dend gir
|
Som ringest

øyne ia.a.r.Cit.beg.l8.aarh.(Thott4°1524.136).

Er Antallet af deres Kort lige, saa tælles

Øinenes E.øiåe.Spillebog.(1786).83. V80.IY
019. Ogsaa Øinene (paa spillekortene) paa-

males med . • Patroner; een, hvori samme
for samtlige røde Blade (Ruder og Hjerter)

ere udskaarne, og en anden med Øinene

for de to sorte Farver. Ursin.FK.42. Spille-

fuglen.(1952).166.

15) (jf. Ko- 3, Krebse- 2, Slangeøje 2,

Perleøjne^ om lille (massiv, uigennem-

hrudt) knop-, kugleformet genstand, del

af legeme, fremspring olgn. fandens øje, se

Fanden 2.2. — spec. (jf. frugtnavne som
Drage- 2, Krage-, Krans-, Krebseøje 3) i

betegnelser vedrørende planteriget: 15.1) f om
,,blomst" (bægerrest) paa pære. Fleischer.HB.

417. 15.2) (jf. bet.lLi; især talespr.) knop
paa kartoffel (spireanlæg, der olm. fjernes

ved tilberedningen); ogs. (jf. bet. IQ) om den

grube, hvori knopperne undertiden sidder.

LTid.1759.143. de store (læggekartofler) kand
skiæres i Stykker, kun agtes, at , . Øynene
STpdiTBs. Borreby.PA.71. dybe 0']ne.MøllH.

III.385. Skrælning af gode Kartofler med
flade Øjne. Statens Redskabsprøver. 38. Beret-

ning.1926.75. 15.3) {tilsvarende anv. af bl. a.

ia^oeulus; jf. Blad-, Blomster-, Frugt-, Løv-,

Spireøje, Grødeknop, Øje-knop, -skud; bot.,

gart.) knop (1.3), hvoraf skud, blomst ell. blad

udvikler sig. (ofte i udtr. for okulering). Moth.

06. (aaret efter podningen afskæres moder-

grenene) saa nær, at allene 2 å, 3 Øyne bliver

tilbage, af hvilke Øyne da Side-Grene \iå-

skyde. HaveD.(1762).106. Warm.Bot.513. Po-

dekviste af Æbler . . a 3 Øre pr. Øje. Haven.

1925.Nr.4. omslag.4. ||
(nu sj.) i forb. som

drive (se II. drive 6.3), skyde (Moth.S392),

sætte (Monrad. Ps. 38) øjne, om plante:

danne, udvikle knopper. \\ drivende (se IL
drive 5.3) ell. vaagende (se VI. vaage 1

slutn.), mods. sovende øje, (jf. sove 4.1

slutn.) knop, der (endnu) ikke er i vækst

(spec. om knop, der okuleres ind saa sent

(juli-august) paa aaret, at den først bliver

„drivende" næste foraar): HaveD.(1762).105.

Oculering med det sovende Øie.Schaldem.

HB.I.17. HavebrL.'II.276. jf. (sj.): Han var
som et stynet Kæmpetræ, rundt om paa
Stammen brød de „blinde Øjne" igennem
som grønne Sknå. AndNx.VE.94.

16) om aabning, hul, fordybning; ogs.:

genstand forsynet med, dannende aab-
ning osv.; i videre anv., om (en herom min-
dende) løkke, slyngning olgn. (se bet. 16.6^.

16.1) (jf. Bro-, Ovnøje^ i al olm.; om (helt

gennemgaaende) hul ell. aabning: Trække-
hullets (jf. Trækhul 1) forreste Aabning
kaldes 0]et.Wagn.Tekn.l68. Mange af de

vrange Bøge danner „Øjer" ved at Grenene
vokser sammen. DanmHVC. 556. (jf. Øjen-

10 hul 2) om udskæring til øjnene i hætte, maske:
Munke . . med Hætter, hvori kun Øjnene
ere udskaarne. (rjei.fi5.i95.

||
(spøg., i folke-

ligt spr.) om legemsaabninger; dels i udtr.

som det bageste øje, rumpehul, Anus (paa
dyr og mennesker). Feilb.II. 105. III. 1164.

OrdbS. dels om den ydre aabning i de kvinde-

lige kønsorganer (Vulva).
\\ (fagl.) om den

aabne del af visse bogstavtegn (fx. et trykt

ell. skrevet e, et skrevet 1). LTid.1744.18.
20 mange af Bogstavernes Øine, som Frandsk-

manden kalder det, ere tillukte af Sværte.

Kritik ogAntikritik.VII.(1790-91).36. de smaa
bogstavers ø\&T.Selmar.H2. 16.2) (jf. Glar-

1, Glas- 2, Judas-, Vindues-, II. Vindøje 1;

l.br.) om lille glug, kighul („dørspion")

olgn. CBernh.NF.XIV.ix. Alterpryden var

et fælt Glasmaleri højt oppe i et „Øje".

Schindler. Vejen tilRom.(1950). 80. om koøje

(2) paa skib: *Skumring ind ad Øjer,
|

30 gyngende Kø]er. OlafHans.ND.91. 16.3) om
hul i skylag. Regnen var lige hørt op, og
Eftermiddagssolen brudt igennem et Øje i

den sortblaa Himmel. Soya.HF.16. \\ navnlig

(jf. bet. li.5 og Okseøje 7; meteorol., ^) i

forb. orkanens (Paulsen.NautiskMeteorologi.

(1886).147) ell. stormens øje, om lille kla-

ring omkr. stormcentret i en orkansky (i forb.

m. vindstille i centret). Sal.XVIII.300. 16.4)

(fagl.) om hul, aabning i forsk, redskaber
40 (dannet ved gennemboring olgn. ell. (jf. bet.

IQ.s) ved, at der til redskabet føjes et med et

hul forsynet stykke). Moth.^05.
\\ (jf. Guld- 1,

Synaaleøje^ om naaleøje. Moth.^05. *En Sye-

naal uden 0ie.Wess.43. HCAnd.(1919).II.
149. Bennaalene med et Øie ved Hovedet.

SophMull.V0.136. fit.øjer (OpfB.UII,!.
145. Sal.XVI.1135{G\x\åø]ex). D&H.) ell.

(nu sjældnere) øjne (OpfB.'VII.224). || {jf.

Hammer-, Økseøje og oldn. auga i sa. anv.)

50 skafthul i redskaber som hammer, økse. Moth.

011. Pilen foer igiennem Øiet paa tolv Øxer,

som stod opstillede . . paa Ra.å.Orundtv.BrS.

308. TeknLeks.I.607. ||
{tilsvarende anv. af

oldn. auga; især møl.) om hul paa kværn, i

møllesten; kværnøje. Moth.^05. Kraft.M.II.

222. med det (o: bladet paa sværdet) kløvede

Hakon en Mølle-Steen, lige ind til Øiet.

Orundtv.Snorre.I.116. MaskinhogLandm.*690.

16.5) (jf. bet.l&.i og fx. Anker-, Metaløje 2;

60 fagl.) om bøjle, øsken, ring olgn. paa forsk,

redskaber, genstande. MilteknO. „Mal-

len" er det Øje, hvori Hægten sættes ind.

Oravl.J.48. 1808 (indberettes) at den . . største

klokke er ubrugbar, fordi . . „øjet" har været
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i stykker og er blevet sat fast med en nagle.

AarbKbhAmU923.71. Medaille . . uden Baand
og Øie.PolUiE.KosterbUliil923.1.sp.l. flt.

øjer (Gnudtzm.Husi.189. C. (aabnede) sin

tofløjede Havedør og gjorde Krogene fast i

deres Øjer. Nis Pet. SG. 398) ell. (sjældnere)

øjne: (jærnhylstret) er i to Stykker, der

samles ved Hjælp af Øjne og Bolte. Bardenfl.
Søm.1.88. II

paa øje-bolt, -stang olgn. Har-
boe.MarO.63. Sal.'XXY813(se u. Øjestang;.

TeknLehs.I.607. \\ øverste halvdel af et dør-

hængsel (hvis ydre del omslutter stabelen).

Recle.(OrdbS.). Bl&T.
\\ (jf. Knapøje; lille

indvendig bøjle paa (metal)knap, hvorigennem
traaden føres ved fastsyningen. YSO.IV.019.
Soya.FH.178. flt. (vist som eneste form)
øjer: Dania.VII.129. *de smukkeste Knap-
per af Bly

I

med smaa bitte blanke Øjer.

Ingv Bond. (Myrebogen. Nr. 1. (1908). 103).
\\

om saksøje. Hedebo.165. Feilb. flt. ø]eT (Sal.

XI1.30. D&H.) ell. (sjældnere) øjne: Gold-

schm. VII. 279. Raae.Den anden Kind. (1938).
29.37. VfF. 16.6) (især fagl.) løkke, bugt,
slyngning, sløjfe paa traad, snor, reb,
tov olgn. — flt. øjer: Kinker, smaa Øjer
eller Bugter, som kunne danne sig paa et Tov
eller en 'Kæde.Sal.X.475. hun tog Orkistøjet

. . og trak „Øjer"ne ind i hinanden til de
smaa B.mge.AlbDam.TS.232. VfF. (om sylle-

øje, jf. Øjensylle;. || navnlig (jf. fx. Kunte-,
Løbe-, Smøge-, Stag-, Vantøje; især ^) om
(ved splidsning ell. bændsling, surring dannet)

fast (ofte med en kovs udforet) løkke i tam-
pen paa reb, tovværk, trosse. SøLex.(1808).
Funch.MarO.II.151. I (viskesnorens) Øje an-
bringes en Tot B]Sia,r.Skyderegl.77. Bardenfl.

Søm.I.79(se u. splejse l). fast Øje. Lærebog
iSømandskab.(1940).23. flt. øjer (Skjoldb.

KH.186(se u. spidske;. Lovtid.1920.A.1620)
ell. (1. br.) øjne: Nord. Tidsskr. f. Fiskeri.

1874.294. Stropper med lange Øjne. Bardenfl.

Søm.1.275.
II

(især ^. ^) paa (ærme)distink-

tion. MR.1802.126. Wolfh.MarO.512. et sær-

ligt mærke i øverste snors øie.Bom.S.II.152.

16.7) (jf. ænyd. brød med øjne, oo^t uden
øii\e.PSyv.I.207) om huller (luftblærer,

porer olgn.) ell. fordybninger i visse (ofte

plastiske) masser (især madvarer). Øine i

Jord.VSO.IV019. (gær) fyldt med Luft-
blærer eller „Øjne", som man kalder det.

TidensKvinder.^'U1925.34. Sukkeret og Egge-
blommerne røres saa længe til det faaer
Øien.OeconH.(1784).I.243. Deigen vilde

neppe løfte sig ogfaae Øine. PalM.IL.II.235.
ofte som fejl i spisevarer som budding olgn.

ell. brød: Langebek.Lex.07b. VSO.IV019. der

vilde fremkomme Skum eller Blærer, der

vilde danne Øjne i Buddingen, som skal være
glat og blød helt igen-nem. Const.Kogeb.222.

Nordisk Bager- ogKonditor-Leksikon. I. (1948).

128.
II (jf. 1. Pibe 2.ii; om huller i visse oste.

Langebek.Lex.07b. De runde Huler eller

Øine i Sveizerosten, er et Kjendetegn paa
dens Godhed. Olufs.Ny Oec. 1.235. schweizer-

osten får tårer i øjnene. VareL.*II.233.
\\

(sj.

i rigsspr.) om smørhul i grød. *Naar jeg har
høstet af min Jord . .

|
Da seer jeg Løn for

Møie,
I

Til mig af hvide Mælkegrød
| Da

smiler smørret Øie.CFrim.AS.123. jf.: Jeg
vil saamæn gerne sidde ved Smørøjet
(o: have det fedt og godt), hvis jeg bare maa.
Asfalten.''Iil896.4.sp.l. hertil snarest ogs. sted-

navne (benævnelser paa damme, vandhuller)

10 som Grød-, Smørøje (Stedn.IV102.280).
17) (efter lat. oculus i sa. bet.) f om det

ypperligste, bedste (der pryder, udmærker
noget ligesom øjet mennesket). Verdens Øye
Rom (o: oldtidens). Holb.NP.A4.r

I).

1 8) (snarest egl. videre anv. (,,pars pro toto")

af bet. 1 (sml. bet. 9 og fx. Hoved 7.2, Kæft
5.2, LNæse 9;, delvis dog maaske til 6e<.14.6;

20 talespr., nu især jarg.) i forb. som ikke (ell.

aldrig; jf. aldrig 2) et øje. 18.1) om le-

vende væsener: ikke en sjæl; ikke et menne-
ske; ingen som helst; ikke en eneste. * Havde
vi været ene To paa Mark,

|
Og aldrig et

Øje at see (eng. orig.: And never an eye
to see).Sv Grundtv. Eng. og Skotske Folkeviser.

(1846). 75. Ingen hjemme — ikke et Øje!
AZimmermann. Fortællinger. (1876). 43. Han
saa' ned ad Gaden til begge Sider. Ikke et

30 Øie.PEBenzon.P.204. vi gik og gik, ikke et

Øje (o: der var intet vildt). Tretow-Loof.Paa
JagtiRumænien.(1904) .38. han fangede al-

drig et Øje, men fik Garnene smadderfulde
af Møg.NordsjællF.III.94. Feilb. \\ ofte i det

forstærkende udtr. ikke et levende øje.

de fik ei et levende øie (o: fangede ikke een

fisk) den ganske na,t.Moth.06. „Ikke et Haar
eller levende Øje af (husdyrene) blev reddet"
(ved en brand 1719). Sundbo.FS.1.205. Rahb.

40 Erindringer. (1823). 18. Grundtv. Snorre.1.93.

11.347. Vinduer, som man aldrig seer et

levende Øie i.CBernh.V11.15. VfF. jf.: de

fleste (opgav) nogen tid at beholde noget
levende øje af kreaturet (o: p. gr. af mis-

vækst). Cit.l729.(RibeAmt.l937.65) samt: af

Creaturer, store og smaa, undkom ikke et

eneste (ved branden), hver levende Øie blev

brændt. NPWiwel.NS.54. 18.2) om ting ell.

forhold: ikke det bitterste; ,,ikke skygge (af)"

;

50 „ikke en snus"; aldeles intet. „Har Du Mynt?"
— „Ikke et Øie." Oversk.Com.III.173. I hen-

des Stue var der „ikke et Øje af Pynt eller

liygge\%e."KMich.HE.3. „har du ikke en
Cigaret hos dig?" — „Ikke et Øie.'' Staun.

P.22. jf. bet. 14.3: der var vel ikke et Øie

Fit at see, om man fik Hænder paa B.s

Gryde.Biehl.DQ.III.184. 18.3) anv. adverbielt.

Naada! Jensine, Du er jo ikke et Øie

bedre end 'Hln.ttex.WCarstensen.Ombordog
60 iland.(1878).248. „Kiggede du (o: efter en

ung pige)?" — „Ikke et Øje I" — „Tak du
dit Øje for dét." SMich.Va.26. Saadan skal

man behandle Samfundet, at man viser, at

man ikke regner det et 0]elFrPoulsen.L.149.
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II. »je, V. ['(oia] (dial. ell. foræld, ogs. m.
former som y ve (MDL.666. Feilb. u. 2. øjne),

øe (Moth.014)). -ede. (ænyd. øye i bet. 1,

fsv. oghia, no. dial. auga, øygja, oldn. eygja,
øjne, ogs.: forsyne m. øje (1.16.6), løkke, eng.

eye, ty. augen, åugen (mnt. o(u)gen, holl.

oogenj, got. augjan (ogs. i at-augjan, vise),

jf. oeng. iewan, oldfris. a(u)wa; afl. af I. Øje;
sml. II. øjne) til I. Øje B. I) (nu ikke i

alm. rigsspr.) trans.; især: faa øje paa; op- i'o

dage med blikket; øjne (II. 1). Moth. 012.
*Den Ørn . . svang sig i det Høye,

|
Saa høyt

at ingen Mand ham meere kunde øye. Helt.

Poet.132. KbhAftenp.1774.sp.75. som Dreng
havde han opsamlet alt hvad han øjede
af . . tomme Tændstikæsker. Soya.Smil saa!
(1944). 129.

II
i forb. m. trykstærkt adv.;

dels i forb. øje igennem, d. s. s. gennem-
øje. man faar (som speaker ved radioavisen)
stukket 40-50 Meddelelser ud, som man kun 20

faar Tid til lige akkurat at „øje igennem".
Ekstrabl.V»1941.5.sp.3. dels i forb. øje op,
opsøge, lede efter (noget tabt) med øjnene.

MDL.666 (jy.). \\ (jf. bet. 3; sj.) fiksere; sende
(faste, skarpe) blikke. Nej, det véd Gud!
mumlede Konsulinden og øjede Direktøren
paa hvasseste M.Siaåe. Pol.^^U1943. 14. sp.5.

2) f refl.; i forb. øje sig om, se sig om.
Moth.014. 3) (jf. kæløje; vist først efter

1900; talespr. ell. jarg.) tilsende (person af 30

det andet køn) øjekast; se (forelsket, ømt) i

øjnene; kokettere med øjnene; flirte; ,,skyde"

(IO.2). (ofte i forb. m. meå). alle, som øjer

for stærkt til min Tøs,
|
dem gi'r jeg en

dundrende Skylle. FrNygaard. Flag og Vimp-
ler. (1920). 50. (damerne) vakte en livlig

Interesse ved Bordene rundt om og de
øjede med RerreTne.JoJacobsen.HusetHansen.
(1925).25. (de elskende) trykkede hinanden
lidt i Haanden, øjede lidt, blinkede lidt. 40

PoV'liol933.Sønd.l9.sp.l. overf.: de fasci-

stiske Grupper, af hvilke enkelte endnu øjer

lidt med den republikanske Statsform, me-
dens andre (aabenlyst) bekender sig til T>\k-

taitmet.PoVViil935.14.sp.5.

Øje-, i ssgr. [^mb-] (jf. dog øjeblikkelig^

(formen Øje- er (nu) helt ell. næsten ene-

raadende i visse ssgr. til I. Øje A-B (spec.

til I. Øje 1), se fx. Øje-akse, -ende, -kast,

-kreds, -linie, -løs, -maal, -med, -menneske, 5_o

-mærke, -net, -plade, -punkt, -rim, -sigt,

-syn, -æble (og jf. øjeblikkelig^, ligesom i de
allerfleste ssgr. til I. Øje C (jf. sp.1516''^
og bet. 2); om vekslen ml. det alm. nutids-

rigsspr.s to hovedformer Øje- og Øjen- sml.

u. ftg. form. — Øjen- ['a)i(a)n-] (jf. dog
øjensynlige; Øjen- er (i nutids-rigsspr.) ene-
ste form ell. dog den dominerende i visse ssgr.

(spec. m. fremherskende tanke paa forekomst
- flt.), se fx. Øjen-bank, -betændelse, -bryn, 6_o

/forblændelse, -læge, -skalk, -sygdom, -tjener,

-tørsot, -vidne, -vippe (og jf. øjensynlig^;
iormen veksler] dog i ssgr. af I. Øje A-B ofte

uden faste regler m. Øje-, se fx. Øje-bad,

-blære, -bæger 1, -glas 1, -gren, -hinde,
-højde, -klat, -krog 1, -kugle, -linse, -muskel,
-rand, -spejl, -vig, -vinkel og Øjen-doktor,
-flaad, -hule, -kammer, -klap, -laag, -par,

-saks, -spalte, -spil, -sprog, -stilk, -tak,

-tand; i ssgr. til I. Øje C er Øjen- sjældent,

se Øje-plet 2, -skrue, -splejsning og Øjen-
sylle, jf. bornh. ojen- ell. ojnabolt, øjebolt

(BornhOS.). — i rigsspr. (nu) kun i faa
tilfælde (jf. ndf. l.32ff og Ørens-j Øjens-
['(oi(a)ns-]; se Øjens-fryd, -kendelig, -lyst

og u. Øjen-forblindelse, -forblændelse, -trøst,

-ve; fra dial. kan nævnes Øjensbryn (se u.

Øjenbrynj og ojans-, ojensblikk, øjeblik

(BornhOS.). — Øjne- ['(nina-]; dels foræld,
ell. dial. (sml. Esp.154), se (til I. Øje A-B^
u. Øjne-graad, -kilde, -væde og u. Øje-blik,

-blink, I. -fuld, -gund, -krig, -krog, -rand,
-sten, -syn samt u. Øjen-bryn, -forblindelse,

-glans, -haar, -klæde, -laag, -salve, -sprog,

-straale, -sygdom, -taar(e), -tand, -vaad,
-vand, -ve (sj. til I. Øje C, se Øjensylle^;
dels (fagl. (zool., fisk.)) m. h. t. fiske-yngel,

-æg, se Øjnefoster og u. Øjenæg. — om for-

men Øjeste- se u. Øjeblik).

(formen Øje- er egl. (nom.-akk. ell. gen.)

ent. (jf. fx. oldn. augabrå, øjenhaar, auga-
ell. augusteinn, øjesten); formerne Øjen-,
Øjne- er egl. ((nom.-akk. ell.) gen.) flt. (jf.
oldn. augnabragS, augnafagr, med smukke
øjne, augnasteinn samt Brøndum -Nielsen.

GO. III. 222); ssgr.ne m. Øjens- er i reg-

len sammenrykninger af flt.s-formen øjen i

gen. -f- (abstr.) subst., svarende til toleddede

usammensatte forb.: Øjenslyst : (mine) øjens
lyst) i ssgr. af I. Øje A-C (jf. dog Øjenavn^.

i) til I. Øje A-B (saaledes overalt ndf.,

naar andet ikke angives); foruden de ndf.

paa alfabetisk plads behandlede kan af de
talrige (især fagl. (anat., fysiol., zool., med.))
ssgr. nævnes: Øje- ell. Øjen-aare, -afstand,

-(bag)grund, -balsam, -beskadigelse, -beskyt-
telse, -bevægelse, -blegn, -bund, -byld,

-douche, -egn (o: øjeregion), -farve, -fejl,

-fistel, -glip(pen) (jf. I. Glip^, -hævelse,
-klinik (jf. Klinik 2), -kløe, -lammelse,
-lidelse, -lignende, -læsion, -middel (jf. 1.

Middel I.2), -omgivelse(rne) (se Omgivelse
2.1^, -onde, -operation (se Operation 2),
-operatør, -parti(et), -pine, -plaster, -pleje,

-pulsaare, -pulver, -pupil, -region(en), -ska-

de, -skodde (se I. Skodde 2.2), -smerte,

-sminke, -spiritus, -svækkelse, -vattersot,

-vifte (jf. Vifterynkej || spec. kan nævnes
en række ^tjj ell. spøg., 1. br. (mere tilfældige))

ssgr. især til I. Øje 6 og 7, dels (navnlig m.
subst. som efterled; jf. Øje-blik 1-2, -blink,

-nik, -vink og Øjen-spil 1, -sprogj i udtr. for,

at (hastige) betydningsfulde, meddelende, rev-

sende osv. ell. flirtende blikke tilkastes ell. ud-
veksles, fx.: I ca. 1 Minut udkæmpede de to

Parter en Øj en duel tværs over Skranken.
SvClaus.DesidsteVikinger.(1926).47. (hun til-

lod) sig en storslaaet Øj en- Flirt med ham.
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ChKjerulf.fMH.111.135). (hun sporede) en
diskret „Øjenhilsen" mellem ham og en .

.

Blondine.MPermin Møller.Jonnas andetÆgte-
skab.(1906).133. (parret) syntes med svage

i
e n s i g n a 1 e r at udveksle Iagttagelser.

JacPaludan.TS.302. fjTige Øj ens mil mel-

lem fornemme Kvinder og Mænd. ThitJens.

VA.I.9. små øjesmut (fra unge piger).

Sodaldem.^^hl953.14.sp.2. et taknemmeligt
Øye-S\ ar. KbhAftenp.l772.sp.307. I øjen- lo

telegraferer, I to. ErlKrist.(OrdbS.). (han)
fik optaget ham saa stærkt, at han næsten
glemte at sende Øjentelegrammer til sin

Kone. JacPaludan.TS.302. (han) bestræbte

sig for at komme til Øjenudvexling med
(hende). Schand.SB.128. (hun) opdagede en

kort, talende Øjenvexel mellem Kongen
og Elskerinden, sa. IF. 92. dels præs. part.

(navnlig angivende øjets udtryk, udseende ell.

den virkning, som en synsoplevelse, iagttaget 20

genstand gør paa øjet; jf. øje-forlystende (u.

Øjenforlystelsej^ -tryllende og øjen-forblæn-

dende (u. Øjenforblændelse), -skærende^
som: et øjeberusende Skne. Schand.F.49.
Millionstadens øredøvende, øjeblændende
Kæmpeliv. VVed.BB.238. disse brydsomme
og øjenfordær vende Arbejder (3: af-

skrivning). HSchwanenfl.H.538. (Thors) øje-

gnistrende skiæggede Gieddebukke. Oe/iL

Øen.(1824).1.173. (en) øredøvende og øjen- 30

plagende Handling . . i et Digterværk.
Heib.Pros.IV.394. Hun kom straalende, sol-

belyst, øjentindrende. (S'c/jan(^.yY3(?5.

2) (fagl.) til I. Øje C; se II. øje-fuld, -sten

2; foruden de ndf. anførte (især) hertil ogs.

øje-dannet, -formet, -formig || især mærkes

flg.: 2.1) til I. Øje 14; se Øje-agat, II. -fuld,

-gnejs, -marmor, -plet 2, -rokke; ;'/. Øjefigur

(se u. øjet 2). 2.2) til I. Øje 15 (spec. Ib.s);

se Øje-knop, -skud. 2.3) til I. Øje 16; se 40

Øjekrog 2, ;/. Øjenhul 2 || til I. Øje 16.4-5

;

se Øje-bolt, -fil, -jærn, -løs 2, -naal, -skinne,

-skrue, -stang, -sten 4; desuden kan nævnes
Øje-beslag, -tap. || til I. Øje 16.6; se Øje-

bindsel 2, -bændsel, -splejsning, -splids (u.

II. Splidsj, -stik og Øjensylle; desuden kan
anføres Øje-sejsing, -strop.

Oje-aabner, en. (eng.-amer. eye-ope-

ner i sa. anvendelser) uegl., om hvad der faar

en til at ,,vaagne"
,

,,lukke øjnene op" , be- so

virker, at man faar øjet op for noget, ejen-

domsskyldens forfordelelse af husmændene
(var) en øjeåbner og bidrog stærkt til at

tømre en opposition summen. Grundskyld.

1927.4. især (jarg.) om ,,opstrammer" (2) nydt

efter søvnen: om Morgenen — efter den hele

Nat ikke at have lukket et Øje — blander
(han) sig en „Øie?ia}anex'\RGandrup.JK.14.
OrdbS. -aabning, en. spec. (anat., min-
dre br.): pupil (2); synsaabning. Paulsen. I. 60

680. Kalk.V1204 (som gengivelse af Øjeglugj.

-agat, en. [I.li.i] (fagl. (mineral., gidd-

sm.)). Øieagater kaldes de, hvorpaa der

findes farvede Cirkler omkring en rund Plet

(kunstnerne) tildanne dem saaledes, at de
i Form og Tegning ligne et Øie. Hinne-
rup.Juv.357. Mohr&Nissen.Ty.-da.Ordbog.I.
(1900).69. -akise, en. (jf. Synsakse; fysiol.)

akse tværs gennem øjet, fra hornhindens mest
fremstaaende punkt gennem øjets centrum til

dets bagvæg. Anat.(1840).II.268. Paulsen.I.

684. -bad, et. (ogs. Øjen-^. dels (jf. I. Bad
l(-2); især med.): det at bade øjnene, ell. (jf.
Øjenvand 1) den vædske, hvori øjnene bades,

et lunkent Øiehsid. Tode.Overs.afØien-Raad.
(1796). 34. Frank. KL. 133. D&H. Øjen-:
8&B. (jf. I. Bad 2.2) i sammenligning: Det
virker som et Øjenbad at rette Blikket

mod de smukke, blaagraa Farver. KnudRasm.
MR.255.

II
dels (jf. -bæger 1, Øjenbækken

og I. Bad 3.1 ; med.) om lille glas, bæger,

hvormed øjet bades. Øjenbad, af blaat . .

Glas. Kirurglnstr.57. -bade-, i ssgr. (ogs.

Øjen-j. (til bade (l.i) øjnene; jf. -bad;
især med.) i ssgr. som Øjebade-glas (Glas-

teknik.24. Øjen-: Huslægen.III.(1942).321.
ArbmFagbl.l953.295.sp.2), -vand ('Øjen-:

LovNr.547''/iol940.§37,2. sml. Øjenvand 1).

-bank, -bedrag, -betændelise, se

Øjenbank osv. -bindsel, et. (nu næppe
br.). I) (jf. I. Bindsel 2.i) øjenbind. *tag
Øiebindslet (o: ved en henrettelse) frem,

|
Og

ræk mig (o: bøddelen) Sværdet. Oehl.1.250.

2) (jf. I. Øje 16.6 og I. Bindsel 1.3^ d. s. s.

-bændsel. Funch.MarO.II.151.

Øjeblik, et. ['miaible«/] (nu kun dial.

Øjne-. PoulPed.DP.(1937).44. jf. Esp.154.
— dial. ell. jarg. (som en forstærket form,
dannet efter adjektivernes superl.- former) i

bet. 4-1: Øjeste-. ['(oiasda-] FCLund.Thors-
eng.(1823).101. Jeg kommer i dette „Øje-
ste Blik" ude fra Byen. JPJac.(Brandes.Br.
11.248). PDiderichsen.DG.108. Feilb. jf. u.

I. samme beg. samt Øjestensblik. UfF.). fli.

(i bet.i-1) -ke (Job.7.18(Chr.VI). Bagges.

L.I.3 osv.) ell. (nu 1. br., jf. D&H.) d. s.

(Holb. Vgs. (1731). II. 11. Ew. (1914). 1. 150.

Oehl.VI.237. Hauch. MS. 41. Cit.l857.(HC
And.BCÆ.II.178). Pont.DD.27) ell. f -ker
(Hersl.Præd.179. LTid.1742.666). (ænyd. (i

bet. 1 og B) øye(n)-, øyne-, øge(n)-, øueblick,

glda. (i bet. B) øgne-, øghen-, øge-, øwe(n) -

blik (Kalk.IV984. Suso.l7. Mariagerleg.441.

Sydrak. 60.152. Bønneb.I.81), sv. ogonblick

(fsv. oghna-, oghnoblikj, no. øyeblikk, ty.

augenblick (i bet. 2 og B), mnt. ogenblick

(i bet. 2 og B), holl. oogenblik || i nordisk

(snarest) laan fra vestgerm.
|| jf. øjeblikkelig,

Øjebliks-)

A. t i bet. sigtende til øjets (I.A-B)

funktion.
I) (jf. II. Blik 1 og Øjeblink; blink (en),

glippen med øjet; blink (5). Øie-blik

. . Er et nik med øielogget når det luk-

kes op eller til. Moth.ØlO. Under ethvert
Øjeblik (Momentum) trykkes begge Taare-
puncterne mod hinanden. Skjelderup.Anthr.

11.63.
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2) ^„er ikke dansk." Levin.) øjekast;
Hik (II.3.2). *(hun) \ Med yndig Øyne-Blik
seer efter vores Fiæå.PoulPed.DP.(1937).44.
•Lad (i spejlet) Øie-BIikket under Brynet

|

Imellem træffe dig, som Lynet. Bagges.Ep.36.

3) syn(s-oplevelse); skue. Der gives

ingen beklageligere Øieblik (ty. orig.: keinen

klåglichern Anblickj, end det at see (pati-

enten) som et Slagtoffer for slette Saarlæger.

Metzger. Medidnaruralis. (overs.1794). Fort.2.

B. (overf. anv. af bet. 1) om tidsafsnit,

(m. h. t. særlig anv. hos S. Kierkegaard se

Kierk.XV.769).

4) egl.: saa kort en tid, som medgaar
til et (uvilkaarligt) blink med øjet; oftest

(jf. Minut 2 beg., Sekund 2 beg.. Stund 1^

i vagere bet.: yderst, ganske kort ell. tem-
melig kort tidsrum; moment (6); hyppigt

(se spec. bet. Q.s) m. forestilling om, hvilke

hændelser, tilstande der præger tidsrummet.

4.1) i al alm. *Flux ud med dend for-

gyldte Karm,
|
Gudinden (o: Venus) selv vil

rejse.
|
Et Øjeblik at gjøre paa,

|
Mand

begge hendes Svaner saae
|
For Vognen staa.

LThura.Poet.71 (jf. bet. 4.4 og gøre 9.3 beg.).

gid det vilde lykkes . . Hver Øyeblik vil

imidlertid være een Ævighed for mig. Holb.

Didr.llsc. *Mig Timer synes Aar, og Øieblik

som Dage,
|

Indtil jeg bliver din og du
min Ægte -Mage. Wess. J6. *Spildt er hvert
Øieblik,

|
Som ei i Fryd hengik. Rahb.PoetF.

1.140. Min Luise 1 O hvor længe har dette

Øieblik (o: da pigen tilstaar sin kærlighed)

været mit Hjertes uafbrudte Ønske IJ^etft.

Poet.V238. Han nød Øjeblikkene efter Redak-
tionens Slutning. KnudAnd.HH.171. skænke
(en) et øjeblik, se skænke 4 slutn. i ordspil

paa bet.l: *„Du kommer kun et Øjeblik

(jf. ndf. sp.l52V*) for silde (a: med din ad-

varsel om truende død) .
." —

|
„Et Øje-

bhkl det lyder kun saa ringe;
1
Men det er

jo kun og et Øjeblik,
|
Som lukker i for evig

Kæmpens 0\q." Grundtv.PS.I1.416. \\ i udtr.

for, at tiden gaar hurtigt, spec: for at livet

er kort. det ringe, ja øyeblik (1871: den
ringe og korte Tid), jeg haver at leve.

2Makk.6.25(Chr.VI). *Mit (o: sankthans-

ormens) (liv) er hurtigt . . |
Et Øieblik mel-

lem Fødsel og 'Døå\Oehl.I.62. *Aar og mange
Dage som Øieblikke lanåt. Heib.Poet.II. 67.

II
(især (9) i forb. som der er ell. der gives

øjeblik(ke) ^da, hvor ell. som osv.). der

ere tusinde Øieblikke, hvori vi ikke begribe

os selv. Bagges.L.I.3. Der gives Øieblik . . da
Livet virkelig er mig til Byrde. Molb.Breve.

35. Der er Øjeblikke, hvor denne Følelse gør

mig ganske iortyiylet.Nans.HU.139. der er

ell. (alm.) gives øjeblikke (her) i livet
(d&, hvor ett. som osv.), (efter Schiller (1800),
se ndf.; højtid, ell. (nu ofte) spøg.) Der gives

Øieblikke i Livet, som synes skabte til aldrig

at glemmes. Engelst.Nat.207. *l Dødeliges
Liv er Øieblik,

| Da han er Verdensaanden
nærmere. Rahb. Overs, af Schiller: Wallenstein.

II.(1816).52. JPJac. (FrederikNielsen.JPJa-
cobsen.(1953).366). *Der gives her i livet øje-

blikke,
I
hvor man tænker „skal man" eller

„skal man ikke". Pol.''hl953.Sønd.l4.sp.l.
\\

(jf. bet. 4.4^ i forb. ikke ell. (i reglen som et

mere emfatisk udtr.) aldrig et øjeblik (ogs.

undertiden (jf. bet. b.i) m. bet.: aldeles ikke,

overhovedet ikke). Hvad pokker vil du her
nu Dreng? man kand aldrig et Øyeblik

10 have Roe. Holb.Hex.1.1. hans Øine kom ikke
et Øieblik fra hende. HCAnd.(1919).I.205.
Ikke et eneste Øjeblik bliver jeg her \Fr
Skousbo.ES.154. vi har ell. her er ikke et

øjeblik at spilde
j || om tidspunkt, som er

det rette, passende, belejlige til noget, (især i

best. form). Her er ikke Øieblikket . . til at
veie Ret og Uret paa en Naalespids. fi^auc/i.

VII.56. slip ikke Øieblikket af Hænderne.
Brøchner.(Brandes.Br.I.125). ingen af dem

20 syntes Øjeblikket var til en ganske daglig-

dags Bemærkning om Ye]ret. StDrewsen.K.
25. ofte i forb. som øjeblikket er der (Østrup.

AH.228) ell. er inde (Soya.HF.16), ell. be-

nytte (sig af) (se Haar sp. 639^), bruge
(No rdlyset. XI. (1829). 305. Kierk. XIV 115.

GyrLemche.S.III.154), passe (se III. passe

é.2) øjeblikket (til at gøre noget). 4.2) (især

(3) i gen. (navnlig m. foransat ubest. art.),

styrende et abstr. subst. Hvor (fjendske an-
slag) kan undgaaes ved et Øiebliks

| Vel-

giorte (nu: velgjort; jf. II. en C^ Overlæg,
der bør det skee.Oehl.I.176. tillad mig
et Øiebliks Samtale med Dem. Bagger.1.96.
Øjebliks Synd kan sætte Frø,

| saa hele

Slægten lider. Rich.1.136. Forklaringer (som)
ikke en Eneste . . skjænker et Øjebliks Til-

tro. CMøll.M.1.167. i et Øjebliks Svaghed
(havde han) foreslaaet Forlovelse. BMikkels.
TF.8. ofte i forb. som (efter, uden) et øje-

40 bliks betænkning (Hostr.ÆS.I.l. AaHermann.
PH.125), nølen, tøven; (ikke unde sig) et

øjebliks hvil(e), pause (Bagger. 1.255), ro (se

I. Ro B.i), stilhed ^er var nogle Øjeblikkes

Stilhed. CLundgaard.BaghusetsRoman.(1903).
116); med (et) øjebliks varsel (se Varsel

1.4^; spec. i udtr. som det er (kun) et øje-

bliks affære (Blich.(1920).IV207ff.), for-

retning (Oehl.I.280) ell. (nu) værk (se IL
Værk l.s) ell. (især; sml. Sag 3.2 og Øjebliks-

so sag^ sag: Mange ansee et Digt til en Fød-
selsdag .. for et Øjebliks Sag. Blich.(1920).

XV1.5. Kierk. 1.88 (se u. Haandevending 2
slutn.). da Damperen kom ned til os, var
det et Øiebliks Sag at blive underrettet om
dens Ærinde.VKorfitsen.TO.II.63. D&E.ll.
197. 4.3) (især Cp) styret af abstr. subst. i

(best. f.) gen.; nu foretrækkes ofte ssg., fx. i

gerningsøjeblikket ((morderen) var klar over,

at han i gerningsøjeblikket gjorde noget
60 forkert. PoU'^ltl953.1.sp.2) i st. f. i gernin-

gens øjeblik (Kriminalf.407) ; jf. ogs. ssgr.

som Fødsels-, Observations-, Solnedgangs-,

Tændingsøjeblik samt Afskedsøjeblikket
nærmed sig. EBrand.UB.75. det Personale,
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der har været tjenstgørende i Ulykkesøje-
blikket. Jern6onfir."/iJ935.4.sp.3. (ofte sty-

ret af i, jf. bet. 1.3). *Den hellige Skiønhed
. . vi ane,

|
Henrykt i Salighedens Øieblikke.

Oehl.XXIII.53. jeg kjender slige Tvivlens

og Modløshedens Øiehlik.Hauch.1.236. Idag
er det Skiftedag! . . endelig kommer . . Af-

skedens Øieh\\k.Hr.Sørensen.^lil862.sp.7. i

Andagtens og Bønnens Øjeblikke. Pon^.LP.
VI1.84. jf. Dødsøjeblik: *Brat nærmed sig

Dødens ØiehUk.Oehl.XXIY256. || uegl. For
godt til Sorg er Livets Øieblik. i^asie.iSam-

ledeDigte.f1835).187. 4.4) (jf. ovf. 8^.1520"^)

som adverbiel tidsbestemmelse uden præp.

(jf. bet. 1). Veed du (at) den Vanhelliges

Glæde kun varer et Øieblik (1931: er . .

stakketj? J06.2O.5. Jeg skulde bede Bor-

mesterinden komme ind et Øyeblick til Bor-

mesteren. Holb.Kandst.lY5. *Hvis Svimmel
dig et Øieblik betager

|
. . styrter du i Dybet.

PalM.(1909).I.128. Luk Lemmen et Øie-
hlikl ErlKrist.DH.188. i flt. (nu kun i forb.

m. bestemmelsesord: nogle (se bet. b.5), et

par øjeblikke^; *Død for sig selv, han be-

gjærer at leve for fattige Venner
|
Øieblikke

endnu. FGuldb. S. 153. vent endnu et Par
Øieblik. Hauch.IV30. Øieblikke var jeg lyk-

salig ved denne Følehe.HCAnd.SS.11.121.

II (jf. u. bet. Q.i) i forb. øjeblikket efter ell.

(i riqsspr. nu kun) et øjeblik efter ell.

senere. Øjeblikket efter (lød) et Knald.
Cit.l864.(KLars.UK.240). Et Øjeblik efter

var (1871: det skete i en Haan devending,

da blev^ Himmelen sort af Stormskyer.
lKg.l8.45(1931). han fik skubbet vognen
bort fra sporet; et øjeblik senere bruste

toget forbi
|| (jf. bet. 6.2 ; talespr.) i forb.

som det ene øjeblik . . det andet (ell.

det næste^, til angivelse af hastig (ofte:

lunefuld, uberegnelig) omskiften. Fruentim-
merne har det jo ikke anderledes: et Øie-

blik ere de syge, et andet raske. Hrz.Y34.
det ene Øjeblik foer Fru M. ud i Kjøkkenet
. . og det næste Øjeblik forsvandt den ene
. . af de unge Viger. CMøll.M. 1.257. det ene
Øjeblik var han rasende over den unge
Mands Hovenhed, det næste maatte han le

ad hans Dumhed. Lauesen.RV131.
||

(tale-

spr.) forkortet: et øjeblik! (ell. et lille øje-

blik! (jf. bet. Q.i), lige et øjeblik!^ som
(høflig) opfordring til at vente en kort stund.

Ej Her Bormester! et Øyeblick? lad os nu
høre hvad Hugo Grotius siger. Holb.Kandst.
V.2. *Et Øieblik, min gode Mand! Jeg føl-

ger,
I
Saasnart jeg først har lukket i min

Hytte. Oe/ii./.342. Et Øieblik, Hr. Andersen!
Kierk.EP.1.267 (jf.: Kierkegaard skrev som
svar en polemisk artikel med den stærkt

københavnske overskrift: Et øjeblik, hr.

Andersen\FBrandt.SK.150). et øjeblik! hvor
skal De hen med min kuffert? I „et øjeblik,

tjener! vi skal have to middag her!" —
„javel, hr., et lille øjeblik!" 1 (jarg.) i forkor-

tet form, uden et: „Øjeblik. Øjeblik." L, røg

op og fo'r ind og hentede S. LindskovHans.
G.lll. Socialdem.^''U1953.9.sp.l.

5) bet. 4 i særlige forb. m. pron. (prono-

minale ord), i udtr. m. adverbiel bet.; især

i flg. anv.: 5.1) alle øjeblikke, (nu kun
dial., jf.FDyrlund.Uds.67(Kbh., Ærø). UfF.)
gang paa gang; idelig; uophørlig; hvert øje-

blik, denne Pige knurrer alle Øyeblik. Nu
siger hun, jeg er for stolt; nu igien alt

10 for hømg.nolb.Vgs.(1731).II.ll. Ez.32.10
(se u. bet. b.s). se ogs. al sp. 407^'.

|| ogs.

(jf. bet. 5.3 slvtn.): meget snart; umiddelbart,

(jeg) agter alle Øjeblikke at tiltræde Rejsen.

Rask.Br. 1.171. Charles . . der alle Øieblikke

er ivente.Kierk.1.238. 5.2) hvad øjeblik,
hvornaar (især i udtr. for, at noget er umiddel-
bart forestaaende). Mandskabet laae nu paa
Raaen, hvor det splittede Seil pidskede over
deres Hoveder, at man ikke vidste hvad

20 Øjeblik man skulde see det halve Mandskab
nedstyrtede. Agerbeck.B. 1.39. man ved ikke,

hvad øjeblik man skal dø I hvad øjeblik det

skal være, se hvad sp.798". 5.3) hvert (nu
ikke i skriftspr. hver^ øjeblik, (jf. bet. b.i)

idelig; uafladelig; uophørlig; gang paa gang.

(folkeslagene) skal beve hvert øyeblik (1871:
alle Øieblikke; 1931: U3iihrudt). Es. 32. 10
(Chr.VI). hver Dag, ja næsten hver Time,
og hvert Øieblik, krævedes (jeg) for Løfter,

30 jeg . . skal have giort. Rahb.Tilsk.1798.650.

I min Barndom blev Lægen ikke hentet

hvert Øjeblik. UDahlerup. GT. 76. (talespr.)

m. sa. bet.: Naar man hugger saa nær Bun-
den, saa kan jo Seysen (d: mejejærnet) snart

blive .. fordervet hvert andet Øyeblik.
JPPrahl.AC.58. Han tømte hvert andet
Øjeblik de Glas Rum, som Tjenerne ombare.
Hjort.B.I.91. MKlitgaard.GM.165. \\ ogs. (jf.

bet.b.i slutn.): meget snart; umiddelbart. Hrz.

40 Y178. Skynd Dig nu at klæde Dig paa. Han
kan være her hvert Øjeblik. LeckFischer.KM.
176. 5.4) (jf. u. bet. 6.5; især {3) intet øje-

blik, ikke selv den korteste stund; ogs. (jf. u.

bet.4:.i): aldeles ikke. Bagges.L.1.166. Pladse

og Gader (i Venedig) ere intet Øieblik tomme
for Folk. Molb.LB.256. Sveden skjoldede hans
Søndagsjakke, som han intet Øjeblik havde
tænkt at lægge. MartinAHans.JR.77. 5.5) i

forb. m. nogen; dels (nu mindre br.) i forb.

50 aldrig ell. ikke noget øjeblik, d. s. s.

bet. 5.4. de indsnegne falske (brødre), hvilke

vi ikke noget Øieblik (Chr.VI: ikke end
en time; 1907: end ikke et Øjeblik^ vege

med Underdanighed. Gal. 2. 5. han (tvivler)

aldrig noget Øieblik om, at Feilen . . ligger

i hans egen Vvidenhed.Eschricht.Detmenne-
skeligeØie.(1843).5. \\ dels i forb. nogle
øjeblikke, en (kortere) stund. Raphael tier

igien nogle Øyeblik. Ew.(1914).1.150. Hun
60 syntes at betænke sig nogle Øieblik. Ing.EM.

III.160. FrSkousbo.ES.124. 5.6) (jf. 1. sam-
me 2 beg.) samme øjeblik; dels: i samme
nu, øjeblik (se bet. l.s): hånd (sprang) ud
af Vognen, som samme øyeblick væltede

XXVII. Rentrykt "/. 1954 96
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med rmg.JacBircherod.RA6. han naaede sta-

tionen samme øjeblik som toget kørte
j ||

dels f: wu t dette øjeblik, straks. Jeg vil der-

hen samme Øyeblick, og læse Texten for

dem. Holb.Kandst.1.6.

6) het. 4 i (mer og mindre) faste forb. m.
adj. (ofte, jf. bet. 7, styret af præp., spec. i).

6.1) i forb. m. adj., der angiver tidsrummets

varighed; især i udtr. som et kort (CLund-
gaard.Ismael.(1899).137), lidet (Es.54.7. Esr.

9.8(1931: en føje Stund^j, lille (Tode.IX.66.
S&B. jf. u. let. 4.4; øjeblik.

|| (jf. u. bet. Li)
m. flg. efter. De maa . . ikke skrække mig
med den rædsomme Tanke paa Skilsmisse

faa Øieblik efter at mit Livs gode Engel
lod mig finde Dem. Molb.Breve.46. Faa Øie-

blik efter befandt jeg mig ved Louises Side.

Oylb.IV.77. 6.2) i forb. m. adj., der angiver

rækkefølge, placering; i udtr. som første,
næste, sidste, yderste (se yderst 2.i

slutn.) øjeblik, en Døendes sidste 0\q-

blikke.S'ÆB. i morgen er det sidste øjeblik

med tilmeldelse til udflugten
j || navnlig i

forb. som fra, i, til (det) første, sidste osv.

øjeblik, se bet.1.2, 3 og e. 6.3) i forb. m. (oftest

attrib.) adj., der angiver stundens indhold,

karakter, art. Eensomme Øiehlikke.FGuldb.

S.189. Tiden . . kan De jo selv bestemme,
et ledigt øjeblik, en regnvejrsstund. Bioms^er.

1953.151. et ell. det afgørende (S&B. PoVU
1953.11.sp.l), kritisk(e) (CLundgaard. Bag-
husetsRoman. (1903). 60. Hjemmeværnet.1950

.

Nr.8.12.sp.3) øjeblik, et skønt øjeblik, se IL
skøn 5. et ubevogtet øjeblik, se ubevogtet
2.2.

II
om en ophøjet, gunstig, behagelig osv.

stund, et Liv, i hvilket jeg har havt mange
glade Øieblik. JSneed. II. 396. de lyksalige

Øjeblikke, Din Ven i denne Tid haver oip-

levet.Rist.P.131. Jeg vilde ikke faa et roligt

Øjeblik (hvis jeg forlod børnene). Wied.Da.
149. lyse øjeblikke, se IL lys 5.4. et historisk,

højtideligt, stort (se stor 4.7j øjeblik: VSO.
IV.022. Det er et høitideligt Øieblik, inden
Teppet ruller op (i teatret). Heib.(Fædrel.

1840.sp.2183). iron.: alle tre glæder sig som
Børn til det historiske Øjeblik (9: da den

store digter skal komme paa besøg). Soya.HF.
17. i udtr. som dyrebare (Lodde.NT.126),
kostbare (Jacobi.(Skuesp.IV.239)) øjeblikke

ell. hvert øjeblik er dyrt (Wess.38) ell. kost-

bart (se kostbar 2.z). et gunstigt (JBa-
den.DaL. [VSecher.],,HørupsValgkreds"1902.
(1892).88), lykkeligt øjeblik; det psykologi-

ske (s. d.), rette øjeblik: JBaden.DaL. Schand.

0.1.31 (se ret sp.867*^). S&B. iron.: Har du
nu igen gi'et Penge ud til Bøger! Det er

ogsaa lige det rette i^\e\Å\^s.\8oya.AV.14.
\\

om en ubehagelig, ugunstig, urolig osv. stund.

jeg kunde flakke den hele Jord omkring,
uden at savne Hiem . . Dog dette er vel . .

„sværmende Tale", der kan falde mig ind i

et af mine urolige, vandresyge Øieblik. Molb.
Dagb.4. et sørgeligt, tungt (VilhMøll.(Bag-
ger.II.LV)), ulykkeligt (Abrah.Omarbejdelse

afNBLange: Dån. Sprachlehre fiir Deutsche. 2.

Aufi.(1801).48), vemodigt øjeblik, et svagt
øjeblik, se svag 3.

7) bet. 4 styret af præp., i adverbielle tids-

bestemmelser; især i flg. forb.: 7.1) styret af
for; jf. siden 2.3: *de Vers jeg skrev for

nogle Øjeblikke,
|

for ti Minutter siden.

HakHolm.FT.94. || i forb. for øjeblikket,
for nærværende (tid); i øjeblikket (se bet. l.s);

10 nu (da); p. t. jeg (mindes) ikke for Øie-

blikket, hvorfra jeg har denne Oplysning.
Heib.Pros.V88. Landkadetakademiet (for øje-

blikket rigsdagshus).HV Claus. H. 205. (han)
var ugift for øiehlikket.AIIenningsen.JL.
61.

II
i forb. for (nogle) øjeblikke ell.

(uden for højtid., poet. spr. nu alm.) for et
øjeblik, for en (forholdsvis) kort stund; et

øjeblik ell. nogle øjeblikke (se bet. 4.4 og 5.5j.

nu er for et lidet øyeblik (1871: nu er et

20 lidet Øieblik; 1931: nu er der en føje StundJ
skeet os naade af Herren. Esr.9.8 (Chr.VI).
Tvilraadigt vaklede mit Sind,

|
men kun

for Øiehlikke.FGuldb.1.130. Confirmationen
maatte afbrydes for nogle Øiehlik. CBernh.
NF.III.189. for et Øjeblik var (bekymrin-
gerne) slettet ud.TDitlevsen.BF.il. 7.2) sty-

ret af fra; i forb. som fra det øjeblik (af)

^at ell. da osv.) ell. fra dette øjeblik (af):

Bagger.1.13. Tæppet gik ned; og fra det Øje-

30 blik var . . Orden og Ro vendt tilbage på
F&rterret. Hjort.KritLit.il. XLViii. Fra det

Øjeblik, en Folkevise er skabt, indtil den . .

staar skriftfæstnet, er den stadig udsat for

(paavirkninger).OFriis.Litt.86. *Jeg elsker

dig
I

Fra første Øieblik, jeg saae dig.

Oehl.I.165. OFriis.Litt.188. 7.3) styret af i.
||

svarende til bet. 5, i forb. som i hvad (Høysg.

S.320), hvert (Grundtv.(LEft.l810.185)), et

saadant ell. i et alvorligt, (u)belejligt øje-

40 blik osv.; spec. kan tiævnes: i det øjeblik.
Høysg.S.241. (oftest) døer Selvmorderen i det

Øieblik, han synder gro\eligst.NordBrun.

(Theol.Maanedsskr.1804.1.700). Europas aan-

delige Fysiognomi i det Øjeblik, Goethe
startede. Brandes.Goe.il.232. jf.'f: nu i det

Øjeblik (0: for lidt siden) forloed min Fetter

. . mig. Holb.llJ.Vll. ogs. (talespr.) m. over-

gang til brug som betingelses-konj.: saafremt,

hvis. i det Øjeblik, da dette Flertalsforslag

50 kommer til at staa som Udtryk for Folke-

tingets Mening . . i denne Sag, i det Øjeblik

har man . . sikkert naaet (osv.).Rigsdagst.

F.1894/95.sp.l551. ring til direktørens kon-

tor; i det øjeblik han ikke er til stede ring

saa hjem til ham privat!
j

i dette øje-

blik olgn., lige nu; ogs. (nu næppe br.): for

ganske kort tid siden, ell.: om ganske kort

tid. Ret i dette Øyeblick stood en Ugle paa

min Skorsteen.Holb.UHH.III.9. hendes Pa-

60 pa er kommen her til Byen, og vi har ham
maaskee i dette Øiehlik. KbhAftenp.l778.sp.

464. I disse Øieblikke kunne vi ikke udføre

dette (problem) videre. Mynst.Afsk.il . I dette

Øjeblik lød tunge, faste Skridt. CLundgaard.
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BaghusetsRoman.(1903).90. i samme øje-

blik, samtidig med noget andet; i samme nu.

Alle onde Følger af en lang Fordervelse op-
høre ikke i det samme Øieblik, som man
tager Aarsagen bort. J8need.Y93. en hvid
Figur viste sig og forsvandt næsten i samme
0]eh\ik.Blich.(1920).X.87. S&B. — i flt.:

beed (til gud) i saadanne Øiehlik. Bagges.

(ABagges.JB.I.145). *i alle Øjeblikke
|
Ordet

hans til Hjærte gaar.Grundtv.SS.III.élé. Tit

er en Ulykkelig nedfalden (i en kløft), og
de Ovenstaaende har i nogle Øyeblik hørt

hans ynkelige Jammerskrig. JJLund. Hans
EgedesLevnet.(1778).17. Pont.DD.27.

\\ (jf.

bet. Q.2) i udtr. angivende trinfølge af en
række korte tidsafsnit: i første øjeblik,
lige til at begynde med; i begyndelsen. *Den
skiønne Farveglands

|
Henrev i første Øie-

blik . .
I

Min SiæLOehl.I.158. i første Øjeblik
bliver (de) ulykkelige over det. BechNygaard.
00.204. i flt.: jeg husker ikke, hvad jeg i de
første Øieblikke har sagt til IdQm.HCAnd.
SS.Y223. i næste øjeblik: SSB. han sank
i knæ . . men i næste øjeblik (o: straks der-

efter) var han på fode igen. A0lr.DH.II.71.
i sidste (nu l.hr. det sidste. Borchsen.HI.

83) øjeblik, ,,i den ellevte time"; ogs.: i

dødsstunden (i flt.: LTid.1742.666. i sine sid-

ste Øieblik havde (oldingen) udraabt Da-
vids . . Forjættelser om Messi3iS.Ing.EF.il.

213. 8&B.). Vi skulde i Teatret . . og det

var i sidste Øieblik. Buchh.UH.62. tre mand
undgik i sidste øjeblik at blive set af en
fjendtlig patrulje. Hjemmeværnet. 1951. Nr. 3.

19.sp.l. i yderste øjeblik, se yderst 2.1

slutn.
II

svarende til bet. 6.3. Alt, hvad der
i mine bedste Øieblikke . . havde lyst for

mine Tanker. Gylb.KVSl. det Billede, som
Du henkastede i et ledigt Øieblik paa et

Stykke PaTpir. Davids.F.257. Gid Satan an-
namme mig i dette forbandede Øjeblik. Æ^H
Krist.DH.119. i dette hellige øjeblik, se II.

hellig 5.2.
II

i forb. i øjeblikket (ell. i (et)

øjeblik, se ndf.). 1. (lige) for tiden; nu (ell.

da); for øjeblikket (se bet. 7.1 j. Hermed sen-

der jeg dine tyve Rigsdaler tilbage; jeg har
ikke Brug for dem i Øiehlikket. Bagger.1.249.
lige i Øjeblikket er (det) mig umuligt.
CMøll.Turistkompagniet.(1889).51. Min Mand
er ikke hjemme i Øiehlikket. Pont.DR.II.70.

2. (i forb. i øjeblikket ell. i et øjeblik, f i

øjeblik (Holb.Paars.56); nu 1. br.) i løbet af
ganske kort tid; paa et øjeblik (se bet. 1.5);
ogs.: om ganske kort tid; kort tid efter, vi

skulle alle forvandles, i et Nu, i et Øjeblik,

ved den sidste Basun. ICor.15. 52. visse Folck,

der kand herske over Vind og Veyr . . reyse
i et Øyeblick tusinde Miile. Holb.Ul. IV 9.

(han) raabde: at Hukkerten var fyldt med
Krud, og at den i Øiehlikket vilde springe.

Mall.SgH.234. naar C. kommer herop, saa
er Alting bragt i Rigtighed i et Øjeblik. JE^rs.

111.82. jf.: I en utrolig Hastighed, ia næsten
i to Øyeblikke komme (heksene) til Bloks-

bierg. Efterretning om Hexernes Reise,til Bloks-

bierg.[1772].6. 3. (i forb. i øjeblikket, ogs. i et

øjeblik (Agerbeck.B.II.16), f i øjeblik (Holb.

Paars.240. Schousbølle.Saxo.56) ; nu sj.) øje-

blikkelig (3.2); straks; „paa timen". *Hun lod
i Øjeblik strax efter Vognen sende (o: sende
bud). Holb. Paars.240. når sådant treffes,

meldes det i øiehlikket for byefogden. Cit.

1791.(Vider.II.490). (oldenborren) fik hende
10 at see og i Øiehlikket slog den sin Klo
om hendes smækkre Liv. HCAnd.(1919).1.59.
(ansigtets) Udtryk af Skalkagtighed, der dog
næsten i Øiehlikket veg for dyb Alvor.

Kofoed-Hansen.L.41. 4. (i forb. i et øjeblik;

nu næppe br.) for en kort stund; kortvarigt;

(rent) midlertidigt. Undertiden lagde Stor-

men sig i et Øyehlik. Schousbølle.Saxo.265.
\\

(nu sj.) i flt., uden bestemmelsesord: for en
kort tid; en kort stund; ogs.: momentvis.

20 i Øieblikke glemme vi vor Smerte. J^C^nd.
SS.VIII.6. hendes Moderømhed gjorde hende
i Øjeblikke smuk. FrSkousbo.Storm,en.[1908J.
216. 7.4) styret af om, i udtr. som om et

øjeblik ell. om faa øjeblikke, efter en ganske
kort stunds forløb; om (ganske) lidt. *kanst
du see,

|
Hvad om et Øieblik skal skee.

Ew.(1914).III.225. om faa Øjeblikke maatte
de skilles. FrSkousbo.Stormen.f1908J.253. jeg

kommer igen om et øjeblik
j

7.5) styret af
30 paa. 1. i forb. paa øjeblikket, om ganske

kort tid; om lidt. Holb.Jul.2sc. Hun kommer
her paa Øiehlikket; jeg saae hun kom op
fra liayen.Olufs.GD.76. Doktoren er ikke

færdig endnu paa Biblioteket; han maa vist

være her paa Øiehlikket. KLars.Ci.l 14. 2. i

forb. paa øjeblikket, straks; øjeblikkelig (3.2);

,,paa timen"; ogs. (nu næppe br.): for ganske
kort tid siden ^*jeg har sendt min Svend
paa Øiehlikket,

|
At eftersøge salig Kongens

40 Liig.Oehl.VII.292). han kiendte mig paa Øie-

hlikket igien.Biehl.(Skuesp.IV392). *Sværg,
eller dø paa Øiehlikket ! Oe/i?./.256. Udlever
mig paa Øjeblikket min Fangel SMich.Gio.27.
ogs. i udvidede former som lige ell. (nu sjæld-

nere) straks paa øjeblikket: (haandvær-
kerkonen til tjenestepigen:) vil du strax paa
Øjeblikket tage Karrekluden ! Hostr.G.93. han
er præcisionen selv; han møder altid lige

paa øjeblikket (o: præcis til det fastsatte

50 tidspunkt)
\

3. i forb. som paa et øjeblik,

paa faa øjelslikke, i løbet af ganske kort tid;

i en haandevending. Det er ikke mueligt

at faae to Klædninger ændret paa saadant
et 0iehlik.PAHeib.sk. 11. 252. „paa Døren
med jer." Paa et Øjeblik var Entreen tom
for Mennesker..lakKnu.F.206. paa faa øje-

blikke anrettede orkanen skader for et mil-

lionbeløb
i

4. i forb. paa øjeblikke, (nu
næppe br.) ganske kort tid; kortvarigt. A. be-

60 søgte hendes Sygekamraer flere Gange dag-

lig, men kun paa Øieblikke. Gylb.V1.177.

7.6) styret af til (ell. indtilj. Menneskeslæg-
ten bestaar til ethvert givet Øjeblik (o: paa
. . tidspunkt) af tre Lag. FrLa.S. 107. \\ især

96^
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t jorh. som (ind)til dette øjeblik (Ludv.),

Hl nu, ell. (lige) til det sidste øjeblik:
det trofaste Hjerte, som slog til det sid-

ste Øieblik aliene for haral Ægtesiandsspeilet.

(overs.l826).71. JVJens.C.122.

8) (jf. Dag 2.4, Moment 5 slutn.; især (3)

m. spec. let., om nuet, den nærværende
tid, det nærværende betragtet i henseende

til dets karakter, indhold, væsen, (navnlig i

hest. f. øjeblikket; ofte (noget nedsæt.) m,.

tanke paa dets flygtighed ell. betydningsløshed

i forhold til (de varige værdier i) historien,

evigheden). 8.1) (jf. Tidsøjeblikj i al alm.

Hold paa dit Nu, min Siæl!
|
Forsøg at

smage
|
Det Øjeblik, som eTlEv-.(1914).IL

197. I min Arbeiden er jeg nu rykket Sam-
tiden, Øieblikket saa nær, at jeg ikke kan
undvære et Organ, ved Hjælp af hvilket jeg

øieblikkeligt kan henvende mig til Samtiden:
og har jeg kaldet dette: Øieblikket. A'ierA;.

XIV.115. Du tror, at Du har virket ud-
over Øieblikket. Drachm.(Brandes.Br.III.6)

.

Barnet .. lever i Øjeblikket. Fi7/ii2asm.J5t/.

66. 8.2) i gen., knyttet til et subst. (især: m.
abstr. bet.). *slige lette Øieblikkets Indtryk,

|

Udsletter atter Øieblikket let. Oehl.X'V157

.

ogsaa vi Drenge følte Øjeblikkets Alvor
(ved meddelelsen om Dannevirkes rømning).

A Grandjean. Spredte Minder. (1919). 46. øje-

blikkets behov (se I. Behov 1), krav, tarv

(se Tarv 1), jf.: Øieblikkets Fordringer. Et
Par Ord om hvad Skandinavismen er og
hvad den burde være. bogtitel.1867. || i be-

tegnelser for personer, der (kun) virker for,

spiller en rolle i ell. (især) lever i nuet. øje-

blikkets søn (o: om digteren), se I. Søn 2.8.

jf. forb. som dagens helt, mand u. Dag sp.

élé^^s.; Øieblikket er, naar Manden er der,

den rette Mand, Øieblikkets M&nå.Kierk.
XIY349. Ejemmet.l913.466.sp.2. navnlig (jf.

Barn 1.4) i udtr. øjeblikkets barn (børn):
ogsaa jeg (o: Erik Glipping) er Øieblikkets

Barn ; |
Med evig Vexel fængsler det min Hu.

Hauch.MS.91. Næsten alle Forbrydere ere

Øieblikkets Børn. Cit. 1892. (Kriminalf. 33).

ThøgLars.DF.56. overf., om (aands)produkter

af tiden, nuet: Baggesen var egenlig en Im-
provisator; alting hos ham var Øieblikkets

Foster, og beregnet paa at giøre Virkning i

Øieblikket. Oehl.Er.II.149. Øieblikkets Børn,

Prosa og Voesie.fBaggerJ.(bogtitel.l845). (de

politiske digte) vare alle Øieblikkets Børn.
Eauch.A.11.12. Breve er Øjeblikkets Børn.
Schyberg.(PoUViol939.11.sp.4).
Øjeblik-, i ssgr. se Øjebliks-.

ejeblikkelig, adj. og adv. [oia 'blegali

ell. (dagl.) -'blegli] (nu ikke i skrift øjeblik-

lig. Rostgaard.Lex.08b. Rein.473. Oehl.DL.
13.37. Molb. BIS. 1.181. 324. MO. ECAnd.
(1919).III.185 (men sa.DB.567: -blikkeligj.

Dick.S0.72. jf. VSO. se ogs. ndf. — f ejen-
bliklig. Jernskæg.D.79). adv. d. s. ell. (nu
1. br.) -t (Oehl.PSkr.II.253. Eeib.Danmark.
I.(1842).28. Gylb.KY.148. ThomLa.AE.142)

ell. (t) -en (Bagger. BrL.8.24.52ofl. (øiehlik-

(ke)ligen). CBernh.GM.II.119. MR.1848.118.
PWBalle.R.128.140). gradbøjn. (l.br.): se bet.

2.1 og 3.1. {sv. ogonblicklig, no. øyeblikke-
lig; fra fj/. augenblicklich, afl. af augenblick
(se Øjeblik^ || ofte uden skarpt skel ml. de

forsk. bet. (spec. ml. bet. 1 og 2))

1) (især oj som (opstaar pludseligt og)

kun eksisterer i, virker i, varer et øjeblik (4),

10 en (ganske) kort tid; som hurtigt forsvinder,

ophører; momentan; (meget) kortvarig,
(ofte m. bibet. af: forbigaaende (1 1.2), flygtig,

og hyppigt i forb. m. kun^. I.l) som adj.

da Vinden lettede (den unge dames slør), fik

jeg et øjeblikkeligt Glimt af en Frofil. Blich.

(1920).XXV111. 69. let er
|
En øiebliklig

Kamp, dog varer den,
| Da kiølnes Heden.

Eauch.DYM.250. dær forekom under (dren-

genes) Leg de deiligste Motiver til Malerier,

20 men man maatte lade dem fare, da de vare
alt for ø\eh\\k\e\\ge.Cit.l840.(PersQnalhistT.

1950.39). Solen gaar ned. Idet dens Lys
slukkes, høres der som et stærkt Vejrs

Susen — et øjeblikkeligt Mørke falder paa
. . Den blide Sommeraftens Skumring ligger

atter over Landskabet. Drac/jw.y/S.fii. || ofte

om sindsstemninger, følelser olgn. Kun øje-

bliklig var min Glæde. i?ein.473. enten det

nu var hans faste eller hans mer øjeblikke-

30 lige Men-mger. Ejort.KritLit.il.229. (dette af-

slag) førte til en øjeblikkelig Misstemning
hos \\Sim.l^ans.FR.82. 1.2) som adv.; især

dels: (for) et øjeblik, ell.: for, i øjeblilke,

momentvis. Skyer paa Himlen, der øieblik-

kelig kunne antage Skikkelse af en Mand,
en Drage, et TaaTn.Eauch.II.160. Fluerne

sad i store Kager paa (hestene), og kun øie-

bliklig hjalp det, at Kudsken steg ned og
skrabede Dyrene ai.E CAnd.Tre Digtninger.

40 (1838).48. det var . . næsten kun øjeblikke-

ligt, at dette Smil lyste over hans Ansigt.

ThomLa.AE.142. || dels (nu sj.): i første

øjeblik. Der kom til . . mig en Indbydelse fra

Professor M. . . Øieblikkeligen troede jeg,

det var en Feihagelse. ECAnd.Imp.III.27.
Da hun vaagnede, troede hun øiebliklig, at

hun endnu holdt (den ædelsten, hun havde

drømt om). sa.(1919).III.185.

2) (især W) spec. anv. af bet. 1: som
50 eksisterer, raader i, er knyttet til nuet,

øjeblikket (8), den nærværende tid. 2.1)

som adj. (især om forhold), det øjeblikke-

lige (o: nuværende) ¥olketij\g.Eørup.II.134.

Denne havde Per udset sig til Prøvestation

. . paa Grund af dens øjeblikkelige Værdi-

løshed. Pon<.LP.¥i2. I Generalens tilfældige

Fraværelse eller øieblikkelige Forfald træffer

(stabschefen) de fornødne Foranstaltninger.

Tjenesteregl.206. N. N., dansk af Fødsel og

60 uden øjeblikkeligt Erh\er\. ORung.ST.158.
substantivisk: noget Bedre, end det Øieblikke-

lige, er det, jeg vil h&we.ECAnd.(1919).I.m.
(Mynster kunde i sin familiekreds) skjem-

tende gaae ind paa det rent Dagligdags,
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det Ephemere, det Øieblikkelige, med Døg-
net Forsvindende. Mart.Levnet.il. 77. — ((3,

1. Ir.) gradbøjet: tilsidst bliver Tiden, der

skulde bruges til Virkelighed, kortere og
kortere. Alt bliver øieblikkeligere og øieblik-

'keligere. Kierk.XI.lå9. (i) de vidt aabne,

rullende Øjne . . spiller Udtrykket af det

øjeblikkeligste Liv. JLange.11.292. || i faste

forb.; ftg. fremhæves: afvende en nærværende
og øiebliklig .. Fare. MR.1799.986. *syg
er han fængslet til sit Leje . .

|
Øieblikkelig

Fare er der ganske sikkert ikke,
|
Ondet er

kronisk. Drachm.D.94. Man opoffrede kom-
mende Dage for en øieblikkelig Fordeel.
Estrup. Hist Bl. 24. Orønb.LA.194. kan du
laane mig 60 kroner til i aften? Jeg er i en
øjeblikkelig forlegenhed

|
se ogs. u. Øje-

blikkelighed. 2.2) som adv.; især (nu 1. br.):

(lige) for, i øjeblikket, (landet) syntes kun
beboet af omvankende Hyrdefolk, som med
deres Hjorde og Telte skiftede Hjem hver
Dag. Han red gjennem flere saadanne øie-

bliklig opførte Teltehyer.Ing.EF.VL47. De
veed, hvorledes det øieblikkelig staaer til

i Danmark: vi have Krig. HCAnd.ML.467.
(vi fik) 6 Par sølvpletterede Desertknive .

.

En øjeblikkelig smuk, men mindre hensigts-

mæssig Ga.ve. JCLund.Er.62.
3) som sker, virker osv. i et nu, i samme

nu, pludseligt, umiddelbart, uden rin-

geste ophold, tøven; prompte; ufortøvet.
3.1) som adj. Damerne, hvis . . Fatteevne
er øiebliklig, saa Talen gaaer dem aldrig for

ra,sk.Grundtv.BrS.5. vi beder om øjeblikkelig

Afsendelse af de bestilte Ya.rer. Ludv. dre-

vet af en øjeblikkelig indskydelse sprang
han paa toget

j

(l.br.) i superl.: dette Sted
(o: teatret), hvor (muserne) ved Ordets og
Tonens Skjønhed vække den øieblikkeligste

Sympa,thie.Hrz.VII.123.
\\

(især Qp, f, emb.)
i faste forb. som: Han opsagde Summen
til øjeblikkelig XidhetdAing.lCLundgaard.jFra
HerodestilPilatus.(1892).26. (han blev afske-

diget) uden varsel til øjeblikkelig fratræden.

Arbejderen. 1952. 295. sp. 2. med øjeblikke-
ligt varsel, se Varsel 1.4. (trafikassistenten,

der har forvoldt en togulykke, er) med øje-
blikkelig virkning sat fra tjeneste. Pol.

'Inl951.1.sp.7. ArbmFagbl.l951.430.sp.l. 3.2)

som adv.: straks; med det samme. *Silden
ister feed, Stoed øyen blicklig reede (for gæ-
sterne). Jernskæg.D.79. Smagen udvikler sig

ikke øieblikligt, men etterhsiSinden.Oehl.EwS.

1.119. Vil Du lige øjeblikkelig svabre. Schand.
SF.64. de fremsatte ønsker (vil) ikke rent

øjeblikkeligt blive imødekommet. Ftnjfe/i^M-

let.l952/53.285.sp.2. vil De gaa Deres vej —
øjeblikkelig!

j

ejeblikkelig-g^øre, v. [-igo'ra] (kun
kendt fra Oehl.) til øjeblikkelig 2: gøre nær-
værende, aktuel; levendegøre i nuet; realisere.

Phantasie er . . den Kraft som øiebliklig-
giør 03 enhver forsvundet Tid og Ting.

Oehl.Br.II.163. sa.EwS.1.42. -hed, en. (sj.)

især til øjeblikkelig 1-2, om øjebUkkelig(t)

forhold, tilstand. S&B.(som Cpj. „Jeg vU
ikke sige, at jeg har saa Meget (o: mange
penge) tilovers, men naar De er i en øieblik-

kelig Forlegenhed —." — „Nei — nei — Ja,

det vil sige, det er jeg saamænd altid, —
permanent idieblikkeiighed." Gjel.HY92. „Er
du hæs?" — „Nej, det er bare en lille

ø]ehlikke\ighedV^ replikl944.(OrdbS.). »je-
10 bliklig(g;oire), se øjeblikkelig(gøre).

Øjebliks-, i ssgr. (sj. Øjeblik-, se u.

-lukker; foran s: Øjeblik-Svar i telegrafiske

OHerter.SaUXXY 807). (især Qp ell. fagl.)

til Øjeblik B; foruden de ndf. behandlede

kan bl. a. nævnes (jf. ofte tilsvarende ssgr. m.
Døgn-J.- Øjebliks-avis, -barn (jf. u. Øjeblik

8.2^ -bestemt, -dannelse (om sprogform:
Bom.S.n.l64), -forbrydelse, -født (tanke,

indfald), -indtryk, -liv, -menneske, -præg,
20 -stemning, -værd(i) || spec. (jf. -hillede; især

fot.): Øjebliks-apparat, -optagelse, -plade.

-billede, et. (jf. -fotografi og Moment-
billede; mods. Tidsbillede 2; fot.) (nu alm.:)

lynskud; snapshot (1). tage Øjebliksbilleder.

FotografiskeMeddelelser.L(1872-73).45. Hvad
hedder det?(1947).386.

\\
(især o; overf. Øje-

bliksbilleder, tagne med en Opdagers Ka-
mera. HHill. (overs, bogtitel. 1895). for Fred-
man (er naturen) en forbifarende Rad af

30 Øjebliksbilleder. VilhAnd.BT.131. KSech.MY
194. -fotog^rafere, v. vbs. -ing (Hage.'

872). (jf. -fotografi; 1. br.) optage øjebliks-

billede(r). Mottoet: intet Dyr paa Jorden,
uden at det bør øjebliksfotograferes. JFJens.
(Pol."U1907.5). -fotografi, en (om kun-
sten), et (om billedet), (fot.) kunsten at tage

lynskud, snapshots; ogs. (og især; jf. Moment-
fotografi^ om øjebliksbillede. Amateur-Foto-
grafen.l895/96.22.sp.2. Sal* VIII. 584. jf.

40 Øjebliksfotografiapparat. H Krantz.Kø-
benhavnvedNat.VII.(1913).127.

|| (nu l.br.)

hilledl. Øjebliks-Fotografier. SHeegaard.(bog-
titel.1874). Min Hjærne har optaget og be-

varet utallige præcise Øjebliks-Fotografier af

Landskaber, Mennesker og Kvæg.Pont.GA.
112. -lakker, en. (sj. Øjeblik-. Bl&T.
Suppl.). (jf. Momentlukker og L Lukker 2;

mods. Tidslukker; fot.). OpfB.'VIII.90. Sal*
VIII.581. -sag^, en. (1. br.) (hvad der er)

50 et øjebliks (4.2) sag. Leth.(1800). med den
teknik muldvarpen anvender, er det hele

(o: det at fortære en regnorm) en øjeblikssag.

VLDyr.1.17. Q} -vis, adv. til Øjeblik 4: i

enkelte øjeblikke; momentvis, ikke een eneste

Bjergtop lod sig skimte, endog kun . . øje-

bliksvi3.i2oweJ.J5r.265. hendes Mand (havde)

kun øjebliksvis næret nogen Mistanke tU
hende. Pont.LP.VII.il. OOeismar.E.94.
Øje-blink, et ell. (nu kun dial.) en

60 (jf. vAph.(1764).496. Esp.154). (1. br. Øjen-.
se ndf. — nu kun dial. Øjne-. Ing.DM.76.
jf. Esp.154). {no. dial. augneblink, øjeblik;

jf. -blinken ; nu 1. br. i rigsspr.) det at blinke

med øjet, ell. (jf. -vink ; især) : (enkelt) blink
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med øjet, hastigt (foriorgent, betydningsfuldt)

øjekast. Holb.Metam.78. Han (fortalte) nogle

Eventyr . . Det var en højst karakteristisk

Præstation i Minespil og Øjeblink. (Jc/rønd.

O.II.27. Man snakkede om ham . . med tve-

tydige Øjeblink og Hentydninger. Ci?ans.i^.

192. med et hemmeligt Øjenblink lagde

(han) Fingeren paa Munden og vedblev at

tiltale dem som Vhekienate.Ing.KE.II.il.
i sammenligning: *Som Øjenblink der bades

(o: af svalerne)
|
i Spejlet af en Bugt. JVJens.

Aa.43.
II

i videre anv., om (hvad der foregaar

i løbet af) et yderst kort tidsrum, øjeblik (4).

Uvejret var . . over mig. Thors Vogn buld-

rede . . Himmelen viste mig i hurtige Øje-

blink sit sønderrevne Forhæng. Blich^1920).
XIV.214. *Et Øje-Blink: hans Vredes-Nag,

I

en Levetid: hans \e\hehdig.EBrand.S.51.

-blinken, en. (jf. -blink; l.br.) det at

blinke med øjet. vAph.(1759).327. med en

skjælmsk Øjenblinken. CMøll. Turistkom-
pagniet. (1889). 162. ved Øjenblinken og
stumme Tegn bad (han) ham følge med
uåentoT.Pont.LP.VIII.183. f -blund, et.

{ænyd. d. s.; jf. Blund 2) ganske kort tids-

rum; øjeblik (4). *(mukeselet) for Fruens
Søvn at bryde

|
Ved hvert et Øjeblund tog

heftig til at skryde. Holb.Metam.49. Jeg til-

talede ham (o: en skipper i Bombay) paa
Portugisk . . Han forstod og samme ; Inden
faa Øieblund bleve vi Venner. CPRothe.
JN.55. ilfO.(„sielden"). -blære, en. (ogs.

ØJen-, UnivProgr.l942.II.8). blæreformet

udposning, der under fosterudviklingen hos

højere dyr danner sig paa (en stilk paa)
mellemhjernen (den primitive ell. primære
øjeblære), og hvoraf der ved indkrængning af

blærens yderste del senere opstaar en dobbelt-

vægget skaal (den sekundære øjeblære; jf.

-bæger 2), som udvikler sig til nethinden.

Boas.ZooV (1894). 361. Lieherkind.DVIV 81.

-bolle, en. (nu næppe br.) øjeæble (1).

Viborg&Neerg.HB.50. en frygtelig rullende

Bevægelse i hans Øjeboller, der røbede et

.. oprørt Sind. Neerg.OleKollerød.(1838).153.

PWBalle.R.3. -bolt, en. (jf. -skrue og

Ringbolt; fagl., spec. 4>j iolt forsynet med
et øje (1.16.5) i den ene (frie) ende. Agerbeck.

B.II.55. Gennem . . et Par af Rendernes
Huller stikkes Øje-Bolte, hvorved Bommen
fæstnes. Oymn.1.40. TeknLeks. 1.607. -bryn,
et. se Øjenbryn, -bue, en. (ogs. Øjen-j.

I) (jf. Øjenbryn(s-bue); anat., vet.) det hvæl-

vede parti af panden lige over øjenhulerne

(især: hos pattedyr). Viborg&Neerg.HB.SO.
BiblLæg.Y.262(hos menneske). Der laa et

gammelt Ar skraat over (mandens) ene Øje-

bue. LLarsen.Halvmennesker.(1903).34. j e n-

bue, kaldes Partiet over en Hunds Øjne
(svarende til Menneskets Øjenbryn). Z)Jag<-

leks.1399. 2) (ty. augenbogen; jf. Øjencir-

kel) I regnbuehinde. Øj en-: Amberg. VSO.
IV. 024. -bæger, et. (i bet.l ogs. Øjen-j.

I) (jf. -glas 2; nu næppe alm.) d.s.s. -bad

slutn. Tode.0P.25. Øj en-: Adr.''1^1784.2.

sp.l. Tode.ØP.6. 2) (jf. u. -blære; anat.,

vet). Boas.ZooU(1894).362. LandbO.IV 846.

-bænd^el, et. [1.16.6] (jf. -bindsel 2) 4^
bændsel, hvormed der dannes et øje i (tam-

pen af) et tov. SøLex.(1808). SaVXXV.807.
-doktor, en. se Øjendoktor. -ende, en
ell. t et (PoulPed.DP.38; se u. III. skotte

slutn.). (ænyd. (en, et) øye(n)ende; nu kun
10 dial.) øjekrog (1). (ofte i forb. som se, skotte

ud af øjeenderne). Moth.ØlO. Feilb. -fa-
ger, adj. (ogs. øjen-. HjælpeO.). (oldn. aug-

nafagr, sml. oldn. fagreyg(6)r; sj.) som har

fagre, smukke øjne. smaa Skælmerier med en
øjefager Dame. HBrix.(DagNyh:'"11^1927.13.

sp.3). -fang, et ell. -fanger, en. (sj.)

hvad der fanger øjet, blikket; spec. om opstil-

ling, genstand olgn. (,,blikfang") i udstillings-

vindue. Butikker, Skilte, Gaders umaadelige
20 Øjefang. Gogol.DødeSjæle. (overs. 1900). 304.

-fanger: Hirschsprungs Handelshaandbog.^

(1943).344. -fil, en. [1.16.4] (haandv., for-

æld.) fil, hvormed naalemageren filede øje paa
naalene. Amberg. VSO.IV022. -flaad, et,

en. se Øjenfiaad. -forlystende, part. adj.

se u. Øjenforlystelse. I. -fuld, et. (eng. eye-

ful i sa. anvendelser; sj.) i forb. som faa,

tage et øjefuld, dels i udtr. for at iagttage,

fylde blikket med noget: Dær staar han, den
30 gamle — tag et øjefuld af ham inden vi

gaar ind. Nis Pet. Dagtyve. (1941). 32. dels i

udtr. for at faa sig et blund, ,,en paa øjet"

:

(hun) vendte sig i Sengen for at „ta'e et

Par Øjne ful de endnn.'' Hliaarsb.F.53. II.

-fnld, adj. ('øjen-. Moth.012). (1. br.) fuld

af øjne; med mange øjne; især (ænyd. øyen-

fuld, oldn. augnafullr i sa. anv.) til I. Øje C,

fx. (jf. I. Øje 14.2/- Paafuglens øiefulde Hale.

VSO. -fæste, -glans, se Øjen -fæste,

-glans, -glar, et. (jf. -glas 1; især højtid.,

nu sj.) d. s. s. Glarøje 2 (vist kun: 2.2).

*Ej Fruen gaar roman-forlæst
|

i Stuen om
med 0\e-G\&r.Drachm.FÆ.25. sa.DJ.11.136.
— Øjen-: Recke.BD.102. billedl.: Troels L.

BS.11.249. -glas, et. ((i bet. 1) ogs. Øjen-.

LTid. 1739. 192. Oehl.Er.1.87. AntNiels.FL.

11.41. Bergs. S. 28. jf. VSO. IV 024. (ænyd.

øy(n)eglas i bet.l (Kingo.SS.I.88var.V212))

1) ^^7, -glar; nu l.br.) glas (sleben glaslinse),

50 ved hvis hjælp synet skærpes ell. synsobjektet

forstørres, ell. om seredskab forsynet med et

saadant glas; navnlig om apparater som læse-

glas, briller, lorgnetter ell. (spec.) monocle.

Poul Ped. DP. (1937). 42. Rahb. E.I.219. 11. 4.

Diplomater, der . . med Øieglassene kilede

ind i de stramme Øienkroge betragtede Fi-

guren. Drachm.EO. 354.
II

i sammenligninger

ell. billedl. * Falskt viser Politikens Øieglas.

Bagger.11.399. Søen lå rund og blank som
60 et 0\eg\aiS. Kidde.AE.II. 53. \\ om glas i øje-

aabning paa gasmaske olgn. Bl&T.Suppl.

2) (jf. -bad slutn., -kop; med.) øjebæger (1)

af glas. VSO.IV022. Soya.FH.36. -glimt,
et. (sj. (i rigsspr.)) glimt ell. kast med øjet.



1633 Øjegrlag Ojekaist 1634

(hun) smøg sig ud af Portlaagen med hastige

Øjenglimt til alle ^iåer.CFMortens.KA.23.

(jf. I. Øje 13.6^ Mlledl.: *jeg elsker . .
|
Hver

Stjerne i den store Vrimmel,
|
De lyse Øie-

glimt fra Gud,
|
Naar han fra Skyen skuer

ud. Bagger.II.444. -g^lag, en. (jj. I. Glug 2

;

ikke i rigsspr.) øje(aabning). PoulPed.DP.
(1937).50. jf. Esp.105 {iynaglugg). s^ejs,
en. [1.14.1] (mineral.) se u. I. Øje 14.i slutn.

-g^ran, et (en), (jf. III. Gran 3 (spec. sp.

2'^fi^j; dial.) i forb. som ikke et øjegran,

ikke det bitterste, ikke en smule, hvor der bare

var Tanke om Fremskridt — end nok saa

ringe et Øjegran — var han den første til

at se ået.Staun.UD.21. Feilb. jf.: „Naa, saa

du er kommen herover i Aften" . . „Ja, jeg

er . . Det havde du da ellers ikke behov
at spørge om; jeg er da intet Øjegran."

JKattrup.Jærnhatten.(1908).89. -gren, en.

fogs. Øjen-. ORung.VS.127). (jæg.,zool.) øjen-

tak; øjensprosse. BMøll.DyL.I.241. Brehm.
DL.'III, 3.105. -grube, en. ("Øjen-. Esch-

richt.DetmenneskeligeØie.(1843).15). (jf. -grøft

og I. Grube 1.2^ dels (især anat., nu 1. br.)

om øjenhule, dels (jf. u. -krig; især vet.)

om fordybning over øjet hos bl. a. hesten.

vAph. (1772).III. 509. Viborg&Neerg.HB.50.
Tindingegruben eller 0iegruhen.LandbO.il.
660. t -greft, en. fØjen-. Boers.VetF.28).

(jf. I. Grøft 3) d.s. vAph.(1772).III.509.
VSO.IV022. -gnnd, subst. (et: Moth.ØlO).
(ogs. Øjen-, se ndf. — Øjne-. Rostgaard.

Lex. 09 c), (ænyd. øynegund; sidste led er

da. dial. gund, materie i øjet (Moth. 0321
(fk.). Feilb. 1. 519), ænyd. æda. gund, d. s.

(Kalk.11.103), no. dial. gund, m., skorpe af
indtørret vædske ell. slim, oeng. gund, m.,

edder, materie (eng. dial. ell. f gound, materie

i øjet, m. m.), oht. gund, cunt, m., edderfyldt

saar, got. gunds, m. (ell. gund, n.), edder,

kræft; jf. -klat ; ikke i rigsspr.) materie, søvn-

klat i øjet. Moth.ØlO. Skriveren har bestrøget

Papiiret (som der var raderet i) med Øyen-
gund, førend han skrev derpaa igien. Høysg.

S.247. -haar, et. se Øjenhaar. -hinde,
en. (især anat.) om hver af de hinder, der ud-
gør bestanddele af øjet (især: øjeæblet); spec.

dels om senehinde (2), dels (1. br.) om dæk-
kende organer som blinkhinde. Moth.ØlO. sa.

Conv.03. VSO.IV.023. (de) skød Øjehinden
(paa den døde agerhøne) fra de brustne, smaa
brune Øjne med Fingerspidsen. jyjens.Æ^F.
65. Øjen-: Moth.Conv.H153. (negerkvindens)

øjenhinder lyste som melkehvidt glas i det
sorte srnsigt. IIørlyk.GP.126. -lial, -hule,
-hulhed, -huling, -hvide, se Øjenhul
osv. -hojde, en. (ogs. Øjen-, JacPaludan.
TS.266. Tilsk.1937. 11.230. IngBygn.1944.
319.sp.l. se ogs. ndf.). (især CP ell. fagl.)

højde (som) fra understøtningsfladen (gulvet,

jorden) til øjnene (især: hos et menneske).

(ofte styret af præp. over, under ell. (navnlig)

i). Denne Skive (til m,aal ved spydkast) maa
helst være opstillet med Centret i Øie-

hø]åe.Gymn.'(1899).399. Tilsk.l933.I.ll. I de
aabne Sletter staar nyplantet Gran . . Næste
Aar har de naaet Øienhøjde. JacPaludan.
T.37.

II
uegl. Synspunktet (hos en børneskil-

drende forf.) ligger bestandig i Barnets egen
Øjehøjde, det er aldrig set fra oven nedad.
PoI.'Vb1941.10.sp.1. -jærn, et. [1.16.4]

(ænyd. glda. øge-, oge-, yffuejern; smed.,

foræld.) jærnredskab (dorn), hvormed der

10 laves øjer i økser. Moth.Øll. UfF. -kam-
mer, et. se Øjenkammer.
Øjekast, et. ['(oioikasd] (sj. Øjen-.

Holb.JH.II.505. Ojel.T.130. EBrand.S.27.
PoV'lzl953.11.sp.6). fit. d. s. ell. f -e (Kbh
Aftenp.1778.sp.371.1779.sp.82. jf.: sine Øje-

kastes Flaimmer.JSneed.il1.287). {sv. ogon-
kast, no. øyekast, oldn. augnakast; jf. Øje-

blik 2, -blink, -med 3, -syn 1, -vink og

II. Kast 3.4, II. kaste 2.6 || først kendt fra

20 beg. af 18. aarh. (Falst.Ovid.'(1719).23. Holb.

Metam.80; ikke hos Moth.)) (enkelt) blik,
der hastigt (og flygtigt) rettes mod noget,
sendes i en vis retning; tilkastet blik.

1) i al olm. (gud vilde ikke skabe Eva)
af Øyene, paa det at hun ved Øyenkast
ikke skulde forføre nogen. Holb.JH.II. 505.

*Ei længer Blikket trængte
|
Sig frem som

Øiekast;
|
Nu ved hans Aasyn hængte

|

Det inderligt og isist.Winth.X.306. faar
30 Hexen . . dig at se, saa forvandler hun dig

til Sten med et eneste Øiekast. SvGrundtv.
FÆ.11.33. (han) havde generet hende med
Øjekast og nærgaaende Bemærkninger. Crj/r

Lemche.BD.94. (jf. I. Øje 13.6; poet.) bil-

ledl: *Trolden
|
Flyer Solens Øiekast. Winth.

HF.312. *Maanens Øiekast til Sorå. sa.ED.
67.

II
ogs. (nu vist kun dial.) uden (væsent-

lig) tanke paa hastig tilkasten af et enkelt

blik, om udtryk i øjet, blikket (II.3.1 og i)

40 som udtryk for følelser olgn. (ofte, jf. bet.

2.1, i forb. m. karakteriserende adj.). strax

kiender jeg min Regner. Samme Gang . .

samme Ansigt, samme Øiekast. Suhm. 1.151.

Endeligen udtæres den Syges Legeme, Kræf-
terne tage af, hans Øiekast bliver mat,
stirrende. Herholdt. Brystsyge. (1805). 18. det

usikkre Øiekast søgte i en sværmerisk Stir-

ren mod Loftet at finde Ilo.HCAnd.SS.V.40.
Feilb. (jf. I. Øje S) i videre anv., om opfat-

50 telse, skøn, syn, vurdering. Hans (o: en læ-

ges) Øjekast er meget omfattende, originalt,

hans Blik ere klare, ofte dybe, hans Følge-

slutninger vigtige. Phys Bibi. IX. 182. Bødt.

SamlD.79.

2) i særlige forb.; af de talrige tilfælde (der

i reglen svarer til, men ofte er sjældnere end
de u. I. Øje 7 nævnte) fremhæves flg.: 2.1) i

forb. m. karakteriserende vedføjelse; dels (høj-

tid., nu sj.) styret af gen.: Hvad stikker dig,

60 du pene Pige,
|
At du vil løbe saa og skrige

I

Blot ved et Elskovs Øyekastl Stub.73.
*(skikkelsen) maalte mig med Alvors Øie-

kast. PalM.V111.17.
II

dels m. tilknyttet (of-

test attrib.) adj. (om forb. første øjekast se
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let. 2.3J. *Med vilde Øiekast | Han heele

Stedet oyersøger. Zetlit2.Poes.116. *Ildfuldt

og vevert er hans Øiek3iSt.Oehl.Digtn.I.21.

*En Regn af haarde Øjekast. PerLangfe.Zoos
ogStjærnen.(1926).44. et flygtigt (Heib.Poet.

VII. 206), forelsket (Adr.UT.1767.nr.l2.4),
forlibt (vAph.(1759).327), mildt (Eilsch.P.

226), stjaalent (Suhm.1.114. ErlKrist.K.

10), venligt (Oraah.PT.I.168. Lauring.Fami-
lienSchmidt.(1949).42), ømt (VSO.IY023. 10

Bråndes. V. 163) osv. øjekast. 2.2) i forh. m.
verber; som subj.: dersom et Øyekast kunde
have dræbt hende . . saa havde hun ofte

bleven slaaet ihiel.Pamela.III.llé. *velbe-

kjendt ham syntes allevegne
|
Hver Gjen-

stand, som hans Øiekast faldt paa.i?ei&.

Poet.VIII.13.
II

som obj. * Øje -kast den
(0: paddehatten) mod sin Skygge slaaer.

Holb.Metam.80. Hvilke dræbende Øiekast
ville en sminket Skiønhed ikke kaste til 20

os, om man . . spurgte, hvor hun kiøbte

sin Sminke? KbhAftenp.1778.sp.489. ved min
Indtrædelse . . havde (han) tilkastet mig
eet af sine lynende 0iek3ist.Winth.Nov.lO6.

(han) gav Gjæstestuen . . et forskende Øie-
kast. Tode.IX.68. MO. hvert Pust de drage,

hvert Øiekast de giøre, minde dem om .

.

alle Tings Skaber. )S'M/im.//.57. endskiønt han
til den Tid ikke havde giort et Øiekast i den
(0: bogen).Prahl.LV.128. Giøre Øiekast til 30

'Een.Leth.(1800). nu især som obj. for sende
(se sende 3.2), skænke (Heib.Poet.IY321.
X.302), veksle (se veksle 3.3 slutn.). 2.3)

styret af præp.; spec. i forb. første øjekast;
dels i udtr. fra første øjekast, (nu 1. br.)

fra første (flygtige) blik; saa snart noget

kom(mer) for ens øjne. dig fandt jeg Behag
i fra første Øiekast, jeg saae dig. Hauch.II.

171. Tante H. vilde hade (harn) fra første

0]ek3i,st.AaDons.S.118. \\ dels i forb. som 40

ved første øjekast, i udtr. for hvad der

opfattes, bedømmes paa en vis maade, lige idet

man ser det (flygtigt) første gang; ofte i udtr.

for, at et saadant (hastigt) skøn er over-

ilet, overfladisk, afføder en urigtig vurdering.

Høysg.AG.176. Disse smaae Anecdoter .

.

synes ved første Øiekast langt ubetydeligere,

end de blive, naar man anstiller . . Betragt-
ninger åexowex.Ew.(1914).III.239. (den unge
pige var) i Besiddelse af en altfor kærligheds- 50

fuld Natur, (men) præsenterede sig ved første

Øjekast som den reneste og uskyldigste ^å-
donna,. DJacobson.KK.34. Kærlighed ved
første Øjekast. BZcfeT. Vogel-Jørg.BO.343.
— f m. præp. som i (LTid.1744.20. vAph.
(1764).496) ell. paa (Tode.DenDanskeLæge.
(1776).155. Heib.Pros.III.239).

Oje-klap, en. se Øjenklap. -klat, en.

fØjen-, Rostgaard.Lex.08c). (jf. -gund og
I. Klat 1.1 slutn.; nu 1. br.) søvnklat. Biehl. 60

DQ.III.170. Amberg. f -klod, en. fØjen-.
Myol.(1791).108). (jf. II. Klod (3 og) b)
øjeæble. vAph.Nath.VIII.276. -knop, en.

(bot., gart.) d. s. s. I. Øje 16.3. vAph.Nath.

11.239. VSO.IV023. -kop, en. (jf. -bæger
1, -glas 2; nu næppe br.). For Øjebade gives

der særegne Øjekopper af Glas, Emaille, Por-
celMn. Frank. KL.133. -kreds, en, (ænyd.
øyene krees om øjenhaar (sml. bet. 1)) I

)

(jf. -ring; zool.) kreds, ring, særligt formet
ell. farvet parti omkring øjnene. KjærbøU.36.

2) (dannet af Eilsch. som erstatning for Hori-
sont) t synskreds. Eilsch. Term. 27. *Solen
(som nu nys

|
. . strøg vor Øiekreds). J/Sneed.

11.120. *Held den! som højt paa Bjerget
boer;

|
Hans Øjekreds er dobbelt stor.

ABull.(TopJNorge.lH.105). sml.: hist under
Øiekredsen lyse endnu Eders (0: de store

afdødes) Strsialer.Jacobi.Skr.8.
|| (jf. Hori-

sont 1.1 slutn. og 1.2, Synskreds slutn.) overf.

Et Publikum, hvis Indsigt er lige saa kort
som dets 0iekreds.JSneed.V51. Disse Lær-
dommes egen Høyhed sætter nogle af dem
uden for vor Fornuftes Øyekreds. OGuldb.
Br.215. -krig, en. ^Øjen-. Rostgaard.Lex.

08c (men smst.09c: Øjne-^. Aakj.RS.140. jf.

UfF.(sdjy.). se ogs.ndf.). (ænyd. øy{n)ekrig

og øyenkriig (Kingo.SS.1.227); sml. II. Krig

2; nu vist kun dial.) øjekrog (1). PoulPed.DP.
(1937).54. *Begræder ham (o: den døde),

mens Øjets Vand
|

I Øjekrig I eier.HMik-
kels.D.38. S&B. Dahlerup.(Arkiv.XXV112).
Feilb. jf. u. -grube: Hiortene have . . en
Grube iorved hvert Øie, som kaldes Øien-
krige. Cuvier.Dyrhist.I.168. -krog, en. (i

bet. 1 ogs. ØJen-. Tob.11.12 (hertil: „den ældre
Form."Lewn.;. Prahl.BJ.30. Anat.(1840).
11.238. Wied. Fæd. 157. se ogs. ndf. — nu
kun dial. Øjne-. Rostgaard.Lex. O 9 c. Esp.
154). {ænyd. øyen-, øynekrog i bet. 1) I)

(jf. -ende, -krig, -næst (u. II. Næst 2), -vig,

-vinkel og Øjenlaagskrogj hver af de to kroge,

vinkler, der dannes hvor øjenlaagene mødes,

henh. ved næseroden og ved tindingen (be-

nævnt den inderste ell. indvendige, indre,

henh. den yderste ell. udvendige, ydre øje-

krog, sml. stor sp.l25^^^). Heste L.(1703).
A5.«B3.^ Frank. SM.1805.645 (se u. Naale-

øje^. i hendes egne Øjenkroge piblede Taa-
rerne ivem. Schand.JJM.198. Munterheden
blinkede i hans Øjenkroge. Lwnde.F.iS. En
fornem Type at se til med . . Monoklen skruet

fast i 0\ekrogexi. EFrandsen.se. 1.125. \\ i

udtr. for, at man skotter efter noget, sender

forborgne, stjaalne, skæve blikke efter noget,

følger det diskret med øjnene, fra Øjenkrogene
betragtede (han den) tremmede. Goldschm.

V26. Ole skottede til Degnen gjennem den
ene ØienkTog.Schand.TF.1.135. Han fulgte

hende ud af Øjenkrogene, til hun forsvandt.

ErlKrist.DH.95. 2) [1.16] (fisk.) fiskekrog

forsynet med et øje. svenske Øjekroge. Tt'ds-

skr.f.Fiskeri.1873.129. Nord. Tidsskr.f.Fiskeri.

1874.198. -kngle, en. (ogs. Øjen-. Esch-

richt.Det menneskelige Øie. (1843). 11. Schand.
SF.112. GyrLemche.S.IV.104). (mindre br.)

øjeæble. Tode. Overs. afØien-Raad. (1796). 47.

Viborg&Neerg.HB.50. Gjel.T.42. -laag, et.
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se Øjenlaag. f -led, et. (jf. III. Led 2)
øjenlaag. Moth.L68. Søvnen bemægtiger sig

Øyeleåene.Bøeg.S.124. -linie, en. (nu sj.)

synslinie (1). Amberg. VSO.IY023. -linse,
en. (ogs. Øjen-. i bet. 1: NordConvLex.Y821).
i) (anat., nu sj.) krystallinse; linse (2.3).

Anat. (1840). II. 276. Eschricht. Det menneske-
ligeØie.(1843).51. S&B. 2) (fagl, l.hr.) den

af linserne i en kikkert, der er nærmest
øjet; okular. PolitiE.KosterbU^U1925.3.sp.l.

-lyst, en. se Øjenslyst, -læge, en. se

Øjenlæge, -les, adj. (sj. øjen-. se bet. 1).

(penyd. øgenløs (om gudebillede)') som mang-
ler øj(n)e. I) (sj.) i egl. bet. * Blinde vi langs

Væggen famler | og lig øjenløse raver.

EBrand.J.163. 2) (jf. I. Øje I6.4-5; om ting

som knapper (Krist.Ordspr.460. Feilb.), stoppe-

naale (SvOrundtv.DF.276. GlSpil.7).

Øjemaal, et. ['coiaimåU] (sj. Øjen-,
Tode.SB.78). fit. d.s. {ænyd. d.s. i bet.1.2)

1) (jf. Øje-med 1-2, -mærke 1-2^ hvad
der er maalet for ens blik, øje. I.l) (nu
næppe br.) i egl. bet.: sigtepunkt (2). jeg

(har) forladt min Faders Huus . . at jeg

. . kunde følge hende, som Piilen følger

Øiemaia,let.Biehl.DQ.II.331. I.2) (m, nu sj.,

jf.: „I denne Betydning hedder det rigti-

gere Øiemed." VSO.IY024. „sieldnere."ilfa;

overf.: hensigt; øjemed (2); ofte i forb. som
have noget til øjemaal (Leth.(1800). Da-
vids. B. I.vin), opnaa et vist øjemaal
(LTid.1754.363. OGuldh.Br.l23). Moth.Øll.
Mit Øyemaal tillader ikke paa dette Sted
. . at viise (denne) Sammenhæng. Jfo/odJ..

(KSelskSkr.VI.61). En Kiøbmands vigtigste

Øyemaal er at indkiøbe til billige . . Priser.

KiøbmSyst.I.195. (hos Euripides har) et rent

æsthetisk Syn . . trængt de store religiøse

Øjemaal tilbage. Johs Steenstr.H.25.

2) (jf. Maal sp.673"ffi Luren-, Lutterkig
samt u. I. Øje 8.1^ omtrentligt skøn over
en tings afstand, størrelse, udstrækning
olgn., som man danner sig ved en blot be-

tragtning, iagttagelse^,, uden brug af maale-
instrumenter olgn.; ogs. om evne til at udøve
et saadant skøn. Moth.Øll. Militært Øiemaal
. . bestaaer i den Evne: hurtigt at kunne
oversee et Terrains Fordele og Mangler
med Hensyn til Stilling og Bevægelse, ilfi?

TeknO.181. TeknO. \\ i forb. som (have) et

godt (Hallager.103. PNJørg.BH.43. S&B.),
rigtigt (N Treschow. Anthropologie. (1803).
126), sikkert ell. falsk øjemaal: visse

Billardspillere have et falskt Øienmaal, og
altid træffe Ballen paa den urette Side.

Tode.SB.78. i Perspectivmaleriet . . bragte
han det (vidt), ledet af et sikkert Øiemaal.
Hauch.VI.306. Murere maa have et sikkert

Øiemsiail. AlfrLehm.su.11.52. || som obj. for

tage. (haandværkerne) kan skelne Farve-
nuancer, kan tage sikkert Øjemaal. VVed.
BB.168. ogs. som udtr. for at skotte efter, til

noget, kaste et (vurderende) blik paa noget:

(hun) tog et langt Øjemaal af (mad)Ley-

ningeme. Bang.L.85. (hun) tog et hurtigt

Øjemaal af KoT3i.GyrLemche.S.IY280. \\ i

forb. som efter, paa øjemaal. Eiger er .

.

efter blot Øiemaal . . ulige høiere end Wetter-
horn. Bagges.DYX.43. Ved nogen Øvelse vil

man let ved Øiemaal alene kunne afsætte

Enerne af Tallene i ovennævnte Tabel (til

brug for et solur). Skoleprogr.Metropolitan-
skolen.1821.30. Han giorde Kisten paa et blot

10 Øiemaal. VSO.IY024. Bombardementerne .

.

udførtes paa 0]em.a,al.FlyvningHær.30.

3) (jf- fx. Messingstaaltraad slutn., Stoppe-
naalsfrø; især haandv.-jarg.) uegl. anv. af
bet. 2, om ikke eksisterende (maale)red-
skab, som den uerfarne, ukyndige sendes af
sted for at hente; ofte i forb. som det lille

ell. store (Aftenbladet."*!»1933. 6.sp. 3. Sund
Sans. 1935. 124. sp.l) ell. (forkromede, for-

niklede) amerikanske øjemaal: Tømrer-
20 lærlingen . . løber for at finde det lille

amerikanske Øiemaal.Ekstrabl."lil946.7.sp.2.

Bom.S.II.20.27.
Øje-marmor, et. [I.14.i] (fagl.) mar-

morsort med øjelignende aftegninger. Amberg.
VSO.IY024.
Øjemed, et ell. f en (LTid.1727.78.

ingen anden 0]emeeå.MCBruun.JSR.157).
['(oi8|me5, især tidligere -|meJ6, undertiden
-|mæ6] best.f. ølemeået ['(oiaimeb'a^ osv.];

30 fit. øjemed ell. f -de (PolPhysMag.XII.109)
ell. t -e (SBloch.UF.vii. Rask.Br.L404) ell.

(nu sj.) -er (KSelskNyeSkr.I.280. FGuldb.
DS. 158. Ørst. Tale overAWHauch. (1838). 3.

(godsejerens pung er) aaben for . . Pastorens
veldædige Øjemeder. Gjel. (Danm Oalsch. II.

433)). (ænyd. øyemeed i bet. 1-2 (Kingo.SS.
II.171.III.257.IY 192.Y 307); af I. Øje og

II. Med
II jf. Øje-maal 1, -mærke)

1) (jf. II. Med 1.1 og Øjemaal l.i ; nu næppe
40 br., jf.: „sielden."ilf0.j i egl. bet., om gen-

stand, sigtepunkt for blikket ell. om det

maal, hvorimod en bevægelse olgn. er

rettet. *Af Havets huule Skiød . . der dages

op et Land,
|
Et ynsked Øyemeed for mangen

Sey\mgs-M.anå.PoulPed.DP.(1937).29. *Dit

Øye, som kun Tomhed trætter,
|
Skal mørk-

net savne Øyemed (0: i ørkenen). Ew.(1914).
III.129. jf.: *Her skiuler Muld og Nat en

Konges Værdig Dotter (0: Leonora Chri-

50 Stina),
\
Et Vanhelds Øye-Meed, et Maal for

mangen Spotter. jS'<m&.95. spec: maal hvor-

imod der sigtes ved skydning olgn. Moth.Øll.
(soldaten maa) stile med sine Øyens Siun
didhen, at hånd kand beholde det Stæd i

stadigt Øyemed, til hvilcket hånd sigter

med Ge\æiet.Sort.Tr.7. *Jeg Paris saae at

staae med opspendt Piil og Bue . .
|
Og paa

min Brude-Benk at have Øyemeed (cv) Sted).

KomGrønneg.III.308. YSO.IY024.
2) (jf. Øjemaal 1.2;j overf. anv. af bet.l;

i rigsspr. næsten kun i3) formaal; hen-
sigt (4.2); sigte (II.3); med (II.I.2). (sml.

PEMiill.*125). 2.1) t al olm. *Mit Øye-Meed
er det: Jeg Gud og Kongen priiser. /Sorf.

XXVII. Rentrykt '/i 1954 97
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HS.Bé.r Holb.Herod.34. Eilsch.Term.23. *De
Mindstes Vel var Hendes Øyemeed. Ew.
(1914).1.269. (foreningen) fandt det over-

eensstemmende med sine Øiemed, at be-

sørge en ny . . (Holberg)\]ågaiYe.Molb.

(Holb. Com. (1843). xxx). Latinskrivningen
(kan) ikke længer drives som Øiemed,
men kun som Hjælpemiddel. ikfifamm.Progr.

(1854).59. Job.l0.13(1931). Esp.l54{Ui\ii-

med(e)). || ogs. (sml. Hensigt sp.l207^^^-;

nu 1. br.) m. (overgang til) bet.: formaal med
en tings tilblivelse, skabelse, eksistens; be-

stemmelse. *Hand selv (o: gud) er idel

Kierlighed,
|
Sligt alle skabte Ting os lære,

|

Thi det er deres Øye-Meed,
|
Vort Sind fra

dennem selv at rykke
|
Og vise det henop

til Gud. Brors.266. sande Forestillinger om
Menneske-Livet, dets Betydning og Øiemeed,
Grundtv.Udv.il1.609. Herren haver gjort

Alting efter dets Øiemed (Chr.VI: for sin

skyld; 1931: hvert til sit). Ords.16.4. 2.2)

i forb. m. forsk, nærmere bestemmelser. \\ m.

flg. præp.-led styret af med ell. (nu sj.) for
ell. t af (LTid.1727.78. KSelskNyeSkr.I.281.
se ogs. ndf. 1. 26). Mit Øyemeed eller Forsæt
med dette Skrift. Høysg.S.176. Øiemeedet af

vore Kundskaber, ere nyttige Handlinger,

Øiemeedet af Troen . . ere dydige . . Gier-

mnger.Basth.AaT.145. Dette skal .. være
Øiemedet for min Tale.Mall.HG.il. Øie-

medet med min Reise var rent privat. Le/irø.

11.382.
II

i mer ell. mindre faste forb. m. adj.

(ofte, jf. bet. 2.4, styret af præp., spee. i), hen-
des fornemste Øiemeed var at søge (hans)
Faders Huus. Biehl. Cerv. LF. 1. 38. (smuds-
pressen) som Agitationsmiddel i slette Øie-

meds Tjeneste. Davids.KK.'1.207. Skulde jeg

skjænke dem (o: slottene) alle til fromme
Øiemed? Schand.IF.91. henvendelsens poli-

tiske øjemed er aabenbart
j

spec. i forb.

(i) veldædigt ell. velgørende øjemed, se

veldædig 1, velgørende 2. || som efterled i

ssgr. (især m. (abstr.) subst. som forled; ofte,

jf. bet. 2.4, styret af i); fx. i ssgr. som (i)

Berigelses- (Vingehjulet. 1952153. 161. sp. 1),
Handels- (Larsen.^ (1888).201. Wøller.Rejse-

mosaik.(1942).113). Reklame- (Vingehjulet.

1952/53.286.sp.l), Salgs-, Spekulations- (se

Spekulation 2 slutn.), Statsøjemed (s. d.). —
spec. i ssgr. som Bi- (Cit.l823.(Holb.Paars.

(1823).Fort.f3J). OpfB.m.97), Hovedøje-
med (Eilsch.Term.23. Ing.EM.III.85. Bran-
des. V274), jf.: Grund- Øiemed. Grundtv.

DV.IV.310. 2.3) i (andre) (faste) forb. m. verber.

II
som subj.; talem.: øjemedet (alm.: for-

maalet, hensigten^ helliger (se hellige 2.z)

eiJ. retfærdiggør (Heib.Pros.1.336) midlet.

II
som obj. have et vist Øyemeed. JBaden.

DaL. jeg forfulgte dette Øiemed for ufor-

sigtigt. Kofoed-Hansen.L.168. vil man øje-

medet, maa man ogsaa ville midlerne, se

L Middel 7.1. Romerne . . havde (ikke) tabt
deres Øyemeed under Numæ Regiering.

Holb.Herod.34. (hyppige mirakler) vilde blive

uden alle Virkninger, Herren vilde tabe sine

Øiemeeder, og handle imod sin Viisdom.
Basth.AaT.187. jf.: Det var det Øiemed
han aldrig tabte af Sigte.VSO.IV024. naa
ell. opnaa (se opnaa 2.2) et ell. sit øje-
med: *det (mig) vilde krænke,

| Om hånd
sit Øyemeed og Ønske skulde naae.Zom
Grønneg.III.295. Ew.(1914).lV316. (de frem-
tidige værnepligtige) fordre Forvisning om,

10 at Øjemedet (med militærtjenesten) virkelig

vil naaes.Lehm.III.215. S&B. 2.4) (jf. u.

bet. 2.2) i (andre) (faste) forb. styret af præp.

II
styret af i, i forb. som i det(te) øjemed ell.

i lovligt øjemed, duelige Subjekter blandt
Underofficererne (udtages) til Rekrutternes
Dressering . . Disse . . Underofficerer, skal

i den Tid, de i dette Øiemeed ere i Skolen,

være frie for anden Tieneste.MR.l810.571.
Borgerne have Ret til . . at indgaae For-

20 eninger i ethvert lovligt Øiemed. Grundl.

(1849).§92. Sankerib . . belejrede de be-

fæstede Byer i det Øjemed at (1871: og
tænkte atj bemægtige sig dem. 2Krøn.32.1

(1931). i fit.: (kartoflens) Benyttelse i indu-

strielle Øjemed. MøllH.111. 392. (olien) an-

vendes i tekniske Øjemed. MentzO.Bill.176.

Il
styret af til. denne Uorden tiener . . til

at frembringe saa differente Virkninger som
den alvise Skabere har til sit Øyemed.

30 LTid.1726.823. (kæmpe) som kun Den kæm-
per, der virkelig har sand Folkefrihed til

Øiemed og M&al. Laurids Skau.PHjortLoren-
zen.(1865).74. D&H. (kristendommen) viser

. . ved sine kraftige Virkninger til at for-

bedre Mennesket, at den svarer til sit

Øiemeed. FLBang.FornuftensBegreb om Gud.
(1782).37. Bødt.SamlD.iii. jf. f: nyttige og
med Øjemedet (o: en stiftelses indretning til

skole for underofficerer) svarende nye For-

40 anstaltninger. ikfij.i775.626. — spec. (jf.ovf.

1.13 ff.; nu 1. br.) i forb. som til dette ell.

til (et) velgørende øjemed: VS0.1V.024. så

bandlyser han denne . . ved en Bandformu-
lar, som han . . lærer udenad til dette Øje-

med. Hjort. KritLit. III. 64. rige Gaver ud-

deeltes til et mildt Øiemed. PLMøll.B.21 8.

de gamle stridige Ilum-Bønder . , brugte

Kniven til Frihedens Bevarelse . . de nu-
værende . . holder Taler til samme Øjemed.

50 VilhAnd.HP.34.

3) t blik; øjekast. *I ey kand snerre
|

Ad en stumped Hyrde-Pen,
|
Som fordrister

sig at træde
|
Frem for Eders Øye-Meed.

Sort.CC.721. *Hand . . paa (valpladsen) ka-

ster hid og did sit glubske Øye-meed. sa.

HG.13. smst.5. uegl.: Lægens Øiemeed bør

her stedse være henvendt paa det svækkede
Nervesystem. Tode. i^fS. 27. || spec: sigte
(II.2). *Ey blot et rigtigt Øyemed

|
Tryg

60 Haand og got Gevær
|
Men Glæde fordrer

jeg (o: en skydeskive) og Fred | Af dem,
hvis Maal, jeg er.Ew.(1914).V.155. Tag rigtig

Øiemed iørst.VSO.IVO 24.

O Øje-menneske, et. (1. br. Øjen-.
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TomKrist.(PoVlzl953.17.sp.B)). person, for

hvem synsindtryk spiller en dominerende rolle;

visuel natur. Tom Kristensen (er) i gan-

ske særlig Grad „Øjemennesket", der ikke

blot . . ser, men ogsaa opfatter, Genstan-
dene . . som F&rver. BøvP.(Tilsk.l927.L322).

Rubow. P. 88. -muskel, en. (ogs. Øjen-,
Anat.(1840).1.330. HKrabbe.HestensAnatomi.

(1885).125. jf. Saaby.''), (anat.) muskel knyt-

tet til øjet; navnlig om de muskler, hvormed
øjeæblet bevæges i forsk, retninger (de lige,

henh. skæve øjemuskler). Tode.ØP.20. Lieber-

kind.DV.lV.82.

Øjemærke, et. ['(oiaimBf^a] ^f -mærk.
Buchw.JS.(1725).)(4.^ EPont.Atlas.il. aé.^

211. FrV.(JSthyr.DanskGrafik.(1943).149)).

flt. -r. (ænyd. øyemerck(e), sv. ogonmårke, ty.

augenmerk; sml. IL Mærke 8) øjemed.

1) t d.s.s. Øjemed 1. Sach.5.6(1931 af-

vig.). Moth.Øll. som det ikke, er mueligt

. . at see den ('øt;ers<jCommanderendes Sig-

naler: Saa bliver den Fregatte, som uden
for Linien til Repetiteur er beskikked, hans
(o: skibschefens) Øiemerke. SøkrigsA.(1752).

§758. VSO.IV024.
\\

genstand for betragt-

ning, undersøgelse; objekt, (han) har igien-

nem sit Glas, som forstørrede et Øye-Merke
294207 Gange, seet et lidet Dyr, som (osv.).

Eilsch.Phil Brev.27.

2) (nu især arkais., jf.: „Nu sieldnere."

MO.) d.s.s. Øjemed 2. 2.1) svarende til Øjemed
2.1. Jeg har . . ikke haft andet Øjemerkke
end at harcellere lidt. Holb.HP.I.l. Det Dan-
ske Magazin, hvis Øiemerke er Sprogets Ziir.

Langebek.Breve.102. har man til Hensigt . . at

faae Jordklumperne i tu . . hvor lidet kan
en Træeharve da opfylde dette Øjemærke?
Fleiseher.AK.108. Blich.(1920).XIV204. Han
har haft som Øjemærke, at Gruppen skulde

smykke Kirkens Hovedindgang.TOppermann.
Thorvaldsen.III.(1930).46. i flt.: disse hafde

erfaret deres Øyemærker at slaae dem feyl.

Slange.ChrIV.1114. JSneed.VII.44. 2.2) sva-

rende til Øjemed 2.2-4. || øjemærket af

(JSneed.IIL25.463.VII.48ofl.) ell. ved (Pv
Haven.RR.l. MR.1776.666) ell. (især) med
noget: at skiule sin Nøgenhed . . er det første

Øyemærke med Klæder. Spedator.46. Kingo
. . har et dobbelt Øjemærke med sit Sjunge-
kor. RichPet.Kingo.(1887).275. || det ell. ens

fornem(me)ste (Holb. Hh. 1. 419. Stampe. I.

432), rette (Holb.JJBet.aS.r Ew.(1914).I.

35), sande (Junge.l7) øjemærke; jf.: lem-
læstede Mariners Helbredelse haver været
Stiftelsens egentlige Hoved-Øyemærk.
EPont.Atlas.il. 180. Selskabets Hovedøie-
mæTke.NyerupRahb.VI.76.

\\
(op)naa et

øjemærke, paa det forberørte Resolution

kan naae sit Øiemerke (osv.).MR.1739.716.
Gud kan ved een og den samme Ting op-

naae mange Øiemærker.Suhm.II.94. Mid-
lerne, ved hvilke Øjemærket skal opnaaes.

Politievennen.1798199.164. \\ styret af præp.;

efter i: En Gierning skeer ikke altid i det

Øiemerke, hvori den burde skee. JSneed.
VII.43. Jesu Fiender . . som i det verste

Øyemærke misbrugte sig til at fuldkomme
(profetierne om ham). MFBang.Taler overA:f-
tensangs-Texterne.(1767).487. efter til: det
fornemste . . som Menneskene have til Øye-
merke og Absigt i deres borgerlige Fælles-

skab. £i7sc/t.P/ii7/iis<. i 7. alle dem, som ar-

beide ivrigst til dette Øiemærke. JSneed. 1.66.

3) (nu ikke i rigsspr.) d. s. s. Øjemed 3.

(især i uegl. anv.). (agerdyrkningen) leder

vort Øyemærke hen til Folke-Formerelsens
Til?,tSiXid.KiøbmSyst.I.290. Feilb. jf. bet. 2:

hans eeneste Øyemærke sigtede derhen, at

hånd kunde tiene Gvid.Slange.ChrIV.72.

Øjen, p. af L Øje. Øjen-, i ssgr. (jf.

u. Øje-).

Øje-naal, en. [LI6.4] (fagl.) naal for-

synet med et øje; om, særlig naal anv. ved

20 møbelpolstring: Hvadhedderdet?(1947).480.
Øje-navn, et. se Øgenavn.
Øjen-bad, et. se Øjebad. -bade-, i

ssgr. se Øjebade-, -bank, en. (1. br. Øje-,
DetRigtige.l953.nr.l0.50). (efter amer. eye-
bank; med.) depot af dele af sunde øjne, der

er fjernede fra døde mennesker og holdes i

beredskab til brug for personer, hvis øjne

bliver beskadiget. Pol.*l»1951.6.sp.7. -be-
drage, et. (nu sj. Øje-. Eilsch.PhilAnm.l9.

30 Hrz.ST.54.266. Holst.R.). (alm.:) synsbedrag.

Malerkunsten gav sig til at kappes med Na-
turen i skuffende Øjenbedrag — den flamske
Kunsts Triumf; en Glasflaske, hvori Solen
spejler sig. VVed.BB.411. Det er ikke øjen-

bedrag, (denne badedragt) laver en virke-

lig genistreg med Deres figur! Poi."/6iS53.9.

sp.5 (annonce), -bekendtskab, et. (sj.)

det at „være paa øjne med" (se 1. Øje 7.4

slutn.) en, ell. person(er), som man (kun)
40 kender paa denne maade. Goldschm.III.179.

de fleste af dem (0: nogle mennesker i en
provinsby) .. var et Øjenbekendtskab. J.ase

Hans.FradengrønneProvins. (1952). 36. -be-
tsendelse, en. (nu sj. Øje-. Tode.Overs.

af Øien-Raad.(1796).25 (men smst.l7: Øien-^.

Stockfleth.S.80). (med.) betændelse i øjet, spec.

bindehinden. Apot. (1791). 476. VoreSygd.IV.
90. sympatisk, ægyptisk øjenbetændelse, se

sympatisk 1, ægyptisk 3 slutn. -bind, et.

50 (jf. Øjebindsel 1) bind, der bindes, bæres for

øjnene (for at skaane syge øjne ell. for at hin-

dre synet). Tode. Overs. af Øien-Raad. (1796).

35. PalM.III.270. lustitia (Retfærdighed)

med Øjenbind, Sværd og '^ægt.DanmKir-
ker.XII.176. -bliklig, adj. se øjeblikke-

lig, t -blinder, en. (ty. augenblender
; jf.

IV blinde 3) person, der blænder ens øjne,

,,gør en blind"; bedaarer. denne Hiertetyv
og Øienblindere (0: en ung mand). Biehl.

60 DQ.IV49. -blink(en), -blære, se Øje-
blink osv.

øjenbryn, et ell. (nu dial.) en (vAph.
(1759).327. Feilb. i best.f. -brynen (delvis vel

til formen -bryne, se ndf. sp.1543^''^): LTid.

97^
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1727.205. BUch.(1920).XIX.17). [i{oi(8)n-

ibry^w] (nu 1. br. i rigsspr. Øje-. Moth.ØlO.
Schousbølle.Saxo.213. Oehl.Er.IY218. Winth.
D. 219 (men sa.D. (1828). 100: Øienbryn;.
VSO.IY022. NordConvLex.^V1084. IsakDin.
FF.454. ErlKrist.Ve.61; if. Molb.HO. en
urigtig form. — nu kun dial. Øjne-. 3Mos.
14.9(Chr.VI). Holb.Paars.261. Eilsch.Font.

69. KbhAftenp.l775.sp.l77\ Esp.154. — dial.

Øjens-. Feilb. — nu kun dial. (en) Øjen- i'o

bryne olgn. vAph.(1759,1764; Øje-j. jf.

JSsp.i54(Ivnabryn(a)) og Feilb.). flt. d. s.

(Kyhn.PE.15. Stub.69 osv.) ell. (nu ikke i

rigsspr.) -e (Falst.42. Tode.0P.32. Oehl.

PSkr.II.430. ConvLex.XX.94. Schack.375. jf.

Feilb.) ell. (nu ikke i rigsspr.) -er (Reiser.

III.264. LTid.1753.365. Viborg.HY.23. sml.

Feilb.). (ænyd. (en, et) øye(n)-, øyne-, øwe(n)-

bryn, glda. øwenbryn; ofte i flt.) egl. (anal.)

d. s. s. Øjebue 1 ; (nu) især (jf. dog u. bet. 2) 20

om den smalle bue af (smaa, stive) haar

,

der sidder oven over øjet; bryn (2)

(Supercilium; jf. Øjen-haar 2, -laag S).

\) i al alm.; undertiden (poet., nu sj.)

i ent. m. koll. anv. (Thaar.ES.535. *Tæt
Øienbrynets stærke Bue

|
Er sammenvoxet

under Panden. Oe^iL ZZ/Z. 224. Winth.VI.
195). han (skal) afrage . . sit Skæg og sine

Øienbryn (Chr.VI: øinehryne). 3Mos.l4.9.
hun var . . som een af Helvedes Furier .

.

Øienbrjoie . . rigelig forsynede med Haar .

.

zirede hendes fortreflige Ansigt.Suhm.il.191.
De sorte Øiebryn hvælvede deres fine Buer
over dejukkede, lange Øie\a,a,ge. Gylb.(1849).

11.99. sværte sine Øienbryn. Levin. Panum.
640. billedl.: *see et meget yndigt Syn

|

Paa Skovens grønne Øyenbijnl Stub.69. \\

om tilsvarende parti hos dyr. (løvens) Øine
ere . . beskyggede med tykke Øienbryne.
Reiser.IV187. Uædle Heste have grovere 40

Haar (paa øjebuerne) end paa Panden, og
disse kunde kaldes Øienbryner. FiJor^.flY.
23. spec. om (særlig farvet ell. nøgen) istribe

over en fugls øje: LTid.1737.224. Spurre-
konge . . hvis Øjnebrjme ere prydede med
sorte Fiære oprejste paa hver Side af Tin-

dingerne oven over Øjnejie. vAph.Nath.VII.
560.%Kjærbøll.Xi.

2)] i særlige udtr., forb.; flg. fremhæves:

2.1) (nu næppe br.) i udtr. (hvor Øjenbryn 50

synes brugt om øjenlaag; sml. -laag 3^ for,

at ens øjne falder til, er ved at lukke sig

af søvn(ighed). *Dermed til puden hovdet
gik 'I Til søvn de øinehryne. Reenb.Æ. 34.

Morpheus Søvnens Gud . . sætter sig paa
mine Øynehryne.Holb.Ul.V4. *naar skal

Gravens Slummer
|
Slukke mit forgrædte

Syn,
(
Saa mit tunge Øienbryn

|
Aldrig

aabnes meer for Kummer. TAaar. £5. 535.

2.2) i udtr. for, at brynene lider overlast (ved 60

uheld ell. vold). Nogle (krigere) bleve . . saa
udlærte, at de accurat kunde hugge Øye-
brynene aliene af deres Contra-Part.»Sc/iows-
bølle.Saxo.213(jf.: *Med Øiet blinker (jeg)

ikke for dit Bøddelsværd,
|
Om ogsaa du

afhugger først mit Øiebryn. Oehl.(l831).XI,
2.69). han faldt med cyklen og flækkede
det ene øjenbryn

j ||
(sml. fx. u. Storetaa

slutn.; jarg., spøg.) som obj. for brække, i

udtr. for, at en tilskadekomst overdrives, ell.

som advarsel mod at komme til skade olgn.

Pas på, du falder ikke ned og brækker dine
jenbryn, Krist. Ordspr. 50. AndNx. BN.127.
Fr Orundtv. LK. 193. Berl Tid.^V 10 1934. Sønd.
17.sp.l. OrdbS. 2.3) i (andre) særlige forb.,

især m. adj., part. ell. verber (i finit form).

II
buskede (se II. busket 2), hvælvede (jf.

u. hvælve l.i), svære, tykke (Kyhn.PE.15.
Oehl.IX.13), tynde (Oehl.Skrifter.I.(1820).
353. Levin.) øjenbryn; sammenvoksede (ogs.

sammengroede ; se sammengro 1. sj. sammen-
løbende. Blich.(1920).XIV.210) øjenbryn, se

sammenvokse 1. || i forsk. udtr. (navnlig

som obj. for verber) til angivelse af bevægelse

med brynene (især som udslag af sindsstem-

ninger som undren, overraskelse, vrede, mis-
billigelse), jeg hørte . . gjældende Mænd, med
opløftede Øjnebryne og en saa vigtig Mine,

at tale derom. BornhSEft.l. (han) trak Øjen-
brynen og Overlæben op, og smilede. BKch.
(1920).XIX.17. Mikkel . . skød Øjenbrynene
op og saa helt eftertænksom ud. IngvBond.
Ægteskabsdjævelen.(1893).59. optrukne øjen-

bryn, se optrække l.i. skyde, trække øjen-

brynene i vejret ell. til vejrs, se u. Vejr ll.i

og 12.1. rynke (ell.rymipe; se II. rimpe l.ij

øjenbrynene: (jeg) havde grædt med
Abelard eller rynket melancholske Øiebryn
med B&nte. Oehl. Er. IV 218. *Han rynker
Øienbryn og Pande nu.Hauch.CarlV7. D&H.
jf.: et Par Folder imellem mine Øinebryne
gav min Misfornøielse HYkiende.KbhAftenp.
1778.sp.569 samt (i sa. bet.): de sammen-
trukne Øienbryn spaaede et forfærdeligt

Uveir (0: vredesanfald) ; men han beher-

skede sig. CBernh.NF.XI.270. billedl.: *Him-
len rynked sine Øienbryn,

|
Der var fal-

det grumme mange Stænk. Hr.<Sørensew.2563.

Nr.l63.sp.ll.

Øjenbryns-, i ssgr. [-|bryns-] (nu
1. br. i rigsspr. Øjebryn(s)-. — nu sjæld-

nere i rigsspr. (dog ofte som skriftform i til-

fælde, hvor 2. led begynder m. s) Øjenbryn-.
— t Øjnebryne-j. (især \fagl.) i ssgr. af
Øjenbryn; bl. a. kan nævnes .betegnelser for

kosmetiske midler som Øjenbryn(s)-sminke
(Parfumerie Breining. Fortegnelse over Paryk-
ker.[1909].42), -stift (Hvadhedder det?(1947).
99), -sværte (IsakDin.FF.203. jf.: et Par
udstafferede, øjenbrynssværtede . . Pi-

ger. FrSkousbo.LyseJohanne.[1906].260. Øje-

bryn-: Moth.ØlO) samt (isærlanat.) ssgr. som
Øje(n)bryn(s)-aabning (HKrabbe.Hestens
Anatomi.(1885).ll. jf. -hul ndf.), -bue (om Ar-
cus superciliaris. Panum.^(1895).473. JVJens.
V0.176. jf. -hvælving ndf. og Øjebue 1),

-haar (Sal.XVIII.885. Øjnebryne-: Rost-

gaard.Lex.09b. — jf. Feilb. og Øjenhaar 2),
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-hul fØjebrjTi-: Viborg&Neerg.HB. 8. jf.

-aabning ovf.), -hvælving (S&B. jf. -bue

ovf.), -muskel (HKrable. HestensAnatomi.
(1885). 61. Landbo.lY848).
Øjen-bue, -bæger, se Øje-bue, -bæ-

ger 1. -bækken, et. (nu næppe br.) d. s. s.

Øjebad slutn. Bibi Læg.XV1. 99. -cirkel,
en. (jf. Øje-bue 2, -ring; nu sj.) regnbue-

hinde. Amberg. VSO.IV.O 24. (hendes) gni-

strende brune Øjencirkler paa den blaa-

hvide Ginnd. Schand.SB.106. -doktor, en.

(ogs. Øje-. vAph.(1759).327. Leth.(1800).107.

VS0.1V.022). (nu sj.) øjenlæge. ChrFlensb.

DM.1.72. Amberg.
\\ (jf. forb. gode øjne beg.

u. I. Øje 6.1; spøg., sj.) person, hvis øjne

har helbredende, lægende virkning (paa saar).

Junge. 229 (flt. -doktere^. -draabe, en.

(sml. -vand 1; med.) i flt., om draaber

(1.2), hvormed øjnene dryppes. Sal.XVIII.
885. Huslægen.III.(1942).320. jf.: en Øjen-
draabetæller (Pipette). smst.321.

t Øje-negl, en. (jf. Negl 2.3) hinde,

som ved øjensygdommen stær bedækker øjet.

Moth.Conv.05. Apot.(1791).126. -nerve,
en. fØjen-, HKrabbe.HestensAnatomi.(1885).
150). (nu alm.:) synsnerve. AWHauch.(1799).
334. 0rst.Ill.192. MO. f -net, et. (jf.

Synsnet; nethinde (3). vAph.B0.18. NTre-
schow.Anthropologie. (1803).68.
Ojen-fager , adj. se øjefager, -flaad,

et, t en. (ogs. -flod. — Øje-. vAph.(1759).327.
Prahl.LV.285. Amberg. jf. Larsen.), {ænyd.
øyne flod; 'nu sj.) (tilstand, lidelse, hvor der

afsondres) flaad (3) fra øjnene; taareflaad;

Epiphora. Moth. 012. VSO. IV 024. Kaper.
-forblindelse, en. (nu 1. br. (i rigsspr.)

Øjens-. Ing.KE.II.95. Hauch.SK.46. Gylb.

11.180. Mohr&Nissen.Ty.-da.Ordbog.I.(1900).
69. jf. Holst. R. Bl&T. — nu næppe br.

Øjne-. Grundtv.NM.xv. sa.Myth.xi. LCMul-
ler.DanmarksSagnhist.(1851). 3.6). (jf. -be-

drag, -forblændeise, Forblindelse 2.i og forb.

øjens forblindelse u. I. Øje 6.1 ; i rigsspr.

især ts)) det at noget, ell. hvad der forblin-

der (2), skuffer øjet; blændværk; syns-bedrag,

-forvildelse; hallucination, (ofte uegl.). Alt
hvad Udgaards-Loke giør, er . . kun Kogleri
og Øine-Forblindelse, Grundtv.BrS.223. En,
hvem Lysten til at regjere bringer i et skjult

Afhængigheds-Forhold til dem, over hvem
han skal regjere, saa det med hans Regjeren
egentligen bliver Øienforblindelse. Kierk.XIV
105. Thorsen.Afh.III.96. -forblændelse,
en. (nu l.br. (i rigsspr.) Øjens-. Hauch.VI.
430. PVJensen Klint. Bygmesterskolen.(1911).
46. se ogs. ndf.). (jf. -spil 2, I. forblænde
1 og forb. øjens forblændeise u. I. Øje 5.1

;

i rigsspr. især tg) d. s. s. (og nu alminde-
ligere end) -forblindelse, den officielle Chri-

stendom . . er en Øienforblændelse.iiiterfc.
XIV81. Bonden . . erklærer Taskenspiller-

kunster for Øiensforblændelse. Kofoed-Han-
sen.KA.II.24(jf. LollO.). Roos.Ometupaaag-
tetVærk af Holberg. (1930). 17. jf.: hun (ud-

førte) den bekjendte Dands . . med øien-
forblændende Virtuositet. VKorfitsen.GM.
14 samt (jf. ty. augenverblender og Distance-
blænder; ikke i alm. (rigs)spr.) om hest:

Øjenforblænder. Kronborg.Hestehandler-
historier.(1897).97. (hesten) er en Nipsgen-
stand, en Øjenforblænder, kun til Heste-
slagteren duer åen.sa.Bror-min.(1908).78.
-forlystelse, en. (sj.) øjenslyst. Balletten

1« er ingenlunde . . kun en Øienforlystelse, den
er tvertimod af stor Nytte ved et Theater.
FruHeib.EtLiv.*I.108. jf. øieforlystende.
Holst.R. -fryd, en. se Øjensfryd. -frynse,
en. (sj.) i flt., om lange, (ligesom) frynsede
øjenvipper. B.T.'">Uol927.Sønd.5.sp.2. Lily
kastede et nyt Blik paa Otto gennem sorte

Øjenfrynser. Jac Paludan. UR. 252. -fald,
adj. se IL øjefuld. -fæste, et. ^Øje-.
D&H.). {ænyd. øjefæst(e); jf. forb. som

29 fæste øjet (paa) (se IL fæste I.2), øjet søger

fæste ved noget (EBertels.MH.89); sj. (vel

som laan fra sv. ogonfåste^) maal for øjet;

sted, som øjet kan hvile paa, dvæle ved. atter

har du om dig Marker og Sletter, ingensteds
et Øjenfæste, overalt det flade Øåe.Gogol.
DødeSjæle.(overs.l900).278. -glans, en, f et

(se ndf.). (Øje: Moth.ØlO. se ogs. ndf. —
t Øjne-. PoulPed.DP.(1937).77. Rostgaard.
Lex.09b). (nu sj.) glans i øjet, blikket; straa-

30 lende blik. 0raah.PT.II.211. Hun havde rødt
i Kinderne og Øjenglans af Begejstring.

Buchh.TJH.219. Socialdem.'lii,1953.6.sp.3. *det
Øye-Glands, der styrer

|
Det heele Jord-

Com-pas. BDiderichsøn.Friderichs-Berg.(1705).
B4.f -glar, -glas, -glimt, -gren,
-grube, -groft, -gund, se Øjeglar osv.

-baar, et. (nu sjældnere i rigsspr. Øje-.
Moth.ØlO. vAph.(1759).327. VSO.IV023.
NordConvLex.^V1084. Boas.ZooV596. jf. UfF.

40 — nu ikke i rigsspr. Øjne-. Lucopp.TB.B2.^
LTid.1728.604. Esp.154). {ænyd. øynehaar)

O (jf- -vippej hvert af de smaa, stive, luede

haar, der sidder paa øjenlaagsrandene; Ci-

lium. LTid.1737.349. et Øjenhaar bliver om-
vendt og kommer til at pirre Øjet. Tode.

ØP.4. hendes Øjne . . bedækkedes næsten
halvt af Øienhaeirene.Blich.(1920).XIX.88.
Brandes. VI.473. 2) som sammenfattende be-

tegnelse for (de enkelte haar paa) øjenvipper

50 og øjenbryn ell. (spec; i skødesløst spr.) om
øjenbryn(s-haar). have Øienhaarene sam-
menyoxede. Thiele.III.190. -hinde, en. se

Øjehinde, -hul, et. (ogs. Øje-, i bet. 1:

Moth.ØlO. Oehl.XXXII.79. VSO.IV023).
(cen?/d. øy(n)e(-)hul i bet.l) I) (jf.l.Rul I.2

slutn.; mindre br.) øjenhule (spec: i et død-

ningehoved). Holst.R. de mørke Briller lig-

nede Øjenhuller paa et Kranium. ORung.
VS.196. 2) (sml. u. I. Øje I6.1; hul, ud-

io skæring i maske, hætte olgn. til øjnene, dunkle
Skikkelser (der) havde Hætter med store

udskaarne Øienhuller over Ansigterne. /ngr.

EM.III.66. Øjnenes Funklen gjennem Ma-
skens Øienhuller. Schand. TF. 1. 193. Galsch.
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SR.22. -hnle, en. (ogs. Øje-. Moth.ØlO.
PalM.U.298. MartinAHans.NO.82. jf.Anat.
(1840).1.41. MO. Panum.641). (jf. -hul 1,

-hulhed, -huling, Øje-grube, -sted og I. Hule
2.2; især anat.) hver af de to huler, hul-

heder i kraniet, hvori øjeæblerne (og deres

hjælpeorganer) sidder; Orbita. Rostgaard.Lex.
08c. Ing.RSE.VI.168. de to Øienhuler
paa et Bøåningehoveå.Eschricht.Detmenne-
skeligeØie.(1843).13. Øjnene raadner i deres

Øjenhuler (1871: linulnmger). Sach. 14. 12
(1931).

II
hertil (anat.) Øje(n)hule-betæn-

delse, -del (o: forreste del af øjenhulens loft),

-flade (q: øjenhulens hund ell. gulv), -hinde,
-kirtel, -plade, -rand oft. samt -vinge
(d. s. s. Sværdfortsættelse. HKrabbe.Hestens
Anatomi.(1885).6. LandbO.II.661. jf. I. Vinge
3.2 slutn.). -Iinlhed, en. (1. br.) øjenhule.

Øje-: Kriminalf.l60(i obduktionserklæring).

-haling:, en. (jf. u. Hulning 2.2; nu sj.)

d.s. Thiele.(Holst.R.). Øje-: MO. jf.Holst.R.

-hvide, en. ('Øje-, Moth.Conv.H153 (men
sa.H341: Øien-j. Rottbøll.S.82. VSO.IY023).
{ty. augenweiss; nu 1. br.) d. s. s. Hvide 3.

„Har I forstaaet mig," gentog J. med hævet
Røst og skinnende Øienhvider. IngvBond.
Ægteskabsdjævelen.(1893).85. Sorte Pupiller

i blaalig Øjenhvide. TomZnsLO^. 6. -hiOJ-
de, en. se Øjehøjde.

Øje-nik, et. {penyd. d. s. (Kingo.SS.I.

180); jf. III. Nik beg. og ovf. sp.1496'";
sj.) jeg fik et lille Ekstra- Øjenik i Tilgift.

TroelsL.L.237.

Øjen-kammer, et. f Øje-. AWHauch.
(1799). 335. Husdyrsygdomme. (1941). 386).
(anat.) om (to) smaa kamre i øjet omkring
regnbuehinden (benævnt forreste og bageste
øjenkammer;. Anat.(1840).II.262. SaVXXV.
805. -kast, et. se Øjekast, -klap, en.

(ogs. Øje-, om skyklap: vAph. (1759). 327.

VS0.IV023. UfF.). klap, der bæres for øjet;

dels (jf. -lap^ om lille klap, der anbringes for

et sygt øje (hos mennesker) for at skaane dette:

Esm.1.66. Hjemmet.^Vil929.28.sp.l. \\ dels

(jf. I. Klap 1.4; fagl): skyklap (1). MøllH.
III. 140. Hvadhedder det? (1947). 337. UfF.
se ogs. ovf. f -klar, adj. (jf. -skinlig,

-skueligj aabenlys; indlysende; iøjnefaldende.

Moth.013. Det er øyenklar at se, at Heden
. . ikke kan blive bragt i den ønskende Stand.

Cit.l762.(JySaml.4R.III.123). VSO.IY025.
-klat, -klod, en. se Øje -klat, -klod.

-klæde, et. (ogs. Øjne-. NRasmSøkilde.
B.92). (ænyd. øyenklede; jf. dial. øjeklud
(Feilb.) i sa. bet.; dial., foræld.) klæde, der

beskyttede ansigtet, øjnene mod solen; sol-

klæde (beg.). Junge.105. VSO.IV.025. Rist.

J.283. Krist.JyA.III.93. -krig, -krog,
-kugle, en. se Øjekrig osv.

Øjenlaag, et. ['(oianilå'q] (ogs. alm.
Øje-. Holb.Metam.49. vAph.Nath.VIII.276.
Tode.0P.22. Oehl.Nyepoet.Skrifter.il.(1829).
190. Mynst.IA.309. VSO.IV023. HKrabbe.
Hestens Anatomi. (1885). 126. Lieberkind. DV

X.50. jf. MO. Feilb. og ndf. — nu (næsten)
kun dial. Øjne-. PoulPed.DP.(1937).30.45.
Ew.(1914).III.64. JSneed.I.155. Bagges.PV
16. Kbh.skeHverdagsviser.I.[1855J.21. CLund-
gaard. Baghusets Roman. (1903). 125. jf. Esp.
i54(Ivnalogg) og ndf. — sj. Øje(n)-laage,
et. Bagges. Det evige Sindbillede. (1815).55 {oo

Taage). sa.Danf.I.200. ChKjerulf.FE.154{c^
Kroge, Taage)j. flt. d. s. ell. (i rigsspr. nu

io(l.br.) O ell. poet.) -e (Job.l6.16(1931
-laagj. Tullin.Maj.A2.r Prahl.BJ.17.30. Oehl
Helge.(1814).75. HCAnd.SS.'XXIV102. VSO.
IV 023. Bergs. GF. 1. 45. ACAnd.HT.71. jf
MO. Feilb.) ell. (nu kun dial.) -er (Schan-
drup.K4.r LTid.1738.526. Graah.PT.1.29. jf
Feilb.). (ænyd. øye-laag, -log (Kingo.SS.I
11.119.III.91) og øyen-, øyne-laag, -log,

glda. øwenlogh (Fragm.175), sv. ogonlock,
no. øyelokk; jf. Øjeled samt Øjenskodde

20 (se u. I. Skodde 2.2))

1) hos mennesket og visse (højere) dyr:

hver af de to tynde, bevægelige hud-folder,
-klapper, der udgaar fra henh. øverste
og nederste øjenhulerand, og som kan
trækkes beskyttende hen over øjeæblets
forflade; laag (2.3); Palpebra; ogs. om lig-

nende organer hos visse dyr, fx. om fuglenes

blinkhinde, de unge Jomfruer . . trekke con-

tinuerlig udi Øjne-laagene, at de desto bedre
30 kand skiule 0]ene.LTid.l728.218. Øjelaa-

genes indre Bredde (hos uglen) ere gule.

vAph.Nath.VIII.276. han (saa) tilbage-

trængte Taarer under hendes Øienlaage.

CBernh.XI.73. en Udvæxt paa Øielaaget.

Thiele.111.104. Øjenlaagene . . dirrede svagt.

IsakDin.FF.16. \\ i forb. m. adj.; dels (anat.)

i forb. nederste (Lieberkind. DV. IV. 82),
nedre, henh. øverste (LTid.1728.604.
Lieberkind.DV.IV.82), øvre (FrPoulsen.(St

40 SprO.Nr.168.18)) øjenlaag; jf.: det hos
(visse) Hvirveldyrafdelinger stærkere udvik-
lede 3. eller indvendige Øjelaag.LawdJO.
IV.849. — dels i udtr. hentydende til, at søv-

nighed, træthed mærkes ved, at laagene bliver

vanskelige at holde aabne: matte (Oraah.

PT.I.29. Thaar.ES.475), trætte (Thaar.

ES.196. VKorfitsen.EV87), tunge (se tung
B.2) øjenlaag.

||
(poet., nu sj.) billedl.;

især (jf. u. bet. 2. 1-2^ i naturbesjæling, spec.

50 som udtr. for himmellegemernes (solens) op-

ell. nedgang. (Leviathans) Øine ere som
Morgenrødens Øienlaage (1931: Øjenlaagj.

Job.41.10. *Tusmørket fait oppaa, da Solens

Øyne-Laage
|
Var nylig hvived ind i Ve-

stens Aften -Taage. PoulPed.DP. (1937). 45.

*Seer du Taaren langsomt trille
|
Ned fra

Nattens Øielang? CKMolb.SD.il 4.

2) (ofte O, nu til dels 1. br.) i (andre)

særlige forb. (navnlig m. verber). 2.1) i udtr.

60 for, at det øvre og nedre laag fjernes (mere

ell. mindre) fra hinanden, at øjet aabnes (helt

ell. delvis); ofte m. spec. tanke paa bevægelse

af det øvre laag. et løft på et øjenlåg bety-

der (paa fiskeauktionen) et hud. ErlKrist.Ve.
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60. øjenlaagene aabner, hæver sig ell.

aabnes, hæves: *De dunkle Øienlaage
|

. . aabnede sig noget. Aarestr.D.207. *Vil af

sin Slummer alt han vaagne?
|

. . Han rører

sig — hans Øienlaage hæves. PalM.VI.138.

II
i forb. som aabne (Oehl.1.131), hæve

(smst.IX.114), oplade (se I. oplade 2.3^,

opslaa, optrække øjenlaagene. Da jeg

gik forbi, opslog hun de hvælvede Øien-

l3L&g.Ing.EF.III.47. Pupillerne blev synlige

under de halvt optrukne Ø]nela.ag. CLund-
gaard.BaghusetsRoman.(1903).125. Elisa luk-

kede træt sine Øjenlaag op.LLarsen.Halv-
mennesker.(1903).115. jf. bet. 1 slutn.: *Alle

Kroge
I

Brygger Taage,
|

Sol slaar op sit

Øienlaage. ChKjerulf.FE.154. \\ vende øjen-
laaget, krænge øjelaaget (især: for at fjerne

et (paa dets inderside siddende) fremmed-
legeme, støvgran). HJFridericia.Husk! fl909J.
14. E Guldberg & RMarthinsen. Lærebog i Nød-
hjælp.(1935).153. 2.2) i udtr. for, at det øvre

og nedre laag nærmes (mere ell. mindre) til

hinanden, at øjet lukkes (helt ell. delvis); ofte

m. spec. tanke paa, at det øvre laag sænkes,

synker nedefter ell. føles tungt paa grund af

søvnighed, træthed. \\ som subj. jeg vil ikke

lade mine Øine sove, eller mine Øienlaage

(Chr.VI: øyne-laage; 1931: Øjenlaagj blunde.

Ps.132.4. *to Øielaag, der stride
|

Bittert

med den søde Søvn. Aarestr.D.261. *Er det

underskjønne, kloge
|

Øienpar alt lukket

til?
I

Har de bløde Øienlaage
|
Mørknet

nu dets Straalespil?i2ecA;e.iSB.i39. — i refl.

forb. som øjenlaagene lukker ell. sænker
sig: *Træt er jeg af at vaage,

|
Luk jer,

I Øjenlaage (DenNyePsalme-Bog.(1740).563:
*Vore trætte øyen-laage

|
Lukkes søvne-

fulde tilj. SalmHj.67.4. *Dybt sænke sig de

store 0ienlaag.Pa2M.rreD.29. — i forb. som
øjenlaagene falder i (ACAnd.HT.71) ell.

til (se II. falde 9.2oj, glider til (Bang.
SF.ll) ell. synker i (Wied.LH.9) ell. til

(se synke 2.ij. |j som obj. Taarerne stjal sig

fra de nedslagne Øienlaage. Gylb.(1849).IY
54. lukke (ell. tillukke; se tillukke 1^

øjenlaagene: *Vi vort søvne Øinelaag
|

Tit i Marken lukker. LandsbyeP.v.l6. Store

Taarer trillede fra de lukkede Øienlaage.

Gylb.(1849).II.96. Esm.I.S. jf. bet. 1 slutn.:

*Før Natten lukker Dagens Øienlaage. Bre-

dahl.I.197. L. bøjede sig hen under hendes
Ansigt for at se op under hendes sænkede
Øienl aage.Schand.Fort.lS. saa sænkede hun
Øjelaagene saa dybt, at de næsten lukke-

des. ZLars.4//.73. jf.: *med andagtsænkte
Øinelaage

|
Knæler jeg i Nattens tause

Fred. Bagges.Danf.il. 348. \\ styret af paa.
Den stille Søvn sank paa hans Øvne-Laage.
PHFrim.(PoetSaml.I.ll). Mathed og Søvn
paa mit Øielaag tynge;

|
dog ei tør jeg hvile.

Hauch.SK.64.

3) (sml. Øjenbryn 2.i^ S øjenbryn (1).

han trak sine buskede Øienlaage saa sel-

somt sammen over Panden. Hauch.TY1.93.

Øjenisalve 1550

Ojenlaags-, i ssgr. ['(oi8n(|)låqs-] (ogs.

alm. Øjelaags-j nu vist kun foran s Øje(n)-
laag- (Viborg<&Neerg.HB.28. Anat.(1840).
11.237jf.)). (anat., med.) af Øjenlaag (1);

fx. Øjenlaags-baand (jf. Baand 3.2j, -be-
tændelse, -brusk (o: Tarsus palpebræ),
-kant (jf. -rand ndf.), -krampe, -krog (jf.

-vinkel ndf. og Øjekrog 1), -muskel (jf.

t Øielogs-mysling i sa. bet. (Moth. 011)),
10 -rand (jf. -kant ovf. og Øjerandj, -spalte

(o: aabningen ml. øvre og nedre øjenlaag;

Rima palpebrarum) , -vinkel (jf. -krog ovf.)

samt betegnelser for redskaber, hvormed læger,

kirurger holder ell. trækker øjenlaagene fra

hinanden: Øjenlaags-holder (Chir.(1845).

I.23f.), -spærre (se II. Spærre B).

Øjen-lap, en. (l.br.) d.s.s. -klap beg.

Øjenlapper, syet af . . Lærred med et Par
Bændler til at binde om E.ovedet. Hjemmet.
^V*1929.28.sp.l.

t «jenlig, adj. {jf. ty. åuglich) hvad der

udføres med øjnene (egne øjne), jeg frem-
lægger (mine tanker om de vestindiske øers

forhold) for de Statens Mænd, der maae
skarpest kunne dømme, forsaavidt der kan
dømmes uden øienlig Beskuelse (o: selvsyn

{!)). HWest.St.Croix.(1793).Fort.f2j.

Øjen-linse, en. se Øjelinse, -lyst,
en. se Øjenslyst, -læge, en. (nu sj. Øje-.

30 vAph.(1759). 327). f'?/. -doktor og Okulist,

Stærstikker) kege, der behandler øjenlidel-

ser; oftalmolog. Moth.013. Tode.Overs.af Øien-

Raad.(1796).65. Krak. 1950. II. 2559. -l«s,
-niaal, -menneske, -muskel, -ner-
ve, -næst, se øjeløs osv. -par, et. (ogs.

alm. Øje-. Bagges.ComF.24. Hrz.IX.288.
Drachm.T.214. Jesp.SprU.148). (jf. u. I. Øje

1.1 ; især (3). *(løvens) gnistrende Øi'npar.

Oehl.XIX.183. Jeg lukker mit Øjenpar.
40 'VThist.D.21. hvert Øjenpar i Volstrup stir-

rede paa dem. GGregersen.KS. 181. -plet,
en. se Øjeplet, -pose, en. I) (1. br.) lille

pose indeholdende lægemidler olgn., der lægges

paa øjnene for at styrke ell. forskønne dem.

Øjenposer med Kammilleblomster. Z>agfiV?//i.

'Iiil935.18.sp.3. 2) (l.br.) især i flt., om
poser ^^1.2.3 slutn.) under øjnene. Buchh.FDK.
209 (paa leguan), en afklaret Goethe ^-Jm-

ste) med trætte 0]ennoser.AaDons.MV133.
50 -pnnkt, -rand, -ring, se Øjepunkt osv.

ØJ ens-, i ssgr. (jf. u. Øje-J.

Øjen-saks, en. ^Øje-. Larsen.), (med.)

særlig saks anv. ved øjeoperationer. Chir.(1845).

11.120. Kirurglnstr.57. -salve, en. (sj.

Øje-. vAph.(1759).327. f Øjne-, se ndf.).

(ænyd. øye(n)salve ; især med.) salve til syge

ell. svage øjne (spec: betændte øjenlaag).

Moth.013. Apot.(1791).121. Klinisk Ordbog.'

(1945). 569. graa (Tode. Overs, af Øien-Raad.
60 (1796). 70) ell. (alm.) hvid (FolkLægem.III.

120. Feilb.), rød (Sal.XI.189. Feilb. UfF.)
øjensalve. || i billedl. udtr. Aab.3.18. Univ
Progr.1944.11.83. O! at enhver brugte den
rette Øyne-Salve til at see, hvor ælen-
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dig, fattig, blind og nøgen han er.EPont.
00.36.
Øjens-bryn, -forblindelse, -for-

blændelse, se Øjenbryn ost;, -fryd, en.

(ogs. Øjen-J. (sj.) (stærk) øjenslyst. *Fra
Templets Bræ af Marmorsne

|
lå Staden

(o: Korinth) styrtet som et Skred
|

for

Bjærgets Fod — en Øjensve,
|
en Øjensfryd

at dvæle ved. Blaum.StS.5. Formaalet (med

-klar, -skuelig) øjensynlig; aabenbar. PoulPed.
DP.(1937).79. *ved en retirade

|

(musene)
Sig frelste fra en slem fortred

( Og øjen-
skinlig (Reenb. 11.428: øyensynlig^ vaade.
Reenb.Æ.43. undertiden staae (skyerne) stille,

som øyenskinlig sees. LTid.1727.89. hans hele
Reformation er eet . . øjenskinlig og haand-
gribelig M.ivakél.Tychon.AB.7. -skrne, en.

se Øjeskrue. -skue, et. (jf. -skuespil og øje-
stillleben) er malerisk Øienixjd.Sal.XVI. lo skuet; sj.) skue (der fryder øjet). Hovedsagen

(i balletten) er Øienskuet . . Handlingen
er \ihetydelig.HCAnd.SS.IY276. -skne-
lig, adj. (jf. -skinlig, øjenskendelig, øje-

skuet; sj.) som (let, umiddelbart) opfattes

med øjet; anskuelig. Myten skildrer særdeles
øjenskuelig, hvordan Odinstroen kommer
søndenfra som en fossende E\y. GSchiitte.

HH.168. det (er) umuligt for os . . at tænke
den rene Tanke uden Hjælp af øjenskuelige

721

ØJen-side, en. se Øjeside. -sinnlig:,
adj. se øjensynlig, -skalk, en. {ænyd.
øye(n)-, øgen-, øgneskalk, glda. øgnæ skalk;
vist fra mnt. ogenschalk; jf. I. Skalk 1;

foræld, (spec. bibl.) ell. arkais.) øjentjener;

spec: religiøs hykler, naar du giør Almisse,
skal du ikke lade blæse i Basune for dig,

som Øienskalke (1907: Hyklerne^ giøre i

Synagoger. ilfa«/i.6.2. en Øjenskalk har et 20 Billeder. Folkeskolen.l930.93.sp.2. jf. Øj en-
vist Maal, som han sigter til, hvilket han
tænker under Gudsfrygts og Ærligheds Ma-
ske at nsiae. Holb.MTkr.68. (jeg saa) Em-
beder og Værdigheder at bortgives til Dosme-
ren, Øienskalken og Vindmageren. PJ.Zfei6.

R.II.53. Kierk.Xni.331. t -skalkeri, et.

(ænyd. øgen-, øyenskalkeri ; til -skalk (jf.

Skalkeri^) det at være, optræde som øjenskalk;
øjentjeneri; øjenskalkhed; spec: skinhellighed.

skuelighed. GSchutte. HH. 187. -skne-
spil, et. (jf. -skue; sj.) (de dele af et)

skuespil, som (kun) nydes med øjet. Jeg
(tænker) mig, at Stykket (o: „Maurer-
pigen") har forekommet løst, at Øienskue-
spillet har været for \iredt.HCAnd.(Coll.
HCA.333). -skygge, en. (^Øje-, se bet. 2).

I) (jf. I. Skygge 2.2^ skygge ved øjet (øjen-

omgiyeiserne)^ Øjenskyggerne laa stille i de-
Holb.NF.lI.97. (vi maa) tage os vare, at vi 30 res Huler. CFMortens.KA.77. || især (fagl):
ikke giøre all Devotion til Øjenskalkerie.
sa.MTkr.l84. -skalk-hed, en. {ænyd.
d.s.; til -skalk (jf. Skalkhed 1); nu kun (sj.)

arkais.) d.s. Matth.23.28(1907: Hykleri;. Du
skammer dig ikke ved at forfalde til Løs-
agtighed, men din Kydskhed tillader dig
ikke at høre det Ord nævne. Det kalder jeg

den rette Øjen-Skalkhed.J?oZ6.Masc.///.3.
Øyenskalkhed o : Sleskhed mod sit Herskab

skygge fremkaldt ved paasmøring af kosme-
tik, lidt rouge . . en øjenskygge. Social-

dem.*U1951.4.sp.5. jf. Øjenskyggekræm.
Hvadhedder det? (1947).99. 2) (jf. I. Skygge
3.2; øjenskærm. Øje-: Store nordiskeAlma-
nak.1876.f41J. \\ nu især (arkæol.) om parti

af hjælm, der beskytter øjnene, en alminde-
lig Trallehjælm med Gitter og Øjenskygge.
Aarb.1945.46. CP -skærende, part. adj.

SorøSaml.II.184. Oehl.XXXII.202. pietisti- 40 (sjældnere øje-. Fleuron.IFA.il). om blæn-
ske Griller . . hvori det urene Hjærte vil

indhylle sig som i en Nimbus, saa Øjet ej

skal opdage dets Øjenskalkhed. G'rwndfv.B.

1.386. OFriis.Utt.264. f -skalkisk, adj.

{ænyd. øyneskalckisk (og -skalckerisk); til

-skalk) hyklerisk; skinhellig. Holb.Philos.I.l.

ejens-kendelig, adj. (ænyd. øyen-
kiendelig; jf. øjen-skinlig, -skuelig; sj.) som
kan (er)kendes, (ind)ses umiddelbart, blot

dende, funklende genstand: som skærer i øjet

(jf. I. Øje 1.3 slutn.). Foraarssolen sendte
en øjenskærende Straalekaskade ind ad
Yindnet. Schand.AE.5. deres Klædedragt var
øjenskærende spraglet. OBang. EK. II. 208.
-skærm, en ell. (nu næppe i rigsspr.) et

(PalM.IL.I.330). (sjældnere Øje-. VSO.IY
027. se ogs. ndf.). skærm til beskyttelse af
øjet; især (jf. -skygge 2, Skærm 1.6, Sol-

ved et (flygtigt) blik; aabenlys; øjensynlig. Det so skærm l.z): skærm (spec: grøn, til at an-

er en lang Omvej, (forf.) er gaaet for at
naa til en saa øjenskendelig Sandhed. PoZ.

*/»1907.6.sp.5. (den) uhyre . . Indflydelse

Halvfjersernes Bevægelse havde fået; i den
akademiske Verden var dette desværre
kun altfor ø]enskendeligt. Biskop Fr.Nielsen.

(1911).124. jf. (arkais.): Det er den øjens-

kendlige (0: skinbarlige) Satan, der taler ud
af Jer Mund. Woldemar.Præsidenten.(1894).71.

t ojen -skinlig, adj. adv. d. s. ell.

-en (Moth.013. Slange.ChrIV.1294). (ænyd.
d. s., SV. ogonskenlig; efter ty. augenschein-
lich, jf. mnt. ogenschin, syn, indlysende be-

vis, ogs. som adj.: aabenbar, øjensynlig; sml.

bringe paa panden), der beskytter øjnene mod
generende lys. Tode.ØP.32f. af og til skub-
bede han den grønne Øjenskærm tilbage

fra Panden. jBer3s.Pikf.6S. de (vestgrønland-

ske) gammeldags . . øjenskærme af træ, som
bares under kajakfangsten som værn mod
lysskæret. Tilsk.l932.1.170. Den danske Dra-
gonhjælm .. har Øjeskærm og Nakke-
skærm af Læder. Sal.^XI.569. -slids, en.

60 (jf. u. slidset 3; sj.) øjenspalte. HBrix.
(StormP. Dagbogsblade.(1945).f9J) .

Øjens-lyst, en. (lidt sjældnere Øjen-;
nu næppe br. Øje-j. {ænyd. øgen-, øyenlyst,

SV. ogonlust, ty. augenlust; jf. oldn. augna-
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gaman og forl. øjnes lyst u. Lyst 4.2 samt
Synslyst, Øjenforlystelse, Øjensfryd) hvad
der fryder øjet, er en lyst for øjet, frembyder
et smukt, behageligt osv. syn. (undertiden lidt

nedsæt., om hvad der stikker i øjnene, men
kun er tom tant, overfladisk prunk uden indre

værd). Øjens-: Moth.014. *Lærdoms Glands
var Kongens ØjGnslyst.OldKH.1.287. Svig-

ter (kunsten) sin Opgave, saa at den bliver

til tom Øjens- og Ørenslyst. Rosenb.1.2. Frem. i'o

DN.394.
II

hvad man i andre dramatiske
Kunstarter med et foragteligt Navn kalder

Øienlyst, er i Balletten en væsenlig Lyst.

Heib.InteLI.94. ægte italienske Opfindelser

ere . . Baletten og Operaen, med deres Øien-

og Ørenlyst, Meinert.NaturenogMenneskelivet.
II. (1855). 351. Det var et fint, gulmalet,

smækkert Skaft, en Øienlyst. JørgenNiels.

FL.50.
II

*(hesten har) Et Knogle-knubred
Krydtz, og en Ko-rygged lend,

|
Hvo skulle 20

kunde see sin Øy e-lyst paa denå? Sort.

Poet.70. *Du (0: en billedhugger) kildrer de
rige Daarer

|
Med Øielyst og Leg.PMøll.

ES.I.lOl. *Vi jage . . saa hidsigt vi formaa,
|

for Øjelyst at ramme, for Ørelyst at naae.

Rich.III.160.

Øjen-spalte, en. (ogs. Øje-. S&B.
PolitiE.*'lio 1925.1). (jf. -sMs, Øjeskur; især

anat.) (den vandrette) spalte ml. øjenlaagene;

øjensprække. Anat.(1840).1.41. Hans trætte 30

Øjne . . var røde omkring Øjenspalten.

Gerdes. De blaa Gardiner. (1943). 98. -spejl,
et. se Øjespejl, -spil, et. fØje-. i bet.l:

jf.D&H. i bet. 2: s.d.). I) (<?/. augenspiel;

sml. ovf. sp. 1516^*^; nu 1. br.) det at talende,

betydningsfulde ell. kokette blikke udveksles

ell. tilkastes. *Damens Øienspil han savned.
PalM.^V.14. Der vexledes et Øjenspil mel-
lem Skovfogden og hans Formands Enke.
Schand.SB.25. JacPaludan.KK.65. 2) f øjen- 40

forblændelse; synsbedrag, jeg saae Infusions-

Djrr (i forstørrelse), at det ikke var et Øien-
spil, derom overtydede mig Dyrenes Form
og de enkelte Leds Bevægelighed. fi^C-4wd.

Breve.1.46. Øje-: Eilsch.Term.30. -splids-
ning, en. se Øjesplejsning, -sprog, et.

(ogs. Øje-. Eilsch.PhilBrev.42. KbhAftenp.
1784.Nr.2.2.sp.l. Sal.XVI.551. — f Øjne-.
VSO.IY027(ved siden af Øie- og (smst.VI.

742) Øien-j. (ty. augensprache
; jf. Sprog 50

sp.53r^ og ovf. sp.l516^*^; især O) et

romanagtigt Sving, fiint Øiensprog, smaa
Opmærksomheder . . det er det, unge Fruen-
timmer vil h.&ve.Hrz.V42. ligeoverfor ham
brugte hun nok saa meget Øjensproget som
Talesproget. CMøll. Turistkompagniet. (1889).
321. For de døvstumme, der er oplærte efter

Talemetoden, kommer det oprindeligt for

Øret bestemte Talesprog til at spille et

Øjesprogs Rolle. Sal.^XXII. 77. -sprosse, so

en. (sjældnere Øje-, IAeberkind.DYXII.132).
(ty. augensprosse; jf. Sprosse 2.1, Øjegren
og Øjenspryd (se u. 1. Spryd 2); jæg., zool.)

øjentak. VigMøll.HJ.192. DJagtleks.1400.

-spræklce, en. (sjældnere Øje-^. øjen-

spalte. Slanger . . blinkede mod Lyset med
hvide Øjensprækker. Kidde.AE.1.33. (japa-
nerindens) sorte, smalle øjensprækker. MKlit-
gaard.MS.44. se ogs. u. L Sprække 2.i.

-sten, en. se Øjesten, -stikker, en.

(sj. -stikke. Sal.XVIII.887). (no. øyestik-

ker, ty. augenstecher ; dial. (jy.) ell. som
norskhed (jf. S&B.)) guldsmed (2), libelle (2)
(der antages at ville stikke øjnene ud paa
folk). MDL.671. Skattegraveren. 1885. 1. 144.

1887.11.110. ACAnd. HT. 96. -stilk, en.

(ogs. Øje-. Larsen.^ (1888). Brehm.DL.'I,l.
257 (men smst.247: Øjen-^j. (jf. Stilk 2.3

slutn.; zool.) stilklignende organ paa hovedet

af visse krebs og landsnegle, hvorpaa øjet

sidder. Lutken.Dyr.^309. BMøll.DyL.III.305.
-stjerne, en. se Øjestjerne, -straale, en.

^Øje-, Rostgaard.Lex.08 c. — Øjne-, se ndf.).

(ænyd. øyen-, øinestraale (Kingo.SS.1. 9.IV.
159); jf. Straaleøje; nu næppe br.) d. s. s.

Straale sp.235."^ saa snart mine Øyen-
straaler vare der henne, saa jeg dette Under
i^ien.LTid.1739.589. *Kand Fruen-timme-
ret med Øyne-straaler mildre,

|
Da maa

den Siune-glantz i andres Øyne kildre. S'or^.

Poet.86.

Øjens-trost, en. se Øjentrøst 1.

03en-svag, adj. (l.br.) som har svage

(ell., jf. -syg, syge) øjne. D&H. Briller som
tidligere kun blev brugt af øjensvage folk.

BrobyJohansen.Krop ogklær. (1953).220. sub-

stantivisk: de fleste Øiensy&ge.Tode. Overs,

af Øien-Raad. (1 796) . 3. Brandes.Kierkegaard.

(1877).41. -svaghed, en. (sj. Øje-. LTid.
1749.206). det at øjnene er svage, sletseende;

ogs. (nu sjældnere): øjensygdom. Moth.013.
Oehl.XII.195. Paa Grund af Øjensvaghed
maatte (billedhuggeren) opgive sin Kunst.
Sal.'XXIV615.
Øjens-ve, en. se Øjenve 2.

ojen-syg, adj. fj/. -svag; nu mindre br.)

som har syge øjne; som lider af en øjen-

sygdom, øjensyge Solåeiter. KMich.(Pol.'^''lia

1930.10.sp.6). substantivisk: Haandbog for

Øjensyge. Trum. (overs, bogtitel. 1833). Troels

L.BS.III.133. -sygdom, en. (f Øjne-.
Tode.0P.55). (jf. -svaghed, -syge^ sygdom i

øjet; især om sygdom, lidelse, der angriber

(svækker, ødelægger) synsevnen. Tode. Overs.

afØien-Raad.(1796).13. Kierk.XII.58. SaU
XXV 812. den militære øjensygdom
(BerlTid.'U1856.1.sp.4), (foræld.) d. s. s.

den ægyptiske øjensygdom (se ægyptisk 3

slutn.). -syge, en. (nu sj. Øje-. Moth.E33.
ægyptisk Øjesyge. LCNiels.(Breve ml.Stucken-
berg ogLCNielsen. (1946). 92)). {ænyd. glda.

øwen-, øgnesyuge; nu 1. br. i rigsspr.) øjen-

sygdom. Apot.(1791).476. MO.II.1091. Bl&T.
Feilb.{-sy^en). ægyptisk øjensyge, se

ægyptisk 3 slutn. (og ovf. 1. 56). -sylle,
en. [1.16.6] (ogs. skrevet -sølle. — nu næppe
br. Øjne-. VSO.IV028). (væv.) sylle (I) for-

synet m. et øje, en aabning midtpaa. VSO.VI.

XXVII. Rentrykt •/, 1954 98
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618. UfF. -syn, et. se Øjesyn, -synlig,
adj. [(>)i(8)n'sy?nli] (nu ikke i rigsspr. -siun-

lig (-sjunlig). Holb.Paars.43. RasmWinth.S.
57. Biehl. Den listige Optrækkerske. (1765). 94.

jf. Feilb.). adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (4Mos.
14.14(1931: synligt;. Eilsch.F.149. Sibb.II.

285. 5Mos.7.10(1871; Chr.VI: synligen;

1931 afvig.)), (ænyd. adv. øi(g)ensynlige, -siun-

lig(en), no. øyensynlig, jf. oldn. augs^nn,
adv. augs^niliga; efter mnt. och-, ogensun(e)-

lik; jf. øjenskendelig, øjen-skinlig, -skuelig

samt ørenhørlig) I) (især O ell. i højere

talespr., jf. dog Feilb.) som (let, tydeligt) (kan)
ses, opfattes med synet, som er anskueligt, ell.

(nu især) i videre anv.: som let begribes;

aabenbar; tydelig; (i høj grad) synlig; evident;

indlysende. I.l) som adj. et øjensiunligt

exempel paa, hvorleedis Gud . . kand betage

dend viiseste mand sin forstand. JJMeL42É>.

der kan du see Himmelens øyensynlige Straf.

Ew. (1914). IV. 13. Leerlagenes Schichtning

var øjensynlig. Chr. VIII. (Bornh. Samlinger.

XVI.(1925).28). paatale (fagforenings)M.is-

greb, øjensynlige for alle, som ikke . . vil

være hlmåe.Tilsk.1903.373. jf.: *En øyen-

siunlig (o: hvis vished ikke kan betvivles) Død
er Dydens 'Prøvesteen.Holb. Paars. 43. 1.2)

som adv.; dels: saaledes at det ligger tyde-

ligt for blikket ell. erkendelsen, er letkendeligt,

iøjnefaldende, aabenbart (5.i): hånd (er) saa

øyensiunlig . . overhevmt.Cit.l717.(Falste-

riana.105). Om jeg er forliebt? jo det la-

der sig øiensynlig nok tilsyne. Skuesp.IV483.
han betaler dem, som ham hade, øiensyn-

ligen (Chr.VI: synligen; 1931 afvig.), ved at

lade dem omkomme. 5ilfos.7.i(?. spec. i forb.

som bevise, vise ell. (jf. bet. 2.2) se øjen-

synlig(t): For at vise des Øyensiunligere,

hvorledes de gamle Romeres . . Bøger vare

beskaffede, da kand man forestille sig deres

Skikkelse udi L&nåkort. Falst.Ovid.2. (de

blev) foruroligede af Havheste, hvis Spor
de øiensynligen saae paa begge Sider af

Floden. Reiser.111.367. Sjunge-Chorets mang-
foldige Udgaver bevise endnu øiensynligere

(o: end „Kingos Salmebog"), at Kingos gude-

lige Sange . . ei trængte til . . Anbefaling.

Cit.1827.(Kingo.l) . \\ dels (og nu vist kun)

m. (mere) afsvækket bet. (jf. VSO.IV 025):
efter alle forhold, omstændigheder at dømme;
aabenbart (5.2); utvivlsomt, en god Aand . .

var øiensynlig med mig i disse Begivenheder.

Gylb.(1849).IX.164. (stuen) var øjensynlig

nærmest indrettet paa at tjene som Gennem-
gang til (de) øvrige . . Værelser. JPJoe.//.
331. Nogen gennemgribende, sangteknisk ud-

dannelse havde korets stemmer øjensynlig

ikke iå,et.Socialdem.^*U1953.7.sp.7. det er

øjensynlig ikke første gang han sidder paa
en hest

| jf.: *hvor let opfyldes ey de Plig-

ter,
I
Som øyensynlig kun til egen Nytte

sigter? Ew.(1914).1.162. 2) f i udtr. for, at

noget kendes af selvsyn. 2.1) som adj.; vist

kun i forb. øjensynlig(t) vidne, øjen-

vidne. Ælnothus . . har været Øjensynlig

Vidne til det som han har skrevet. Holb.DH.
1.215. den Skibbrudnes Redning, hvortil

Carl har været et øyensynligt Yidne. Ew.
(1914). VI.145. 2.2) (undertiden vanskeligt at

skille fra bet. I.2) som adv., i forb. som se

øjensynlig(t), se med egne øjne. Da jeg

tildeels øiensynlig, tildeels ved tilforladelig

Underretning, er vorden overbeviist om
10 Eders utrættede Flid i Agerdyrkningen, ikfaii.

SgH.633. Da Min dreng i dag kom fra Kiø-

benhaun fortalte han at vandsluffer og
sprøyter vor ennu . . i brug paa det af

Brente (o: afbrændte) Slot, det havde hånd
i dag Øyensynlig seet.FarumEr.87. -syn-
lig-Iied, en. (nu sj.) til -synlig l.i; spec.:

evidens, dømme efter Øyensynlighed. vAph.
(1759).327. (det) var til den fuldkomneste
Øiensynlighed bevisligt, at (osv.). Rahb.LB.

20 11.352. Meyer. ^^342. styret af (i) mod: (han)

beviser imod Øyensynligheden, at (osv.).

LTid.1761.412. (sammensværgelsen) mislyk-

kedes imod al Øiensynlighed. Hjort.KritLit.

III.126. -selle, en. se -sylle. f -taar(e),
en. ('Øjne-. Kingo.SS.III.172. Holb.Sat.I.

A5.^ OldKH.1.222). (ænyd. (en, et) øye-,

øyen-, øgne-, øynetaar og fit. -taare, glda.

(flt.) øghen taaræ, oldn. augnatår; om for-

holdet ml. en- og tostavelsesformen i sidste-

30 leddet jf. u. I. Taare ; sml. -vand 2 ) taare i

ell. fra øjet. (især i flt.). Rostgaard.Lex.09b.

Rambach. Densande VeytildensaligeBørne-Ret-

tighed.(overs.l742).47. VSO.IV026. jf.: *een,

som over mig vil sukke,
|
Og væde mine

Vers med Øyen-T a,ar e-Flod. Falst.Ovid.3.

-tak, en. føje-. Bl&T.). (jæg., zool.) den

nederste, nærmest øjet siddende tak paa kron-

hjortens gevir; øjegren; øjensprosse. Den ne-

derste Spids paa hver Stang (hos kron-

40 vildt) kaldes Øjentakken, der efter følger

(hos ældre Hjorte) Istakken eller den anden
Øientak.VigMøll.HJ.192. -tand, en. (ogs.

Øje-. vAph.(1759).327. Pol.Vil946.Sønd.5.

sp.l. Borries.P.60. — f Øjne-. LTid.1742.

309. Tode.ST.1.7). (nu især i folkeligt sprog)

om hjørnetænderne i overmunden (hvortil der

er knyttet forskellig overtro ud fra den opfat-

telse, at deres rødder staar i forbindelse med
øjnene). Reiser.IV.187 (hos løve). Chir.(1845).

50 11.113. „de to Tænder maa vi have trukket

ud . ." — „det er Øjentænder, saa kommer
mine Øjne til at rinde." — „Sludrebøtte."

AnnaBloch.Fraenanden Tid. (1930).50. UfF.
-tjenende, part. adj. (sj.) som er øjen-

tjener; servil. Kammertjeneren, virksom,

øietjenende (er) istand til at beherske

baade Fyrsten og hans Ministre. S Schack.

Physiognomiske Studier. (1858).36. -tjener,
en. rt Øje-. vAph.(1759).327. — (f) -tje-

60 nere. Dumetius.III.24). {ænyd. øyen-, øyne-

tiener(e), sv. ogontjånare, no. øyentjener; fra

mnt. ogendener, jf. holl. oogendienaar, eng.

eye-servant, ty. augendiener; egl. gengivelse

af gr. ophthalmodoulos; jf. -skalk, -vender
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og fori. tjene for ell. under øjne(ne) u. I.

Øje 10.3 og 12.2 ieg.; nu især i højere ell.

lidt gldgs. spr. (jf. dog Feilb.)} tjener, der

gaar sin herre under øjne (se I. Øje 12.2^,

ell. (nu vist kun): slesk, falsk, hyklerisk

person, der smigrer, taler efter munden, la-

der underdanig, foregiver venlighed olgn. for

egen fordels skyld. Falst.132. den Mand, hvis

Pen ikke kan besmitte sig med at hykle
for Øientienere og Øientieneres Øientienere.

PAHeib.R. 11.224. Øientjenere ere artigst,

naar de ville heårage. Oversk. Com. 11.83.
Øjentjenerne fik igen Overhaand (i det ro-

merske senat). FrPoulsen.RK.64. sml. (sj.):

Øyen-Tienerinde. Graah.PT.1.151. uegl.:

*Jeg blev ej Fattigdoms Værn og Vold,
|

men Øjentjener i Døgnets Sold.MSchneider.

FM.(1948).136. -tjeneri, et. (ty. augen-
dienerei; efter gr. ophthalmodouleia (jf. u.

-tjenerj; sml. -skalkeri og u. -vender; nu
især i højere ell. lidt gldgs. spr.) det at være,

optræde som øjentjener; øjentjeneste; kryberi.

Rahb.Tilsk.1799.49. Til sine Foresattes Gunst
skal (krigsmanden) ikke nedrigen beile, eller

sledsk angle efter deres Bifald, thi sligt

Øientjenerie anstaaer kun en Træl.jffSiom.

Katechismus f. denDanskeKrigsmand. (1829).
27. bag denne uudtømmelige Tjenstagtighed
skjulte (der) sig en Del Øjentjeneri. Vilh

Hans.J.55. CHans.F.lll. -tjeneste, en.

^t Øje-. vAph.(1764).497). (<«/. augendienst;

nu sj. undt. bibl.} øjentjeneri. I Tienere, væ-
rer Eders timelige Herrer lydige i alle Ting,

ikke med Øientieneste, som de, der ville

tækkes Menneskene, men i Hiertets Eenfol-

dighed. CoL3.22. Ephes.6.6. VS0.1V.026. Den
totalitære Stat . . fremmer Snobberi og Øjen-
tieneste.Aandehullet.Nr.3.(1934).16. sp.l. (sj.)

i flt., m. (mere) konkr. bet.: Naturens Beløn-
ninger kunde hverken kiøbes eller aftrygles;

de forhverves ikke ved smaa Øientiene-

steT.JSneed.IV405 („Urigtigt."Levin.), -tryl-
leri, et. se u. øjetryllende. -tr^yst, en. (i

bet. 1 ogs. (nu sj.) ØJens-^. {ænyd. (i bet.

1-2) øyen-, øyne-, øgnetrøst, sv. ogontrost
(bet. 1-2^; sml. I. Trøst 3.3 og forb. øjens

trøst u. I. Øje 5.1) I) (nu sj.) hvad der er

en trøst, glæde, lise for blikket. Moth.013.
VSO.IV026. jf.: (hun ser) saa godt ud, at

hun er Mændene en Øjentrøst; hun sammen-
lignes med Smaragden, er god og sund for

Øjnene som den. Brandes.Goe.il.180. || Den
grønne Farve styrker Øinene, sige Lægerne,
og paa Grund heraf troe vi virkelig at føle

en Øienstrøst i det Grønne. Have-Tidende.
1838.423. Aase Hans. DG. 29. 2) (fra mnt.
ogentrost, jf. holl. oogentroost, ty. augen-
trost og oeng. éagwyrt; planten mentes at

være styrkende for synet) 2( slægten Euphra-
sia af de maskeblomstrede; især om E. offici-

nalis L. ^Læge- Øjentrøst. Viborg. PI. (1793).
125. Raunkiær. Flora.* (1942). 266); ogs. om
drogen. JTusch.86. IRaunkiær.ID.59. jf.

Øientrøsty&nd. Boers.VetF.27. \\ ogs. (nu

næppe br.) om fladstjerne-arter, især Stella-

ria Holostea L., stor fladstjerne. J Tusch. 237.
NBlich.VP.67. -tersot, en. {ordet indført

efter en avis-konkurrence 1923 (se Pol.^^j^

1923.7.sp.4); med.) øjensygdom, der (i begyn-
delsesstadiet) ytrer sig ved tørhed af øjets

binde- og hornhinde; især om xeroftalmi. Vore
Sygd.I.360.IV94. -vaad, adj. (sj.) graad-
vædet. *Hand mig (o: brevet) med . . Graad

10 har skrevet,
|
Jeg blev beseglet med et

Øyne-vaadt Zignet. Falst.0vid.118. (sml.

vaad sp .176^'^-) anv. som subst., om taarer:

(han) klemte ham ind til sig et Nu, sved
hans højre Tinding over med sit Øjenvaadt,
kyssede ham paa Kinden.AKohl.MP.il.221.
-vand, et.| (l.br. Øje-. Boers.VetF.192. —
t Øjne-, i bet. 2: PoulPed.DP.(1937).49.
Brors. 128. 297. Wadsk.l7). (ænyd. øyen-,
øynevand, fsv. øghnavatn) I) (jf. Øjebad

20 beg.) vand (II. 6.3), vædske, hvormed syge øjne
behandles; øjenbadevand ell. øjendraaber. Et
got Øyen-Vand til Eeste. Heste L.(1703).
A4.r OeconH.(1784).III.172. Er det skidt

med Øjnene? . . Vil du have noget Øjen-
V3ind?AndNx. PE. II. 122. FolkLægem. 1. 17.

III.92.118. 2) vand (II.5.4), vædske, der træ-

der frem i, løber fra øjet (Moth.013. VSO.IV.
026. FrankJæger.Iners.(1950).15); navnlig

(jf. -taar(e), -vaad, Øjnevæde; især poet.,

30 foræld, ell. (nu) spøg.) om taarer, graad. *alle

Hof-Gesinde
|

Til Hagen staaer i Øyne-
YSind. Wadsk.l7. (der) udkræves en ubereg-
nelig Masse . . af Blod og Øjenvand til at

fuldende en selvstændig Statsbygning. BZic/i.

(1920).XXIII.87. Har du Klemmelse, min
Pige? Trykken for Hjærtekulen og let til

Øjenvandet? Poni. Z7jB. 53. -ve, en. (ogs.

Øje-, Øjens-, Øjne-^. (ænyd. øyen vee)

I) (nu næppe br.) smerte, lidelse i øjnene.

40 Bonde-Practica.(1708).33. Rostgaard.Lex.09b.

Øje-: Moth.012. VSO.IV027. Øjne-: Lu-
copp.TB.a4.r 2) (sj.) hvad der smerter, saarer

blikket. Øjens-: Blaum.StS.5 (se u. Øjens-

fryd^. -vender, en. (ogs. Øje-. Tode.
Freia.(1789-90).53). (jf. forb. vende øjne u.

I. Øje 7.3; sj.) skinhellig, hyklerisk person.

smst.24.28. jf.: *(du er) tilbøjelig til strax

at give
I

al Pathos ud for Øj en ven deri
(o: forlorenhed, hykleri). Schand.SD. XIII.

50 -vidde, en. (ty. augenweite; sj.) synsvidde.

det eneste fornuftige Menneske inden for

Øjenvidde. jyjens.^i'\37. -vidne, et. (nu
sj. Øje-. LTid.1731.558. Nørreg.Privatr.VI.

51. Oehl.IV192. Hrz.XV.24. KrErsl.HT.61.
86). (ænyd. øyevidne; jf. Synsvidne 2 og

forb. øjensynligt vidne u. øjensynlig 2.1 samt
Ørevidne; opr. jur.) vidne (I.2.i), der af

selvsyn kan berette (beretter) om en tildra-

gelse; person, der kan vidne (vidner) om hvad
60 han selv har oplevet, overværet; ofte i forb. som

være øjenvidne (f et øjenvidne. LTid.1731.
658. Reiser.111.492. JBaden.DaL.) til noget.

NordBrun.Fast.AS.r Marsk Stigs Befæstnin-
ger paa . . Hjelm kunde han som Øienvidne

98^
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beskrive. Ing.EM.111. 85. 3Mos.5.1(1931).
\\

hertil Øjenyidne-beretning (PORyberg-Han-
sen. Nutidens Jesusforskning. (1906). 18. Nye
frygtelige Øjenvidneberetninger fra (krigen i)

Yinlsind.PoUli 1940.1.sp.l) samt (jf. Vidner
1; sj.) Øjenvidner: (jeg) lod naig fortælle

de nøiere Details af Øienvidnere.fiorw.Miwe
Hændelser.(1834).99. -vig, -vinkel, en.

se Øje-vig, -vinkel, -vippe, en. (sj. Øje-,
CoUO. jf. Bl&T.). (jf. -frynse, -haar 1 og lo

I. Vippe B) især i fit., om haarene paa øje-

laagsrandene (hos mennesket); ofte m. spec.

tanke paa det øvre øjelaags vipper (hvis haar
er længst), kun sjeldent . . hævede hun de
lange Øjenvipper (orig. 58: Øjehaarj iveiret.

Bergs.PP.'I.(1873).54. Gennem de sitrende

Øjenvipper stirrede han hen paa Ane. Bang.
DuF.39. SMich.H.41. Ulledl.: her slog . . de
smaa Tusendfryd deres røde Øjenvipper op
mod Solen. Rørd.Va.ll. \\ i ent.; i (1. Ir.) 20

udtr. for selvbeherskelse, urokkelighed som:
(du) der aldrig før skulde blinke med (Pont.
Muld.253: løite) en Øjenvippe, om man saa
stak dig med Stoppenaale ! Pont.FL.145. Ikke
om Salen stod i Kog (af begejstring), rører

(skuespilleren) en 0]en\iip.HBrix.(BerlTid.
^V,1943.Aft.4.sp.4). -æble, et. se Øjeæble.
-aeg, et. (ogs. Øjne-. LandbO.IY.668. Fersk-
vandsfiskeribladet. 1915. 83. ^I»1944. omslag. 2).

(jf. Øjnefoster; sool., fisk.) æg af visse fisk 30

(især laks, ørred), hvis udvikling er saa vidt

fremskreden, at fosterets øjne er synlige som
mørke prikker gennem skallen. DanmFauna.
XI.32. SaUXlY.178.
Øje-næst, et (en), se II. Næst 2. -par,

et. se Øjenpar. -plade, en. (zool.) plade-

dannet organ øverst paa søpindsvin (tidligere

opfattet som sæde for synsorganer). Boas.
ZooV(1888).136. Lieberkind.DV.1.488. -plet,
en. (sjældnere Øjen-^. I) (nu sj.) lys plet io

paa horn- ell. regnbuehinden som følge af øjen-

sygdom. Moth.Conv.05. S&B. Øj en-: Apot.

(1791).479. 2) [1.14] (fagl.) øjeformet plet.

Zoosporerne (hos alger) besidde Cellekerne
og en rød „ Øjeplet". »Sa^/.Ji 3. Solen lyste

i (flyvemaskine)P\anernes store runde røde
Øiempletter. SMich.H.9. \\ navnlig [1.14.2]

om cirkelformede, særligt farvede pletter paa
visse dyr; paa spejlrokke: BøvP.III.513. spec.

om (prægtige) pletter paa fugle som fasaner 50

(LSal.lV.90) og paafugle (vAph.Nath.Y1.115.
BM0ll.DyL.il. 214) ell. paa sommerfugle
(Bergs.MS.m.l43). -punkt, et (f en), (nu
sj. Øjen-, * bet.l: s.d.; i 6ef. 2-3: LTid.
1724.791. Vikingen.l953.nr.l.8.sp.2). I) (sj.)

om punkt, prik i øjet; spec. om taarepunkt.

Øjen-: Eschricht.DetmenneskeligeØie.(1843).

10. 2) punkt, sted, hvorfra noget iagttages;

synspunkt (l.i); spec. (fagl., i perspektiv-

læren): det punkt, hvori beskuerens øje tæn- e'o

kes, idet tegningen udføres. Vi løbe: de an-
dre Planeter løbe ogsaa; men enten hasti-

gere, eller langsommere, end vi; derover
komme vi, i Hensigt til dem, at staae i

adskillige (0: forskellige) Øje-Vnnctei. Eilsch.

Font.54. Sal.XVIII.888. RaunkjærsKonver-
sationsleksikon.il. (1948). 975.

|| (jf. Syns-
punkt 2; nu næppe br.) overf., om udgangs-
punkt for en betragtning, bedømmelse olgn. vi

ville dømme om alle Ting, og vi ere- alle

Tider i det urette Øye-Punct. Eilsch.Font.69.
Man maae sætte sig i deres (0: antikkens
græske forfatteres) Sted, betragte Handlin-
gerne fra deres Øiepunkt, og ikke, som Per-
rault, dømme Borgerne i Athenen efter Pa-
risernes Sæder. JSneed.IY96. man haver . .

vildet give Læseren en Øyepunkt fra hvilken
Afhandlingen burde sees, nemlig som skre-

ven af en Froi^rietær -Yen. BiblNyttSkr.279.

3) (jf. -sigt og Synspunkt I.2; fagl.) punkt,
sted, hvorimod blikket rettes; genstand for ens
iagttagelse; spec. om saadant punkt, der er i

iagttagerens øjehøjde. Lapsen holder op at
begloe den Parterreloge-Skiønhed, der hid-

til har været hans stadige ØieTpnnkt. Rahb.
Tilsk.1798.135. SHPetersen.Konstenatoptage
Prospecter.(1840-41).6. man maa træde hen
til Marmor-Duen (i Peterskirken i Rom),
som man troer at svæve i vort Øiepunkt,
og da see, at vi maae hæve Haanden for at

kunne berøre åen.ECAnd.DB.152. S&B.
\\

overf. de Forandringer, som ere foregaaede
i Regierings-Formen . . burde være en af Hi-
storie-Skrivernes første Øiepunkter. J/Sneed.

11.297. -rand, en. (ogs. Øjen-. Ing.DM.78.
Drachm.BK.79. TidensKvinder.^^hl930.31. —
t Øine-,PoulPed.DP.(1937).94.126). øjen-

laagets frie rand; øjenlaagsrand. Taarerne . .

vælded ud over Øjeranden. JPJac.//.i34.
Panum.651. -rim, et. (jf. forb. rime for

øjet u. III. rime I.2, 2.2; metr.) rim, der

kun ud fra et ortografisk, men ikke fra et

fonetisk synspunkt er korrekt (fx. De 00 skej.

HBrix.(Dania.Y185). APhS.XY307. -ring,
en. (l.br. Øjen-. LehnSchiøler.DF.1.206).
spec. (zool.) om øjekreds (1); ogs. (og oftest;

jf. -bue 2, Øjencirkelj om regnbuehinde.

vAph.Nath.III.364(hos havkat), hos fugle:

vAph.Nath.IY479. Lutken.Dyr.*(1866). 186.

-rokke, en. [1.14.2] (jf. u. øjet 2; nu sj.)

\ den elektriske rokke Torpedo oculata (med
1-7 øjepletter). Brehm.Krybd.430. -saks,
-salve, en. se Øjen-saks, -salve, -side,
en. (ogs. Øjen-, Drechsel.Saltvfisk.137. Brehm.
DL.^II,1.131). (mods. Blindside; zool.) den
opadvendende side hos flynderfisk, hvorpaa
øjnene sidder. Tidsskr.f. Fiskeri. 1873.144.
DanmAkvarium.52. -sigt, en, et. (ænyd.

øynesict; jf. -punkt 3 og I. Sigt 1 03 4;

nu sj.) (maal for ens) blik, syn olgn. (Hven)
laae saa høyt og frit udi Søen, at intet var

i Vejen, som kunde hindre (Tyge Brahes)

Øyesigt.Slange.ChrIY15. Har du ogsaa ta-

get rigtig Øiesigt?YSO.IY026. sml. Feilb.

uegl.: M.s Død, som han allermest hafde

Øyesigt paa (o: saa hen til).Wing.Curt.228.

SkYid.IY.162. jf. u. Øjesyn 1.3: (kongen)

vofvede sig . . adskillige Gange for at tage
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. . Elfsborg Fæstning . . udi Øyesigt. Slange.

ChrlV.307. \\ spec. (flyv., nu sj.): det (ved

landing) at kunne se jorden med det blotte

øje. Cit.l940.(OrdbS.; som intk.). -sinn,
et. se Øjesyn, -skinne, en. [I.I6.4-5]

(fagl.) jærn- ell. staalskinne, der i den ene

ell. begge ender er formet som et øje. Harboe.
MarO. 8aVXXV.807. -skrne, en. [I.I6.5]

(undertiden ogs. Øjen-j. (jf. -bolt; fagl.). En
Øieskrue har Lighed med en Øiebolt, men
Stilken er ved Enden forsynet med en
Skruegang. Funch. Mar 0. 1. 61. Skotøjs 0. 44.

-skud, et. spec. (nu næppe br.) d. s. s.

I. Øje 15.3. vAph.Nath.VI.290. VSO.IV027.
t -skuet, part. adj. (jf. Øjenskue^ som man
har set med egne øjne. Sort.Poet.65. -skur,
en. (jf. Øjenspaltej se I. Skure 2. -skyg-
ge, -skærende, -skærm, -spalte,
se Øjenskygge osv. -spejl, et. (ogs. Øjen-;
i bet.l: Meyer.^584. Levin. VoreSygd.IY102.
i bet. 2: s.d.). I) (med.) et (1851 opfundet)
særlig konstrueret spejl med et hul, hvorigen-

nem øjets indre kan iagttages; oftalmoskop.
NordConvLex.^Y1084. SaVXI.211. 2) (sj.)

øjet(s hvælvede forflade) betragtet som et spejl.

det ene store Øjelaag gled langsomt i Vejret,

og der skød fra det indsunkne Øjespejl et

skarpt Lyn. GyrLemche.S.II.29. jf.: Tingene
i Verden kunne afbilde sig meget forskjelligt

i de forskjelligt organiserede (0: byggede)

Øienspeil (o: opfattes forskelligt af forskel-

lige mennesker).Ing.EF.111.71. -spil, et.

se Øjenspil, -splejsnings, en. [1.16.6] (ogs.

-spledsning. SøLex.(1808).107.145. Harboe.
MarO. 384. Sportsleks.II.495. -splidsning.
Funch.MarO.1.5. SaVXXII.40. — sj. Øjen-.
sml. Bl&T.). (jf. Øjesplids (u. II. Splids;,-

især 4>; det a,t splejse et øje i (tampen
ell. bugten af) et tov, ell. det saaledes dan-
nede øje. Smaasløjd.289. jf. Kaper.'' -sprog,
-sprosse, -sprsekke, se Øjensprog osv.

-stang, en. [I.I6.5] Øjestænger er .

.

Stænger, hvis Ender er udsmedede til Øjer.

SaUXXV813. TeknLeks.II.620.
Ojeste-blik, et. se Øjeblik.

t Øje-sted, et. (fsv. ognastadh, oldn.

aug(n)asta5r) øjenhule, et af Øyestedet ud-
slaget Øye.LTid.1756.400.
Øjesten, en, % et (Biehl.Dq.IV.120;

i forb. vogte som mit øjesten; sml. Kalk.
IV.987a^'^). ['coiaisdeJn] (nu lidt sjældnere

(i rigsspr.) Øjen-. Holb.Stu.II.4. sa.Plut.

III.9 (menlØie- fx. sa.Jep.IV.6. sa.Hh.II.
198). Bagges.NK.261. Blich.(1920).XX.78.
Brøndum-Nielsen.PM.56. FrGrundtv.LK.60.
se videre u. bet. l.i-s. i bet. 3: s.d. — nu ikke
i rigsspr. Øjne-. Hostr.G.23. sa.EF.1.5. sml.

Esp.154). flt. -e ell. (1. br.) d. s. (Ing.DM.'
116. Feilb.). (ænyd. øye(n)-, øyne-, øge-, øwe-
sten i bet. 1, glda. øghensten, sv. ogonsten,
no. øyestein, oldn. aug(n)a-, augusteinn, øje-

æble, sml. ty. augenstein, sten med øjefor-

mede pletter, ell. rund, ægformet sten)

».. ') (jf- Øje-stjerne 1, -æble 1-2 og u. Sten

6.5) øjets (sorte) synsaabning; pupil (2);

navnlig i bet. I.2-3 ogs. om (m. tanke paa)
hele øjeæblet (1). I.l) (nu især i folkeligt,

lidt gldgs. spr.) i egl. bet. Har du ikke Øie-

steen, da vil du fattes Lys. Sir. 3.24. den
sorte midterste Deel (af øjet): „Øienstenen",
(som bedre kaldes "Puipillen). Esehricht.Det

menneskelige Øie.(1843).ll. de Taarer (som
moderen græd) havde taget Synet fra én

10 Øjesten paa hver af (børnene), saa de nu
kun havde hver ét Øje at se med. SvGrundtv.
DF.II.118. Silden (anses) at være tilstræk-

kelig gjennemtrængt af Saltlage, naar der
viser sig en lille sort Prik i Øjestenen. Fi-
skeritidende.1884.319. i forb. (ofte styret af
&f), der angiver udtrykket i øjet ell. blikkets

art: *Engle-Lyvs og Ære
1
Skinner af hans

(0: martyren Stefans) Øye-steen. Kingo.SS.
IY.107. *hendes Øiestene vare

| Saa venligt

20 skinnende og klare. Winth.Morsk.33. Der stod
Gnister af hendes Øjenstene . . hun smed
en Ske hen ad Boxået.AaseHans.S.W.

\\

(jf. u. Mundelip, I. Snip 2.3j i en børneremse:

pandeben, øjesten osv. Thiele. ^11,1.130. Fr
Grundtv.LK.60.

|| (jf.bet.1.3) talem. (efter

Sach.2.12): røre ved ens øjesten, (nu sj.)

røre ved ens ømme punkt, anfægte hvad der er

en kærest, volde en en stor smerte olgn. At
røre ved mine Papiir, er at røre ved mine

30 Øyensteene. Holb.Stu.II.4. det var at røre

ved Sighvats Øie-Steen, naar man sagde
noget Ondt om hans }i]ertens-Yen. Grundtv.

Snorre.II.266. Mau.II.612. 1.2) (om klassiske

forbilleder se FalkT.EtymWb.1418) i (nu
mindre br.) sammenlignings-udtr.; næsten kun
om hvad der er en meget kært ell. vogtes med
største omhu. ved hver Skilling han skildte

sig ved, var det som om han rev sin Øie-

steen uå.Biehl.DQ.III.271. tag dette Billede

40 med dig! — jeg skiller mig nødig fra det,

og du svarer mig til det som min Øiesteen.

Ing.VS 1.133. øm som en øjesten, se øm
3.3.

II
i udtr. for at elske meget højt. (derfor)

har jeg ham . . saa kier som min Øiesteen.

Biehl. DQ.III. 106. Kierk.XII.364. han el-

sker hende som sine egne Øjenstene. j?oZ-

stein.(Isl Sagaer.II.191). \\ (efter 5Mos.32.10.

Ps.17.8) i udtr. for at beskytte, gemme, vaage

over med nidkærhed; i forb. som bevare
50 (JSneed.III.138), forvare (nu næppe br.

Holb.Ul.III.4. sa.Plut.IIL9), gemme (Kom
Grønneg.III.56. PAHeib.Sk.1.65), vogte
(Biehl.DQ.IV120. Vogel-Jørg.B0.616) en, no-

get som sin øjesten, ell. passe paa (Ar-

laud.'(1878).5. Vogel-Jørg.B0.451) en ell. no-

get som paa sin øjesten. 1.3) overf.; dels

(nu næppe br.) om hvad der er det centrale,

det vigtigste, kernepunktet: det, som er Øie-

stenen i det borgerlige Selskab, Sikkerheden
60 paa Eiendomme.JSneed.lv34. God Mynt er

altid et Riges Herlighed og Fordeel, og
Penge er Landets Øiesteen. OeconT.VI1.31.

II
dels (især talespr.) om hvad der er en kærest,

dyrebarest, den ædle Stad Troja Asiens Zierat
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og 0yesteen.Holb.Ul.Y5. Handelen var (fø-
nikernes) Øiesteen . . at vilde deele eller

forstyrre den, blev anseet for et Fredsbrud.
OGuldb.VH.I.581. *vort frændehjem, vor
fødeø,

I

vor øjesten, vor odels-vang !LZo/od.
Bornholms drape.(1871).3. i personifikation (jf.

ndf.): *Du (o: Sønderjylland) kommer klædt
i hvidt og rødt og smiler os i Møde.

|
Hil

dig, vor Moders Ø]ensten. Pont.(UdeogHjem-
me.(BerlTid.)''h2l918.3.sp.l; i FædrelSange.
168: Øje-J. — nu næsten kun om levende

væsen, især person (spec: ens foretrukne,

kæreste (lille) barn): far vel min Daatter
Marthe! far vel min Øje-Bteenl Holb.Jep.

IY6. *„Saa kjær for Kongen er da denne
Søn?" . .

I

„Hans Eet og Alt, hans Øiesteen

er Tithon." Pa2M.T.2. *En lille Silkepuddel
.. Sønnens 0]esten.Drachm.DJ.I.130. jf.:

*Een
I

Som jeg (o: elskeren) tilbad, som
var min tredie Øiesteen. TFess.37.

||
(til dels

til foreg, gruppe; foræld.) om monarken (som
rigets ,,øje" ; sml. I. Øje 11). *Smiil, Ver-
dens Øie, smiil! Glæd Nordens Øie-Steen!

|

Gid Salvings-Festen maa for Skyer blive

Teen\LTid.l731.355. jf.: *Du (o: kongen) er

vor Øyesteen, Dit Øye seer paa vores Tarv.
LTid.1754.116.

2) (sj. i rigsspr.) om hvad der fungerer
som ell. sammenlignes med en øjesten
(l.i); fx. om ædelsten som et gudebilledes øje:

Oehl.XXXII.83. \\ fandens øjesten (o:

valmue), se Fanden 2.1.

3) (fagl. ell. dial.) om sten, mineral, stof,

der anvendes mod øjensygdomme, ved
øjenpleje; if. ældre overtro, om safir: Drag-
sted.ÆdleStene.(1933).129. \\ om lapis. Vare
L.*941 (Øien-). fandens øjesten, se Fan-
den 2.2 slutn.

4) (jf. I. Øje 16.4; sj.). „Den Steen med
et Hul igjennem, der anbringes som yderste
Steen i et Fiskegarn." Coirø.

Oje-stilc, et. [1.16.6] ^ stik, hvormed
der dannes et øje. Funch.MarO.11.151. SaV
XXII. 304. -stilk, en. se Øjenstilk. -stjer-
ne, en. (egs. Øjen-. i bet.l: LTid.1727.780.
Tode.Overs.af Øien-Raad.(1796).37 . se ogs. u.

bet. 1). I) om (dele af) øjet (m. henblik paa
straaleglans, (funklende) liv); dels f om regn-

buehinde: ConvLex.XX.292. Anat.(1840).II.
262. dels (nu næppe br.) om øjesten (l.i),

pupil: PhysBibl.III.2. AWHauch.(1799).334.

II
ogs. (poet., nu sj.) om (straalende, lysende)

øje. Øjen-: Ing.DM.70. *(hun) fæstede de
mørke Øjenstjerner

|
. . paa Ungersvendens

Aasyn.VThist.D.60. 2) f stær (II). vAph.
(1759).327. -straale, en. se Øjenstraale.

t -stær, en. (jf. -stjerne 2) stær (II). Am-
herg. VSO.IY027. -svaghed, -syge, en.

se Øjen-svaghed, -syge.

Øjesyn, et. ['ooiaisy?«] (nu sj. i rigs-

spr. Øjen-. Prahl.BJ.18. Huusholdn.(1799).
1.24. JVJens.HF.57. Buchh.SP.268. Johs
Wulff.T.60. jf. Leth.(1800; Øjn-j. Feilb. nu
næppe br. Øjne-. Schousbølle.Saxo.121. —

nu kun dial. Øjesiun (-sjun). PoulPed.DP.
(1937).51.101. Holb.Bars.II.5. Falst.Ovid.63.

119 (men smst.61: -Synj. FrHorn.PM.132.
jf. MDL.666. Feilb.). flt. d. s. (ænyd. øye(n)-
siun, -syn og øyesyvn (Kingo. SS.V 360),
øinesiyn (smst.1.8), glda. øye-, øghæ(n)-siun,
-syn ofi., æda. øgh(æ)-siun, -syn ofl. (DOL.
11.436^ m. var.), fsv. øghna(-)syn og øghsyn,
aasyn, no. øyesyn, oldn. aug-sjon, -syn; af

10 I. Øje og Syn || sml. øjensynlig || bortset fra
den ndf. sp. 1566^*^ nævnte anv. nu næsten
kun foræld, (arkais.) ell. dial.)

A. (jf. u. Øjesigt^ om handlingen, virk-
somheden ell. evnen til at se, iagttage med
øjnene, ell. om øjets udtryk; blik (II.3);
syn (1, 2, (4.1), 6).

I) (jf. u. Syn 6.2 og I. Øje 7; især i forb.

m. karakteriserende adj. (se fx. u. bet. I.2)

ofte delvis til bet. 2) det at se, betragte noget,

20 rette blikket, øjet mod noget; blik (II.3.2);

øjekast; ofte m. forsk. spec. (bi)bet., især

som udtr. for en understregning af, at noget

er iagttaget med ens egne øjne, ved selvsyn,

ell. som udtr. for opfattelses-, skønneevne (jf.

bet. 3 og II. Blik 3.3j ell. for at blikket aar-

vaagent, forskende hviler paa, rettes mod noget.

*Fordi jeg saae en Skam, derfore maa jeg

lide,
I

Og ald min Feil udi mit Øyesiun
hesta.Sir.Falst.Ovid.63. *Fornuften staaer for-

30 baust blot ved den Glands jeg seer
|

I Øje-

synets Kreds, den Plet kun af det hele.

Tullin.1.191 (jf. Øjekreds 2). lad dit Øjesyn
med Velbehag svæve ned over Marker og
EngelBlich.(1920).XIX.135. — spec. i flg.

anvendelser (mer og mindre faste forb.): 1.1)

som subj. et forgiftigt Dyr, hvis blotte Øie-

syn er nok til at dræbe. Biehl.(Skuesp.VI.

199). *Man seer saa langt, som Øyesyn kan
række. NordBrun.ES.56. der er øjesyn for

40 ået.Feilb. \\ i udtr. for, at et (fiygtigt) blik

er nok til at erkende et vist forhold, at dette

kommer klart til syne, er evident; i forb. som
øjesynet lærer (Tode.8T.II.44. Huusholdn.
(1799). 1.24), viser (Balle.Bib.I.105. Rawert
(&Garlieb.Bornholm.(1819).144. VSO.IV.027)
olgn. At dette nu har sig saaledes, det kand
Øyesynet selv best erisire. LTid.1738. 243.

„Ellinge var i Oldtiden bygget paa en
Halvøe." Øiesynet bekræfter troligen dette

50 S3ign.JHLars.HA.I.97. \\ i udtr. for, at noget

(spec: en lokalitet) iagttages med egne øjne.

Øyesynet af et Stæd, som en gammel Skri-

bent har beskrevet. LTid.1754.39. et Øiesyn
(er) i høieste Grad nødvendigt for den, som
vil danne sig en selvstændig Mening (orn

Jerusalems topografi i oldtiden). Scharling.

Reisestudier.(1892).206. 1.2) som obj. *Hold
dit Øyesyn i Tømme,

|
At dig intet Ont

skal skee,
|
Thi det vil sig ikke sømme,

|

60 Pigers skiulte Ting at see (0: belure dem i

deres nøgenhed). Helt.Poet.134. kommer Du
for at skienke dette afsielede Legeme et for-

agteligt Øiesyn? Biehl.DQ.1.115. Jo, saa min-

sæl om (kassen) ikke nok kan være der
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(o: i en taske). A tøks jo nok, a kun' se det

saadan . . a har altid haft et . . godt Øjesyn.
ErlKrist.(PoUVil934.Sønd.l5.sp.l). — i udtr.

som kaste et (bistert, mildt) øjesyn paa
ell. til en ell. noget: Eolb.JH.II.524. *hand
af Arrighed sig river i sit Haar,

|
Et bister

øyesiun hånd op til Himlen slaaer. TForm.
Sat.36. Ved disse Ord kastede Helten et

rædsomt Øiesyn paa Thorgrim. Suhm. (Sk
Vid.X.65).

II
have et vist øjesyn til en,

betragte vedk. med et vist Mik. De have et

slemt Øiesyn til ham her idag.Kriminalf.92
(nordsjæll. replik), saa rejser der sig In (o:

en mand) op . . og kiger paa mæ — og ded
vå saanen et unneligt Øjesyn, han havde
til mæ.Gravl.EB.50. || tage et (vist) øje-

syn af ell. over noget, granske, iagttage

(grundigt) med blikket; skønne over v. hj. af

blikket. Et Sted købte de Damebilleder .

.

Der var tillige mange Bøger og Skilderier . .

men disse Ting nøjedes de med at tage et

Øjesyn af. Saadanne Sager staar ikke i Pris

for Fiskeve. Gravl.0en.lO7. tage et godt øje-

syn over, hvad der nu skulle plantes, tyndes
ud (osv.; i haven). Socialdem.^'^hl952.Till.8.

sp.3. 1.3) styret af præp.; flg. anv. fremhæves:

II
styret af af (ell. fra; se ndf. 1.57). 1. i forb.

som dømme ell. kende af øjesyn(et)
(af eget øjesyn), dømme efter synsindtrykket,

henh. kende af udseende ell. (spec.) ved selv-

syn, af et Øyesyn fatter (man) en heel Hi-

storie, som ved lang Læsning ikke kand
begribes. H.olb.Hh.1.502. (vore forfædres) Byg-
ningsformer kende vi ikke af eget Øjesyn,

enhver Rest af dem er fortæret af Tiden.

JLange.1.284. Folk der berettede af Øjen-

syn . . sagde, at (enhjørningen) var saa

rynket i Ansigtet. JFJens.fir.i 7S. 2. i udtr.

for, at noget er ell. Hiver usynligt for ens

blik, kommer en af syne; dels i forb. som
komme (Holb.Heltind.I.213. se ogs. ndf.),

svinde (Bregend.DN.48) ell. være (en)

(ud(e)) af øjesyn(et). Førend han kunde
komme derhen . . var Vognen allerede af

hans Øyesyn. KbhAftenp. 1778. sp. 662. Lad
da aldrig disse faae Pligter komme dig af

Øiesynet, læs dem igiennem Morgen og Af-
ten. Spøgefulde Ægteskabspligter. (overs. 1 786).
14. Var (bierne) først ude af Øjesyn, havde
man ingen Ret til dem mer. Halleby.34(jf.:

naar (bierne) flyver ud af en Mands Øjesyn,
da tilhører de den, der finder dem. DGL.
Overs.II.212). Feilb. — dels (jf. 1. Øje 9.2)

i opfordringer (i forb. m. bortj til at forføje

sig bort, forsvinde fra den talende: Bort af

mit Øiesynl Ew.(1914).II.237. jf.: ud! bort
fra mit ØiesynlJPJac. 1.209. \\ styret af
efter. 1. i udtr. for, at et forhold kendes af

selvsyn. (Luther) skrev . . til Landsmænd om
tyske (skole)Foih.old; men (Chr. Pedersen)

kjendte af egen Erfaring de tilsvarende

Onder hjemme fra, og dem skildrede han
efter eget Øiesyn. Brandt.CP.230. (jf. ndf.

sp.l566^*:) dømme efter Øyesyn.JBaden.

DaL. Leth. (1800). 2. i forb. efter (ens)

øjesyn, efter øjet at dømme; tilsyneladende;

saa vidt man kan se. Vande, som have den
Kraft at drage alting over med en Steen-
hinde . . og derved efter Øiesyn at for-

vandle Træe til Steen. Suhm. 11.61. begge
Fyrster . . skiltes ad, efter Øiesyn, som lige

ærlige Venner. Molb.DH.11.189. Stagen knæk-
ker, når man stikker den i Vandet, efter vort

10 Øjesyn. UfF. 3. i udtr. for et (personligt, indi-

viduelt) skøn. aldrig saa (han) efter mit
Øjesyn bedre ud, end da jeg saa ham ligge

Ug.Gude.0.76. (jf. ovf. sp.l565'\-) Skal man
allene dømme efter Øyesynet, saa maae
man antage, at Solen . . løber omkring
Jorden. PSøeborg.SC.2. denne, efter Øiesyn
at dømme, i sine Meninger noget ustadige
catholske Theolog.Molb.B.55. spec: efter,

paa øjemaal. Vi kunde (ikke) forsikre den-
20 nem, at denne taxering skulde aldelis være

så accurat som nogen landmåling, såsom
dend allene sker efter øiesyn på størrelsen.

Cit.l715.(Vider.L3). Bjergets Høide, vil jeg

efter Øiesynet anslaae til . . 230 Fod over
Havet. JNPanum.Bornholm.(1830).32. Hvor
Langvæggene skulde være, blev der med et

Par Alens Mellemrum lagt Stolpestene, som
man lagde efter Øjesyn. AarbFrborg.1918.18.
Feilb. UfF. \\ styret af for; især i udtr. for

30 at frembyde sig for ell. være (u)tilgængelig

for blikket ell. (i videre anv.) opfattelsen,

tanken. *Palladset . .
|
To ranke Træer for

Øiesynet dække. Rein.226. det var en vis og
bestemt Dag fra min allerførste Ungdom,
jeg havde for mit Øjesyn. JakKnu.CD.21.
de for Øjesjm direkte tilgængelige Slim-

hinder. Wernøe. Et diagnostisk System. (1931).
52.

II
styret af i; især i faste forb. m. verber,

navnlig i udtr. som faa, have ell. (se ndf.)

40 tage i øjesyn, Maanedens Begyndelse
(regnedes) fra den Tiid de finge den nye
Maane først i Øyesyn. Holb.JH.1.208. een
Kirke . . dend ieg stedse heele Aftenen be-

holt i Øyesiun. Æreboe.41. naar man boer

paa et Sted, hvor man kand have en smuk
Egn . . bestandig i 0ye-Syn.ikfossw.Term.22.
(han) præsenterede Plagen. „Men kom dov
ind over Gær'et I . . Elle' s ka' Di sgu ikke

ri'ti' faa ham i Øjesyn." Wied. Silh. 139.

50 denne Sort Tøy . . falder meget got i

Øyesynet. Adr.^*l*1762.sp.ll. Grændsen ..

er saa skarp, at den endog falder den frem-

mede Reisende i Øiesyn. Schiern.HS. 1.269.

tage i øjesyn, (jf. IL tage 8.1 og forb. som
tage i øje (se I. Øje ll.i^, tage i øjesigt

(s.d.), tage under øjesyn (se ndf. sp.l567^ );
i rigsspr. især tQ) betragte (prøvende, gran-

skende, indgaaende); besigtige, (ofte i forb.

m. adj. ell. adv. som nærmere bestemmelse,

60 i udtr. som tage en ell. noget i kritisk ell.

nærmere øjesyn, ell. (nu hellere) tage en,

noget nærmere (Bergs. PP. 203. Esr.8.15

(1931)), nøje (UfF.), skarpt (Bergs.FD.141)

i øjesynj. (Chr. II) begav sig . . til samme
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Stad for at tage den i Øiesinn.. Holb.DH.II.7.

(jeg) traadte hen for Vinduet, for at tage

de Dansende i Øiesjn.Blich.(1920).XIY218.
(hun) vendte Hovedet fra ham for . . at

tage Landskabet til den modsatte Side

i nærmere Øjesyn. CMøll. Turistkompagniet.

(1889).331. stig op paa Pisgas Tinde, løft

dit Blik mod Vest og Nord . . og tag det

(o: landet) i Øjesyn (1871: se det med dine

3.5 og Syn 8.i^ om øjet (1.5) som syns-
organ. *(hun) gik , . tilbage

|
Med taared

Øye-siun, med blegned Kind og Hage.
PoulPed.DP.(1937).51. omendskiønt jeg til-

troede mig selv et skarpt Øiesyn, saa lø-

ber dog alting i eet for mig. KhhAftenp.
1779.sp.727. (disse elskeres) Øjesyn har den
Skavank, at de bestandig se deres elskede

med en Glorie. PMøll.(1855).IL79. han har

Øine). 5Mos.3.27 (1931). Feilb.
||

(nu næppe lo ikke hans (o: sit) øiensjn.Feilb. uegl.: brug

br.) styret af under; dels m. sa. bet. som
tage i øjesyn (se ovf. sp.l666^*): Alt dette .

.

mærckværdige efterlod ieg icke . . at tage

under Øyesyn og Betragtning. Seidelin.46.

dels i udtr. for, at der udøves kontrol, (vaa-

gent) tilsyn: (hun blev) indsluttet i et Closter,

hvor hun under skarp Øyesyn dagligen

maatte \e\e.LTid.l736.718. \\ styret af ved,
i udtr. for selvsyn ell. for at opfatte noget

din Fornuftes Øyesinn. Høm.Moral. 1. 54.

II
i udtr. for synssansens svigten ell. tab.

*Mon mit Øiesyn mig syige? NKBred.Hex.
83. *(han tvang) Romanos

|
Med Trusel om

sit Øiesyns Forliis,
|
At ægte mig. Oehl.VIII.

25. uegl.: de Boglærde siden Anders Vedels

Dage (havde) forloret deres Fædres Aand
og Øiesyn. Grundtv.Saxo. I.XXII. i forb. som
blinde, blænde øjesynet: Luftens dirrende

(kun) med blikket. OGuldb.Br.268. min ved 20 eller bølgende Bevægelse . . forvilder og
Øiesynet paa Stedet stadfæstede Overbeviis-

ning om at (det) har været Havbund. JHLars.
EA.I.97. (slagternes) Mesterprøve: ved det

blotte Øiesyn at kunne bedømme en Studs
Yægt. FolketsNisse.^^lsl851.sp.ll. det er van-
skeligt . . blot ved Øjesyn at kende Forskel

paa Imitationen og den ægte Sten. NaturensY
1914.98. spec. i udtr. for kun at ofre noget

et flygtigt øjekast, se overfladisk paa noget:

blænder Øjesynet. Blich.(1920).XX.14. hans
Øjesyn dummedes af hans Afmagts-Taarer.

Aakj.GK.92. uegl.: *Soelen Afsked tog . .
|

Og lod sit Øyesiun af Aften-Skygger blinde.

PoulPed.DP.(1937).101.
B. hvad der ses, opfattes med syns-

sansen, er maal for blikket.

4) (sml. Syn 8.2^ aasyn; ansigt, hun
(0: barselkonen) seer hiertelig ilde ud

en Leerurne, — saavidt jeg ved et flygtigt 30 hvis jeg ikke havde vidst, at det var Ma-
Øjesyn opdagede — (hulens) eneste mærke-
lige Gienstdinå.Blich.(1920).XX.34. (de en-

gelske skuespil er) fulde af vanskelige og

høytravende Talemaader, som man strax

ved første Øyesyn ikke t&tter.Holb.Ep.

III. 266. vAph.(1772).II1.510. En Granit-

statue af en ægyptisk Dronning . . kan ved
første Øjesyn se død nå.VilhRasm.ÆM.82.

2) (jf. u. Syn 5.2 og I. Øje 6j udtryk i

damen (kunde jeg ikke) have kiændt hende
igien . . hun maae tage sig selv i agt,

thi hendes Øjesiun staar mig ilde a,n. Holb.

Bars.II.5. FrHorn.PM.132. *„Har han da
fornærmet dig?"

|

— „Ja! med sit Ansigt.

Sligt bar ingen ærlig Mand."
|
— F. (smi-

lende): „Vi dig mishage begge med vort

Øiesyn.
|
Med Aarene — sandt nok — vi

er ei smukke meer." Oehl.XII.189. I er da
øjet (ell., jf. bet.å, ansigtet); blik (II.3.i); 40 meget lykkelig .. Er det Sanden! Saa
ofte (jf. u. bet. 1 beg.) i forb. som have et

bistert, ondt osv. øjesyn. *Hand (0: Ovid)

skrev i Skythien, blandt hiine fæle Trolde,
|

Hvis bistre Øjesyyn paajoog ham tidt dend
Kolde. LThura.Poet.120. *Hans muntre Øie-

syn bevidner Hjertets Fred. Faye.LitArb.I.

44. der var saadan noget underligt Rart i

Dit Øiesyn.AntNiels.FL.1.26. Han havde
„et mørkt Øjesyn", som Jyderne udtrykker

har jeg taget Fejl af Eders Øjesyn da?

JPJae.I.176.

5) udseende; ogs.: skue; syn (6). Imid-

lertid møder dem (0: indianerne) . . et ret

selsomt og gandske uformodentligt Øyesyn
(0: Columbus's skibe). Eilsch.Font.91. VSO.
IV.027. Feilb. det er et ledt øjesyn (0: om
ko ell. hest, der ser daarlig ud). UfF. i forb.

som give et smukt øjesyn: den Kongelige

det, og hvorved de ikke forstaar onde Øjne, 50 Residentz-Stad . . giver Eders Kongel. Maje
men et Blik, der ruger over — noget. Jørgfen

Niels.D.19. have et ondt øjesyn, spec.:

have onde øjne (se u. I. Øje 6.1J. de (0: sven-

skerne) har et ondt Øjesyn . . eller hvadfor
tror I Smaapockern' har grasseret hver den
Gang de Helvedes Kumpaner har (været)

her i Landet. JPJac. 1.44. Feilb. || efter af,

i udtr. for at en følelse, karakter osv. afspejles

i øjets udtryk. *Læs af mit Øie-Sjni min

stet dagligen et fornøyeligt Øyesiun. Slange.

ChrIY.I.)(l.v Ferskentræer . . i fulde Blom-
ster, hvis lyse violette Farve [gav et be-

hageligt Øyesyn. PAHeib.E.185.
»jet, adj. ['(oiai; som 2. led i ssgr. -^mV^t]

(ænyd. -øyet og -øget, -øuet (se u. surøjetj,

glda. -øget (se u. snar-, vindøjetj, sv. -ogd,

no. -øyd(d), oldn. eyg(6)r (i forb. som vel

eyg(5)r, med smukke øjne, eygbr mjok, stor-

Elskov og min Lykke. Wess.lO. Bagges.NK. 60 øjet, samt i blåeyg(6)r, blaaøjet; ogs. i bet. 2,

125. Hun saa' mørk ud af Øjesynet. Bregend.
Møllen.(1936).301.

3) (jf- Syn 6.1 og I. Øje b) syns-evne,
-sans; blik (II.3.3); undertiden (jf. II. Blik

om tov: forsynet med øje (I.lQ.e)) , eng.

(-)eyed (og eyeyj, jf. ty. åugicht, (-)augig;

til Løje; sml. øjnet) I) til I. Øje A-B (især:

1); næsten udelukkende (jf. dog: Nagirerne,
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de langagtigt øjede (o: i „Niels Klim").
HBrix.AP.Y241) som efterled i ssgr. m. let.:

som har øj(n)e af en vis, ved forleddet ud-
trykt art, beskaffenhed ell. i et vist antal;

i talrige ssgr. (der i alm. er behandlet paa
alfabetisk plads i DO.) , saaledes m. h. t.

udseende (farve, form, størrelse, skavanker
ell. udtryk): blaa-, blid- (VilhAnd.HS.316),
brun- (Elkjær.MÉ.32), bælg-, glas-, grøn-,

hul-, klar- 1, klat-, kvie-, mild-, mørk-, ring-,

rund-, rød-, skel-, skæv-, sort-, stilk-, stor-,

sur-, tør-, vaad-, vindøjet; m.h.t. synsevne:

dum-, falke- (KMunk.DU.50), klar- 2, los-,

lys- 2, skarp- 2, svag-, varøjet; m.h.t. an-
tallet af øjne: enøjet; sml.: Argus . . den
hundredeøiede (alm.: hundredøjede^ Be-
vogter, som Juno havde givet lo.Meyer.^
43. *en mangeøjet Fine. Kaalund.376. *en
sextenøyed (o: yderst aarvaagen) Krem-
mer. Holb.Paars.341. 2) (især fagl. og oftest

som sidsteled af ssgr.) til I. Øje C, om (dele

af) ting.
\\ (jf. 1. Øje 13.4 og ænyd. *min

glasøyed kikker (Kalk.II.52)) i forb. som
en-, toøjet kamera. FotoLeks.51.

\\ (jf. I. Øje
14.1 ; nu sj.) Øiemarmor . . En Art blom-
met eller øiet Maxmor. VSO.IY024. om ved:

Mohr&Nissen. Ty.- da. Ordbog.I. (1900). 69.
||

(jf. I. Øje 14.2 ; nu 1. br.) om dyr: forsynet

med øjepletter (2). swZ. Øjerokke: Den pig-

gede og øyede Rokke, (. . raja oculata.)

Den har Øyefigurer paa Svømmefinnerne.
vAph.Nath.VI.544. jf.: den firøjede Flyn-
der . . har paa brunliggrøn Grund 4 store

Øjepletter. Bøi;P.77i.573.
|| (jf. I. Øje 16.4;

sj.) forsynet m. (gennemgaaende) hul; om
naal: Bl&T. jf. langøjet 2.

|| (jf. I. Øje

16.7^ pibet (1.2); især (jf. u. storøjet slutn.)

om ost: Moth.658. Kidde.AE.11.258.
Øje-tak, -tand, -tjenende, -tje-

ner, -tjeneste, se Øjentak osv. -tryl-
lende, part. adj. (jf. ovf. sp.l5W*^; sj.)

som (for) tryller øjet, blikket; yderst indtagende,

charmerende; henrivende, den meest øietryl-

lende Stad i Emo^a. Bagges.DVX.267. jf.:

*(digteren) bevarer i det stille Hierte . .
|

Hvert Smiil, hvert Blik, hvert Øientryl-
lerie (fra den tilbedte). sa.Ep.248. -vand,
-ve, -vender, -vidne, se Øjenvand osv.

-vig, en. (Øjen-, Moth.012(u. Øieskarn;
men smst. som opslagsform: Øievigj. Gram.
Nucleus.598. Levin. (u. Nig)). (ænyd. øyen,
øyne vig, fsv. øghno wik; jf. -vinkel og
1. Vig 2; nu næppe br., sml.: „alm. Øien-
krog." Levin. (u. Yig)) øjekrog (1). VSO.IV
027. t -vink, et. (ænyd. d. s. (Kingo.
SS.1I.36), en^. eye-wink, f«/. augenwink

; jf.

Vink 1) blik; øjekast (navnlig om betydnings-

fuldt, medvidende, talende, hemmeligt tegn

med øjnene). *Me(i half-døed Øye-vink hånd
stirred anké[\g.Sort.Poet.69. *dend U-tugt,
du

I

Med milde Øje-Vink bedreved har,

LThura.Poet.321. vAph.(1759).327. VSO.IV
027. -vinkel, en. (ogs. Øjen-. Anat.(1840).
11.238. NordConvLex.V821). (jf. -vig og u.

Vinkel 2 ; anat., fagl.) øjekrog (1). Skjelderup.

Anthr.II.60. den indre og ydre Øienvinkel.

Anat.(1840).1.41. jeg (o: en mand, der sidder

model) var . . stiv i masken . . Gennem den
yderste øjevinkel kunne jeg se en mand som
K. .. sad og talte meå.PoU''hl952.Sønd.
3.sp.3. -vippe, en. se Øjenvippe, -seble,
et. (sj. Øjen-. ErlKrist.BT.75. Waugh.Sort
Uheld.(overs.l943).42). (ænyd. øyæble, mnt.

10 og(e)appel i bet. 2, ty. augapfel i bet. 1 ; jf.

-bolle, -klod, -kugle og Æble 4.2) I) (bet.

synes sj. før ca. 1800-1850; VS0.1V021 an-
fører kun ordet (med Moth. som kilde, og m.
bemærkningen „obsol."j i bet. 2; ikke med-
taget i Molb.s ordbøger) det kugleformede syns-

organ, der hviler i øjenhulen (og hvis forside

domineres af pupil og regnbuehinde med den
omgivende hvide senehinde); Bulbus oculi.

Den yderste Hinde (i øjet), som indslutter

20 hele Øieæhlet.AWHaueh.(1799).333. *Øie-
Æblet (o: hos negre) som en Snee.HCAnd.
SS.IX.380.Anat.(1840).II.247. (han) drejede

sine gule Øjeæbler mod Vinduet. Martin
AHans.N0.178. 2) (nu sj.) øjesten (1 beg.);

pupil. Moth.012. hendes Øjenlaag var spær-
rede op, saa der var skrækkelig meget hvidt
omkring hendes Øie3sh\eT.Buchh.UH.63.
Øjle, en. se Øgle.

I. Øjne, flt. af I. Øje.

II. ejne, v. ['(oina] -ede ell. (nu ikke i

rigsspr.) -te (Bagges.1.156. jf. Feilb. TJnivBl.

1.389 (nordsjæll.)). vbs. (sj.) -else (Rahb.
Min.1793.IV23). (ænyd. i forb. øyne paa
en, betragte (nøje, ufravendt) (DPs.1.393),
SV. ogna, no. øjme; til I. Øje; jf. II. øje

og øjnelig)

I) ^f/. gennem-, om-, opøjnej til I. Øje B:
se. I.l) opdage med blikket; faa øje paa;
blive var; navnlig m. tanke paa, at synet

40 er forbundet med vanskelighed, usikkerhed,

kræver anspændelse (fordi genstanden ligger

fjernt fra iagttageren ell. i taage, slet belys-

ning, flimmer, kun træder frem glimtvis olgn.):

skelne med øjet; skimte, (de) ere alt flyg-

tede, og saa langt borte, at man neppe kand
øyne dem meeTe.Holb.Ul.IV14. Forresten

øjner Man paa de store Lyngbakker kun
lidet Grønt. Blich.(1920).X.54. (hun) skyndte
sig til Vinduet for endnu i Mørket at øine

50 hans Skygge.Gylb.TT.66. (hun) saa efter

ham, saalænge han var at ø]ne.GyrLemche.

S.III 45.
II

(især til den ovf. 1.44 angivne

bet.) uegl., m. h. t. noget abstr. *Hvo øiner

Feil hos sin tilbedte Fige? Rahb.PoetF.II.48.

Man kan endog øine en Tid, hvor der ikke

vil være noget nær tilsvarende til det nu-

værende Begreb „Uiemmet".FDreier. FFr.
44. allerskarpest øjnede han (o: en forfat-

ter) det store og almene, naar han opdagede

60 det i det am&a. MartinAHans.&Elfelt.Jørgen
Nielsen.(1953).12. ofte i forb. som øjne en

chance, fare (Allen.I.135. VlaCour.DH.II.
244), et haab (PAHeib.Sk.II.lOl. VSO.IV
028), hjælp (SalmEus.100.3. Boye.AD.II.

XXVII. Rentrykt •/. 1954 99
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101), en mulighed (Blich.(1920). XIV. 176.

PersonalhistT.1952.51), redning, en udvej,

en vinding (ABDrachm.Afh.23). 1.2) (nu sj.

i rigsspr.) betragte; iagttage, (ofte uegl.).

undertiden har (den ty. forf.) øinet en Ting
fra den Side, hvorfra vi som Indfødte ikke

betragte den. PAHeib.II.356. Verdenskrigen
øjnet fra den lille By. Bergstedt.III. 46. Mage
til smarte og dygtige Folk som Amerika-
nerne har Verden ikke øinet. FrPoulsen.VY i'o

159. jf.: øjne En, stirre paa En. UfF. \\
(sml.

se 9(i) og sp.867"^-) m. nærmere bestemmelse

(præd., udfyldende navnemaade) til obj. da
jeg vaagnede, og nu, efter mere end tre-

dive Aar, henvandrede ved en Gammas (o:

hustruens) Side, øinede mig ene.Rahb.E.Y
129. *Han øiner dem for Enevælden stride.

FGuldb. 1.165. *ingen øjner livets lue på
min hvide pande brænde,

|
når jeg vandrer

myg og ene i min faders urtegård. NMøll. 20

R.4. 1.3) (i rigsspr. nu især (o) i forb. som
saa langt man kan øjnej intr.: kikke; skue;
stirre. \\ i udtr. for at rette blikket mod et

(fjernt) maal, naa (noget fjernt) med blikket.

(ofte i forb. m. adv. langtj. *hvorhen vi

øine,
I

Grave sig ved Grave høine. T/iaar.

ES.232. saalangt som jeg kunde øjne, var
intet levende Væsen at see.Blich.(1920).

XIV.213. ude i den fjerne Horizont reiste

sig „Riesengebirge" med deres Snee, som et 30

luftigt Skyland, hvor man øinede til Colm-
berg, skjønt der ligger fire og tyve Mile

imeWem. HCAnd.SS.Y111.99. klar Septem-
berluft, hvor man kan øjne \Mi.gt. KBalslev.
Holstein.(1941).20. uegl.: Har jeg øinet langt

nok ind i Archimedernes Afmaalinger . . for

at kunde følge Gerner i hans Tankerad?
Mall.HG.27. || Inde i Laden var der mørkt,
saa (han) knapt kunde øjne for sig (0: „se

en haand for sig"). Søiberg.FLP.56.
\\ jf. se 40

10.3: *Diana saae paa sine Klipper
|
Og

Venus om sig øine de. Biehl.DQ.IY219.
2) (til bet. 1.3; sj.) i forb. øjne 'frem,

lade sig til syne; titte, glimte frem; uegl.:

*den dybe Rothes Skrifter,
|
Hvor Viisdom

øiner frem igiennem Sprogets l^&t.Zetlitz.

(PoetSaml.III.7).

3) til I. Øje C. (jf. Løje 14.6; sj.:) man
lader Lykken raade og øjner om Navnene.
At øjne, det vil sige, at hver Spiller faar so

et Kort. Den, der faar det højeste, er Kejser,

det næsthøjeste Konge o. s. y.GlSpil.53.
\\

spec. (intr. ell. refl,.; kog. (sj.)) til I. Øje
16.7, m. h. t. dej olgn.: danne, sætte øjne.

Flormel (og) Æg æltes sammen, til Dejgen
øiner. BerlTid.Vsl917.M.5.sp.5. 1 kg sigtet

Rugmel, V4 kg Smør . . Æltes godt med . .

Mælk, til det øjner sig indvendigt. smst.^'U

1950.Aft.8.sp.5.

OJne-, i ssgr. (jf. u. Øje-j. -blik, 60

-blink, -bryn, -forblindelise, se Øje-
blik, Øjenbryn osv. -foster, et. (jf. Øjenæg;
zool., sj.) fiskefoster paa et saa udviklet sta-

dium, at øjnene kan ses. Aal med moden Rogn

med Øjnefostre i.CGPetérsen.Aalen.(1904).10.
-fald, -glans, se I. Øjefuld, Øjenglans.

t -graad, en. (ænyd. d. s. (Kingo.SS. I.
206); jf. -væde) graad. *I Fattigdom med
Øyne-Graad

|
Jeg siger: Fader! skaf mig

Raad.Brors.i43. -ganSl, et. se Øiegund.
-haar, et. se Øjenhaar. f -kilde, en.

(ænyd. øynekilde; jf. ænyd. øye -kilde-vand
(0: graad) og øyne-græde kilde i den ndf.

anførte bet.} øjet som graadens kilde, ud-
spring. *ach brister øyne Kilder

|
Og setter

hver en Kind i salte flooders yand. Sort.

(DSt.1909.35). *Øyne-Kildens salte Taare.
JFriis. 80. -klæde, -krig, -krog,
-laag, se Øje-krig, -krog og Øjen-klæde,

ojnelig, adj. ['coinali] (til II. øjne; jf.

uøjnelig; især højtid., nu sj.) som (netop,

lige) kan øjnes, skimtes; skelnelig (1). *(det)

ujevne Land, hvor sig udbredte vise
|
Hver

øinelig Plet, og hver Høi og hver Dal.

Pram.Stærk.233. (saa) blev endnu et Par
Blus øinelige.Vejrup.KM.24. uegl: *Hint
Jordliv synes et forsvindende,

|
Et neppe

øineligt Moment. Ing.RSE.X.68.
Ojne-rand, en. se Øjerand. -salve,

-sprog, se Øjen-salve, -sprog, -sten, en.

se Øjesten, -straale, -sygdom, -syl-
le, se Øjenstraale osv. -syn, et. se Øjesyn.
ojnet, adj. ['oinai] (af Øjne, flt. af

I. Øje (C); jf. øjet 2; i rigsspr. især fagl.).

I) (jf. I. Øje 14.2-4J forsynet med smaa
runde, øjelignende pletter ell. partier.

|| jf.

1. Øje 14.2: *(paafuglens) øyned' Hale.
Reenb.II.304. (foræld.) som subst.: Øynede
(0: en sommerfuglegruppe). E Pont. Atlas. I.

685.
II (jf. I. Øje 14.3) om suppe: med

(mange) fedtøjne. Feilb.
\\ jf. I. Øje 14.4:

øinede Aurikler. Staffeldt. D. II. 109. 2) (jf.

I. Øje 15; sj.) besat med ell. dannende knop-
per, smaa fremspring; sml. 1. Øje 15.3: *fra

Rooden (o: af vinstokken) skyde
|
De øjned

Knopper frem. LThura.Poet.199. 3) (jf. I.

Øje I6.7J om masse: opfyldt af smaa hul-

ler ell. fordybninger; pibet (1.2); poret; især

om spisevarer som brød, ost m. m. Moth.014.
Hvedebrødet skal blive meget øinet og
hvidt. Kielsen.NHM.291. Af for stærk Varme
bliver Æggestanden øinet. Const.Kogeb. 34.

Rask.FynskeBS.71. Feilb. OrdbS.
Ojne-taar(e) , -tand, -vaad,

-vand, -ve, se Øjentaar(e) osv. f -væ-
de, en. (jf. -graadj graad. Brors.SS.1.252.
-seg, et. se Øjenæg.

03 re, V. se øgre.

ojsa, interj. se øj.

ojsen, adj. se oksen.

O-klima, et. (meteorol.) kystklima (jf.:

Udtrykkene 0- og Kystklima (anvendes) i

Flæng, medens Øklima burde anvendes om
virkeligt Øklima: svagt kontinentalt præget
Hayklima,. Lysgaard.L.208). (vi danske) ere

vante til et Øklima. Brøchner. (Brandes.Br.

1.168).
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I. Økonom, en. [øko'no'm] (i ældre tid

ofte skrevet Oeconom. — (spec. i bet. 1 ; nu
næsten kun foræld.) m. lat. form Økonomus
(Oeconomus) [økoino'mus] (jf. dog ndf. 1.7 f.)

Den Danske Oeconomus. bogtitel.1771. [Ly
che.jMineHændelser.(1786).51. Davids.F.263

jf. JBaden.FrO.1.251 samt Meyer.' (der an
giver udtale m. hovedtryk paa 2. stavelse)

t Ekonom(us). jf. KbhAftenp. 1775. sp. 150
JBaden.FrO. 1.251). flt. -er. {ænyd. oecono
mus (JHolst.Overs.af Oeconomianova.(1649)

26), SV. ekonom ff oeconom ofi.), no. økonom,
ty. okonom, fr. économe ; fra lat. oeconomus,

af gr. oikonomos, til oikos, hus og -nomos, af

némo, fordeler
\\ jf. II. økonom. Økonomi,

økonomisk) især i flg. anv.: i) (jf. Hus-
holder 1) person (navnlig: mand; sml. Øko-
nomaj, hvem det er overdraget at lede en
husholdning olgn.; især (jf. Spisemester 2;

navnlig emb.): embedsmand, funktionær, der 20

forestaar indkøbene, forplejningen med videre

(og i det hele den økonomiske forvaltning)

ved en (større, offentlig) anstalt (fx. et fængsel,

en skole ell. spec. et hospital, jf.: Sygehuus
Oeconomen. MR.1814.436). JBaden.FrO.
1.251. Oekonomen ved Holmens Arbeids-
huus. Hr. Sørensen. 1863. Nr. 145. sp. 5. (han)
var Økonom paa et japanesisk Hospital.

ASølling.Sømandsliv.(1925).80. om økonoma:
Tjenerf.133. 2) (især QpJ person, som paa 30

en nærmere angiven maade (især: dygtigt)

forvalter sin husholdning, sine pengesagers-

husholder (2). (ofte i forb. som en god, stor,

(nu sj.:) skrap (Rahb.E.II.54), stærk (Junge.

104), henh. en daarlig (Oalsch.SR.26), slet

økonomj. ChrFlensb.DM.II.164. *„Hun (0:

Morgiane) er en Oeconom." —
|

„Ja, ellers

saae det galt uå."'0ehl.I.161. Han var en
stor Oekonom . . sparsom og ordenlig. Oe^Z.

Er.1.29. En Oeconom paa en Hals 0: en 40

streng Huusholder. VSO.IV.OIO. Maleren var
en ypperlig Økonom, der forstod sig ganske
fortræffelig paa Penge og Penges Værd. Tops.
111.153. ForrO. \\ i forb. m. angivelse af,

hvormed der økonomiseres. *(han) er Økonom
med Vdi^u.TomKrist.P.103. uegl.: Hugo var
en udmærket Økonom, husholderisk med
sine store Digterkræfter. Bmndes. 77.92. han
var en stor økonom med hensyn til at rose.

HSKarlsen.Medansigtetmodmuren.(1952).205. so

sml.: den flittige Tidsøkonom (Holberg).
BilleskovJ.H. II.132. 3) (m, fagl.) person,

der (videnskabeligt) studerer, behersker øko-
nomi (4); spec. om økonomisk fl.i slutn.)

kandidat ell. studerende (ActaJutl.XVII,3.
19). ForrO. i en stor Virksomhed finder

man . . ofte baade Teknikere, Jurister og
Økonomer. Hage.*1. 2. || ofte i ssgr. som
Drifts- (Hage.*1.22), National-, Statsøko-
nom (se disse ord), jf. Landøkonom (s. d.). 60

II. ekonom, adj. {af I. Økonom (i præd.
anv.) ell. (snarest) fra /r. économe; sj., nu
meppe br.) økonomisk (2); om person: Leth.

(1800). Jeg kan nok lide, at Folk ere oeco-

nome; men man skal heller ikke lægge sine

Penge under Laas og Lnkke.Hrz.VII.155.
som adv.: At et Par unge Folk maa indrette

sig oeconomt, gjør ikke altid et Skaar i

deres Lykke. sa.ST.51. uegl.: *Min Musa . .
|

Er oeconom med Sange,
|
Mens Vinte-

ren staaer ]^di&.sa.D.II.248. Økonoma,
en. [øko'no'ma; nu sj. øiko'noma (Meyer.'
OrdbS.)] flt. -er [-ima^ar] (dannet (m. den
lat. hunkønsendelse -a) til Økonomus (se I.

Økonomj; jf. Spisemoder; især fagl.) kvinde-
lig økonom (1.1). det maa være Økonoma
(ved Vordingborg lærde skole) tilladt at give

. . en Slags forsvarlig Mad for en anden.
Cit.l737.(AarbPræstø.l931.117). NatTid.'Vn
1953.7.SP.2.

Økonomi, en. [økono'miJ] (i ældre tid

ofte skrevet Oeconomie. — nu kun dial.

Ekonomi. [Prahl.J Sorrig ogGlæde.(1776).38.
Rein.ND.4. BornhOS.(somgldgs.)). flt. (l.br.)

-er (Dev findes flere Slags „Økonomier", in-

dividuel Privatøkonomi, kollektivistisk eller

monopolistisk Økonomi, Fag- og Stands-
økonomi, Samfunds-, Stats- og Verdensøko-
nomi. ChrReventlow.Af en Eneboers Betragtnin-

ger.(1938).153. ogs. i bet.: haand-, lærebøger

i faget økonomi), {ænyd. oeconomi (JHolst.
Overs, af Oeconomianova. (1649). Dedic.a2.f
Kingo.SS.V.154. jf.: Oeconomia Eller Vnder-
uisning Huorledis en Husfader skal skicke

sig. overs.bogtitel.(1571)) , sv. ekonomi (f oeco-

nomi), no. økonomi, eng. economy, ty. oko-
nomie, fr. économie ; egl. fra lat. oeconomia,

af gr. oikonomia || sml. 1. Økonom)
I) (jf. Hus-, Landøkonomi; nu mindre br.)

det at føre, holde hus; husførelse; hus-
holdning (1); i videre anv. (jf. Husholdning

2.1J; forvaltning, anvendelse af penge-
midler ell. andre (især: materielle) værdier;

ogs.: administration, bestyrelse. I.l) i

egl. bet.; m. h. t. husførelse: Holb.Ep.III.19.

(husjomfruens) Indflydelse paa den daglige

Oeconomie. Ew.(1914) .IV.306. en Stewart . .

har Opsigt over Indkiøb og Husets specielle

Oeconomie. FrSneed.1. 501. Forskellen mel-

lem Økonomien i to . . Husholdninger i det

16de og i det 20de kax\mnåreåe.VortHj.
111,2.3. t i forb. som: mine Forældre (sendte)

mig . . Victualier, saasom Smør, Ost og

Gryn, da jeg (i) Kjøbenhavn . . holdt min
egen Oeconom.ie.Nyerup.Levnet.9. \\ (jf.

Natural-, Pengeøkonomi^ i videre anv., om
en persons, gruppes, institutions forvaltning

af de pekuniære (og andre materielle) værdier,

som staar til raadighed. (ofte i forb. som en

fornuftig, god, slet økonomij. gode Huus-
holdere, der ved en fornuftig Oeconomie
ikke alleene har conserveret sin Fæderne
Arv, men endogsaa forøget den. Holb.Flut.

III.9. (bondens) hele Oeconomie gaaer efter

den Regel: af Haanden i Munden. Oiw/s.

NyOec.1.^161. En fuldtud fornuftig og uan-
gribelig Økonomi kan kun føres i Hjem,
hvor alt er lagt til Rette for Gennemførel-

99"
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sen åeTaf.IngeiMøll.KH.lS. oplysninger om
virksomhedernes interne økonomi.Arhejderen.

1953.252.sp.2. jf.: vi ere nødte til at knibe
Oekonomien, saameget som vi k&n.PAHeib.
11.60.

II
(nu næppe br.) m. (mere) konkr. let.

Hele Slottets Økonomie er underneden i en
K]e\deT.Siib.II.212. 1.2) (jf. Husholdning 1

slutn.) overf.; ofte m. h. t. en tings, et for-

holds indretning, organisation, system, plan.

Kraft. Cosmologie. (1752). 23. (rationalismen i'o

bestemte) Dyden som en Drifternes Økonomi,
som den Bestyrelse af de naturgivne Drif-

ter, hvorved . . den største Lyksalighed
blev m\dig.ClPet.0.168. (jf. Husholdning sp.

753^*&j ^ om guds, forsynets styrelse: For-
nuften seer kun lidt af den Økonomie,

|

Som Alting styres med. Tullin.SkY.10.
\\

(fagl.) m. h. t. forholdet ml. en mekanismes,
kraftkildes osv. energiforbrug og dens ydeevne,

præstation. Kultraadsglødelampens Økonomi. 2«

HHolst.Elektr.1.283. Yingehjulet.1952153.286.
sp.2.

II t OTO system (af livsytringer) hos

levende organismer. Ungdommen . . er den
(alder) i hvilken det røde (o: arterielle) Blod
har Overvægten i Oekonomien. Phys Bibi.

XX.412. de vintersovende Dyrs Oeconomie
under D\alen.Engelst.Forsv.l52. hvor meget
forstyrrer (brændevinen) ikke den dyriske
Oeconomie hos Mennesket? Junge.20. (dø-

den kan være) den pludselige Følge af en 3_o

hæftig Forstyrrelse i den dyriske Oekonomie.
PhysBibl.XX.342. \\ nu spec. (navnlig CP ell.

fagl.) dels i udtr. som sprogets økonomi:
Jesp.Fon.611. det (er) daarlig Økonomi i

Sproget at anvende to forskellige Udtryk
om det samme Hoyedhegieh. VindingKruse.
E.I.19. — dels (æstet.) m. h. t. litterære frem-
bringelser (ofte i forb. som digtets, skuespil-

lets økonomi ell. det heles økonomi, (styk-

kets) indre (Kierk.XIII.221.389. Schack.29) 40

økonomi^; Indretningen eller Oeconomien i

. . Hans Thomesens 'Ps&lmehog.NyerupRahb.
1.217. Scenen . . kan ikke forlægges paa et

andet Sted (i romanen), den er altfor stærkt
indvævet i det Heles Oeconomie paa det

Sted, den kommer. Hauch. (Ejort.B. 1. 236).
Handlingen (gaar) en Stund . . rent i Glem-
me, hvad jo ikke er god kunstnerisk Øko-
nomi. Brandes.Ooe.il.301. StSprO.Nr.174.61.

2) (jf. Husholdning 2.2 ; spec. anv. af bet. so

1^ sparsommelighed; undertiden ogs.: be-

sparelse, jeg har siden . . arvet en halv
gang saa meget, hvilket ogsaa er udi Be-
hold . , Kand vel viises større Prøve paa
Oeconomie? Holb.Plut.III.9. vi kunne gifte

os og leve med Øconomie. Oylb.IY241. Det
er . . en ikke lille Økonomi, naar man i

Stedet for Smør bruger Margarine. ConsL
Kogeb.113. Det er . . daarlig Økonomi . . at

vise Karrighed paa disse Punkter. Dueiwnd. 6_o

N.168. Streng Oeconomie i Finanzerne.
FrSneed. 1.407. se ogs. u. II. streng 4.2.

||

i videre, uegl. anv. mine Kræfter ere uhyre
aftagne og . . kun den allerforsigtigste Øco-

nomie med dem kan faae dem til at slaae

til. Brøchner. (Brandes.Br. 1.204). Hans over-
ordentlige Økonomi med Sproget (o: hans
faamælihed). Tilsk.1928.1.82.

3) (jf. Husholdning 2.s) pekuniær stil-

ling, tilstand; finanser; pengeforhold,
(bjergværkets) slette oeconomie. Holb. DNB.
49. Jeg skal nok sørge for de unge (ægte)-

Folks Etablissement og Øconomie. Oylb.X.
112. (studenten) gav nogen Undervisning for

sin Økonomis Skyld.Ojel.GL.228. Med en øde-
lagt Økonomi var der ingen, der misundte
ham Situationen. Harry Jacobsen. Strindberg i

80ernesKbh.(1948).58. stærkt strammet Øko-
nomi. Bl&T.Suppl.

4) (jf. bet. 1 og ssgr. som National-, Plan-,

Samfunds-, Social-, Statsøkonomi (se disse

ord) samt fx. Bedrifts- (Hage.'I.l), Erhvervs-
økonomi (smst.)) læren, videnskaben om
et omraades (fx. en bedrifts, et erhvervs,

spec: en stats) finansielle forhold og
problemer; ogs. om (universitets)studium af
ell. haand-, lærebog i dette emne. de nyttig-

ste Videnskaber, som Morale, Oeconomie,
Physica, Agerdyrknings-Kundskab. Holb.Ep.
111.52. NTreschow.Indl.94. Økonomi er den
officielle Betegnelse for det økonomiske Stu-

dium ved Aarhus Universitet. ØA;on0.1 39.

Økonomi-, i ssgr. [økono'mi-] (især

fagl.) navnlig af Økonomi l(i); saaledes i

betegnelser for personer knyttet til (større) hus-

holdninger ell. finansielle institutioner (med
den daglige husførelse ell. den finansielle for-

valtning som arbejdsomraade) som Økonomi-
bestyrer(mde) (RegulativNr.l4^Vil932.§9),

-betjent (om fængselsfunktionær: Pol.*U 1935.

lO.sp.6), -direktør (ved Det kgl. Teater: Berl

Tid.^Vil950.M.28.sp.6), -forvalter (Min
Skr.*liil861. Baad-Heimer& Stenstrom.De da.

Hofstater.(1924).B13), -inspektør (ved Det
kgl. Teater (1950 ændret til -direktørj; Regi.

Nr.l70^'U1892.§49), -officer (paa kadet-

skole. OrdbS.(forholdl916)), -personale (ved

et sindssygehospital: RegulativNr.l4^''lil932.

§15. paa et skib: Vikingen.^ltl953.31.sp.2),

-skriver (Baad-Heimer&Stenstrom.Deda.Hof-
stater.(1924).B13. paa hospital: MinSkr.Nr.
10Vlil884); i betegnelser for (dele af) byg-

ninger, der anvendes fx. som køkken, spise-

kammer, vaskerum, materialrum olgn.: Øko-
nomi-bygning (Davids. F. 81. Wied.Fæd.
137), -lejlighed (RMejborg.Oamleda.Hjem.
(1888). 3. AarbTurist.1934.173), -rum (LSal.

XII.675); desuden bl. a. Økonomi-frø (nu
næppe br., om frø, udsæd af køkkenurter. Cit.

1848.(OrdbS.)), -kontor (MinSkr.Nr.l04V,
1880. Økonomikontoret forsyner Bedriften

med de tekniske Hjælpemidler: Inventar,

Kontorrekvisitter og Formularer og sørger

for Arbejdsrummenes Renholdelse, Lando.
Bankpraksis. (1926). 23) , -plante (Haven,
1927.166. jf. Nytteplante^, -prøve (af ma-
skine, m. h. t. dens økonomi i drift. PSchrøder.

Maskinlære.II.(1916).154), -vare (om varer
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henhørende til den daglige husførelse: mad-
varer, rengøringsartikler, forsk, inventar m. m.
RegulativNr.14 'Vil932.§9. Statstidende.^^lu
1951.1.sp.3).

II
til Økonomi 3-4: Økonomi-

kollegium (foræld., i forb. som General-
Landets Oeconomie- og Commerce-Colle-
gium, fra 1735-1816 navn paa kommerce-

kollegiet. Reskr.^lisl735. Stampe. 1. 364. jf.:

Fra Oeconomie-Collegio hører mand intet.

Gram. (DMag. 6R. 1. 371)), -miiiister(ium)
(Bl&T.Suppl.; om da. forhold fra 1953: Berl

Tid."liol953.M.l.sp.2), -studimn, -viden-
skab.
okonomiisere, v. [økonomi'seJra] -ede

ell. (sj.) -te. (sv. ekonomisera, ty. okonomi-
sieren, /r. économiser, ;//. ew^. economize; til

I. Økonom ell. Økonomi) spare; holde hus
(med). I) (især G) ell. fagl.) intr. (ofte i

forb.m. medj. JBaden.FrO.1.251 (oeco-). jeg

troer nok, vi kan knibe to Toddyer, naar
vi økonomisere lidt med den (d: den næ-
sten tomme flaske). Scharling. Min Hustru og

jeg.(1875).37. ikke før der er virkelig Trang
økonomiserer en 'N&tion.JVJens.(PoV^I»1929.

9.sp.6). uegl.: økonomisere med kræfterne
(o: skaane sig), stoffet (om digter: Pol.^'ln

1953.13.sp.4)
i 2) (sj.) trans. Svigerdatte-

ren (har) Brug for to Lys og vil økonomi-
sere to af de fire, der brænder ved Liget.

Brandes.VII.193.
okonomiisk , adj. [økoinoJmisgf] (nu

kun dial. ekonomisk. [Prahl.JSorrig og Glæde.

(1776).127. Ekonomisk Merkuiins.tidsskrift-

titell788-89. BornhOS.(som gldgs.)). intk. og

adv. d. s. ell. (nu sj.) -t ('Danmarks Brænd-
selsvæsen . . oeconomiskt betragtet. 0?m/s.

(bogtitel. 1811). Bredahl.VI.65). (sv. ekono-
misk (t oeconomisk), ty. okonomisch, jf. eng.

economic, fr. économique; fra lat. oecono-
micus, gr. oikonomikos (jf. I. Økonom^; sml.

uøkonomisk og pekuniær, pengelig) adj. til

I. Økonom, Økonomi; især i flg. anv.:

I) (jf. Økonomi 1, 3 og A) hvad der ved-
rører husførelsen, ell. (især, i videre anv.)
den enkeltes, en virksomheds, bedrifts
ell. samfundets hele finansielle til-

stand; finans-; penge-; ogs. om læren om
ell. studiet af dette felt. I.l) i egl. bet. han
kunde ikke holde Striden ud, formedelst
sine økonomiske Omstændigheder. i^T/iaarwp.

BornholmsAmt.(1810).87. jeg kunde tilfreds-

stille en honnet Kones Fordringer — jeg

mener i oekonomisk Henseende. Blich.(1920).
XXVIII.108. dette Liv (paa værtshuse) var
(ikke) heldigt for hans økonomiske Stilling.

VilhMøll.(Bagger.ILXLVll). økonomiske Go-
der. MaxKjærHansen.Bedriftsøkonomi.(1928).
33. kaste sig ud i studierne med meget be-

skedne økonomiske ressourcer. Po/."/4i949.
5.sp.2. (den unge) tager beskæftigelse som
bud (og er) med til at støtte sit barndoms-
hjem økonomisk. ArbmFagbl. 1953. 163. sp. 2.

han solgte sin malerisamling af økonomiske
grunde

j hans økonomiske forhold er gode
j

økonomiske bekymringer, sorger (AaDons.
S.9), (være i) økonomiske vanskeligheder
(Lassen.AO.*410) substantivisk: Hvad var
der i Vejen? . . Var det alene det økono-
miske (o: pengeforholdene)? ErlKrist.DII.94.
Det økonomiske spiller ingen Rolle for mig.
AaDons.MV.113.

||
(polit.) i forb. som øko-

nomisk krig(s-førelse) (Rasting. Folke-
retten. I. (1940). reg.), økonomiske sank-

10 tioner (se u. Sanktion 2), om form for
bekæmpelse af en modstander ved at skade
hans (samfunds)økonomi.

\\ (jf. landøkono-
misk og VilhAnd.Litt.il.645 f.; især foræld.)
spec. om hvad der henhører under jordbruget,

landvæsenet (ell. havebruget), ell. i det hele

et omraades erhvervsforhold. Dansk oecono-
misk Vrte-Bog. JPaulli.(bogtitel.l761). Phy-
sisk og Oeconomisk Beskrivelse over Fogde-
riet SøndmøT. Strøm, (bogtitel. 1762). Afbild-

20 ninger af danske oeconomiske Planter med
Beskrivelse over deres . . Anvendelse, bogtitel.

1828-35. økonomisk opmaaling, se Opmaa-
ling. jf.: En oekonomisk Træehave (o: plante-

skole af frugttræer, ell. frugthave). PhysBibl.
V.210. (geogr.:) økonomisk Geografi (om-
handler) de erhvervs- og samfærdselsgeogra-
fiske Forhold indenfor de moderne . . Kvl-
tmlande. Steensby.Geogr. 67.

\\ (jf. national-,

samfunds-, social-, statsøkonomisk^ til Øko-
30 nomi 4. økonomiske Læresætninger. A'^afø'onai-

økonTidsskr. 1. 106. økonomiske teoretikere

(o: nationaløkonomer). HistTidsskr.lOR.IV
151. Økonomisk Videnskab har til Opgave
at beskrive de økonomiske Forhold og for-

klare den Lovmæssighed, som de beherskes
Ski.ForrO. — i betegnelser for (personer, der

driver ell. har afsluttet, vejleder i) (univer-

sitets)studier over samfundets økonomi; nu
spec. m. h. t. forhold ved et særligt fakultet

40 ved Aarhus universitet. Økonomisk-statistisk
Eksamen kan afholdes første Gang i Somme-
ren 1893. Anordn.Nr.22^V»1892.§9. en øko-
nomisk Doktorgrad (Doctor oeconomices).
Anordn.Nr.323^*1tl940.§l. den økonomiske
Eksamen ved det økonomiske og juridiske

Fakultet ved Aarhus Universitet, swsi.^ 7.

1.2) (undertiden m. overgang til bet. 2; især m)
overf. naar man behøver . . at huske noget,

saa lader det sig gøre; og naar man ikke

5» behøver at huske, saa er det saa økonomisk
indrettet, at man kan lade det yære.AxDam.
F0.41. (svømmerens) tætsluttende Gummi-
hjelm, som meddeler Hovedet en egen øko-
nomisk Form. JVJens.RF.57. (æstet.:) Øko-
nomisk er Flaubert ogsaa med selve Hand-
lingen (i ,,Madame Bovary"). Ingenting maa
være overdrevet, ingenting usædvanligt. Ru-
bow.P.lll. jf.: (beretningens) romanøkono-
miske Formaal er at lade Fenris' Forelskelse

i* . . 3Lrtikuleres. StSprO.Nr.182.77.

2) (jf. Økonomi 2 og IL økonom; spec.

anv. af bet. 1) sparsommelig; om frem-
gangsmaade, husførelse: økonomisk (1)

fordelagtig; undertiden: overdrevent spar-
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sommelig; nærig; karrig, de Vers, som vi

har giort i fior, kaager vi op igien i Aar,

hvilket er oeconomisk nok.Holb.LSk.il. 2.

*Mest oeconomiskt vilde det dog være,
|
At

kunne slippe uden Løsepenge. J5redaM.F7.

65. hun (har) altid været huslig og økono-
misk anlagt. Sødi.KP. 8. Økonomisk Kogebog
. . Den sparsommelige Husmoder tilegnet.

MHindhede. (iogtitel og dedik.1907). Det kan
ikke nytte at være for økonomisk med Sæbe. lo

Const.Kogeb.316. (han besad) en langt skar-

pere oekonomisk Sands end Faderen.
Blich.(1920). XXVII. 80. Wied.Fæd.273.

\\

(fagl.) m. h. t. den mest fordelagtige funktion

af maskiner, anordninger m. m. økonomisk
Træk. TeknMar O. økonomisk Gang. smst.

spec. i forb. som økonomisk fart (Wolfh.
MarO.224) ell. hastighed (OrdbS.), (især

^) m. h. t. et transportmiddels (spec.: et

skibs) mest effektive, fordelagtige udnyttelse 20

af en given mængde brændstof.

Økonom-ralle, en. (fagl., Tj rulle

indpakningspapir til at anbringe i et særligt

stativ (jf. ndf.) i butikker. Hannover&Smith.
Papir. 263. Økonomruller, Ruller af Ind-

pakningspapir . . beregnet til Ophængning i

et saakaldt idkonoYn^tatiw.YareL.'^II.606.

Økonomas, en. se I. Økonom.
I. Økse, en. ['øgsa] Høysg.AG.108. (nu

ikke i rigsspr. Øks. *Ret som en voxen Eeg 30

den hvasse Øx vil fælde ([Holb.] DenJydske
Feide.fl729J.f4J: den Øxen vil nedfældej.

Holb.V148(sml. ndf. 1.60). brug Øx og
STpade. HMikkels.D.43. *Hug af Øx og Stik

af Kmy.Bergstedt.J.35. jf. Feilb.). flt. -r.

{æda. øx, øxe (Brøndum-Nielsen. GG.1.244.

III.87ff.), SV. yxa, no. øks, oldn. øx, ty. (m.

sekundært -t) axt (oht. achus, achisj, eng.

axe, got. aqizi; besl. m. lat. ascia, økse, gr.

axfné
II

sml. I. Bil)

I) huggeredskab , der bestaar af et i

olm. med et træskaft forsynet hoved (nu
af metal, især staal), hvis skærende æg ligger

parallelt med skaftet ell. (jf. Hul-, Kryds-,

Kvær-, Skar-, Tværøksej paa tværs af dette,

anvendt til af- ell. overfiugning af træ, ogs.

kød, ben (jf. Kød-, Køkken-, Slagterøksej

ell. lign. (haardt) materiale (jf. Is-, Sukker-
økse^. I.l) i al alm. Moth.014. Holb.Mase.
II. 1. De to ØxeT.Haueh.Lyr.ll3(jf. Thiele. 50

1.184). Funch. MarO.II.152. Wilkens.MT.
137.184. TeknLeks.I.607.

\\ (jf. Kerne-, Ret-,

Spids-, Trindøkse; arkæol.) d.s.s. Stenøkse.

Øxen . . tildannedes . . af de haardeste

Steenarter. Wors.DO.lO. Øxe af Flint. »Sop;!

Miill.VO.47. smst.36.120. || som heraldisk

figur. PBQrandjean.Heraldik.(1919). 156. 1.2)

(jf. Fælde-, Skovøksej økse (l.i) anv. ved
træfældning. 5Mos.l9.5. *Ret ligesom en
Eeg mod Øxen den vil fælde

|
Staaer som 60

i Tviilsmaal til hvad Side den vil hælde.

Holb.Mel.II.6. de den Gang saa tætte Skove
faldt for Øxen. APetersen.Vallø.(1877). 2.

gamle, udgaaede Elletræer, der var tjenlige

til Øksen fo: til fældning). Seier.Bornholms
Fugle.(1932).87.

\\ (efter Matth.3.10, Luc.3.9)

talem. øksen ligger (allerede) ved ro-
den af træerne (ell. træet^ olgn., som ud-
tryk for, at tilintetgørelse ell. undergang truer.

Boye.AD.II.43. *Nu Øxen er ved Roden
lagt

I

af Danmarks Folkestamme. PZougf.iV*^,

17. disse Kejsere . . søgte at lægge Øksen
ved Ondets Rod og at knuse (kristendom-

men) i Blod. GBang.EK. 1.120. 1.3) (jf. Bred-

(1), Krigs-, Skæg- (1), Strids-, Vaabenøkse
ofl.) om økse (l.i) som angrebsvaaben,
spec. (tidligere) som stridsvaaben. *Er hun
utro . . da lynsnar

|
I Henrik Løves Hær

tilbage; brat jeg finder
|
Der min Død for

Vendens Øxe.Oehl.AV(1810).24. Hauch.PF.
1.201. TroelsL.HV.240.

\\
(nu næppe br.)

talem. mangen saa gerne øksen i hovedet
paa en, skulde han ej selv holde om skaftet,

se I. Skaft 2.3. se ogs. u. Liv IO.2. 1.4) (jf.

Bøddel-, Fald-, Retter-, Skarpretterøksej om
økse (l.i) anv. ved halshugning olgn.;

(især [3) i forb. som overgive til øksen
(Blich.(1920).VI.279; se u. nedlyne 2.2), ud-
levere til bøddelens økse (PoVlil940.
6.sp.6), halshugges (Nørreg.Privatr.IV.62)

ell. (tidligere) miste hovedet (SøkrigsA.

(1752).§342. Nørreg.Privatr.IV.150.169. VSO.
IV.053) med økse. den høire Haand (skal)

levende afhugges med en Øxe. Nørreg.Privatr.

IV 151. Forordn.^'! 10 1791 (se u. halshuggej.

*Før bøier jeg mit Knæ for Bødlens Øxe.

Bredahl.1.39. KMunk.C.*74. billedl: *rask

. .
I
Thi Øxens Blad jo hviilte paa hans

Nakke (0: ballonen var ved at styrte ned),
\

Smed ud han Støvler, Halsbind, Vest og

Frakke. PalM.Lufisk.35. Jeg (0: en politi-

mester) er Rettens Økse. MartinAHans.JR.
37. 1.5) i forbindelse med forsk, overtroiske

forestillinger, spec. (jf. Staal 2.iJ om økse

(1.1) anv. som magisk middel mod trold-

dom olgn. (herremanden) som stod i Pagt
med den Onde . . mødte . . en Bonde, som
holdt en Øxe imod ham; han maatte derfor

dreie af, thi Egg og Odd have Magt mod
den Onde. Thiele. 1.300. naar Spøgelset vilde

gaae over Dørtærskelen, skulde han kun
dristigt slænge det Øxen for Fode. smst.

11.142. smst.III. 39. 64.79. Øxen . . havde en

hellig Betydning, (fordi) Tordenguden tænk-
tes væbnet med dette Yaahen. SophMUll.
V0.154. JSMøll.MB.134.
2)\om økselignende redskab (jf. Plante-,

Spydøksej, spec. (foræld.) om del af meka-
nismen i en pælemaskine (rambuk). Kraft.

M.II.248.
II. ekse, V. ['øgsa] -ede. (sv.yxa (till),

no. økse, oldn. øxa; af I. Økse; især fagl.,

spøg. ell. barnespr. (Jesp.Sproget.(1941).99)}

hugge med en økse; (fagl.) spec.: tilhugge.

Økse (er) at hugge jefnt med en økse.

Moth.015. (i teatret saa han, hvorledes) Vil-

helm Tell . . øxede dovent væk paa sit

Flitshneløh. Gjel.GL.371. (disse norske) Stab-
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bure . . er gjort af de samme Hænder
der øksede Sta.vkiTkeme.JVJens.Nordvejen.
(1939).46. Slagtere økser Kød ud til Kun-
derne ved aabne Boder. BerlTid.^*112 1939.
Aft.5.sp.3. Plankerne (i et jærnalderhus) var
sikkert af grønt træ, da de blev økset til.

Hatt.(Letterst.tidskr.l940.236). (refl.) m. subj.,

der betegner redskabet; (uegl.:) „Mit Sværd
skal flække din ragede Isse." . . Noget blankt
hvinede ned gennem hans Hænder og øk- 10

sede sig ind i hans Isse; den spaltedes som
en Kokosnød. Rønberg.GiordanoBruno.(1915).
118.

Okse-, i ssgr. (sj. Øks-, se u. Økse-
hammer^, især af I. Økse 1; saaledes (for-

uden de ndf. anførte) forsk, let forstaaelige ell.

mindre br. ssgr. som Økse-foderal, -hoved,

-hylster, -jærn (jf. Jærn 2.iJ ofl. -bag, en.

(1. br.) d. s. s. -hammer 2. Laust gik frem
og slog til ham med Øksebagen paa Siden 20

af Rovedet. JVJens.HF.98. -bid, et. (jf.

I. Bid 4; nu ikke i alm. spr.) økseæg. Moth.
015. VSO.IV.054. -bidt, part. adj. (poet.)

mærket af øksehug. *Har svømmende Stam-
mer,

I

har øxebidt Ved
|
ej klarlig bragt os

Melding
|
om Land i \esterled? Rich.HD. 4.

jf. I. Økse 1.3 : *en Flok, der lod haant om
den gabende Grav,

| en øxebidt Skare, der

smiled i Død. smst.lO. -blad, et. (jf. I. Blad

2.1 ) øksehoved ell. (fagl.) spec. den flade del 3o

heraf (ml. skafthul og æg). V80.IV.054. Li-
banons de stolte Cedre,

|
For Savetand og

Øxeblad,
|

Sig maatte paa mit (o: Salo-

mons) Vink fornedre
|

Til Sparreværk i

Davids St&d. Grundtv.Krøn.^21. Schand.UM.
262. *Der lister hist foran mig en kroget,

gammel Mand
|
med Melmadstejnen over

Øxeh\&det.Aakj.RS.75. se ogs. u. III. skarp
7.2. jf. I. Økse 1.4: *hans adelsstive Hals

|

. . var medgørlig nok for Øxebladet (0: han *p

blev henrettet). KMunk. C. 48. m.h.t. sten-

økse: de ældre Øxeblade bleve stukne igjen-

nem et Sk&it\m\.SophMull.V0.121. -dan-
net, part. adj. (jf. -iormet; nu l.br.). VSO.
IV054. OpfB.^II.102. -fisk, en. \ fisk af

familien Gasteropelecidae (m. økseformet le-

geme). KKLaursen.Akvarie-Bogen.(1939).94.
113. -formet, adj. (jf. -d&nnet). SophMull.
V0.136. øxeformede Stene. CSPet.Litt.556.

WesenbL.Ins.278. -grav, en. (arkæol.) om so

stenaldergrave (i hvilke stenøkser er regelmæssig

forekommende gravgods). SophMilll.VO.108.
-gud, en. (mytol.) bronzealdergud, der har

øksen som helligt tegn (symbol). AOlrE.NG.
67. jf. JohsBrøndst.DO.1.193. -hakke, en.

fi^, forst.) redskab, der er en kombination

af en økse og en hakke. Tidsskr.f.Skovvæsen.

1892. B. 8. Feltarb.8. -hammer, en. (sj.

Øks-. Wors.DO.32; se ogs. u. bet.3). (ænyd.
d. s., æda. øxhambær, sv. yxhammare, no. 60

økshammer, isl. oxhamar, oldn. øxarhamarr;

jf. Hammerøkse) I) redskab, der er en for-

ening af økse og hammer, idet dets hoveds

øvre del er formet (til brug) som en hammer

(jf. Slagterhammer samt Pakhammer (Sal.^

XXV.818)); især (foræld.) om et saaledes

formet vaaben; ogs. (arkæol., foræld.) om
stenalderøkse med skafthul (Vedel.Bornholms
Oldtidsminder.(1886).10). I Haanden havde
han en Stav med en Øxehammer, saaledes

som Biergfolkene bruge den til at hugge Me-
tallerne løs med. Oehl.Digtn.1.309. *Her har
jeg smeddet mig

|
En Øxehammer (Oehl.

ND.314: Hammer; sa.(1831).1.89: Hammer-
øxe^ af det bedste Jern,

|
Og hvor den

rammer styrte fire Træ\le.Oehl.(1841).III.63.

Wors.DO.32. tunge Øksehamre klang mod
Kedelhaitte.Elkjær.RK.204. hertil ell. til bet. 2:

hun (kommer) til Fogdens Sove-Kammer,
|

Paa Dørren banker sterk, som med en Øxe-
Hammer. Holb. Paars. 138. derpaa knusede
Bødlerne først Hænder og Fødder paa Si-

gurd med Øxe- Hamre (oldn. orig.: me6
øxar-homrumj. Grundtv.Snorre.III.290. Ei-
sten Orre . .

|
Hvis Øxe-Hammer

|
Som

Mjølners Flammer
|
Var Anglers Skræk.

sa.Nord.Smaadigte.(1838).vil. sml. Slagter-

hammer: modig Tyr, der slag af Øxe
Hamer faaer,

|
All Sands betages. Holb.

Metam.32. jf.: et Abraxcadabrax . . som kan
staae Prøve imod et dygtigt Øxehammer-
slag oven i Hovedet. Gram.Breve.61. 2) (jf.

-bag; fagl.) øksehovedets øvre del ell. flade

(nakke), der, i alm. flad ell. svagt rundet,

gør redskabet anvendeligt som hammer (jf.

bet.l). Moth.015. VSO.IV 054. MO. SaU
XXV818. 3) (som forkortelse af Økseham-
merøl (se ndf.), no. dial. øksahamarsøl; be-

tegnelsen skyldes rimeligvis forestillingen om
drikkens berusende virkning (sml. ndf. 1. 41 f.

samt -kaks og udtr. som øllet slaar (ham)
u. III. slaa 10.2 (slutn.) og 34.2j; se Fædrel.

^Iil867.1.sp.3; foræld.) stærkt (gammelt)øl.

VSO.IV.054.
II

i sa.anv. Øks(e)hammerøl.
Øx-hammer 011 kaidis sterk 011. Banke-
pande, fordi det banker panden (jf. u.

lorraadinedsøX). Rostgaard.Lex.018a. Af Øxe
Hammer 011 hun gaf ham først et Ancker.

Holb.Paars.244. VSO.IV054. MO. Fædrel.

^I2l867.1.sp.3. PLinde.Adelgade ogBorgergade.

(1941). 72. -hng, et. (ænyd. glda. d.s.; jf.

-slag) f) hug med en økse. HSneed.ED.165.
I Niørfasund

|
Formaaede selv Blaaman-

dens Øxehug
|
Ham ei at iælde.Oehl.AV.

(1810).39. det er Almusnak!
|
At man i

Kiældren hører Øxehug
|
Der trænger i et

Halsbeen. sa.EA. (1820). 113. Scheller.MarO.

Fjernt i Moder Ruslands dunkle Skove
|

synger travle Øksehug. SigfrPed.SS.49. jf.:

sentmiddelalderlige Tagværker af Eg, med
. . øksehugne Stregnumre. DanmKirker.V
876.

II (jf. bet. 2) i sammenligninger. Rich.

SD.47. (hun sad) i en Sindsstemning som
en Dødsdømt, der venter paa Øksehugget
og kun ønsker at faa en Ende paa sine

Kvaler. Pont.MH.231. Desværre er Ebbe-
sens Rolle (i Sanders skuespil ,,Niels Ebbe-

sen") ikke indskrænket til de Ord, han her
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(o: ved grev Geerts drab) lader falde som
Øksehug (o: fyndigt, fiaardt, slag i slag).

VilhAnd.IÅtt.II.SGl. 2) overf., om noget

skæbnesvangert, spec. (forbryder-jarg.) om en

haard (fængsels)dom. CRClemmensen.MitKø-
benhavn.(1939).231. Bom.8.II.47. \ -kaks,
en. (sidste led kan tænkes at være Kakse

(jf. Knægt 7 (Kaffe-, Tevandsknægt) i lign.

anv.) ell. no. kaks, stød, hug (i saa fald med
en til Øksehammer 3 svarende anv.)) om en
stærk drik (af øl og kognak). Lieutnant H. .

.

drak (hver morgen) sin „iØxekax", som han
kaldte det, en halv Bajer med en Kognak i.

Rist. FT. 88. -klub, en. (spøg.) om pro-

visorietidens politiske sammenslutninger, „til

kamp mod ydre og indre fjender" (jf. Riffel-

foreninger. Schultz^ Danmarkshist. Y (1942)

.

329). Hum Bønder . . havde den Gang hver-

ken Værneforeninger (Pont.F.II.5: „Grund-
lovsværneforeninger"^ eller Øxe - Klubber.

Pont.Sk.5. -knap, en. fremspringende knop
paa en slagterøkses nakke. Nic Neiiendam.
VY29.
Øksel, en, et. se Oksel,

Økse-mand, en. (især højtid, ell. spøg.)

om den, hvis særlige redskab er en økse;

saaledes om tømmermand (ESneed.ED.16a),
skarpretter (Bagger.BrL.129), kriger (NPWi-
wel.R.52f.).

Øksen, flt. af Okse.

øksen, adj. se oksen.

Øksen- ell. Øksne-, i ssgr. ['øgs(a)n-,

løgsna-] d. s. s. Okse-, i ssgr.
\\

formen
Øksen- var indtil slutn. af 19. aarh. i absolut

overvægt (Moth., VSO., MO., SvGrundtv. har

kun denne form); formen Øksne- forekommer
i denne periode i enkelte ssgr. (se u. Øksen-
ham, -lade, -syge, -told^, men bliver (ved

tilknytning til flt.-formen øksne ; se fx. Trap.*

1.683) fra c. 1900 hovedformen, spec. (med
overgang til propr.) i ssg. Øksnehal(len).

(ænyd. øxen- (og øxne-), glda. øxne- (og

øxen-), oldn. yxna-; egl. gen. flt. af Okse (se

Brøndum-Nielsen.GG.III.215f.); uden for en-

kelte ssgr. (spec. Øksnehal(len)j nu foræld.,

hist. ell. dial. (jf. Feilb.)) -drift, en. drift

(5.4) af øksne. Øksen-: Biogr.Haandleks.I.

(1920).84. Øksne-: Ramsing.Kbh.1.226. I.

-driver, en. (æwyd. øxendrivere
;

;/'/. Okse-

(I), Studedriver (1)) om den, som driver en

flok øksne, til marken, til salgssted olgn.

(Moth.08. LTid.1732.104), ell. (jf. -handlerj

om opkøber af øksne (til salg), studepran-

ger. Øksen-: Moth.08. EPont.Atlas.1.597.

VSO.IY054. MO. II. -driver, en. (dial.

(fynsk)) 2( oksedriver (II); kodriver. Øksen-:
Frem. DN. 251. AxLange.FP.70. -hal, en.

salgshal (med tilhørende staldrum), hvor øksne

opstaldes og efter slagtning udbydes til salg;

(i best. f.) om den paa Kbh.s Kvægtorv i

1901 opførte salgshal. I Gaar Morges aab-
nedes . . den nye, store Øksne hal paa
Kvægtorvet. PoUVnl901.1.sp.5. Trap.*1.683.

(i sa. bet.) i flt.: Alle Kreaturer paa Kvæg-

torvet er nu nedslagtede, og der er ganske
tomt i de store ØksnehaÅler.PoU'U 1920.1.

-ham, en. Øxneham. Grundtv.Udv.il.627
(se u. I. Ham 3^. -handel, en. (ænyd. øxen-
handel; jf. Oksehandel) Øksen-: Moth.08.
Cit.1721. (Eubertz. Aarh. III. 119). BiogrL.^
11.74. JySaml.NyR.II.156. Øksne-: KFa-
bricius.G.67. DanmKonger.276. -handler,
en.

f';//.
-købmand og Oksehandlerj. Øksen-:

10 BiogrL.^II.67. f -hovedet, adj. om hest:

som har oksepande (1). Sort.Poet.70(se III.

svirre slutn.). -hus, et. (ænyd. øxenhus;
;//. -lade, -stald) kostald. Øksen-: Moth.08.
Grundtv.RR.175. Feilb. -kraft, en. (sj.) i

flt. anv. paa lign. maade som Hestekraft 3.2.

vi (vandrede) langs Floden for paa nært Hold
at se den pløje sin Jord med Tusinde og Tu-
sinde Øksnekræiter.Madelung.F.77. -krop,
en. oksekrop. Øksen-: Feilb. Øksne-: Kød-

20 byen. (1935). 8. -kobmand, en. (ænyd.

øxenkiøbmand; jf. -handler) Øksen-: Cit.

1721.(Hubert2.Aarh.III.119). BiogrL.ni.74.

-lade, en. (ænyd. øxenlade
; jf. -hus) stald

til øksne ell. (spec.) kostald, Jcolade. en Byg-
ning (paa Hammershus), hvori var Øxen-
laden og Kostalden. Bornh. Samlinger. VII.

(1912). 151. Øksne-: Cit.l734.(NRasmSø-
kilde.B.80). RasmWinth.S.lll. -marked,
et. (ænyd. øxnemarket) kvægmarked. Øk-

30 sen-: Moth.08. Det store aarlige Øxen-
maxked.VSO.IY055. MO. ogs. (jf. -toTw)

om stedet (markedspladsen): Har du været

oppe paa Øxenmarkedet. VSO.IY055. -pen-
ge, pi. (;//. ceni/d. kopenninge (Kalk.II.569);

foræld.) græsgangspenge ell. (jf. Fodernød)
penge, som fæsteren betalte herremanden i st. f.

at føde et fodernød. Øksen-: YSO.IY055.
-stald, en. (ænyd. øxenstald; jf. -hus og

Oksestald) Øksen-: Moth.08. * (Jesus)
40 Fødtes i en 0-K.&ii\-^tdlå.Grundtv.SS.III.43.

P Hauberg.M Borchs Plan om Gjenopførelsen af

Hammershus.(1915).8. -syge, en. Øxne-
syge . . er hos Hornqvæget det samme som
Tinterne ere hos Swiin. Funke.(1801).1.38.

-told, en. (ænyd. øxentold; jf. Kvægtold 1

og den store told u. I. Told l.i) told paa
ind- ell. udførte øksne. Øksen-: Slange.ChrlY
511. 721. FJørgensen. Det da.-no. Toldvæsens
Eist.(1905).139. Øksne-: Sponneck.T.II.4.

50 RibeAmt.1919.101. WChristensen.DS.644. LV
Birck.ToldogAccise.(1920).155. -torv, et.

(jf. -marked og Oksetorv). Øksen-: Moth.

08. VSO.IY055. MO. -vogn, en. (glda.

øxne wogn) en med øksne (stude) forspændt

vogn; i ordspr. (jf. 1. Stud 1 slutn.): Hånd
kommer og frem, der ager med stude eller

i øksenvogn. Moth.A61. Mau.75.
Økse -skaft, et. (ænyd. d. s., oldn.

øxarskapt) Moth.015. Junge.146. Suenson.B.
60 11.127.

il
i (spøg.) talem. (jf. faa en lang

næse olgn. u. I. Næse 6:) *en Bonde vil
|

Ham (o: en digter) Krantzen disputere,
j

Jeg haaber Bondens Næse skal
|

Til Øxe-

skaft omvendes,
|
Naar (digteren)

|
Tre-
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dobbelt Krantz inåhænåis. Sort. PSkan. 18.

især (ligesom sv. goddag — yxskaft, kendt

fra c. 1800) i forb. goddag (mand) —
økseskaft, efter en folkelig anekdote om en
døv mand, der venter et spørgsmaal om et

økseskaft, han er ved at tilhugge, og derfor

paa en hilsen ,,Goddag" svarer: ,,Til et økse-

skaft" (KbhAftenp.1778.sp.256. SvGrundtv.
GIM.1.116. Mau.L158. Arlaud.522), anv. som
udtryk for (samtale med) replik (svar), der

er uden meningssammenhæng med den replik,

der svares paa. (ligesom) i Erasmus Mon-
tanus (er) de uvidende Elever . . Dommere
over Disputatsen, i hvilken der paa frem-
mede Sprog spørges Goddag og svares Øxe-
sk3iit.Brandes.Holberg.(1884).205. Hele vor
Samtale var et „Goddag, Mand! — Økse-
skaft" IPoni.LP./TTr. Og dette var Svaret
paa hans mange Brevark? Øxeskeiitl Soph
Clauss.JF.88. Bønnelycke.Lt.64. -sksefte,
et. (1. br.) d. s. Snefrid nærmer sig . . hol-

dende et Mjødhorn i Haanden . . Kongen
(drager Snefrid til sig): *„ Hornet og Haan-
den — de følges nu ad

|
som Økse-Skæfte

og Bile - Blad." Dmc/im.M. 49. -slag^, et.

slag med en økse; øksehug (1). Holb.Kh.734.
Ing.HD.21. der var Øxeslag at høre. Slag
paa Slag; Skoven skulde fældes.HOAnd.
(1919).ni. 351. Elkjær.HA.15. -spyd, et.

(1. br.) spydøkse; hellebard. I Hallens fire

Hjørner staae Øxespydene . . lige bruge-
lige til Hug og Stik.Blieh.(1920).XXVII.25.
Hjortø.Afløsnings-Ordbog. (1933). 40. -sten,
en. (jf. Nyresten 2; mineral.) haard stenart

(nefrit), i stenalderen anv. til økser olgn.

Funke. (1801). III. 111. Hinnerup. Juv. 364.
Sal.^XVII. 795. -svinger, en. spec. (til

I. Økse 1.3 ; spøg.) om (bonde)kriger bevæb-

net med økse. djærve jyske Øksesvingere og
Bondeoprørs-Helte. Brandes.XY 74. -tang,
en. (nu næppe br.) kløftet parti paa en
økses hoved (nakke), anv. som tang. Moth.
015. VSO.IV.054. MO. -tid, en. {vel efter

oldn. skeggpld, se Skægtid; l.br.) til I. Økse
1.3, m. lign. anv. som Sværdtid; om litterær

kamptid: den lidet heldbringende Sværdtid
og Øxetid, som vi nu have været velsignede

med (siden c. 1870). Vodskov.SS.217. -æg,
en. (jf. -bid;. Phys Bibi. XIV 149. Smeden.
(1952).59. -ojo, et. (nu næppe i rigsspr.)

øksehoveds skaftehul. Moth.015. VSO.IV.054.
MO. UfF.(Fyn). jf. Stedn.VI.555.
Okshammer, en. se Øksehammer.
Oksne, flt. af Okse. Øksne-, i ssgr.

se Øksen-, i ssgr. oksnet, adj. se oksen.

I. Ol, en. [øU] flt. -e (ogs. ølle, se u.

Læderøl) ell. -er (Moth.015. Robinson.I.231.

UfF. (Fyn). Feilb.; ogs. øller. Skjoldb.KH.
185. Feilb.). {ænyd.glda. d.s. (DGL.VII.79;

jf. Brøndum-Nielsen.GG.I.131), sv. dial. ol

(fsv. øl), oldn. 61 (ål); besl. m. gr. ank^le,
rem, og m. I.Angel; sideform til III. Aal;
nu næsten kun dial.) I) rem af læder (jf.

Læderøi; ell. (aale)skind; ogs. om kortere

reb ell. snor; anv. som plejlhilde, piskesnor,

snørebaand (jf. Hoseølj, spænderem i sele-

tøj (jf. Krog-, Topøi;, i hammelreb olgn.

1.1) i al alm. jeg (bar) et bredt Bælte af

tørt Bukke-Skind, hvilket jeg snørede sam-
men paa begge Sider med to Øler af selv-

samme Skind i steden for Spender. i2o6wson.
1.231. 6rundtv.PS.1.531. *mange huse græ-
der over mangen mand,

|
som Åres med sin

!_• svøbes tvende øle slog.NMøll.Agam.36. (han)
stak med en Benpren Huller i Skindene og
føjede dem sammen med lange Øle han havde
skaaret ud af Rensdyrskind. jyJens.Sr.77.
Da jeg blev større og lærte at flette en
„01" til min Pisk. VilhRasm.DK.36. Hammel-
rebene var af Flæg, og Ølene af Siy.Hede-
bogen.(1909).37. MDL. Feilb. jf.: Han holdt
Klaptræerne om (hestenes) benede Hoveder,
rykkede Hovedlaget over Ørerne og bandt

20 E.a.ge ølen.AlbDam.B.285. 1.2) talem. || ri-

meligvis egl. om rem til sammensnøring af
ærmet, i udtryk som hverken have øl eller
ærme (Feilb.), spille baade øl og ærme
bort, om den, der sætter over styr alt hvad
han ejer. Hånd spillede fra ham både øl og
ærme o: indtil den yderste skilling. Mo^/t.^

013. Han har spillet både øl og ærme hen.

Krist.Ordspr.315. Han har hverken øl heller

ærme. smst.399. Feilb. \\ om strimmel af et

3« menneskes hud, i udtr. skære en bred øl

af en andens hud, anv. i sa. bet. som den
u. Rem (sp.715^^) anførte talem. Mand skær
ofte bred øl af andens Imå. Moth.015 (jf.

PLaale.1.29). det er jo nemt nok at skære
en bred Øhl af andres 'Ryg.Staun.UD.188.

2) d. s. s. III. Aal 2. VSO.IV032.
II. Ol, et ell. (i bet. 2) en (tidligere

stundom ogs. m. anden anv., om sorten olgn.:

*Hin gode Danske 01 kand meget vel staa
i* hi. Sort. Poet. 84. en Kjældermand, der .,

til høi Priis, „overlod goe Venner en 01,

som han sjel hadde gort gammel fo si

eien Mond." Oversk.L.lll. jf.: Skoleholderen:

„ . . Hvor staaer Brændevinen?" . . (bonde-

karlen) Jakob: „Hvor staaer GodtøUen?"
Oehl.FreiasAlter.(1816).135). [øl] Høysg.AG.
138. best. f. -let ['øl'af] ell. (i bet. 2) -len

['ør(8)n] flt. i bet. 3 d. s. (se ogs. u. Fæstens-

øl), i bet. 2 (samt, nu sj., om forsk, sorter,

5« se u. bet. I.2) -ler ['øl'ar] ell. (især restau-

rations-spr.) d. s. fto Øl. Brodersen. T. 113.

DagNyh."U1934.11.sp.5) ell. (nu næppe br.)

-le (se u. bet. 1.2^ ell. (med fremmed flt.-

endelse; jarg.) øls (NatTid.^^liil941.9.sp.4).

(æda. øl (Brøndum-Nielsen.GG,I.131), sv. ol,

no. øl, oldn. ol, osax. alo (i alofat, ølfad),

holl. aal, eng. ale (oeng. ealo, gen. ealoj));

jf. Øllert; vistnok besl. m. lat. alumen (se

Alun;, i saa fald vel egl.: en med et gærings-
*» stof fremstillet drik)

I) en af kornfrugt, især maltet byg,
med tilsætning af humle olgn., brygget drik,
fremstillet privat (jf. hjemmebrygget; ell. (nu
alm.) i bryggerier; i videre anv. om en (paa

XXVII. Rentrykt •/• 1954 100
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lign. maade fremstillet) drik af anden art:

af den saakaldte Ki-Rod frembragte de et

stærkt 01. Jørg.EA.68. l.l) i al olm.; bl. a.

i forb. brygge (II.l), drikke (II.I.2), fade
(s.d.), skænke (l.i), tappe (II.l.i), tylle

(II.l), udskænke (Lov''li2l857.§94) øl,

øllet er ell. smager dovent (4.i), gæ-
ret (I), øllet skal gære(s) (IVl.i), øllet

skummer (Moth.016. D&H.II.260) ofl.

*Han hug hende med sine Spore,
|
Han drog

hende i hendes Haar;
|
Havde Øllet ikke

været hans Herre (o: havde han ikke været

beruset),
|
Han havde det aldrig gjort. Abrah

NyerRahb.II.48. Det er jo uforskammed,
Monfrere, at tractere Folk med 011 i en
B&rselstne. Holb.Bars.IY5. sa.Kandst.IV8 (se

u. II. rose 1.2^. *Troe du paa mine Ord, at

Erter, Flæsk og Sild,
|
Helst om nye brygget

01 man drikke vil dertil,
|
Saa god en

Ahnelse, som ønskes kan, frembringer. Wess.

49. *Da gik han om og skjenked
|
Dem 01

til deres Mad. Winth.HF.llO. en (restaura-

f*ons-j Have . . hvor Folk drak deres 01 og
Ka^e.Baud.OI.128. sætte gær paa øl, se

II. sætte 8.2. i sammenligning: *Blood, som
011 af Tudekande

|
Af lærde Hierne flød

(o: ved slagsmaalet). Holb.Paars.55. i billedl.

udtr.: det gaaer dog underligt til . . med disse

. . Fyrsters Frierie; de kan ikke . . see sig

for, og smage paa Øllet, førend de maae
drikke det.Ing.VS.'I. (1826). 214. || i forb.

m. et (især umiddelbart foreg.) subst. til angi-

velse af et vist kvantum (jf. bet. 2), i udtryk

som en drik (1.3), en slant (I), en slurk
(CMøll.PF.194), en taar øl, sfec. dels som
rummaal: en kande (2), en pot (1.1) øl

olgn., dels ved betegnelse for den beholder,
hvori drikken opbevares (et anker (II), en
lejle, en tønde (l.i) øl olgn.) ell. serveres:

en flaske (II.l), et glas (2.i), en kande
(1), et krus (I), en potte (I. l.i) øl, ogs.

(jarg.) en kop (0: et glas) øl (FlyvningHær.
204). Jeg vil gaae lidt ind til Christoffers, og
dricke en Potte 011 først. Holb.Tyb.1.4. Seide-

lin.48(se u. lY skære 16.3J. et Kaffehuus,
hvor jeg almindeligviis drikker min Flaske

01 hver Aiten.PAHeib.E.68. „jeg er ingen

Libhaver (o: af en gyngetur)." — „Vil De
maaskee heller have en Kande Øl?"Heib.
Uadsk.77. *De elsker den gamle Variete,

|

De faar et Glas 01 og en Pi'e te\ Sangene
af Taksameterkuskens Datter. [1901]. 18. \\ øl

og brød, se u. Øllebrød. 1.2) om øl (l.i)

af særlig beskaffenhed ell. tilberedning

,

især af særlig sort (fremstilling), (i) det

berømte Baumhaus (i Hamburg ønskede jeg)

at smage et vis udenrigsk 01, som . . skulde

overgaae .. Brunsviger -Mumme.Bagfg'es.L.
1.187. *(den gamle abbed) drikker kun det

gode danske 01, |
Thi saxisk 01 er ham

for stærkt.Oehl.EA.(1820).21. Det var saa
deiligt det tydske 01, og der var saa mange
Slags, Bremer-, Prysing-, Eraser-Øl. HCAnd.
(1919). III. 218. Nogle synes, at paaske-

brygget er for stærkt, men er det ikke et

dejligt øl?Pol.'*U1953.5.sp.5. (nu sj.) i flt.:

ølsorter. naar det kommer an paa Navne,
da have de tydske Ølle dem ligesaa expres-

sive, endskiønt lidt mindre melodiske, end
de franske og italienske Y'nne. Tode.VI.255.
Ved Bedømmelsen (af de til Landhushold-
ningsselskabet indsendte øl-prøver) vil tillige

blive paaseet Priserne, Øllerne kan sælges

10 tiLAdr.Vil790.No.l08.4.sp.l. m. (fast) attrib.

bestemmelse i forb. som bajersk (CBernh.
TV 318. VKorfiisen.PE.157. Dania.III.65),

branket, brunt (II. 2. 1), dagligt (2.4),

dansk, dobbelt (3.3), gammel(t) (II.2.4),

haardt (5.i), hvidt (II.3), mildt (3.3),

skattefrit (2), stærkt (Moth.015. Kierk.

VI. 288. Jørg.EA.68. jf. Stærkølj, sødt
(II. 1.2), tyndt (5.1), varmt (0: varmet,

kogt) øl (Moth.BU. PMøll.I.307 (se u. I.

20 Potte l.ij. Rist.ER.154. udlevering af varmt
øl til \agtstyrker.IntendanturforeningensMed-

lemsblad.1949.135. jf. bet. I.3), se u. bajersk,

branke osv. sml. ssgr. som Efter-, Gammel-,
Godt-, Humle-, Hvidt-, Lager-, Malt-, Marts-,

Pors(e)-, Skibs-, Skillings-, Tormaaneds-,
Tyndt-, Øksehammerøl. || Randersøl, spec.

(tidligere) om stærkt øl, egl.: fra Randers

(jf. Burølj. jeg maa først have et par Kruse
Randers 011 i Livet paa ham; førend jeg

30 kand faae ham til at yttre sig. Holb.llJ. 1.1.

sa.GW.I.l. Winth.D.(1828).78. i Halvfem-
serne (havde man i Randers) endnu det

stærke, berømte Randers -01, BnrøhAWin-
ding. Fra Randers tilAthen. (1931).ll. øl fra

fad, se I. Fad 2. (gammelt) øl med en
pind i, se Pind 6. 1.3) i særlige udtryk

(talem., ordspr.). (det er) lige til øllet,

(talespr.) egl. om pengebeløb, der kun forslaar

til køb af øl (det daglige forbrug af øl ell.

40 det til et maaltid, en portion smørrebrød hø-

rende øl), anv. som udtryk for yderst beskedne,

næppe nok (med nøjsomhed) tilstrækkelige

pengemidler ell. (uegl.) om andre forhold: i det

lige akkurat ell. knap nok fornødne omfang;
i ret ringe omfang; lige til husbehov. *en saa-

dan Prakker . .
|
Der eier knap til Øllet,

|

Ei Bid eller Brmd\Winth.D.(1832).166. Man
bliver gammel, gode Herre . . Den Smule
Kost og Gage, man har, og saa det man kan

50 lappe sammen ved Hjælp af Kone og Børn,

det er lige til 0\let.Oversk.Com.III.211. jeg

har brugt baade det jeg havde med fra

Danmark og det jeg har ladet sende mig,

nu har jeg kun lige til Øllet. JPJac.(Tilsk.

1911.14). Hvor gammel (er hesten)? —
4 (aar), ja jeg kan tænke det, det er lige

til Øllet — men saa er han jo stærk. 6r;eL

GL.14. Bråndes. VT.165. alle Favoritholdene

. . slap igennem (semifinalerne), men i de

60 fleste af Kampene var det „lige til Øllet".

PoUViil936.12.sp.3. Øllet vil gjerne smage
af Tønden (anv. om, hvad der har præg

af sin oprindelse). Mau.9163(jf. smst.9179 og

smage l.ij. Bedre er tyndt 01, end tomt
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Kar ell. end tør Skaal. Mau.554 (jf. u. tynd
b.i). bagefter kommer tyndt øl, se u. III.

bag 5.2 slutn. og tynd 6.1. drikke dansk øl

og danse ved tællelys, se III. dansk 4. man
maa spilde sin bærme, hvor man har druk-
ket sit øl, se I. Bærme 1. dens øl jeg drikker,

dens humle jeg hikker, se u. I. Humle 2.i.

det er øllet det samme, hvem der drikker

det, se I. samme 1.3. vide ell. vise en, hvor
David købte øllet, se II. David 2. der hjælper

ingen snak, moder vil have penge for sit øl,

se Snak 2.4. for en tømmermand er der intet

øl for dyrt om sommeren osv., se Tømmer-
mand 1.1.

II
i udtryk for øllets virkning, dels:

nærende, styrkende: *uden 01 og Mad
|

Er Helten ingen TUng.Wess.éS (jf. u. I.

Drikke^, øl og brød gør kinden rød, se IV
rød 2.1. jf.: 01 og Brød er godt i Nød. i^asm
Hans.M.II.44. dels: berusende, frernkaldende

overmod, uforstand osv.: 01 gjør store Ord.
Mau.7230. øl og barmhjertighed samles
gerne, se Barmhjertighed 1 slutn. øllet slaar

i hovedet, se III. slaa 34.2. især i talem.:

naar øllet gaar ind, gaar viddet (ell.

forstanden^ ud (jf. tilsvarende talem. u.

Vin l.s;. Mau.12102. CKMolb.Amb.156. Due-
lund.N.25. øllet af kanden, viddet af man-
den, se Kande 1.

|| (jf. Øllebrød 3.2; 4>- e?Z.

dial.) om børneleg ell. en mod nye kamme-
rater anvendt (tortur) prøve; i udtryk som f aa
ell. give (en) øl ell. en potte varm(t) øl,

faa ell. give (en) en snurretur (2) i nedhæn-
gende, sammensnoede tove ell. i en gynge, der

snurres rundt. VictorHansen.Minder.(1927).
59. Feilb. \\ talem. fra revyviser: *„Vi vil

ha'e 01 — vi vil ha'e 01 — vi vil ha'e

gamle Carlsberg 01!" (revyvise fra 1880'erne).

ArbejderensAlmanak. 1918. 50. Tivoli Minder.

[1943J.128. Vogel-Jørg.BO.'(1948).735. *Ude
paa Landet er en Mand — de' en Mand,

|

01 det er 01 ja vel, og Vand det er Vand.
Sommerrevyen.Lige ud adKongevejen.1898.8. 01
er nu Øl. JacPaludan.Retur til Barndommen.
(1951).112. Vogel-Jørg.B0.631.

2) (jf. ØUert; især dagl.) en flaske ell. et

glas øl (II.l). De to Skolekammerater klin-

kede i Tavshed med Ølglassene . . „Jomfru,
et Par Øller tiY\Schand.BS.305. her vilde

man , . ved en 01 fra Fad til Sangens friske

Toner lade sig sætte i Stemning til Souperen.
Esm.IKjøbenhavn.(1891).184(jf. I. Fad 2).

„Vil du ha'e en Cigar? . . En 01 maaske?" —
„Tak, jeg nyder ikke Spiritus". Ponf.LP.L
176. Man kan vel faa en kold 01, sagde den
tykke Herre (o: paa et hotel). Bang.SG.90.
Brødrene gik og trak 01 op.AndNx.PE.III.
154. To Arbejdere kom ind og råbte på
Øller. TomKrist.LA.90. se ogs. vælte sp. 770*".

jf. I. Kasse l.i: en Kasse Øl.JVJens.RF.
67. som travesti af gi. sangleg (jf. u. Ene-
bærbuskj; *Saa gaar vi rundt om en halv
Kasse Øl.Vogel-Jørg.BO.484. (vulg.) jarg.:

Bare hun ikke faar en Kasse 01 (o: bliver

gravid). Borries.P.121.

3) (foræld., arkais. ell. dial.) sammen-
komst, hvor der (spises og) drikkes øl;

gilde (1.2). VSO.IV.029. TroelsL.VIIL87.
i alm. kun i ssgr.: Fællesøl.ADJørg.NK.
590. de hedenske højtidsøl. sws<.4S7. se

videre Arve-, Barns-, Fæste(ns)-, Grav-, Ja-,

Jule- (2), Lig-, Sjæleøl.
||

{penyd. glda. d.s.;

rimeligvis gen.-form som i (til) gildes (se u.

I. Gilde; ofl. (jf. Dania.III.369), ell. mulig-
10 vis forkortelse af Ølsgilde (se u. ØlgildeJ ell.

Ølsmaal (s. d.), mindre sandsynligt sammen-
trækning af Ølhus (som Bryggers osv.; se

Feilb.III.1177); nu ikke i rigsspr.} i forb.

('begive sig olgn.) til øls, til (sammenkomst
med) øldrikning, drikkelag, da (soldaterne)

qvitterede deres Gevær, for at begive sig

til Ølls, lod han dem omgive ved et Com-
pagnie af Csiva.nene.Holb.DH.II.746. Spille

til Øls. Høysg.S.207 (jf. Literatur og Kritik.III.

20 (1890). 479). de samledes til sidst i By-
skriverens Hus, hvor de fik 4—6 Mk. „til

Øls." Sundbo.FS. 1. 74. med (overgang til) vi-

dere anv.: veiret ståer til ølB (o: er uroligt,

truende, og driver derfor folk til drikkelag, til

kroen; jf. Ølskj).Moth.S722. Hetten, huen
sidder til øls (o: skævt, forkert; jf. knappe
(sin vest) til brændevin o: knappe skævt,

Bom.S.II.75). Moth.S164.
III. 01, subst. se u. Jøl.

30 01-, i ssgr. (jf. Øls- i ssgr. og (til bet. 2)

Ølle- i ssgr.). I) [iø*l-] (især dial.) af I.

01 1; se Ølsvøbe. 2) af II. 01 (1); saaledes

ndf., hvor intet andet angives; desuden i tal-

rige let forstaaelige ell. mindre br. (især fagl.

ell. (S) ssgr. som Øl-accise, -afgift, -aftap-

ning, -beskatning, -bil (jf. -vogn}, -drikkeri,

-drikning, -fabrikation, -forbrug, -handel (jf.

-handler}, -industri, -kæfert, -lad (jf. -buk),

-pimperi, -pris, -produktion, -salg, -sjat (se

40 I. Sjat slutn.), -skat, -slat, -sort, -tilvirkning,

-told, -type ofl,.; spec. (tidligere) i forsk,

(nedsæt.) betegnelser for umaadeholdne øl-

drikkere (jf. -broder, -fjante ofl.) som Øl-

abe, -bisp, -gæk, -pimper, -provst (se Kalk.

IV.989f.V1205. VSO.IV029ff. VHermansen
&PHolm.ØstjydskØl.(1948).113). -aahner,
en. [II.2] d. s. s. -tang. Pol."'Ul949.11.sp.4.

ArbmFagbl.l953.188.sp.2.

Ø-land, et. flt. -e ell. f -lænder (Slange.

50 ChrIV.476). (æda. d. s. (i bet. 1), oldn. ey-

land; jf. Ejland; især O) I) et land (3), der

udgøres af en ø; ø. (jf. som propr. Øland
i Limfjorden (Trap.*V273)). de Canariske

Ølasnder. Slange.ChrIV476. *Saaledes ligger,

yndig, fri og let , .
|
Mit Øland (o: Sjæl-

land), en af Gud velsignet Viet Hrz.Lyr.

1.79. *Vi er paa Als, et Øland, hvor
|

Meer tidligt Vaaren kommer. Holst.LHbl.120.

Landed i Ungdommens Dage
|
Vi paa det

60 Øland, hvor Kjærlighed throner,
|
Aldrig til

Fastlandets Zoner
|

. . vi vende tilbage.

PalM.AdamH.III.132. HCAnd.ML.50. det
Øland, Sankt Thomas. Rosenkrantz.Torden-
skiold.(1939).104. Oravl.VF.9.

\\ (jf.bet.2)

100*
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i flt., om de danske øer. *Øelandenes Kierne
|

Kaldes med Rette dens (o: Sjællands) Dal,

den hloxnstrende. Bagges.NblD.310. Det skal

jo holde haardt at opvise en mere skjøn

Part af Verden end disse vore Øelande, be-

sjmderlig Sjælland, £rr3.(S'v/i.7. Jættestuefol-

kets Ølande. JohsBrøndst.DO.1.257. i iest. /.

om (visse af) sydøerne (2): Ølandenes Dag-
blad. Central -Organ for Langeland, Ærø,
Thorseng og Sydfyn. dagUadstitell880-1929.

2) land (2) ell. geografisk sammenhørende
landomraade, der (i væsentlig grad) udgøres

af øer. Der lever i vort Øland (o: de ost-

indiske øer) en broget Skare af Danskere.

Wøller.Rejsemosaik.(1942).175. \\ spec. (jf.

het. 1 slutn.) om Danmark. Havfolkenes Fic-

tion er naturlig i et Øl&nå. Heib.Pros.III.

58. *Danmark er ikke lille. Et Land,
|
Havet

beskyller, et talrigt Øland,
|

Har vide

Grændser. Hrz.VA.84. *Til dette Ølands Ung-
dom gaar min Sang. SophClauss.DY11.

Øl-anker, et. (jf. -tønde og IL Anker/
VSO.IV029. han (sparkede) til et tomt
Ølanker . . saa det med en hul Sang rul-

lede ud paa La,ndeveien.AndNx.S.94. -baa-
ren, part. adj. (jf. IL bære 4.2; sj.) om
(udtryk for) en persons stemning: som bæ-

res, støttes, fremkaldes af nydelsen af øl; øllet

(1). *plumpe Borgermænds ølbaarne Vid.

Boye. PS. 11.73. -bajer, en. (jarg., vulg.

ell. spøg.) bajer (2); øl (II.2). MaglPet.MF.
1.112.115. TomKrist.H.82. Da.Jagttidende.

1950151.46. sp.2. i billedl. udtr.: Naar man
har været gift tre-fire Aar, saa er Skummet
som Regel gaaet af den Ølbajer.^Krnwdtew.

(JydskStævne.(1902).93). jf. III. rage 1.2

slutn.: vil De bare være go' og passe Dem
sæl', og ikke blande Dem ind i noget, der

raver Dem en Ølhaieil Soya. Parasitterne.

(1929).126. -bai^, en. (jf. -røst, -stemme;
dagl., spøg.) dyb, især noget tyk, sløret, grødet

stemme, som karakteristisk for ihærdige øl-

drikkere (ell. af øl berusede personer), (et dag-

blad har) gjort os bekjendt med en inden-

landsk Skov, der svarer i Ølbas, naar man
har raabt i Biscant. Heib.FUVil836.1.sp.l.
Det geistlige Foredrag (holdes) i en høitide-

lig Tonart (denne være nu mere kunstnerisk,

eller en Opvakts mod al Kunst haanske Øl-

bas). Kierk. VII.363. Hun er skabt for Kome-
dien . . Synge kan hun . . men hun har ikke,

hvad jeg kalder Øl-Bas hos Fruentimmer,
ikke Canarifugl-Skrig op i de høieste Toner.

HCAnd. (1919).V 322. Jesp.Fon.289. afsyn-

gende: „Ja, vi elsker —" for Ølbas og Smør-
tenor. iVai/ians. WB. 23. -beg, et. (bryg.)

d.s.s. Bryggerbeg. LSal.XII.678. -bejd-
se, en. (garv.) en af mask fremstillet bejdse

(anv. til garvning). JFBergs.G.215. -be-
raset, part. adj. (jf. -hidt; l.br.) beruset

af øl. *Ved Harpen, ølberuset, han lyver

mangengang.Oehl.HK.(1828).5. -bidt, part.

adj. ^-biden, se ndf.). (ænyd. ølbiden; jf.

I. bide 4.1 ; foræld.) d. s. naar vi blive 01-

bidne og rnsendis. GldgsSkæmt.23. Moth.016.
VSO.IV029. VHermansen&PHolm. Østjydsk

Øl. (1948). 113. -bimpel, en. (jf. -hnttel,

-dunk, -lejle; især dial.) bimpel (1) til øl

(især for markarbejdere, høstfolk). KbhAftenp.
1779.283.^ Winth.HF.239. Mutter, Madame
August . . Landmand i stor Crinoline; hun
. . gik selv med Ølbimpel til Folkene ud
paa Marken. HCAnd.(1919).IV 129. Hedebo.

10 80. Feilb. UfF. \\
(sj.) anv. som (nedsæt.)

personbetegnelse, om øldrikkende fyldebøtte.

Schand.BS.282. -bod, en. (ænyd. glda. d. s.;

i rigsspr. nu 1. br.) bod (fx. paa marked) ell.

skænkestue med øludskænkning. VSO.IV.029.
Helsingør\Sundt. 1. 25. Karruseller, Ølboder,

Danse-Estrader og Sla-Paa-Tyren. JesperJSw.
K.IO. Feilb. -bolle, en. (især foræld.) bolle

(I), hvori øl sættes frem (til fælles brug).

Drachm. HV.40. VHermansen <&PHolm. Øst-
20 jydskØl.(1948).34. -borger, en. dels (tid-

ligere) om fast krogæst (i en ølstue). Rostgaard.

Lex.OlOc. VHermansen&PHolm.ØstjydskØl.
(1948).113. dels (sj.) om den jævne øldrik-

kende borger. Folkeligheden har sejret. Af-

standen til Magthaverne er ophævet, og
Modstillingen mellem „de høje Herrer" og
Ølborgeren . . er en Illusion. JacPaludan.
(DagNyh.'V^1934.7.sp.6). -briket (KLin-
demann. Alt levende lyser. (1938). 8) , -brik-

30 (ke) (V Hermansen SPHolm. Østjydsk Øl.

(1948).109) ell. -briks, en. (især restaura-

tions-spr.) lille plade af træ ell. pap, hvor-

paa (i restaurationer) et glas øl serveres paa
bordet. Hvadhedder det? (1947). 163. -bro-
der, en. {jf. i?/, bierbruder ; nu næppe br.)

umaadeholden øldrikker; drikkebroder; svire-

broder. Rostgaard.Lex.OlOc. *Du (o: drikken

krambambuli) er en Qvist for høye Siæle,
|

Men ey for hver 011- Broders Siæl.Kbh
40 Aftenp. 1 773. sp. 1 80. VHermansen & PHolm.

ØstjydskØl.(1948).113. -brun, adj. (jf. -far-

vet ; 1. br.) brun som (mørkt) øl. Dammens
ølbrune Yand. Knud Pouls. BD. 133. sa.BE.
137. -brygger, en. (i rigsspr. nu især emb.,

fagl., QP; jf. Bryggerj. man siger altiid kun
Brygger, naar der ey egentlig skal giøres

Forskiæl imellem en Ølbrygger og Ædikke-
hrygger.vAph. (1759).324. MinSkr.^Viil862.
Ølbryggerens Karl. Schand. Fort. 43. Feilb

.

50 -bryggeri, et. (især emb., fagl. ell. t9).

I) (jf. -brygningj som vbs. LTid.1746.565.

OpfB.^III.318. 2) ta Bryggeri 2. Funke.
(1801).II.615. et existerende bajersk Øl-

bryggeri (sml. Dania.1.265). Schand.BS.202.

TelefB.1952.II.11312. -brygning, en. (jf.

-bryggeri 1^. Forordn.^V 12 1739.§37. Olufs.

NyOec.1.160. Nytteplanter.295. jf. Ølbryg-
ningstvang, (foræld.) en til Mølletvang

svarende forpligtelse m. h. t. (korn til) øl-

60 brygning. Blich.(1920).XXI.39. -brod, en,

et. se Øllebrød, -bnk, (jf. -bænk, -skam-

mel, -stol; især dial.) buk (1.3.2) som under-

lag for en øltønde. JSMøll.FH.II.264. -but-
tel, en. (jf. -bimpel; dial). Aakj.VF.86.
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UfF. -bsenk, en. (jf. -huk; nu næppe Ir.)

om (lænk som) underlag for en ell. flere øl-

tønder. CiU753.(HjemsU926.41). AarhHol-
læk.1914.101. -bær, et. (dial.) d. s. s. Olbær.
JTusch.200.334. -bærme, en. (ænyd. d. s.)

hærme (LI), der samler sig paa lunden af et

ølanker. Moth.016. en Flok Sviin . . drukne
af ØlhæTme.Bredahl.VI.59. Boers.VetF.125.
-bevet, adj. (jf. -fed; l.lr.). Dette tykke
ølbøvede M&ndiolk. Raage.DagHrude.(1906). i«

6. -dranker, en. (nu 1. Ir.) umaadehol-
den øldrikker. Holl.Ep.III.375. O -drik-
kende, part. ad).] som (ofte, gerne, idelig)

drikker øl. Tydskland, denne tilrøgede, øl-

drikkende gamle Jomhu. Brandes.E.186. Paa
Væggen hang Plakater af en øldrikkende
Mand og en unaturiig dejlig 'Pige. LeckFi-
scher.KM.184. -drikker, en. (især (3)
person, der (ofte, gerne, idelig) drikker øl.

vAph.(1764).493. Tode.VI.246. en atletisk 20

Teuton, Øldrikker og et Jærn i sin Forret-
ning. JFJens.5'Å;.42. -drukken, part. adj.

(oldn. 9ldrukkinn; nu (CP) 1. Ir.) leruset af
øl. Rostgaard.Lex.OlO c. MO. D&H. -dunk,
en. (nu især dial.) dunk til øl, dels (jf. -bim-
pel, -lejle og I. Dunk l.i slutn.) om lille træ-

tønde, lejle (jf. Amlerg. VSO.IV.029), dels

(jf. I. Dunk 1.2 og Skæggemandj om flaske-

formet leholder af stentøj olgn. KlhAftenp.
1778. sp. 825. Ing.KE.1.27. VHermansen & ^0

PHolm.ØstjydskØl.(1948).73. Feill. UfF.
-dunst, en. dunst af øl (fx. i en krostue).

Baud.KK.118 (se m. Vindunstj. Tobaksskyer,
Øldunster. AaDons.S.87.
I.ele, V. ['ø-b] -ede. (til I. 01; især dial.)

slaa, piske (med en øl, en svøle, en rem);
gennemprygle. Da han nu saae den grimme
graa Karl i Sængen hos Datteren, (griler

han) en Pidsk . . og giver sig til at øle

(prygle) paa dem begge to, saa det var urime- 48

ligt. SvGrundtv.GlM.il 1. 5. Feill. UfF.(Fyn).

II
(maaske ved tilknytning til ell. sammen-

llanding med lydligt og letydningsmæssigt iiær-

staaende ord, som jøle (se u. Jølj, bødle (1),

søle (III.3-4) ofl.) med videre anv. som ud-
tryk for klodset, uordentlig, plump, hensyns-
løs adfærd ell. haard lehandling af mennesker.
Han er bedst i sit Es, naar han kan øle og
rode i det fra Morgen til Atten. IngvBond.
UR.I.17.

II
øle (en) igennem, gennem- so

prygle (Feill.) ell. lade en arlejde haardt

(UfF., Fyn.), sml. (jf. dog ølle 1^; ham
ølede de saadan til (0: drak ham fuld i øl),

saa han laa i Skuret og brækkede sig. Berg-
stedt.Smaa folkelige Skuespil.I.(1929) .64.

II. »le, V. se ylde.

01-eddike, en. (ænyd. d. s.; fagl.)

d.s.s. Malteddike. LTid.1726.514. en Recept
til Øleddike. PMøll.ES.1.205. Boers.VetF.34.
-fad, et. {ænyd. d.s.; især fagl.) fad (1.2) 60

til øl; (stor) øltønde. vAph.(1759).324. StBille.

Gal.i.81. TeknO. i sammenligning: *En tyk
forædt Kusk

|
— et Ølfad paa Ben. Buchh.

RD.8. -fang, et. (fagl ) lille leholder, der

optager det fra et øUrykapparats vindkedel (2)
udstrømmende øl. OpfB.^VIII.430. -farvet,
part. adj. spec. (jf. -brun. -gul og -granat^;
som har øllets (lyst gullige) farve. Ugeskr.f.

Læger.l936.315.sp.l. -fed, adj. (jf. -bøvet,
-trind, -tyk; især (ta) nedsæt.) fed(laden) p. gr.

af megen øldrikning. Pont.F.11.137. de glatra-

gede, ølfede Stamgæster i Mutter Landbergs
Skænkestue. CHans.S.172. f -fejler (Moth.
016), -fidler, en. d.s.s. Bierfidler. vAph.
(1759).324. VSO.IV029. -filter, et. (Iryg.)

indretning (filter) til filtrering af det fra et

Iryggeris lagertank kommende øl. Bryg.(1941).
-fjante, en. (jf. -vrippe; nu næppe Ir.)

„Et Menneske, som gierne giør Klammeri,
naar Øllet stiger ham til Hovedet." F<SO.
IV.O30. -fjerding, en. anker ell. (min-
dre) tønde, som rummer en fjerding (3) øl.

Cit.l743.(PJensen. Snesere.(1883).50). Blich.

(1920).XXIX.97. NPWiwel.NS.23. -fla-
ske, en. {ænyd. d.s. (i let.: drukkenlolt))

fiaske (ILl) (i alm. af glas) til øl. Rost-

gaard.Lex.OlO c. paa (moppens grav) havde
de sat en halv Øl-Flaske med Halsen op.

HCAnd.(1919).III.16. smst.154. Købernes
Smasken og de inderlige Sug, naar Snapse-
glassene tømtes, eller Ølflaskerne sattes for

Munden. FrPoulsen.MD.160.
||

(dial.) om le-

holder af træ: ølbimpel, -lejle. SjællBond.55.
Hallely.220. jf.: 1 træ øUnaske.Cit.1743.
(PJensen.Snesere. (1883). 51). Cit.1819. (Aarl
KlhAmt.1928.303). -gilde, et. {jf. ænyd.
ølsgilde (PHelie.Skrifter.III.(1933).24) samt
IL 01 3; især foræld.) gilde med øldrikning;

spec. om gilde (efter saatid, høhøst olgn.) for

en landslys lymænd (og karle). Graah.PT.
1.47. Junge.191. RasmSør.ML.112. SprKult.
X.157. Feill.

\\
(lornh.) til I. Gilde 3.2. En

æld-gammel Indstiftelse . . er „Ølgilderne",

et Slags Broderskab blandt Sognemændene.
PhRDam.FI.62. -glad, adj. (jf. -glædej

munter og (let) leruset af øl. ølglade og
let berusede Handelslærlinge. Brandes. (Pol.

Vil902.1.sp.3). Naar der i Sagaerne om-
tales en Rus, er det altid en Gildesrus: Gæ-
sterne er „ølglade" (jf. oldn. olkåtr^ eller „vel

drukne". VilhAnd.BT.90. -glas, et. (større)

drikkeglas (med ell. uden fod) til øl. Rostgaard.

Lex. 010 c. Tarif for Glas-Udsalget. (1783). 29.

*Kaffe, heldt i Ølglas, ei heh&ger. Hr2.GB.48.
PolitiE.KosterlV*ltl925.2.sp.2. som rummaal:
et Ølglas friskt Y&nd.OeconH.(1784).III.18.
jeg maatte drikke to store Ølglas Land-
yin. Brandes.XI. 44. -glattet, part. adj. (jf.

-kæmmetj om haar: glattet ved at vædes

med øl. Nu skyder han Kasketten bag i

Nakken, saa den ølglattede Pandelok rigtig

kommer til sin Ret. Raage.Ungdomskamp.
(1911). 168. -glæde, en. (//. -glad og
-skæmt samt oldn. plteiti; 1. Ir.) Der var
stor Ølglæde (oldn. orig.: plteitij ved Gildet.

Grundtv.Saga.27. -granat, en. (fagl., nu
næppe Ir.) Irunlig granat (2). Hinnerup.
Juv.337. -gul, adj. (jf.-iaxyet; l.lr.). Tror
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du, du kunde opleve Æventyr, du med
din Mave, dine ølgule Øine. Soya.GAM.115.
-gæld, en. (glda. æda. ølgiald, afgi^ for

øludskænkning, ogs.: bidrag til gildesøl; hist.)

d.s.s. -penge 1. WChristensen.DS.632. Ram-
sing.Kbh. 1.73.11.208. -gær, en ell. (sj.) et

(OpfB.WI.190). (fagl.) gær, som anvendes
ved ølbrygning (og, skummet af øllet, ved

bagning olgn.). Fruent.(1799).IV.168. Const.

Kogeb.248. TeknO. jf.: Ølgær svamp (Sac- i_o

charomyces cerevisiæ). Sal.VIlI.210. -lial
(Tops.S.131. HjælpeO.) ell. (oftest) -halle,
en. (jf. I. Hal 2.i ; nu mindre br.) beværtning,

restauration (med udskænkning af øl). Rappee.
1860.1 45.sp.l. „De optræder i en Ølhal?" —
„En Café chantant hedder det i det dan-

nede ^^xog.''Bøgh.DA.YII.379. de (fik) sig

ofte et Glas i en nærliggende Ølhalle.Jac

Paludan.UR.333. -handler, en. forret-

ningsmand, der sælger øl (flaske- ell. kassevis), 20

ogs. (nu sj.) udskænker øl. Amberg. vi (0: to

politibetjente) havde haft dem (0: tyvene)

. . Men saa skulde Du først ind til Ølhandle-

rens . . Hvad gaaer Du da og drysser efter

og falder ned i hver Ølkiælder? Hrz.KP.61.
Lov^Vi2l857.§92. TelefB.1952.11312. -hane,
en. (jf. -tap^ hane (3.2) i øltønde (ølanker, øl-

trykapparat). Amberg. SkibsMask.21. Feilb.

UfF. -have, en. (;//.<?/. biergarten ; l.br.)

om (beværtning, restauration med) have til 3o

servering af øl. S&B. er her ikke en Ølhave
undervejs? . . Jeg trænger . . til en Hj ærte-
styrkning. Drachm.F.II. 154. smst.I.171 . 244.

-hjerte, et. (med.) et af megen øldrikning

præget (svækket) hjerte. KliniskOrdbog.(1921).
263. Stimulanser.(1945).176. -hore, en.

(foræld.) drikfældig kvinde; ogs. om skøge,

der holder til paa ølhuse (VSO. MO.). Rost-

gaard.Lex.Ollb. vAph.(1759).324. VHerman-
sen&PHolm.ØstjydskØl.(1948).113. \\ overf., 40

om en mand: en ængstelig, svag person, en
(ærte)kælling. Ew.(1914).III.278. KbhAftenp.
1779.sp.60. -hov, en. (jf. II. Hov l.i slutn.;

fagl.) en ved ølbrygning anv. hov til opsam-
ling af udstrømmende urt ell. gær. LTid.1725.
629. Bødkeri.6. jf. VareL.'II.609. -hund,
en. (jarg., dial.) I) {ænyd. d.s.; jf. <i/. bier-

hund samt Fyldehund) (mands)person, der

er meget hengiven til nydelse af øl. (han)
blev en Ølhund og Brændevinskarl. S'c/iant^. so

Gamle Billeder.(1899).26. 2) om stærk trang

til, tørst efter øl; i udtr. ølhunden gøer (i

mig) ell. (spec. efter revyvise fra 1929) øl-

hunden glammer. Nu skal vi faneme først

hen og drikke en vældig Masse . . jeg er

kolossal tørstig, Ølhunden gøer i mig. Sten
Drewsen. Rødt eller sort. (1905) . 73. Paa Hodet.

(Nørrebrorevy. 1929). 2. Steincke.Ogsaa en Til-

værelse.111.(1947).ll. 3) (nu næppe i rigsspr.)

snaps brændevin, der kommes i øl, ell. (varmt) to

øl med brændevin (ell. rom) og sukker; øl-

høvl (4). Dania.Y.41. AarbVejle.1937.66. Feilb.

En ølhund var omkring aarhundredeskiftet
en snaps, som man nød til sin øl, og ofte

levnede man en slurk af øllet „til hunden",
naar man ikke ville fylde sig med mere øl.

Pol.''l»1953.9.sp.5. -hus, et. (ænyd. d. s.;

jf. Hus 9.1 ; nu 1. br.) værtshus (med udskænk-
ning af øl). Samlinger, som I og andre poli-

tiske Handverks Folk holde paa Øllhuuse.
Holb.Hex.IY4. det er et dejligt Huus, dette

Christian Fiirtal, Perlen for alle Ølhuse.
Hostr.G.16. Roos.WilhelmBusch.(1949).42.

||

hertil (jf. Ølstue-; ofte nedsæt.) ssgr. Ølhus-
besøg (Goldschm.BlS.III.193), -blad ('den

Lap Papir, der i Form af et Ølhuusblad
gik og spøgede med et fordum bekjendt
og agtet literairt Blads 'Na.vn.Fædrel.1840.

sp.2121), -gæst (Hrz.GB.35), -skilt (Am-
berg. YSO.1YO30), -snak (Oversk.EYFort.

[1]). -hæs, adj. (jf. -tyk 2) om en person(s

stemme): hæs af megen øldrikning. Kidde.B.
220. Soya.Hjerteogsmerte.(1949).8. -hevl,
en. (jarg. ell. dial.) i) (;;/. <«/. bierhobel, ser-

viet) karklud til aftørring af spildt øl (paa
et bord). NatTid.'^lil942.10.sp.2f.'V2l942.10.

sp.3f. Kværnd. UfF.(Sjæll.). 2) redskab (af

form som en lille lineal) til afstrygning af
skummet paa det i et glas opskænkede øl. Nat
Tid.'V, 1942.10. sp.3. 3) (sj.) ølkapsel (Pol.

"'/ol923.8.sp.l) ell. øltang (OrdbS.). 4) d.s.s.

-hund 3. S&B. Spølkopperne med Kaffe-

knægte og „Ølhøvle" i.Bregend.MAG.90. Øl-

høvl paa Kande (4 Pers.) 2.00.PoVU 1939.

13.SP.5. NatTid.">ld942.10.sp.4ff. Feilb. UfF.
-jærn, et. (især jarg.) d.s.s. -tang. Lind-
skov Hans. NH. 139. Bom.S.67. En Minister

uden Telefon er som en Tjener uden Øljern.

BerlTid.'Viil947.Aft.6.sp.l. -kam, en. (jf.

-filter og II. Kam; bryg.) stor beholder til

filtrering af øl i et bryggeri. CarlsbergBrygge-

rierne.(1925).31. 2. Sal (i Carlsbergs nye hal)

indrettes som „Ølkam". Det er et Beholder-

rum, hvor Øllet filtreres og staar et Døgn
i Ro, inden det . . ledes til Tappemaskinerne.
BerlTid.Vil953.Aft.5.sp.2. -kammer, et.

(især dial.) lille rum til opbevaring af det

hjemmebryggede øl. Olufs.NyOec.1.166. HZan-
genberg.Da.Bøndergaarde.(1925).24.36. Feilb.

-kande, en. (ænyd. d. s.; jf. -krus, -stob)

kande til øl (til at drikke af ell. til udskænk-
ning i glas), de fleeste baadsfolk sadde ved
ølkanden. Holb.DNB. 427. * Ølkanderne gik

ogsaa rundt,
1
Og ingen Hals blev tør. Winth.

HF.167. Foran ham stod en vældig Ølkande
af Træ. Schand.FrProv.115 (jf. Aarb KbhAmt.
1930.37). Const.GH.125. Feilb. -kapsel,
en. (jf. Kapsel b). GeorgJens.FH.92. Blækspr.

1937.44. -kar, et. (glda. d. s. (GldaKrøn.

8f. AM.), oldn. olker) stort kar til øl; brygger-

kar. Cit.1744. (PJensen. Snesere. (1883).121).
Gravl.DD.46. Stevns Bjev. 22. -kasse, en.

træ(tremme)kasse til ølflasker. Ølkasse indeh.

50 Stkr. Ny Carlsberg Filsnere.PolitiE.Ko-

sterbl.Vtl922.2.sp.2. Bryg.(1941).20. -ken-
der, en. jeg er daarlig Ølkender, og for-

tærer ikke stort af den Yare. Schand.O.II.

47. -kilde, en. (oldn. olkelda) paa Island:
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mineralsk kilde (kulsyrekilde), en 011- Kilde
eller Snmhrønd. LTid.1755.351. Paijkull.En
SommeriIsland.(overs.l867).3U. jf. SaUXII.
550. -kippe, en. (nu O, især foræld.)

tarveligt værtshus (ølhus). Rostgaard. Lex.

011 i. Gjæstgiverstederne . . ere sande Øl-

kipper. CBernh. Noveller. I. (1836). 18. smud-
sige Ølkipper. JPJac./.227. HBrix.HK.310.
-knejpe, en. (især lidt gldgs. ell. om tyske

forhold), jeg (vil ikke) blive her (o: i Miin- lo

chen) for at fryse (eller) for at gaae paa
Øl-Kneipe\ H CAnd. BCÆ. 1. 150. Pont.DR.
111.72. se ogs. u. I. Knejpe, -koldskaal,
en. (kog.) koldskaal (af koldt øl). Dannebrog.
'Vd910.4.sp.2. ISuhr.Mad."'(1923).51. -ko-
ne, en. i) {æda. ølkunæ, krokone; især

faræld.) kone, der sælger (udskænker) øl;

krokone. Moth.016. (hun) hentede . . en
Kande Danziger til ham hos Ølkonen. Baud.
KK.29. Ølpenninge betales af hver Ølkone 20

med 5 Sterling til Paaske og 5 Sterling til

Mikkelsdag. Ramsing.Kbh.III.177. Feilb. jf.

Stedn.IV.723. 2) (dial.) firben (Lacerta) ell.

(vand)salamander (af Øgle-? ell. „af den Ind-

bildning . . at disse Dyr avles paa gam-
melt Øls F&de." MDL.). FrGrundtv.LK.162.
LollO. UfF.(Møn), -kop, en. (nu 1. br.) kop
til at drikke øl af. ved Buffeten raslede Ex-
pedienten med . . Glas og Ølkopper. CMøll.
Turistkompagniet.(1889).176. Elkjær.EF.104. 30

-kovs, en. (især dial.) kovs (II.l) til øl.

han greb en Ølkovs ved Øret og svang den
i en stor Bue hen til \iQixdQ.Aakj.FB.27. mon
det ogsaa var Skik og Brug paa Nørgaard
. . at Ølkovsen altid stod fyldt og utildæk-

ket paa Langbordet. sa.yB.29. JVJens.HH.
1.166. Feilb. LollO. -kro, en. {ænyd. d.s.;

nu 1. br.} ølhus; kro. Oehl.Øen.(1824).L107.
I Ølkroen ved Kattesundet . . sad Drostens

\8iaihenswend.Ing.KE.UL(1833).198. MO. *o

TelefB. 1954. sp. 11043. jf.: forsvirede Dag-
leiere og Ølkrogiester. Ing.KE.'II.(1833).
242. ØlkroYert. smst.243. -krns, et. krus
til øl. Rostgaard. Lex. 11b. Leiligheden at

kiende Mennesker . . hvilket . . til en Deel
kan skee ved Ølkruset og PonceboUen.
PAHeib.R.I.ll. jeg mener, at min Fader (0:

Hakon Jarl) ikke kan fordrives af Norge med
Mjødhorn og Ølkruse.Blich.(1920).XXVII.
26. JPJac.I.14. Anders huggede Næven i so

Bordet, saa Ølkruset å&nsede. Skjoldb.KH.
106. Feilb. -kaier, en. se Kulør 2.2 slutn.

-knsk, en. en (af et bryggeri ansat) kusk
paa en ølvogn. HKaarsb.F.17. 80iberg.KK.II
41. i sammenligning: Han bander som en Øl-

kusk. Wied.Sn.67. -kælder, en. I) (ænyd.

d. s.) kælder (1), hvor øl opbevares (spec. paa
fade). VSO.IV. 030. MO. 2) (jf. -tunnel;

kælder (2), hvor øl sælges og udskænkes. Hrz.

KP.61 (se u. -handler). Almuen, der ogsaa 60

søgte de saakaldte Ølstuer eller Ølkjældere,

hvor der foruden 01 udskjænkedes andre

Drikkevarer. Davids.KK.'1. 95. Pont. Sk. 265.

VidarBruun. Fra Sangerindeknejpernes Dage.

(1920).37. -kæmmet, part.adj. (jf. -glat-

tet samt vandkæmmet (u. vandkæmme^;
om haar: kæmmet og vædet med øl. unge
Svende med ølkæmmet }ia&T.ZakNiels.B.90.

JVJens.J.56. -keler, en. se u. Køler 2.

I. elle, V. [løb] -ede. {af II. 01; jf.

øllet; nu især jarg., vulg.) I) beruse (en)
i øl; faa (en) til at beruse sig i øl. Moth.
017. VSO.IV032. (jf. I. øle slutn.) i forb. m.
II. til 42: han (kunde ikke) gaa hen og ølle

sig til med den, han havde villet „myrde".
JVJens.H.271. han blev i den Grad øllet til

i Gaar Aftes, at han ikke er til pænt Brug
før om et Par J)age.PoVliil944.9.sp.5. \\ m.
subj., der betegner drikken (øllet) ell. nydelsen

heraf, bajersk 01 . . beruser ikke, men øller

og alkoholiserer. ClWilkens.(Tilsk.l906.332).

2) drikke (meget) øl; svire. Moth.017.
*I Kipper og gemeene Kroer

|
Hånd lærer

sterckt at ølle. Sort.Poet.43. Er det først paa
Maaneden . . ølles der i Frokoststuen

(0: paa Universitetet), hvilket tydeligvis be-

tyder, at man drikker Øl.BerlTid.''U1934.
Sønd.6.sp.2. UfF.(Jylland).

II. elle, V. se ylde.

Olle-, i ssgr. af II. 01 I) (nu ikke i

rigsspr.) i al alm. som sideform til Øl- 2;

se u. Ølvrager samt I. Slik 1 (sp.473'^^).

2) (i det mindste delvis) opstaaet af forb.

01 + og + flg. subst. (jf. II. og samt Oste-

brød ofl.); i ssgr. Ølle-brød, -grød; jf. u.

Ølsøbe.

Ollebred, et (Moth.016. Graah.PT.I.
15. PalM.AdamH.1.62. VSO. IV O 30. MO.
Holst.R. JakKnu.G.108. Elkjær.RK.94. jf.

D&H. Feilb.) ell. (i rigsspr. nu alm.) en
(Pont.DD.41. Arkiv.XIII.392. Rørd.LB.194.
BechNygaard.G0.36. Glahder.Retskr.). (tid-

ligere ogs. (skrevet) Øibrød. FEkkard.Natur-
kundskab.(1795).66. — nu sj. (skrevet) 01-

ogbrød (01 og Brød). Holb.Paars.5. sa.

Jean.I.l. PAHeib.Sk.II.119. HPHansen.Ren-
lighedigl. Dage. (1928). 28. BechNygaard. GØ.
36.215. jf. Moth.016). [iøl8,brøJ6] (ænyd.

d.s.; se Ølle- 2)
I) ret, som tillaves (koges) af øl og

(smaatskaaret, revet) brød, især rugbrød;

ofte med forestilling om en jævn, meget be-

skeden middagsret (fx. lørdagsret); tidligere

alm. anv. som morgenmad ell. (jf. bet. S.i)

som sygekost (se TroelsL.V.19.69.183. NatTid.

'*lid937.11.sp.2f.). Holb.Vgs.I.3(se m. Smør-
rebrød 1). For at anvende det Brød, som
er smulret, til Nytte, maae Chefen . . give

Øllebrød isteden for Extra-Brændeviin til

Aiten.Cit.l794.(SøkrigsA.^Mmmm2v). *1 min
Tid spiste man Øllebrød

|
og Bergefisk, som

var lagt i Blød,
|
men nu er Folk slet ikke

moralske. Oehl. Digte. (1803). 246. Løverdag
traadte op som gammel Huusholderske . .

Hendes Liv-Ret var Øllebrød. HCAnd.(1919).
V.214. FrkJ.Kogeb.114. Jørgen fik en . . For-

nemmelse af, at han vist vilde faa Øllebrød

hveranden Dag i det Hjem. JacPaiwdan.T*S.
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83. se ogs. u. Finker, jj.: (han sang): *Til

Arbejdet, Liv eller Død! — Og oppe fra en
Trappegang var der en Drengestemme, der

vrængede efter: 0\-\Q-hrøå\ LLarsen. Halv-
mennesker.(1903) .152. II

tidligere ogs. (jf. lY.

rive 4.3^ i sa. bet. reven øllebrød (Holb.

Paars.87. sa.Ep.IIL200. VSO.YR104) ell.

øl og brød. *Da reven 011 og Brød var
brugelig for Tee.Holi.Paars.5. forsøg kun,
at give eders Søn reven 011 og Brød til

Frokost, som tilforn, see, om hånd icke vil

svare: Jeg er vant til Chocolade udi Hol-
land. sa.Jean./.i. norsk øllebrød, se III.

norsk l.i.

2) om ting, der ligner (stænk af) øllebrød

(1). 2.1) (spøg., især dial.) om fregner, en
ung Pige med „Øllebrød" i Ansigtet. Wied.
BS. 6. UfF. jf. Bom.S.II.177. 2.2) (dial.) ^
om en art skræppe, Rumex L. (rimeligvis:

syre, Rumex acetosa L.). hun var fregnet
som et Sold, saa ud i Ansigtet som den
Skræppe Børnene kalder Øllebrød. JFJens.

My.III.143. langt opløbne spinkle Skræpper,
den vi kalder Øllebrød . , fylder Grøften
med Svalhed og Grøde. sa.(GyldendalsJule-
bog.1951.63).

3) om virksomhed, tilstand, følelse
olgn. 3.1) (dagl., nedsæt.) som udtryk for

(følelsespræget) adfærd, især (p. gr. af ølle-

brøds (1) karakter af (billig, beskeden, lidet

agtet) hverdagskost og dens (tidligere) anven-
delse som sygekost, spec. til svagelige (kirtel-

svage) børn; se NatTid.'Vitl937.11.sp.2f.;

jf. lign. anv. af ordene Havresuppe og Mælke-
brød 2; sml. ogs. Røræg 2; muligvis til dels

som forkortelse af ssgr. som Øllebrødsbarm-
hjertighed ofl.) som udtryk for (adfærd ell.

ytring, der vidner om) overdreven ell. ilde
anvendt medfølelse, medlidenhed, hu-
manitet; blødsødenhed; (tidligere) ogs.:

mangel paa mandighed, forstandig nøg-
ternhed, besindighed; ofte i billedl. ud-
tryk som koge (Schand.Fortællinger.(1898).

116; se u. Eøiæg), lave (sa. 0. 11.207),
varme øllebrød (jf.: Hvem kjender ikke
her vort gode gamle Øllebrødsvarmeri igjen!

Bøgh.DD. 1862.65). Nu ingen Kogen Ølle-

brød, men Enersii. Schand.SF.267. Hvis dette

„Dyrplageri" blev praktiseret herhjemme,
vilde (dyreværnsforeningens) nidkære Da-
mer hurtigt komme i Oprør . . ogsaa i

Amerika har ØUebrødet i den Anledning
kogt over. Da.SkovforeningsTidsskr.1920.61.
Pokker med alt det øllebrød! Tag din
straf som en mandlHSKarlsen.Med ansigtet

modmuren.(1952).67.
f)'/.

Mælkebrød 2 slutn.;

sj.) anv. som præd. ved person-subj.: Du maa
tale med ham (o: kræve et laan tilbagebetalt)

. . og saa maa du ikke være Øllebrød I /Soi/a.

FK.I.119.
II

(sj.) om (adfærd, der fremkalder)
en forvirret, broget, ubehagelig tilstand, da
jeg saa kom hjem . . var der Spektakler, og
Far, han var knusende gal — ja, det var
en værre Øllebrød det. GBehrend.DeEnsom-

rnesStræde.(1922).50. 3.2) (jf. Øllebrødstur;
især dial.) om snurretur (i gynge), sva-

rende til det u. II. 01 1.8 anførte udtryk, ved
at rotere et Menneske paa en drejelig Stol

kom der . . Øjenbevægelser, Svimmelhed og
Faldtendens, en Reaktion, vi kender fra

vor Barndom, naar vi fik „Øllebrød" i en
Gynge. PoL**/« 2926. 5. give øllebrød ell. en
pot varm øllebrød. Fet7&.

1^0 Øllebreds-, i ssgr. (sj. Øllebrød-, se

u. -pottej af Øllebrød, især (jf. u. Sødmælk
2 slutn.; uegl,, nedsæt.) svarende til den u.

bet. 3.1 nævnte brug, som udtryk for utidig

følsomhed (medfølelse, humanitet) ell. (især

tidligere) karaktersvaghed, umandighed, slap-

hed olgn. (se spec. Øllebrøds -liv, -pottej,

undertiden ogs. (jf. Øllebrød 3.1 slutn.) med
mere ubestemt, alment nedsættende bet. (fx.

Øllebrøds-fjæs, -matrone^; saaledes i talrige

20 ssgr., der med undtagelse af nogle enkelte

(spec. Øllebrødsbarmhjertighed^ dog er 1. br.,

ret tilfældige dannelser; jf. ogs. (som afl.):

Folks kritikløse ØUebrøderi (o: sentimen-

tale velgørenhed) ex de Fattiges værste Fjende.
BerlTid.^*liol936.Aft.5.sp.2. -barmhjer-
tig, adj. Humanitetens . . Forkæmpere sank
. . ned til det blødagtige, det øllebrøds-

barmhjertige. DagNyh.^'U1876.1.sp.2. øUe-
brødsbarmhjertig medlidenhed med de uhel-

30 dige dumpeka,ndida,teT. VorUngdom.1946147.

239. -barmhjertighed, en. (du) tager

. . Deel i vor jammerlige Konges Ulykke .

.

det er smukt nok af dig; men . . det er

dog en Øllebrøds-Barmhjertighed. /ngf.PO.*/.

(1835).37. „Ja, véd I hvad, man kan dog
ikke saadan uden videre fordømme alt i

Nihilismen" . . „Øllebrødsbarmhjertighed."
Gjel.GL.366. Det er Øllebrødsbarmhjærtig-
heden, der er vor Ulykke derhjemme (o: i

40 Danmark)\Pont.F.11.185. JacPaludan.S.196.
-fjæs, et. (jf. Mælkebrødsfjæsj. denne
tomme Paradefigur (med) sit Øliebrødsfjæs,

sine klirrende Sporer og sine flove, vande-
de Vittigheder. Johanne Korch.Lindegaarden.
(1939).10. -godmodighed, en. Corsaren.

^''I»1858.sp.9. Bl&T. -lioldning, en. Det
er ikke paa den Maade, Materialismen skal

bekæmpes; det er en sørgelig Eftergivenhed,
en Øllebrødsholdning. Matzen. (Beretning om

5t Højres8.Delegeretmødel890.(1891).61). -hu-
man, adj. din Far var (ikke) øllebrøds-

human. Han fordrede meget. FrPoulsen.R.
152. -humanitet, en. Bøgh.DD.1877.241.
Riget.^^U1913.1.sp.2. -liv, et. en vild og
heftig Krabat, der ikke passer ind i vort

fredelige ØUebrødsliv. Etlar. Minder. (1896).
122. -matrone, en. *Før kunde Kiær-
linger, de Ølle-Brøds Matroner,

|
Vandskabte

Fabler tit en Kone bilde ind. Graah.PT. 1.20.

«p -medlidenhed, en. Oehl.XXIII.245.
kiællingagtig Frygt og Øllebrøds-Medliden-

hed. (?rMwdfo.Z)ansÅ;./7.27S. -potte, en. ^Øl-

lebrød-, i bet.l: Krist.Ordspr.162) I) (ikke

i rigsspr.) særlig potte, hvori øllebrød koges
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(og serveres). Mand holder og forvist, at

Svend Felding i fordum Tiid har været paa
Sielle-Schougaard, hvor for nogle Aar siden

. . fremviistes hans store Sverd og hans store

Ølle-Brøds Votte. LTid.1732.56. VSO.IYO30.
2) (nu næppe Ir.) karaktersvag, holdningsløs,

forsagt person, det er Mænd nu omstunder!
Øllebrødspotter, Nathuer. KbhAftenp.1775.
sp.l73^. Erik Eiegod . . var ingen Blodhund,
men heller ingen Øllebrøds-Potte (lat.orig.: io

socordia vacuusj, kunde baade være mild
og stræng efter Omstændighederne. (?rMnd<v.

Saxo. III. 53. jeg havde ingen Øllebrøds
Potte eller Vandmand for mig, men en
alvorlig, kraftig Natur. sa.B.1.486. jf.: tael

nu intet derom, naar du kommer til Chri-

sten Kieldermands, thi du veed, det er en
Øllebrødspotte, der koger altid over (o: en
sladrer). KhhAjtenp.1778.sp.61. -taalmo-
(lig^hed, en. (han) havde ikke „Øllebrøds 20

Taalmodighed" til at taale Mi.HCAnd.AY.
126. -tale, en. Hun fik knubbede Ord, men
dog et Kammer at lægge sig i; fik sit Ølle-

brød tilmorgen, men ikke Øllebrøds Tale,

det Onde i Faderen kom frem mod hende.
HCAnd.(1919).V171. -tur, en. (kbh.) d.s.s.

Øllebrød 3.2.

ØUe-gred, en. (1. Ir. øl og grød.
StevnsBjev.65) en ret af kogt øl med (deri

opvarmet) grød. „Idag skal han da begraves, 3o

den gamle Kannik fra Soer" — sagde Mar-
tin . . da han om Morgenen bragte Bispen
ØUegrøden./n^.FS'.'/. (1826). 69. Heib.Pros.
X.262. en liflig Damp af Øllegrød. Schand.
GamleBilleder.(1899).16. FrkJ.Kogeb.117.
01-lejle, en. f'-lejel (-legel). Wied.BS.

137. LollO.) se u. Lejle.

Ollert, en. [Wdrd] flt. -er. (af II. 01,

efter Bajert (se u. Bajerj olgn.; vulg. ell.

spøg.) en flaske øl; en øl (II. 2). en Dram *o

og noen Øllertei.MaglPet.MF.IYSO. Pol.

*/io 1943.Sønd.ll .sp.2. OrdbS. (kbh.).

011e-8e>be, en. se Ølsøbe.

ellet, (part.) adj. [^øht] (jf. oMn. 9lva6r;

af II. 01 ell. (i bet. 1 delvis) perf. part. af
I. ølle) I ) (dagl.) kendelig paavirket af ny-
delse af øl (og derfor højrøstet, vrøvlet olgn.);

(noget) beruset (af øl); (øl)drukken; ogs.

om tilstand ell. ytring, som er præget af en
saadan berusende paavirkning: taaget, vrøvlet so

olgn. Moth.017. *Lad dem i røget Kro kun
see og høre

|
Øllede Bonde banke Ryg

og ØTe.Steners.Poes.l2. *Did kom S. i øl-

let StsLn(l.Rahb.Synt.57. Styrmanden havde
drukket sig en god Rus i gammelt 01, og
de øvrige Mænd vare ogsaa meget øllede.

PMøll.ES.1.153. (han) byder ham en Snaps,
to, tre, indtil han er „øllet", som man siger.

Uglen.^''U1855.3.sp.2. Bang. TJdv.100. JacPa-
ludan.UR.326. Feilb. jf. bet. 2: (udgiverens) 60

Beskrivelse om hans og Ingemanns Samliv
er saa øllet og tobaksagtigt, at man lige-

som lugter begge Dele. FruHeib.B.1.147. jf.

Øl-bas, -hæs: øllede stemmer.AndNx.MR.

104. han (talte) med øllet Bas. Duelund.N.42.

2) (især [3) om stof olgn.: som er (ligesom)

gennemtrængt af øl; som i lugt, smag,
udseende ligner øl. Rostgaard.Lex.012b.
(værtshus-)St\iens tunge, fede, øllede Luft.
Pont.SM.^96. en stram Lugt af øllede Skraa-
tobaks Spytteklatter. Bergstrøm. Ve.l2.
Ølle-vrager, en. se Ølvrager.

t Øl-lægger, en. d.s.s. -stuver. Am-
berg. VSO.IV.O30. -mand, en. især (jf.
I. Mand 8; dagl.) om ølhandler ell. ølkusk.

S&B. AndNex.PE.III.160. UfF. || (jarg.)

om andre personer, der har med øl at gøre,

fx. om den arbejder paa en arbejdsplads, der

er mellemmand ml. arbejderne og ølleveran-

døren og ordner regnskabet ml. de to par-

ter (Ugeskr.fRetsv.l906.A.211), og om den,

der paa et orlogsskib fører opsyn med ølankre,

vandtanke m. m. (Bom.S.II.158). -mave,
en. (jf. -vom ; især dagl.) en øldrikkers (me-
get) fyldige mave. FrHorn.PM.133. Bl&T.
jf.: den ølmavede Betient. HKoch. Dren-
gen.(1935).97. -mugge, en. (foræld, ell.

dial.) ølkande; ølkrus. Drachm.KW.24. UfF.
-mærke, et. (restaurations -spr.) mærke
(af blik olgn.), som en tjener afleverer ved

buffeten for hvert glas øl, der udleveres ham
(og som han senere ved opgørelsen indløser),

(gæstgiveren) var begyndt at tælle Ølmær-
ker. Bang. R. 159. m.h.t. tyske forhold, om
mærker, som en gæst i en ølstue olgn. kø-

ber, og mod aflevering af hvilke han faar
et tilsvarende antal glas øl. jf. Ch Kjerulf.

GH.164. -nordisk, adj. spøg. omdan-
nelse af oldnordisk, se u. oldnordisk, jf.

Kierk.P.X,6.71. -nogle, en. (l.br.) d.s.s.

-tang. PoU/il925.7.sp.4.''hl929.16.sp.5. -op-
lukker, en. d. s. Herdal.Man skal joleve.

(1934). 385. Ekstrabl.''U1946.7.sp.3. -ost,
en. (ænyd. d. s., sv. olost, no. ølost; foræld.,

dial.) drik af (sammenkogt) øl og mælk ell.

ostet mælk (med sukker olgn.). hvem kan
nu drikke den Øl- Ost. KbhAftenp. 1778. sp.

563. Kaarsb.Kv.67. den Gryde, hvori Josef

havde været ved at varme en Pot Ølost til

den hellige Jomlrn. IsakDin.FF.152. Fynsk
Hjemstavn.1928.180. JSMøll.MB.292. UfF.
(Falster ofl,.). \\ hertil Ølost-skaal ((en)

Terne (bragte) den sædvanlige Morgenfor-

friskning . . hun satte den varme Ølost-

skaal paa Bordet. Ing.KE.'I. (1833). 179),
-valle (Kalk.V1206. Oarboe.HA.58. Tode.

Gyldenaare.(1802).51). -pause, en. (jarg.)

hvilepause til øldrikning. Dania.III.236. et

Slæng af professionelle Dagtyve, for hvem
ingenting i Verden er hellig undtagen 01-

]pdivsen. Pont.MH.216. Ølpausens Tidspunkt
syntes nu inde (paa ballet); Musiken var
forstummet. PoU*l»1941.Sønd.5. sp.2. -pen-
ge, pi. I) (ænyd. glda. ølpenninge; hist.)

afgift for (ret til) øludskænkning. Skoleprogr.

Slagelse.1832.51. Ramsing. Kbh. 111. 177. 2)
(især jarg.) penge, der er betaling for øl ell.

beregnet til at købe øl for. Pl.*U1813.§8.

XXVII. Eentrykt '/t 1954 101
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Blikkenslagerdrengene . . fik 25 Øre om Ugen
i Ølpenge, saadan kaldtes deres Pengeveder-

lag. PoL"/ioi940.7.sp.4. (han) lagde Ølpen-

gene paa Bordet (o: til tjeneren). JesperEw.

PF.15. -pisker, en. (j/. <?/. bierpeitscher

;

nedsæt., spøg.; nu næppe br.) ølbrygger ell.

ølhandler, der leverer daarligt (forfalsket) øl.

Amierg. VS0.IY031. Mohr&Nissen.Ty.-da.
Ordhog.I.(1900).151. -potte, en. (især dial.)

en med øre ell. skaft forsynet lerpotte (med
ell. uden hen) til øl; ølkrus. Amberg. Aakj.

BT.223. Feilh. UfF.(Fyn). -prever, en.

et (tidligere anvendt) apparat til bestem-

melse af øllets styrke (vægtfylde). LTid.1724.

808. Ølbrygn.(1796).109. OpfB.HlI.78. -re-
staurant, en. (1. br.) om (tarvelig) re-

staurant med øludskænkning. Pol.^'liol940.

Sønd.7.sp.4. en lille, borgerlig Ølrestaurant

(i Munchen) . FrPoulsen.I det gæstfrie Europa.

(1947).221. -rus, en ell. f et (Holb.Tyh.

1Y.4). fj'/.
Vinrus; især {3). „seel kommer

der ikke min Naboe Jens Olsen?" . . „Han
burde hede Jens Ølsen; thi det er nok en

god 01-Ruus han hax." Holb. Bars. (1731).

1Y.3. Molb.DH.II.407. HBrix.DD.70. -rust,
en. (fagl.) d. s. s. Jærnsværte. Munderings-
væsenet iFredstid.(1908).45. -rast, en. (jf.

-bas, -stemme; 1. br.). Her skæmtes ikkun
med de Degne, som . . have en ØU-Røst.
FrHorn.PM.136.
Øls, subst. se u. IL 01 3.

Øls-, i ssgr. sideform til 01- i ssgr. I)

(sj.) af I. 01 1: Thor skulde . . løse op for

Tvær-Sækken, men det var saa langt fra,

han kunde faae een Knude løst, at han end
ikke kunde faae een Øels-Ende (oldn.orig.:

ålarendij til at arte sig.Grundtv.Myth.428.

2) (nu ikke i alm.spr.) af II. 01 1; i ssg.

Ølsmaal (s. d.).

01-skammel, en. (jf. -buk; l.br.)

underlag for en øltønde ell. et bryggerkar (øl-

har, tappekar). JPJae.1.265. -skum, et.

S&B. (han) tørrede noget Ølskum af sin

vældige 'H.a,ge.TomKrist.OA.86. i sammen-
ligninger: han veed ikke, naar han lyver, og
ikke, naar han siger sandt, han forholder

sig til et Menneske som Ølskum til klar

Yim.Goldschm.Hjl.II.173. Tyskerne er ..

gale efter oprørte Have, der . . minder dem
om ØhkxLm.Pont.LP.IY80. -sky, en. i flt.

(tidligere) om daarligt, uroligt vejr som til-

skyndelse til at gaa til drikkelag, til kroen

(jf. II. 01 3 slutn.). Rostgaard.Lex.Ollc.
-skæg, et. (jarg.) en øldrikkers skæg (der

er fugtigt af øl); især om kraftigt, nedhæn-
gende overskæg. BerlTid.*li2l926.Aft.5.sp.5.

Flyttevognen maa blive holdende ude paa
Hovedvejen og Folkene under Knurren i

Ølskægget bære Ens tunge Sager ca. en
kvart KilouieteT. Pol.'lal935.13.sp.3. som
personbetegnelse: Larsen-Ledet. LK. III. 125.

-skæmt, en. (jf. -glæde ; arkais.). Der var
stor Ølskæmt (oldn. orig.: olteiti) ved Gil-

det. Hjortø. (IslSagaer. 1.169). -skænker,

en. (foræld., dial.) person, der (ud)skænker øl;

dels om krovært, øltapper: vAph.(1759) .324.
dels om skænker (l.i) ved et gilde (paa landet).

FrGrundtv.LK.224. UfF. -skænkeri, et.

(jf. -skænkningj se u. Skænkeri. -skænk-
ning, en. spec. (tidligere) om udskænkning
(og salg) af øl. Amberg. YS0.IY031. MO.
Øls-maal, et. (ænyd. glda. d. s.; jf.

II. 01 3 slutn. og II. Maal 6; sml. Svirmaal;
10 foræld, ell. dial.) (sammenkomst med) øl-

drikning; drikkelag; svireri; drikkeri. Moth.
017. Junge.396. Svegder kom fra Ølsmaal
og gik til sit Herherge.Grundtv.Snorre.I.l?.

M0.{„\ Siælland"). (præsten) formanede ..

Folk til at aflægge det „Ølsmaal", hvortil

de vare saa henfaldne. i2asrøi?aws.i!f.7/.i67.

Der spørges Ølsmaal med blodigt Klammeri
og Drab i Bispegaarden. UBirkedal.(DTids-
skr.1898.650). Feilb. talem. (jf. PSyv.I.71):

20 i lystigt Lag veier ingen Mand sine Ord
paa Guldvægt. Ølsmaals Tale glemmes snart.

CBernh.NF.X.149.
01 -snabel, en. se Snabel 2 slutn.

-snak, en. {ænyd. d. s.; nu 1. br. (jf. Le-

vin.)) lystig ell. løs snak ved øldrikning,

drikkelag; krostuesnak; drukne folks snak.

Moth.017. den Ølsnak, der falder ved et

Slag Kort, og en Pibe Tohak.Rahb.E.I.241.
Troede du, der var Andet, end dum Over-

30 tro og Pralerie i den Ølsnak. Ing.EM.^II.

(1828).138. Ølsnakken .. vælter ud (fra

beværtningen), naar en Dør ga,Bir. Georgjens.

FH.89. -spaan, en. (bryg.) i flt., om en

slags spaaner af bøg, tidligere brugt herhjemme
(og endnu visse steder i udlandet) til klaring

af øl i lagerfade (idet spaanerne havde ru

overflade, som kunde opsuge fremmedlegemer

i øllet). Bødkeri.ll. -stemme, en. (jf. -bas,

-røst; 1. br.). store, stærke Betjent S. med
*o Ølstemmen. Buchh.Su.1. 180. -sten, en.

(fagl.) et ved inddampning af humleurt frem-

stillet produkt (beregnet til opbevaring og, ved

tilsætning af gær, fremstilling af øl, fx. paa
skibe). OpfB.^YI.189. Bryg.(1941). -stob,
en ell. et (Zetlitz.NH.50. YSO.IYO30(u.
Ølkande;;, ('-staab. SøkrigsA. (1752). §512.
-stub. RasmHans.M.II.115. — no. -støb.

Zetlit2.NH.50. S&B.). (ænyd. glda. d. s.; jf.

-støber; foræld., dial.) ølkrus; ølkande. *Med
50 brede Næve han Øllstøbet fatter

|
. . at

qvæge sig. Zetlitz.NH.50. Mændene, der sad

og dampede af deres Piber og af og til tog

dem en Slurk af Ølstnhene.RasmHans.M.II.
115. -stol, en. (jf. -buk og I. Stol 5.i

slutn.; dial.). Kværnd. UfF.(Sjæll., Fyn).

-stue, en. (jf. I. Stue 3.6 ; især foræld, ell.

om ty. forhold) ølrestaurant. Caffehuse og

Ølstuer. Rappee.1858. 72. sp. 2. de saakaldte

Ølstuer eller Ølkj ældere, hvor der foruden
60 01 udskjænkedes andre Drikkevarer. Dawds.

KK.144. Pont.LP.YII.51. en berlinsk Øl-

stue. Tilsk.1936.II.272. || hertil (jf. Ølhus-;

nedsæt.) ssgr. som Ølstue -blad ('alskens

Viinkj ælder- og Ølstne-Blaåe. Heib.Fam.42),

i
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-passiar (ViborgStiftstidende.^^l21853.4. sp.l),

-politik fDen kjøbenhavnske Ølstuepoli-

tik. Skyggebilleder, tegnede af nogle sande
Fædrelands- og Frihedsvenner. bogtitel.1861).

-stuver, en. (jf. -lægger; nu næppe br.)

bryggeriarbejder, der stuver øltønder. vAph.
(1764).493. Amberg. f -stober, en. ^ øl-

stob (der rummer 4 kander øl). SøLex.(1808).
106. Harboe.MarO. -suppe, en. (jf. sv.

olsoppa; dial.) ølsøbe ell. øllebrød. Huusm. lo

(1793).91. Øllebrød, eller Ølsuppe, var i tid-

ligere Tid en . . yndet S-pise.HHjorth-Niel-

sen.Kbh.sBagerlaug.(1933).ll. UfF. -sv«-
be, en. (ænyd. d.s.; af I. 01 1; foræld, ell.

dial.) lædersvøbe (af sammensnoede remme);
pisk med snor af læder. * Kongen han tog
de Ølsvøber i Haand . .

|
Saa slog han hende

(o: liden Kirsten) . .
|

Til hun laae i blo-

dige Strømme. AbrahNyerRahb.il. 41. Bar-
fod. F. 1.292. AErslev. Ørneklippen. I. (1906). 20

146. MDL.670. Feilb. -syg, adj. (ænyd.
ølsiug; jf. -syge; nu især dial.) ilde tilpas

p. gr. af en (øl)rus ell. dennes eftervirkninger

(tømmermænd). Stadens øverste Foget for

Staaderne var bleven 011 Syg, saa mand
meente hånd neppe gik derfra under fire

Potter Brande-Viin. Phønixb.FM.1726.Nr.2.2.
Høysg.S.336. V80.IV.031. MO. „Tag Bod,
der du fik din Bane," — sagde Narren
til Manden, da denne var ølsjg. Sneedorff- 30

Birch. 350 Ordsprog. (1858) . 67 (jf. Mau.1. 82).
MDL. Feilb. UfF. -sygdom, en. (bryg.)

sygdom i øl. OpfB.*Il,3.158. -syge, en.

{ænyd. ølsiuge, no. ølsykja; nu næppe br.)

om (eftervirkninger af) en (øl)rus, den tilstand

at være ølsyg. Moth.017. Leth.(1800). VSO.
IV.031. -sabe, en. (ogs. Ølle-j. ^j/. -suppe;
nu dial.) dels: æggesøbe; dels om øl ell. tynd
øllebrød med mælk i. Moth.017. UfF. 01 med
lidt Kærnemælk i, hvad man kaldte Ølle- *p

søbe eller I)Biyresøhe.AarbFrborg.l918.52.

UfF. -taage, en. (sj.) omtaaget tilstand un-
der ølrus. VilhBang.LS.249. -tang, en. (jf.

-aabner, -jærn, -nøgle, -oplukker og Madonna
4, I. Nonne 3.4J metalredskab, hvormed en
ølflaskes kapsel aftages. Pol.*^U1921.10.sp.5.

VBergstrøm. Gode Danskere. (1946). 17. Berl
Konv.XXIV178. -tap, en. I) tap (I.l) i

øltønde (ofte med gennemboring og drejelig

svik; jf. -hane^; (øl)tøndetap. SjællBond.97. so

LollGr.45. 2) (ænyd. d. s., glno. ^Itappr (se

Arkiv.XLlV. 284) ; jf. I. Tap samt -tapning;
nu ikke i alm. spr.) aftapning og udskænk-
ning af øl. (skomagerne) skulde give Accise
af deres ØU-T&y). Holb.Berg.102. ulovlig øltap
(smugkro). HistMKbh.4R.111.290. især i forb.

holde øltap, (skomagerne) holdte 011-Tap
uden at ville betale Accise. Holb.Berg.lOO.
CPRothe.MQ.II.9.13. Kokke, der . . til dag-
lig synes at have slaaet sig igennem ved at 60

bage Postejer . . og halvt i Smug holde
Øltap for en snævrere Kreds. TroelsL.V66.
-tapning, en. tidligere spec. (jf. -tap 2,

-tapper^ om (aftapning og) udskænkning ell.

(detail)salg af øl. vAph.(1764).493. VSO.IV
031. MO. jf.: Brændeviins Brænden, 01
Tappen eller Værtshuus Holdelse. Oecon T.
IV63. -tapper, en. (ænyd. d. s.; jf. -skæn-
ker og I. Tapper; især foræld.) person, der

aftapper øl; spec. (tidligere) om den (krovært,

ølhandler), der i erhvervsøjemed drev ud-
skænkning ell. (detail)salg af øl. Christoffer

Pedersen Borger og 011 -Tapper her. Holb.
GW.IVIO. *Har Bryggerne Profit? Øltap-
perne desmere. Prahl.ST. 1.129. denne Tro
. . er ligesaa vidunderlig som hiin Øltappers,
der udsolgte sit 01 een Skilling under Ind-
kjøbsprisen, og dog regnede paa Vinding;
„thi det er Mængden, der skal gjøre det."

Kierk.IV.337(jf. Mængde l.i slutn.). smst.

111. 211. Aftapningen af 01 paa Flasker
foregik tidligere hos private Øltappere. (9«?.

XVIII. 895. Krak. 1912.663.
||

(dial.) om
den bestillingsmand, der ved et gilde (paa
landet) foretog aftapning (udskænkning) af
øl. Feilb. -tapperi, et. spec. (tidligere)

om en øltappers virksomhed (som nærings-
vej) ell. om stedet herfor; navnlig (jf. -tap 2)
i forb. drive (Reskr.^Viol819) ell. holde
(Holb.LSk.III.l) øltapperi. Amberg. VSO.
IV.031. MO. -telt, et. telt (paa marked
olgn.), hvor øludskænkning finder sted. Jes-

perEw.K.16. MartinAHans.T.129. -tragt,
en. {ænyd. øltragt(er); foræld, ell. dial.) stor

trætragt, gennem hvilken øllet (fra ølkarret)

fyldes paa øltønden. Cit.l732.(Skoleprogr.Sla-

gelse.1832.16). Elkjær.NT.16. NordsjællF.I.

130. Feilb. UfF. -trind, adj. (jf. -fed;

1. br.). en ung, øltrind Akademi -Elev.
Pont.LP.1.89. smst.II.38. -trykapparat,
et. (jf. -udskænkningsapparat (u. -udskænk-
ning) og Trykapparat 1; fagl.). Øltrykappa-
rater (til) Udskænkning af Øllet i Kondito-
rier, Ølhaller o.s.\.OpfB.'VIII.429. -træ,
et. flt. -er ell. (bornh.) d. s. (FBon.Hjem-
stavns-Billeder.(1892).l). (jf. I. Træ 4.2;

fagl. ell. dial.) træbeholder (lejle, anker,

tønde) til øl. VSO.IV029ff.(u. Øldunk ofl.).

en lang Disk, paa hvilken foruden Øltræ-

erne de forskjellige Madvarer stod opstillede.

CMøll.PF.189. Bødkeri.4. Halleby.71. Stevns

Bjev.20. -tung, adj. (p, 1. br.) tung (i

hovedet), sløv af øl(drikning). Goldsehm.BlS.

11.132. -tunnel, en. (efter ty. (bier)-

tunnel, først kommet i brug i Berlin paa den

tid, da den meget omtalte tunnel under Them-
sen byggedes (1825 ff.); især anv. ved midten

af 19. aarh.) ølrestaurant, egl. i et (kælder)-

lokale, der kunde minde om en tunnel (1).

BerlTid."Utl848.M.l.sp.4. Nu er . . Caffe-

alderens Tid forbi, og Ølalderen er begyndt.

I denne Periode drikker Hr. Sørensen baiersk

01, og hvertandet Beværtningssted har faaet

Navn af 0\tmme\.Rappee.l857.187.sp.l. Carl

CChristensen.FraVoldenes Kbh.(1924).45. Kø-
benhavn før og nu. II. (1949). 125. 131. -tyk,
adj. (især {Q) I ) (jf. -ied) til II. tyk 2.4,

om person, (provstedatteren var) ofte bleven

101'
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ven ulejliget af Friere blandt Egnens øltykke
Proprietærsønner. Pont. Muld. 1 04. Aa Dons

.

DU.82. 2) (jf. -hæs; l.lr.) til II. tyk 8, om
stemme. Han forklarer , . med øltykt Mæle
om Prinsens ulykkelige Skæbne. LjBrwwn.
SK.12. -tende, en. (ænyd. d.s.) I) tønde-

formet beholder til øl; især (jf. Tønde 1 og
4.1; mods. -anker, -dunk ofl.) om en stor

beholder (tønde), spec. rummende 4^U kubik-

fod ell. 136 (til 144) potter; (dial.) ogs. om
(stor) øldunk (Gravl.AB.142). OeconH.(1784).
111.260. da der i en Øltønde samler sig

endeel ubrugeligt Bundfald, vilde Kjøberen
være brøstholden, naar Tønderne bestemt
holdt 136 VottQx.Skr. ^'111832. Hage.'1042.

II (jf. bet. 2) i sammenligninger, især om
tyk, korpulent person, (de algierske kvinder
mæsker) sig ligesom Sviin . . med en Slags
Grød, saa at de . . ligne vandrende Øltønder.
Rud Bay.EP. 11. 4. KMich.Mor.(1935).8. 2)

(jf. bet. 1 slutn.; nedsæt.) om tyk, korpulent (øl-

drikkende) person(s krop). VSO.IY032. Rein-
hard.FC.152. Alsingeren havde . , en temme-
lig fyldig Vom, en rigtig „Øltønde", kunde
man vel sige.Bregend.HH.il. 73. -tende-
krns, et. (nu næppe br.) tøndeformet øl-

krus. TarifforGlas-Udsalget.(1783).29. -ud-
salg, et. (fagl. ell. (3) om (forretning med)
udsalg af øl (en detail), især (tillige) udskænk-
ning af øl. senere var det hendes meste Be-
stilling at passe det Øludsalg, der var for-

bundet med Færgeprivilegiet. JPJac. /. 297.
Drachm. F. 1. 242. -udskænkning, en.

se u. Udskænkning. || hertil (jf. -trykappa-
ratj Øludskænknings-apparat, (iryk)appa-
rat til aftapning af øl i glas. Sal.XVIII.901.
-urt, en. (jf. II. Urt; bryg.). Organismer i

01 og Ølmt Emil ChrHansen.(bogtitel.l879).

LandbO.'II.715f. Feilb. -vise, en. (nu
sj.) drikkevise (ved øldrikning). Rostgaard.
Lex. 11 c. Holb.L8k.III. 6. FrHorn.PM.59.
Galsch.H.206. -visk, en. (nu næppe br.)

„Halmvisk, hvormed Tappen i Bryggerkar-
ret omlægges, for at Øllet draabeviis kan
nedløbe i det nedenfor staaende Kar."F5'0.
IV. 032.

II (jf. ty. hiervfiscYv) halmvisk anv.
som kroskilt. vAph.(1764).493. -vogn, en.

(jf. -kuskj vogn, der anvendes til transport

af (især: aftappet) øl fra et bryggeri ell. øl-

depot. Amberg. Schand.TF.II.369. JacPalu-
dan.UR.39. om jærnbanevogn: Jernbane T.^U
1934.5.sp.2.

II
hertil Ølvogns-karl (Fol-

kets Nisse. 1852. sp. 1152), -kusk ofi. -vra-
ger, en. ^Ølle-. Sort. Poet.83). (jf. Vrager
2.2; foræld.). Rabener.Satirer.(overs.l758).42.
Amberg. VSO.IV032. MO. jf.: Den hidtil

værende Ølvragning ophører. Fororrfn.^'/s

1805. §8. t -vrippe, en. (til I. vrippe^

f s. s. -fjante. VSO.IV032. -vært, en. (nu
ikke i olm. spr.) ølhusvært; krovært. Holb.
DH.II.127. vAph.(1759).324. en Miinchener
Ølvært. ilfeiweri. Naturen og Menneskelivet. II.

(1855).235. jf. Gravl.EP.lO.
O-lænder, en. [iøJ|læn'9r] fit.-e. (ænyd.

d. s. (bet.l); af Øland) I) (nu sj.) beboer af
et øland; øbo. 2) (fagl.) d. s. s. Øhest. CBernh.
NF.IX.108. FrOpffer.BV74. Den lille lang-
haarede Ølænder luntede af med hængende
Øren. ZakNiels.Maagen.46.
om, adj. [om'] (nu kun dial. m. lang

vokal, se Kort. 141 f. jf.: »mit øme Sind.
Falst.Ovid.99). best.f. og flt. -me; gradbøjn.
(komp.:) -mere, (superl.:) -mest. {ænyd.

10 glda. d. s., sv. om, no. øm, oldn. aumr, ulyk-
kelig, elendig; muligvis besl. m. II. arm (se

MKrist.FS.62.164); jf. ømmelig og II. ynke)
1) t som vækker medfølelse; ynkværdig;

ussel; elendig; fattig. Rostgaard.Lex.012b.
*Hvad var det, om du en Besøg mig havde
undet,

I
Og da jeg var saa øm, din Trøst

meddeelet mig? Falst.Ovid.22. *kunde vel,

udi saa ømt et Liv, som dette,
|
Hans

(d: Ovids) nette Preen, med Held, paa vexed
20 Bret (o: vokstavle) sig sette?LThura.Poet.120.

2) som er præget af en uheldig, mangelfuld,
daarlig (lidende) tilstand og derved fremkalder
en vis fornemmelse hos vedk. selv; om legems-

del olgn.: som paa grund af (eftervirk-
ning af) en skadelig (fysisk) paavirk-
ning, en sygelig tilstand volder (en let-

tere, ligesom latent) smerte, især: ved
berøring, tryk, bevægelse; ogs. (jf. bet. S)
om levende væsen, der (m. h. t. en legemsdel)

30 befinder sig i en saadan tilstand (i udtryk
som være øm i halsen, fødderne, vrideren
(se Vrider 1.2) osv.). 2.1) i egl. bet. min
Rygg, som endnu er øm af de Hug, jeg har
faat. Holb. Jep. II. 1. Ew. (1914). III. 122 (se

u. Urin 1). Stedet er endnu ganske ømt,
skiøndt Smerterne have ophørt. VSO.IV032.
Jeg kan knap trække Frakken af alene, saa
øm er jeg i Armene. Aarestr.(HBrix.Aare-
strup.II.(1952).64). (han) var ikke vel i

40 Dag, han var ogsaa øm i Halsen. HegermL.
(Hjort.B.1.388). Fædrene aade sure Druer,
og Børnenes Tænder bleve ømme (Chr.VI:
ømmedes). Jer. 31.29 (sml. Ez.18.2 og videre

u. Fader 2; jf. I. Tand 6 og Mau.9783).
(patienten er) ikke øm for Tryk nogetsteds.

KPont.Psychiatr.1.107. *Støvlelæret klemte
på Fodens ømme Knyster. Rørd.GK.73. (jf.

bet. 2.2) i sammenligning: alle Minder vare
ømme Vunder og gabende Sa,ar.JPJac.I.211.

50 (saa) øm som en byld (VSO.IV032. ErlKrist.

MM.166; jf. Byld sp.l8V^), som et saar

(JBaden.DaL.).
\\ (jf. bet. 3.1 ; nu næppe br.)

om øjne: hvis synsstyrke er (stærkt) nedsat;

svag. Lea havde ømme (1871: svage; 1931:
matte; øjne. lMos.29.17 (Chr.VI). grønt Floer

(er) det bedste Hielpemiddel for ømme
Øine. Tode. Overs. af Øien -Raad. (1 796) .21.

\\

(vet.) om (let haltende) hest. Efter Graden
af Haltheden siger man, at Hesten er øm

60 eller sti\±er.Stockfieth.S.23. Et Par unge
Heste, lidt ømme af ^tenhroen. SorøAmtstid.
^1»1944.7.sp.6. 2.2) med videre (uegl., billedl.,

overf.) anv., med overgang til bet. 3. || om
(en side af) et forhold, et anliggende, et ka-
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rakter- ell. sindsomraade, m. h. t. hvilket en

person er i særlig grad følsom, som det er

ham særlig ubehageligt at faa gjort til gen-

stand for angreb, indgreb, omtale, kritik (jf.

lign. anv. af kilden 2.2, saarbar 2, sensibel

2.3, ømfindtlig 2.2 ofl,.); ogs. (jf. svag S-A) om
hvad der er den særlige svaghed (3-4), skrøbe-

lighed, ufuldkommenhed ved en person ell. ting,

ens svage side (I.4.i) olgn.; i forb. som et
ømt ell. det (ell. sagens, en personsj ømme i_o

punkt (jf. Smertepunkt^ ell. sted ell. (en

persons) ømme side ( 1.4.1 ), i udtryk som
lægge (HPloug.CP.295) ell. (jf. Finger sp.

999*") sætte (Kirk.VS.109) fingeren paa
ell. røre ved et ømt punkt (HPloug.CP.
1.295) ell. sted (Elkjær.MH.66), ved ens
ømme side (Bergs.PP.lOl), røre (Grundtv.

MM.38. VilhAnd.Landsmandskab.(1938).19)
ell. tage (Grundtv.BrS.225. NPWiwel.R.272)
en paa det ell. hans ømme sted, gribe 20

(Slange.ChrlV. 855), ramme (IstedMøller.

Ilsebil.(1904).109), røre (PNSkovgaard.BS.
51), saare (PAHeib.R.1.325. Blich.(1920).

X.75) en paa det ømmeste sted ell.

punkt olgn. *„Hvis du mig hører nu . . i

al Evighed
|
Du aldrig af min Mund et

Ord skal mere høre." —
|
„Han paa det

ømme Sted forstod mig ret at røre,
|
Den

Fristelse er stor." Wess.53. det (0: kvinde-

kærhed) er jert ømme Sted, Herr Jarl! det 30

veed I. Oehl.ND.273. *Dog, meer end Spot
og Haan,

|
Var det Erobringen af Gulland

. .
I

Som har forbittret dem (0: hanseaterne).

Thi Pengefordeel —
|
Det er det ømme

Sted paa Kræmmeren. sa.(l831).V111, 1.21.
nogle Prædikener, der søgte at gribe Men-
neskene fra den ømme Side. Kierk.P.VI11,1.
116. Jeg beundrede (deres) Mod, at de turde

tale saa nedsættende om Baadene, Hr. H.s
ømme Fnnkt. Drachm.EO.lll. Pont.LP.VI. 40

21 (se u. ømfølsomj. Rigsraaderne vidste, at

det var det ømme Sted at tage Kongen paa.

Fridericia.DPH.161. i udtr. for en svaghed,

ufuldkommenhed ell. det prekære ved en ting

ell. et forhold: En Gang imellem kom der jo

en lille Sten, som lettede Ploven af Jorden;
saa maatte der holdes og Ploven „rygges",

at der ingen „ømme Steder" skulde blive

paa Furen. KSkytte.JB.232. Slutningen er i

sit Forhold til Teksten i det hele denne Me- so

lodis ømme Vunkt. AHammerich.Hartmann.
(1916).149.

II
(nu næppe br.) ellipt. af de

i foreg, bet.- gruppe anførte udtryk (paa det

ømmeste sted ell. punkt) ell. (jf. tilsvarende

udtryk u. ømfindtlig 1^ til II. paa 7.3, i

forb. (krænke, saare en) paa det ømme-
ste, paa det føleligste; paa (meget) alvorlig,

væsentlig maade. Suhm.Hist.1.97 . da maatte
de nødvendig drage Sværdet for deres paa
det ømmeste krænkede Borgerfrihed. Crrwndto. 60

MM. 188.
II
øm i knoppen (jf. I. Knop

2.8^ ell. (abs.) øm, (jarg., vulg.) skør (lY

2.3); (smaa)tosset; ogs.: løjerlig; latterlig; ko-

misk, (især anv. som præd.). „Du maa jo være

øm i KnoTpTpen." BerlTid.^Viol934.Sønd.21.
sp.2. Bom.S.176.

3) (med overgang fra bet. 2 til bet. i; uden
for enkelte (faste) forb. nu ikke i alm. spr.)

som er meget modtagelig for ell. ikke
godt taaler kraftig, stærk, voldsom fy-
sisk ell. psykisk paavirkning. 3.1) m.h.t.
fysisk paavirkning: i høj ell. overdreven grad
følsom; ømfindtlig (2.i); sart (af kon-
stitution); forvænt; forkælet; blødagtig.
Den mand . . var øm (1871: blødagtig^ . . og
saare ^sx^isen.5Mos. 28.54 (Chr.VI). Under-
saatterne vare da blevne alt for ømme og
kiælne for at skikke sig udi et strengt og
myndigt 'Regimente. Holb.DH.II.il. Hun var
af et meget ømt Nervesystem. i^rS'weed./.

415. irriterende (lægemidler) taales (ikke)

saa let af mange ømme Constitutioner. P/i^/s

Bibl.IX.171. om forkælende opdragelse: Min
Søsters Opdragelse har været saa øm og
kielen, som noget Fruentimmers, og . . hun
(blev) holdt fra alle de Haandgierninger,
som ellers giøre Legemet stærkt og hærdet.
JSneed.III.444.

\\
(vet.) om dyr (hest). Til

Heste, der er ømme for Munden (0: blød-

mundede), kan anvendes Gummibid. LandJO.
IV197.

II (fagl.) om ting. Barometerets dag-
lige Vaklen (er) ubetydelig, men paa et

ømt Barometer dog mærkeligt. JHLars.HA.
1.36. Forrige Vinter var Havet . . i den
Grad „ømt", at det oprørtes selv ved den
mindste vestlig Yinå. Fiskeritidende.1888.62.

3.2) m. h. t. psykisk paavirkning: i høj ell.

overdreven grad følsom; ømfindtlig (2.2);

sensibel; fintfølende, en uskyldig angre-

ben Mands sande Venner . . ere ømmere til

at føle . . Angrebet, end han selv. Rahb.Tilsk.

1796.392. jf. bet.å.i: jeg var . . min Moders
ømme og eneste Barn (Chr.VI: øm, og som
en eneste for min moder; 1931: Kælebarn
og eneste). Ords.4.3. Jeg seer Helten græde,

sagde Bera. Ja, sande Helte ere ømme, sva-

rede Signe. Suhm.(SkVid.XII.151). jf. bet.

4.2: Han er beskyldt for ikke altid at tage

det ømmeste (0: mest finfølende) Hensyn til

trufne Aftaler. HWulff.DR.193. Folk er øm-
me, naar det gælder deres Pengepung I TM-
borg.Brødre.(1923).169. \\ (jf. II. Køn 3.2

samt u. øm -følende, -sindet) hertil ell. til

bet. 4.1 (nu næppe br.) udtr. det ømme køn,
ogs. det ømmere køn (Adr.^1 9 1791. 7.sp.2),

om kvinderne. Tode.IX.lOl. DLitTid.1815.

248.
II

nu spec. i udtr. have en øm sam-
vittighed, se u. Samvittighed 1.2. jf. sam-
vittighedsøm: I skulde aldrig kunde troe,

hvor øm hånd er af Samvittighed. Zom
Grønneg.11.211. (være) øm om hjertet, se u.

bet. 4.1. 3.3) (jf. bet. 2.2) om sag, emne, anlig-

gende: ømtaalig (3). udi saa øm en Sag
behøver (man) al Forsigtighed. TrondhSelsk
Skr.V,2.164. i sammenligning: Sagen var

øm som en Øiesten at røre ved.Schytte.IR.

1.328.

4) som udtryk for en (stærk) følelses-
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bestemt tilstand ell. tilbøjelighed ell. en deraf

præget adfærd. 4.1) (især tj], til dels spec.

poet.) som nærer ell. (om sindstilstand, ad-

færd olgn.) vidner om kærlige, inder-
lige, varme følelser: medfølelse, deltagelse,

omhu: (meget) kærlig ell. følelsesfuld;
(om forhold olgn.:) inderlig; II. a. i forh

(være) øm for (Hrz.Y22. Zahrtmann.(Tilsk

1923.1.227)), (i) mod (Schand.IF.299. CKoch
GF.199), ved (Grundtv.Festps.116) ell. (med
overgang til let. 4.2) o m (sa.SS.IY.lOå) ell

over (AHenningsen.JL.lOO), tidligere ogs

med (Holb.Philos.IV4) en ell. noget. Mun-
tre vi deele Venners Lyst,

|
Ømme vi

deele deres Smerte. Rahh.PoetF.1.118. *denne
Krands — han bad saa ømt derom —

|

Hvor kunde jeg ham nægte disse Blade?
Oehl.HS.(1815).66. *trofaste Veninde (o: hu-
struen) . .

I

Stærk som en Mand og dog øm
som en Kvinde. Grundtv.PS. VII.476. *qvid-
dre vil jeg et ømt Yarvel. Blieh. Træk. 4.

* Gartneren i Haven gaaer, mens ømt hans
Haand beskjærmer

|
Den Spire, som er vakt.

Bødt.SamlD.344. to af mine Venner, som jeg

paa Grund af deres ømme Venskab kal-

der Damon og VythidiS. Davids. KK.^11. 363.
Hvert Barn med Tanker fromme,

|
Med

øm og kjærlig Siæ\.Budde.F.114. det øm-
me(re) køn, se u. bet. 3.2. jf. flg. bet.-

grupper: hvor præcis, ja næsten øm, hans
(o: Thorvaldsens) Udførelse kunde forme sig,

fremgaar af . . tvende Portrætter. TOpper-
mann.Thorvaldsen.I.(1924).22. \\ om forhold

ml. slægtninge, navnlig forældre (spec. (jf.

moderømj moder) og børn. han var saadan
øm Fader. Suhm.(SkVid.X.7). *Jeg spøged
i min ømme Moders krnxe. Bagges.IV.27 . den
Smerte at maatte bryde de ømmeste For-

hold med Forældre og S\3igi.Kierk.V11.512.

Da de første Børn kom til Verden, havde T.

været den ømmeste Fader. Søiberg.KK. 1.49.

om fuglemoder: *Hun dækker ømt de nøgne
Smaa,

|
som nys krøb ud af Ægget. Kaalund.

EE.54. (jf. Moder 4 slutn.) m. h. t. fædre-
landet (Danmark): * Ømmere kan ingen Mo-
der smile . .

I

End vor Moder, som . .

I

Favnetager alle danske Reltel Grundtv.

Dansk.111.540. *0m Trængsel og Nød Du
(o: Danmark) fristed,

|
Jeg elsked Dig dob-

belt ømt. JIielms.S.2. (jf. Fader 1; relig.)

om gud: *Som Fader øm ved al sin Æt
|

Hos os lad Naade gaae for 'RetlGrundtv.

Festps.116.
II
om forhold ml. elskende (mand

og kvinde). KomGrønneg.1.181. To ømme
Elskende havde en Sammenkomst. /S/cuesp.

V23. Winth.IV38(se Jomfrukrans 1 slutn.).

imellem den Arresteredes Papirer havde
(man) fundet mange ømme Billetter fra

Damer . Schand.IF.231 . Genstanden for hans
ømme Følelser (o: hans tilbedte) . Duelund.
N.155.

II
i forb. m. Hjerte (jf. foreg, bet.-

gruppe). et ømt Hiertes trofaste Hengiven-
hed. Af^/nsf.Beir.Z/. 147. *Paa Scenen ..

|

Hvor Svulst er ømme Hjerters ømme Tolk.

PalM.D.8. spec: (være ell. blive) øm om
hjertet, følelsesfuldt bevæget; blød (III.3.i)

om hjertet. Jeg er saa øm om Hiertet, som
kan skee nogen Mand kan være.OeconT.
11.53. *Man øm om Hjertet var — man
havde knyttet

|
Sig fast til Mennesker af

al sin Magt . .
|
Man imod Hjerter Hjertet

havde hyttet.PalM.AdamE.il1. 4. Elkjær.

MH.171.
II tD med videre uegl. anv., om

10 hvad der (især i naturen) virker (ligesom)
kærligt, inderligt, mildt, blidt. *Nattens ømme
Stilhed. ThøgLars. BB.ll (jf. APhS.XV 409).
Skraaningen . . rundede sig opad i en fin

og øm Linje. Madelung.F.163. *Ej ømmere
Vellyd kender den unge Vaar

|
end naar

du (o: solsorten) . . gyder dit Aftenkvad
|

ud over nysudsprungne Jiaver.JVJens.Aa.
59. 4.2) som udtryk for følelsesbestemt
agtpaagivenhed, iver, trang, drift olgn.

20 (med ønsket om for en person, ting osv. at

opnaa noget gunstigt ell. undgaa noget ugun-
stigt); navnlig (til dels uden skarp adskillelse

fra bet.4i.i) i forb. være øm for (KSelskSkr.
IX.208. MartinAHans.NO.27), om (Lange-
bek. Breve. 167. Bergstrøm. Ve. 64) ell. især
over (Ew.(1914).I1.49. Grundtv.8axo.il.87.
AndNx.PE.III.173) noget. || som udtryk for,

at man ivrigt ønsker, stræber efter, vaager over,

at der ikke tilstøder en person, en ting (ejen-

30 del), et gode (ens ære, anseelse olgn.) noget,

der virker skadeligt, forringende, krænkende.
Der er et Rygte i Byen, deres kiære Dotter
til præjudice, og . . jeg er øm over hendes
Reputation. Holb. Pern. III. 6. Den Fornuf-
tige er ikke saa øm over noget, som over
sin kostbare Tid. Eilseh.Philhist.136. *0m
for din Ære før, jeg frelste den fra Fare.

Wess.59. Han er mere „øm" over sine Øg
end over sig selv. Dick.S0.191. Puffen med

40 det haandbroderede Sæde, som Moderen
altid havde været saa øm over. Pont.LP.
VIII.29. Ditte fik Lov at sove paa den høj-

ryggede Sofa som de ellers var meget ømme
om. AndNx.DM.IV65. f spec: skinsyg, være
øm over sin kone. Moth.018.

\\
(l.br. uden

for tilfælde, der ogs. kan opfattes som hø-

rende til bet. (3 ell.) Li) attrib. intet er vig-

tigere . . end at man med den ømmeste Flid

undgaaer alt, hvad der kan skade Statens
50 Balance. MR.l 776.673. denne Point d'hon-

neur, denne ømme Følelse for Æren, der

ikke kan taale at beskyldes. Birckner.Tr.134.

II
(nu sj.) med (præp. og) en inf. som sty-

relse, i særlig anv.: dels som ud,tryk for at

være tilbageholdende, utilbøjelig , var-

som, ængstelig , naar det gælder en vis

(især for en anden person) muligvis skadelig

ell. ubehagelig handlemaade. *Dog bør mand
ogsaa være øm

|
Ved Riime-Digt at skrive.

60 Sort.PSkan.52. Jeg er icke alleene selv øm
udi at tale om Folk, men seer ogsaa icke

gierne, at der bliver talet til Folks Præjudice
i mit ilnus.Holb.Vgs.1.6. Naar et vist Em-
bede . . har sat en Borgere i Stand til at naae
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de fastsatte Indkomster . . saa bør Staten

være yderlig øm over, at betage ham samme
Emhede.Ew.(1914).II.103. jf. bet. ^.i: Jeg
er øm over (o: det gør mig ondt) at høre, at

de fattige Disciple skal blive saa slet med-
handlede. Cit. ca.l750. (Aarl Pmstø.1928. 96).

dels (m. præp. f orj som udtryk for (til sin

egen fordel, af hensyn til sig selv) at være

ivrig efter at gøre ell. opnaa noget (fordel-

agtigt, behageligt), de skulde hugge lige paa
de unge Cavaliers Ansigter . . vel vidende,

hvormeget ømme de samme unge Herrer

vare for at conservere deres kiønne Ansigter.

Holb.Hh.II.404. Kongen var . . ikke meget
øm for at opfylde, hvad han havde lovet.

KrErsl.KL.73.
øm.-, i ssgr. ['om-] (ogs. m. hovedtryk paa

2. ssg.-led, se øm-findtlig, -følsom, -taalelig,

-taalig^. (undertiden (uden skarp adskillelse

fra usammensat forb.) ømt- ['om'd-], se u.

ømfølende; jf.: *den . . for Achaiernes Flok
ømtsørgende (Here). Bagges.NblD.57. den
kjærlige og ømttænkende Konrektor. Z)a-

vids.F.39). især af øm 2.1 ell. 4.1 (om særlig

udvikling ved Øm-findelse, -findtlig(hed) se

u. ømfindtlig^.

Ø-maal, et. (jf. -sprog og u. -danskj

sprog, dialekt, der tales paa en ell. flere øer;

navnlig m. h. t. danske forhold, spec. (sprogv.)

om dialekterne paa Fyn, Sjælland, Lolland,

Falster med hosliggende øer (mods. de jydske

maal og (i alm.) de skaansk-bornholmske).

Wim.NB.93. Gjel.OL.77. MKrist.N.74. „Her
er Dyverne (o: duerne), Fru Jensen," sang
han paa sit Ømaal. Soya.FH.126.
em-benet, adj. (p. gr. af overanstren-

gelse ell. svagelighed, sygelig tilstand) øm (2.1

)

i et ben ell. i benene; ømfodet. Molb.HO.
Junkerne (og) de unge Philosopher (havde

ingen skade af) at blive lidt soelbrændte,

haardhændede og ømbenede (af soldater-

tjeneste). Grundtv.Dansk.1.645. MartinAHans.
TS.9. om (hus)dyr: Orunth.Besl.184. LandbO.
111.117. t -findeise, en. {efter ty. emp-
findung) følelse (3-4). Vi have selv under-

tiden brugt det Ord Emfindelse, hvor vi

fandt det bekiendtere Følelse for svagt til

at udtrykke, hvad vi vilde have udtrykt.

Det kan gierne være, at et til det tydske
Sprog formeget vant Øre har forledet os.

KritiskJournal.l769.21 (jf. Sorø Saml.II.130).
(svageliges) Nerver har den Feyl, at de bliver

allerømfindtligst angrebne, og Styrken af

Ømfindelsen staaer ikke i nogen rigtig For-

hold med dens udvortes Aarsager. Holek.KM.
22. \ -findkom, adj. {efter ty. empfind-
sam ell. omdannet af ømfindtlig med tilslut-

ning til følsom olgn.) d. s. s. ømfindtlig (2).

Denne Graad er som en bundløs Kilde
|

i et dybt ømfindsomt Barnesind. Hafcifoim.

Frihed, Lighed ogLevebrød.(1934).122.

ømfindtlig, adj. [om'fen'dli] (tidligere

alm. emp- (KomOrønneg.I.261. JSneed.III.

331.iy. 339.V1.349 ofl. Hrz.Ton.14. HCAnd.

KS. 11.78) ell. em-. KomOrønneg. 1.180.

JSneed.III.50.Y39. JBaden.OrtO.45. Gylb.

IL25. III. 189. 260 ofl. man hører endnu
undertiden emfindtlig. Levin. jf. LollO. —
undertiden (skrevet) -flndlig (em- : VSO.I.688.
Leth. (1800). Hjælpe 0.569. øm-: smst.), sj.

-Andelig femp-: KSelskSkr.VI.87)). {ænyd.
d. s. (i afl. empfindelighed, mishag, vrede),

SV. t em(p)fint(e)lig, -findlig, no. ømfintlig;

10 (i 17. aarh.) laant fra ty. empfindlich (afl.

af empflnden, føle; af emp- som sideform
til ent- (s. d.) og finden, se lY finde {&)),

men (i slutn. af 18. aarh.) omdannet ved til-

slutning til øm (jf.: Emfindlig . . af nogle

urigtigen . . skrevet ømfindlig. VSO.I.688)
||

ordet har, især af sprogrensere, været følt som
et (navnlig talespr. tilhørende) ty. ord (ej op-

taget i 310. Holst.R. SvOrundtv.), er i nyere

tid, navnlig i skriftspr., trængt noget tilbage

20 af ømtaalig ofl. (se Hjælpe 0. 590.634); jf.

øm-følende, -følsom)

1) (uden for tilfælde, der ogs. kan opfattes

som hørende til bet. 2, nu næppe br.) om fysisk

ell. psykisk paavirkning: som føles stærkt,
ubehageligt, smerteligt; (meget) følelig,

ubehagelig , smertelig. Naar Kopperne be-

gynde at blive gule og modne, foraarsage

de en ømfindtlig Kløe. Paulizky.Anviisning
til Sundhedspleie.(overs.l798) .93. en ulyksalig

30 Flue (fløj) mig lige ind i det ene Øie. Dette
forvoldte mig en . . emfindtlig Smerte. Gylb.

1.274. billedl.: Samvittighed? . . ney, den
Orm er for længe siden dræbt; thi den gav
ofte emfintlige Sting. Spectator.lll . \\ især om
psykisk paavirkning (som virker ubehagelig,

smertelig, spec. (jf. bet. 2.2^ stødende, saa-

rende). visse Forurettelser . . ere mere em-
findtlige end dinåie. Tullin.II.138. disse be-

standige Bemærkninger over hendes Person
40 og Opførsel vare hende meget emfindtlige.

Gylb. III. 189. en ømfindtlig Fornærmelse.
Levin, det er mig ømfindtlig at komme
i en Kiol, som jeg er forsikret paa den
ringeste Madame kommer i til Brylluppet.

KbhAftenp.l778.sp.218. det vilde være mig
ømfindtligt i Dag at være Gjæst hos en

Mand, som jeg mulig i Morgen kunde tvin-

ges til at gaae frem imod ad Rettens Vei,

Oversk.Pak!(1845).38. || som adv. ell. (jf.

50 øm 2.2 og II. paa 7.3J i forb. paa det øm-
findtligste, paa (meget) følelig maade;
spec: paa en saaret, krænket maade. Kand
da nogen ansee saadan en Mand (o: der er

lærd, flittig og pligtopfyldende) uden at blive

empfindtlig rørt? Silchmuller. Ædende- Saar.

(1769).Fort.*3«. *Kun eet Sted din (o: dø-

dens) Braad ømfindtlig saarer
|

. . Sophie 1

Dig med Smaa forlade,
\
Det er bittert meer

end tifold Død. TBruun.I.164. Tante . . var

60 krænket paa det øm&nåtligste. Goldschm.F.

72. „Maaskee," sagde Arthur noget ømfindt-
ligt berørt ved denne, som det syntes ham,
kjølige Paamindelse. Kofoed-Hansen.DL.106.

2) (jf. øm 3j især om levende væsen, navn-



1615 emfindtlig omfølende 1616

lig person: (i høj ell. overdreven grad)
modtagelig for paavirkning (spec: af
ubehagelig art); som ikke (godt) taaler
stærk (ubehagelig, skadelig) paavirk-
ning; (meget) følsom; sensibel; fint-
følende; ømtaalig; ofte i forb. (være) øm-
findtlig for (Goldschm.EJ.123. JPJac.I.
135. SvLa.HjO.257), (i) mod (Ørst.Br. 1.115.
PNNyegaard.S.72), over (HHans.PD.162.

sin (letfærdige) Værtinde. sa.Hjl.lI.987. jeg
er (ikke) meget ømfindtlig for literære kn-
greh.Schand.O.I1.172. jf. øm 4.2: han (var)
i dette ene Punkt netop . . yderst ømfindt-
lig for sin Ære.Pont.LP.VlOS. 2.3) (jf. bet.l;

1. br.) om sag, emne, anliggende: d. s. s. øm-
taalig 3. jeg skal ikke nægte at denne Ma-
terie var mig lidt ømfindtlig. Rask.Br. 1.223.

Ømfindtlig-hed, en. (tidligere alm.
Goldschm.EJ.60), over for (JPJac.lI.126. lO Em]?- (JSneed.VI.312.347 ofl. Biehl.Brev.
Spårck.ND.71) ell. ved (KomGrønneg.1.180
261) noget. 2.1) (jf. følsom 1) m. h. t. fy-
sisk paavirkning. Børn . . har skrøbeligere

og empfindeligere Constitution end voxne
'Po\ls..KSelskSkr.V1.87. jeg er særdeles øm-
findtlig mod Forkjølelser. Ørs<.Br./.i25. „mine
Hænder ere meget emfindtlige. De tog lidt

haardt, min Gode!" sagde hun til den stak-
kels Helene. Cr«/i6. ///. 205. af et gammel-

1.39. HCAnd. Breve. 1.231) ell. Em-. Kom
Grønneg. 11.6. Winth.Digtn.168. jf. Em(p)-
findlighed. 'VSO.1.688. Leth.(1800). 31). ftt.

(sj.) -er (JSneed.l1.147). den egenskab, det

forhold at være ømfindtlig; især til ømfindt-
lig 2: (stor, overdreven) følsomhed osv. I) til

ømfindtlig 2.i. Seenetrækningerne indfinde
sig gemeenlig hos de Førstefødende for-

medelst Modermundens Emfindtlighed. Buch-
kendt Sting i Siden følte (han) sig paa- 20 have.J.35. Hovmester vil ikke have Killin
mindet om sin Svaghed og holdt stille med
Haanden presset mod det ømfindtlige Sted.
GyrLemche.S.III.97. Sandsynligvis maa Aar-
sagen til Renens Uddøen (0: i Nordøstgrøn-
land) søges paa et Punkt, hvor Renen var
ømfindtlig, og hvor Moskusoksen ikke var
det. NaturensY1952.325. i sammenligning ell.

billedl.: *nu
J

Er Verden som et Gran i dit

emfindtlig Øie.Tullin.1.242. Da forsøgte jeg

gerne mere (inde hos sig) . . de lugter, siger

han . . Den Smule saadan et Par Tingester
laver! . . det er Ømfindtlighed af Hovmester.
JVJens.LB.85. Mine Fødder flød i Skoene
og trak sig ud og ind af Ømfindtlighed som
\3indmænd.TomKrist.OA.75. 2) til ømfindt-
lig 2.2. hånd udrydder ald Venskabs Em-
findtlighed af mit Sind. Kom Grønneg.11.209.
Har Hun slet intet af disse smaa Egensindig-

at tale Trøstens Ord (men) Saaret var for 30 heder, af disse stærke Emfindtligheder, disse
friskt og ømfindtligt til at herøres. Blich
(1920).VI1I.19.

II
om ting (redskab, plante

olgn.). De allerempfindtligste Vægter . . an-
give en Tusindedeel af et Grsin. HCLund.
Samler. II. (1804). 20. (planterne) ere me-
get ømfindtlige imod overdreven Fugtighed.
Bentz.Stg.66. Cylinderpartiet er ømfindt-
ligt for Heddamp af høj Varmegrad. /S'å;*6s

Mask.241. Gladiolus og Montbretia og andre

selvgiorte 'Da,n,ne\ser.JSneed.ll.l47. *De (0:

brevene) saare din Ømfindtlighed. Oe/iLJS4.

(1820).103. „Jeg befinder mig meget vel,"

udbrød Felix . . med møisommelig under-
trykt Emfindtlighed (0: skinsyg misstem-
ning). Winth.Digtn.168. Sindets sygelige Øm-
findtlighed. Pon<.LP.F/7/.i7(?.

em-fodet, adj. (sj. -føddet. JLandt.
Færøerne.(1800).348). (i alm. (tale)spr. min-

mere ømfindtlige Løgvækster. HeeAnd. AH. 40 dre br. end -benetj som har en øm (2.i) fod
141. 2.2) m.h.t. psykisk paavirkning: (i høj
grad) følsom; (meget) sensibel; saar-
bar; fintfølende (2); (tidligere) ogs.: som
føler stærk deltagelse (i en andens skæbne)

,

ell. især: (som let bliver) ubehagelig berørt;
stødt; krænket; saaret. jeg tager virckelig

stor Part i den Ære, som I (0: Jupiter)
daglig indlægger, og mit Hierte er tilfulde

emfindtlig, ved Jers priselige Seyervinding.

ell. ømme fødder. Moth.018. Lunde. F. 117.
hun blev ømfodet af Stenbroen og Læder-
skoene. MartinA Hans. NO. 107. Feilb. Flem-
løse.110.112. om dyr: JLandt.Færøerne.(1800).

346. Seier.BornholmsFugle.(1932).116. \\ her-

til Ømfodethed. Drachm.1001N.26. -fa-
lelse, en. (nu næppe br.) ømfølsomhed;
ømfindtlighed; ogs.: finfølelse; pietetsfølelse,

(en bladnotits om, at) N. N. havde været
KomOrønneg.1.180. jeg er emfindtlig, jeg har 50 paa Torvet sin Dødsdag . . synes at saare
et Hjerte der er fuldt af Ømhed. Tullin.Il.

268. Stedets Politiemester . . var ømfindtlig
over at den gamle . . Herredsfoged . . fun-
gerede idag der paa Stedet. Chr.VIII.(Bornh.
Samlinger.XVI. (1925). 41). Disputatser ..

lære Egoismen at taale Drillerier, ei at være
for ømfindtlig. PMøll.ES.III.206. Hun ud-
talte disse Ord næsten empfindlig som vilde
hun bebreide mig, at jeg havde seet saa

hans Enkes Ømiølelse.DenViborger Samler.
''U1826.3.sp.2. -folende, part. adj. fømt-.
Ew.(1914).IV318. Holst.R. D&H.). (til øm
3(2); nu l.br.) som føler ømt, er øm i sin

følelse; (tidligere) spec: ømfindtlig, mine
Øyne (sagde:) jeg elsker dig, Arendse .

.

Min ømtfølende Pige kunde ikke andet end
forstaae mig.Ew.(1914).IV318. det (er) for

ethvert ømtfølende Gemyt smerteligt, at
sjeldent til hende under hendes Sygdom. 60 blive miskiendt. Birekner.1.164. Barnet (er)

Hrz.ST.393. efterhaanden . . blev Sindet
meer ømfindtligt for de andre Drenges Dril-

lerier. Ooldschm.EJ.123. med en ømfindtlig
Reenhedsfølelse (var han) flygtet bort fra

saa blødsindet og ømfølende, at det græ-

der for ingen Ting. Hahnemann.Haandbog for

Mødre.(overs.l797).70. Pigen kjæler for Kat-
ten for at synes ømtiølende. PMøll.ES.III.
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306. jf. det ømme(re) køn u. øm 3.2: du
ømfølende Kiøn . . ædle, dydige Qvinder og
Mødre. LSmith.DN. 406. sml. øm 4.2: Han
var ogsaa meget ømtfølende med Hensyn
til den udvortes Ære. Hauch.MfB.204. \\ her-

til (jf. -Melse, -følsomhed^ Ømfølenhed. en
forøget Ømfølenhed, ved hvilken allerede

de sædvanlige Pirringer have stærk Virk-

ning og forvolde de allerheftigste Indtryk.

Kluge. Den dyriske Magnetisme, (overs. 1817).
129. Menneskelighed og Ømfølenhed. Æg^^e-

standsspeilet. (overs. 1826). 3. O -felsom,
adj. ['om|fø'(')l(|)S(om('), ogs. omiføJl(|)sa)m(')]

(< MO.^; især hos sprogrensere anv. i st. /.

ømfindtlig ell. sensibel) meget (ell. i overdreven

grad) følsom; sensibel; ømfindtlig (2(2)); øm-
taalig. MO. et yderst nervøst, indtil Over-
maal ømfølsomt (Bråndes.B.339: sensibelt^

Temperament. Brandes. VII. 674. hun, hvis

Sinds strålende Livlighed og ømfølsomme
Smerte så helt udfylder mig og rait. Kidde.
(JMJensen.HaraldKidde.(1924).55). jf. øm
2.2: hun ramte her Per paa hans mest
ømfølsomme (Pont.LP. VI.21: allerømmeste^
Vunkt. Pont.LP.^II.236. -felisom-hed, en.

(&', især hos sprogrensere, spec. hos Georg
Brandes (fra c. 1890), ofte som afløsningsord

for Sensibilitet i ældre udgaver) stor (over-

dreven) følsomhed; ømfindtlighed ((l-)2); sen-

sibilitet. Barndommens Ømfølsomhed.iVTre-
schow.HPh.I.142. Kun en hjærteløs, haa-
nende Kritik . . kan virkelig forstemme mig
. . men den Ømfølsomhed har jeg. Gud ske

Lov! for det meste lært at overvinde. /ng.

(Grundtv.Breve.22). Den yderliggaaende Øm-
følsomhed (Brandes. RF. 204: Sensibilitet^

existerer ikke let uden noget Overspændt.
Brandes.RF.^(1892).259. En barnlig Ømføl-
somhed (Brandes. RS. 55: Sensibilitet^ ud-
gør Grundlaget i Nodiers Karakter. Brandes.
VI. 33.

Om-hed, en. den egenskab, det forhold at

være øm; især i fig. anv.: I) (jf. Trykømhedj
til øm 2.1. Moth.018. det lunkne Vands Kraft
til at betage Lemmerne . . Ømhed og Dorsk-
hed. J.aresir.f£rBnx.4omfmp.//.Ci952;.67;.
Ømhed i et begrænset Parti af Hoven.
Grunth.Besl.51. 2) (nu næppe br.) til øm 3.2:

ømfindtlighed; finfølelse; samvittighedsfuldhed;

ogs.: takt(følelse) , ærekærhed olgn. Hvis man
kand troe Talmudisterne, da har han selv

udaf Ømhed tvivlet om sin Rett til Kronen.
Holb.JH.II.259. Jeg har stor Høyagtelse
endog for en alt for stor Ømhed i Religions-

Sager. Eilsch. Font. 22. nogle Velyndere og
Venner (har) tilbuden mig deres assistence

ved et Pengeforskud, men som min ømhed
ikke tillader mig at giøre Brug a,i.Cit.l810.

(EHannover.E.43). 3) til øm 4. 3.1) til øm
4.1; ofte i forb. (iø\e, vise osv.) ømhed for
(Holb.DH.U.453. Hrz.XVIII.206. PlaCour.
UD.139) ell. mod (Holb.Ep.V94. Ew.
(1914).IV140) ell. over (Falst.(Faisteriana.

22). Gjel.R.91) en olgn. Kongen giorde det

XXVn. Bentrykt '/, 1954

alleene af Ømhed (Holb.DH.II.176: en Ten-
dresse; for Riget. Holb.DH.^II. 176. Mand-
skabet (skal) omgaaes Krigs-Fangerne med
all Ømhed og Menneskelighed. <S'øÅ;n'gfsJ..

(1752). §748. Dronningen betragtede hende
med Ømhed og Deeltagelse. ingf. y»S.*7/.

(1826).175. *Du hvis Venskab . .
|
Fulgte

mig ihvor jeg vandred,
|
Du, som selv af

Smerte fuld | Var i Ømhed uforandret.

10 Bødt.SamlD.328. Den Respekt og Ømhed,
jeg følte for min Mor. Buchh.FD. 84. jf.

Moderømhed: med moderlig Ømhed lagde
(hun) sin Vilhelm til Ro i hans lille Seng.
Gylb.Novel.II.42. 3.2) (nu mindre br.) til

øm 4.2. Af . . Ømhed over min Mands Ære
vegrede jeg mig . . for at give mit Sam-
tykke. JSneed.V179. ømheden over sin ære.

Gersov.KL.64. Ømheds-, i ssgr. (især (O)

af Ømhed 1 (fx.: Bugløb med .. Ømheds-
20 smerte i M.sistta,rmen.Caspari.Huus-ogReise-

kege. (overs. 1828). 56) ell. især Ømhed 3.1,

som ømheds-fuld (fuld af ømhed, om blik

olgn. hendes ømhedsfulde Øiekast. Skuesp.
IX.365. (han) blev . . pludselig greben af

en kvælende, ømhedsfuld Angst (efter en be-

væget afsked med sin syge fader). Goldschm.
Hjl.1.122. Holst.LHbl.151. Larsen.), -følelse

(HomoS.VD.6), -trang (trang til at mod-
tage ell. at vise ømhed, (efter) Kaffen . .

30 satte (danserinderne) sig . . i Ømhedstrang
paa Skødet af deres M&nåiolk. Bang.Teatret.

(1892).20. Søiberg.KK.II.30. en bundløs En-
somhedsfølelse og en deraf rindende Øm-
hedstrang. EThoms.DL.73).

G) em-hjertet, adj. (f -hjertig. vAph.
(1764). 493. VSO. IV 033). iglno. aumhjar-
ta5r) som har et ømt (4.i) hjerte; følsom,

(i forb. som ømhjertet for (Grundtv.BrS.

71), (i) mod (JTang.MindreBibelhist.lO.Opl.
40 (1886).32) ell. (tidligere) over (Rothe.NS.

11.113) en), (jeg) er saa Ømhiertet at jeg

icke kand see de skiær Hovedet af en Kyl-
ling, uden at græde. KomGrønneg.11.130. Ew.
(1914).IV 246. VSO.IV033. Wilst.Od.XIX.
v.346. han var ømhjertet for sine Dyr. Gyr
Lemche.Bedeslag.(1936).40. \\ hertil Ømhjer-
tethed (OAHovgård. Overs, af Alexiaden. II.

(1881- 82). 168) ell. f -hjertighed. vAph.

(1764).493. VSO.IV033. -hadet, adj. (jf.

50 -skindet; l.br.) iscer overf.: ømfindtlig (2);

ømtaalig. den ømhudede Digter anholdt om,
at hans Libretto maatte blive henlagt.

HSchwanenfl.H.91. D&H. f -kærlig, adj.

præget af øm kærlighed. Det var for meget
vovet, om man vilde beskrive den ømkier-

lige Forundring, hvorudi denne Tale (af hans
hustru) satte Brvitm.KbhAftenp.l773.sp.407

.

emlig, adj. se ømmelig.

emme, v. ['oma] -ede ell. (nu dial.)

60 -te (Graah.PT.IL92{oo svømte). jf. Moth.

018. Feilb.). vbs. -else (s. d.), jf. Ømmende.
(ænyd. ømme, gøre øm (1-2), føle smerte (ved),

refl.: klage sig, krympe sig (ved), sv. omma,
være øm, smerte, føle smerte, no. ømme, oldn.
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evma, gøre ussel (elendig), beklage, klage (sig);

til øm; jf. II. ynke (3))

I) til øm 2.1, som udtryk for (følelse af)

fysisk smerte, ømhed (1). I.l) (nu næppe br.)

gøre øm; pass. ømmes, blive øm. Jer.31.29

(Chr.VI; se u. øm 2a). 1.2) (nu sj. i rigs-

spr.) om øm del af legemet: volde (ømhed s)-

smer te; føles øm (ved berøring, bevægelse).

denne Hævelse . . syntes at ømme Krea-
turet, naar man føelte devTpaa,. Phys Bibi.

IY.80. Saaret ømmer. F^0.7¥034. de blaa

svulne Strimer, der ømmede ved den sva-

geste ^Grøx'mg.AndNx.DM.I.lå7. Aakj.SY.
YIII. 44.

II (jf. bet. l.z) præs. part. øm-
mende brugt som adj. Jeg følte (o: mær-
kede paa mig selv), at den øgede (blod-)

Circulation . . gjorde de ømmende Væv .

.

mindre følsomme. Ugeskr.f. Læger. 1940. 423.

sp.2. 1.3) om levende væsen: ved (lettere)

smerteudbrud, klagen, stønnen ell. ved mine-
spil ell. (forsigtig, unddragende) bevægelse give
udtryk for ell. (ufrivilligt) røbe en ved
(kraftig) berøring, tryk, bevægelse olgn.

fremkaldt (lettere) følelse af smerte,
især: paa et ømt sted af legemet.

\\ (jf.

bet. 2) refl. ømme sig ell. fO, mindre br.)

dep. ømmes (Oehl.ND.249. sa.HD.178), ofte

m. præp. ved, sjældnere for ell. over; ogs.

(især tgj m. subj., der betegner (den ømme)
del af legemet. *Axlerne sig ømme,

|
Hos

Barnet over Byrden. Sort.PSkan.92. Hel-
ten (i stykket bliver) Soldat.

|
Faaer mange

Hug, ømmer sig saare. Oehl.Digte.(1803).254.

*under Plasteret er Huden kjælen,
|
Saa den

sig ømmer for den mindste Vind. Grundtv.

PS.II.505. (han) knugede sin Kones Haand
saa trofast, at det smertede, men hun . . øm-
mede sig ikke derved. /ng.L.7.24. „Av!" —
„Du ømmer Dig?" — „Aa, det er kun Be-
nene . . som er blevne lidt svage." Kaalund.
F.IOO. (hun) gned paa de ophovnede Ben
og ømmede sig. ErlKrist.DH.20. om dyr: De
angrebne Dragter bør, hvis Hesten ømmer
sig, lægges fri af Skoen. Grunth.Besl. 133.

Feilb. (jf. bet. 2) uegl.: (stormen slængede)

ham mod det møre Rækværk, der ømmed
sig gudsjammerligt (o: knagede), men holdt.

MartinAHans.JR.98.
||

(nu ikke i alm. rigs-

spr.) m. obj. ell. præp. paa: ømme fød-
derne ell. paa fødderne olgn. Hesten øm-
mer Foden, naar man med Visiteertangen

trykker deripaa. PWBalle.R.83. Han syntes,

hun gik og ømmede paa Fødderne. „Har Du
stødt Dig?" JakKnu.LS.21. „jeg er så rad-

brækket, så jeg ikke kan mere" . . jeg øm-
mede lemmerne lidt. CWendel.Skorstensfeje-

ren.(1952).25. billedl.: *Hand ømmer her det

Saar, hånd paa sit Hierte fik.PoulPed.DP.

(1937). 31.
II (jf. bet. 1.2 slutn. og I. Øm-

mendej præs. part. ømmende, især om be-

vægelse: vidnende om, fremkaldt af en følelse

af ømhed (i kroppen), at se hende sidde
dér , . og tage sig ømmende til Hoved og
Bryst, var noget helt nyt. Bregend.AS. 29.

hele Kroppen (var) øm som en Byld af Ar-
bejdet . . Han gjorde en ømmende Bevæ-
gelse. Er?Zn's^.ikfM.i66 ('se ogs. u. I. slubbej.

2) (af bet. 1, til dels med tilslutning til

øm 4(i)j refl. ømme sig ell. (m, mindre br.)

dep. ømmes (Holb.Ep.III.261. Wiedewelt.T.
40. JySaml.5R.IY, 2. 80); ofte i forb. m.
præp.: over (CBernh.NF.X.217 . Hørup.III.
14. AaseHans.Yr.61), under (Grundtv. Kvædl.

10 399), (spec. i bet.2.2:) ved (Moth.018. Ew.
(1914). III. 215. BirkedaW.II.41) ofl. 2.1)

(især tUj bevæges af en smertelig følelse (sorg,

medlidenhed, mismod, bekymring) , til dels

ogs.: give udtryk for en saadan følelse (i klage,

suk osv.); plages, lide haardt (under no-

get); pines; krympe sig; vaande sig.

*Mit Hierte ømmes selv, mit Øye gaar i

Vand!
|
Thi uden Medynk jeg sligt ikke

høre kand. Kom Grønneg.111.280. *Kan du ei

20 ømmes ved saa mange Hjerters Smerte?
Tullin.I.217. * Hjertet sig maa ømme

|
Un-

der Lidelser i Løn. Grundtv.Kvædl.399. Bor-
gere og Bønder ømmede sig i Stilhed over

disse Skatter. CBernh.NF.X.217. *I harm-
fuld Smerte hvert et Bryst sig ømmer (o: i

krigsaarene 1863-64).Winth.X.lll. jf. bet. 1.3:

Den gamle Kikuyu ømmede sig under Væg-
ten af min Tavshed. Han skiftede Fod, og
hans Øjenlaag dirrede. KBlixen.AF.137. 2.2)

30 (bet. 2.i) anv. som særligt udtryk for en per-

sons følelsesbestemte holdning, der viser sig

som en stærk utilbøjelighed til at gøre noget,

der føles som smerteligt, ubehageligt, beklage-

ligt: krympe sig (ved); kvie sig (ved);

trykke sig (ved), (især i forb. m. inf.:

ømme sig ved at osv.). En Cæsar ømmer
sig ved at lægge Haand paa et uskyldigt

lAenneske.Holb.Hh.il.226. Churfyrsten øm-
mede sig ved at fratræde Leipzigerforbundet.

40 Oehl.Øen.(1824).III. 16. *Vort Hjerte øm-
mer sig derved

|
At lade Haabet fare.

Grundtv.Festps.123. *Min Søn! Min Ven —
|

Her brød han af og gik til Vindvet hen,
j

Som om ved meer at sige han sig ømmed.
PalM.AdamH.II.152. man (maa) ikke ømme
sig ved den Merudgift, det er at skaffe

Vandet op i Hnset.YortHj.IY,2.154. „hvor-
for kommer han ikke og beder mig om de

sølle Penge . ." — „Det ømmer han sig

50 yed." KnudPouls.U.132.

emmelig, adv. og adj. ['om9li(q)] (sj.

ømlig, se u. bet. 3 slutn.). som adv. ogs.

(t) -en (Moth.018. Bagges.DYX.241. Blich.

(1920).XXY111.97). (ænyd. d. s. (adv.), jf.

glda. øm(b)liger, ussel, elendig (adj. komp.
ømbligare. SjT.lO), oldn. aumligr, elendig

;^

til øm; jf. ynkelig; „foræld., men endnu i

Talespr." Levin.; i alm. rigsspr. nu sj.)

I) (dial.) til øm 1: ynkværdig, ussel
60 olgn. (en enkemand) som af Kierlighed til

sine arme moderløse Børn . . anstiller sig

ømrnelig, for at tilbeile sig en god Røgter-

inde. KbhAftenp.l 775.sp.186. \\ som adv. i

udtryk for daarlig, usikker tilstand; i forb.
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som sidde ømmelig(t), sidde usikkert;

være nær ved at falde ned; overf.: have øko-

nomiske vanskeligheder. JESmidth.Ords.180.
Feilb. UfF. (Ærø).

2) til øm 2. 2.1) til øm 2.1, især om gang,

der røber ømhed: øm(t); ømmende sig. at

gåe ømmelig på iøååerne.Moth.018. Kro-
madamen (var) plaget med Ligtorne (og)

maatte træde saa ømmelig paa Foden, at

hun afgav et paa eengang ynkeligt og latter-

ligt Skue.PalM.IL.1.275. \\ spec. (vet.) som
adj., om husdyr, især hest: (have) en øm-
melig gang, (stiv, trippende) gang, der rø-

ber ømhed (ved forfangenhed, sygelig tilstand

i hoven olgn.). MilTeknO.79. Grunth.Besl.128.

II _;/. øm 2.2: *Et Veyr (o: koppesygdommen)
. . truer hele Norden . . hvis det og der

(o: i kongehuset) slaaer ned!
|
Saa træf-

fes Norden paa det ømmeligste Sted.
OldKH.1.322.

3) til øm 3, som udtryk for (stor, over-

dreven) paavirkelighed, følsomhed, øm-
findtlighed, ogs.: varsomhed, forsigtig-
hed (i adfærd). Iblandt Romerne har mand
saa ømmelig betient sig af denne Frihed
(o: til skilsmisse), at mand i 150 Aar ey
veed et eniste Exemipel.LTid.1727.137. det

er fattiges Penge . . som man bør omgaaes
ømmelig med. Cit.l759.(AarbVejle.l938.234).

Vi satte os saa ømmeligen derpaa (o: paa
en skrøbelig vogn), som vi knnde. Bagges.DY
X.241.

II
som adj. Snuve . . er almindelig

hos ømmelige Personer. Lægfen. regr. i den dybe
Sorg er Hjertet saa ømmeligt, at enhver
Berørelse er en ny Svaerte.JHSmidth.Knud
Sivertsens Dagbog. (1835). 158. MDL. Feilb.

om handling, foretagende, som kræver fin-

følelse, varsomhed: at sætte forarmede Friske

til Arbeide . . vil være en meget ømmelig
og vanskelig Ting at besørge. OeconT.II.103.

\\ -hertil Ømmelighed ell. (sj.) Ømlighed.
Vi talte om Mercuriusses Støtte (i Lybæk)
. . hvis bagvendte Stilling . . havde saaret

en smule min Ømlighed (Bagges. L. 1. 77:

Delikatesse^. Den havde stødt mig, som
Patriot, som Poet, og som Reisenåe. Bagges.

Digtervandringer.(1807).95. jf.: *(den) fine

Følelse
I

Af Ømmeligheå.. TBruun.Rimerier.
(1788).12.

4) til øm 4, som udtryk for en af ømhed
(2), inderlighed, omsorg præget tilstand,
adfærd, følelse, vi seer . . hvor kiærlig

hånd (o: Jesus) taler med dem, hvor ømme-
lig hånd omgaaes med de Skrøbelige. JEifersi.

Præd.275. Fyrster, der alle Tider have været
ømmeligen elskede af alle deres tro Under-
SBiSitter.CPRothe.MQ.il.439. jf.bet.3 og 4.2:

vi holde ømmeligen over det Venskab.
Pram.lV.24. Efterat have ømmeligen kjæ-
let for Gane og Mave ved Gjæstgiver T.s

godt besatte Bord. Blich.(1920).XXVII1. 97.

II
som adj. den kolde egoistiske Sagkyn-

dige, der . . ubetænksom kløver Strømmen
og ofte . . overseiler en Medfarer, der ved

sin sindigere Fart styrede til gavnbringende
og ømmeligere MasA.TMørch.Mit Levnet. I.

(1831).125.
II

hertil (nu næppe br.) Ømme-
lighed, ømhed (2). SorøSaml.II.6. Kønigs-
mark . . beskuede Hende med . . megen
Ømmelighed. fCPRothe.] Overs, af GeheimeBe-
retning om CarolineMathildes Frue Olde-Moder.
(1773).52.

Ømmelse, en. {ænyd. d. s.; nu især

10 dial.) vbs. til ømme (sig); spec.: ømhed (1).

(fodsaalen) maa være i Stand til uden Øm-
melse og Meen at bære Legemets tunge
Byrde. Martinet. Menneskets physiske Beskri-
velse.(overs.l796).52. KAabye.Min sønJanus.
(1951).45. Feilb. CReimer.NB.335. LollO.

I. Ømmende, et. (nu næppe br.) vbs.

til ømme (sig), efterat Skoen er aftaget,

(bør man) klemme rundt omkring, for af

Hestens Ømmende at erfare, hvor det Onde
20 er.OeconH.(1784).III.151.

II. emmende, part. adj. se u. ømme
(1.2-3).

em-sindet, adj. (i rigsspr. nu CP, min-
dre br.) som har et ømt (3 (-4)) sind; føl-

som; ømfindtlig (2.2); ogs.: ømhjertet; øm-
følende. Dumetius.III.53. Leth.(1800). Man
maa ikke være ømsindet . . ømsindet som
denne Dronning Dagmar, der om Søndagen
snørede sine Silkeærmer og da havde Sam-

30 vittighed over saa Lidt. HCAnd.LP.97. Jeg
burde have skaanet Marie; hun er fin og
ømsindet, det sagde Doktoren tidt nok.

Bergs.BR.132. Rørd.JE.72. jf. øm 3.2 : Fruen-
timmerne, dette saa ømsindede Kiøn.
Adr.UT.1767.nr.l4.2. \\ hertil Øm sindet-
hed (vAph.(1764).494) ell. f Ømsindighed
(smst. Prahl.LV336). -skindet, adj. (til

øm 3; jf. -hudet; især talespr. (jf. MO.)).
I) i høj ell. overdreven grad følsom for (ube-

40 hagelig, stærk) paavirkning som berøring,

tryk, fysisk anstrengelse olgn.; ømfindtlig

(2.i); spec: ivrig efter at undgaa ell. tilbøje-

lig til at beklage sig ell. vaande sig over

(forholdsvis ubetydelig) anstrengelse, smerte,

ubehagelighed. Moth.018. Grundtv.Saxo.1.16.

„Jeg har ligget paa noget Haardt, saa jeg

er ganske bruun og blaa over hele min
Krop!" .. gjennem de tyve Madrasser og

de tyve Ederduuns-Dyner havde (hun) mær-
so ket Ærten. Saa ømskindet kunde der Ingen

være, uden en virkelig Vrindsesse.HCAnd.
(1919). 1. 39. han (slog) Fru K. gemytlig

paa hendes brede Skulder, saa den ømskin-

dede Enkes Muskler ængstelig trak sig sam-
men. ,Sc;iand.>Si''.i 6. Feilb. LollO. (jf. bet.2)

ordspr.: En bidsk Hund maae ikke være
ømskindet. VSO.IV034. \\ Ømskindethed
taaltes . . ikke . . De voldsomste Himmel-
spræt med de Smaa (i skolen) maatte ta-

60 ges for gode Y&rer.Ing.Levnet.II.n. 2) (jf.

ømfindtlig 2.2^ overf., m. h. t. psykisk paa-

virkning, især kritik, dadel olgn. Schousbølle.

Saxo.lié. den alfor store Roes, jeg havde
faaet, gjorde mig ømskindet for den, som
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jeg ansaae, ubillige Dadel. HCAnd.ML.224.
Jeg er ellers noget ømskindet, jeg kan ikke

godt taale, at man leer ad mig. Kierk. VI.90.
Swift, der var stolt, ømskindet og ærgærrig,

blev let kTænket.NMøll.VUtt.III.258. jf.

øm 4.2: (han) var latterlig ømskindet for

Restene. WKornerup. KM. 37. \\ Den Øm-
skindethed, du saa kjærlig vil kurere
mig for, maa vel være mig i Kjødet eller

i Sindet ha.Siret. Ing.(Grundtv.Breve.l03). jf.

let. 1 : det, som man . . kalder Retfærdig-
hedsfølelse hos Folk det er saamænd ikke
andet end Ømskindethed. Ja, — at noget
gjør Av paa Kroppen, det har man en over-
ordenlig stærk Sans ioT.JakKnu.LJJ.142.
-slaaet, part.adj. (o, Lir.) øm (2.i) efter

slag; forslaaet og øm. Goldschm.Hjl.III.216.

omt-, i ssgr. se u. øm- i ssgr.

»m-taalelig:, adj. [iom|tå'bli, om'tå-
bli] (< S&B.; af ømtaalig ved tilknytning

til taale(lig) ; især GJ) d. s. s. ømtaalig. I

)

d. s. s. ømtaalig 1. At Træet skulde være øm-
taaleligt imod Vinterkulden har jeg ikke be-

mærket. Bredsted.Pom.1.320. jf.: Ømtaale-
lighed (m.h.t. lysindtryk) hos Personer, der
længe have opholdt sig i Mørke. Panum.658.
2) d. s. s. ømtaalig 2. han forstod . . hvor
ømtaalelig hun var paa det Funkt.TDitlev-
sen.BF.62. (han) var blevet mere ømtaalelig
overfor kritik end tidligere. Drewsen Christen-

sen. Kaj Munkpaa Tomandshaand. (1947). 96.

jf.: (JCChristensens) Ømtaalelighed over-

for Modstand. EBrand.(Det nyAarh.II, 2.92).

3) d. s. s. ømtaalig 3. Naboskabet til Napo-
leons Hære . . gjorde Forholdet til Frankrig
særlig ømtaaleligt. Linvald. KF. 210. -taa-
len (FalkRønne. Omkring Gadekæret.(1921).
174) ell. -taalende, (part.) adj. (sj.)

d.s.s. ømtaalig (1-2). DagNyh.Vd923.2.sp.2.

jf. Ømtaalenhed. MCBruun.Forsvarf.Me-

ningsfriheden.(1798).20. -taalig, adj. ['6m-

|tå'li; ogs. om'tå'li] {fra sv. omtålig, no.

ømtålig; til øm (3) og taalig (3); jf. øm-
taalelig, -taalen(de); først alm. i sidste halv-

del af 19. aarh., navnlig anv. af sprogrensere

(jf. Levin., HjælpeO., Yart nord. modersmal.
IV.(1948).131); især tg) ømfindtlig (2);

(meget) følsom, sensibel, sart. I) (jf.øm-
findtlig 2.1j m. h. t. fysisk paavirkning. Ja-
cobi.(MO.^). fine og ømtålige naturer (er)

under en stærkere indflydelse af de skiftende

årstider end folk i almindelighed. ^DJørgf.

GZ.36. Billen er meget ømtaalig mod Kulde.
Landmands-Blade.1888.624. (Holberg tog) for-

standigt Hensyn til sit ørataalige (Brandes.

Ess.1.13: sarte) YLeVareå. Brandes. 1.170. Haab
om ny Kraft for sit stakkels ømtaalige Jae-

gerne. Pont.LP. ¥.121. omplante: man kunde
se paa de ømtaaligere Planter i Haverne, at

Natten ikke var løben af uden Frost. Tope-
lius. Frådet højeNord.I. (overs.l882).94. Bred-
sted. Pam. 1. 277.

II jf. Ømtaalighed. MO.
Den Grad af Ømtaalighed, som den saa-

rede Overflade \iser. Mansa.QS.137. Panum.

(1895). 605. 2) (^7. ømfindtlig 2.2^ m.h.t.
psykisk paavirkning. MO. de moderne Stats-

mænd ere altfor ømtaalige. Morgenbladet.^'^l

i

1881.1.sp.2. Han er saa ømtaalig, at han .

.

gør sig uendelige Skrupler over sin Forfalden
til Tedrikken som Stemningsmiddel. Brandes.
IY60. Den ophidsede Sindstilstand . . gjorde
ham ømtaalig og mistænksom. Pon^.LP.F///.
233. han gemte sig helst i Ensomheden

10 med et ømtaaligt Sind. KMunk.A.32. jf. øm
4.2: den for husejernes velbefindende øm-
tålige magistrat. FDyrlund. TN. 100. CMøll.
M.I.224.

II jf. Ømtaalighed. MO. (hans)
Ømtaalighed . . gjorde ham (ikke) skikket
til at staa for Stik og Stød.HNClaus.Levned.

(1877). 141. Brandes.UT.64. for Far med
hans Ømtaalighed kunde endog Samværet
med disse Præstevenner undertiden virke

forstemmende. Poni.Z). 79. 3) (jf.øm 3.3, øm-
20 findtlig 2.3J om sag, emne, anliggende: som
maa behandles med finfølelse, takt,

forsigtighed; delikat (4); kilden (2.3);

prekær, ingen Folke-Rettighed er saa øm-
taalig, saa dybt grundet i Naturfølelse, som
Rettighed til Sandhed. MCBruun. Forsvar

f.Meningsfriheden. (1798). 27. det ømtaalige
Spørgsmaal om Stændernes Yorening. Hist

MKbh.3R.IY.597. -tandet, adj. (især o
ell. fagl., dial.) som har en øm (2.i) tand ell.

30 (især) ømme tænder. YSO.IY.035. et gam-
melt ømtandet Rors.Aakj.YF .176. Stevns

Bjev.II.99.

ømte, V. se ymte.
emt - folende , part. adj. se u. øm-

følende.

øndig, adj. se yndig.

I. Øniske, et. ['ønsga] (tidligere ogs. skre-

vet Ynske. Moth.Y4. Høysg.AG.41. OGuldb.
Br.l23. Leth.(1800).207). flt. -r. (ænyd.

40 ønske, ynsk(e) og øske, glda. ønsk, ynsk
(HellKv.57. Suso.ll) og usk (Brøndum-
Nielsen.GG.L158), fsv. ønsk og usk, osk

(sv. onskanj, no. ønske, oldn. osk, ty. (og

mnt.) wunsch, oeng. wusc (eng. wishj; side-

form til sanskr. våiichå, (et) ønske; besl.

m. II. vente, lY vinde osv.
\\ formen Ønske

(ænyd. glda. ønsk(e), ynsk(e)j er dannet i

tilslutning til II. ønske (jf. sv. onskan, eng.

wish^ samt ty. mnt. wunsch (jf. Brøndum-
so Nielsen.GG.1.158) \\ uden for enkelte særlige

forb. bruges i talespr. i alm. tilsvarende ud-

tryk med II. ønske)

I) en af en tilbøjelighed ell. trang
udspringende sjælelig tilstand, en fø-

lelse ell. følelsesbetonet forestilling ,

rettet imod et fremtidigt, blot muligt
ell. muligvis uopnaaeligt gode (en ting,

en udviklingsgang olgn.), hvis opnaaelse
vilde indebære en mere ell. mindre dyb

60 tilfredsstillelse; ogs. (jf. Nytaarsønske
ofl.) om mundtligt ell. skriftligt udtryk
for en saadan følelse ell. forestilling. I.l) i al

alm., ofte i forb. som have ell. nære (D&H.
Linvald.Chr.YIII.il.24) (et) ønske, m.h.t.
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ytring: fremsætte (VorStand.l938.297.sp.

1), gøre (se gøre 3.3J, tilkendegive (MO.),
udtale (IL2.1), ytre (Balle.P.245. VSO.IV
035. MO. PoUhl953.32.sp.l) et ønske;
bønhøre (Heih.Poet.iy.253. Boye.AD.II.48),
efterkomme (Davids.F. 319. Ludv.), føje
(VThist.Overs.afl001Nat.I.(1852).255.

jf. IV
føje b.i), gætte (VSO.IY035),høTe (CPHan-
sen. Nyeste da. Brevbog. (1801). 196), imøde-
komme (II), opfylde (L2.3) ens ønske; lo

(jf. let. 1.2:) afslaa ens ønske (D&H.
Joh. 31. 16 (1931)), nægte en et ønske
(Kierk.III.47. D&H.); ønsket opfyldes
(1.2.3) ell. gaar i opfyldelse (2) ell. (nu
l.hr.) slaar (en) fejl (Høysg.S.92); m.
attrih.: et brændende (VilhMøll.(Bagger.
n.XLVi). Sal.XVIII.903), forfængeligt
(vAph.(1759).324; se ogs. u. forfængelig 1),
forgæves (smst. TBruun.II.165. Oehl.PSkr.
11.399), fromt (se u. from 2), hjerteligt 20

(Gylh.B.36), hjertens (jf. I. Hjerte 4.2 samt
ndf.sp.l626"), inderligt, lønligt (D&H.),
oprigtigt (CPHansen. Nyeste da. Brevbog

.

(1801).166), uovervindeligt (Goldschm.
Fort.III. 232) ønske, ens eneste (Kierk.
11.315), højeste (Oehl. Digte. (1803). 220.
Kierk. II. 315) ønske, ikke have noget
højere ønske (PHans.KK.224); som ud-
tryk for venlig deltagelse, i brevhilsen olgn.:

de bedste (Wied.Da.265), varmeste 30

(D&H.) ønsker, mange gode ønsker
for (f over. BerlTid.^U1758.3.sp.l. se ogs.

ndf. 1. 45) (Dem i) det nye aar olgn.; m.
præp.-led: et (inderligt) ønske efter fDeres
Søsters Beskrivelse af Deres Personlighed
(havde) indgivet mig . . et hjerteligt Ønske
efter at lære Dem at k]ende.Gylb.B.36. jf.

ønske efter u. II. ønske, sp. 1627^') ell. (i olm.
spr. nu) om noget (Høysg.S.328. Bredahl.
V153. Goldschm.Fort.il1.232), (tidligere) ogs. \o

m. objektiv gen.: velstands ønske (se Vel-
stand 1). *Det haabe vi for Jesu Skyld.

|

Vort Ønske og vor Bøn (0: om god høst)

oipiyldl Evangelisk-kristelig Psalmebog.(1798).
252. mit Ynske over Deres HøyGræfvel.
Naade hafver været saa got . . som nogens
i Yerden.Gram.(DMag.6R.I.370). Det har
stedse været min Yndlingstanke, stedse mit
varmeste Ønske at leve nær hos dig .

.

Dette mit kjæreste Ønske var nu blevet. til so

et Haab, som jeg troede aldrig kunde svige.

Ing.(MemBr.XXXIX.42). Skal jeg (0: sne-

manden) aldrig komme derind? det er et

uskyldigt Ønske, og vore uskyldige Ønsker
maae dog vist blive opfyldte. Det er mit
høieste Ønske, mit eneste Ønske, og det
vilde være næsten uretfærdigt, om det ikke
blev stillet tilireds. HCAnd.(1919). IV 162.
Bagger.D.105. *Gjemmer Du Ønsker dybt i

din Sjæl,
|
Saa lad dem mod Himlen hæves. 60

TilMindeomEmilLange-Muller.(1881).42. alle

forbrydere, som skal henrettes . . får et

sidste ønske OTptyldt. AntonHansen.Drengen
drømte—.(1951).63. jf.bet.1.2: (hun) mødte

en kiøn, fremmed Mand, der lovede hende
trende Ønskers Opfyldelse. T;iie?e.//.3(?7. jf.

Stjerneskud og II. ønske 1.6 : (der) faldt det
pragtfuldeste Stjerneskud . . jeg tænkte i en
Fart paa Dig og mig, og gjorde mit Ønske.
FruHeib.Hjem.265. || styret af præp. I Frem-
tiden skal jeg . . følge de Raad, som mine
sande . , Venner give mig, om end disse

Raad skulde stride nok saa meget mod
mit eget Ønske. CPHansen.Nyeste da.Brevbog.

(1801).146. Mod de liberale Lederes Øn-
ske førte dette . . til smaa Opstandsforsøg.
Sal.VI.403. ifølge Deres Ønske. Ludv. jf.

efter 8.2: efter ens ønske ell. spec. efter
ønske, (helt) i overensstemmelse med vedk.

persons ønske (ganske som ønsket). Holb.
Paars.202 (se u. I. Kæde I.2;. Udfaldet blev
ikke efter Ønske. Lodde.(Skuesp.IV288). efter

sin afdøde Moders Ønske (er hun) i vort
Iluus.Oversk.Com.IV7. vi haaber, at Va-
ren falder ud efter Ønske. Ludv. Bør jeg

ikke være glad, nu da alting gaaer efter
Ønske? Ew.(1914).1.300. Hjemreisen . . gik

efter Ønske, til vi kom henimod Mada-
gaskar. ^gfer5ecA;.J5.7.44. *Alt gaaer efter Øn-
ske. Oehl.PSkr. 11.219.

II
i (andre) særlige

forb. Prinds Henrik: *„Jeg vented Eders
Røst ei meer at høre." Kong Henrik: *„Dit
Ønske . . var din Tankes Fader" (eng.

orig.: Thy wish was father . . to that thought,
dit ønske har fremkaldt den tanke; jf. Ønske-
tænkningj. Foersom & Lemb. Overs, af Shake-
speare.UII.(1862).253. jf.: Forstander Viin-

sted paa Aagaard (skrev) til Flor i 1866,

at det danske Sindelag begyndte at vaagne
i de hidtil saa forhærdede Angelboer, men
det var blot Ønsket, der var Fader til

Ordene.Sydslesvig.il. (1945).268. sml. Vogel

Jørg.B0.615. hans ønske er mig en
lov, se I. Lov 4.2. ;;/..• Kardinal Wolsey ..:

*„Mit Ønske er en Ordre.'' KMunk.C. 8. ens

ønskers maal, se I. Maal 2.2. ;;/. Hjerte-

ønske: mit (ell. sitj hjertes ønske, (høj-

tid.) om inderligt, hjerteligt ønske (se ogs. u.

bet. 2). *Jesum sigter
|
Al mit Hiertes Øn-

ske til. Brors.176. Brødre, mit Hiertes Ønske
(Chr.VI: behagj og Begiering til Gud for

Israel er om deres Frelse. jBom.i<?.i.
|| (jf.

u. II. ønske 2-3J eufem., om forbandelse, ed.

(herremanden) udbrød . . i de hjerteligste .

.

Forbandelser over Krybeskytten; og under
denne Regn af Ønsker dryppede det af og
til paa den arme Niels, der . . maatte
nedsluge sine ligesaa velmeente 'Eider. Blich.

(1920).X.74. 1.2) ønske (l.i), hvis opfyldelse

er sikker; ogs.: ret til at faa et ønske opfyldt.

havde jeg et Ønske i Verden, saa vilde jeg

bede, at min Kone enten ingen Arme havde,
eller jeg ingen Rygg.Holh.Jep.1.3. sa.llJ.1.6.

jf.: *naar undtes mine Ønsker mig?i?a^&.
PoetF.11.32. især i folkeeventyr, navnlig (jf.

II. tre 2.aj i forb. faa ell. give (en) tre
ønsker. Wess. 78. Thiele.II. 308. Winth. SS.
63. Da sagde Fisken: „Dersom du vil tage



1627 enske onske 1628

og slippe mig ud i Bækken igjen, saa vil

jeg give dig tre Ønsker: tre Gange maa du
ønske dig, hvad du vil, og det skal gaa i

Oitiy\åelse."SvGrundtv.FÆ.L118. Feilb.

2) maal ell. genstand for et ønske
(l.i); det, som man ønsker (sig); bl. a.

i forb. faa (Moth.Yé. Kierk.III.97), naa
(Moth.Yé. Holi.Hh.II.51. CPHansen.Nyeste
da.Brevbog.(1801).192), opnaa, komme ell.

være i besiddelse af (Heib.Poet.I.231. sa.

Pros.Il.224) sit ønske ell. (nu især) i forb.

m. være, i udtryk som: en saadan bolig,

lejlighed, virksomhed har længe været mit
ønske (VSO.IY035. MO. jf. Ønske- i ssgr.).

Hvor al vor Længsel Ende faaer,
|
Og

Haabet alt sit Ønske naaer. Brors.225. *Hans
Død var ei vort Ønske. Bredahl.V1.71. Evig-

heden vilde bringe Dig Dit Ønske, bringe

Dig, hvad der var . . Dit Hjertes Begjering.

Kierk.III.41. jf. bet. l.i: du ønsker dig en
flyvemaskine, en gyngehest — har du ingen

andre ønsker? I

|| spec. (jf. bet. l.i^ i forb.

mit (ell. sit^ hjertes ønske. Holb.Mel.1.6

(se u. opnaa 2.2). (hun) opløfter sine smag-
tende Øyne mod Øster hvorfra hun venter

den unge Helt sit Hjertes skjulte Ønske.
Ew.(1914).Y35. O hvor længe har dette Øie-

blik været mit Hjertes uafbrudte Ønske!
Eeib.KS.62.

II. eniske, v. ['ønsge] (tidligere ogs.

skrevet ynske. Moth.YS. PoulPed.DP.(1937).
32. Holb.Bars.II.2). præt. -ede ell. (nu næ-
sten kun dial.) -te (Bagges.IV.27. Oehl.PSkr.

1.167. jf.Moth.Y5 samt Esp.§188,c. — ogs.

skrevet ønskde.FGuldb.II.186); part. -et ell.

(nu næsten kun dial.) -t [øn's^d] (Cit.1717.

(Falsteriana.105). Steners.Poes.7. Ew.(1914).

IY.243. PHFrim.(PoetSamlI.13). jf. Moth.Y5
samt Esp.§188, c), vbs. Ønskende (s. d.);

jf. I. Ønske. (ænyd. ønske, ynske og øske,

glda. ønskæ og yske (Brøndum-Nielsen.OG.
1.158), SV. onska (fsv. ønsk(i)a, øskia, yskiaj,

no. ønske, oldn. æskja, ty. wunschen (mnt.

wunschenj, eng. wish (oeng. wyscanj; afl. af

oldn. osk (glda. usk osv.) med omdannelse
efter mnt. wunschen, ty. wiinschen ; se u. I.

Ønske) have (nære) ell. (spec. i bet. 2) ytre

et ønske (I.l.i) (om noget); gerne ville

have, opnaa, se (3.2); anv. abs. ell. (trans.)

styrende et substantivisk ord (subht., pron.

osv.), en inf. (med ell. (sj.) uden at: *Hvad
Tanke der besielte Kongens Aand, |

Hver
Hofmand ønskte nu med Higen kiende.

Oehl.PSkr. 1.167. til bet.2: han skrev hastigt

(i brevet): Jeg har det godt og ønsker Jer

leve vel. Din Broder. Bang.Mi.lll) ell. en

sætn. (især at-sætn.); sj. (jf. hige (1.2) efter

olgn. samt et ønske efter u. I. Ønske l.ij i

forb. m. præp. efter ^den Højsalige Konge
(designerede) den til Successor, som alle saa
længe havde ønsket etter. Holb.DH.11.518);
ofte med (forstærkende) adv. ell. præp.-led:
han ønsker (det) alvorlig(t), hjerte-
lig(t), inderlig(t) (Ew.(1914).lY.243),

langelig(t) (4), meget, oprigtig(t), ogs.:

gerne (Holb.Intr.II.67. Blich.(1920).XIY10.
JakKnu.G.200. se ogs. u. gerne l.ij, hellere
(CPHansen.Nyeste da.Brevbog.(1801).223) ell.

helst (Moth.Y5. Hauch.MfU.329), for al-

vor, af sit fulde hjerte (se fuld sp.l68^^),

af ganske hjerte, i hjertet (se u. I.

Hjerte 3.5^^ af hjertens grund (Bagges.

Oieng.90; se ogs. Grund sp.l56^^^) ofl.

I) som udtryk for et ønske (1.1. i) om
et for den paagældende person selv
gældende gode: en erhvervelse, en gave, en
rettighed, mulighed olgn. (om udtryk som
ønske sig rig, ønske noget tilbage olgn. se u.

bet.B). i.l) i al alm. *Ingen frugtsommelig
Kone har med meer Hæftighed ønsket

|

Nogen urimelig Ting. Storm.Br.16. *Da (o:

som barn) saae jeg Stiernerne som Prik-

ker tindre,
|
Og ønskte Vinger for at fange

20 dem. Bagges.IY27. *Signelil trives uagtet sin

Sorg, 1
Har hvad hun ønsker: En Mand og

en Borg.Oehl.Helge.(1814).18. Hauch.LDR.
15. *Hvad Du ønsker, skal Du faa (o: som
julegave).PFaber. YY.117. Jeg ønsker en god
husbond at tjæne. Mikkels. Ordf. 117. „Maa
jeg ikke byde. Det er ren Chokolade." B.

ønskede intet, men G. tog et Stykke. Lecfc

Fischer.KM.159. (under) Eventuelt (paa en
generalforsamling:) Ingen ønskede Ordet. Yor

30 Stand.1939.22. sp.2. som spørgsmaal, fx. en
ekspedients henvendelse til en kunde: hvad
ønsker De? (SÆB. D&H. (redaktionssekretæ-

ren) spurgte skarpt (den indtrædende): —
De ønsker? Woei.DG.73. jf.bet.l.s: Et hvert

Menniske, naar hånd faaer hvad hånd øn-

sker, saa er hånd lycksalig.Holb.UHH.IY4.

II
(med overgang til bet. 2) med en inf. ell.

en (bi)sætn. som obj. (de skibbrudne) ønskede
(1907: bade til^, at det vilde vorde Dag.

o ApO. 27. 29. hånd er allevegne selv, baade
udi Kiøcken og Kielder, saa at Pigerne yn-

sker tit. Gud give Mutter var vel oppe
igien, saa blev vi frie for dend Kiøcken-
skriyer. Holb.Bars.II.2. Jeg har gaaet stærkt

den hele Dag, og ønskede nu snart at

komme i Ro. Hauch. GM.6. Mester! vi øn-

ske at (1819: ville; 1948: vil gernej se et

Tegn af dig. Matth.12.38 (1907). Ministeren

ønskede ikke at komme ind paa flere spørgs-
50 maa\.Pol.'"'U1949.3.sp.3. 1.2) m. refl.pron.
som hen s obj., især med forestilling om et

(stærkt) personligt interesse- ell. besiddelses-

forhold, (om udtr. som nogen kan ønske sig

olgn. se u. bet. 1.3-i). O store Gud! hvor
skal jeg finde

|
Den Lue, Hiertet ønsker sig?

Brors.89. *0g ønsker jeg en rask og kielen

Pige,
I

Som elsker mig — med andre Ord:
|

Jeg ønsker mig et lidet Himmerige
|
Paa

denne syndefulde Jord. Zetlitz.Poes.290. hvad
60 ønsker du dig (til din fødselsdag, til jul)?

j

ønske sig smaa, se smaa 6.2. jf. ønske sig

død u. bet. 3: ifElias) ønskede sig Døden
(Chr.YI: bad, at hans siel maatte døe).

lKg.19.4. KMunk.EI.44. 1.3) i forsk, stili-
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stisk omskrivende ell. betydningsmæssigt

modificerende udtryk, navnlig til beteg-

nelse af en (yderste) mulighed, en tilbørlig-

hed, et hypotetisk ønske; ofte i forb. m. et

modalverbum (jf. kunne 7, III. maatte 3(4),

III. skulle 5.2-3, lY ville 4.i og 6.3J. skulde

man sulte sig rig, saa maatte man ønske,

man var rig, se sulte 1.3. || med (overgang

til) almindeliggørende ell. indrømmende
bet., i sætn., der indledes med saa meget i_o

(som), saa længe (som), (ganske) som olgn.

(jf. flg. bet.-gruppe). *Vi skal gjøre som I

ønsker, endnu et Forsøg (o: paa forlig med
kongen). Hrz.VA.34. *Forbliv som min Gæst,

saa længe du ønsker! rejs, naar du øn-

skerlKMunk.DU.lS. \\ i forb.m. kunne ell.

ville ('jeg vil ønske, jeg kunde nok ønske
osv.), især i forsikrende udtryk. *Man kunde
aldrig ønskt et meere herligt Bytte. OldKH.
1.144. jeg vil ønske, at hver Draabe Spiritus, 20

jeg drikker, maa blive til Bly i min Mund,
om jeg ikke er saa nyktern, som et nyfødt
B&rn. Hr2.Lsp.150. nu kan jeg vist ikke

ønske mig det heåre. Howalt.DB.107. spec. i

(forstærkende) udtryk som saa god (osv.)

som nogen kan ell. (især tidligere) vil

ønske sig, saa god som det kan ønskes
ell. som ønskes kan (FJHans.PS.11.13)
ofl. Byens Havn er meget usikker, men der-

imod er Rheden uden fore saa tryg som den 30

kan ønskes. Thurah.B.164. det er to kjønne
Pigebørn, jeg der har, saa ranke og klar-

øiede, som man kan ønske sig. Hauch.SK.18.
(som matros) foer jeg saa med ham siden,

og havde det saa godt, som jeg vilde ønske
mig. Blich.(1920).XXIV168 (jf. IV ville A.i).

II
i hypotetiske udtryk, med bibet. af en

forsikring: jeg ønsker (Holb.Usynl.II.l)

ell. ønskede (PAHeib.Sk.II.210. Hauch.
OM.105), jeg skulde ønske (PAHeib.Sk. 40

11.107) ell. (nu alm.) jeg vilde ønske ('at

osv.). jeg vilde ønske til (Chr.Vl: ior) Gud
(at) Alle, som høre mig i Dag, maatte blive

saadanne, som og jeg er.ApG.26.29. jeg

vilde ønske, at jeg havde kunnet blive staa-

ende, og figtet saa tapperlig som Monsieur,
men jeg er færdig at daane, naar jeg seer

en nøgen Ka,a,råe.Holb.Jean.V3. hvorlidet

ogsaa Emilies . . Rænker nu kunne skade
mig, saa ønskede jeg dog nok at hevne mig so

over henåe. Hauch.SR.II.287. Aa, jeg vilde

ønske, at jeg var hjemme hos Dig igen,

lille Moder. Wied.S.36. *jeg vilde ønske, du
kendte Hans 'Peterllngv Bond. (Myrebogen.
Nr. 1.(1908). 103). 1.4) (især Cp; inf. at
ønske med særlig (udfyldende) anv., efter

visse verber (se Mikkels.0rdf.115 f.) , som be-

tegnelse for noget, som maa, bør ell. kan ønskes,

noget ønskeligt, han har Intet mere at ønske.

S&B. Mikkels.Ordf.116. især i forb. m. være 60

(II.I9.1), i udtr. som det er at ønske ell.

(ikke i alm. rigsspr., jf. II. til 23.3^ til at
ønske (AntNiels.(Folkekal.l865.139)). Et
Fald, som voldes af Gulvet, er mere at

ønske, end det, som voldes af Tungen. Sir.

20.18. Det var at ønske saadane Karle en-

gang kunde blive straiieåe. Holb.Kandst.III.
1. *„Hun leve!" — „Ja, det var at ønske!"
Bredahl.II.il. JHelms.G.191. ikke lade
noget tilbage ell. lade en del tilbage
(tilovers) at ønske olgn., se u. IV lade

2.3, tilbagelade, tilovers 2.3. 1.5) part. brugt

som adj.
\\ (jf. forønsket (u. forønskej og

uønsket; især (3) perf. part. ønsket, som
man ønsker (sig), ønsker at have, faa, naa,
opnaa; spec. (især tidligere): med længsel

imødeset, ventet. *Jeg viser mig, og smiler, og
undviger,

|
Som Pynten af et ønsket Næs

i Taage.Ew. (1914). 111.185 (jf. Kierk.XIII.
48). Endelig frembrød denne, saa inderlig

ønskte Bsig. Ew.(1914).IV243. *(han) Flyer
hastende forbi (vejens) ønskte Mile-Steene.

PHFrim.(PoetSaml.I.13). *Ofte man lettelig

saa', hvad med Mandsmod næppe var vir-

ket,
I

Ført til det ønskede Maal ved en blid

og sømmelig Tale.Apollonios.Argonavtertoget.

(overs.l897).98. Lægemidlet havde ikke den
ønskede Virkning. D&H.

\\ (jf. I. Ønskende^
præs. part. ønskende, spec. : 1. (gram.)
i forb. som: den ønskende maade,
d.s.s. Ønskemaade. JBaden.Gram.118. SBloch.
Sprogl. 184. Mohr&Nissen. Ty.- da. Ordbog.II.

(1904). 895. ønskende sætning, d.s.s.

Ønskesætning. CANissen.Ty.Grammatik f. Vi-

derekomne. (1891). 320. 336. Lollesgaard. Syn-
taktiske studier.(1920).16. 2. f m. pass. bet.:

som ønskes; ønskelig; ønsket, (at faa heden)
bragt i den ønskende Stand (0: tilstand).

Cit.l762.(JySaml.4R.III.123). 1.6) i talem.

olgn. Ønsk det Bedste! vent det Værste!
skik dig vel i hegge. Mau.12115. man siger,

at ønske er ingen Kunst. Kierk.1.33. jf.:

at ønske er en fri Kunst. smst.V57. ønsk
i den ene haand osv., se u. Haand 1 (sp.

558'^'^) og III. skide, det, man ønsker, tror

man gerne, se III. tro 2.2.
|| jf. Stjerneskud 1

og II. falde l.i : Thiele.III.134. *Naar Stjer-

nerne falde (0: som stjerneskud)
|
Ønsker man

ikke forgjæves. TilMinde omEmilLange-Mill-
ler.(1881).42.

2) som udtryk for et ønske (I.l.i), der
gælder en anden person(s skæbne); især

m. hensobj. i forb. som ønske en god bed-
ring (S&B ), god fornøjelse (smst.), (en)

lykkelig (1) rejse, lykke (I.2,i) paa
rejsen, (held og) lykke (1.2.8), (held ell.

lykke og) velsignelse, (en) glædelig (1)

jul (1), paaske osv. (se ogs. u. IV spids

h.2), (en) god morgen (I.l.i), god nat
(3.1), (glædeligt) nytaar (1), glæde for

sin sorg (l.i), (et hjerteligt) velkom-
men (I), ønske en døden (Stub.114) ell.

ondt (Moth.Y5. Ps.70.3 (1931)), ell. m.

præp. over (III.9): ønske godt (Moth.Y5.
Bergstrøm.Ve.73) ell. (især) ondt (4.3) ell.

ulykke (3.3) over en, ogs. (jf. tilønske; nu
ikke i alm. rigsspr.) ønske en noget til

(Gravl.VF.126); spec. (ellipt.; jf. IL til 13.4^
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i udtr. ønske en til lykke (med noget)

(egl.: at noget maa være ell. tjene en til lykke;

se I.Lykke 2.3) ell. (sj.) til velsignelse
(Kierk.X.314; se Velsignelse 2.1 slutn.) ell. til

ære (DenKritiskeTilskuer.1776.321). Brød-

rene . . ønske Eder god Freål2Makk.l.l.

I . . ønskede hans Skibe Medbør og hans

Sværd Seiervinding. Joco5i.*S'A;r.6i. *Et saa-

dant Liv jeg ønsked al min Æt,
|
Og pønsed

paa med Flid at forberede. Grundtv.(Brage

og Idun.IY. (1841) .280) . jeg ønsker aldrig en

ond Time over å\^.JPJac.I.2T8. m. en inf.

ell. en scetn. (&t-sætn., anført hovedsætn.)

som ohj.: Smiil og græd, og ønsk ham, sødt

at sove (o: hvile i graven). Oehl.PSkr. 1.225.

*Saa vil vi nu sige hverandre Farvel
|
Og

ønske: Guds Fred vær med eåerlGrundtv.

(Psalmer til Himmelfartsfesten samlede af IF&
RFenger.(1846).61). Gud give, han maa
blive saa lykkelig, som jeg ønsker ham
at hli\e.Cit.l871.(Tilsk.l928.II.87). „Gid
Fanden havde Dig, Din Ulykkesfugl!" øn-

skede Skipperen. OseJms./SL.jf 76. jf.: *Lev
vel min søde Pindsvin

|
Det ønsker Harle-

qvin. Holb. Usynl.II.6.

3) (bet. 1-2} m. ohj. samt olj.-præd., adv.

olgn. som angivelse af ønskets maal ell. resul-

tat; i udtryk som ønske sig ell. en død (Moth.

Y5. Høysg.S.53. ErlKrist.MM.232), langt
bort (fMFiMger.JClaraRaphael.(1851).24.
Buchh.UH.48), djævelen (vAph.(1764).

494) eZL fanden (ÉrlKrist.DH.122) ell.ipok-

ker i vold (VSO.VP134), (der)hen hvor
peberet (3.4) gror (Pont. FL. 556), øn-
ske en velkommen (tilbage) (S&B.II.
630. LeckFischer.HM.58), ønske den sid-

ste konge hængt i den sidste præsts
tarme (se Præst 1.2), ønske en til konge
(2Sam.3.17(1931)), ønske noget ugjort,
uskrevet (s.d.) olgn. skulde jeg ønske mig
levende igien, var det alleene for at faa et

Kruus 011 at ledske mig T^a&.Holb.Jep.II.l.

Jeg er dog saa skickelig, at jeg har aldrig

ønsket Livet af min Kone. smst.1. 3. *Da
ønsked sig Skotten hiem igien,

|
Han var ei

ret lystig til M.ode.Storm.SD.145. *det For-

lig, vi indgik,
|
Han ønsker hævet. Hrz.KRD.

89. man døer ikke, fordi man bliver ønsket

død.AntNiels.(Folkekal.l865.127). *Ønsk ikke

tilbage den Tid, der foer hen.TilMindeom
EmilLange-Muller.(1881).42. Jeg ønsker ikke

den Blomst siddende der (o: i knaphullet).

Wied.Da.180.
Ønske-, i ssgr. af L Ønske (l.i) ell.

(især i nyere ssgr.) af ell. m. tilknytning til

II. ønske (jf. ønskværdig^; spec. om ting,

der if. folkelig forestilling giver en person ad-

gang til at faa sit ønske opfyldt; se Ønske-
ben, -daase, -dug, -hat ofl.; endvidere (for-

uden de ndf. anførte) forsk, mere tilfældige

ell. let forstaaelige ssgr., som Ønske-formel

(jf. Trylleformel^, -rim og (gram.) -form (jf.

-maade^, -ord (jf. -biordj; spec. om ting ell.

forhold, der (fuldt ud) svarer til ens ønske, er

ens ønskers maal, er netop saaledes som man
ønsker (sig), fx. Ønske-koncert (især i radio:

Hvad hedder det?(1947). 379. Sønderby. Hvid-
tjørnen.(1950).72), -opgave (især om eksa-

mensopgave), -program (jf. -koncert^, -regn

(PoU'hl944.5.sp.l), -rolle (HBrix.HK.137),
-tante ^Frøken H. (var) en rigtig Ønske-
tante. LBirÅ;e.DT. 43), -tilværelse (JVJens.
LB.18), -vejr ^Høsten stod for. Det var

10 et rigtigt Ønskevejr, tørt og varmt. Eørd.

S.231), ofte om (hvad der hører til) bolig,

lejlighed: Ønske -bolig (Yingehjulet.195112.

2), -grund (BerlTid.^'hl953.13.sp.2), -hus

(SigfrPed.NSVlO), -køkken (PoWhl953.
12.SP.4), -lejlighed (BerlTid.^'lil953.M.30.

sp.6), -stue (PoVVil940.Sønd.l4.sp.2), -villa

(Soya.HF. 27). -barn, et. (sv. onskebarn
(om dreng og pige), no. ønskebarn, jf. fsv.

oskabarn, barn, som man har ønsket ell. har
20 haft udsigt til at faa, men ved vanskæbne

(fx. ved brudens drab) ikke faar, oldn. osk-

barn, adopteret barn, isl. oskabarn ogs.: højt

elsket barn) barn, som man (forældrene)

længe ell. højlig har ønsket sig (og derfor

elsker højt); ogs. (jf. -søn^ om et barn, som
er helt efter ens ønske, som man kan ønske det.

Amberg. VSO.IV.035. jf. MO. \\ spec, i flt.:

(et par) ønskebørn, om en dreng og en pige

(drengen først) som eneste børn. S&B. CRei-
30 mer.NB.330. Ønskebørnene, en rask Dreng

og en yndig Pige, der allerede sprang om.
Fleuron.KO. 21. Soya. ToTraade. (1943). 41.

-ben, et. {jf. eng. wishing-bone og jy. lykke-

ben (Feilb.) i sa. bet.) en fugls (et fjerkræs)

gaffelben, hvormed man kan trække krog (jf.

u. Gaasekrog; den, der paa sin del af benet

beholder vinkelpartiet (tappen), faar sit ønske

opfyldt). PoV*U1927.11.sp.4. *Husets Ung-
dom har muntert sig

|
med Ønskebenet (o: af

40 mortensgaasen) forlystet. smst.^''/iil935.Sønd.

19.sp.3. et Ønskeben fra en Kalkun (an-

bragt i engelsk bryllupskage). Nordisk Ba-
ger- ogKonditor-Leksikon.I. (1948). 552. UfF.
(Fyn, Lolland, Møen), -biord, et. (gram.)

adverbium, der er udtryk for et ønske. Ønske-

biord, f. Eks. gid, blot, h&re. Mikkels.Sprogl.

233. -brev, et. (ikke i alm. spr.) brev, der

indeholder et ell. flere ønsker, jf.: Dette er

ikke noget Brev, men kun et lille Ønskebrev-
so lille om en Gjenoptagelse af Correspondan-

cen. JPJac.(Brandes.Br.II.248). \\
(jarg.) ved

Statsbiblioteket i Aarhus: rekvisitionsblanket

for laanere. Statsbiblioteket iAarhus 1902 -27.

(1927).135. -daase, en. (jf. -æske) i even-

tyr: Ønskedaasen . . havde den Dyd, at naar

man blot pikkede paa den, kunde man faa

alt, hvad man ønskede sig. SvGrundtv.FÆ.
II.34f. -drem, en. I) (især filos.) en af et

(stærkt) ønske fremkaldt ell. præget drøm (1).

60 mange drømme . . er ønskedrømme. FBrandt.

Psykologi.II.(1940).273. (Sigmund) Freuds

hovedtanke gaar ud paa, at alle søvn-

drømme er ønskedrømme, smst.272. 2) (jf.

Dagdrømj til Drøm 2.2: forestilling ell. fan-
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tasi om noget (inderlig) ønsket (men sand-
synligvis uopnaaeligt) ; spec. om en mere ell.

mindre vag fahuleren over et ell. flere ønske-

motiver; ogs. om genstanden herfor (ønske-

maalet, ønskemotivet), dagdrømmene (er)

utvivlsomt ønskedrømme. FBrandt.Psykologi.

II. (1940). 273. det ligner en Ønskedrøms
Opfyldelse, naar man ser sig i Stand til

at udvide (Poul Møllers) Værker med blot

48 smaa Sider (o: Smørialis's Digtervandrin-

ger, 1823). TomKrist.(Pol.'Vtl940.10.sp.l).
man spurgte sig selv: er Sommeren an-

det end et Sagn, en Ønskedrøm, der aldrig

skal blive Yirkelighed? SteenEilerRasmussen.
IDanmarksHave.(1941).127. -dremme, v.

(1. Ir.) drømme ønskedrøm. FrederikNielsen.

JPJacobsen.(1953).169. -dug;, en. i even-

tyr: *ak, havde jeg en Ønskedug,
|

at

brede paa min Disk!
|
Saa bad jeg blot:

Dug dæk Dig I
|
og fluks var Bordet fuldt.

Drachm.PHK.l. jf. Molb.Ev.188. -fugl,
en. varselfugl. D&H. -fald, adj. (nu næppe
br.) som ivrigt, inderligt ønsker noget; læng-

selfuld. Den Brave Dame nu af Egnen
fra dig gaaer,

|
Jeg veed du, Ynske-

fuld, vil længes, som du st&aer.JFriis.llS.

-liat, en. {ænyd. ynske-hat (Da.Folkebøger.
X.(1927).3.127.273 ofl.), jf. ty. wunschelhut,
eng. wishing-cap) I) i eventyrene: en hat,

hvormed man gør sig usynlig (jf. Dølge-
hjælm^ ell. faar sine ønsker opfyldt, føres

hvorhen man ønsker olgn.; spec. kendt fra

folkebogen ,,Fortunatus" ^„En lystig Histo-

rie Om Fortunatus Pung Oc hans Ynske-
BaV. Da.Folkebøger.X.(1927); jf.: ynske-
hat . . kaldes fortunats h&t. Moth.Y5. For-
tunats Pung og 0nskehat.PalM.IL.il.515);
ogs. anv. uegl. (i forb. have en ønskehat
olgn.) om en lykkelig stillet ell. flot, ødsel

(og letsindig) person. YSO.iy.035f. Kierk.
VII.373. Aa, hvem der nu bare havde en
Ønskehat ! Sv Grundtv. (Gads Mag. 1929. 593).
*ryst mig Ønskehatten fuld

|
af Foraars-

sange !OMads.FY35. 2) (nu vist kun dial.)

en hat, der (ligesom Fortunatus's ønskehat)
er gammel (luvslidt, fedtet) ell. løjerlig, for-

fløjen (S). VSO.IV.036. Feilb. -lioj, en.

(jf. -kildej høj, paa hvilken man efter folkelig

forestilling har haab om at faa et (stiltiende)

fremført ønske opfyldt. Danmarks Folkemin-
der. I. (1908). 39. I Frederiksberg Have, i

Nærheden af Zoologisk Have, ligger der en
Høj, som man (kalder) Ønskehøjen. S^a^nZft/i.

62. -kilde, en. (jf. -hø\) (hellig) kilde, som
man søger til for at faa et her fremført øn-
ske opfyldt. NaturensV 1946.186. -knude,
en. (jf. -krans^ knude paa græsstraa (ell.

blomsterstilke) , der holdes skjulte i haanden,
i forb. binde ønskeknude, d. s. s. knytte
hjertestraa i krans (se u. Hjertestraa^. Blich.

(1920). XX. 109. JKamp. Da. Folkeminder.
(1877). 74. Feilb. -kranti>, en. (jf. -ring

og jy. lykkens krans (Feilb.11.477)) krans

af sammenbundne græsstraa (ell. blomster-

stilke), i forb. binde ønskekrans olgn., d. s. s.

binde ønskeknude. ThUssing.OriginaleDigte.

I.(1854).134. BerlTid.'ltl932.Aft.3. jf.: *Digt
og Spind

I
om lyse Nætter,

|
Elskovssagn

om Elskovssind
|

til en Ønskekrans jeg

fletter;
|

. . varsomt jeg den sætter
|

paa
dit B&&T.AWHolm.KD.54. -kvist, en.

{no. d. s.; jf. ty. wiinschelrute (sml. Wiin-
schel-Ruth. Holb.Ep.1.378. Vynskelkæp. Ager-

10 bech.FAH.80 samt Ruten -ganger, -gænger,

-gængerij; se ogs. Pege-, Prøve-, Spaa-
stikke, I. Stikke 1.7, Ønske -kæp, -pind,

-ris, -vaand samt u. Pilekvist og Tryllekvist)

d. s. s. Spaakvist. Oehl.VI.lOO. Den mie
Ønskekvist . . skjæres en Julenat af en
Hasselbusk eller Slaaentorn. Det maa være
det sidste Aarsskud . . Naar man vil bruge
den, tager man den i Haanden . . og siger:

„Jeg hilser dig, du min ædle Ønskekvist
20 (osv.)."fLLund.jDenfundneBog.(1869).36 (jf.

FOhrt.Danmarks Trylleformler.I. (1917). 394).

*mod de skjulte Aarer
|
Ønskekvisten sig

maa vride. Recke.BD.34. HimmerlKjær.1951.
138. SaVXXV829.

|| (jf. Tryllekvist; i sam-
menligninger ell. billedl. *Ønskeqvisten (o: en
pisk)

I

Her i min Haand . .
|
Har megen

Lyst at komme skiulte Kilder
|

I Hast paa
Spor, paa Herrens fede Ryg. Oehl.C.(1811).
100. Kunsten er Menneskehedens Ønske-

30 qvist; det er den, som opfylder vore Ønsker.

Heib.Pros.II.273. Kierk.1.34.11.183.111.242.

VI. 32. JPJac.1.223. -kæp, en. (jf. Vyn-
skelkæp u. -kvist ; nu næppe br.) d. s. Reiser.

III. 395. -land, et. om et land efter ens

ønske; lykkeland. *Millioner alt bebygge
1

Ønske - Landets Palme -Stad (o: himmelen,

guds rige). Grundtv.Sang-Værk.I.(1837).719.
Der var ikke meget GuJd i Sigte (o: i Au-
stralien), Ønskelandet blev en Skuffelse.

40 DTidsskr.1906.151.
enskelig, adj. ['ønsgali] (tidligere ogs.

skrevet ynskelig. Moth.Y5. Holb.DH.III.
256. Gram.Breve.159). adv. d. s. ell. -t ell.

(t) -en (Moth.Y5. Slange. ChrIV 61. Rasm
Winth.S.136). {ænyd. d. s., glda. ønskælig

(Brandt. RD.1. 272), unskeligh, sv. 6nsk(e)-

lig, no. ønskelig, oldn. æskiligr; jf. for-,

uønskelig og ønskværdig; nu især CP (jf-

dog Feilb. LollO.))

50 i) (med overgang til bet, 2) som kan ell.

maa ønskes; ønsket (se IL ønske l.s^; nu
især som præd.: det er ell. vilde være
ønskeligt (at osv.) f'Ønskeligt var det,

vilde Rævenes Antal saaledes formindskes

som Harenes, men desværre, dette er ikke

Tilfældet. PNSkovgaard.B.54. Statstidende.*! i»

1949.1. sp.2. EFrandsen.se.II. 45), (mere)
end ønskeligt er (Nord.Tidsskr.f.Fiskeri.

1874.328), som obj.-præd. (jf. ønskeliggørej;

60 gøre en forandring, en (vis) forholdsregel

ønskelig, ell. attrib. i særlige (faste) ud-

tryk som med al ønskelig klarhed ell.

tydelighed (VerdenGD.IV,1.81; se ogs. u.

Tydelighed; olgn. Kvinden saae, at Træet

XXVII. Rentrykt '/. 1954 103
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var . . et ønskeligt Træ til at faae For-

stand af (1931: godt at faa Forstand at).

lMos.3.6. (officeren) anstillede sig . . som
denne Forretning (o: et mord) var ham
ønskelig og angenem. Holb.Herod. 248. Re-
gjeringen (tænkte) at det maaskee var en
ønskelig Sag, om (udmarkerne) alle bleve

udstykkede og hehyggeåe. Rawert&Garlieb.
Bornholm.(1819).103. en Kakkelovn eller

noget andet Varmt var en ønskelig Ting,

Blich.(1920).XIX.53. mange Læsere kunne
(disse bøger) ikke vente eller ønske: gid de
da lykkeligen maatte finde de enkelte ønske-

lige. ZierL7//.54S. (det) Ønskelige i , . at

knytte en Begavelse som hans til Universi-

tetet. Brandes.L./7/.35. Herr P. N. vil give

Dem enhver ønskelig Oplysning, LtttZv. jf.

uønskelig: de gamle og mindre ønskelige

Arbejdere. CHans.F.115.

2) (nu mindre br.) med kvalitativ bibet.:

som er (i høj grad) værd at ønske sig;

attraaværdig; god; heldig; gunstig;
lykkelig; velsignet; især i forb. som
(have, faa) en ønskelig vind (Holb.DH.
III.256. Stub.il. Rich.HD.6), en ønske-
lig ell. den ønskeligste lejlighed (3,i)

(Egede.GM.310. Oehl.XVI.22. Blich.(1920).

X.61), et ønskeligt udfald (NKBred.
Tron.23), (faa, naa) en ønskelig afslut-
ning (D&H.) ell. ende (Holb.Usynl.III.3),

(nyde) en ønskelig fred (3) (Stub. 93.

Suhm.II.185. Rahb.PoetF.I.112), (forløbe,

gaa) paa ønskeligste maade ell. paa
det ønskeligste (Skuesp.IX.364) ofl. de
skulde røve dit gods . . og afbryde dine

ønskelige (1871: lystelige^ huse. E2.26. 12
(Chr.VI). Ach yndigste Leonora, nu er den
ønskelige Tid kommen som vi har giort os

saa megen U-mag for at opnaae. Holb.Jul.

13 se. *Far vel, lev ønskelig, og kom glad

hiem igien. KbhAftenp.l775.sp.204. *Jeg lo-

ver Dig den bedste^ den ønskeligste Jagt.

Oehl.Helge.(1814).105. Den ønskeligste YLe\-

\iXQå.VSO.IY.036. *alt godt og ønskeligt

ønsker jeg
|
min elleveaars Veninde ! J?osir.

Vy.l36. saa vemodig og dog ønskelig, saa

duftende, bly og dog lokkende laa Verden.
Goldschm.Hfl.il. 183. arkais.: „Gud i Vold
. . og en ønskelig Godnat!" sagde Køb-
manden. JPJac.1.47.

G) »nskelig-gere, v. [-igo'ra] gøre

ønskelig (1). snevre Farvande og slette

Havneforhold ønskeliggjøre Lethed i Ma-
nøvreringen. Drechsel.Saltvfisk.15. CChrist.H.

308. O -hed, en. det forhold at være ønske-

lig; især til ønskelig 1, nu navnlig i forb.

m. præp. af: anerkende, hævde, indse osv.

ønskeligheden af noget (Tops.IS.67. Jak
Knu.G.165). Kommer det omsider dertil, at
den længe forynskte Anordning . . giøres,

hvad gielder, at den da, just da har tabt
sin Ynskelighed. [EPont.J FornøyeligeAften-
Timer.(1757).14. K. var kommet til at sige

noget uforsigtigt om Kvindens Ønskelighed

paa mandlige kxhG\åsiQ\ier.JacPaludan.UR.
54. jf. ønskelig 2: en tilhørers øre er en
viis en ynskelighed (1871: en Lyst for den
Yise). Sir.3.28 (Chr.VI).
Onske- liste, en. (jf. -seddelj liste,

fortegnelse over (en persons, en institutions)

ønsker. Aakj.EE.89. ofte uegl., i udtryk som
staa (øverst) paa universitetets, (folke) bi-

bliotekernes osv. ønskeliste, om (midler til)

10 nyanskaffelse, udvidelse olgn. -maade, en.

(ænyd. d. s. (DGrammat.II.377); jf. øn-
skende maade u. II. ønske 1.5; gram.) den
form (maade (l.l)) af verbet, der udtrykker

et ønske (i dansk og flere andre sprog formelt

identisk med konjunktiv); optativ. FGuldb.
Grammaticalske Forelæsninger. (1 814). 171.
PDiderichsen.DG.125. GI -maal, et. om
ens ønskers maal (1.2), hvad der udgør (ell.

er genstand for) ens ønske (jf. 1. Ønske 2).

20 Han savnede Dem, Deres Hjemkomst var
hans stille Ønskemaal.£srø./.202. Det var
. . et Ønskemål for Universitetet at få

et Professorat i Faget (o: iransk filologi).

VnivProgr.1945.11.134. -mæt, adj. (ænyd.
d. s.; nu næppe br.) som har faaet sit ell.

ethvert ønske opfyldt; som ikke har mere at

ønske. *0 bliv da ønske mæt
|

Hr. Oberst
Lieutnant Leth. Stub. (Skoleprogr. Ribe. 1854.

16). -me, en. {spec. (mytol.) som overs, af
30 oldn. oskmær, valkyrie, egl.: (af Odin) adop-

teret datter) NMPet.Myth.' (1849). 187. Sal.

XVIII.903. D&H. om gudinden Fylla (Ful-
la), opfattet som den, der giver gode ønsker

støtte: Ønske-Møen.Grundtv.Dansk.111.73. jf.

smst.76.

I. Ønskende, subst. (vbs. til II. ønske;
nu næppe br.) det at ønske (II); ønske (I);

jf. 1. Ønske 2: *Hans milde Majestæt for

Dronningen loed see,
|
At Hendes Munter-

40 hed var al Hans Ønskende. ChrFlensb.DM.
1.66.

II. enskende, præt. part. af II. ønske
(se spec. II. ønske l.s).

Ønske-nad, en. (jf. eng. wishing-nut;

1. br.) hun tog tre store Nødder op af Lom-
men, inde i hver laae de deiligste Ting
gjemte, fortalte hun, det var Ønskenødder.
HCAnd.(1919).III.117. Nissen: ,„ . jeg har
faaet en heel Pægel Ønske-Nødder! kjender

50 Du Ønske-Nødder? I hver ligger et lille

Underværk, der er til at bruge naar man
er i Forlegenhed," so./S'/S'.Z.4i8. -pind, en.

(sj.) d. s. s. -kvist. VSO.IV.036. -pose, en.

(jf. u. Lykkepose^ pose med lignende ind-

hold som en ønskeæske. OrdbS. -pnng, en.

pengepung, der er uudtømmelig (og saaledes

tilfredsstiller ens ønsker; jf. Fortunatus' s pung
u. Ønskehat^. Holst.R. -ring, en. d. s. s.

-krans. HPHansen.HyrdelivpaaHeden.(1941).
60 121. -ris, et. (sj.) d. s. s. -kvist. VSO.IV

036. -seddel, en. (jf. -listej en (seddel med)
fortegnelse over, hvad en ønsker (sig), spec.

til jul ell. fødselsdag. S&B. Ønske-Seddel for

Julen 1888. For Familien Mørup. CMøH.ilf.
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III.36. Børnene begynder at skrive „Ønske-
sedler" (o: til julen). KnudPouls.BD.121. med
videre (uegl.) anv.: Indenrigsministeren . .

betegnede Lovforslaget som en socialdemo-
kratisk Ønskeseddel. BerlTid.V li 1905.Aft.l.
sp.5. Af talrige Grunde stod . . Anlægget af

en Tilflugts-, Eksport- og Trafikhavn Aar
for Aar øverst paa Jyllands Ønskeseddel.
JacPaludan.F.27. -sten, en. dels (i even-

tyr): sten, V. hj. af hvilken ejeren kan faa lo

alle sine ønsker opfyldt; dels (især barnespr.):

strandsten med hul i (naar man kigger gen-

nem, hullet og ønsker sig noget og derpaa ka-

ster stenen ud i vandet, gaar ønsket if. folke-

troen i opfyldelse). Skattegraveren.l886.1.121.

Fr Grundtv. Løsningsstenen. (1878) .138. Grete

Bendix. Lykkelige Barndom. (1948). 58. -sæt-
ning, en. (jf. ønskende sætning u. II. ønske
1.5 ; gram.) sætning, der (fx. ved et ønskebiord.

substantivisk, den Ønskværdiges (o: den til-

bedte piges) Moder. Ægtestandsspeilet. (overs.

1826). 15.
II

hertil Ønskværdighed. S&B.
Nytten og Ønskværdigheden af et saadant
Bibliotek var iøjnefaldende. Bogens Verden.
1937.336.

O-perron, en. (jf. -station; jærnb.) per-

ron, der ligger mellem to (hoved)spor. DSB.
Banebygn.76. TeknLeks.II.618.

I. Ør, en ell. et (i bet.l: jf. Feilb.;Ti
bet. 2: Both.DetnordostligeSjælland.(1865).10.
PoUhl928.6.sp.6). [øh] ell. (l.br.) [ør] (i

bet.l: Ingeniøren. 1896. 376). flt. (i bet. 2;
uden sikker adskillelse fra flt. af J. Øre^
-er (HVClaus.DL.36). (ænyd. glda. d. s. (i

bet.: grus, smaasten, (sandet) strandbred),

æda. øør (Harp.Kr.l81; i bet.: strandbred),

best.f. Øræn som stednavn (ValdJord.(1926).
1.26. jf. smst.II.190), sv. or (uden for sted-

verbets ønskemaade) er udtryk for et ønske. 20 navne især dial.); svarer dels (i bet. 1) til
ci^ o/v r.7^7 -1 r^^ ^f,M

no. aur, oWn. aurr, dels (i bet. 2) til en afl.

heraf: no.øyr, oldn.eyrr; jf. III. ør og I. Øre
samt Ørred; uden for stednavne (som Korsør,
Skelskør, Helsingør, Ørby, Ørbæk ofl., jf.

Øresund; se EPont. Atlas.11.278. JohsSteen-
str.DS.108. Stedn.I.Xil.II.xx) nu især fagl.

ell. dial.) I) (strand)grus; smaasten; ral.

at. 1797. (Aarb Thisted. 1924. 130). VSO. IV
037. MDL. „Singels" hedder paa Dansk Ør

Lefolii.SG.37. PDideriehsen:DG.297. -san.
en. (jf. -barn^. Ivar Lykke er den Søn,
som Paludan-Miiller kunde ønske at have.
Han havde saadanne Ønskesønner i sin nær-
meste Slægt. VilhAnd.PMiX.II.178. -tænk-
ning, en. en af ens ønske(r) bestemt (styret,

præget) tænkning; tænkning, fantaseren, der

faar karakter af ønskedrøm (2). bøger, der er

skæmmet af kirkelig ønsketænkning. Drewsen
Christ.RM.8. PoVU1949.12.sp.4. -vaand, 3o (en Ør).Ingeniøren.l896.376. Suenson.B.III
en. (1. br.) d. s. s. -kvist, hans Ønskevaand
bøjer sig mod alle Poesiens Guldaarer. VVed.
G. 175. Larsen, -verden, en. en ønsket,

uvirkelig (ideal)verden; en af ens ønsker præ-
get ell. skabt fantasiverden. Til enhver Tid
kunde man hensætte sig i en Ønskeverden,
naar man aabnede Bogen. JVJens.OmSpro-
get.(1942).30. min Evne til at tro paa en
Ønskeverden bag den givne. JacPaludan. UR.

309. jf. (dial.): Ørgrav, „Grusgrav" (Syd-
fyn). Sal.'^XXVSSO. den græsbundne sand-
agtige Muld- og Øer- J ord. JPPrahl.AC.32.
Øertorp (om grusagtig jord; jf. Torp 2).

smst.8. 2) sandet ell. gruset strand(bred),
ofte spec: dannende en odde, en halvø olgn.;

øre (I). Ør
I

en
I
kaldes en hafbred, hvor

der er sand og små sten. Moth.Ø19. nær ved
Emilie Kilde, skyder et Ør ., ud i Sundet.

104. -æske, en. (jf. -^ose) anv. om en lille 4o Both.Det nordostligeSjælland.(1865).10. Kong
æske med perler, ringe olgn., (tidligere) til

salg i legetøjsforretninger. Ringe, som Børn
for 10 Øre køber i „Ønskeæskei". KMich.
(Kbh.*h 1904.2.sp.l).

ønskværdig, adj. [ønsg'ver'di] (no.

ønskverdig, jf. ty. wunchenswert ; af I. Øn-
ske (l.i) ell. II. ønske (jf. -værdig I.1-2J;
nu O; især i mere formelt sprog) som er

værd at ønske (sig); (i høj grad) ønske-

Harald (opførte) en ny kirke , . paa det ør,

som strakte sig ud foran byens (0: Sarps-
borgs) hoder.ADJørg.NK.682. stenet under-
vandsgrund eller raindre ovenvands ør. Sø-

kort Stedn.1.23.

II. er, adj. [øh] (-f ørt, i forb. blive ell.

gøre (en) ørt i hovedet (muligvis egl. perf.

part. af lY øre; ell. udviklet af udtryk som
kvæget er ørt (se ndf.), gøre (en) hovedet

lig (l(-2)). Amberg. Det er et ønskværdigt so ørtj; KomGrønneg.I.145.IL354. jf.: Øredt,

Lod der venter ham. FSO./Y036. Udfaldet
(0: af et eksperiment) var ønskværdigt (0:

efter ønske).Jomtou.CM.67. (Bacons) nære
Venskabsforhold til Essex gjorde hans Del-
tagelse i Sagen ønskværdig for Regeringen.
Brandes.VIII.305. hun . . havde (helst) seet,

at de i Øjeblikket befandt sig paa Bloks-
bjærg, Hækkenfeldt eller et lignende ønsk-
værdigt ^ted. CMøll.F.316. ;//. u-ønsket, -øn

ell. ørt. Er den, som er forvirredt i hovedet.

Moth.019). flt. -e ell. (som præd.; nu 1. br.)

d. s. (Levin. *I (sad) og skraalede jer ør

(cvj Humør). Hostr.VV59. jf. OeconT.III.ll).

(glda. øre (cv3 høre: Brandt.RD.I.39.II.167),

SV. dial. ør (fsv. ør), no. ør, oldn. oerr ; besl.

m. oldn. orar (pi.), sindsforvirring, vildelse,

oht. wuorag, beruset, oeng. werig, træt (eng.

wearyj og rimeligvis sideform til II. yr; jf.

skelig: jeg betragter Sejre over Arbejderne 60 Ørhed) som (p. gr. af stærk fysisk ell. psy-

ikke blot som uopnaaelige, men som frem
for alt ikke ønskværdige. Ti7s/c.i922. 7.349
politiske Provokatører eller andre uønsk
værdige Versoner. PoUVil935. 12. sp. 3. \

kisk paavirkning: en rus, hovedpine, svimmel-

hed, larm, tummel, stærk ophidselse, glæde,

betagelse osv.) ikke har den normale, klare

sindsbeskaffenhed (klar bevidsthed, fatning.

lOS"
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samling, klar tænkeevne); forvirret ell. for-

tumlet (i hovedet); (ligesom) beruset,
svimmel; i alm. som præd., (i talespr.) især

(jf. hovedørj i forb. (være, blive) ør i ho-
vedet (Moth.019. Skuesp.IX.344. Heib.DP.
54. AaDons.MV.51), ogs. i kardusen (5),

i knolden (CFMortens. RW. 22), i pan-
den (PalM.T.82). mange Penge giør Men-
neskene ør i Hovedet, lam paa Hænderne,
og halt paa Fødderne. OecowT,7//.2i. *Drik
dybt (af) Hippokrene . .

|
Der drikker

man sig ør, naar man kun langsom nipper.

SkVid.IY162. *Min Leden var omsonst;
min Gang var endt;

| Og Hov'det ørt, og
Hierte't uden Lise. Bagges.ND.114. * Kongen
holder Svirelag inat

|
og tager sig en Rus,

og raver øx.Foersom&Lemb.Overs.af Shake-
speare. V. (1864).29. *jeg var ør af Kjærlig-
hed og Lykke. J-ares^r.JSD. 26. *jeg er lidt

ør
I

af alt det Meget, som jeg har at passe.

Kaalund. F . 21 . han er ør af Vin og san-

ser nklaxt.KMunk.DU.63. Morfinistens eller

Drukkenboltens øre Hierne. EFrandsen.SC.
11.82.

II
om dyr. Tusinder af øre Bier sum-

mede. Zwm(ZPom?s. t7.36. (hunden) sprang ør

omkrm^.KMunk.ND.48. om kvæg, tidligere

spec. som udtryk for (virkning af) hjerne-

betændelse: ørt kyeg. Moth.019. Qvæget er

øvt.VSO.IY042. jf.Boers.VetF.147(se u. ør-

hovedetj. || om tilstand, forhold olgn., der

vidner om ell. fremkalder ørhed. Pigerne stak
Hovederne sammen, rødmossede og galne i

den øre Nat. JVJens. J.67. I Krattet finder

(det unge par) Hindbær . . og frister hin-

anden til at spise . . hvad er det for en ko-
stelig og ør Frugt? sa.TL.132. *Saa blid du
falder mig. Septemberdag,

|
borte fra Livets

øre Maskerade (a: ved hoffet). KMunk.C.57

.

II
tidligere spec. (med.) om tand: smertende;

øm. hans Tænder (bliver) øre . . eller ømme
som naar man har spiist noget suurt. J.gfer-

beeh.FL.95.

in. »r, adj. (sj.Gxi (egl.intk.): en gam-
mel ørt Jord. Borre&?/.PJ..53;. (af LØr(l),
udviklet af dette ords brug (som præd. ell.) i

ssgr., som Ør-jord, -torp (se 1. Ør 1 slutn.),

SV. dial. 6T]orå (jf. IL mahogni, IL messing,
II. silke ofl.); dial. (bornh.)) om jord(bund):
grusagtig; gruset, de øere Gruus- og sand-
agtige . . Soxåer. JPPrahl.AC.8. feed Muld-
jord og ør LjngioTd.PNSkovgaard.B.39. Esp.
409.

Ør-, »r-, i ssgr. ['ø(-)r-] I) af I. Ør
(s. d.; jf. III. ør). 2) (ogs. øre-) af IL ør,

se Ør-hed, -hovedet, ør(e)kørt. Øresvin 2.

3) af III. Øre, se u. Øre-figen, -gehæng, -sten

(3). 4) af anden oprindelse, men med delvis

tilknytning til II. ør, i ørvaagen.
I. Øre, en ell. et (GhrNicolaisen.Amagers

Eist.I.(1907).18. JohsBrøndst.LL.103. hertil

ell. til I. Ør 2: Øret (o: Arnkilsøre paa Als).

GSKrig 64.111,2.71). [lø-ra] flt. (uden sikker
adskillelse fra flt. af I. Ør) -r (FraalleLande.
1876.1.301. VilhAnd.(DanmHVC.187)). (no.

dial. øyra, gruset landstrækning, oldn. (glno.)

eyra, /.; sideform til I. Ør 2 ell. (delvis) af
I. Ør ved tilknytning til III. Øre, idet ordet

er opfattet som en særlig anv. heraf (se III.

Øre 11.6 slutn.); jf.: Øre
\
et

\

(er) et smalt
stykke land imellem to store vande, fra

et land til andet. Moth.020. Øresund kaldes
saaledes fordi det begynder ved Siellands

Øre og ved Øster-Søen ved et Øre, som er

10 Skan-Øre.Adr.^^U1762.3.sp.l. \\ uden for sted-

navne (jf. u. I. Ørj især geogr. ell. CP) san-
det ell. gruset strand(bred) , ofte spec:
dannende en odde, en halvø ell. en smal
landtange. Den Øre, hvorpaa Korsøer lig-

ger, danner en Eid tæt bag Byen. Thaar.KS.
228. (Limfjorden) skilles i Nordvest fra

Havet ved en smal 0re.Grundtv.DVI.152.
Korsør . . er anlagt paa et i Store Belt ud-
skydende Øre.Both.D.L156. *Borg og Kirke

20 svarer (o: paa kirkeklokkernes klang)
\
om-

kring Næs og Ører. Rørd. SD. 34. det nye
Slot Krogen, som Erik af Pommern . . lod
opføre paa Øret umiddelbart ved Sundet.
AarbFrborg.1942-43.79. jf.: Stenøren Kul-
lerne paa Skaane Land. JensSør.11.33. den
lille Øe Stubber, som er en Steen- Øre. TAaar.
KS.601.
IL Øre, en ell. (nu dial.) et (Monrad.

(Kirkehist Saml. 6R. III. 365) . UnivBU. 380.

30 Korch.Godtfolk.il. (1924). 129. jf. Flemløse.

121. UfF. (Falster; „endnu neutr. hos de
ældre "j; i bet. 1.2 : Holb.Paars.155; se ogs.

ndf. sp.l642'^; sml. Løsørej. ['ø'ro] flt. d. s.

(Suhm.Hist.IX.102. Molb.HO. MO. Holst.R.

LovNr.66''U1873.§2. Saaby.') ell. -r (Moth.
019. Engelst.1.27. Hauch.TVII.215. GBang.
EK.II.498. jf. SvGrundtv.; se ogs. ndf. u.

bet. 1.1 (øre sølv), bet. 1.4 fdet ell. de par
øre(r) ofl.) og bet. 2); nu især (jf. En-, Fem-,

40 Tiøre ofl.) om et antal af møntstykker; se

Mikkels.Sprogl.168) ell. (efter III. Øre; ikke

i rigsspr.) oren ^Tænk paa Smaafuglene!
Et stort Neg (han sagde Næj!) kuns halv-

tres Øren! (Han sagde Yrenl) Tandr.HS.14.
Pol.^Viol938.Sønd.l5.sp.4). (æda. øre ell.

(akk.) øra (gen. øres, flt. øra; se Brøndum-
Nielsen.GG.III.39 f.) , sv. ore (intk.), no. øre,

oldn. eyrir; muligvis fra lat. aureus, guld-

mønt (af aureus, gylden (sml. 1. Gylden^, afl.

50 af aurum, guld))

I) om mønt(enhed) (ved middelalderens

slutning samenen med Ørtug afløst af en

beregning efter Skilling (1.2), der opr. var =
Vi6 mark). I.l) (foræld.) middelalderlig
møntenhed (regningsmønt) , beregnet efter

en vis vægt af ædelt metal (øre guld, øre

sølv), med værdien Vs mark (II.l.i) ell.

3 ørtug (1). Moth.019. Øre (var) ikke . . en
slagen mynt, men en vis snm.Holb.DNB.602.

60 Engelst.1.27. Nordisk Kultur. XXIX.(1936).
210. spec. om vægt-værdi: den Guldring . .

veiede halvanden Øre, da den undersøgtes

paa Yasgtskaalen. Hauch. TVII. 107. De to

Armringe er . . justerede Ringe, Betalings-
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ringe, der repræsenterede Vægt -Værdien:
2 ØTe.Aarh.1942.35. *(dronning) Dagmar . .

hilste (lønderne)
\
Saa vennesaligt . . gav

dem
I

En Øre Sølv; og saa var Hjertet
mvt.Oehl.EA.(1820).15. *Hvis Du vil tiene

mig, betaler jeg
|
Dig femten Ører Sølv i

Ugeløn, smst.146. Hvergang han lader sig

sætte over (o: med færgen), fortjener I dog
flere Ører Sølv, end jeg fortjener Ørtuger
i en heel Ma.Sined.Ing.EM.U.(1828).7. den, lo

som forsømte Messen, skulde give i Bod
en halv Øre brændt Sølv.Hauch.FH.lO. 1.2)

svensk mønt(enhed) , som præget mønt
fra 1522 = Vs2 daler, fra 1865 = Vioo riks-

daler, efter den skandinaviske møntkonvention
1873 = Vioo krona. *1 vor Tiid stoor Allarm
mand lærde Folk saae giøre

|
Af liden Kaa-

ber-Mynt, det var dog kun et Øre. (anm.:
det var en gangbar Kaaber-Penge udi Sver-

rig, nemlig: 1. Øre Sølver Mynt, som stod 20

paa den eene Side, og Carolus Kex Sveciæ
betydede de Bogstaver, som stode paa den
anden Side.) Holb. Paars. 155. Hag. IX. 613.

NordiskKultur.XXIX.(1936).210. 1.3) (gen-

optaget med tilslutning til sv. ore, se het. I.2J

i henhold til møntloven af "'/b 1873 (med gyl-

dighed fra Vi 1875): mønt og møntenhed
med værdien Vioo krone (I.5.i). (især i

talespr. ofte udeladt efter talangivelse: To Kro-
ner og \vdlyt'[Qås.'Wied.(logtitel.l901). denne 30

cigar er nedsat fra 90 til 86 (pr. styk) \).

Kronen deles i 100 Øre.LovNr.66^^hl873.
§2. Bekjendtgjørelser , . modtages . , Prisen

er 20 Øre ipr. Fetit\ime.Cit.^Vil874.(IllTid.

1874/75.88). Melodier til Tillæget til Salme-
bogen . . heftet Exempler 4 Mk. 8 Sk. =
1 Krone 50 Øre.Cit.'Vil875.(smst.l84). ofre

ti Øre paa en Sporvognsbillet. Wted.Z)o.3<?9.

Urtekræmmerne . . tager kun de Øre mere,
de selv maa giye. Pol.^*hl920.2.sp.6. (han) 40

ejede (ikke) en Skilling — det var før, vi

havde Ører.AHenriques.GA.233. jf. bet. 1.4:

hun fordrede Regnskab aflagt ogsaa for de
halve Øre, der medgik i Husholdningen. Pont.

LR.3.
II (jf. let. 1.4:) m. præp. for (IVIO.2)

og attrib. num., ved angivelse af pris ell. beløb,

hvorfor indkøb gøres, for 10 Øre Chokolade-
knapper. FrPowisen.yTTS. Cigaretter . . to for

1 Øre. Duelund.N.9.
\\

gen. m. foransat num.,
anv. som prisangivelse: en-, to-øres osv. Fru 50

Mørup (gjorde) Forsøg paa at sætte et lig-

nende fast Spilleparti, bestaaende i en otten-

dedel Øres Grandissimo, i Gang med tre af

sine Yeninder. CMøll.M. 1. 153. (et) fireøres

YnmæTke.Stuck.III.399. et Stykke 7- Øres

(0: wienerbrød). KAabye.KA. 37. Frimærker
. . gule Syvøres, der er overstemplet til

Otteøres. PolitiE.KosterbU^hl923.2.sp.2. jf.

:

et 20 Øre Frimærke, et 100 Øre Frimærke,
et 6 Øre Mddrke. DanmarksFrimærker.(1925). 60

13. 1.4) (uden for ssg. Løsøre kun til bet. l.s)

med særlig bet. og anvendelse; saaledes om
hvad der har penges værd, ejendele, i ssg.

Løsøre; ell. (1. br.) i udtr. svarende til en

køn, pæn skilling (2.2) olgn.: *(som) Lakej . .

kan jeg frit komme op at kjøre
|
og tjene

mig mangen en dejlig 0xe.Rich.HD.85.
\\

nu især med lignende anv. som Skilling 3,

som udtryk for mønt af ringe værdi ell.

et ringe, ubetydeligt (det mindste tænke-
lige) pengebeløb ell. med deraf afledt uegl.

bet. (ofte i nægtende forb.). Hun vinder
ikke et Øre ved (denne) Bestemmelse, men
faaer kun større \]\eiligh.ed.Monrad,(Kirkehist

8aml.6R.III.365). Da jeg endelig fik aabnet
(pengeskabet), var der ikke to danske Øre i

det.FolketsNisse.Viil880.7.sp.l(jf. IIL to 3
slutn.). Folketinget bevilger ikke Ministeriet

en Øre mer. Stuck. 1. 150. jf. II. lægge 1.3:

De var begge to meget sparsommelige .

.

lagde Øre paa Øxe.PoUVil942.4.sp.5. \\ i

forb. hver øre. hvor sørgede han ikke for

at faa (de gifte præster) unddraget hver Øre
(Brandes.RF.134: hver Skilling^ af deres

Lønning til Straf for, at de havde . . giftet

sig. brandes.¥79. (han) bragte hver Øre hjem,
han tjente. Søiberg.KK.II.187. tælle, vende
hver øre, se u. VII. tælle 1.4, II. vende 1.5.

II
et ell. det (Tjenerf.llO) ell. de par øre

ell ører (Thuborg.A.83. MKlitgaard.MS.90),
nogle faa øre ell. ører (GBang.EK.II.498).
(hun tjener) maaske et Par Øre nu og da
ved at spaa gustne Damer. Buchh.UH.39. vi

faar tredve Millioner i Krisehjælp! . . Et
Par Hundrede Kroner til hvert Gaardsted!
. . De Par Ører hjælper ikke.MartinAHans.
N0.21. (han) spurgte, om der ikke skulde

være et Par Ører tilovers for en rejsende

SYend.PoVhl935.Sønd.l4.sp.3. \\ regne ud
ell. stemme (III.3.3), passe olgn. paa (en)

øre, som udtryk for fuldkommen nøjagtig-

hed i en regnskabsopgørelse. Dette Regnskab
stemte paa en Øre.Tandr.Kl.l2. Pengene
var paa Øre kommet Firmaet til gode. Po?.

^^U1941.4.sp.l. Økonomen . . som paa Øre
havde beregnet Produktionsprisen pr. Elev.

Chevalier.Sainte-Colline.(overs.l945).127. det

er . . ikke muligt blot tilnærmelsesvis at

gøre op i kroner og øre, hvad der er spa-

ret ved en rationaliseringsgennemgang af et

arbejdsområde. Vingehjulet.l953/54.7.sp.2. \\

(jf. bet. 1.3 og flg. bet.-gruppe) m. præp. for

(IVIO.2) og attrib. num., ved værdi- ell. grads-

bestemmelse, især i nægtende forb.: ikke for

en, to (se III. to 3 slutn.), fem øre,
ikke det mindste; ikke en smule. *han gør

ikke for en Øre Gavn. Ravnen.'^liil876.7.sp.l.

Øjne, der ikke skjulte for fem Øre Gaa-
der. Elfelt.NB.334. „Interesserer Politik dem
ikke?" — „Ikke for fem Øre." KateFleron.

VierUngdommen.(1943).121. ikke levne (en)

ære for to øre, se levne 1.3 (jf. Toøre slutn.).

paa lign.maade m. gen.: han gør ikke øres
gavn olgn. Vodskov.SS.267. \\

(dagl.) i forb.

ikke en rød øre ell. (dial.) et rødt øre
(CLundgaard.Frøken Tøs.(1898).4. KLars.SF.
109. UfF.(Sjæll.)), ikke to røde ører
(VSchepelern.Montaigne.(1942).119) ell. (spøg..
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vulg.) ikke fem flade ører (Schylerg.fPol.

^Vil943. 5. sp. 5). Villabyernes Blad.'lt 1949. 1.

sp.7) olgn., ikke en (to osv.) skilling; slet

ingen penge, han ejer ikke en rød Øie.Ludv.
se videre u. lY rød 1.4.

2) (foræld.) komma al med værdien Vs

mark ell. 3 ørtug (2), af forskellig størrelse

efter kornsorten. Paa hver Øre Skyld (jf.

bet. B) kunde . . saaes 2 Øre Sæd, Suhm.
Hist.IX.102. Baden.JurO. i en Mark Gulds lo

Jord kunde saas omtrent to Ører Sæd.
DanmRigHist.I.790. 1 Øre Korn (o: byg)

var 36 SkæTppeT.NordiskKultur.XXX.(1936).
202. smst.230.

3) (foræld.) arealmaal for sædeland ell.

skyldjord, med værdien Vs mark ell. 3 ør-

tug (3). Suhm.Hist.IX.lOl (se u. bet. 2). Ba-
den.JurO. 6 Tdr. Land (var) 1 Øre Land.
NordiskKultur.XXX.(1936).230. smst.202.

III. Øre, et (som sidste led af de u. bet. 20

10.1, 3 og 11.3-4 nævnte ssgr. ofte en). ['øTa]

Høysg.AO.51. flt. -n (Ps.44.2. JBaden.OrtO.
Molb.HO. Holst.R. ThøgLars.Dagene.(1905).
42. AndNx.MR.170. ErlKrist.DH.109. Esp.

§127. Thorsen.72. LollGr.45. jf. Høysg.AG.51.
VS0.1V.037. MO. Mikkels. Sprogl.l60{„Mt
forældet"). Saaby.'' Glahder. Retskr. {„gldgs.,

dial."); uden for best.f. (Ørene. Holb.Kandst.
1.4. vAph.(1759).32o. HCAnd.(1919).I.35.
JVJens.SS.4. SaUX.889. se ogs. eksempler 30

ndf.) nu i rigsspr. især O, gldgs., højtid.,

anv. i forsk, faste forb.) ell. -r (Wing.Fl.288.
Brors.319. Bagges.L.I.162. Oehl.HK.(1828).
45. Blich.(1920). XXV1.141. Winth.HF.62.
Budde.Fortællinger.Il.(1894).343. jf. Høysg.
AG. 51. VSO.IV0 37. MO.(„sielåen"; En
Jydepotte med Øren (eller Ører.) smst.).

S&B.(ØTen, (i bet.) Hanke: Ørerj. Mikkels.

Sprogl.160 {„nu baade i almindelig og i

overført Betydning, f. Eks. om Krukker"); 40

m. best. /.: Ørerne. JSneed.III.18. Rask.Br.
1.303. Oehl.XIV49. Jørg.RB.175. JakKnu.
LU. 164. se ogs. eksempler ndf.) ell. (nu
ikke i rigsspr.) ørne (lMos.20.8 (Chr.VI;
1871: Øren;. FrSneed.1.45. Basth.AaT.27.
198. Levin. („dAm. i Sjellandsk"J. Thorsen.72.

jf. Feilb.; m. best.f.: Ørnene. Pflug.DP. 402.

Holb.DH.II.610(2.udg.: Ørenej. Ew.(1914).
IV178. Bagges.ComF.6.(sa.Ungd.I.72: Ører-

ne). FrGrundtv.LK.283.jf.: Ørnerne.KMunk. so

HJ.137. samt Esp.§131, 3, a) ell. (nu næppe
br.) ørene ((kongens udtalelse) skurrede udi

den Danske Adels 0rene.Holb.DH.il. 787.

begge sine Ørene. LTid.1730.675. mine Ørene.

Egede. GM. 396. vores Ørene.Cit.l765.(Per-
sonalhistT.1883.199)) ell. (ikke i olm. skrift-

spr.) øre (HCAnd.(Anderseniana.V, 1.(1937).

59). Wied.Thum.35. Fleuron.KO.204. Leck
Fischer.HM.116). j|

gen. flt. (ubest. f.) ell.

(gi.) gen. ent. best. f. ørens (rimeligvis dannet 60

a/ Ørens- i ssgr.), i forb. ørens lyd, ørens
lyst, se bet. 8.4. {cenyd. glda. d. s. (m. flt.

øren, ørne, ænyd. ogs. ører: DGrammat.II.
138), æda. øra (m. flt. ørun, øræn, ørnæ; se

Brøndum-Nielsen. GG. 1. 179. III. 220 ff.), sv.

ora, no. øre, oldn. eyra, ty. ohr, eng. ear,

got. auso ; sideform til lat. auris (m. dim. au-
ricula, fr. oreille

; jf. Aurikelj, gr. us)

1) hos levende væsener: organ, der tjener
som høreredskab , og som hos mennesket
og de fleste pattedyr bestaar af en paa hver
side af hovedet siddende brusket hud-
lap (det ydre øre), der ved en (øre)adbning
staar i forbindelse med de i kraniet inde-

sluttede dele: en rørformig kanal (øregan-
gen), den bag trommehinden liggende hul-

hed, mellemøret, og labyrinten. Moth.020.
højre, venstre Øre. vAph.(1759).325. Liltken.

Dyr.^210.263.295. Græshoppernes Øre, d.v.s.

en mere eller mindre dækket Trommehinde,
findes paa Siden af første Bagkropsled.
Spårck.ND.229. \\ det ydre øre. 1. det

udvendige bruskede organ, ørebrusken (med
øre-flippen, -lappen); Auricula. Cuvier.Dyr-
hist.1.55. Frem. ML. 354. SaV XXV. 831 (se

videre bet. 2). 2. (anat., især tidligere) det

udvendige organ (ørebrusken) sammen med
øregangen (og trommehinden) ; Auris externa.

Anat.(1840).II.286. Panum.660. det indre
øre, anv. som modsætn. til det ydre øre (og
Mellemøret;, nu spec. (anat.) om labyrinten.

Anat.(1840).II.309. SaVXXV832.
2) den ydre del af dette organ (jf. Øre-

brusk, -flip, -lap ofi.). (om forsk, særlige forb.

se bet.3-&). 2.1) i al olm. Moth.020. *See!
der sidder han (0: karlen paa den svømmende
hest) nok saa rank;

|
Han synes paa Bølgen

at ride —
|
Men der kommer Ører — og

Hoved — og M&nk.Blich.(1920).XXI.185.
Forleden havde Rotterne ædt det ene Øre
af Herrens udstoppede Dromedar. Hrz.Lsp.
241. *Fedekøer, Fedekøer, Grise og Faar

|

Og et gammelt Æsel med Øren.NEPetersen.

Tusendfryd.(1888).38. hentydende til sagnet

om den guldrige Midas med æseløren (Sal.^

XVI.1094f.): „hånd samler gruelig Penge;
saa jeg troer, det vil blive dend anden
Midas." — „Jeg troer det og; thi de siger,

at hånd har allereede Ørene (0: store ører)."

Holb.llJ.1.2. klæder man asenet i løvehud,
forraades det dog af ørerne, se Løvehud.
naar man ser ørene af ulven, er han selv ej

langt borte, se Ulv 2. 2.2) i udtryk for sær-
lig bygning, form, stilling (jf. ssgr. som
Blod- (1), Katte-, Ko-, Satyr-, Svine- (1-2),

Tulipan-, Vifte-, Vingeørej. en Hest (skal)

hafve korte spitzige Øren. HesteL.(1703).
A2.r det (er) Tegn til et godt Slags Sviin,

at de har store Ører. OeconH.(1784).II.87.
hendes smaae deilige Ører. BalthBang.S. 37.
Næshornet (har) et langt Hoved med op-

staaende Øren. Lutken. Dyr.^115. Elefanten

(har) store nedhængende Øren. smst. 118.

(julenissen) er opfattet karikeret som en
Mandsling med lang Næse og spidse Ører.

Ellekilde. DH. 103. udstaaende , velstillede

øren, se udstaaende 1, velstillet 1. om udtr.

have lange øren (m. uegl. anv.) se u. bet. 9.1.
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3) iet. 2 anv. i udtryk, der betegner en tings
plads, stilling, udstrækning, en bevæ-
gelses maal ell. retning (i forhold til

øret); især i præp.-forb. (om udtryk som give

en (et slag) paa øret, slaa en paa ell. under
øret osv. se u. bet. 4; om udtr. gaa ell. løbe

paa øret (ørene) se u. bet. d.i). 3.1) i al olm.

(skriverne) tar Pennene fra Øret (jf. bet. 3.2^.

Holb.Stu.II.l. efter en Tour tilfods (er man)
kommen hjem stænket lige til Ørene. Watt.
PF.117. det er en overgang, sagde ræven,
da man flaaede ham huden over ørene, se

Overgang 6.3. jf. &e<. 3.4: Naar jeg seer en
Mand den hedeste Tid om Sommeren staae

i Gløer (o: i sit guldmagerværksted) op til

Ørene, slutter jeg enten hånd er gal eller

hånd har Feberen. Holb.Arab.3 se. jf.bet.l.i:

den Dikken, jeg dengang fornam ved at

føre (uret) op til Øret. Davids.F.8. || m.h.t.

smykke, der er anbragt i en persons øre(flip).

Ringene, som vare i deres Øren (Chr.VI:
ørne; 1931: Ringe, de havde i Ørene). 1Mos.
35.4. Egede.GM.85. (den unge sømand havde)

to ægte Guldankere i Ørene. Pont.KS.12.
\\

m.h.t. (del af) beklædningsgenstand. *Saa skyd
da fra dit Øre

|
Nathuen hortl Oehl.PSkr.

11.354. (han) beholdt . . sin lodne Hue paa
Hovedet, trukket ned ligetil Ørerne. Bagger.

BrL.67. Jeg (ønskede kun at) blive siddende
i Agestolen med den gamle gjennemblødte
Rejsekappe op over Ørene. Schand.Fort.256.

trække nathuen ned over ørene, se Nathue 1.

II
m.h.t. haar ell. skæg. Rahb.Tilsk.1796.751

(se u. uordentlig 2.2j. (han) stryger . . det

lokkede Haar frem i to Tagskæg over Ørene.

Wied.Da.18. de havde Rundskæg neden om
Hagen fra Øre til Øre.Skjoldb.MM.1.28.

\\

m. h. t. (stor, gabende) mund, bredt smil olgn.

Hånds mund den grimmendes til begge
øerne naaeåe.Cit.l721.(Kall399a.98''). (hun)
rødmede til begge Ørene. Ægtestandsspeilet.

(overs.1826).117. en lille Mand med . . en
Mund, der gik fra det ene Øre til det andet.

Davids.KK.^11.75. Han smilte fornøjet helt

om til Ørene. Lunde.F.22. le op til begge
Ørene. Bl&T.Suppl. 3.2) i forb. bag øret
ell. ørene. Krybeskytten tog sin Bøsse .

.

gik til Siden af Hesten, holdt den bag Øret,

og trykkede til.Blich.(1920).X.102. klaa ell.

klø sig bag øret, se II. klaa 1, III. klø l.i.

have en sovetorn (o: søvntorn) fæstet bag
øret, se Blund 3 slutn. grøn (3.1 ), (ikke)
tør (II.2.4), vaad (III.2) bag øret ell.

ørene, se grøn osv. (jf. stryge en om mun-
den, stryge en kat med haarene olgn. u.

III. stryge l.i; jarg.) uegl.: Han spiller ..

den blideste Hyggemusik — det, som man
i Musikersproget kalder at „stryge Folk
bag Ørerne". B.T.'Vil942.4.sp.2. \\ spec.

m. ti. t. skriveredskab olgn., der midlertidig

anbringes i kløften over ell. bag øret, for

at holdes i beredskab. Vielgeschrei kommer
.. med Pennefiær håg Øret. Holb.Stu.II.l.

Wied. Da. 327. Selvportræt af Billedhugger

. . forgyldt Modellerpind bag Øret. Mit bedste

Kunstværk.(1941).94. || skrive (sig) ell.

(sjældnere) lægge (II.7.2) sig (Drachm.
(Brandes.Br.II.189). MylErich.NS.58) ell.

gemme (PalM.AdamH.111.106) noget bag
øret ell. øre (Ords.24.32(1931)), muligvis

efter den gamle opfattelse af øret som hukom-
melsens sæde (se CAThortsen.Smaaskr.(1880).
137): mærke sig, indprente sig noget (en for-

10 nærmelse, et nyttigt raad osv.) for ikke at

glemme det, for at huske det ved senere lej-

lighed. * Fiesket . . hos Borgemester blev,
|

Der Gavens Værd bag Øret skrev. ChrBorup.
PM.237. *Saul bag Øret skrev den Tort,

|

Lod ej Hævn iormoåe.PAHeib.LaternaMa-
gika.[1794].[5]. Mamsel L. (har) opdaget og
røbet dem. Den unge Frøken vilde gjerne

raillere med hende, men det skrev hun bag
Øret. Blich.(1920).VI1.29. „Jeg har (købt min

20 hat) i lille Kongensgade Nr. 82." — „Lille

Kongensgade Nr. 82; det skal jeg skrive

mig bag Øret.'' Heib.Nei.(1836).21. de har
skrevet sig den gyldne Regel bag Øret, at

Krukken gaaer saa længe til Vands, til den
kommer hankeløs ]\iem.Bogan.I1.94. \\ have
bag øret, som udtryk for at have, at gaa
med en vis (skjult, hemmelig, listig) tanke,

hensigt ell. plan, dels m. pron. som obj., nu
især i forb. have noget bag øret (Moth.

30 020. Holb.Skiemt.E7.r Goldschm.Hjl.II.1176.

Korch.LL.132), dels m. subst. som obj., i forb.

have en ræv (1.2.3), en skalk (1.3), en
skælm (2.2) ell. skælmsstykker (2) bag
øret (se u. Ræv osv.), (tidligere) ogs. have
Mikkel (Moth.M137. VS0.IVM151; jf.

Mikkel S), en streg (Graah.PT.II.157; jf.

Streg 1.3), et ønske (Bagges.SkR.lO) bag
øret. (præsten) holder tilbage og tør ikke

komme frem med det han har bag øret.

40 Hersl.TT.V.315. *(Palnatoke) sagde: „jeg tør

skyde
|
Et Æble af min Pog" . .

|
Han havde

det bag Øre,
|
At Pog er (o: betyder baade)

Dreng og KieTp.Grundtv.Dansk.I.303. \\ have
det tykt (vAph. (1759). 325) ell. finger-
tykt (Hrz.Lsp.411) bag ørene (vAph.

(1759).325. Hrz.Lsp.411. Hrz.XIII.22) ell.

bag øret (Hrz.D.II.167; oo smøretj, (nu
næppe br.) være snu, udspekuleret, durkdreven

(se videre u. II. tyk 2.6j. 3.3) i udtryk for en

50 (hurtig) bevægelse forbi ens hoved ell.

for dertil svarende følelse (af forskræk-
kelse osv.); især i forb. om øre(r)ne.

||

om (hurtig) luftstrøm. *Vinden om hans (o:

skøjteløberens) Ører fløiter. Winth.D.(1828).

28. vinden piber ham om ørene ell. forbi

hans ører, se II. pibe 4.2. om varm luftstrøm

olgn.: lumre en om øre(r)ne, se I. lumre

2.3.
II
om hvad der farer, flyver, kastes, styr-

ter (ned) gennem luften; især med forestil-

60 Ung om truende (fart og) mængde. Kuglene
fløje om 0rnene.Holb.DH.il1.699. sa.Paars.

54 (se flyve 2.1^. en Gaard, som var saa .

.

forfalden, saa den var ligeved og dratte ned
om Ørene paa Folkene.OBock.I den syvende
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Himmel. [1908].23. de sloges ell. skændtes,
saa det røg om øre(r)ne paa dem, se ryge
6.1. støvet staar en om øre(r)ne, se II. staa

17.1.
II

(med overgang til bet. 8.1^ om (sum-
men af) ord, ytringer. Navnene Grev Ra-
vensberg og Kammerherre Løvendal lød
ham om Ørene. Schand.AE. 357. surre en om
ørerne, se I. surre 2.

|| (jf. sidde i travlhed
til op over ørene olgn. u. bet. S.i) i udtryk for

næsten overvældende mængde af arbejdskrav,

travlhed: have meget ell. nok om øre(r)ne.
alt det meget, jeg havde om Ørerne i det
store Hus. Eleonore Tscherning. Efterladte Pa-
pirer, (udg.1908).158. Pont.DR.iy.92. Fuld-
mægtigen takkede nølende (for indbydel-

sen). „Vi har et Stykke Mad med . . De
og Deres flinke lille Pige kan have nok om
Ørerne endda," sagde han venligt. ^»diVas.

DM.II.108.
II (jf. det lumrer en om ørene

u. I. lumre 2.3) som udtryk for stærk nervøs

uro, forskrækkelse, frygt for ubehagelige følger

af en uheldig adfærd olgn., i udtr. blive hed
ell. (mindre br.) varm om øre(r)ne, sj.

hed i ørene (EansPovls.HF.163) , se III. hed
3.1, varm 1.5. 3.4) i udtryk for at være i

høj grad bunden af visse forhaanden-
værende forhold (forpligtelser, pligter,
opgaver, følelsesbaand) , være ligesom op-
slugt ell. overvældet deraf, være ved at
drukne (1.3) deri; i forb. som sidde i gæld,
i arbejde osv. (til) op over øre(r)ne
(Skuesp.VII.162. Kierk.VII.271. PhRDam.
F1.194. Leop.PC.238) ell. begge ører
(Winth.TF.23. JakKnu.8.176. begge øren:
CBernh.NF.III.55. Tops.FS.42) ell. begge
ørene (Biehl.DQ.II.72. Holstein.T.121) ell.

(sj.) op over øret (PalM.Venus.33; oo bøn-
høret;, til ørene (Holb.HP.II.2. Gjel.T.205)
ell. til begge ører (JPJac.(Bråndes.Br.II.
379). til begge øren: Moth.021. Graah.PT.
1.152) ell. til begge ørene (Wiwet.D.112.
VSO.IV038), op til ørene (Holb.Stu.1.9.

PAHeib.Sk.I.166) ell. op til begge ører,
øren (Heib.RD.26) ell. (nu ikke i rigsspr.)

op til begge ørnene (Ew.(1914).IV278)
ell. (sj.) op til øret (*en til Øret op for-

elsket S\ærmer.PalM.D.114), (l.br.) ind-
til ørene (Holb.Paars.320. vAph.(1759).
144); om gæld, arbejde: gro (HilmarWulff.
VL.55) ell. vokse (PalM.IL.1.462. Brandes.
IX.395) en (op) over øre(r)ne ofl.; ogs.

med mere ubest. bet., om en meget høj grad:

*hele Kredsen (af tilhørere ved en digters op-
læsning) gaber, j Dog ved hans Blik for-

andrer sig hver Mine . .
|

I Klemme sidder
man til over idrer\e.PalM.D.53. De Fleste

af (tilskuerne) vare søndagspæne, og det op
over begge Øren. CBernh.Noveller.IV(1838).
226.

II
m.h. t. gæld (se ogs. u. Borg 2), ar-

bejde, travl virksomhed, der lægger beslag paa
ell. (næsten) overstiger ens yderste evne. Jeg
er bange, at hånd sidder (paa værtshuset)
udi en Lanter til Ørene. Holb.HP.II.2. Hun
sidder i Gjæld op over Ørene. Heib.April.

29. Jeg stakkels Mand ligger i Flytning til

op over Ørene. Hrz.Lsp.149. Hvorledes har
De det? . . De lever naturligvis til op over
bægge Øren (Pont.FL.374: op over Ørene^
i Rughøst. Pont.FL.(1892).274. om rigdom:
omsider sad han i Penge op over Ørerne.
CBernh.NF.XI.224. jf. udtr. have meget
om ørene u. bet. 3.3: han har jo saameget
oppe over sine 0re.Wied.Thum.35.

\\ (ofte

10 spøg.) m. h. t. forelskelse, forlovelse, ægteskab,

(jeg) havde været forelsket som en Rotte,
forlovet op til begge Ørnene. Ew.(1914).IV
278. naar de saa sidder i det til midt over
begge Ørene, saa bringer hendes Haardhed
og Foragt dem til Fortvivlelse. jBie/iM)Q.I.97.

Gift er han op over begge Ører (c\3 rører,

tilhører). Winth.StJ.34. Bergs.GF.II.58. Pont.
M.118.

4) bet. 2 anv. i udtryk for at magte, styre,
20 kue, tugte en. 4.1) (jf. lægge bidsel paa u.

Bidsel; nu især dial.) egl. om at lægge hoved-
lag paa et dyr (for derved at styre det): lægge
over ørene paa en, faa en under sin magt;
blive den raadende, bestemmende (i forhold

til en anden); magte; herske over. Mau.II.618.
Hold hende (o: din kæreste) tre Skridt fra

Livet, ellers lægger hun over Ørerne paa
dig. PRMøll.ES.181. MargreteLomholt.Børne-
psykiatri.(1948).125. Krist.Ordspr.400. Feilb.

30 4.2) i udtryk for at tage (haardt) fat i

en persons ell. et dyrs øre (2), for saaledes

at øve en vis (styrende, ledende) tvang ell.

(straffende) tugt. \\ holde (en) i ørene ell.

ørerne (Thuborg.Brødre.(1923).30) ell. (sj.)

i øren (LHøyer.G.85), især som udtryk for

at holde i ave, under tugt, holde til god adfærd,
til flid og orden. Moth.020. (en) Student
(skal) hjælpe mig med mine Studeringer .

.

holde mig i Ørene, sørge for, jeg læser godt
40 over. Hrz.XIV.15. hold hende dygtig i Ørene

;

det er en Y\\åli.dbt.EJuelHans.Melleml2og

17.(1881). 76. jf.: Han holder Harlequin fast

ved Øret. Ew.(1914).11.249.
\\

gribe, have,
tage ell. drage (FrHorn.SomnPoet.104),
trække (en) (\eå ell.) i øret (Holb.Stu.

11.9. Budde.JF.31), (i ell.) ved øre(r)ne
(vAph.(1764).494. SHeegaard.UT.403. Jac
And.Er.III.208), især som udtryk for at føre

en modstræbende i en vis retning, at tvinge

50 en til en vis adfærd ell. at tugte, afstraffe en.

Som den, der griber Hunden fat ved Ørene
(Chr.VI: øren; 1931: i Øretj, saa er den, der

. . kommer i Vrede over en Trætte, der ikke

kommer ham yed.Ords.26.17. (drengen) vid-

ste, at (fra bedstemoderens side) vankede der

altid et Smæk, eller han blev trukket mindre
venskabeligt i Ørene. VilhMøll.(Bagger. II.

XVI), jf.: Folk, som gierne høre Smigrerier,

ere som Æslerne, der lade sig føre ved Ørene.
60 KbhAftenp.l779.sp.671. have ell. tage den

rette ell. den gal(n)e so ved øret, se So 1.2.

jf.: Om der endnu er Tid til at gribe Gri-

sen ved det andet Øre (o: gribe sagen an paa
en anden maade).Hørup.III.163. smst.1.224.
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II
(med overgang til ietA.s) i andre udtryk

for tugtelse, bide, knibe, nappe, nævse
(II.l), ruske (I.l.i) en i øret ell. øre(r)ne,
knibe, ruske ens øren olgn., se u. knibe
(III.l.i) ofl. (jf. bet. 4.3 slutn.; nu ikke i rigs-

spr.) talem., som spøg. udtryk for at give en
et godt raad: „Ja, han veed nok hvad han
vil!" sagde den gamle Frue, „og De har
ikke bidt ham i Øret da De gav ham
det ^&&å." HCAnd.TB.ni.57 . 4.3) i ud-
tryk for slag (dask, lussing, rap), rettet

mod ens øre (2) ell. dets omgivelser. *pludselig

ned over Adams Øren
|
Faldt Vertens Haand

. .
I

Adam og Verten sloges. PalM.AdamH. I.

147. høvle (2.4), myge (1), plukke (2.4),

røgte (II.1.2), to (IY1.3), valke (III.2.3),

varme (II.l.s), vaske (I.I.2) ens øren, se

u. høvle osv. rappe ens øren op, se III.

rappe, faa et par varme ører, se varm
1.5 slutn.

II
i særlige (faste) forb. m. præp.:

knalde (3), slaa, smække (III.3.2), viske
(III.3), faa (I.2.2), give (I.6.2) (ogs. m. obj.:

et dask, et slag (Moth.S463. D&H.II.276),
en visker (3) ell. (jf. I. Par 2) et par ell.

(jf. II. en 26; en (vAph.(1764).494. Bang.
SE.172) ell. (nu næppe i rigsspr.) et (Chr
Borup.PM.68. KbhAftenp.^Va786.sp.7) paa
ell. (nu mindre br. i rigsspr.) under ell.

(især ved udtryk for flere smaa dask, for

slag med et (bøjeligt) ris, en tøffel olgn) om
ell. (nu mindre br.) ved (vAph.(1764).494)
ørene ell. (især ved præp. paa ell. under)
øret, det ene øre osv. Hånd holder Næven
i Bereedskab at gt hende paa øret.Zorø
Grønneg.11.225. At slide sine Tøfle om eens

Øren. Høysg.S.291. Det var hende, som slog

sin Mand under Øret, efterat han var død.

Wiwet.EL.63. Mener du (0: en student) ikke,

jeg endnu kan feie dig et Par ud paa dine

latinske Øien?KbhAftenp.l779.sp.571. *Her
brækker jeg din Kaarde . .

|
Jeg slaaer med

Stumpen dig om ØreTne.Oehl.(1831).VI.125.
Der gives Forseelser af et Barn . . hvilke

straffes med „en under Øret". Kierk.XIY178.
(hun) drev ham et sviende Slag under Øret.

EBertels.D.52. jf. Feilb. FrGrundtv.LK.148.
klappe kage paa ens øren (ører), se u. Kage 1.

jf. skævhovedet slutn.: Giv ham En paa det

andet Øre, for at han ikke skal blive skjævl
Mau.12123. Feilb. (jf. bet. 4.2 slutn.; næppe
i rigsspr.:) Da Prinsessen kom hjem til

Hexen med det sorte Vadmel, saa sagde
hun: „Den slog dig ikke paa Øret, som
lærte dig deVSvGrundtv.FÆ.L203.

5) bet. 2 anv. i udtryk for, at øret (2) (er

udsat for at) beskadiges ell. mistes. 5.1) i

al olm. Simon Peder (drog sit) Sværd . . og
slog den Ypperste -Præstes Tjener, og af-

huggede hans høire Øre.Joh.18.10. Viser den
nyfødte Kalv Tegn til Svagelighed, saa

skiærer man det ene Øre af den og lader

det bløde ned i Mælken, som sættes for den
til Drikke. Thiele.111.58. næsten alle hans
tolv Hunde (var) Invalider, saaledes havde

han i sine ustyrlige Øieblik revset dem:
Snap haltede . . Thor havde kun eet Øre
(osv.). Bagger. BrL. 76. Mærkning af Kalve
(kan ske ved) Klip i Ørerne (jf. Øremærke^.
Landbo. III. 657. det er skørt, det skidt,

sagde degnen om drengens øre, se I. Skidt
3.1.

II
især tidligere i udtryk for foragtelig

mishandling (af en fjende) ell. som trusel:

skære næse og øren ell. ører (Schytte.

10 UR.I.35) af en. af den heele Armeé blev
næppe 7 til overs, af hvilcke Henricus lod
skiære Næserne og Ørnene. Holb.Intr. 1.307.

med Trudsel . . at ville hugge Næse og
Øeren af mig. Æreboe.65. (han) fik sin Fri-

hed efter Tabet af begge sine Øren og en
Løsesum (0: til de italienske røvere). Bergs.

PP.535. Isak Din. FF. 437 (se u. IV skære
17.ij. II (foræld.) som vanærende straf for

visse forbrydelser, som tyveri (jf. u. Tyvs-
20 mærkej ell. {^) desertation olgn.: miste,

faa afskaaret et øre ell. ørene ofl. (en

person, der har medvirket ved desertering)

straffes med hans Ørens Afskiærelse. Z^or-

ordn.''lii>1703 (ophævet ved Forordn.^Viil763).

jeg har aldrig været greben meere paa
mine Gierninger end en gang, da jeg dog
kom temmelig vel derfra; thi jeg miste

ikke meere end toe af mine Øren. Holb.

Arab.lsc. Oehl.PSkr.II.388. Werl.Holb.^371.
30 TroelsL.XII.141. det revsende Samfund fore-

trak (i stedet for brændemærkning) at lade

Skøgen miste et Øre eller to som Offer til

Kagen (0: øret afhuggedes og fæstedes til ka-

gen). HMatthiess.DK.77. jf. heløret: slippe
(fra noget) med begge ørene (Moth.S495),

ell. med æren (Mau.II.599. Moth.Æ12.
KbhAftenp.Vil786.sp.l) ell. næsen (Holb.

Kh.537. Mau.9109) og begge øren, (lige

netop) slippe fri for straf; slippe helskindet

40 (fra noget), som forsikring: jeg skal give
dig mit øre, om osv. Moth.020. jeg skal

gi jer mit Øre, om nogen Skrædere skulde

ha giort det hedre. KomGrønneg.II.326. smst.

1.107. VSO.IV039. 5.2) m. uegl. anv., i sær-

lige udtryk (talem.). snakke fanden ell. en

djævel ell. pokker et øre af, se u. Fan-

den 1.3, Pokker 2.3, snakke 3.3. ;;/..• Islæn-

derne kan fortælle den sorte Engel et Øre

atHBrix.AP.V6. man skal høre meget,
50 før øre(r)ne falder (ell. gaar^ af, se u.

høre 2.1. jf.: De var færdige at raabe Ørene

af en af Begejstring. IBentzon. GH. 69. et

Mandfolk der havde snakket Ørerne af mig.

Soya.30AarsHenstand.(1944).ll. tabe (baa-
de) næse og øren, (nu sj.) blive i høj grad

forbavset, forbløffet, forskrækket; tabe baade

næse (3.i) og mund. VSO.IY038. MO. S&B.
om forsikringen jeg skal give dig mit øre

fom osv.) se bet. 6.1 slutn.

60 6) bet. 2 anv. i udtryk for at holde ell.

bringe øret (2) ell. ørene i en vis stilling

ell. form (i uegl. anv. ofte med overgang til

bet. S); i mange forb. (u. bet. Q.1-4) opr. m. h. t.

dyrs øren; om udtr. tag hatten af og hvil

XXVII. Kentrykt '/i 1954 104
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ørerne se IL hvile 4. 6.1) i udtryk for opret
(opadstaaende) stilling, især (ofte uegl.)

som betegnelse for livlighed, fyrighed,
energi ell. (med overgang til bet. 8) lyttende
opmærksomhed. \\ i forb. løfte, rejse
(II. 4. 4), spidse (se IL spidse l.i), studse
(se I. studse 4; ørene (Moth.021. VSO.IY
039. Blich.(1920).XVI.158) ell. øren (Moth.
R56. Holb.Jul.2sc. VSO.YR76. S&B.) ell.

øre (se u.\ll. spidse l.i) ofl., om dyr ell.

(uegl., som udtryk for lyttende opmærksom-
hed) om mennesker, hesten reiser øren. Moth.
R56. Løfter en Hest, som skal sælges. Ørene,
naar den trækkes ud af Stalden, er det et

Tegn paa, at den vil finde en Kiøher. Thiele.

III.55. man rejser uvilkaarligt Ørene, hver
Gang et af (Luthers) malmfulde Ord klinger

igennem (hos Erasmus fra Rotterdam). Hal
Koch.Lidt af hvert.(1940) .60. i sa. bet. (dial.;

jf. IL bære 9.7-8J; „hvad siger du om at

købe (gaarden)?" . . I kan stole paa, jeg

bar oppe med Ørene, for nu var vi jo

ved det. Korch.LL.25. ørerne staar paa stilke,

se Stilk 3. || holde øre(r)ne ell. (nu ikke

i rigsspr.) ørnene (Jacobi.(Skuesp.VII.ll))
stive (sj. stiv. JRPaulli.Kandest.F7^) ell.

(sj.) holde øret stift (Holb.Skiemt.DS^; oo
gift^^ (især talespr.) i en vanskelig, farlig,

kritisk situation (naar det rigtig gælder) holde

sig standhaftig, stærk, rolig, fattet, stiv (1.3)

(spec: med anspændte aandsevner ell. paa
trods af en daarlig samvittighed) uden at lade

sig anfægte ell. gaa paa (af fare, prøvelse olgn.);

ofte som opmuntrende formaning: hold ell.

t holdt (se ndf.) nu ørene stive (Hrz.XIII.
105. GyrLemche.DT.lll. ellipt.: Nu Ørene
stiYe\PAHeib.Sk.n.202. smst.lY.16) ell. nu
gælder det at holde ørene stive (Heib.April.

96. sa.KH.43. Kierk.XlV.268). *Hand tit

beskyldet var, holt Ørene dog stive,
|
Thi

hånd . . saa kunde . . giøre hvit til sort,
|

At hånd Beskyldninger ey agtede ret stort.

Holb.Paars.146. Pernille (til sig selv): „Holt
nu Ørene stive Pernille." sa.Stu.III.5. Anton
. . søgte at forsone sig med sit enlige Fan-
genskab og holde Ørene stive paa sin uhyg-
gelige 'Post.Ing.L.1.67. *Gaardens (o: Regen-
sens) Sønner i al den Tid | Holdt ærlig og
tro deres Øren sti\e.JHelms.NY67. ThEw.
FD.II.43. ørene staar stive (paa en), se stiv

1.3. 6.2) i udtryk for (ned)hængende stil-

ling; især i forb. lade ørene hænge (3.2)

(vAph.(1759).325) ell. især hænge (11)
med øre(r)ne ell. (spec. overf.) med øret
(Moth.H159) ell. sit øre (Helt. Poet. 171.

JFriis.207), især (jf. hænge (11) med ho-
vedet, næbbet, næsen; talespr.) overf.: være
uden (sund, frisk kraft og) humør; være ned-
slaaet, hængøret. Lystig, Fætter, bestaae dit

Eventyr til Enden, det sømmer sig ikke for

mig at hænge med Ørene. CBernh.NF.ni.69.
JakKnu.LU.164.

|| (jf. lægge ørene tilbage
u. bet. Q.3) nu næppe br.: Lade Ørene falde
(som Æselet) (o:) blive indvortes ond; hem-

melig arrig. Leth.(1800). 6.3) i udtryk for (en
enkelt) bevægelse til siden ell. tilbage.

||

som udtryk for lyttende opmærksomhed (se

videre flg. bet.- gruppe). *naar da Sangen
toned,

I

Den Hjort, lidt mindre vild,
|

Vendte de brede Ører
|
Og lyttede til.

Winth.HF.^66. smst.24.25.308. jf. trække 1.3

slutn.: efterhaanden som Sønnens Hentyd-
ninger (o: til en forretning, der krævede start-

10 kapital) blev mere aabenbare . . lugtede

(faderen) Krudtet og trak Ørene til sig.

Han blev med ét paafaldende tunghør. Poni.

N.164.
II

lægge øre(r)ne tilbage, (se

ogs. u. bet. Q.s). 1. (især dial. ell. spøg.) som
udtryk for lyttende bevægelse ell. for lyttende

opmærksomhed, ogs.: studsen, reservation, en
Del af Demokratiet . . kan (ikke) undsiges

paa Livet, uden at den anden Del maa lægge
Ørerne tilbage og spørge, hvor dette bærer

20 hen.Hørup.(Arup.VH.202). PoU^litl940.17.
sp.l. UfF. 2. især om en hest: røbe bidskhed,

ondskab. Hauch.OM.278. har (hesten) isinde

enten at bide eller slaae, da lægger den
Ørene tilbage. PWBalle. R.36. m. lign. anv.

smile, smisle med ørene, se smile 3.1, smisle.

6.4) i udtryk for en gentagen (rokkende,
viftende) bevægelse; især i forb. m. præp.

med. Vift nu pænt med Ørerne, saa man
kan se', I (o: musebørnene) er artige Børn.

30 CEw.Æ.X.18. Pludselig viftede Dyret (o: en

gazelle) en Anelse med det ene Øre for at

jage en Flue vdsk.PoWd938.12.sp.3. blafre,

utte med ørene, se u. blafre 1, utte. om
menneske: Udi Halle skal nu opholde sig

et Fruentimmer, som efter hendes Behag
kand bevege og røre begge sine Ørene.

LTid.1730.675. Lommetyven havde ikke

noget særligt selskabeligt talent, han kunde
vifte med ørene og synge. MKlitgaard.GM.

*o 127. jf. SaVXXY831. Feilb. jf. bet. Q.5:

Holdt! holdt! Jeg synes alt min Læsere
at høre,

|
som mumler mod min Sang, og

ryster med sit Øre.Trojel.I.17. (ikke kunne)
rokke med ørene, se III. rokke l.i. m.
lign. anv.: han (er) saa gammel, at han ikke

kan vrikke med Ørene. FrSkousbo.E8.40.

II
(dial., jarg., spøg.) som udtryk for fri,

munter bevægelse, (deltagelse i) let forlystelse,

solderi; i forb. (være ude at) slaa (Lindskov
50 Hans.NH.183), svinge, vifte med øre(r)-

ne. Det er saa sjældent, vi har været ude
at svinge med Ørerne sammen. TomKrist.H.
196. PoV*U1933.7.sp.4. 6.5) i udtryk for, at

hovedet og dermed øret (ørene) brin-
ges i en vis stilling, (om videre anv. (om
lyttende stilling) se bet.Q.e). \\ hælde med
øre(r)ne, se u. II. hælde 2.1. jf. hælde
vand ud af øret (u. bet. l.i): 1 vilde nok
alle helde med Øret, naar I komme til-

60 bage (fra en regnvejrstur). KbhAftenp.1775.
sp.238.^

II
lægge øre(r)ne tilbage, (se

ogs. u. bet. 6.3; dial., jarg.) (bøje hovedet bag-

over for at) drikke (en snaps olgn.); være

drikfældig; lægge nakken (1.2.i) tilbage, „han
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holder meget af at lægge Ørerne tilbage —,"

„At lægge Ørerne tilbage?" spurgte P. , .

„Ja, De forstaar nok, det er saadan en
Talemaade for —" sagde S., idet han . .

lænede Hovedet tilbage og lod, som han
skyllede en Snaps ned.CMøll.PF.341. ASøl-
ling.Sømandsliv.(1925).33. UfF.fLolland). \\

især i udtryk for hvile, blund, søvn. *jeg

vedder, at hun har Øret ved Puåen. Riber.

11.115. den Beslutning, som man synes,

man er fast i, naar man lægger Øret til

Puden, vækker Rædsel, naar man vaagen
. . anskuer den. Schand.TF. 1.155. spec. i forb.

m. præp. paa: ligge på sit øxq. Moth.021.
*Paa Sisten gick vi hen, og hvilte paa hvort
fsre. Jernskæg.D.81. mine Lige . . ligge lunt

paa Øret og strække deres magelige Lemmer.
Cit.l845.(PLaurids.S.VIII.39). ligge, lægge
sig (Oehl.XXVI.9), sove paa sit grønne
øre, se grøn 4 slutn.

\\
(uegl.) ^ om (sejl)-

baad: lægge øret til olgn., krænge stærkt for

pres af vinden. Harboe.MarO.265. Sejlsport.

1926.173.sp.2. Vi kom . . ind på Københavns
Red som et glimrende Numer ét, rigtignok

med hård Sejlføring og med Øret lovlig
meget til N &iiå^.AWilde.FraSøogLand.
(1891). 99. 6.6) (svarende til bet. 6.5) med
særlig forestilling om lyttende bevægelse
ell. stilling; ogs. uegl. (med overgang til

bet. 9.1), som udtryk for lyttende opmærk-
somhed.

II
i udtryk som have, holde øret

mod døren, nøglehullet ell. (uegl.) have
et øre med noget (høre opmærksomt efter)

olgn. *Mod Havens Dør han Øret hælder,
|

og lyåtei. FGuldb.1.280. „Nu skal jeg spørge
min Troldmand!" sagde lille Claus, traadte

paa Posen og holdt sit Øre til.HCAnd.
(1919).I.25(jf.U.holde U.i). Det var helt

rart at ha den gamle nede i Nærheden, saa

man kunde ha et Øre ved hende om Natten.
AndNx.DM.Y135. Hun holdt ufravendt Øre
med de andre Stuer, og Stemmeklangen lød
derfor fraværende. K Mieh. Atter det skilte —

.

(1918).55. Jeg har haft Øret ved Nøgle-
hullet mere end én Gsing.ErlKrist.DH.150.

II
i særlige forb. (især m. uegl. anv.) som

bøje (IL3.1), nedbøje (1), lade (IY5.i),

lægge (n.1.2 og 44.i), række (IIL2.1 og

5.5) øret (sit øre, ørene) til en ell. no-
get, vende øret (sit øre, ørene) til ell.

fra noget (se videre u. bøje, nedbøje, lade,

række^. Vender Ørene (Chr.VI: ørnenej hid

(1931: Lyt tii; og hører min Røst. Es.28.23.

de skulle vende Ørene fra Sandheden, men
henvende sig til Fabler. 2Tim.4.4 (jf. Mynst.
Taler.(1840).II.27). (han) stod i et Glughul,
og lagde Øre til denne Syngen. Blich.(1920).

XXIII.140. Han lagde Øret til Døren, men
Alt var dødstille. Schand.Fort.118. sa.IF.122
(se u. Nøglehul,^. *Læg Øret til mit Hjerte,

det hamrer saa herinde! Holstein.D.75. *den,

som ydmyg lægger Øret til,
|
hører Lærkens

Triller i mit (o: havrens) Spil.Aakj.SD.II.256.

jf. bet.9.2: vende det døve øre til, se døv 1.2.

7) om (øret (1) som helhed med særlig fore-

stilling om) de i kraniet indesluttede
dele, især øregangen ell. selve lydopfat-
telsens organ (det indre øre), (om særlig

anv. af bet. 7 se u. bet. 8-9J. 7.1) * al olm.
Forgangen Dag spurte (min plejedatter) mig
, . i (sin) uskyldighed . . om de Børn man
faar, om man faar dem igiennem Øret. Zom
Grønneg.11.107. jf. smst.177. Spårck.ND.228

10 (se u. Ørentvistj. dryppe ell. hælde gift i

ens øre. Foersom &Lemb.Overs.af Shakespeare.
V.(1864).89.94. jf. smst.36. uegl. (jf. bet. 8.2

samt u. dryppe 3.ij; EFrandsen.SC.II.152.
det er en dristig mus, som tør gøre rede i

kattens øre, se dristig l.i. || i udtryk for

(en fornemmelse af) en uregelmæssig, syge-

lig tilstand, af Næse, Mund og Ørne udflød
Blod. Egede.GM.350. Naar Øret gjør ondt.

Fruent.(1799).IV100. Blodet (er), som man
20 siger . . synket for Øret, hvilket kan komme

af Forkølelse. Apot.(1791).223. (ved) ukom-
pliceret Mellemørebetændelse holder Smer-
ten op, naar Øret begynder at flyde, o:

naar Trommehinden brister for den stærke
Spænding af Yædsken. Sal. XV111. 908. om
udtr. døve øren olgn. (m. uegl. anv.) se u.

bet. 9.2.
II

i forsk, (spøg.) talem., som udtryk

for urolig, rastløs, tvivlraadig ell. heruset til-

stand: have ell. sætte (en) en flue (Tode.

30 IX.315), en humle (II), en loppe (I.I.2)

ell. kviksølv i øret (ell. ørenej. Disse

(kritiske) Ord kildrede Ministeren som om
han havde faaet en Loppe i Øret. Rav-
nen.^'lil881.3.sp.2. hun er et dybt ulykke--
ligt menneske, eller hun gaar rundt med
en loppe i øret. NisPet.EB.81. se videre u.

Humle osv. jf.: saa lystig som en loppe i

øret, se lystig 2.i. || i udtryk for at raade bod

paa ubehagelige ell. sygelige tilstande i øret.

40 puste øret ud, udpuste øret, se II. puste 2.3,

udpuste 1.3. rense ører(ne), se IL rense 1.2.

dryppe (øredraaber i) øret; jf. hælde med
øret u. bet.Q.5: hælde vand af øret, spec.

(jarg., dial.) som (nedsæt.) udtryk om den,

der holder hovedet paa skakke, især: for at

vise affabel venlighed ell. (hyklerisk) fromhed;
ogs. om den, der staar grundende, spekulerende

ell. staar og driver (i doven ørkesløshed), lyt-

tende staar (hun) og skyder Mave under

50 Forklædet og hælder Vand af Øret. KBecker.

TK.I.156. Dette Hus (o: et luthersk hotel)

havde ikke bare den Slags Tjenerinder, som
hælder Vand af det ene Øre.MartinAHans.
JR.199. Krist.Ordspr.374.400.574. Feilb. UfF.

jf.: at hælde vand ud af ørerne (o:) at be-

klage sig, bekende sin „knøl" (0: dumhed)
overfor andre. Tobaksfagene. (1952). 87. 7.2)

(med overgang til bet. 8) om et væsentlig fy-

sisk opfattet fænomen, spec. (jf. ØresusenJ

60 om subjektiv lydfornemmelse (fremkaldt

af unormale indre tilstande), i udtryk som
hjørme, klinge (II.2.2), ringe (III.I.5 og

2.3), suse (I.5), synge (6.6) for ørene,
for det ene øre olgn. (se u. hjørme osv.).

104*
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Susen og Brusen i Ørene. Fruent.(1799).IV
100. Der er . . stille, så det syder for

ørene.ErlKrist.Ve.lO. m. særlig (overtroisk

ell. spøg.) anv.: det ringer for mit højre

ell. venstre øre (Gjel.T.175. Feilb.; se videre

u. III. ringe 2.8j ell. tilsvarende udtryk m.
klø (111.2.1 slutn.J: Her kommer bestemt
Fremmede idag, mit venstre Øre kløer.

CBernh.GM.II.3. 7.3) * udtryk for at an-
bringe et (beskyttende) dække ell. lukke
for øret (især øregangen), for at hindre
kuldes ell. fugtigheds ell. især (uegl., med
overgang til let. 9.2J en uønsket lyds ad-

gang til øret.
II

holde (II. 2.2) sig for

ørene olgn. (o: dække dem med hænderne).

de raabte med høi Røst og holdt for deres

Øren (1948: holdt sig for ØTene).ApG.7.57.
Imedens de Taler, ligger Barselqvinden, og

holder for Ørene. Holb.Bars.II.8. *hold for

Øret,
I

ifald vi dig raabe for hø]t.Schand.

SD.191. en summetone, som man . , kan
høre, når man holder sig for ørene. AHolch
Justesen. HollandskOrammatik.^ (1952).15. \\

stikke ell. stoppe fingrene i ørene, i

begge øren (HCAnd.(1919).III.177. sa.

BCÆ.I.84. PoUVb1941.10.sp.3), have, put-
te, stoppe, tage bomuld (se Bomuld
slutn.), vat (AndNx.PE.lll.3B0. TomKrist.
EA.87), voks (Heib.Nei.(1836).53) i ørene,
især O (nu til dels mindre br.): stoppe sine

øren med bomuld, vat (Rørd.GK.187),

voks (EPont.Men.111.197. Oehl.PSkr.1.405),

stoppe sine øren (til) (Holb.UHH.111.9)
ell. forstoppe (I.2) ell. tilstoppe ørene
(Sir. 27.14. Es.33.15(1931)) især: for noget,

ogs. stoppe for sine øren (Clitau.PT.

Fort.2) ofl., dels i egl. bet., dels (navnlig i

forb. m. stoppe (til), tilstoppe^ m. uegl. anv.

(jf. bet. 9.2j. Han (0: havmanden) stoppe
d'

hendes Øren, han stopped' hendes Mund,
|

Saa førte han hende paa Havsens Bund.
Abrah Nye rRaM. 1.314 (jf. Bagges. ND. 169.

Oehl. GI. da. Folkeviser. (1840). 108. Grundtv.

Dansk.1.446). Hvo som stopper sit Øre for

den Ringes Raab, han . . skal raabe, og

ikke bønhøres. Ords.21.13 (1931 afvig.). Hvis
hun beraaber sig paa . . sine blomstrende

Ungdoms Aar . . stopper jeg mine Øren til.

Eolb.Ul.Y3. Mange . , stoppe deres Øren til

for ikke at høre Sandhedens 'Røst.Mynst.

Tale.(1853).ll. Det var en saa bedøvende
Larm, at Alle tilstoppede Ørene. Holst.Napol.

262. stop Vat i Ørene . . at eders Ærbar-
hed ikke tager S\iade\Borregaard.VL.I.279.

se ogs. u. Otterslange.

8) bet. (1 og) 7 med objektiv anv., i udtryk

for, at en lyd(frembringer) fremkalder
en ydre lydpaavirkning (paa øret); i

mange (faste) forb. uden tydelig forestilling

om øret som høreorgan. 8.1) om lyd (natur-

lyd, støj, tale osv.). *For Øren da brat det

ringed dem,
|
Som tusinde Klokker kime.

Grundtv. Festps. 81. han (var) allerede saa

langt forbi, at det sidste Ord neppe naaede

Spørgerens Øre.Blich.(1920).X.55. En lang
Tirade af Uroids Forelæsninger gik nu mine
Ører forbi. smst.XX.43. *som han saa ved
sin Ambolt staaer,

|
En selsom Larm til

hans Øre na&er. Schaldem.CN.80. det klang
for Tinsoldatens Øre: „Fare, Fare Krigs-

mand !" I?CAwc^.riWPj./. 207 (^^7. IL klinge

2.2^. (naar) en Lydbølge træffer Øret, for-

planter den sig gennem Høregangen til

10 Trommehinden (osv.).Paulsen.I.499. falde
i ørene, se u. II. falde 6.5 f;/. iørefaldende^.

sml. bet.'&.2 slutn.: * Hindufyrsten ligger vaa-

gen
I

i den sorte Tropenat
|
med sit Øre

fuldt af Suset
|
fra de hede Skoves Grøde.

JVJens.Di.47. \\ om efterklang (1) ell. efter-

virkning af en (ydre) lyd ell. om genkaldt, erin-

dret lyd. det lyder endnu i mine Øren. S<&B.
1.601. B.s spinkle, sammenklemte Stemme
laa ham i Øret. CFMortens. SV 59. Klok-

20 ken i Portnerlogen skingrede . . A. stod

med Klokkens Metalskvalder i Ørerne. Erl

Krist.DH.81. Som letfattelige Melodier er

disse enkle Strofeformer blevet hængende
i Øret. OFriis.Litt. 82. (endnu) svæve for

ens ører, se II. svæve 3.2. || komme (en)

for øre ell. (sj.) øret (Anti-Spectator.95)

ell. (især tidligere) øren (Moth.020. Rasm
Winth.S.112) ell. (nu ikke i rigsspr.) ørne
(Holb.Hex.V5. Schousbølle.Saxo.157. Mali.

30 SgH.144), ogs.: komme for ens øre(n) (Kbh
Aftenp.1777.sp.625), (især Q3) blive hørt, san-

set (som lyd, tale); nu kun (især om forly-

dende, rygte) : blive (en) meddelt; komme til ens

kundskab; rygtes. Rygtet om dem kom Me-
nigheden i Jerusalem for Øren (1907: Øre).

ApG.11.22. *Det samme stærke Skrald kom
Peder Paars for Øre,

1
Just da han drømte,

at mand vilde Trommen røre. Holb.Paars.113.

Hvad er det for en Røst, der kommer mig
40 for 0re.Biehl.DQ.il.228. Saasom os for Øre

kommet er, at en Tylvt Studenter have
udfordret Jens Baggesen paa Latin. PMøll.

ES.1.199. Den almindelige Snak var kom-
men Manden for Øre.Schand.O.II.182. 8.2)

om lydfrembringer, især en person, der

retter henvendelser til en anden, ofte med
forestilling om forventet lydhørhed, imøde-

kommende forstaaelse (i mange tilfælde med
overgang til bet. 2). gak hen, og raab for

50 Jerusalems Øren (1931: raab Jerusalem i

Ørenej og siig: saa siger Herren (osv.). Jer.

2.2. hvad der siges Eder i Øret (Chr.VI:

hvad I høre i øretj (o: sagte, hviskende), det

prædiker paa lagene. Matth.l 0.27. (solda-

terne) skal jo rykke ud, Fa'r, sagde Tine

ind i hans Øre.Bang.T.(1889).98. Publikum
skriger hinanden i Ørene: Nydeligt, vir-

kelig nydeligt! Wied.jDa.354. Han hviskede

mod hendes Øre.ErlKrist.DH.195. \\ i sær-

60 lige (faste) udtryk for fremførelse af en

ytring, meddelelse, paamindelse, opfordring

osv., som hviske en noget i øret (se hviske

1.2^^ O bringe ell. føre ell. (sj.) bære en

noget for øre(n), for ens øre(n) ofl. du
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bringer os nogle fremmede Ting for Øren
(Chr.VI: fører nogle fremmede ting for vore
øren; 1948: fortæller os jo Ting osv.J.ApO.
17.20. nu skulde (init forslag) siges her, og
. . i Morgen . . bæres det høie Raad for

Øre, at en anden kunde løbe af med Æren.
Biehl.DQ.III. 3. Omsider blev det bragt for

den gamle Keisers Ører, at der var kommen
en stor Mand . . til Landet. Bagges.NK.299.

ringe for ens øren (øre), se III. ringe 1.5.

II
ligge en i øret (Leth.(1800).84. Nordsl

Sønd.Kirk.1902.45) ell. i ørene (Holb.Intr.

I.IOO. Reiser.V148) ell. i øre (Kingo.SS.
IV. 360. RasmWinth.S.79), (nu næppe Ir.)

(ihærdigt, vedholdende) meddele en underret-

ninger, (hemmelige) anslag, raad ell. (især)

fremføre (overhænge en med) anmodninger,
bønner, (kongen havde) faaet en ivrig Ca-
tholsk Dronning, der ideligen laae ham i

Ørnene om Religionens Forandring. ÆToift.

DH. 11.610. Paa samme Tiid laae Don
Quixote hemmeligen en Bonde i Øret om
at følge ham. Biehl.DQ. 1.53. Tigellinus, der

bestandig laae Nero i Øret med Beskyld-
ninger. JBaden.raCT^.77.2S6.

II
(især talespr.)

som udtryk for at overvælde, trætte, kede en
ved lange ell. idelig gentagne (indtrængende,

paagaaende, højrøstede, ordrige, tomme) ytrin-

ger, beretninger, formaninger osv., i forb. som
bjælde (se II. bjældej, bralle (RSchmidt.
MD.79), præ(di)ke (Goldschm.EJ.22), raa-
be (Moth.021. Luxd.FS.41), skingre (I.2),

skrige (vAph.(1764).494), sladre (Kbh
Aftenp. 1778. sp. 245), snakke (Moth.S556.
D&H.II.296) ell. (især; jf. III. tude 2.i;

tude en ørene fulde (af ell. med noget),

øgs. tude en noget i ørene (Cit.1843.

(PLaurids.S.VIII.7). Elkjær.MH.152), fylde
ens ører med noget (Ew. (1914).III. 245.

Boye.PS.II.7), tylle noget i ens ører (se

II. tylle 3.2j ofl,. (Marie og Petrea komme
ud, dandsende og trallende paa en Arie.)

„Aa Gud! skal nu mine Øren tudes fulde

af den evige Trallen." Hrz.DebatteniPolitie-

vennen.(1836).26. du skal ikke tude hende
Ørene fulde med din Snak. Hostr.ML.126.
I Skolen tuder de os Ørene fulde om Poe-
siens Dejlighed. Schand.TF.11. 75. Howalt.DB.
48.

II (jf. bet. 9) som udtryk for stræben efter

ell. forventning om at finde lydhørhed, imøde-
kommende forstaaelse. Martensen trængte til

Paullis Øre og Paulli til Martensens Tale.

FruHeib.B.11.11. finde øre (for en plan)
(KrErsl.AA.72. VVed.RF.87), vinde ens
øre (Reenb.II.96. MartinAHan8.JR.12) ell.

især have ens øre ell. øren (Triajunctain
uno. (1797). 14. OGeismar. KajMunk. (1945).

45), som udtryk for (at kunne regne med) at

blive hørt (og forstaaet), især af en højtstaa-

ende, formaaende person, af en forsamling,

af offentligheden. Hånd har kongens øre.

Moth.020. Theraistocles synes ved denne
Medbeilers Bortgang at have faaet Folkets

0re.OOuldb.VH.il.451. det er Ministeren,

der afgør det; og jeg tør nok sige, ja, at
jeg har Ministerens Øre.OBemon.FrieHæn-
der.(1908).87. de to dygtige Debattører . .

har endnu fuldt ud Tingets Øre.GFog-Pet.
RR.284. om udtryk som finde et aabent,
gunstigt øre, prædike for døve øren osv. se

u. bet. 9.1-2.
II

talem. Øret er Vejen til

Hj ærtet. Mau.l2132b. Vogel-Jørg.BO.633.

jf.: *Igjennem Ørets Slangegang kan Lyden
|

10 Af Ord og Toner naae til eders Sjæl.ffrz.

KRD.70. 8.3) (bet. 8.1-2; med særlig fore-

stilling om lyd (ytring), der fremkalder en
følelse af behag ell. ubehag (se ogs. bet.

8.4;. *De Gamle . . veed deres Ord at føre,
|

Og føye alting vel for deres Daatters Øre.
PoulPed.DP.(1937).32. *Hans (0: guds) Tor-
den være liflig i mit ØrelEw.(1914).I.136.
Det er for mine Øren en skjøn Røst. Oylb.

TT.283. I kunne troe, at det glædede vore
20 Ører at høre Danske Tunger her paa Øen

(o: Trinidad). Cit.l851.(PersonalhistT.1952.

123). gotte (II.I.2), kild(r)e (II.3), smigre
(3.2; ;//. Øresmiger), støde (II.7.2), sønder-
rive (2.1; j/. øresønderrivende) ens øre, se

u. gotte osv. hvine (II.I.2 slutn.), rive (lY
2.2), skingre (l.i

; jf. øreskingrende), skurre
(II. 3), summe (ILI.3), surre (1.2) i ell.

(spec. ved summe, surre^ for, forbi, om
ens øren olgn., se u. hvine osv. døve ell.

30 bedøve (KbhAftenp.1778.sp.247) ens øren,
se II. døve l.i. skære (en) i ørene, (jf. lY
skære 2.2 og øreskærende^ om skarp lyd,

falsk tone olgn.; ogs. med videre (uegl.) anv.,

om ytring, der vækker mishag, (de gamle
franske digteres) Spil (har) gived saa ube-
hagelig klang, at det endnu skiær de frand-

ske i ørerne. PoulPed.DP. (1937). 8. (man)
gjør en Mine, som naar Noget skærer os i

Øret. SBloch.UF.27. *Det var Jesu Ord en-

40 gang,
I

Da den fromme Barnesang
|
Skar i

Verdens Øre.Orundtv.Kvædl.317. Anskuelser,

der skar hele Kieresiet i Øret. Brandt.CP.196.
klinge (II.3.i), klingre (3) ofl. godt (ell.

daarligtj i ens øre(n), se klinge osv.

8.4) (jf. ovf. sp.1643^''^-; O, mindre br.) gen.

ørens i særlige forb. med overgang til ssg.
\\

ørens lyd, d.s.s. Ørenlyd. Han .. lyttede

efter Klagelyd i Stenen (0: paa en cement-

mole) gennem Havets Maskinhals-torden.

50 Han gav sig Luft i et Triumfraab, men hørte

det kun inde i sit Hoved; der var ikke Ørens
Lyå.JacPaludan.F.200. \\ ørenslyst, d.s.s.

Ørenslyst; især i forb. øjens og ørens lyst.

Publikum (bør ikke) troe, at der til en Opera
. . ikke behøvedes sund Sands, men blot

Øiens og Ørens Lyst. PAHeib.1.367.

9) bet. (1 og) 7 med subjektiv anv., i udtryk

for et levende væsens (en persons) brug af
øret som høreorgan, med forestilling om

60 en naturlig, varig ell. blot situations-
bestemt (ved en vis lejlighed fremtrædende)

evne til at høre, en (grad af) lydhørhed,
forstaaende, imødekommende opmærk-
somhed; i mange (faste) forb. uden tydelig
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forestilling om øret som høreorgan. 9.1) i al

alm. (se ogs. u. høre l.ij. *Hans Øre luu-

ret alt paa Klockens Ellev- Klang. PowiPerf.

DP.(1937).98. (man) søger at vænne Til-

skuerne til lutter Boufonnerie (o: løjer), hvor
til Ørene ikke behøves, men alleene Øyene.
Holb.Ep.IV.269. *Stormen stiger kiendelig;

mit Øre
|
Kan ei bedrage mig. Ew.(1914).

111.168. *Øren! I blev hovedrige,
|
Da

I lytted til hans (o: Jesu) Oxå. [Grundtv.]
Fest-Psalmer.' (1864).271. *Hvad intet jor-

disk Øre hører,
|
Har Røst i Sjælens stille

Jjdind..Ing.H.73. (han har) brugt sine Øjne
og Ører \el.GadsMag.l944.665. man rimer
for øret og ikke for øjet, se III. rime 1.2

(jf. Ørerim}, saa langt øret rækker, se III.

række 4.2. || aabne (l.s), anspænde, op-
lukke (1.2), opspile (2), skærpe (II.4.i),

spile (II.3) ørene; lade (IY4.4), lukke
(IY14.2) ørene op ofl., se u. aabne osv.

(om udtr. spidse øren, lægge, række øren til

ofl. se u. bet. 6). ens øren (ører) klør (efter

nyt), se III. klø 2.2. som udtryk for imøde-

kommende lytten, opmærksomhed: 1 a a n e

,

skænke en (sit) øre, se laane 1.2, skænke 4.

II
i særlige præp.-forb., som udtryk for høre-

sansen som middel ell. vejleder: efter (8.1

;

jf. ndf. bet. 9.3), gennem (3), med (III.8.1)

øret ofl. Dørene blev staaende aabne, for at

(den sengeliggende hustru) dog gjennem Øret
kunde være nærværende . . Hun slap ham
(0: ægtemanden) ikke et Øjeblik af sit Øre.

Pont.M.81 f. man skulde kunne (marionet-

skuespillet) udenad og have lært det gennem
Øret. Nystrøm. OF. II. 49. (tidligere) skulde

jo (mange) læse Avisen med Øret (0: høre

den læst op). BerlTid.'U1949.Aft.4.sp.6. se

med ørene, (nu næppe br.) spøg. udtryk for,

at man kun ser ufuldkomment ell. ingenting

ser. „Du har . . sagt mig, at Du har seet

hende (o: Dulcinea) sigte Hvede" . . „For-
lad Dem ikke derpaa," sagde Sancho; „thi

De maae vide, at jeg den Gang saae med
Ørene (sp. orig.: fué de oydas la vista^."

Biehl.DQ.III.72 (jf. smst.II.147). hertil rime-

ligvis udtr. g a Si (VSO.IV.039) ell. løbe paa
øret (VS0.III.L171) ell. ørene (jf. VSO.
IV.039), (jf. II. paa 8.3 og gaa, løbe efter

næsen u. I. Næse lO.i ; nu næppe br.) gaa,

bevæge sig paa maa og faa (uden at se sig

for); gaa hen i taaget (I); løbe og tosse;

ogs. (jf. løbe paa næsen u. I. Næse 10.7j:

være beruset; have en perial. VS0.III.L171.
Du Aarsag har om mig at tænke . . en-

ten at jeg er ret doven, eller affekterer

Distrehed eller løber paa Øret. Grundtv.B.
1.16. BornhOS.

|| (jf. døve øren olgn. u.

bet. 9.2j med særlig bestemmelse ved (attrib.)

adj. ell. part. ell. (tD) subst. i gen.; i forb.

som et aabent (5.6), gunstigt (Oehl.AV.

(1810).51. Ing.KE.'II.(1833).116), lyttende
(2.1), naadigt (I.4), opladt (1.5.3), vil-
ligt (1. 1.1) øre (se u. aaben osv.), gode,
skarpe (III.6.1) øren, m. overgang til bet.

9.3: (have) et fint (AKrogh.Fysiol.106. se

ogs. u. II. fin 4.3^, øvet øre (OpfB.^IlI.474);
uegl.: delikate (Holb.JJBet.aS^), høviske
(s.d.), kræsne (Høysg.S.aS^), lækre (l.i)

øren. Nidkjærheds Øre hører Alting. Fisd.

1.10. Hånd har gode øren. Moth.020. Ørenes
Tugtighed hos et Folk tiltager i samme Grad,
hvori Sædernes aftager. Rahb.Stiil.97. han
snorker saa man med gode Øren kan høre

10 det gjennem Loftet. HCAnd.(1919).V 355.
med spøg. tilknytning til bet. 2.2: *jeg (0: et

æsel) gjør Holdt og lytter og hører,
|
— Jeg

har altid havt ganske ualmindelige Ører.

Rich.ND.34. høre noget med egne øren,
se u. høre 2.1. tro sine egne øren, se u.

III. tro 1.3.
II

have lange øren olgn., høre

skarpt (selv paa afstand); især uegl., som
udtryk for (utidig) nysgerrighed. Moth.L39.
VSO.IV038. „Hvad hviske I om disse My-

20 ther," spurgte S., som havde lange Øren.
Tops.FS.302. Overtjeneren listede fra og til

og gjorde Ørene lange. ErlKrist.DH.120.
\\

være lutter øre ell. (sjældnere) øren, se II.

lutter 2.1. jf.: Jeg blev da ganske Øre, og
(fulgte) med hende . . for at nyde Anekdo-
terne. To(Ze./X.34<?. en let Opfordring (var

nok) til at gjøre ham ganske til Øre for,

hvad der blev sagt fra den Kant. Tops.IS.44.

II
(som modsætn. til et halvt øre u. bet. 9.2^

30 høre, lytte med (ell. f paaj begge ell. to
ell. (spøg.) ti øren (ører), som udtryk for

ivrig lytten, spændt opmærksomhed. *Hand
staar . .

|
Og lurer paa (Tychon.Vers.293:

medj to Ører,
]
Ved Brudeparrets Kammer-

Dør, Tj/c/ion.f'iVfc^^^SgS./.ie^;. (hun) lytter

med begge Øren.Ooldschm.(Borchsen.HI.75).
Nu lyttede jeg ikke blot med to Ører, men
med to opspilede Ører. Soya.FH.274. se videre

M. høre 2.3. || talem. hvad øret ej hør(er),
40 det hjertet ej rør(er), hvad man ikke

hører (faar at vide), tager man sig ikke nær

(jf. tilsvarende udtr. u. I. Øje 5.3), VSO.IV
038. EJessen.Sprogl.40. Feilb.III.126. 9.2)

i særlige udtryk for mangelfuld (mang-
lende) høreevne ell. (uegl.) vilje til at

høre.
II

i forb. m. døv olgn., i udtryk som
(have) døve øren, være døv paa det ene
øre (og ikke kunne høre med det andet),

vende det døve øre til, præ(di)ke, tale
50 for døve øren, se u. døv I.1-2, II. vende

33.1. tunge øren, se tung 3.3.
||

(med over-

gang til bet.d.3) i forb. som mangle ell. ikke
have øre for ell. (nu næppe br.) til (Holb.

Mel.1.5. Gram.(KSelskSkr.IV41)) noget, som
udtryk for mangel paa evne til at høre, ogs.

paa vaagen opmærksomhed ell. sans for noget

(og imødekommende forstaaelse). Da Kongen
. . ingen Øren havde for den Snak. Grundtv.

Saxo. 1. 288. *Med Øre knap for Gjøgens
60 Kuk

]
Gik Bondemand bag Vloven. sa. (Viser

og Sange forDa.Samfund.II.(1840).50). *Cadi

har ei Øre for
|
Den Fattiges Klager. Hæmc/i.

DV 1.89. De (vil) næppe mangle Øre for,

at en yngre Slægt ligesom kalder paa Dem.
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Borchsen.HI.83. jf.: mange iblandt de Store

havde ingen Øren, naar den Fattige mæl-
dede sig. Spedator. 348. (kun) høre med
det ene (GeorgJens.FE.31) ell. et halvt
øre, se u. halv 3.2. nu l.br.: Hånd har sine

øren andensteds. Moth. 020. Hvor er dine

øren? smst.21. han sidder paa Ørene o: hø-

rer ikke, giver ikke Agt paa hvad man
sigeT.VSO.IY038. lukke sit øre (til) for

noget, se lY lukke 3.1 og 16.3. døve (ens

ell. sit) øre, se II. døve l.i. om udtryk som
stikke fingrene i ørene, stoppe ørene til se

u. het.l.s.
II
lade noget gaa ind ad ell. af

(Moth.020. Biehl.DQ.II.47. Hrz.V.41. Bran-
des.X.359) ell. (sj.) i (Schousbølle.Saxo.34)

et (Moth.020. Holb.Ep.III.458. Biehl. DQ.
11.47) ell. (i alm.) det ene øre og ud af

ell. ad (Kierk.VI.212. JPJac.II.190). Isak
Din.FF.288) et andet (Moth.020. Holb.Ep.

111.458. Biehl.DQ.11.47) ell. (i alm.) det an-
det, som udtryk for, at noget høres uden alvor-

lig opmærksomhed, uden at huskes ell. ænses.

Det er godt at have to Øren, saa hvad der

gaar ind ad det ene, kan gaa ud af det an-

det. Mau. 12124 (jf. PLaale.nr.54 samt Oehl.

HrS.(1817).12). han (lod) Sterkodders Tale

gaae ind ad det eene Øre og ud af det an-

det. Schousbølle.Saxo.180. liden Helga havde
hørt om Troen paa den hvide Christ . . det

var for hende, som man siger, gaaet ind ad
det ene Øre og ud ad det andet. HCAnd.
(1919).111.292. Tag disse mine . . Ord med
jer hjem . . I skal ikke lade dem gaa ind

ad det ene Øre og ud ad det andet. JakKnu.
6P.45. Bevares, hans Melodier er jo rigtig

pæne, men lige ud ad Landevejen . . de

glider lige ind ad det ene Øre og ud af det

andet. AaDons.MV206. 9.3) (jf. Kenderøre

j

om (naturlig, ved øvelse udviklet) særlig
evne til med sikker sans for nuancer at

opfatte lydlige ell. til lyd (ord) knyttede

værdier, at vurdere dem, fastholde forestil-

lingen derom; gehør (2); (lydlig) sans
(I.4.i); i forb. som have (et fint, godt,
sikkert) øre (for noget); især m.h.t.
musik, visse medfødte Talenter saasom . .

Øre for Musik. Stoud.Emb.33. Manons fine

Øre . . ledte hende til . . med den høieste

Sikkerhed (at akkompagnere fløjtespilleren).

Hauch.GM.77. hendes Øre var bedre end
hendes Sang. Goldschm.Hjl.il. 582. Drach-
mann havde det fineste Øre for Musik.

Rubow.KS.12. EAbrah.T.87. jf. efter 8.1

:

*Ei Du har Anlæg!
|
Du fløiter efter Øret

(Oehl.PSkr.il.307: af Gehøret; dine Viser.

Oehl.Skrifter.1.(1820).231. \\ (jf. Sprogøre;

m. h. t. sproglyd, sprogbrug, versrytme olgn.

Høysg.AG.126. et fint og øvet Øre. Carst.

(SkVid.V1.129). Der er næppe én Linie (ét

Vers) som er rigtig scanderet (o: i en Homer-
overs.). Han maa helt mangle Øre. Brandes.

(OertrudRung.GeorgBrandes. (1 930).111). (en)

skolet Fonetiker med et fint Øre.Brøndum-
Nielsen.DD.13. 9.4) uegl. * Hører du med

Sjælens Øre Suus af Vingeslag,
|
Tænk da,

fire Seklers Skygger staae dig nær idag
(o: ved universitetsfesten 1879).CKMolb.SD.
228.

II
i ordspr., som udtryk for, at man skal

være forsigtig med, hvad man siger: *Skoven
haver Øren og Marken 0\ne.AbrahNyer
Rahb.11.155 (se I.Mark 2.1 slutn.). væggene
(Moth.020. Holst.LHbl.64. D&H.11.619. Vo-
gel-Jørg.BO.^(1948).740) e«. murene (Biehl.

10 DQ.1V.135) ell. vægge og mure (Rahb.Tilsk.
1792.740. Oehl.PSkr.11.394) ell. (sj.) vægge
og døre (lng.VS.'ll.(1826).209) har øren.
Tys ! tys ! . . Murene kan have skjulte Øren
at høre med. Heib.Elv.39. *Øren har en Hof-
gaard.Winth.HF.63. Væggene har Øren i et

Land, der er saa fuldt af politisk Røre. Isak
Din.FF.368. jf. u. udbrøle, med ordspil (til-

knytning til bet. 11.5): smaa gryder, kruk-
ker (I.l), potter (1.5.2) har ogsaa øren

20 ell. ører, se Gryde (sp.212^*) osv.

10) om levende væsen. lO.l) (jf. bet. 2.2

og 6; i ssgr., der betegner et levende væsen
med ører (2) af en vis form ell. stilling
(holdning); saaledes dels (især zool., til

dels foræld.) om dyr: Hæng-, Klap-, Lang-,
Spidsøre (2) ofl.; dels (spøg., nedsæt., dicd.)

om person: Hæld-, Lang-, Slat-, Slugøre ofl.

1 0.2) (ikke i alm. spr.) som uegl. (billedl.)

anv. af bet. 7-9, om hørende, lyttende
30 person; jf.: *Vaagn nu op af Søvn og

Dvale
I
Øre hvert, som høre kanlGrundtv.

Sang -Værk.1.331. *Hvad der de talte sam-
men,

I
Fik intet Øre hørt. Winth.HF.67.

\\

spec. (foræld.) om spejder ell. vagtpost. Per-

ser-kongen Darius Hystaspes (havde) Vagt-
poster . . paa ophøjede Steder . . Disse „Kon-
gens Øren", som de kaldtes, raabte . . til

hverandre, hvad der skulde bringes videre.

OpfB.ni.538. 10.3) (jf. Hoved 6.2 (og 7.2;,

40 I. Næse 9.i ofl.; til dels af (nedsæt.) ssgr.

som Hældøre, hængøret, jf. ogs. Fedt-, Flov-,

Svineøre (4); nu dial.) som spøg. ell. ned-

sæt, betegnelse for en løjerlig , kaad, dum
person, hvad ham angaaer, saa er det

ret en Fantast, et egensindigt og underligt

0re.Skuesp.lV.438. Hvorfor har du ikke

kaldt paa mig? Eller selv roet udefter, dit

Øre I EvaDam Thomsen.Bodil og hendesBrødre.

(1918).61. Du er dog et tåbeligt Øre.Kværnd.

11) om ting, der i form ell. efter sin plads

ell. stilling ligner ell. minder om ell. (lige-

som) svarer til et øre ((l-)2). I I.l) (ældre,

folkelig) betegnelse for et (hos visse dyr fore-

kommende) organ, der ligner (og er blevet

antaget for at være) et øre. Disse Geller

(hos silden) (som uegentlig kaldes Ører) gjør

Tjeneste, isteden for Lunger. JLybecker.Fi-

skene og Fiskerierne.(1792).76. Forplantnings-

kjertlerne . . de saa kaldte „ Ører" hos vor al-

60 mindelige Yandmand. Liitken. Dyr. ^348. 11.2)

(især talespr.) om den del af en hoved-
beklædning, der (i form svarer til og saa-

ledes) tjener til at dække øret. Nathue
med Ørei.vAph.(1759).325. 1 1.3) (zool) i



1663 Øre Ørebaand 1664

ssgr., om skaldyr, hvis skal ligner et øre:

Hav-, Skal-, Sø-, Sølvøre. II.4) S( i ssgr., om
plante, hvis blade har lighed med et (dyrs)

øre (jf.Amikel): Bjørne- (2), Grise-, Hare-,

Judas- (3), Jøde-, Lamme-, Løve-, Muse- (2),

Okse-, Rotteøre (2); om (øreformet) svamp:
Judasøre (2). 11.5) hank ell. greb (IL2.3)

foroven paa siden af ell. især paa hver af
de hinanden modsatte sider af en krukke,

potte, gryde, lerskaal (jf. IL Kovs 1) olgn., lo

af form som en lodret ell. vandret siddende

bøjle, (halv)ring, (halv) oval, paa en træbalje

som et i to forlængede staver ved udskæring
dannet greb. Moth.020. Drikke-Kar . . med
Hanke eller Ørne. Holb.Kh. 54. Urner eller

Askekrukker . . uden Ører, eller med eet

eller to Ører. Molb.DH.1. 56. Det rundbugede
Kar med høi og bred Hals og med to

0ier.SophMull.VO.137. Kobberspand (med)
2 runde Ører, fastgjort i Siderne ved Nit- 20

ning. Politi E. KosterbWU1922. 2. sp. 2. Feilb.

FrGrundtv.LK.28.112, paa en (lærreds)pose:

ZakNiels.K.94. smaa gryder (krukker,
potter) har ogsaa ører (øren), se bet. 9.4:

slutn.
II ^ jf. Bombeøre: Øre paa en Granat

og Bombe (er) de to Jernkramper, som ere

indstøbte i Skorpens Overflade, enten frem-
staaende eller forsænkede, og tjene til at

bære disse Projectiler.ilfi7TeA;wO, HBDhlp.
111.206. 1 1.6) (især fagl.) om bøjle- ell. løkke- 30

formet vedhæng, fremspringende (run-
det, omløbende, ombøjet) parti (hjørne,

spids), i hjørnet udløbende, krydsende
rammelinier olgn., paa brugsgenstande,

bygningsdele osv.; saaledes bl. a.: \\
(nu

næppe br.) paa en sko: Øre (er) pløsen . .

som remmen sidder \eå. Moth.020. VSO.
IV.038. (hestgardens ridestøvler) nåede op
over knæene og dannede der de såkaldte

øTer.F.O.U.Uadet.l952.39.sp.2.
\\ ^;^, /or- 40

æld.) om fjeder i sabelfæste: MilTeknO.240.
om del af geværlaasens stangfjeder (med
skruehul): smst.275. prydelse paa øredolk:

Dengl.By.1950.37.
\\

(især bygn., bogtr.) om
fremspring paa gesims, udløbende (forsiret)

hjørne paa en (vindues-, brønd-, klumme)-
ramme olgn. MilTeknO.43. Stikkapper (uden
krans) kaldes 0Ten.ForklMurere.44. Selmar.^

376f. Muret Gesims paa Spidsgavl med
„Øre". MurJernbeton. 240. om fremspring i so

enderne af en matrice: Medlemsblad f.Organi-
sationen afBladudgivere iProvinserne.^1 10 1942.
39.sp.2. om kirkeiclokkes krone (L3.8): OpfB.^
Y193.

II (fisk.) løkke i et garns (fire) hjør-

ner. AarbFrborg. 1944.70.
||

(i rigsspr. mi
mindre br.) d. s. s. Æsel(s)øre 3. vAph.(1759).
325. S&B. Mejersken lagde „et Øre" i „Mor-
ten Eskesen" (0: en sangbog). Aakj.SY.VIII.
68.

II (anat.) d. s. s. Hjerteøre. Kiødlapper,
som kaldes Hiertets Ører. Tode.YlOl.

\\
(del- 60

vis ved omtydning af I. Øre) rundet (ørefor-

met) landtunge ell. odde. VSO.IY038. 11.7)

(jf. i sa. bet. ty. ohr, sideform til ohr; sj.)

om naaleøje. Tode.SJ.1.437.

IV. ere, v. ['ø-ra] -ede. {sv. dial. ora {jf.

SV. yra^, no. øre, oldn. æra; af II. ør; jf.

ør(e)t u. IL ør (sp.1638*''^); Qp, l.br.) gøre
ør (II); beruse. Som en mild rus . . ører

det (o: veltalenhedens magt) sindet. P^iio-
senb.Hjarne.(1883).57. En sanseløs Jagen,
der ørede og smærteåe. EErichs.TAI.114.
V. \ ore, v. (af III. Øre (7)) opfatte

med øret; høre. *Guds-Røsten maa øres,
|

Maa sanses, maa høres,
|
Naar røre den skal.

Grundtv.SS.Y267.
VI. »re, V. se øgre.

Øre-, i ssgr. \) af I. Øre, I. Ør, se Øre-
sund, jf. Ørentvist 2. 2) af II. Øre (I.3-4);

saaledes udtryk for (hvad der har) værdien
en øre ell. nogle ører (mods. Krone); se Øre-
sparekasse, -stykke (I), -vis; desuden kan an-
føres ssgr. som Øre-beløb, -(fri)mærke, -mønt,
-værdi. 3) (med sideformen Ør-, se u. Øre-
figen, -gehæng, -sten (3); jf. Øren-, Ørens- i

ssgr.) af III. Øre; især (saaledes ndf., hvor
intet andet angives) dels til bet. 1-2, navnlig i

fagl. (anat., zool.) ssgr., fx. (foruden de ndf.

anførte): Øre-ambolt
f';//.

Ambolt 2.i), -blod-

aare, -egn (jf. Egn S), -hammer (jf. I. Ham-
mer 3.4^; -labyrint (jf. Labyrint 2.ij, -nerve

(jf. Hørenerve^, -pulsaare, -region (jf. Re-
gion 2.3^, -sene (jf. I. Sene 2.i og Høre-
senej^ -stigbøjle (jf. Stigbøjle 2.ij, -talgkirtel,

-trompet (jf. Trompet 2.3), -vene (se ogs.

HKrabbe. Hestens Anatomi. (1885). reg.); dels

(med., vet.) til bet. (1 og) 7, i talrige beteg-

nelser for sygdomme i øret, midler til deres

behandling osv., fx. (foruden de ndf. anførte):

Øre -afdeling (paa et hospital), -blødning,

-byld, -draabe(r), -fistel, -katarr, -klinik,

-lidelse, -læge (jf. u. Næselæge^, -middel,

-operation, -patient, -pincet, -plaster, -salve,

-skab (hos hunde og katte), -sonde, -specialist,

-sprøjte, -syg, -sygdom, -vat (jf. III. Øre
l.s) ofl,. II

foruden de ndf. anførte findes end-

videre talrige let forstaaelige ell. mindre br.

ssgr., fx. til bet. 2, om hvad der hører sam-
men med, findes ved øret, gaar ned over dette,

ell. er en del deraf: Øre -bukkel (jf. Buk-
kel 2), -hat, -hue, -hængesmykke, -hætte,

-kant, -krølle, -prydelse, -rand, -rod (jf.

I. Rod 3.1 slutn.).
\\ (jf. Øre-klang, -sang,

-sus (2), -susenj til bet. 7.2: Øre-klingen,

-ringen, -syngen olgn. \\ til bet. 11. 5 (jf. Øre-

balje, -skaal 2) Øre -gryde, -kop, -kovs,

-krukke, -potte, -saa, -stob, -strippe.
||

(fagl.) til bet. ll.e, om hvad der er forsynet

med, hører sammen med et øre (Ill.ll.e) olgn.:

Øre-bolt, -(fiske)garn, -ramme osv. 4) af II.

ør, som sideform til ør- 2, se u. ørkørt og

Øresvin 2. -aabning, en. (anat., zool.)

høreaabning; øregangsaabning. Kielsen.NHM.
18. Lutken.Dyr. ^24.148. (i) Øretragten findes

en rund Aabning, den ydre Øreaabning,
som fører ind til Øregdi,ngen.Frem.ML.354.

-abe, en. (zool.) den med store (haarløse)

øren (II L2) udstyrede halvabe Galago. Brehm.
Patted.lll. SaVXXY834. -baaud, et.
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spec: I) (anat.) ørets senebaand. Anat.(1840).

11.289. 2) [III.11.6] (fisk.) haand, der danner

en løkke (et øre) i garnets hjørne. NordTidsskr.

f.Fiskeri.1874.291. Feilb. -bakke, en. (jf.

II. Bakke 2.2; jærnb.) øreklap (3) i jærn-

banekupé. skindbetrukne Sofaer med Arm-
læn og ØTeh&kkeT.JernbaneT.^U1935.3.sp.3.

-balje, en. (jf. Bærekar; især bødk., dial.)

balje med ører (III. 11. 5). Cit.l804.(StevnsBjev.

11.17). ZakNiels.K.52. -balle: Moth.021.
Grundtv.Saxo.il. 70. IngebMøll.KH.208. UfF.
-ben, et. (jf. -knogle og Høreben; anat.)

d. s. s. Høreknogle. vAph.(1759).325. Liitken.

Dyr.^210. Panum.661. \\
(dial.) nøgleben hos

fisk. Feilb. -beskytter, en. i) [III.2] (jf.

-klap 2.1, -varmer 1) beskyttende (spec: var-

mende) dække over øret, som (løse) uldne

(øre)klapper, forbundne ved et baand, ell.

(strikket) strimmel, der trækkes ned om ørene

(under huen), ell. hætteformig sammensyede
bændler, der under søvnen skal holde smaa
børns øren i den rette stilling. VortHj.II, 3.66.

II
om tilsvarende dække til anbringelse under

en hovedtelefons øreklapper (2.2). PolitiE.Ko-

sterbUVsl925.2.sp.2. 2) [III.7] prop (l.i) af

vat olgn. til beskyttelse mod stærk lydpaa-

virkning. E Sætter -Lassen. Skytternes Haand-
bog.(1928).54. -betændelse, en. (med.)

betændelse i øret, Otitis (jf. Øregangsbetæn-
delsej; især: mellemørebetændelse, O. media.

S&B. KliniskOrdbog.(1921).263. -bigt, en.

[III. 7 og 8.2] d.s.s. -skrifte(maal). Tullin.II.

III. det personlige Skriftemaal, Ørebigten

som det i gamle Dage h.eå.Jørg.DB.160.

-blodsvalst, en. [III.2] (med.) blodud-

trædning paa ørebrusken (spec. hos brydere og

boksere), Othæmatom; blodøre. Sal.^XXY836.
-blære, en. (zool.) d. s. s. Høreblære. Liit-

ken.Dyr.H35. SaUXXV.830. -blæser, en.

(ænyd. d. s., ty. ohrenblåser; foræld.) d. s. s.

-tuder. vAph.(1759).325. Amberg. -bor, et.

ved jordboring: bor til udvidelse af et bore-

hul. OpfB.UV.58. -brusen, en. [III.7.2] (nu
sj.) d. s. s. -susen. Amberg. VSO.IV039. MO.
-brusk, en ell. (1. br.) et (PWBalle.R.67).

(f -brøske. vAph.(1764).494). (jf. -lap l.i,

-læbe, -musling og Brusk 2; især anat., zool.)

om (den bruskagtige del af) det ydre øre. Am-
berg. Anat.(1840).II.286. En ydre Ørebrusk
mangler hos mange gravende Dyr og hos

Havpattedyrene. Liitken. Dyr. ^24. SaUXXV
831. -cikade, en. [III.ll.i,6] (zool.) ci-

kaden Leda aurita, med øreformede udvidelser

paa hver side af forbrystet. Brehm.Krybd.683.
Lieberkind.DV.il.223.

Ored, en. se Ørred.

ore-dannet, part. adj. [III.2] (1. br.)

d. s. s. -formet. CGRafn. Flora. 1.73. MO.
-dask, et ell. (sj.) en (KbhAftenp.1777.
sp.l56). [III.4.3] (talespr.) ørefigen. FrHorn.
SomnPoet.lOO(se u. II. tage 16.z). HCAnd.D.
90. Saa gav hun hende et mægtigt Øredask.

CEw.SH.25. jf.: ør ed asken de Træmænd
paa Mester Jakels Te&ter. VilhAnd.HP.148.

XXVII. Rentrykt "/. 1954

Ørede, en. se Ørred.

Øre-dolk, en. [III.11. e] (foræld.) dolk

med øreformet prydelse (muslingefigur). Den
gl.By.1950.20.37. -dup, en. se Ørendup.
-dusk, en. haardusk paa visse dyrs øren.

Spårck.ND.400. spec. (jf.-i]er; zool.) om hver

af hornuglens fjertoppe, udgaaende fra hver

side af hovedet bag ørene. BøvP.1.386. -do-
ve, V. [III.8.3, 9.2] døve (II.l.i) ens ell. sit

10 øre; virke døvende (paa øret), •ved (trommens)
Øredøven jeg (0: Rosenborg Slot) skued ofte

nok
I

En frifødt Mand at garves med Sabel
eller Stok (9: blive pryglet ved eksercits). Heib.

Poet.VIII.161. øredøvet kom hun (fra toget

ud i en) Vrimmel af Mennesker og Vogne.
Schand.SB.^(1884).94. \\ i olm. spr. kun i

præs. part. øredøvende brugt som adj., om
meget kraftig lyd (larm, skrig osv.). et næsten
øredøvende Spektakel (0: paa et værft). Dags

20 Telegr."iiol875.3.sp.2. Man klappede øre-

døvende. Z)rac/iTO.F.//.i60. øredøvende Lat-

ter. Pont.Isbj.98. -fanger, en. (fagl.) den
del af et høreapparat for tunghøre, der sæt-

tes ind i øret. Tidsskr.f.tunghøre.1954.5. -fa-
san, en. [III. 11.1 og e] \- fasanen Cross-

optilum mantschuricum, med to fjertotter paa
hovedet. Brehm.FL.450. Lieberkind.DVVII.
179. -fedt, et. (nu dial.) I) d.s.s. -voks.

Banken i Ørerne, kommer af tør Øre-Fitt.

30 Agerbech.FL.178. MO. CReimer.NB. 137^. 2)

om vaseline. FolkLægem.III.120. f -fejer,
en. (;/. ty. ohrenfeger og II. feje l.i) egl.:

den, der renser (fejer) øret; til feje (II.l.i)

i bet. ,,revse", ,,prygle" (jf. -figenj om den,

der slaar, ,,vasker" (I.I.2) ens øren, uddeler

lussinger. Jeg har engang ladet mig overtale

at feie (0: .,lange") en vis Person et Par ud
for en Ducat . . Jeg tænkte saa: For en-

gang kan du sagtens agere Ørefeier, det

40 var dog let at fortiene en Buc&t.KbhAftenp.
1779.sp.709.

Øre-figen, en (Holb.Bars.V.4(jf.: Anne
Kandstøbersgir hende en Ørefigen, hun faaer

et igien. sms<./7.5j. Eøysg.S.AaP (jfy. De
Kjøbenhåvnske tåler . . u-régelræt, nåar de

siger et Øre-figen.sa.J.G.32). CBernh.NF.
V11.267 (men orig. (GM.II.390): et). Holst.R.

Schand.SD.208. Reinhard. FC. 317. Feilb.

LollO. jf. Saaby.^^) ell. (i første halvdel af

50 19. aarh. som den alm. raadende form, nu
lidt gldgs., mindre br.) et (Moth.022. Ilolb.

Paars.177. PAHeib.E.22. VSO.IV039. MO.
S&B. jf. Saaby.

^-^ — i bet.2: Funch.MarO.

1.104). (tidligere ogs. (skrevet) Ør-, Holb.

Kandst.IV2 (men Ørefigen, srwsf.//. 2 ofl.).

Egede.GM.232. Bagges.L.1.28. NMPet.Myth.
297, — nu dial. -flg(e). FrGrundtv.LK.128.

jf. Feilb. samt fit. Ørefiger. Holb. GW. II. 3.

HMikkels.D.126{co siger). EPont.Men.III.
60 346). fit. d. s. (Holb.Vgs.IV5. Skuesp.IV.437.

Blich.(1920).XXIV76. MO. SvGrundtv. jf.

Saaby.*') ell. -flg(e)ner (LTid. 1738.656.

Ew.(1914).IV269. Saaby.'-* Soya.GAM.57)
ell. (sj.) -flgne (Cit.l849.(JernbaneT.'Ud942.

106
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lO.sp.2)). (ænyd. (en) ør(e)figen, no. ørefig

(-fik), (ved omdannelse) sv. orfil; fra ty. ohr-

feige (mnt. orvige, holl. oorvijg), sml. i sa.

bet. ty. dachtel, egl.: daddel; jf. holl. oorveeg

(af (ell. omdannet med tilknytning til) holl.

veeg, slag; jf. II. feje (l.i) og Ørefejer^; sml.

Øre-dask, -pust, -torsk, -tæve (I), -vaffel,

-vaps, -varmer (2), -vask, -vinke samt -figne;

til III. Øre 4.3)

1) haanddash, slag (med den flade
haand) paa øret ell. kinden; lussing; ofte

i forb. som faa ell. give (en) en ell. et

ørefigen, et par ørefigen (ørefig(e)ner)

(Holb.Jean.1.3. Hauch.VZ.39; se ogs. u. Par

2) ell. en hagl (Schand.0.1.66), (spøg.:) en
orkan (Reinhard.FC.8) af ørefigen (øre-

fig(e)ner), drive (II.l.i), lange, smække
(Soya.GAM.57), stikke (II.7.2) (en) en øre-

figen, lange (III.4.2) ørefigen (ørefig(e)-

ner) ud, uddele (1) ørefigen (ørefig(e)-

ner) ofi., se u. drive osv.; m. attrib. adj. ell.

part.: en ell. et dygtig(t) (Holb.Philos.1.6.

Hauch.MfB.219), forsvarlig(t) (Davids.F.

292), god(t) (Schousbølle.Saxo.64. HCAnd.
BC.IY315), god(t) dansk (Gylb.TT.126),
klaskende (Bagger.BrL.138), let (Davids.

F.289), varm(t) (TroelsL.BS.II.97), vel-
ment (Ing.EM.1.28. sa.EF.VI.65), væl-
dig (t) (Holb.Tyb.1.8. AarbSorø.1952.19)
ørefigen ofl. Ørefigen, Pryglen og deslige.

DL.6—8—6. Vilde enhver, som I, M.Her-
man, naar hånd faar et Ørefigen (af sin

kone), give sig til at tælle til tyve, saa

fik vi en Hob skiønne (o: slemme) Koner.
Holb.Kandst.il. 3. Jeg har altid ønsket . .

alle Ørefigen . . bort af den comiske Ko-
medie. Rahb.B.376. NPWiwel.NS.24(se u. II.

staa 6.5J. Sprængning af en sund Tromme-
hinde (kan fremkaldes) ved et Slag paa
Øret, f . Eks. et Ørefigen. Panum. 664. (læ-

reren) var ikke sparsom med Ørefigner.

WBauditz.Livserindringer.(1903).13. \\ uegl.,

om slag, smæk, dask af anden art ell. (jf.

Lussing 2) om plage, fortræd olgn. Prisciano

giver (forfatteren i sin bog) paa Polsk Maade
et Øreågen. LTid.1726.575. Et Ørefigen af

en Kanon Kugle er der ingen Opreisning
for i heele Loven. KbhAftenp. 1779. sp. 395.

et lille Ørefigen har jeg dog alt givet Godt-
folk, ved det jeg fik Fingre paa Hakon
3m\. Grundtv.Snorre.il. 35. ved Fredsslut-

ningen . . give (diplomaterne begge de stri-

dende parter) et saadant Ørefigen, at baade
Syn og Hørelse forgaae åem.Hauch.CB.140.
Legenden om Krucifixet, der havde vækket
en Broder, som sov . . med en lille venlig

Ørefigen. Jørg. Italiensk. (1932). 73. \\ talem.

stikke (en) ørefigen i lommen (jf. u.

I. Lomme 2.s). Holb.Vgs.(1731).II.15. Ruge.
FT.87. jf. gennemgaa 6.2: Inden man veed
af det kan det samle sig for ham som
Ørefigen for Skrædderdrengen. ffrz.JJ.

1.265.

2) ^ rier ell. stjært (2.?) i stagfok-

kens løjert (kan ved uheldig betjening give

ørefigen (1)). V80. IV 039. Funch.MarO.I.
30. Ørefigenen haler Sejlet fladt og holder
Stagfokken fast, saa den kan hjælpe til at
bakke Skibe rundt under Vending. KuskJens.
Søm.185.
«re-figne, v. [-|fi-(q)n3] -ede. (jf. ty. ohr-

feigen; sj.,spøg.) give (en) ørefigen. Th Graae.

ModerneProfiler.(1892).38. den gamle løber
10 rundt om bordet for at ørefigne tjeneste-

pigen. VVed.Moliére.(1929).256. f -finger,
en. ('Øren-. Myol.(1791).39). (ty. ohr(en)-

finger; til III. Øre (7)) om lillefingeren (hvor-

med man klør sig i øret). Moth.F169. Sax-
torph.0.7. VSO.IV.039. t -finlte, en. (jf.

I. Finke 2) øretuder; hofsnog. Cit.l708.(NkS
4°820b.299). -fip, en. [III.2] (jf.Yi^ 1;

dial.) d.s.s. -flip. E Bertels.MH. 51. UfF.
(Fyn), -fjer, en. (sool.) i flt., om fjer-

20 beklædning omkr. ell. nær øret. L Sal.IV 90.

om hornuglens øreduske: Kielsen.NHM.128.
-flaad, et ell. en (Rostgaard.Lex.014c.
VSO.IVO40. Feilb.).

f?/. Flaad 3; med.,vet.).

vAph. (1759). 325. helbrede sin Hund for

Øreflod. Bo^an.7/.59. Øreflod: OtorThæa. Kli-

nisk Ordbog.^ (1945). 570. -flig, en. (ikke i

alm. rigsspr.) ørelap; øreflip. Grisens frost-

svirpede Øreflige. ^WZns^.Oikf. 66*. -flip,
en. (1. br. Øren-. EErichs.SM.140). (jf. -fip,

30 -flig, -lap (I.2), -læbe, -snip, -tip 2 og

1. Flip (3)^ den nederste (bløde) del af det

ydre øre (hos mennesket); ogs. mere ubestemt

(spec. m. h. t. dyr) om (spidst) udløbende

del af øret (jf. den øverste Øreflip. Kbh
Aftenp.l775.sp.l77). *Jetten drog sin Læbe
I
Op til sin ØTem^.Oehl.NO.(1819).121.

*Han rusked Bjørnens Øreflip. TFin^A.iVD.

94. Prindsessen (bandt) Loppen . . til

det store Koralstykke, hun havde i Øre-
io m^T^en.HCAnd.(1919).V284. (han) dansede

. . saa at hans Øreflipper, der lignede

Fedtdruer, hoppede. JFJens.LjB.7i.
|j

hertil

(bygn., æstet.) betegnelser for ornamentik olgn.

(i bruskbarok) som ØrelBip-barok (d. s. s.

Bruskbarok. FrPoulsen.MH.1 103) , -orna-
ment, -ornamentik, -slyng (Stilart. 247.

329.332) ofl. -formet, adj. (jf. -dannet,

-formig og øret samt III. Øre 11.6 ; CP, fagl.)

som i form ligner ell. minder om et øre (III.2)
50 ell. øren. D&H. spec. (bot.): Øret eller øre-

formet (auriculatus) kaldes et Blad, som
ved sin Grund har to udstaaende, afrundede
khmt.Warm.Bot.706. CP -formig, adj.

d. s. Rostr.BP.59. S&B. -gang, en. (især

anat.) I ) (jf. -pibej d. s. s. Høregang. vAph.
(1759).325. Apot.(1791).222. Døvheden kan
skyldes . . Tilstopning af Øregangen, Pantim.
666. JVJens.SN.23. i sa.bet. (mods. bet. 2;

anat., zool.): Den ydre Øregang . . Mea-
60 tus auditorius externus.PanMW.66(?. Lieber-

kind.DVX.52. om dennes inderste del (mods.

Øregangsbruskj ; Den benede Øregang.
Landbo.IV.853. \\ hertil Øregangs-aabning
(d.s.s. Øreaabning. SaUXXV831), -be-
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tændelse (Otitis externa (jf. Ørebetændelse).
Sal. XVIII. 910. Landbo. IV. 858), -brusk
(rørformig bruskplade, som danner den yderste

del af øregangen. HKrabbe.HestensAnatomi.
(1885).130. LandbO.IV.853), -eksem (Vore
Sygd.IV121), -væg (Sal.XVIII.909) ofl.

2) kanal i ørets indre dele; især i forb. den
indre øregang, om en kanal fra tindinge-

benet til labyrinten, Meatus acusticus internus.

LandbO.IV856. SaUXXV833. (jf. -horn 2,

-trompet^ om det eustachiske rør (1.4.3): den
Eustachiske Øregang. MøllH. VI.305. Landb
O. IV 854. -gehæng, et. (Øt-. Wadsk.
Luepl.Dé.v Øren-. LTid.1735.444). (ænyd.
d. s.; jf. -hæng og Gehæng 2; nu 1. br.)

hængesmykke i øret; ørenlok (II). 2 smukke
Øregehæng med Brillanter. ZowG^rønnegf.///.

117. Stampe.VI.222. jf. VSO.IVO40. -gop-
le, en. [III. 11.1 og e] (zool.) den alm. vand-
mand (4), Aurelia aurita (hvis 4 kønskirtler

har lighed med øren). Liltken.Dyr.*(1881-82).

639. SaUIX.896: -grib, en. [III.ll.i og e]

\. den afrikanske grib Otogyps (med en ned-

hængende hudlap paa hver side af det fjer-

løse hoved); øret (III.2.1) grib. Brehm.FL.69.
Lieberkind.DVVIII.391. -grund, en. (vet.)

ørebruskens nederste (nærmest ved øreaab-

ningen siddende) del. HKrabbe.HestensAna-
tomi.(1885).129. LandbO.IV.852. -haar, et.

se Ørenhaar. -hage, en. (med.) redskab til

udtagning af fremmedlegemer i øregangen.

Kirurglnstr.69. -hank, en. [III.II.5] (l.br.)

øreformet hank. (lerpotterne var) forsynede
med 3 Ben, samt en Ørehank ved den ud-
buede Mundrand. HMatthiess.(AarbKbhAmt.
1931.173). -hinde, en. (især talespr.) d. s. s.

Trommehinde, (navnlig anv. i udtryk for

voldsom, ubehagelig lydpaavirkning). *Jeg
vædder, der er ey i hele Gaden

|
En seneste

complet, heel Ørehinde;
|
Det har I (0: en

kobbersmed) sørget for, min gode Mand!
Oehl.PSkr.II.261. de vilde Svaner lade sig

høre, saa at det skærer gjennem Ørehinden.
HCAnd.(1919).III.90. Bang.S.189. jf. søn-
derrive 2.1 : vil du sønderrive mine Ørehinder
med din fordømte selvlavede Kattemusik?
Ing.L.I.137. jf. øresønderrivende: med den
mest ørehindesønderrivende Ølbas af

Verden. FolketsNisse.^Vil878.2.sp.l. -horn,
et. (jf. -tud; nu næppe br.) I) d.s.s. Høre-
rør 2 (jf. Hørehorn;. VSO. IV 040. MO.
2) (anat.) d. s. s. -trompet. Viborg.(PhysBibl.
VI.IO). 3) 3^ d.s.s. Silkefrø 1 (med rør-

formigt honninggemme). Viborg.Pl.(1793).51.

Hornemann.OP.^235. -hul, et. I) {ænyd.
d. s.; nu sj. i rigsspr.) d. s .s. -aabning. Moth.
022. Saxtorph.0.62. MO. jf. Esp. 409. 2)
(boret) hul i øreflip (til ørenring), stikke

Ørehuller. S&B. -hale, en. (nu 1. br. i alm.

rigsspr.) om (den indre del af) den ydre øre-

gang (Moth.Conv.013. jf. Esp.409), om for-

dybningen i det ydre øre, ved øreaabningen
(MO.) ell. (zool.) om indre hulrum, hvori

høreorganet (hos visse lavere dyr) ligger

(Brehm.DL.III.507). jf. III. Øre 8.2: (hans
ord) skulde . . fyldt Eders Ørehuler med
Herrens (o: guds) Bulder. Bredahl.VI. 114.
-hund, en. (zool.) den afrikanske ørkenræv
Otocyon (med store øren). Brehm.Patted.249.
Lieberkind.DVXI.247. -hvælving, en,

(jf. -liste ; nu næppe br.) om ørebruskens op-
højninger: den ydre rand og det hermed paral-
lelt løbende bueformede fremspring (Helix og

10 Anthelix). Moth.022. VSO.IV040. MO. S&B.
-hæng, en (Moth.022) ell. et (VSO.IV
O40. MO.). (ænyd. d.s.; jf. Hæng 2; nu sj.)

d. s. s. -gehæng. S&B. -hej, en, (vet.) forhøj-

ning ved øregrunden (hos hesten). HKrabbe.
HestensAnatomi. (1885).129. -horlig, adj.

se ørenhørlig, -kappe, en. spec. (fagl.)

om en kappe (II. 1) ell. hætte til beskyttelse

af en hests øren (mod insektangreb olgn.).

PWBalle.K.77. -kikkert, en. [III.7.i]

20 (jf. -spejl; med.) apparat til undersøgelse af
øret (øregang, trommehinde). Kirurglnstr.69.

Bl&T. -kirtel, en. tidligere især om øre-

spytkirtel. Moth.022. JBang.S.128. Viborg&
Neerg.HB.49. VSO.IVO40. MO. -klang,
en. (ænyd. d. s.; nu sj.) klang (der lyder) for

ørene; jf. I. Klingklang 1 slutn.: Andet end
Øreklang er Sangen jo ikke i vor Tid. Ing.

L.II.163.
II

tidligere spec. (jf. I. Klang 1.4,

II. klinge 2.2 og III. Øre 7.2j om syngen ell.

30 susen for ørene. Moth.Conv.013. VSO.IV.O40.
MO. -klap, en. fØren-. i bet.B: Wied.TS.
56). I) (jf. I. Klap 1.5; om organisk del af
det ydre øre. I.l) (jf. Ørenblad; anat.) hos

mennesket: den lille bruskplade, der forfra

delvis dækker øreaabningen ("den iforreste øre-

klap, Tragus), og den tilsvarende forhøjning

nederst paa den indre ørehvælving f'den bage-

ste øreklap, Antitragus). vAph. (1759). 325.

Anat. (1840). II. 288. 1.2) (zool.) bevægelig

40 hudfold, der kan dække øreaabningen; øre-

laag; ørelap (I.3); hos uglerne: Boas.Zool.*

592. 2) (jf. -lap 2) om del af en ting. 2.1)

(jf. -beskytter 1) klap (1.1.3), der (paa en

hue olgn.) kan trækkes ned om og dække
ørene (i koldt vejr). Morten Vægters Klæde-
dragt bestod . . i en opkrampet Læderhue
med Øreklapper. Ber^s.(?i^.//.296. JPJac.I.

269. Motorhue med Øreklapper. PoK<i£;."/ii

1923.3. Feilb. jf. Øreklap hue. BMikkels.

50 TF.94. 2.2) (jf. Klap sp. 454*^) den øret om-
sluttende skive (lyddaase) i hver af en hoved-

telefons ender. Gudstjeneste pr. Øreklapper

(0: gennem radio). PoVlil928.9.sp.4. Hilmar

Wulff. Saadan noget sker faktisk. (1943). 76. 3)

plade til støtte for øret (i siddende hvilestilling),

paa ryggen af en (læne) stol (jf. Kind-, Sky-

(2), Slumreklap; ell. (jf. -bakkej af en jærn-

banevogns sæde (sofa). Provst T. (sad) i en

stor, gammeldags Lænestol med Øreklapper

60 og Nakkepude. Pont. Muld. 7. Kidde. H. 234.

Vingehjulet. 1952/53. 52. \\ hertil Øreklap-
lænestol (PoV*ltl942.11.sp.4), -stol (ORung.
(DanmHVC.143). FagOSnedk.; sml Ørestol

2); jf.: øre klappe de Lænestole. OjRttngf,

106*
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SkælmeogSkurke.(1934).60. 4) (jf. Øjenklap;
sj.) i flt.: skyklapper (1), man forskandser
Lastdyret med Øreklapper (rimeligvis tryk-

fejl for Øie-), at de jo ikke skulle skotte
til Siden.Oehl.PSkr.I.xvii. -klemme, en.

1) (1. br.) hængesmykke, der fastklemmes i

øreflippen (øreclips). PolitiE.KosterblMiil932.
2.sp.2. 2) (landbr.) klemme (1,4) paa ell. om
et dyrs øre; sadledes om (fastklemt) øremærke
(BerlTidMil925.Sønd.3.spA) ell. om hilde,

som dannes ved et slyng af tøjret om dyrets

øre (Feilb.). -klip, et. (landbr.) klippet øre-

mærke (klip (LI);. Landbo.111.657. -klok-
ke, en. f Øren-, se u. bet. 1). I) [IIL2]
(nu l.br.) d.s.s. Klokke 4.1. * Ørenklokker
(PalM.SexDigte.'(1872).104: Øreklokkerj,

|

Og Halsbaand, Ringe (osv.).PalM.TreD.118.
Alt Metal glimtede lige fra de unge Damers
Skospænder til deres Øreklokker. J.aA;^'.PL.7.

2) [IIL7] (nu dial.) ørentvist (der menes at

fremkalde ringen ell. susen i ørene). Moth.
Conv.013. Feilb. -knogle, en. (jf. -ben;
anat.) d. s. s. Høreknogle. Liitken.Dyr.^xill.

Frem.ML.360. -knop, en. (jf. -top; arkæol.)

knopformet øre (IIL11.5). Aarb.1953.161.164.
-krig, en. (jf. IL Krig 2; nu ikke i olm.
spr.) kløft (krog, vinkel) over det ydre øre.

jf. Leth.(1800) (Ørekrie). VSO.IYO40. -kry-
istal, en, et. (anat., zool.) i flt., d. s. s. -sand
eH. -sten. Anat.(1840).II.309.318. -kort,
part. adj. se ørkørt. -laag, et. (zool.) øre-

klap (1.2), ørelap (1.3); hos flagermus, ugler:

Kjærbøll.69.76.84. VLDyr.1.39. -lap, en.

(nu dial. -læp (i bet. I.1-2;. 2Mos.29.20 og

3Mos.14.14 (1931: Øreflip;. PalM.lL.1.443.
Aakj.FB.80. CReimer.NB. 630. Hedebo.116.
Feilb. UfF. jf. VSO.IVO40. som intk.: Ager-
bech.FA.II.116. — sj. Øren-: Ørenlæp. Aakj.
B.164. — nu ikke i rigsspr. Ørne- (i bet. 2.i;;

Pflug.DP.4). (ænyd. glda. ørelæp (Fragm.175.
177.401); jf. IL Lap 3.i) I) om (del af) det

ydre øre. I.l) det ydre øre; ørebrusk.
\\

(især
dagl., spøg.) hos mennesket, han kunde bukke
det Øverste af Ørelappen ned. Bogan.II. 64.
Tyvenes afskaarne Ørelapper. HMatthiess.

DK.55. hertil ell. til bet. I.2 : Licentiaten . .

ruskede (drengen) dygtig i Ørelappen. PMø^L
ES.III.83. (han) greb med Fingeren om sin

ØreUp.Blich.(1920).XIY132. Ørelæppen var
(gennemboret) paa Nikobarsk, og Hullerne
tjente til Gjemmested for tvende Sigarer.

D Rosen. Erindringer. (1839). 41. \\ hos dyr;
især om større, nedhængende øre. de Sæle,
der (mods. Øresæi; have et glat Hoved,
uden Øre\gsip-per.NaturhistSS.I,1.84. Gene-
ralen gjenkendte strax Bukken, hvis Øre-
læp han nylig havde bortskudt. PaZJf./L./.
443. Landbo. IV 858. 1.2) (jf. bet. l.i; nu
især anat. ell. dial.) d. s. s. -flip. du skal . .

komme (væderens blod) paa Aarons Ørelæp
og paa hans Sønners høire Ørelæp (1931:
Øremp).2Mos.29.20. Han var i fuld Puds
. . med store Guldørenringe i Ørelapperne.
Drachm.UB.297. Panum.660. Feilb. UfF.

1.3) (zool.) d.s.s. -klap 1.2. Lutken.Dyr.^165.

2) (nu mindre br. i olm. spr.) d. s. s. -klap
2.1. forede Huer, med Ørnelappe at sammen-
binde under Halsen. P/?w^.Z)P.4. UfF.(Sjæll.).

3) (1. br.) d. s. s. -klap 3. Stolen . . havde store
Ørelapper. Buchh.UH.144. -list(e), en. (jf.

II. Liste 2.5 ; anat., nu næppe br.) den ydre
ørehvælving. Anat.(1840).11.287. I-II. -lok,
en. se I-II. Ørenlok. -lyd, en. se Øren-

10 lyd. -lydt, adj. (jf. Ørenlyd; sj.) d. s. s.

I. lydt 2. Alt var stille og dog saa øre-

lydt; man fornam den surrende Flue, det
fjerne Kildevælds Sprudlen (osv.).HCAnd.
AV.34. -lyst, en. se Ørenlyst. -Isebe, en.

(jf. Læbe 3.i ; nu næppe br.) om det ydre
øre; ørebrusk; ørelap (l.i). Roose.Lommebogf.
Læger. (overs.1801).71. Kielsen.FLN.I.16.37.

jf--' j^g (har) giort en besynderlig Anmærk-
ning i Henseende til Ørelæberne. Jeg (har)

20 fundet, at de som staae frit ud, betegne For-
stand . . derimod de som ere voxede tættere
til Hovedet, røbe Dumhed. Rahb.Tilsk.1793.
461.

II ;;/. øre-dannet, -formet: (østersen) er

en Thetys med en ørelæbet Skal.ConvLex.
XX.337. -Isep, en. se -lap. -los, adj. (ænyd.
d.s. (bet.l), oWn. eyrnalauss) I) om levende

væsen: som er uden øre(n) (III.l) ell. (især)

uden ydre øre(n); spec. (jf. III. Øre b.i) om
person: som (i slagsmaal, ved (tyveri) straf)

30 har mistet (en del af) sit øre ell. begge sine

øren. Moth.023. Jeg var vist kommen øre-

løs hiem fra denne forbandede Karl, der-

som jeg ikke havde været saa klog at tage
Flugten. Wand.(8kuesp.IY.34). Ved at nappe
en Stump af Offerets Øre satte Kagen et

uudsletteligt Stempel paa sine Klienter .

.

det at være øreløs maatte naturligvis i Godt-
folks Øjne være et mistænkeligt Indicium.
HMatthiess.DK.78. 2) (nu især fagl. ell.

40 dial.) til III. Øre 11(5), især om krukke olgn.:

som er uden øre(r), har mistet sit øre ell.

begge ører; hankeløs, et øreløst Krus stod

paa Bordet (i et værtshus). JPJac.1. 287.

HKjær.VO.72. tre øreløse Kopper og et fed-

tet Spil Kort. JørgenNiels.LL.14. Feilb. især

i ordspr., svarende til den u. hankeløs og

I. Krukke 1 anførte form: Krukken gaaer
saa længe til Gilde, indtil den gaaer øreløs

hiem. Prahl.LY346. Bagges.Danf.il. 223. Den
50 Krukke gaaer dog saalænge til Vands til

hun kommer øreløs h]em.Ing.YS.^III.(1826).
116. FolketsNisse.^'i2l853.sp.l4. -magnet,
en. (jf. Magnet 3; foræld.) Øremagneter .

,

mod Hovedpine, Tunghørighed, Susen og
Brusen i Ørene. HolbækAmtsAvis.^^UlSSO. 4.

sp.2. -maskel, en. I) (anat.) i egl. bet.

MO. HDGraversen. Sanse - Organerne. (1949).
54. 2) (jf. Muskel 2) f d. s. s. -musling. Am-
berg. Den udvendige Øremuskels Brusk.

60 NTreschow.Anthropologie.(1803).66. VSO.IY
041. -musling, en. ff -muskling. NTre-
schow.Anthropologie.(1803).44). (jf. -muskel 2

og Musling 2(2); anat.) det ydre øre (Panum.^
(1895). 607. HDGraversen. Sanse - Organerne.



1673 Øremærke Ørenlyst 1674

(1949).52) ell. (jf. Muskelskal 2) dettes mid-
terste parti (den indre ørehvælving og den
deraf omsluttede fordybning) ; Concha auris.

Anat.(1840). 11.288. I. -mærke, et. (jf.

-klemme 2, -klip og Tægt 2.2 samt II. -mærke;
landbr.) (ejer) mærke paa kreaturs øre, dannet
ved klip ell. snit i ørelappen, ved paaført olie-

farve olgn.; nu især om en (paa øret anbragt)

støbt metalknap (med nummertal). LandmB.
11.309. Fleuron.KO.41. LandbO.III.657. II.

-mærke, v. vbs. -ning (MøllH.VI.305).

(jf. mærke sp.670^''^-; landbr.) forsyne (kre-

atur) med øremærke (I). Ugeskr.fRetsv.1945.

A.139. BerlTid.'Viol953.M.ll.sp.6.

Øren-, i ssgr. (nu dial. Ørne-, jf. Esp.
409 samt u. Ørelap 2.1 og Øren-lue, -ring^.

{ænyd. glda. øren-, ørne-, æda. øræn-, ørnæ-
(Harp.Kr.18.130 ofl,.), oldn. eyrna-; egl. gen.

flt. af III. Øre, med omdannelse til Øren-
e/fer nom. og akk. flt.; se Brøndum-Nielsen.
GG.III.222; jf. Ørens- i ssgr.) nu især dels

i ssgr., der tilhører det alm. talespr., som
Øren-lyd, -tvist, dels (i reglen O ell. højere

talespr.) i ssgr., der svarer til lign. ssgr. med
Øjen- (som Øren-haar, -lyst ofl.) ell. er be-

tegnelser for lokker (krøller) ved øret ell. for

hængesmykke i øreflippen; i mange tilfælde

med vekslende former, som Øre- og Øren-dup,
-fryd, -lyd, -læge (jf. S&B.) osv. -ber-
lok, en. (jf. II. -lok; nu 1. br.). CBernh.NF.
VI.198. t -blad, et. (oldn. eyrabla8, øre-

flip; anat.) d.s.s. Øreklap l.i. Myol.(1791).

95 f. -dap, en. (jf. II. -lok og Dup 4; l.br.).

Friis-Møll.(PoU'U1953.19.sp.4). Øre-: Soph
Clauss.D.52. -finger, en. se Ørefinger.

-flip, en. se Øreflip. O -fryd, en. [III.8.3,

9.i] (jf. Ørensfrydj en fryd for øret; øren-

lyst. Bergstrøm.KD.92. det er den reneste

Ørenfryd at lytte til disse Yers. HBrix.TH.
131. Øre-: smst.147. -gebæng, en, et.

se Øregehæng, -haar, et. det omkring ørene

nedhængende haar (lokker, krøller). MO.^ Saa-
by.' Øre-: VSO.IV.O40. \\ ogs. om (hvert af)

de haar, der (især hos (ældre) mænd) vok-

ser i ell. paa øret (øreaabningen, øreflippen).

-børlig:, adj. (øre-. NatTid.^Vil946.4.sp.2).
{dannet (til dels spøg.) efter øjensynlig; (3,

1. br.) som adv.: ørenhørlig(t), saaledes som
det tydeligt (paa utvetydig, uomtvistelig maade)
kan høres (bestemmes efter det lydlige ind-

tryk). Til (skuespillerens) Ære kan det an-
føres, at han ørenhørligt undsaa sig ved at

sige, hvad Forfatteren etsteds havde lagt

ham i Uunåen.EBrand.(PoV'hl911.8). smst.

'*Ul938.13.sp.3. -klap, en. se Øreklap (3).

-klokke, en. se Øreklokke 1. -lap, en. se

Ørelap 2.1. I. -lok, en. ^;7. -haar og I. Lok
2.1^ haarlok ved øret. (især i flt.). Ørelokker
(ell. Ørenlokker), ilfO.* inden man naaede Hø-
sten,var hans blanke, staalgraa Ørenlokker
bleven helt hvide. Bregend.A.89. (hun) ler og
ryster Ørenlokkerne. Raae.DegoldeDrømmere.
(1944).168. Øre-: Moth.022. VSO.IVO40f.
falske Ørelokker, der udmærket egner sig

til „Polstring" af den ældre Matrones tynde
Hovedhaar. Fr Poulsen. (StSpr O. Nr. 98. 25) .

II. -lok, en. {om sidste led se u. Pendelok;
rimeligvis ved omdannelse af Berlok, Pende-
lok (med tilknytning til I. -lok) ) hænge-
smykke i øret (øreflippen); (øre)berlok; øre-

(ge)hæng. CBernh.NF. VI. 253. Bergs.GF.I.
227 (se u. Berlok^. Øre-: Rostgaard. Lex.
014c. JSMøll.FH.1.165. DagNyh.^VtWSl.

10 Sønd.5.sp.4. -lue, en. (jf. II. Lue; især
dial.) lue til at trække ned over ørene, et Lin
. . skulde sidde . . under „Ørneluen" (Øren-
luen). AarbTurist.1925.79. -lyd, en. ^Øre-.
KomGrønneg.I.184. Reiser. IV 358. HCAnd.
DB.214. sa.H.28. GyrLemche.T.IIL50(men
smst.64: Ørenlydj^. (jf. ørens lyd (u. III.

Øre 8.i), ørelydt, Hørelyd og faa, finde,

(ikke kunne) høre lyd u. I. Lyd 1 og 2.1

)

især (ofte i nægtende forb.) som udtryk for
20 stilhed (tavshed, ro, til dels ogs.: opmærk-

somhed), der gør det muligt (i en kreds af
flere) at høre ell. blive hørt ell. (uegl.) for-

staaet med opmærksomhed, opfattet med for-

staaende sind; ogs. med præp. for, dels (til

IV for 7.4^ m.h.t. den ytring, man ønsker
at fremføre ell. vække opmærksomhed for, dels

(til lY for 12.2J m. h. t. det forhold (støj,

uro), der virker hindrende ell. forstyrrende.

*altid var i Nord
|
Ørenlyd for Livets Ord.

30 Grundtv.PS.IX.26. skjønt der var meget
daarlig Ørenlyd i Stuen, hørte han dog nogle

Sætninger, der blev sagt med særlig Vægt.
JakKnu.S.147. jf. (sj.): Naar han . . deltog

i Diskussioner, kunde han ved første Øren-
lyd (o: ved det første, man hørte) gøre et ube-
vægeligt InAtryk.OGeismar.MMMO. || bede
om (GyrLemche.T.III.64), finde (TroelsL.

XIV35), have (Reiser.IV358), kræve (Pol.

^Vil953.12.sp.l), skaffe (en ell. sig selv)

40 (Pont.Nattevagt.(1894).117. Rørd.S.182), vin-

de (CHans.F.321) ell. (i talespr. næsten kun)
faa ørenlyd (Rahb.Tilsk.1792.623. Ing.L.

IV28. Wied.LO.46). du giør mig saadan Al-

larm her med din Dyd; Saa jeg kand icke

faa Øre Lyd åerior.KomGrønneg.I.184. Lad
mig faa Ørenlyd] Drachm.FÆ. 184. I Var-

tov havde Helligaanden vundet Ørenlyd hos

mig. OGeismar.E.57.
\\

(ikke kunne) høre
ørenlyd, (ikke kunne) høre hvad der siges

50 (af andre ell. en selv); ogs.: (næsten) bedøves

af larm, støj, skrig. (Man hører i Afstand
en militair Marche.) „Saa for en Ulykke! Nu
kan man igjen ikke høre Ørenlyd. "jffa'6.

Poet.V285. *Den Gamle
|
Sækkepiben ind

har stukket
|
Og man Ørenlyd kan høre.

PalM.ND.180. saa var der en Spektakel,

en Hamren og Dundren og Hvæsen og
Klapren . . tilsidst kunde man ikke høre

Ørenlyd. Drachm.STL.272. Feilb. jf.: Øren-
60 lyd af hvad, der sagdes, hørte ingen af

dem. Bang. S. 40. -lyst, en. (Øre-. Rich.

BD.54.141). (jf. -fryd, -gammen, -smiger,

-smovs og Ørenslyst; til III. Øre 8.4 og

Lyst 4; især ts) om (hvad der er) en lyst
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jor øret (at høre); især om (skøn) musik,

sang, vers. Meinert.NaturenogMenneskelivet.

II. (1855). 351. han sang Partiet, saa det

var en Øien[yst.NatTid.Vil923.Aft.5.sp.6.
Aa Dons.MY 159. -Isep, en. se u. Ørelap.

-ring, en. (Øve-. Es.3.20(Chr.VI; 1871:
Øren-;. Schytte.IR.Y 166. AOlrE.NG.374.
Brohy-Johansen.Kropogklær.(1953).12. se ogs.

u. bet. 2. Ørne-. Pfiug.DP.1189. Holb.JH.
1.56. jf. Esp. 409). {ænyd. øre(n)rmg, glda. i'o

øren-, ørnering) I) (jj. II. -lok og Tønde-
baandsørenring) ring (I.l.i), der (især til

prydelse) er anbragt i øret (øreflippen), der
(ligger) hans lumpne Øren-Ringe (o: Lean-
ders foræring til Leonora). Holb.HP.II.7.
Ørenringe og Pendeloqver i Sølv indfat-

tede. Adr. ^Vil762. sp. 10. Winth. NDigtn. 54.

Bergs. GF.1. 227. Hun havde grønne Ør^n-
ringe. LeckFischer.Ka.9. jf.: ^Ædelstene i en
Sultanindes

|
Gnlåøinring. Oehl.PSkr.II. 20

117.
II

om saadanne ringe (af (kirke)bly)

anv. som middel mod daarlige øjne. Feilb.

2) (fagl.) ring paa en hests hovedtøj. Øre-:
Landbo.IV.197 . -rose, en. (nu næppe br.)

øresmykke af form som en lille rose. Adr.
^'U1775.3.sp.l. KbhAftenp.'Vil786.sp.4.
Ørens-, i ssgr. (rimeligvis dannet af

Øren- ved tilknytning til Øjens- og Hjertens-

;

jf. Øre sp.l643^*; især Cp) som sideform til

Øren-, især i ssg. Ørenslyst, -fryd, en. 3o

(1. br.) d. s. s. Ørenfryd. D&H. (kapellet)

spillede, saa det var en sand Ørensfryd at

lytte deTtil.Tilsk.1926.11.420.
Øren-skriftemaal, se Øreskrifte-

maal. -skrue, et. (skrue i) hængesmykke,
der fastskrues om øreflippen. NatTid.''U1912.
M.Till.l.sp.3. PolitiE.KosterbU'U1925.1.sp.l.
Øre-: NatTid.^V,1911.M.Till.l.sp.2. PolitiE.

Kosterbl.^lil925.1.sp.2. -slange, en. (nu
sj.) om (slangeformet) ørenring (1). Adr.^Va 40

1762.sp.l6(se u. I. Slange l.i;. MO.(„hos
Almuen og i dagl. Tale"). OrdbS.
Ørens -lyst, en. (jf. III. Øre 8.4 og

Øjenslyst; d. s. s. Ørenlyst. Fætteren greb
min Haand . . som om han vilde bede mig,
ikke ved noget Udraab at forstyrre hans
Ørenslyst (0: nydelsen af en sang).Blich.

(1920).XVIII.164. Rosenb.l.2(se u. Øjens-
lyst;. (Phisters) Jeppe talte . . Roskilde-Sjæl-
landsk, saa det var en Ørenslyst. EJBrand. so

(PoVlzl912.9). KMunk.EI.70.
Øren-smykke, et. se Øresmykke.

-stjært, en. (Øre-, Feilb.). (jf. skaansk
ornastårta; til Stjært l.i, jf. Tvestjært 1;
sj. i rigsspr.) d. s. s. -tvist. Soya.EnGæst.
(1941).21.

Ørens-tæve, en. se Øretæve.
Øren-tvist, en. (tidligere olm. Øre-,

Moth.Conv.013. Thurah.B.12. EPont.Atlas.
1.679.700. Raff.(1784).136. HavebrL.*II.1157 60

(smst.UI.583: Ørentvist;, jf. VSO.IV042.
MO. Holst. R. Feilb. samt bet. 2). flt. -er
(Thurah.B.12. Apot.(1791).476. MO. Holst.R.
CLundgaard.FrøkenTøs.(1898).ll.

jf. Feilb.)

ell. (nu alm.) -e (OeconJourn.1757.86. Danm
Fauna.VI.2. Saaby.''), (ænyd. øretvist, sv.

dial. omtvist, no. øre(n)tvist; sidste led er

et til l-IY. Tvist (se spec. III. Tvist; sva-

rende ord m. bet.: gren, kvist (som danner
en kløft; sml. I. Tvege, Tveje;, jf. dial. be-

tegnelser som ørentveje, ør(e)kvist (KLHen-
riksen.Da.Insektnavne.(1944).71. Feilb.); se

ogs. -stjært. Øre-klokke, -orm 1 og Tve-
stjært 1; zool.) I) det til de retvingedes orden
hørende insekt Forflcula, hvis bagkrop bærer
en tvegrenet udvidelse (en bevægelig tang),jog
som især tidligere har været anset for et

skadeligt insekt, der kunde krybe ind i øret

og med sin tang overbide trommehinden.
*Du lumpen Øren-Tvist! kand Du mit Øre
^\idiåQl AlbThura.Betænkn.D3.^ Ørentviste .

.

smutte (undertiden) i Øret paa Mennesker,
som ligge paa Jorden (men kun fordi) de
opsøge enhver beqvem Ybilmg. Funke.(1801).
1.445. LiXtken.Dyr.^400. (de) ligger paa Lan-
det med Sand i Lommerne og Ørentvister
i Sengen. AGnudtzm.(MH.IY77). hysteriske

Krukker, som hvinede saa snart de fik en
Ørntvist paa sig.AndNx.DM.il1.31. Spårck.
ND.228.

II
i sammenligning. Paludan-Miiller

. . holdt sig (i „Adam Homo") til sin Sam-
tid i Danmark, trak dem alle frem . . om
de end som Ørentviste havde gemt sig i

de skønneste Blomsterkalke. TroeZsL.JBS'./Z.

277. Børn vrimlede som Ørentviste under
en Sten.ThitJens.EL.82. vims som en øren-

tvist, se II. vims 1. || hertil ssgr. som Øren-
tvist(e)-angreb (TfP.reg.I.240), -bille (nu
næppe br., d. s. s. Rovbille. Drejer&Bramsen.
Naturhistorien. I. (1840). 224), -tang (spec.

(med.) om kirurgisk redskab (tang): „Øren-
tviste" -Tænger. (Serviettænger). O Preisler.

Med. Fagudtryk.* (1918). 83). 2) (snarest til

I. Øre; i best. f. som propr., om meget smal,

dyb rende i Sundet ved Helsingør. Øretvisten.

Den danske Lods. 1843. 112. Den danske Lods.
III. (1940). 21. -tæve, en. se Øretæve.
-vidne, et. ^Øre-. Rostgaard.Lex.015b.
N0rreg.Privatr.VI.6l. VSO.IV042. MO.
Brandes.L.II.30. Egeberg.P.36. Saaby.'' sml.

Ørenvidne. PalM.IL.II.19, smst.817 rettet til

Ørevidne;, (jf. Øjenvidne; især o; person,

der hører noget (og er i stand til bagefter

at berette derom); person, der gennem øret

(III.9.1) ell. (i modsætn. til Øjenvidne; kun
gennem øret er vidne (I.2.i) til noget (især

en ytring); ogs. (jur.) om vidne (1.2.3), hvis

udtalelse alene hviler paa en andens ytring

(Nørreg.Privatr. VI.51. Bang&Larsen.Denda.
Procesmaade.I.(1837).351); især som præd. i

forb. blive, være øre(n)vidne til noget;

ofte i forb. m. Øjenvidne, han havde hørt

dette af et Øie- og Øreyiåne. Prahl.LV.138.

vel ere (vi) Ørenvidner, men ikke Øien-

vidner til den skrækkelige Handling (0: at

Hakon Jarl (i Oehl.s tragedie) myrder sin

søn). Rahb.(SkandUttSkr.III,2.310). Et Øien-

vidne er saa godt som ti Ørevidner. VSO.IV.
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042. Bekkasinerne frembringe en Lyd, der

af de forskjellige Ørenvidner er bleven sam-
menlignet med Torden, Trommen, Brægen
og Yiinsken. JPJac.(1924).Y155. Desværre
tør vi ikke stole paa, at de Ord, som findes

hos Lukas og hos Johannes, hidrører fra

Øreviåner. ACLars.(Tilsk.l908.500). (fortæl-

lingen) er nedskreven efter Bernadettes egen
Mund af et Øjen- og Ørenvidne, Jean Bap-
tiste Estrade. Jørg.Lourdes.(1910).9.

Øre-orm, en. (ænyd. d. s. (i het. 1))

i) (nu dial.) d.s.s. Ørentvist 1. Moth.Conv.
014. EPont.Atlas.1.700. vAph.Nath.VI.88.
Feilb. 2) folkelig ietegnelse for en sygelig til-

stand (betændelse med saar og revner) i det

ydre øre hos husdyr. JesperDahl.NyesteDyr-

lægebog.(1835).112. Sal.XVIII.911. 3) (ty.

ohrwurm i sa. let.; billedl. anv. af bet. 1)

t d. s. s. -tuder. *Een Fissel-Tud en Øre-

Orm
I

Een ret Fuxsvandser-Inde
|
Som

reiser Veyr og skaber Storm
|
For Herre

Gunst at \inåe. Schandrup.Ql.^ -pensel,
en. (jf. Pensel 3 og Pensel-abe, -svin; zool.)

stiv haardusk i spidsen af visse dyrs øre (III. 2).

BøvP.11.332. -perle, en. (ænyd. d. s.) perle

som (del af et) ørensmykke. Moth.023. Esm.
III.218. -pibe, en. (jf. I. Pibe 2.9; nu dial.)

d.s.s. -gang 1. Rostgaard.Lex.015b. Sax-
torph.0.62. hans Baghoved var kløvet lige

til Ørepiberne. S CBarth. Livserindringe r. II.

(1900).88. jf. Esp.409. UfF. jf. III. Øre 6.5:

Min første Replik (i stykket) lød saaledes:

„Sover man paa Ørepiberne her!" . . jeg

har . . i mangfoldige Aar . . spekuleret paa,

hvor i Alverden Oversætteren . . har fun-

det det Ord „ Ørepiberne". FLinds^røw.Teo^er-

erindringer.(1925).66. -pil, en. [IIL11.4] ^
øret pil, Salix aurita. Larsen. OGPetersen.
Træer ogBuske.(1916).90. -pine, en. varig

smerte i ørets indre dele; øresmerte(r). Rost-

gaard.Lex.015b. Ørepine er en meget grusom
og smertelig Vine. Fruent.(1799).IV99. Tom
Krist.Vi.58. -prop, en. 1) prop (l.i) af vat

ell. særlig fremstillet af fast materiale, anv.

som ørebeskytter (2), især under søvn. Der
findes i handelen . . forskellige former for

øTe]^TQ]^iper.ArbmFagbl.l953.101.sp.l. 2) (jf.

Prop sp.1372'^^) fast ansamling af ørevoks i

øregangens inderste del (fremkaldende smerte

ell. tunghørighed) ; billedl., i udtryk for mang-
lende modtagelighed for en paamindelse, for-

kyndelse olgn.: *jeg (har) lært at . . bie,
|
Til

Øreproppen selv han drager ud.Grundtv.PS.
11.461. -pude, en. [III.6.5] (l.br.) om
(mindre, øverste) hovedpude. vAph.(1764).494.
Schand.IF.83. -pnnggraevlini; (Lieber-

kind.DVX.141) ell. -punghare, en. (zool.)

pungdyret Peragale (lagotis), med meget store

øren (III.2). Sal.*XIX.718. -pnst, et. (ænyd.

d. s.; jf. III. Øre 4.3 og I. Pust 1; arkais.)

ørefigen; lussing. Cit.l701.(GldgsSkæmt.l9).
CBernh.NF.XII.156. -rim, et. [III.9.i] (jf.

III. rime I.2; l.br.) mods. Øjerim: lydligt

korrekt rim. vore Digtere . . skrev saa mang-

foldige Gange Øjerim for Ørerim. PJern<i.

(Tilsk. 1908. 198). Ulla Albeck. Da. Stilistik.

(1939).108. -ring, en. se Ørenring, -ryg,
en. (jf. Ryg 6 slutn.; vet.) den ydre, hvæl-
vede flade af et dyrs øre (III.2). HKrabbe.
HestensAnatomi. (1885). 129. LandbO.IV.852.
-sand, et.

f';//.
-krystal, -støv og II. Sand 1;

anat., zool.) d.s.s. Høresand. Anat.(1840).
11.309. SaUXXV832. -sang, en. (æda.

10 øræ(n)sang (Harp.Kr.9.106); jf. III. Øre 7.2

;

nu næppe br.) syngen (6.6) for ørene; øre-

susen. VS0.IV.041. MO. -skaal, en. I)

(anat.) det ydre øres fordybning med over-

gang til øreaabningen: øretragt. AWim.DB.33.
2) [IILII.5] (især foræld., dial.) en med et

øre (en hank) forsynet skaal (især af ler).

*Jeg tilstaaer gierne . . at en Øre-Skaal, om
man den bruge maatte,

|
For Thee- og Caffe-

Kop iblant os kunde gdidie.Anti-Spectator.34.

20 Til Grøden drak man det gode, søde Juleøl,

der stod i „Øreskaale" paa Bordet. JSMøll.
FH.II.281. UfF. -skarn, et. (ænyd. d. s.;

nu næppe br.) d. s. s. -voks. Apot.(1791).222.

VS0.IV041. -ske, en. (ænyd. øreske(d);

jf. I. Ske 3) et (især tidligere anv.) skefor-

met (toilet)redskab til rensning af øregangen.

Fruent.(1799).IV101. *En Zephyr mod Spei-

let gled
I

Frem med Øreskee (sv. orig. orslef^.

Aarestr.SS.V43. SophMull.VO.240. Boers.

30 VetF.112. -skingrende, part. adj. [III.

8.3] (jf. -sønderrivende^ om skarp lyd: som
skingrer (l.i) i ørene, (nu) udløstes hans .

.

Glæde i en øreskingrende Fløjtetrille. Pon<.

LP.^I.138. -skive, en. (fagl.) nøgen (rund,

oval) plet paa hver side af visse fugles hoved

(høns, duer) . JPedersen -Bjergaard. VortFjer-
kræ. (1901).34. KRDahl.Raceduen.(1923).193.

-skrifte (EJessen.RI.129.141.jf.NordConv
Lex.V298) ell. -skriftemaal, et. (Øren-,

40 Birckner.II.243). [III. 7 03 8.2] (jf. -higt; for-

æld, ell. katolsk-kirk.) hemmeligt, privat skrifte-

maal (hvorved den skriftende taler ligesom i

øret paa skriftefaderen). Amberg. VS0.IV.041.
Kofoed-Hansen.L.373. -skrue, en, se Øren-

skrue, -skseg, et. (1. br.) kindskæg; bakken-

bart, en deilig Dreng, han havde paa Skiø-

det . . vilde gribe ham i Øreskiægget. Oe^i.

Øen.(1824).IV344. O -skærende, part.

adj. [III.8.3] om skarp lyd: som skærer i

50 ørene; øresønderrivende, en øreskærende Larm.
HFEw.VT.II.202. Esm.I.103. -slaaende,
part. adj. [III.8.1] (jf. -vækkende; sj.) iøre-

faldende. Det mest øreslående Særkende for

Øbomålet er Mangelen på Stødtone. FDi/r-

lund.Uds.22. -smerte, en. [III.7.i] (jf.

-pine, -ve, -værk; med.) især i flt., om (varige)

smerter i øret, fremkaldte af tandpine, nerve-

gigt olgn. ell. spec. af ørebetændelse; Otal-

gia. VSO. IV 041. Panum.666. -smiger,
60 en. [III.8.3] (1. br.) om hvad der smigrer

(3.2) øret. HBrix.(BerlTid.^V,1949.Aft.6.sp.7).

-smovs, en. [III.8.3] (jf. I. Smovs 1 slutn.;

talespr., sj.) om hvad der glæder, behager

øret; ørenlyst. S&B. Larsen, -smykke, et.
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(sjældnere Øren-, HCLund.Samler.I.(1803).

16). (ænyd. øre-, ørnesmykke) et i øret (øre-

flippen) anbragt smykke (ørenring olgn.). Anti-
Spectator.94. Nationalmus A. 1951. 101. Berl

Tid.'liil953.M.10.sp.3. -snegl, en. I) (jf.

-snekke; l.br.) d.s.s. Snegl 2.5. 2) [III.ll.s]

(zool.) mosesneglen Limnæa auricularia, hvis

skalmunding er øreformet. Brehm.Kryld.795.
SaVXV.841. -snekke, en. (jt. II. Snekke
2.2 ; anat., foræld.) d. s. s. -snegl 1. Moth.
Conv.014. VS0.IY041. -snip, en. (jf. I.

Snip 2.1 ; 1. Ir.) d. s. s. -flip. KBirket-Smith.
Kulturens Veje.I. (1941). 270. B.T."U1952.4.
sp.4. -sparekasse, en. [II.I.3-4] (jf. Skole-

sparekasse; foræld.) sparekasse for ganske

smaa indskudsbeløb (afløst af sparemærke-
systemet). LovNr.64^''l2l880.§10. Skole- og
Øresparekasserne . . I Aaret 1880 fandtes

lait ca. 25 af saadanne Kasser. HLBisgaard
& Schiødt. Danmarks Sparekasser. (1910). 121.

-spejl, et. [III.7.1] (jf. -kikkert; med.) et

til undersøgelse af øret (øregang, trommehinde)
anvendt instrument, som er forsynet med et

spejl, der reflekterer lyset ind i øret. Prakti-

skeIagttagelserompathol.Anatomie.(1839).165.

SaVXXV.841. \\ ogs. d. s. s. Pandespejl. SaV
XXV841. -spids, en. [III.2] (jf. -tip i;

det yderste (spidsen) af et dyrs (tilspidsede,

især opstaaende) øre. LandbO.lV.852. -sprog,
et. [III.8.1, 9.1] (1. br.) mods. Øjesprog, om
sprog, der opfattes gennem øret. Sal.XVI.551.
-spytkirtel, en. (jf. -kirtel; anat., zool.)

om hver af de to store, bag underkæben (foran
øret) liggende spytkirtler; Glandula parotis.

Anat.(1840).II.345. Boas.ZooU622. -sten,
en. i) ^;;7. -krystal, Sten 6.4 slutn. og Torske-
pande 2; anat., zool.) d.s.s. Høresten. Anat.

(1840).n.318. Boas. Zool.* 28. 2) (rimeligvis

omdannelse af dial. olsten, sv. dial. ol-, or-

sten (se u. II. Ol), ved tilknytning til II. ør

ell. III. Øre (7.i); nu næppe br.) stenart (kalk-

sten), anv. mod visse husdyrsygdomme; om
stinksten: Man foregiver den god til Sviinene

naar de have Øre Sygen (hvorfor den) kaldes

Øre-Steen. Cit.l758.(GkS2°723.4dePart). 3)
[Ill.ll.e] (fisk., dial.) sten (med en indsnæv-
ring paa midten), der bindes som sænkesten

paa garn. Moth.^022. UfF.(Fyn). om større

sten, hvortil garnet fæstes: Uhrskov.T0.115.

t -stikker, en. (zool.) d. s. s. Stankelben
2.1. vAph.Nath.VII.567. OFMiill.ZoolPr.171.
-stjært, en. se Ørenstjært, -stol, en. I)

(jf. I. Stol 6.1) t det ydre øres basis, siden

bliver Haarene, Ørestolene, Halsen, Tand-
kiødet, Tænderne (osv.) undersøgt (0: paa
kvinde, der skal antages som amme).Strack.
TvendeTaler.(overs.l784).37. 2) (l.br.) d.s.s.

Øreklapstol. Den nye Litteratur. 1.(19 23 124).
234. -strop, en. (rimeligvis spøg. til Strop

2; jf. Ørestrut u. Strut l.i; sj.) om et dyrs
(opstaaende) øre. (hunden sætter) sig til

at maale Hoppen, overlegen fra Ørestrop-
per til U&lekvast.Fleuron.STH.n. smst.40.
I. -stykke, et. [II.I.3] se u. I. Stykke 5.4.

II. -stykke, et. [III.2] (især fagl.) om
del af en ting, der anbringes ved, i nærheden
af øret; fx. om del af telefon (2.i): MeddRytt.
19.57. jf.: Vandtætte skibstelefoner med . .

lydisolerende gummiørestykker. Vikingen.
^U1951.21.sp.2. del af høreapparat for tung-

høre (jf. -fanger^; Tidsskr.f.tunghøre.1954.5.

-stov, et. (sj.) d. s. s. -sand. Lutken.Dyr.^
XIV. S&B.

10 Ore-sand, propr. {glåa. æda. Øræsund,
run. (dat.) ura suti (af ØrasundJ, oldn.

Eyra(r)sund; til I. Ør, I. Øre) om Sun-
det (se Sund sp.1003*') mellem Sjælland

og Skaane (Moth.Conv.S368. Harboe.MarO.
Stedn.II.39. Hald.Stedn.212); undertiden spec.

om den nordlige del (til syd for Helsingør).

DendanskeLods.(1843).105. smst.(1866).139.

II
(især gldgs.) i best. /.; Øresundet. Conv

Lex.XX.338. Fridericia.DPH.202. \\ hertil

20 ssgr. Øresund- fLige saa københavnsk eller,

om man vil, øresunddansk som Stilen,

er overalt i denne Bog (0: Georg Bran-
des: Kritiker og Portraiter) Synet og Sma.-

ger\..VilhAnd.L.I.183. Øresundstat. Galsch.

H.80) ell. (i alm.) Øresunds-, fx.: Øre-
sunds - kyst(en) (Pont. LP. VII. 121), -løb

(0: i kaproning. Sportsleks.II.688), -maal
fSjællands Sundkyst er, sammen med Skaa-
nes Vestkyst, Sædet for det saakaldte „Øre-

30 sundsmaal", der viser mange Overensstem-
melser med Skasinsk.. Brøndum-Nielsen.GG.^I

.

(1950).49), -pokal (0: rosportspræmie. Sports-

leks.II.688), -sild (Krøyer.III.156), -svøm-
ning (spec. om distancesvømning over Øre-

sund mellem Sverrig og Danmark. Sportsleks.

11.689), -told (d. s. s. Sundtold. JMandix.
K.31. Troels L.UII. 112.V 146. til Told 3:

(han) var ansat i Øresundstolden. /safcDm.
FF.460. jf. øresundsk told (u. øresundskj."

40 Øresunds Told paastaaes nu at beløbe sig til

sex Tønder Guld aarlig. PAHeib.(For Sand-
hed.II.18). Kierk.V1.284), -torsk (Krøyer.

11.41), -uge (o: uge, i hvilken der aarligt af-

holdes internationale kapsejladser i Øresund.

Sportsleks. II. 689); se ogs. SaVXXV841.
TelfB.1953.1.4122. oresnndsk, adj. ['ø-ra-

|Son'sgf] (nu sj.) adj. til Øresund. NvHaven.
Orth.b2.'>' De røde Vandmænd blusser, og
Tangen dufter. Det kan ikke være mere øre-

so snndsk.BerlTid.^U1921.Aft.4.sp.4. spec. {jf.

Sund-, Øresundstoldj; den Øresundske Told.

Reskr.^"! 10 1693. det Øresundske Toldvæsen.
Reskr.^Viol729.§4. Den Øresundske Told-

tarif, en Haandbog for Handlende og Søe-

fårende. F Thaarup &HA Martensen, (bogtitel.

1821).

Øre-sns, et. (l.br.) I) [III.3.3, 8.1] om
(vindens, luftens) sus (1.1.4) om ell. for ørene.

Sønderby.(Detdanskeland.(1952).18). 2) [III.

60 7.2] d. s. s. -susen. Dykkeren.1927J28.43. -su-
sen, en. [III.7.2] (jf. -klang, -sang, -sus

(2) og suse I.5 ; især med.) susen i ell. for

ørene; Tinnitus. Rostgaard.Lex.015b. Apot.

(1791). 34. Nogle Mennesker faa Øresusen
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af Kmm]^il\er. TidensKvinderMtl929.31. Kli-

niskOrdbog} (194:5).570. -isvainp, en. [III.

11.4] (jj. Judasøre 2; nu næppe br.) 2( den

øreformede (bævre)svamp Exidia Fr. Rostr.

BP.59. -svin, et. (zool.) I) [III.2.2] d.s.s.

Penselsvin. BerlKom.XXIV.185. 2) (ænyd.

ørsvin (se Tanteje sp. 815^"); vistnok egl. til

II. ør, i bet.: vilter, tumlende ligesom i ørhed;

nu muligvis knyttet til III. Øre (11. i), med
forestilling om luffernes ørelignende form) om
forsk, delfiner, dels: springeren (Delphinus

delphis) ell. tumleren (marsvinet, Phocæna
communis). TrondhSelskSkr.IVlll. VSO.IY
042. jf. S&B. D&H. dels om spækhugge-

ren, Orca gladiator (Nemnich.) ell. (nu) om
tantejen , Tursiops tursio. 8al.V92. Danm
Fauna.Y223. -sæl, en. ^^y. Luffesæl; zool.)

havdyr af den de ægte sæler nærstaaende

familie Otariidæ, med smaa udvendige øren

(jf. Sø-bjørn, -løve^. NordConvLex.Y 485.

Danm Fauna. Y 144. -sanderrivende ,

part. adj. [III. 8.3] (jf. sønderrive 2.1 og

trommehinde-, ørehindesønderrivende ; især

talespr.) om skarp, voldsom lyd, skrig, daarlig

musik olgn.: overmaade stærkt lydende; (øre)-

skingrende; øreskærende; hvinende (falsk).

Kampen fortsættes i fuldkomment Mørke
— indtil Alt ramler sammen under et øre-

sønderrivende Skrig. Drachm.VS.186. CMøll.

FraStudenterdagene.(1895).21. Larsen, jf.

mere tilfældige ssgr. som øresønder-flæn-
gende (Gladkow. Cement. (overs. 1927). 362),

-savende (se u. søndersave^, -slidende
(ErlKrist.OM.62).

I. Øret, en. se Ørred.

II. »ret, adj. {jf. no. dial. aurutt, gruset;

nu næppe br.) af I. Ør 1; i ssg. sandøret,
sandet og gruset. Cit.l736.(JySaml.4R.III.

240).

III. eret, adj. ['ø-raf] (ænyd. d. s. (som
2. led af ssgr., se fx. hel-, -slud(der), slug-,

tykøretj; til III. Øre) I) til III. Øre 1-9

(jf. ogs. 10.1^, om levende væsen, som af na-

turen er udstyret med øren (III.l); i alm.

spr. kun som sidste led i ssgr. I.l) til III. Øre
2.2: som har øren af en vis (ved første

led angiven) bygning (form ell. stilling);

saaledes i ssgr. (til dels med overgang til

uegl., overf. bet.) som flad-, hæng-, klap-,

lang-, muse-, slap-, slat-, slot-, slud-, slud-

der-, slug-, sluk-, slukken-, spids-, strit-,

stump-, vidøret. 1.2) til III. Øre 6: hvis
øre(n) har en vis (mangelfuld, mis-
handlet, lemlæstet) beskaffenhed; i ssgr.

som en-, hel-, studsøret. 1.3) til III. Øre

6.5: som holder sine øren (og sit ho-
ved) i en vis (særlig) stilling; i ssg.

hældøret (jf. ogs. hængøret ofl. u. bet. l.\).

1.4) til III. Øre 9.1: hvis høreevne er af
en vis beskaffenhed; i ssgr. lyd-, tykøret.

2) til III. Øre 11; især m. flg. anv.: 2.1)

(zool.) til III. Øre 11. i; spec. om fugl: som
har ørelignende fjerduske ell. hudlap-
per (af en vis art), den ørede Grib (d.s.s.

XXVn. Eentrykt '•/. 1954

Øregnh).BøvP.II.401. øret lappedykker, se

Lappedykker 1. || som sidste led i ssgr.:

Rødøret Amandine (med en skarlagenrød

kindplet ved øret). Spermestes oculea. Wiese.

T.I.llO. 2.2) 3( til III. Øre 11.4.
|| (jf. øre-

formetj om blad: som ved sin grund har
paa hver side et mindre, afrundet, ud-
staaende afsnit (lap, flig); auricula-

tus. Hornemann. OP.^xXX. Lange. Flora.LVii.

10 Warm.Bot.706. \\ om plante, som bærer saa-

danne blade: øret pil, Salix aurita L. (jf.

Ørepil og Salviepilj. Hornemann. OP.^870.
CVaupell. S. 61.110. Rostr. Flora. 7." (1917)

.

111. 2.3) til IH. Øre 11.4: som er for-
synet med øre ell. (et vist antal) ører.

øret . . K&r. S&B. Feilb. || især som sidste

led i ssgr., navnlig med et talord olgn. som
første led (se ogs. u. enøret^. Een- og toørede

LerksbT. SophMii,ll.VO.450. en stor, flerøret

20 Krukke. sms<.49(?. en etøret (alm.: enøret

j

ternn. NisPet.EB.76. et stort fireøret Fad.

JohsBrøndst.DO.in.63.
rV. »ret, adj. (ell. perf. part.) se u.

II. ør og TV. øre.

Øre-tang, en. (med.) instrument (tang)

til operation i øret (III.7.i). Kirurg Instr.71.

-tap, en. (arkæol.) øre (III.ll.s) af form
som en tap. lave Bægre med en Hank eller

Øreta^. Aarb.1936.174. -telefon, en. (fagl.)

30 d.s.s. Høretelefon, Telefon 2.1. OpfB.*II.

620. om tilsvarende del af stetoskop (hørerør):

JacPaludan.TS.137. -tip, en. [III.2] (l.br.)

f) {ænyd. d. s.) m.h.t. dyr: d.s.s. -spids,

paa 60 Alen sigtes lige efter Øinene (o: paa
haren) — paa 70, eet Qvarteer foran, og saa

høit som Øretippene. Bhc/i.fi92(?;.Zy7Z.66.

2) m. h. t. mennesker: d. s. s. -flip. VSO.IV
042.VII.159. hun blev rød lige til Øre-

ti^Tperne. Tolderl.F.L4. D&H. -torsk, en.

40 (af I. Øretæve ved tilknytning til II. Torsk;

vulg., 1. br.) øretæve (I), (han kom) lidt Krudt
i Essen . . og han fik sig en Øretorsk saa

han saa over tusinde Sole paa Himmelen.

OBock.Diamantsnedkeren.fi91 0J.35. -tragt,
en. I) (med.) tragtformigt apparat til under-

søgelse af øret (øregang, trommehinde). Kirurg

Instr.69. 2) (jf. -skaal og Tragt 2.4; 1. br.)

det ydre øres fordybning (tragt) med overgang

til øreaabningen; ogs.: tragtformigt (ydre) øre

50 (hos dyr). Køerne (gik med) higende Halse

og fremadvendte Øretr&gte. HansPovls.HF.

26. I Øretragte og Næsebor sidder Kulstøv.

ErlKrist.NS.141. -tromle, en. (jf.-trovcL-

me og I. Tromle 2.i ; nu næppe br.) d. s. s.

Trommehule. vAph.(1759).325. sa.B0.139.

-tromme, en. (jf. -tromle og I. Tromme
2.1 ; anat., nu ikke i rigsspr.) om trommehule

(Moth. Conv. 014. Bøtcher.B.65. jf. VSO.IV
042) ell. trommehinde, (man maa) have en

60 usædvanlig fiin Øretromme for at mærke
Slagene i hans Pianissimo.Bo^g'es.L./.lJ^. jf.

III. Øre 7.3: Jeg maa holde for mine Øre-

trommer. KbhAftenp.1772. sp.441. -træk-
ker, en. (til trække 14.i; ikke i rigsspr.)
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ørefigen; lussing, (han) langede Søren en Øre-

trækker, saa det sang. Nordkild.SF.56. -tud,
en, (jf. -horn 1 ; spøg., sj.) d. s. s. Hørerør 2.

*laan mig blot den Øretud (eng. orig.: ear-

trumpet^,
|
hvori min døve Moster hørte

læse
I

af ^\\)\en.Drachm.DJ.II.166. -tude,
V. vbs. -else (s. d.), jf. -tuderi. (holl. oor-

tuiten; til III. Øre 8.2; l.hr.) tude en noget

(bagvaskelse) i øret; optræde som øretuder.

PEMull.^204. Hans Øretuden har giort ham
almindelig iorhaåt. VSO.IY042. øretudende
slægt (o: slægtninge). NMøll.N. 149. -tu-
delse, en. fit. -r. (nu næppe Ir.) vis. til

-tude; ogs. om den saaledes fremførte ytring

(bagvaskelse), bagtalelser, øretudeiser (1819:
Øretuderier; 1948: Sl&dder). 2Cor.l2.20 (Chr.

VI). -tuder, en. ({f) -tudere. Pflug.DP.
855). (ænyd. øre(n)tuder(e), no. øretuter, holl.

oortuiter; jf. Fisseltuder (u. Fisseltud^ og

Øre-blæser, -finke; til III. Øre 8.2 og III.

tude 2.1; ^7. -tude; nu CB, lidt gldgs.) person,

der ivrigt, hemmeligt, i ond hensigt fremfører

sladder, bagvaskelser, især for at vække den

paagældende persons mishag med den bag-

vaskede, bringe disse i et indbyrdes fjendtligt

forhold, yppe konflikt, fjendskab. Lad dig

ikke kaldes en Øretuder (1938: Sladderhank^,

og efterstræb Ingen med din Tunge. Sir.5.16.

Øretudere, Bagvaskere (1948: hemmelige og
aabenbare Bagvaskere^. Æom.2.3^. Kom hid

din Hund, din Øretuuder, din Hyckler, som
aldrig meener noget af det, du siger. Holb.

Tyb.IY.4. Præsten blev af en Øretuder under-

rettet om denne Smutten (o: karlens be-

søg hos pigen i præstegaarden). Blich.(1920).

XXVIII.139. Øretuderes og krumryggede
Hofmænds Snogehvislen. /Sc/iacA;.i63. (hertu-

gen vilde) udjage Munkene af Klostret .

.

da Øretudere havde bagvadsket dem for

at staa hans hertugelige Myndighed imod.
Mackeprang. Løgum Kloster. (1937). 8. hertil,

om kvinde (1. br.): Øretuderske. vAph.
(1759). 325. YS0.1Y.042. MO. -tuderi,
et. fit. -er. (jf. -tudelse og Fisseltuderi; nu
O, lidt gldgs.) øretuden; (listig) bagvaskelse.

Gram.Nucleus.1821. Med alle Deres Bag-
vaskelser og Øretuderier skal De dog ikke

kunne skade hende hos Oheisten. Skuesp.X.
142. *Ved disse trædske Qvinders Øretude-
rie . .

I
Blev jeg til Daarskab pustet op.

Wilst. Overs. afEuripides. (1840). 305. Senere,

under ny Indtryk af Øretuderiet fra Dan-
mark, slog De (o: Bjørnson) om paany.
Brandes.(Pol.'''Ul887.1.sp.5). -tvist, en.

se Ørentvist.

I. Øretæve, en. ['ø'raitæ'va] (dial.

(kbh.), vulg. ell. spøg. Øren- (StormP.Det
er ikke mig1(1920). 9) ell. (især) Ørens-.
TomKrist.LA.90. Svikmøllen.1931.14. OrdbS.
(kbh.)). fit. -r. {no. øretæve (-teve, -tæva);
til III. Øre 4.3; sidste led er rimeligvis en
sideform til Tave (se u. I. Tage^ i bet. ,,slag"

(ogs. i ssg. Haandtave, slag i haanden;
se L Haandtage^, til verbet tæve, slaa (jf.

III. tæve^; se Brøndum-Nielsen.ST.204ff.
og NatTid.^Vsl941.7.sp.5ff. smst.*U1941.

lO.sp.lff.; dagl. (næsten vulg.) ell. dial.

(Thorsen. 190. Hedebo.170. Fr Grundtv. LK.
66. OrdbS.(Sjæll., Fyn)); jf. II. -tæve) slag

(især med den flade haand) paa øret ell.

kinden; lussing; ørefigen; ofte i forb. som
faa ell. give (en) en øretæve (Cit.1774.

(GldgsSkæmt.34)), et par (flade) øretæver
10 (Tilsk.1920.1.180. JyllP.Vil922.4.sp.2. Lind-

skovHans.NH.251), lange, stikke (II.7.2)

(en) en øretæve, slaa (Kulsvier B. 30),
smække (III.3.2) øretæver, lange (Gravl.

EB.57) ell. stikke (11.38.?) (en) en øre-

tæve ud ofl.; (kunne) staa (II.6.5) for
(CLundgaard.Ismael.(1899).10) ell. tage (Pol.

^Viil944.11.sp.l; jf. II. tage 16.3^ en øre-
tæve (uden at blinke); m. attrib. adj.

ell. part.: en flad (I.2) (jf. ovf. 1.9),

20 flamsk (2), kraftig (Tode.SJJ.163), rig-

tig (Kulsvier B. 30), varm (I.9), velfor-
tjent, vældig (MartinAHans.JR.205) øre-
tæve olgn. Crispin gir Marin een Øre Tæve,
saa hånd falder om. KomGrønneg.

I

II.242.

Konen . . gav sin Mand en Kindhest, eller

som man siger paa got Siællandsk, en Øre-

tæve. Det Latterlige Pølsegilde.(1783). 4. *(jeg)

gav med Kæmpe-Næve
|
Brat Prindsessen

. .
I

Slig en Øre -Tæve,
|
At hun meende,

30 hun fik to. Grundtv.Saxo.11.38. saadanne Øre-

tæver vilde jeg aldrig lade mig byde, hvor-

vel jeg kun er en grov Gaardskarl./ngf.L./.

88. Øretæver skulde hun have ! TomKrist.LA.
86. Giv mig saa den Øretæve. KMunk.E.
54.

\\ (jf. give en paa lussingen (u. Lussing

1), faa paa tæven (u. II. Tævej ofi.) spøg.:

(han) fik et Par paa Qixeid&\erL. Soya.Smil
saal(1944).199.

||
(spøg., især jarg.) i talem.

Vil du lægge Kind til, saa vil jeg lægge
40 Næve (saa skal vi faa os en dejlig Øretæve).

Grundtv.Da.Ordsprog.^(1875).nr.l887. der er

Øretæver i Luften (jf. Luft 2.i). KAbell.

M.80. sml.: Himmel 2.3 slutn. *Han ser, som
ved et Lyn,

|
den hele Himmel fuld af Øre-

tæver. AaBerntsen. Den kostelige Gave. (1929).

44. det trækker op til øretæver, se u.

trække 49.io. man maa tage øretæverne
i den rækkefølge ell. orden (JesperEw.

De rige Aar. (1947). 72), de falder (i), se

50 Rækkefølge 1 (jf. Vogel-Jørg.BO.385). som
trusel (om øretæver): Skal jeg tage Hul
paa en ny Kasse ØietæveT? DSt.1918.

65. TomKrist. Overs. af Farrell: UngeLonigan.

(1942).77. II
uegl, om kraftigt slag (jf. III.

tæve 2) ell. (overf.) om højst ubehagelig til-

skikkelse: lussing (2); smæk (II. 6). „Bare en

Øretæve (0: let slag med skomagerhammeren),
saa (skoene) kan hænge sammen," sagde Me-
ster til Jens.AndNx.PE. 11.40. Regningen

60 lød paa 2000 Kr. ! Se, det kaldte han en

Øretæye\Fleuron.K0.44. || hertil (jf. ind-

byde 2; især talespr., spøg.) ssg. øretæve-
indbydende, om en person(s adfærd): i

høj(este) grad irriterende (ved sin vigtighed,
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uopdragenhed osv.). DagNyh.^^lil930.Sønd.
14.sp.4. (han) bemærkede, øretæveindby-
dende høfligt: „Meget rigtigt, Doktor." Jes-

perEw.AP.234. Til Tider er hun (o: hoved-

personen i en roman) direkte øretæveindby-
dende. ,Sc%ierj?YPo^"/ioiP39.7.sp.4;.

|p>II. ere-tæve, v. (til I. -tæve; 1. ir.)

give øretæve(r). man havde skiændigt be-

handlet . . øretævet og pryglet hinanden.
Iris.l793.II.319. -vaffel, en. (jf. II. Vaf-

fel; nu især dial.) ørefigen; lussing. Lunde.
HG.61. saa gav jeg Fyren . . en Ørevaffel,

saa det klaskede. [CLundgaard.J„DonJuan"

.

(1896). 41. -vand, et. (anat.) lymfeagtig

vædske i det indre øre. Lutken.Dyr.18. -vaps,
sulst. (jf. II. Vaps; dial.) ørefigen; lussing.

Fabricius.Drejø.(1882).105. UfF.(Fyn ofl.).

-varmer, en. [III.2] I) d. s. s. -beskyt-

ter 1. Manufakt. (1942). 126. jf. Ørenhaar:
Frøken M. havde Ørevarmerfrisure.
AWinding.SD.lOO. 2) (jf. III. Øre 4.3 o?

IL varme 1.5; spøg., dial.) ørefigen; lussing.

ZakNiels.GY'(1883).56. UfF. -vask, en.

spec. (jf. ty. (t) ohrwa(t)sche ; se u. I. va-

ske 1.2 f'vaske ens øren osv.); sml. -vasker;

dial.} ørefigen; lussing. *Graaulven (søger)

sin sultne Tand
|
At slaae i Bjørnens Bringe.

|

Men med en vældig Ørevask
|
Den Gamle

ham modtager. Winth.ND. 91. MH. 11.95.

MDL. (Lolland). UfF. (Lolland, Langeland).

-vasker, en. spec. (jarg., dial.) d. s. Sol-

datens Fryd. 1876.nr. 1,4. sp.l. Pol. "U1926. 4.

sp.l. -ve, en. (nu dial.) øresmerte(r) ; øre-

pine. Moth.Conv.015. Agerbech.FL.177. Am-
berg. Feilb. -vidne, et. se Ørenvidne.

-vinke, en. [III.4.3] se u. I. Vinke, -vis,
adv. [11,1.3] øre for øre; i smaa beløb, hun
(skyldte) Madam Hansen 6 Kr., som hun
til forskjellige Tider havde laant af hende
ørevis. Schand.SB.252. -voks, et. (jf. -fedt,

-skarn og Voks 1; spec. anat., med.) en af
kirtlerne i øregangens væg afsondret gulbrun,

fedtet masse, der beskytter øret mod insekter

olgn. (men ved for stærk udskillelse kan danne
en øreprop (2)); Cerumen. vAph.(1759).325.
Anat.(1840).II.293. Lieberkind.DVX.52. jf.

-prop 2: „Ja, jeg ka' nu ikke høre no'et —

"

. . „Kontorørevoks, Møller." KAbell.M. 16.

-vækkende, part.adj. [III.8.1] (jf.-slaa,-

ende; sj.) iørefaldende, nogle ørevækkende
Rim. Schand.TF.II.llO. -værk, et. {æda.

øræ-, øræn-, ørnæwærk (HarpKr.18.63.130)

,

oldn. eynarverkr; nu især dial.) øresmerte(r)

;

ørepine. D&H. jf. Esp.409.

Or-figen, -gehæng, se Øre-figen, -ge-

hæng, -hed, en. (jf. Ørsel, Ørske; især tO)

den tilstand at være ør (i hovedet). Hovedpine,
Ørhed, Svingel. Tode.ST.II.27. jeg skriver

Løst og Fast, som det vil falde mig i Pen-
nen . . med en vis Ørhed og Tunghed
i }io\edet.Molb.(Hjort.B.I.29). JakKnu.R.
273.

II
tidligere (jf. Kringe-, Ringsyge 2; vet.)

om drejesyge (hos faaret). OeconH.(1784).
111.120. -hovedet, adj. (ænyd. ørhovdet;

1. br. i rigsspr.) ør i hovedet; hovedør. at give

ørhodede (0: berusede) Cavalliers en . . Lej-

lighed til at brøle og stime endnu højere.

JPJac.1.127. om dyr: (hesten) tumlede ned,
ramt af Knappen (paa ridepisken) mellem
Ørene, og blev ført ud, sviende og ørhove-
det. Gjel.R.118. Hjernebetændelse hos Kvæ-
get er vel ofte af tuberkuløs Natur . . Et
gammelt Navn for Sygdommen var at Kvæ-

10 get var ørhovedet eller ørt. Boers.VetF.147.
Ø-rige, et. (jf. Ø-land 2, -stat^. Bidrag

til det vestindiske Øriges . . Herpetologie.Ft-
denskabelige Meddelelser fra den naturhist. For-
ening.1862.153. Filippinerne . . er et vidt-

strakt Or\ge. Krarup Niels. G0.87. alle Syd-
havets Øriger. P0VI1I942. 8. sp.l. især dels

om England: RichPet.Kingo.(1887).62. det
engelske Ørige. PoUU1941. 2. sp. 2. dels om
Danmark: Munch.(DetnyAarh.IV,2.466). det

20 danske Ørige tegner sig i Folkeviserne.

JVJens.(Gyldendals Julebog.1951.27).

I. Ørk, en. [ø^g] (sj. Ørken. FrGrundtv.
LK. 34.178. — sj. skrevet Yrk. Draehm.
KW.91). fit. -e (DFU.nr.36.9 (her dog sna-

rest gi. kasusform (gen.) i ent.). Bornholms
Tidende.''! 1 1903. l.sp.3. jf. Feilb.) ell. -er

(Moth. 024. Thiele.1.297. Troels L. II. 146.

Rørd.B.45). {ænyd. glda. d. s., sv. dial. ork,

oldn. ork ; sideform til I. Ark (jf. Brøndum-
30 Nielsen.GG.I.131.188); foræld, ell. dial.) stor

kiste, ofte med jærnbeslag, af egetræ og med
udskæringer (jf. I. Ark 1), navnlig anv. til

opbevaring af linnedklæder ell. sulevarer, mel

olgn. *Liden Kirsten hun gaar til Ørke,
|

hun klæder sig saa virke (o: saa omhyggeligt).

DFU.nr.36.9 (efter DgF.VI.194; jf.smst.II.

415.III.55). I Forstuen (paa herregaarden

Kølbygaard) siges den Tid at have staaet ad-

skillige store „Ørker" eller Kister, fyldte med
40 Penge. Thiele. 1.297. En Egetræs Ørk med

udskaarne Fyldinger. Kunstudstill. (1879).27.

en Ørk, en buelaaget Kiste med svært iern-

heslag. Skjoldb.A.64. Rietz.854(skaansk). Esp.

409. Feilb.

II. Ørk, I. Ørke, en. se Ørken.

II. Ørke, et. ['øyjo] (ofte Yrke ['j/rfifa]

Blaum.AH.'(1896).77(men sa.AH.77: Ørkej.

Rørd. Regnbuen. (1919). 80). fit. (1. br.) -r.

(ænyd. d. s., sv. no. yrke, oldn. yrki ; vbs. til

50 III. ørke; ;;/. I.Ork(e) || i slutn. af 19. aarh.

genoptaget fra sv.; i rigsspr. især anv. af

sprogrensere (jf. Sv Claus.NM.61)) virksom-
hed; arbejde; gerning; virke (LI). *da

var det gavnløst Ørke
|
At tale til dig

om min Strengeleg.^icA.TT.74(c>o Styrke).

*Sang, vor Hjelper i vort Yrke,
|

. . Du os

følge, du os styrkel Recke.Digte.VII.(1911).

64. *endt er . . Dagens Ørke. Thuborg.Vej-

fårende. (1929). 56. jf. Feilb. (u. ørk;. spec.

60 (efter sv.) d.s.s. Fag 2.2: Al Strandjagt pas-

ser af nærliggende Grunde bedst for Kryb-
skytter, Jagtejere og Skytter af Yrket.

Idrætsmanden vil jage — ikke vente. Figf

Møll.HJ.155.
II S (jf. Ørkedag 2) ved (urig-
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tig) tilknytning til ørkesløs anv. om ørkesløs

(forgæves) adfærd. *det er én Gang saa,

at Folket vil det,
|
og stritte derimod er

bare Yrke. SophClauss.N.118. III. erke, v.

[lørga] (ogs. yrke ['^/fSfa] LHøyer.G.3.117.
NMPet.V, 2.496. Rørd.VM.46). -ede. vbs. jf.

II. Ørke. {ænyd. ørke, glda. yrke, æda. yrkia

(m. perf. part. urt, yrt; jf. præt. run. urte,

urnord. wurte, wor(a)hto ; se Brøndum-Niel-
sen.GG.I.122.II.2.50), sv. yrka, no. yrke, oldn. lo

yrkja (præt. orti, perf. part. ortrj, oht. wur-
ken, eng. work (oeng. wyrc&n), g'oi. waurkjan
(præt. vfa^arhta,); sideform til II. orke; dial.

ell. hos sprogrensere) arbejde (med); be-

arbejde (til udnyttelse, brug); ogs.: over-
komme; magte; orke; flytte, bevæge (no-

get tungt). Moth.054. (stenene) ere af den
Størrelse, at 4 til 6 Karle kand ikke rokke
eller yrke dem langt. LHøyer.G.117. Rask.
Fynske BS. 70. MDL. Feilb. UfF. (Sjæll, 20

Fyn ofl.). refl.: nu trænger jeg til at ørke
mig (o: røre mig) lidt. Rowel.Br.l37. || især

m.h.t. jord: (op)dyrke. den rette Maade
paa hvilken Jorden skal ørkes og åjr-

kes.LTid.1756.290. Smaaejendomme .. som
kunne ørkes med et Par Køer eller Stude.
Blich.(1920).XXII.6. Thyreg.BB.I.341. *Du
Husmand, som ørker den stridige Jord.

Skjoldb.SM.dedik.flJ. MDL. 666.673. Feilb.

Ørke-, i ssgr. (ogs. Yrke-; med gen.- 30

sideformen Ørkes- (Yrkes-), i olm. spr.

kun i ssg. ørkesløs (s. d.)) til II. Ørke (ell.

III. ørke^/ saaledes (foruden Ørkedag og

ørkesløsj foræld, ell. hos sprogrensere fx.:

(Baggesen) vendte tilbage . . til sin for-

rige Yrkemaade, Rimbrevet og den satiri-

ske Eipistel. NMPet.V, 2.565. et Hierte stort

(0: fuldt) af Yrkesglæåe. ThitJens.AB.55.
en Mand, der er yrke skraf tig. (r/ScM^^e.

(Nationen. 1942. januar, l.sp.l). -dag, en. 40

(no. yrkedag i bet.l) I) (nu næppe br.)

arbejdsdag; hverdag, jf. VSO.IY043. 2) (ved
urigtig tilknytning til ørkesløs, jf. u. II. Ørke
slutn.) \ (hver) dag, da der ikke arbejdes; fri-

dag. Holb.Ep.Y^60. -les, adj. se ørkesløs.

I. Ørken, én. se I. Ørk.
II. Ørken, en. ['ørgf(8)n] flt. -er ell.

ørkner (Holb.JH.II.404. Ørknerne (Chr.
VI: ørkerne; 1907: Ørkenernej. Luc. 8. 29.

Bønnelycke.MM.63) . (nu især højtid., arkais., 50

poet. Ørk. Sinai Ørk (1931: Ørken^. 2Mos.
19.2. Holb.Kh.235. JSneed.VII.34. Bagges.

IV159(jf. smst.337). Oehl.Er.IV 190. Ing.

RSE.VII.109. JPJac.I.110(jf. Rubow. SP.
198). Øde og Ørk (1871: øde Ørker). Ez.

29.10(1931). Bobé.HE.173. KMunk.DS.22.
jf. VSO.IV 042. MO. Saaby.'; best. f. (nu
l.br.): Ørken (1931: Ørkenen). 1Mos.16. 7.

*I Ørkens (SalmHus. 513.2: Ørknensj En-
somhed. SalmHj. 552.2. Holb.Kh.235. Blich. f>o

(1920).1.25. Ing.H.7; hertil (især tidligere;

jf.: „uden Flt.'' Holst. R.) fit. ørker (Ez.
29.10 (se ovf.1.55). Moth.024. EPont.Men.
III.471. JPJac.1.44. jf. VSO.IV.042. MO.)

ell. ørke (LTid.l722.Nr.l3.3. Bagges.IV159

(jf. smst.337). Grundtv.SS.IV408 (cv^ Mørke).
ThøgLars.DF.13 (co Mørke)j. — sj. (mulig-
vis ved misforstaaelse af foreg, flt.-form) Ørke.
Disse Lys (0: stjernerne) i Nattens Mørke,

|

Lig Oaser i en Ørke,
|
Vidne om hans

(o: guds) Alma,gt. [Rygaard.J Digte. (1877).6.
UBirkedal.LTF.104 (c^ Styrke), jf. (mulig-
vis flt. af Ørkj; * Boreas ene

|
hyled en

Liigsang i Vinterens Ørke (00 Mørke). Oehl.

Digte.(1803).140 (sml. ndf. sp.l689">). (ænyd.
ødk, ørk(en), glda. øthkn (SjT.39.55 ofl.),

øthken (Kalk.IV979. Brøndum-Nielsen.GG.
11.206), sv. oken (fsv. ødhkn^, no. ørk(en);

afl. af III. øde
|| formerne uden -en er op-

staaede (ved substraktionsdannelse) ligesom

Drot, idet -en er bleven opfattet som best. art.)

I) et p. gr. af vandmangel øde, plante-
fattigt, især sandet landomraade (uden
skarp adskillelse fra 1. Hede 1, I. Steppe^;
ogs. mere ubestetnt om øde, mennesketom,
vildsom egn (jf. U-, Ud-ørk(en) samt (m.h.t.

ordets anvendelse i bibelen) Levinsen. Real-

Concordants.(1854).380) ; spec. (geogr.) om
større landomraade, der p. gr. af tørke

(regnmangel) er uden varigt, sammenhæn-
gende plantedække (især i Afrika, Asien,

Sydamerika). I.l) i al alm. Bozra skal blive

. . til Ørk . . og alle dets Stæder skulle blive

til Ørkener (Chr.VI: ørker; 1931: TomterJ.
Jer.49.13. Munkene bleve ey heller sparede
udi deres Ørkener, thi mange af dem bleve

ihielslsigne. Holb.Kh.268. *en Banke Sand i

Sahras 0rkner.Oehl.PSkr.il.103. omkomme
i Ruslands Ørkener. Rask.Br. 1.241. *Du (0:

gud) kvæger i Ørken den tørstende Sjæl —
|

Du bjerger den bævende Dne. Ing.RSE.^VII.
(1845).158. Ørkenen Sahara. Veirlære.(1854).

29. *Hed som en Ovn,
|
rødgul . .

|
trøstesløs

tør ..
I

ligger den lybiske Ørk. Drachm.UD.
114. den arabiske Ørken. Paulsen.II.761. vil-

d(en), vildsom, øde (VS0.IV012. Grundtv.

SS.111.431) ørk(en), se V vild 5.1, vildsom
1.1.

II
m. h. t. danske forhold, om øde hede-

ell. sandstrækning olgn., især i Jylland. (Dan-
mark) kan ved at opdyrke sine Ørkener
vinde over halvandet hundrede Qvadrat-
mile. Olufs.(Rahb. Min. 1815. 1. 337). Lærken
blandt Gravene bygger sit Rede,

|
Og sine

Triller i Ørkenen sl&&er.Blich.(1920).IV124.

Øen Anholt . . bestaar af en højere vestlig

Del med Bakker af diluvialt Sand, og en
lavere og større østlig Del med Klitter og
talrige Strandvolde („ Ørkenen"). Z)a«marA;,

LandogFolk.III.(1920).550. jf. Luftsyn (og

Ørkenluftsynj ; Heden stod med blomstrende
Lyng . . Fata morgana. Ørkenens deilige

Luftsyn, med hængende Haver . . viste sig.

HCAnd.(1919).IV89.
|| (jf. Is-, Sneørken^

om stort is- ell. snedækt landomraade; spec.

om Grønlands indlandsis. Gennem den hvide

Ørken. JPKock.(bogtitel.l913). de isede Ørke.

ThøgLars.BB.31. KnudRasm.MR.36. \\
(med

overgang til bet. 2) i sammenligninger, dette
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forjættede Land saae ud som en Ørk, fuld

af vilde Dyr. Holb.JH.11.316. Jeg lever som
i en Ørken, og har ikke i 9. å 10. Uger
enten seet aviser eller hørt noget fra mit
Fædernelanå. Langebek.Breve.186. naar det
er saa ganske øde i os, og Verden kun lig-

ger for os som en Ørk. Mynst.Præd.f1815).
113. ved juridisk Eksamen (sagde den senere

politiker J.K.Lauridsen:) „min Viden (er)

at ligne ved en Ørken . . saa kommer det

an paa, om Kamelerne kan finde (oaserne)."'

Neergaard.Er.124. jf. Ørkensand slutn.: alle

de fine gamle Herrer drak som sande Ørke-
ner.Nans.FR.46. 1.2) i særlige forb. \\ van-
dringen i ørkenen olgn. (jf. Ørkenvan-
dring; bibl.) om jødernes 40aarige omflakken
i ørkenegnen ml. Ægypten og Palæstina, fyrre-

tyve Aar haver jeg ladet Eder vandre i

Ørken (1931: Ørkenen). 5Mos.29.5. Vandrin-
gen i Ørken. CFBalslev.Bibelhist.'(1846).22.

PChristians.CT.21. ørkenens manna olgn.,

se u. Manna 1. || ejter Es.40.3: Der er en
Røst af En, som raaber i Ørken (1931: Ør-
kenenj: bereder Herrens \ei. Es.40.3, anv.

om Johannes døber (se Matth.3.3) ell. med
videre anv. om den, der ene og forgæves taler

manende ord; i udtryk som: en røst, der
raaber i ørkenen (PalM.lL.1.174), en
røst i ørken(en) (Heib.Pros.VIlI.424.
Werl.Holb.H31. HPloug.CP.296), en raa-
ber i ørkenen (JLange. 11. 306. Jørg.JF.

11.96) olgn. (de søgte) at giøre ham afspen-

stig fra dette onde Forsæt; men det var
at præke i en Ørken. Biehl.DQ.III.45. han
forestillede hende (at) hendes Forbøn kuns
kunde agtes som Ord, talede i en Ørk.
Winth.TF.86. han (vedblev) paa sin lune-

fulde Maade at appellere til Godgjørenheden,
og det var ingen Røst i Ørken. Davids.F.
220.

II O ørkenens søn, om den, der le-

ver et frit, omstrejfende liv i en ørken, især

en beduin (1), ogs. tater olgn. (jf. Ørken-
sønj. HCAnd.Phantasier. (1831). 116. Ørke-
nens vilde Sønner (o: taterne). Etlar.Hede-
manden.(1840).153. Ørkenens Søn.FrHalm.
(overs, skuespiltitel.184 3; jf. FruHeib.EtLiv.*

L289.IY339f.). stolt og uafhængighedslysten
som en Ørkenens Søn. Drachm.F.1.206. ør-
kenens konge, om løven. Drachm.UD.119.
BøvP.1.2. ørkenens skib, se Skib 2.1 (jf.

Ørkenskibj.
2) uegl., om opholdssted, livsforhold,

tilstand, der ved goldhed, (menneske)-
tomhed, mangel paa virksomhed, liv,

aandsværdi olgn. kan minde om en ør-

ken (1). -*Hvor seer det ud i Verdens Ørk
(o: her paa jorden),

\
Hvad er hun fæl og suur

og mørk. Brors.185. *Igjennem Modgangs Ørk
gaaer Vei til Viisdom. Thaar.ES.254. *Midt i

Vintrens Ørke,
|
Mellem lis og Mørke. Oehl.

PSkr.I.479(jf. ovf. sp.1688"'). (en students)

langsomme Skridtgang over Juraens Ør-

ken. EChristians.Hj.354. dine Ord . . drys-

sede Hverdagens Ørken over med Blomster.

Stuck.III.45. Udenfor Vinduet bredte sig

Stenbroens nøgne Ørken. CFMortens.RW.20.

jf. Ocean 2.2 slutn.: Han har Tid nok . .

Ørkner af nytteløs Tid. KSech.Denfremmede
Gæst.(1934).123. jf. Vandørk: *paa de skumle
Vandes Ørk

|
Baaden ensom vugger. LemJ.D.

85. det nordlige Ishavs blåkolde Ørk. Kidde.
AE. 1. 157. KnudAnd. HH. 27. sml: Stor-
mens Fugl i Luftens Ørk. Hauch.Lyr.87.
Ørken-, i ssgr. (især fagl. ell. O) af

II. Ørken (1); saaledes (foruden de ndf. an-
førte) ssgr. som Ørken-bane, -beboer, -bo(er),

-by, -egn, -fauna, -flade, -flod, -flora, -færd,

-gul (jf. -farvej, -klima, -land, -landskab,
-liv, -luft, -omraade, -plante, -plateau, -re-

gion, -rejse, -røver, -sol, -strækning, -tom-
hed, -trakt (se 1. Trakt slutn.), -vind, -øde

ofl. -agtig, adj. I ørkenagtig Ensformighed
og Stilhed strækker (denne) Engflade sig . .

20 uden Vej eller Sti, uden et Hus eller blot

et Træ. Pont.LP. VII. 7. en ørkenagtig slette.

Dederovre.(1912).20. det tørre, ørkenagtige
klima. Naturens V 1951.22. jf. II. Ørken 2:

et Par store Stuer, hvis Præg var ørkenagtig
Goldheå.Markman.S.179. Denne Bydel . . er

fattigere og endnu mere ørkenagtig end
nogen anden Del af London. VCavling.Jeg
gik mig overSø og Land. (1942). 30. -ben, et.

(jarg., spøg.) ben med platfodet fodsaal (og
30 opadvendte tæer), if. folkelig (kbh.) talem.

karakteristisk for jøderne som et levn fra de-

res fortidige ørkenvandring. D&H. spec. (jf.

-vandrer; spøg. ell. spot.) betegnelse for jøder:

Berliner Vossische (er) noget lignende som
Berlingske (Tidende) her (men) ikke med
alle de mange Ørkenben i Redaktionen.
KLars.GV.36. -dompap, en. (jf. -finke,

-trompeter^ \ den i Nordafrika og Syd-
vestasien levende ørkenfugl Bucanetes (Frin-

40 gilla ell. Pyrrhula githaginea). Brehm.FL.246.
Wiese.T.I.231. -dyr, et. (jf.-ingl og Steppe-

dyr; især sool.) dyr, der hører hjemme i

ørkenegne. Lutken.Dyr.^29. Fuglen (har) den
hos Ørkendyr almindelige, isabellagule Sa.nå-

i3irve.BøvP.I.509. -farve, en. (fagl.) en

(gullig, smudsiggul, rødgul) farve som en

ørkens (sandede, lerede) jordbund (jf. u.

-dyr slutn.). VLDyr. 1.268. jf.: Vor Frue

Kirketaarns ørkenfarvede Blok. Friis-

so Møll.Memoirer.(1942). 58. -finke, en. \.

d. s. s. -dompap. BøvP.I.516. -fng^l, en.

(ænyd. d. s.; jf. -dyr; især zool.) fugl, der

hører hjemme i ørkenegne. Frem.DN.419.
BøvP.I.509.517. -græishoppe, en. (zool.)

den i Afrikas ørkenegne levende markgræs-

hoppe Schistocerca gregaria. Lieberkind.DV

11.126. -hare, en. (zool.) en i Afrikas

ørkenegne levende sandfarvet hare. Brehm.

Patted.496. -hed, adj. hed som en ørkens

60 luft (ell. jordbund). Han maatte bort hjemme-
fra, hvor Luften nu var ørkenhed og kvæ-
lende. TroelsL.BS.III.139. jf.: Vi fortæres i

Nattens Ørkenhede, om vi ikke svales

af hans, den Elskedes, Blik. KMunk.DU.21.
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-lingorin, en. (zool.) stor giftslange, der

lever i Afrikas og Asiens ørkenegne, som puf-
hugormen (s. d.) ofl,. Brehm.Kryhd.152. -lie-

ne, en. (flt. -høns. Brehm.FL.411. Sal.^

XVIII.632). \. den i ørkenegne levende

gruppe af hønsefugle PterocUdae; flyve-, sand-
høns; i ent. spec. Pterocles arenarius. Brehm.
FL.412. -kage, en. (jarg., spøg.) d. s. s.

Sandkage. Bom.S.80. -knæler, en. (zool.)

en i ørkenegne levende knæler (2), Eremaphila.
Lielerkind.DV.il.147. -lois, en. (zool.) den
i Afrikas og Asiens ørkenegne levende los

(I.l) Lynx caracal. BøvP.II.287. JVJens.
Møllen.(1944).122. -luftsyn, et. (jf. Luft-
syn^ billedl.: øde og vilde Egne af Aandens
Verden, hvis skuffende Ørken-Luftsyn . .

længe paa Afstand havde lokket h&m.Pont.
LP. VIII.164. -lærke, en. \ d.s.s. Sand-
lærke. Brehm.FL.255. Wiese.T.1.282. -la-
ber, en. (jf. Løber 2.2) \. den i Afrikas
og Sydvestasiens ørkenegne levende, til hrak-

svalernes gruppe hørende Cursorius gallicus.

Brehm.FL.485. Lieberkind.DVVII.329. -rot-
te, en. {efter eng. desert rat, egl.: ørken-

springmus, -springrotte) især i flt., anv. som
betegnelse for soldaterne i general Montgome-
ry^s berømte 8. armé, der under den anden ver-

denskrig startede offensiven i Nordafrika (vist-

nok egl. et af Mussolini brugt øgenavn, som
armeen antog; et billede af ørkenspringrotten

prægedes i dens emblem). Ørkenrotter (kald-

tes) de engelske Divisioner (p. gr. af) deres

Evne til at grave sig ned i Ssmdet. Kappel<&
Togeby.Hvadbetyderdet?(1945).32. *En stak-

kels Ørkenrotte
|

fra ottende Armé. Blæk-
spr.1945.10. Bogen omKajMunk. (1946). 209.

-ræv, en. (zool.) den i Afrika (Sahara) le-

vende ræv af arten Megalotis (fennek; spec.

den egentlige fennek, Megalotis zerda). Brehm.
Patted.249. Lieberkind.DVXI.172. -sand,
et. Rich.ND.146. (sultanens) stolte Hær blev
udslettet. Ørkensandet drak dens Blod. Isak
Din.FF.436. i sammenligning: *umættelig
jeg er, som Ørkensandet,

|
der ej i Aar og

Dag har drukket Yæden.Drachm.lOOlN.89.
-skade, en. \. ravnefugl af den i Central-

asien levende slægt Podoces. Lieberkind.DVIX.
340. -skib, et. (1. br.) d. s. s. ørkenens skib

(2.1). HBrix.KB.266. (jf. Kamel sp.ll44^'S-)

om fejltagelse, bommert: Friis-Møll.Profane
Profeter. (1922). 8. -skorpe, en. (geogr.)

overfladelag, der i ørkenegne dannes af de

ved det opstigende vands fordampning afsatte

salte. Steensby.Geogr.150. -snegl, en. (zool.)

den afrikanske lungesnegl Helix desertorum.

Brehm.Krybd.790. -springmns, en. (zool.)

den i Nordafrikas og Vestasiens ørkenegne
levende springmus Jaculus jaculus (Dipus
aegypticus). Brehm.Patted.455. Lieberkind.

DVX.412. -springrotte, en. (zool.) d.s.

Lieberkind.DV.X.411. -steppe, en. (geogr.)

ørkenagtig steppe. Steensby.Geogr.40. -stil-
le, adj. stille (og øde) som en ørken. Jeg
kunde se langt, langt ud over et ørken-

stille Landskab. T^omLa.F. 239. Rundt om
ham strakte sig den ørkenstille Jovd. Pont.
Muld.207. Der var ørkenstille i den store

Sal (under foredraget). Kronstrøm.Den mørke
By.(1911).58. -son, en. (jf. ørkenens søn u.

II. Ørken 1.2 ; 1. br.) ørkenbeboer. Krigen mod
de ubetvingelige Ørkensønner (o: beduiner).

Blich.(1920).XXX.172. D&H. om en løve:

JVJens.M.1.88. -trompeter, en. \. d.s.s.

10 -dompap. Brehm. FL. 246. -tor, adj. tør

som en ørkens jordbund (og luft), de varme
Maanenætter paa det ørkentørre, vide Land,
som omgiver Madrid. JVJens.M. 1.52. D&H.
-vaage, en. \. den i det sydøstlige Rusland
og i Asiens og Nordafrikas ørkenegne levende

musvaage Buteo desertorum. Sal.^XVII.477.
-vandrer, en. (jf. -vandring^ person, der

vandrer i en ørken; spec. (jf. II. Ørken I.2)

om jøderne efter udgangen af Ægypten, især

20 (spøg. ell. spot.) om jøde (I.l) i alm. Den
gamle Militær gav sig ugenert til at le ved
Synet af den lille grimme Jøde . . „Se God-
dag . . Hvordan staar det til, min gode
Ørkenvandrer?"Pon<.LP.Y46. || i sammen-
ligning, (han) greb Bladet som en Ørken-
vandrer et Bæger Y&nd. Schand.TF.11.269.
Den stolte Bygning . . som han i sit Hov-
mod havde nævnet Fremtidskulturens Peters-

kirke, den havde kun været et arme Fata-
30 Morgana, fremtryllet af en vejtræt Ørken-

vandrers syge ¥3int3Lsi.Wied.S.122. -van-
dring, en. vandring i en ørken. Drachm.
1001N.20. saadan gik den anden Dag af min
Ørkenvandring (over den ungarske steppe).

fJBriinnich.JVandreliv.I.(1908).120.
|| (jf.

-we]) uegl., især med hentydning til jødernes

vandring i ørkenen (II.I.2) ell. med tilknyt-

ning til IL Ørken 2, om lang, træls vandring
mod et maal, om golde, trælsomme livsforhold,

40 ofte spec. kedelig, aandløs skolegang ell. læs-

ning. *(kærlighed er) i Livets Ørkenvandring
dog den sande Lddskedrik.Schand.UD.205.
Ørkenvandring. ThitJens.(bogtitel.l907). (det

russiske folk) vil blive Ildstøtten for Ver-

densproletariatet under dets Ørkenvandring.
AndNx.MD.98. En Ørkenvandring var disse

tre Gymnasieaar for den vordende Digter.

Nøjgaard.KajMunk.(1945).30.
\\ ^ i best.f.

navn paa en lang, besværlig kabale. JensDahl.
50 100Kabaler.(1919).19. Soya.Hvis Tilværelsen

kederDem—.(1952).96. -vej, en. Larsen.
\\

uegl., jf. -vandring: *paa Livets Ørkenvei.

Boye.PS.1.138. (drengen) døjede med fny-

sende Taalmodighed Lektiernes Ørkenvej.

OGeismar.KajMunk.(1945).28. -o, en. (jf.

Land-, Sandø; især hos sprogrensere) oase.

Dagen.Vi 1811.3.sp.2. IngvBond.JR.302.
orkeslos, adj. [^øigdS\\øh] (nu sj. ørke-

løs. Moth. O 54. Holb.Berg.89(smst.(1750).
60 89: ørkesløs;. EPont.(KSelskSkr. 11.124).

jf. vAph.(1759).325. sa.(1764).494). {ænyd.
ørke(s)løs, no. ørkesløs (no. dial. yrkelausj;
til II. Ørke; jf. orkeløs (ørkesløs) og vir-

ke(s)løs
II

m. h. t. formen (med -s-) se II.
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løs 6.2 og sml. følelses-, skades-, skødes-,

stundesløs ofl. ||
(uden for bet. 2.2) nu (i

rigsspr.) især CP)

1) som (for tiden ell. i almindelighed,

varigt) er uden virksomhed ell. beskæf-
tigelse; uvirksom (1); ledig (1.3); ogs.

spec: som ifølge sin natur, paa grund af ube-

slutsomhed, ladhed osv. er (varigt) uvirksom;
uden drift til handling, virksomhed;
præget af inerti (1); lad; ugidelig. I.l) i'o

om levende væsen, især en person (ell. hans
sind, hænder osv.). Hold en Dreng til Ar-
beide, saa skal du finde Ro ; lad hans Hænder
være ørkesløse, saa skal han søge Frihed.

Sir.33.29. nu kommer jeg mig lit igien,

eftersom jeg faar noget at bestille
;
jeg kand

icke være ørkesløs. Holb.GW.IV11. hen og
forrett hvad du har at bestille, saa for-

gaaer nock de Griller dig, som ingen uden
ørckesløse Folck og Dagdrivere forfalder til. 20

sa.UHH.II.7. ørkesløse Øine .. pleier at

see alle Ting. Biehl. DQ. 111. 241. en ørkes-

løs T>røvameT.Ing.VS.'I.(1826).180. De unge
Riddere har ikke godt af at gaae ørkesløse,

mærker jeg. smst.III.(1826).36. *0, det er

Drømme . .
|
Fremavlet af den ørkesløse

Hierne,
|
Men Livet fordrer Handling.

Hauch.SGr.96. hun fik slet ikke begyndt paa
at rydde til Side, ørkesløs sad hun kun.
Bang.T.124. JVJens.HF.36. Feilb. UfF. ||

30

ordspr. Ørkesløs Jomfru faar mange Tan-
ker (0: fanger griller).Mau.6698. FrHallager.
Hysteri.(1901).145. 1.2) (med overgang til

bet. 2.2J om en persons livsforhold, tilstand,

livsafsnit olgn. *ørkesløse Dage,
|
I Riigdom,

Sølv og Gu\å.Helt.Poet.86. Tiden falder (de

store) lang. Det ørkesløse Liv medfører altid

den V\digQ.Prahl.AH.IV.127. Alting der var
beregnet paa Forlystelse, Vellevnet og ørkes-

løs B.rAQ.Ing.EF.VI.59. Fr. Nielsens flittige 40

Pen (forfaldt) aldrig til ørkesløs Lediggang
på Videnskabens M.a,TkeT.BiskopFr.Nielsen.

(1911).283.

2) som udtryk for manglende benyttelse,

udnyttelse, resultat. 2.1) (nu sj.) om brugs-

ting, mulighed olgn., som ikke benyttes ell.

udnyttes (og derfor er ell. kan synes over-

flødig): ubenyttet; ikke udnyttet; i forb.

være, ligge ørkesløs olgn. o Fader! . . du vil,

at din viisdoms gierninger skal ikke være so

ørkesløse (1871: nhenyttede).Visd.l 4.5 (Chr
VI; jf. Ruge.FT.54). *Thi nedtages Redet
(0: mejeredet), som ørkesløst hang. /n's.i 793.

IV.254. jeg skal vide at hævde min faderlige

Myndighed. Himlen har ikke betroet mig
denne patria potestas, for at den skulde være
død og ørkesløs i mine Y{zinå&x.PalM.TS.49.

2.2) om udtryk for en fysisk ell. (især) psy-

kisk virksomhed, en refleksion, drøftelse, ytring

olgn.: som ikke er ell. bliver til nogen nytte, 60

ikke tjener noget (nyttigt) formaal, ikke fører

til noget (positivt, værdifuldt), (i det paa-

gældende tilfælde) er uden (væsentlig) betyd-

ning (og derfor gerne kunde undværes ell.

spares); unyttig (I.2); ufrugtbar (3.2);

gold (3); betydningsløs; tom; overflødig,
(nu (i talespr.) især i udtryk som en (temme-
lig) ørkesløs diskussion, det er ørkesløst at
drøfte dette videre olgn.). Pythagoras . .

drev paa en kraftig og virkende Kundskab,
en Kundskab, som ikke skulde have med
ørkesløse Begreber . . at giøre. Eilsch.Phil
Brev.331. (adjektiverne bør) ikke være gand-
ske ørkesløse, men give det Ord, de staae
hos, tillige noget meere Liv eller Eftertryk.
Basth.GT.264. plage sig selv med ørkesløse

SkTui^leT.Ing.EF.VIII.74. * Hvorfor har
|

jeg Livet spildt med ørkesløse Drømme.
Hostr.DD.88. „er Poesien ikke det Højeste?"
— „Det véd jeg ikke, det er et ørkesløst

Spørgsmaal, som ikke interesserer mig."
Schand.Fort.274. (Baggesen var) Medlem af

Teaterdirektionen . . en Maaned til Ende.
Ørkesløs var hans Gerning imidlertid ikke;

thi han affattede . . en rimet Beskrivelse af

sine Genvordigheder. HBrix.DD.138.
Ørkesleis-hed, en. (tidligere ogs. Ørke-

løshed. Moth.054. Holb.Berg.89(smst.(1750).

89: Ørkesløshed;. vAph.(1759).325. jf. sa.

(1764). 494). (ænyd. ørke(s)løshed; især O)
den tilstand, det forhold at være ørkesløs (l.i);

uvirksomhed; lediggang; driveri; do-

venskab, ingen Sognepræst (maa), saa

længe hånd er ung og karsk, tage Capellan

. . og selv leve i Ørkisløshed og Vellyst.

DL.2—14—2. han slog sig til Ørkesløshed

udi Jylland og indqvarterede sine Folk udi

Klosteme. Holb.DH.1.412. da (hans venner)

bortdøde, begyndte hans Ørkesløshed at

blive ham en Byrde. Rahb.Fort.11.18. *Har
vi i Høstens Dage

|
Vel Tid til Ørkesløshed?

Søtoft.T.117. Kierk.1.64. Jørgen var som saa

ofte i denne Ferie prisgivet Ørkesløsheden.

JacPaludan.T8.85. || (jf. Lediggang slutn.)

ordspr. ørkesløshed er djævelens (Holb.

Tyb.1.6. Bagges.L.I.194), satans (vAph.

(1764).494) ell. fandens hovedpude. fioife.

Arab.lsc. Rahb.ProsF.IV117. jf. Mau.5416ff.
samt: Ørkesløshed haver lært meget Ondt.

Sir.33.31.

«r-kert, part. adj. [II] (øre-, se ndf.).

(jf. opkørt, overkørt (u. overkøre B); især

dial.) som er bleven ør (i hovedet), fortumlet

af larm (snak), strabadser, drik olgn. VSO.
IV.042. ogs. (jf. opkørt;.- udaset; udslidt;

overkørt, (især (skrevet) øre kørt). Junge.

396. Der er itte nouet Værre end Paleti-

ken (0: politiken) til at giøre Folk ørekiørt

i Uo'det. PNJørg.ER.12. Schand. Fort. 453.

Moderen (var) en noget indskrænket og for-

knyttet Person, hvem megen Fattigdom,

megen Modgang og mange Barsler havde

gjort end ydermere ørekjørt og bekymrings-

fuld. Pon<.Fif. 72. Kværnd. UfF.(Sjæll, Lol-

land).

Ørn, en. [ør'n, o'rn] ørn. Høysg.AG.51

(jf.: læses som o (i) en ørn. Dog ikke just

altiid i den Kjøbenhavnske Dialect. sa.Anh.
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23.) flt. -e ell. (nu ikke i rigsspr.) -er (LTid.

1729.203. jf. Thorsen.72). (æda. ørn (Harp.
Kr.l83), SV. orn, no. ørn, oldn. prn, oht. am,
oeng. earn; sideform til run. ari, ørn, oldn.

ari, ty. aar (oht. adel-are, egl.: ædel ørn;

hvoraf ty. adlerj, gat. ara)

I) \. stor rovfugl (i alm.: ikke aadsel-

ædende) af flere forsk, rovfuglegrupper, især

af slægten Aquila (jf. Guld-, Kejser- (2),

Konge-, Land-, Skrige-, Sten-, Steppeørnj; lio

ogs. om fugl af slægterne Haliaétus (jf. Hav-
ørnj^ Circaétus (jf. Slangeørnj ofl. i. I) i al

alm. Holh.Metam.3. De egentlige sande Ørne
æde aldrig Aa^dseler. Funke.(1801). 1. 212.
Egenlige Ørne, Aquilæ. Kjærbøll.S. de ægte
Ørne {AquU.Si).Lutken.Dyr.^l62. Lieberkind.

DV.V1I1.338. jf. Ørneklo: *Nu har jeg væ-
ret i Ulvens Bo

|
og jeg har været i Ør-

nens 'Klo.SvGrundtv.FÆ.1.64. jf. Ørneunge:
Ørnens neppe bedunede

|
'[]TigQ.Ew.(1914). 20

III.259. den unge Ørn . . voksede (op) mel-
lem skræppende Ænder og kaglende Høns.
Pont.F. 1.211. jf. Ørnevinge: *Giv Middet
(0: miden) Ørnens Yinge.Ew.(1914).1.177.

1.2) med forestilling om forsk, særlige (til

dels overnaturlige) egenskaber: styrke, mod,
skarpt blik, stor flyveevne, høj alder olgn. (jf.

bet. 1.3-4 og Ørne-blik, -flugt ofl,.; se ogs. u.

Vinge-bredde, -fang, -strækj. * Ørnen byg-
ger i Fjeldet nå.AbrahNyerRahb.II.326(jf. 30

Grundtv.SS.II.64 (se I. Hald 2) samt Mau.
12135). Ords.30.18-19(se m. Vej 3.i). Ørnen
flyver høit og bygger sin Rede i det Høie.

Job.39.30. Brehm.FL.24f. sml.: *flyve rask

kan ingen vingestækket Ørn. Oehl.XI1.197.

jf. bet. 1.3 (slutn.): *En Ørn kan meget
gammel blive,

|
Og holder sig ved Rov i

Live. Abc.l6(jf. u. Kapellan 1). (jf. bet. 2.i

og Ørneblikj med forestilling om ørnens evne

til at flyve imod og se ind i solens lys: *Kun 40

Ørnen torde sig mod Solens Straaler vove.
Storm.SD.238. Ing.VS.'II.(1826).74. Bødt.

SamlD.135. \\ spec. om ørnen som fugle-

nes øverste, deres konge (4.i) (jf. Dyrerim.9).

*Nu er Ørnen vorden Fuglekonge. ^6ro/i

NyerRahb.II.327. Hallager. MT.^82 (se u.

Konge 4.1j. *I Skoven skuld' der være Gilde
|

Alt hos den gamle Ørn. BoisensViser.323.

(jf. Ørnevise^ anv. symbolsk om kong Chr. II:

*Bort da fløj den gamle Ørn . . |
De andre so

smaa Fugle . .
|
De vidste dem ingen Raad.

AbrahNyerRahb.il. 328. jf. Hauch.VZ.188.
1.3) i sammenligning. Som en Ørn . . ud-
bredte han (0: gud) sine Vinger, tog ham
(0: Israel), bar ham paa sine Slagfjedre.

5Mos.32.11. Da jeg hørte disse søde Ord,
var jeg saa flink, som en Ørn, til at reyse

mig OY).KbhAftenp.l772.sp.433. * Rousseau!
. .

I

Med Ørnens Blik du giennemskued Ti-

åen. Rein.434. *Som Ørnen .. flagrer over 6_o

Skov . .
I

Paa Jagt, let baaret af sit strakte

Vingepar,
|

Saa stormed (dronning) Oluf
før til 'Dyst.Oehl.Helge.(1814).121. *høiere
end nogen Ørn

|
Vort Haab sig kan op-

svinge. Grundtv. SS. II. 210 (jf. smst.III. 115).
han kender sit terræn og har øjne som en
ørn.Westermann.LejrvedIkoma.(1952).23. med
hentydning til ørnens formodede foryngelses-

ell. genfødelsesevne (efter Ps.103.5): Jeg bli-

ver Dag for Dag ung som Ørnen. Storm.
(FNygård. Efterslægtsselskabet. (1886) .61) . jf.

bet. 2.2: *midtveis i Hav var Kongens (0:

faraos) Hær,
|
Som Ørne hans Bannere

svæveå.Grundtv.SS.11.94. 1.4) talem., ordspr.

hvor Aadselet er, der skulle Ørnene (Skat
Rørd. og 1948: Gribbene^ iorsamles. Matth.
24.28. jf. Mau.12144. Nu hugges Ørnene;
nu mages de igjen (jf. naar kattene rives

osv. u. Kat 2.3^. smst.12137. Ørnen slaar ej

gjærne efter Muldvarpe (ell.) Fluer (jf.

III. slaa 32.1J. smst.12136. Der klækkes ikke

Ørne ud af Vibeæg, smst.12138. jf.: (Kaj
Munk) ventede iøvrigt ingen Ørne af dette

Dueæg (o: dramaet „En Idealist").HBrix.

Hurtig svandtdenlyseSommer.(1946).44. ligne

en ugle ved en ørn, se ligne 7.3.

2) om figur (billede), der er en gen-

givelse af ell. sammenlignes med en ørn (1),

især anv. symbolsk, som billede paa kraft,

mod, høj (tanke)flugt olgn. 2.1) i al alm.

Jupiter (er) afbildet paa . . en antik Gemme
. . siddende (med) Ørnen ved sine Fødder.

Winth.Overs.afMoritz': Guderlære.(1847) .66 (jf.

SaVXXV. 602.849 samt ndf. u. Ørneham).
Jagtdublet, Krupps Fabrikat, Ørn paa hver
Side af Kd.mmeret.PolitiE.KosterbV''U1924.

S.sp.l. Kobberindholdet (i ,,ørnevitriol") an-

tydes ved 1, 2, 3 eller 4 Ørne („Adler"), ind-

brændte i Fustagens Laag, saaledes at 1 Ørn
betegner det mindste Kobberindhold. VareL.'^

1.14.
II

i den kristne symbolik anv. som
attribut for evangelisten Johannes (jf. Sal.^

VII.594). DanmKirker.V1.962. \\ som den
videnskabelige forsknings symbol, fra 1836
over Kbh.s Universitets hovedportal (med in-

skriptionen: coelestem adspicit lucem, den

skuer mod det himmelske lys; jf. sp.1695*'' og

Vogel-Jørg.BO.637). paa Frue Plads (saa

han) Kammerater . . stige op ad Universi-

tetstrappen og gaa ind under Ørnen. 6roW-

schm.Fort.III.74. *Du Ørn, der løfter paa
Frue Plads

|
Mod Solen frit dine Bryn.

Recke.ND.46. *Ej altid han (0: studenten)

sad med sit nærsynte Blik
|
og saa' mod

„den himmelske Ørn". Aakj.SD. 1.137. hævet
over Døgnets Larmen, ser Universitetets

Ørn mod Sandhedens evige Lys. JLHeib.
FraHellas ogItalien.I.(1929).ll.

\\
(glda.d.s.

(vfi screffue en ørn vppaa hans rygh. Rimkr.

81), oldn. 9rn (rfsta orn å baki); foræld.)

d. s. s. Blodørn. denrfe Død kaldte de, at

risse Ørn paa ens Bag, item: Blod- Ørn og

Blod-Ugle. Schousbølle.Saxo.271 . Rørd.Holeby.

(1940).31. 2.2) (jf. Dobbelt-, Flak-, Kejser-

(1), Rigs-, Zarørn og flakt ørn u. IV flække

1.2 ; især hist., herald.) om en persons (en rid-

ders, en fyrstes), en hærmagts ell. (jf. Rigs-

ørnj et riges kendingstegn ell. (magt)sym-
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bol: felttegn, hjælmtegn, skjoldmærke,
vaaien(mærke) forestillende en ørn; ogs. om
vedk. (krigs)magt, hær(afdeling) ell. rige, stor-

magt (jf. ConvLex.XX.304.SaUXXY 849).
*En Ørn var mit (o: Holger Danskes) Hjelme-
Mærke;

I

Paa Brynien stod Korsets Tegn.
Ing.HD.108. Fra Ørnen laaner Kongemagten
tidligt sit Symbol: Næb og Klør! J7Jens.

DF.89. PBGrandjean. Heraldik. (1919). 133.

jf.: *Lad Ørne kun rives om Jorderigs Bold! i'o

I

Vi bytte ei Banner, vi skifte ei Skjold!

Grundtv. (Sange til d. 10.Aprill820. (1820). 4).

II
om de romerske kejseres hjælmmærke og

de romerske legioners felttegn (3) ell. om det

romerske rige; i forb. som den romerske
ørn (ChrWorm.Chr.Vrs Salvings-Forretning.

(1731). 21. Grundtv.Dansk.III.562. CSPet.
Litt.558), Romas (Bødt.SamlD.130. Ploug.

VYI.95) ell. Roms (JVJens.CT.234) ørn(e)
ofl. *Du (o: Germanicus) skuet har det fierne 20

Cimberland
| Og plantet Romas Ørn ved

Oceanet. Hauch. DVI. 134. Blich. (1920). III.

54. Høeg&Rubow.Overs.af Ovids Fasti.(1945).

62.137.
II

den tyske (Grundtv.Dansk.il.

486.III.565. EBertels.D.161) eii. prøjsiske
(s. d.) ørn, Tysklands (Grundtv. Dansk.

11.675) ell. Prøjsens (JacPaludan.UR.26)
ørn olgn. en sort Ørn, som er det Preutziske

vaaben.JjMeZ.23. de tydske Ørne, Preussen

og Østerng.Rappee.l857.5.sp.2. på en af 30

de mange (sønderjydske) afstemningsplakater

hed det: *Nu kalder Danmark paa sine Børn

I

Farvel for evigt du tyske Ørn. Cit.1920.

(Barløse.FolkeskolensDanmarkshistorie.(1948)

.

153).
II
om franske forhold (før 1870): den

(ell. de; franske (Blich.(1920).XXI11.79)
ell. galliske (Bergs.PP.lOO) ørn(e), Fran-
krigs (Bråndes. E. 163) ell. Napoleons
(SophClauss.D.43) ell. Bonapartes (Oehl.

XXIII.178) ørn(e). Drachm.D.47. \\ m.h.t. 40

Polen (hvis vaaben havde en hvid ørn paa
rød grund): *Polens Ørn med Vingen hvid

I

Fløi paa den seierrige Flugt. Palikf.Poes.

11.255. smst.251.260. jf.:
*Kampens Ørn.

Hauch.PF.I.213. \\ m.h.t. Rusland: *Vil I

nu bryde skændigt
|
Jer stolte Faneed?

|

Skal Ruslands Ørn beskæmmet
|
slaa sine

Øjne ned? CLundgaard.Revolution.(1906).29f.

2.3) om ordenstegn, i Rusland, Polen (med
en hvid ørn) og Prøjsen (med en sort ell. 50

rød ørn). JJuel.241. Wolfh.MarO.516. Sal.

XV111.918. 2.4) (efter eng. eagle) nordame-
rikansk guldmønt: En nordamerikansk Ørn,

heel (har værdi af) 6 Rd. lO"/* Q.MR.1815.
111. jf.SaUXV11.1057. 2.5) (astr.) stjerne-

billedet Aquila i mælkevejen. Bugge.Astr. 4.

Ørnen bøiede sig mod Nedgang i Vesten.

Hauch.VZ.180. Heegaard.Astron.198.

3) om person. 3.1) (i alm. rigsspr. nu
1. br.) person, der i ydre (jf.

Ørne-ansigt, ^o

-blik, -næse ofl.) ell. i sindelag kan minde

om en ørn (1); især om en erfaren, snild,

snedig, ell. barsk, haardfør ældre mand (ofte

i forb. gammel ørnj. Hånd er en gammel

XXVII. Eentrykt "1, 1954

ørn.Moth.024. KomGrønneg.1.68.119. *Naa
er du (0: en gammel matros) der, din gamle
Ørn !

I
Gak ind til din Herres Glæde ! Winth.

D. (1832). 142. Tops. FS. 218. Aakj.PA.145.
Feilb. UfF.(Sjæll.). 3.2) (især O) person,
der hæver sig (højt) over andre, især: frem-
ragende, genial kunstner, digter med høj

tankeflugt (jf. Ørneflugt; olgn. Peter Jern-
dorff hørte . . aldrig til Teatrets Ørne. PoZ.

^^I2l921.5.sp.6. den unge Dramatiker (o: Kaj
Munk) var en ung Ørn.OGeismar.KajMunk.
(1945).55. jf.: (i Ewalds „Rolf Krage") mær-
kes Digterørnens Yingesla,g. Rubow. T. 66.

jf. bet. 3.1 : jeg (besøgte) Goethe . . Hvor
glædede det mig at gjensee den gamle Ørn.
POBrøndst.RD.85.

\\
(jarg.) om person, der

er dygtig til ell. ivrig efter noget. Beate er

ikke nogen Ørn til at holde Orden paa Tin-

gene. BerlTid."'U1953.M.20.sp.5. jf. Hund
4.3: Man er „en Ørn", „en Hund" efter det,

man kan \V. smst.^'^l 10 1934.Sønd.l7.sp.2.

Ørne-, i ssgr. I) ['ørna-, 'o'rna-] (tid-

Ugere ogs. Ørn-, se u. Ørnefiskj. især af

Ørn 1; saaledes (foruden de ndf. anførte)

mange (især O ell. 1. br.) ssgr. som ørne-

agtig, -art, (et) -bo, -fanger (jf. -hytte;,

-flok, -hoved, -jagt, -jæger (jf. -hytte;, -par,

-skrig (jf. -glam;, -slægt; i billedl. udtryk

om adfærd, karakter, aandsevne (synsevne)

olgn.: Ørne-haard(hed), -sikker(hed), -skarp-

(hed), -stolt(hed), -syn (jf. -blik;,- til Ørn
2(2): Ørne-banner, -flag; til Ørn 2.3: Ørne-
orden ofl,. 2) se u. Øren- i ssgr. -ansigt,
et. (jf. -profil; ansigt, der ligner en ørns

(med ørnenæse, ørneblik olgn.). Pont.LP.VIII.

259 (se u. Papegøjefjæs;, -blik, et. (jf.

Falke-, Høgeblik; især overf., om skarpt,

gennemtrængende, aarvaagent blik. *Hr. Gene-

ral! . . Kan Frøknens Smiil
|
Dem skrække

meer end (den østerrigske feltmarskal) Lau-

dons ØTnehlik?Riber.I.209. Grundtv.BrS.62.

Manden med Høgenæsen og Ørneblikket.

AaHermann.PH.131. jf. Ørn l.i (sp.l695*'):

Hvo har et Ørneblik, saa frækt,
\
At han

tør skue . .
|
Ind i den Solglands, hun (o:

den elskede) uåhreder? Beyer.LL.58. -breg-
ne, en. (jf. Kejservaaben 2, Flaktørn, flakt

ørn (u. IV flække I.2; samt Ørn Bremmeløv.
Viborg.Pl.(1793).207) 2f bregnen Pteridium

aquilinum L., hvis stængel (rodstok) ved et

skraat snit viser en figur som en flakt ørn.

Drejer.FloraExcursoriaHafniensis.(1838).318.

Lange. Flora.^(1851). 592. der voxte Ørne-

bregner og vild Kløver iblandt Lyngen. Thy-

reg.BB.335. Baud. H. 171. Raunkiær. Flora."

(1942).5. -bryn, et. især i flt., om kraftige,

skarpt fremtrædende øjenbryn. (Columbus')

blaa besynderlige Øjne under Ørnebrynene,

der tegner sig helt hvide mod den flammende
højrøde End. JVJens. C. 123. OlafHans.ND.
31. -falk, en. (jf. -vaage; sj.) \ alm.

musvaage, Buteo vulgaris. EPont.Atlas.1.616.

Kielsen.NHM.119. VSO.IV044. -fisk, en.

(^t Ørn-. vAph.Nath.VI.545. VSO.IV045).
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\ den især i Middelhavet forekommende,
meget store (umber)fisk Sciæna aquila. Brehm.
Krybd.247. DanmFauna.XI.79. -£je(de)r,
en. {ænyd. d. s.) (kong Nebukadnezars) Haar
voxede som Ørne-Fiedre, og hans Negle
som Griise - Kløer. Holb.JH.1. 501 (efter Dan.
4.33; Chr.VI: ørnenes fierej. VThist.TYII.
79. (en højskotte) med en flad strikket

Hue, hvori sad en Ørnefjeder. Wors.OJ5?.253.

-flng't, en. (sj. -flygt, se bet. 2). (ænyd.
d. s., SV. ornflykt) I) en ørns (kraftige, høje)

flugt. VSO.IY044. jf. Pont.F.I.2n.
\\ (jf.

-sving, -vinge og Flugt 2.3 slutn.) billedl.

Mennesker, som med stærkere Vinger, og
Ørne-Flugt opsvingede sig i høie Betragt-

ninger. Lodde. iVT. 355. *Camoenens Ørne-
Flugt. Bagges.NblD.360. hvem kunde have
Lyst til at stække Videnskabens dristige

Ørneflugt. JLange.BM.1.255. Digter-Præsten,

der . . vandrede digtende . . med sin Aand
svævende i Ørneflugt højt over alle Skyer.

AndNx.M.137. om hurtig flugt (2.4): Tiden
fløi med ØTneMgt.BalthBang.S.113. 2) (jf.

Ørn 2.2 og ænyd. flugt, fjederham, svingfjedre;

herald.) heraldisk figur (især paa en hjælm),

bestaaende af to udspilede (ørne) vinger; ogs.

om en enkelt saadan vinge (i flt. om begge).

paa Hielmen tvende Vinger eller Ørne-
Flugter. LTid.i724.2i 5. Skioldet er af Guld,

og derudi en sort Ørne-Flugt eller Ham.
smst.1728.273. DMag.111.202. PBGrandjean.
Heraldik.(1919).184. *Den hugne Sandsteens
Ørneflygt,

|
Hvormed hans Borgs Altan

var smykt. Winth.ND.178 (jf. Molb.(Mdsskr
Utt.XlIl.482)). -slam, et. (jf. I. Glam 2

slutn.; 1. br.) ørnens (glammende) skrig. MO.
Holst.R. -grib, en. (1. br.) \. lammegrib,

Gypaétus barbatus. S&B. Larsen, -ham, en.

{qldn. arnarhamr; jf. Fugleham) Rostgaard.

Lex.OlSb. * Ræsvælger . .
|
En vældig Kæmpe

I
I ØTneh&m. Bagges. NblD. 280. ThøgLars.

Edda.I,1.40. jf. m. -klo: Zeus' Ørn eller Zeus
selv i Ørneham . . bortførte Ganymedes.
Sal.^IX.418. -hytte, en. (jæg.) ørnejægers

(ørnefangers) hytte, anv. under ørnejagt.

CJTillisch.Falkejagten.(1949).26. -klo, en.

(nu kun dial. -klov. LTid.1726.459f. vAph.
(1759).325). (ænyd. d. s., oidn. arnarklo) I)

til I. Klo 1.1. Moth.024. (schweiziske) Smaa-
børn havde tilbudet ham . . Ørnekløer .

.

tilsalg. VThist.TYII. 79. Perler af Ørnekløer.

JohsBrøndst.DO.1.299. jf. Ørn sp. 1695") i

ndtryk for ørnens angreb paa sit bytte: Gany-
medes (blev) i krummed Ørne-Kloe

|
Igien-

nem Luften ført til Guders Himmel-Boe.
PoulPed.DP.(1937).81. *en Hare

|
Fangen

under Ørne-Kloe. JBeen6.//.i92. *Lykken ven-
des, som man veed,

|
Og vi os kunde vente,

|

At ende vor Lyksalighed
|
For Ørne-Klov

og Glente. JFriis.154. \\ i sammenligninger.
Har nogen guult Haar, da ligner Bønderne
det ikke . . ved Guldet . . men han har et

Haar som en ØrneMoe. Junge.140. Meinert.
Naturen og Menneskelivet. I. (1854). 19. uegl.

:

Hvad der først er i hans Ørnekløer, seer

du aldrig mere. Olufs. (VSO.). Lidenskaben
havde grebet mig med sin Øineklo.FCHille-

rup.DengamleHustru.(1839).35. især om lange,

krumme negle: Holb.Hex.1.4. da hun (paa bil-

ledet af sin bejler) saa' Neglene som Ørne-
klør . . spyttede hun ad det. SvGrundtv.FÆ.
11.233. 2) figur ell. ting af form som en
ørneklo (1). Skioldet (har) i den anden (halv-

10 del) som er hvid en rød krummet Ørne-
klov. LTid.1726.459. Fødderne (paa et drikke-

horn) ere udspilede Ørnekløer. Kunstudstill.

(1879).38. Slipsnaal, forestillende en Ørne-
klo, der holder en stor ægte Verle.PolitiE.

KosterbUU1922.1.sp.l.
\\

en med en klo

(L2.i) forsynet jærnstang til sammenbinding
af rundjærnsstænger for jærnbetonkonstruk-

tioner. TeknLeks.1. 608.11. 621. -laar, et.

(ænyd. d. s.; jf. Ørn 2.2 ; herald.) udi Vaa-
20 benet et hvidt Ørne-Laar med guule Been

og Kløer. LTid.1724. 361. PBGrandjean.He-
raldik.(1919).134. -lap, -lue, se Ørelap,

Ørenlue. -nseb, et. {ænyd. d. s.) I ) i egl.

bet. Moth.024. MO. S&B. jf. bet. 2: Han
havde en Næse som et Ørnenash. SvGrundtv.
FÆ. 11. 215. 2) (jf. Papegøjenæb 2; især

dagl., spøg.) d. s. s. -næse. Moth.024. AaDons.
FR. 67. jf. -næset (u. -næse^; (det) ørne-
næbede Barn. Levy.Invalideklubben.(1900).9.

30 -næse, en. (glda. ørn næse (Suso.55); jf.

-næb 2, -profil samt Krog-, Krum-, Papegøje-
næse) (stor og) stærkt krummet næse. Reiser.

III.270. Fauer af Ansigt . . var hun (med)
de store blaa Øine, den lille Ørnenæse, de

nydelige blodrige Læber. Tode.7X.S2. sorte

dybtliggende Øine og en dristig krummet
Ørnenæse. Schack.54. Pont.LP.VIII.228. jf.

-næbbet (u. -næb 2) og krog-, krumnæset:
en ørnenæset Oldings markerede Træk.

40 DagNyh.^''lil926.9.sp.4. -papegøje, en.

\- papegøje af arten Dapsytilus (fra Ny
Guinea). Brehm. FL. 380. -pen, en. (sj.)

pen (1.2) af en ørnefjer; anv. om poetisk

tankeflugt: Reenb.II.3. -profil, en. (jf.

-ansigt^ ansigtsprofil med markeret (ørne)-

næse. (den franske feltherre) Condés ørne-

profil. FFed.C.i/. -rede, en ell. (nu ikke

i rigsspr.) et (Hauch.MS. 64). {glda. d. s.

(Harp.Kr.235), oldn. arnarhreibr) Moth.024.
50 HCAnd. (1919).IV 229. En Ørnerede med

Unger er en stinkende Morderkule at se

til. BøvP.1.376.
II

i sammenligning, om borg

olgn. paa en klippetinde. Danneberg Slot

. . ligger som en Ørnerede paa Fj ældet,

høit over Elhen.Ing.VS.^III.(1826).204. Ro-
senkrantz.AS.l. Stormforsøgene mod Port
Arthurs „Ørnereder" af Klippeforter. X^Lars.

JapanskAand.(1909).15. -ring, en. se Øren-
ring, -rokke, en. \ rokke af familien

60 Myliobatidæ , spec. Myliobatis aquila (med
vingeformede brystfinner). Funke. (1801). I.

331. Lieberkind.DVIV311. -sten, en. (ænyd.

d. s.; jf. Jærnnyre, Klapper-, Rangle-, Rasle-

sten; især foræld.) sten (især ranglesten).
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som ørnen mentes at hente til sin rede, og

som man tillagde forsk, overnaturlige egen-

skaber, spec. som løsningssten (jf. Harp.Kr.
235; ranglestenen opfattedes som gravid).

Ørne-stén (er) en sten, som findes i ørne
reder, og uden hvilken, der menes, at ør-

nen ei kand gøre eg. Moth.024. Ætites eller

Ørne-Steen, som Bønderne indbilde sig, at

Ørnen tager i sit Reede, til at kiølne sit

Bryst paa, naar den er alt for hidsig. EPont.
Atlas. 1.447. vAph.Nath.VI.99. FrGrundtv.
Løsningsstenen. (1878). 104. 106. 109. Drag-
sted.Ædle Stene. (1933). 188. JSMøll.MB.139.
-sving, et. (jf. -flugt og Sving 1.2^. hil-

ledl.: *Sjælens høje Ørnesving. (rrundfo.P^S'.

VI.llO. HDahl.(HøjskBl.l885.428). -træ,
et. (jf. -ved) (det tunge og tætte (kerne)ved

af) aloetræet Aquilaria (malaccensis). Tych-
sen.A.1.424. VareL.^1.38. -ngle, en. \ stor

hornugle, Bubo ignavus. Amberg. Kjærbøll.81.

Brehm.FL.80. -unge, en. (cenyd. d.s.) Ords.

30.17. Hvo lærte Ørneungen at flyve i den
spædeste Alder? ,Sc%«e.7i?.7L323. len Krog
af Ørnereden (sad), stor og mægtig, Ørne-
ungen, der endnu ikke kunde flyve. EGAnd.
(1919).lY 232. ordspr.: Det er ikke værd,

at Svanen skal lære Ørneunger at sjunge;

de æde dog hans Æg og Unger op.Ma«.
9800. se ogs. Mau.12140.12143. \\ i sammen-
ligning, billedl. * Ørneungen (o: kongedatteren

Yrsa) føler . . sin Vinges Kraft. Oehl.XXX.
148. (i) Ewalds „Ode til Sjælen" (fremstil-

les) Sjælen . . som en . . nedstyrtet Ørne-

unge, der (forgæves) søger at hæve sig . . til

sit tabte \JdsTpTing.VilhAnd.HP.12. jf. Ørn
3.2 : Man kan . . i Digtet . . kende den senere

Poul Møller, her en Ørneunge, hvis Fjer

endnu ikke er iuldvoksne. Brøndum-Nielsen.
PM.31. om Napoleon Ps søn (,,Kongen af

Rom"): Ørneungen ^/r. L'aiglon^. i2ostond.

(overs. bogtitel.1921). -vaage, en. (jf.-ialk)

\. musvaagen Buteo ferox. Sal.XIII.16. Lie-

berkind.DYVIII.360. -ved, et. (ved af)

ørnetræ. VareL.(1807). 111.385. jf. Ørne-
vedtrdS).Funke.(1801).II.253. -vinge, en.

iglda. d. s. (Postil. 75)) Moth.024.
||

(he-

rald.) jf. Ørn 2.2: PB Grandjean. Heraldik.

(1919).184.
II (jf. -flugt; især uegl, billedl.

2MOS.19.4. Reenb.II.163(se u. Høneflugtj.

*(Jesus) opstod, som Blomst udspringer,
|

Stak i Sky paa ØrTxe-NingexlGrundtv.Sang-

Værk.I.(1837).670. jeg (vilde) lyve, hvis jeg

sagde, at jeg paa Ørnevinger svang mig op
til Tinden af Videnskabens Tempel. Schack.

329. Begejstring bar dem som paa Ørne-

vinger. JFJac.7/.76. ordspr.: hvad som kom-
mer med ravnekløer ell. ulvekløer, gaar med
ørnevinger, se Ravneklo, Ulveklo 1.

|| jf.

vinget 2.2: *Ved Ørne-Vinged Foed hånd
(o: Bukefalos) bort fra Slaget svinger. Sor^.

Poet.69. *den Siel, som ørnevinget
|
Blant

Sphærerne sig hæver op.PHFrim.(PoetSaml.
1.56). -vise, en. spec. (jf. Ørn 1.2^ i

best. f. om folkevisen om Chr. II: NMPet.II.

302. CSPet.Litt.186. -vitriol, en. blanding

af jærn- og kobber-vitriol (se videre u. Ørn
2.1). VareL.*I.14. -aeg, et. uegl., billedl.:

*„Er Skrinet tomt?" — „Nei, nei! det er et

Ørneæg" . . Laaget (hæves) af Kisten ; Amleth
springer ud i Harnisk, med Sværd og Skiold.

Oehl.XII.261. (den fornemhed) kan vi ogsaa
takke denne Hofjunker for, som løber os

paa Dørene . . saadan gaaer det altid, naar
10 man faaer Ørneæg i en Kragerede. Cfiern/i.

GM.I.167. det hjælper alligevel ikke, at

man har ligget i et Ørneæg, naar man er

vokset op i Andegaarden. Pont.F.1.216. -eg-
le, en. (zool.) det uddøde krybdyr Aétosaurus
(hvis kranie har lighed med en fugls). Ornithol

FT.XL144. jf. SaVI.205. -oje, et. spee. i

flg. uegl. anv.: 1) om skarptseende, hvasse,

mørke øjne. en ung, broncefarvet Araber,

med sorte Ørneøine.Ing.EF.VII.37. ;'/. -blik:

20 jeg (vilde) nødig give min Stemme til No-
gen, inden jeg først havde prøvet Personen
med Ørneøjne. Cit. 1845. (PLaurids. S. VIII.

45). 2) 2( navn paa kurvblomst, dels (tidli-

gere) om høgeurt, Hieracium. Viborg.Pl.(1793).

157. Hornemann.OP.^721. dels (nu) om Cre-

pis (ell. Aracium) paludosa (L.) (jf. Høge-
skægj. Lange.Flora.(1851).^452. Rostr.Flora.

1.^^(1943).432. 3) (mineral.) varietet af tiger-

øje (2). Dragsted.ÆdleStene.(1933).119.

Ørred, en. ['øra&j (Høysg.Anh.23. Mohr.
L.523) ell. nu l.br. ['ør'aQ] (jf. Axel Sørensen.

Rim-ordbog.(1900).560 og Mikkels.Sprogl.74).

(dial. ell. som ældre skriftform Ørret. vAph.

(1759). 325. jf. Krøyer. II. 586 og Feilb. —
nu ikke i rigsspr. Øret. Moth.023. jf. (flt.)

Øreter. Baden.(Rahb.Min.l805.I.18). Øred.
Borrebye.TF.535. Ørede, jf. flt. (til Ørede
ell. Øred^; Ørede. PNSkovgaard.B.67. sml.

Esp.§125. Ørrete. Pflug.DP.33. (flt. Ørreter.

40 smst.401). Ørt. vAph.Nath. VI. 91. VareL.

(1807). III. 385. jf. Krøyer. II. 586. Feilb.

Ørte. Cit.l720.(AarbFrborg.l911.85). Vare

L.(1807). 11.151. jf. Krøyer.II.586. Brende-

rup.§59. flt. (til Ørt ell. Ørte;.- ørter. Holb.

DNB.585. CMuller. Koge- Bog. (1785). 187.

Aagaard. Thye. (1802). 41. JPLaurent. Livet i

Felten.(1849).62). || flt. d. s. (alle de Ørred

. . de gad have. JVJens.NG.lOl. to Ørred.

Sal.T. 1945-46. 763. i alm. rigsspr. kun som
50 koll. anv. af ent.: 12 S fersk Ørret. Blich.

(1920).XXXII.189. 30 kg Ørred. Trop.* F//.

334) ell. -er. {ænyd. ørred ^øret ofl.), sv. dial.

oradh (fsv. ørithj, no. ørret (no. dial. aur-

(r)ide, aurej, oldn. aurriBi; jf. sv. (lax)6ring;

af I. Ør og en afl,. af II. ride (i bet.: be-

væge sig, svømme; jf. II. ride S) ell. af en

sideform svarende til isl. ri5a, om fisk: lege

(III.3); egl.: fisk, der gaar op paa øren, i

legetiden søger op paa stenet ell. gruset bund

60 (hvor strømmen er mindre stærk); se Blon-

dal.Islandsk-DanskOrdbog.(1920-24).648(u.
3. riBa;. SaUXXV830(u. Ør). Hellquist.

EtymO.'(1939).1465) \ laksefisk (af slæg-

ten Salmo), spec. (zool.) om laksefisk med

IQV
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(tydelige pletter og) lige afskaaren halefinne

af arten Salmo trutta; ogs. (fisk.) om halv-

voksne laks, Salmo salar (Krøyer.11.544. jf.

Forel samt Blank-, Bæk-, Fjæld-, Graa-,
Krog-, Laks-, Vandreørred ofi.); il. a. i ud-
tryk for ørredfangst, som fange (Aagaard.TL.
219. Krøyer.II.566), fiske (D&H.), klø (III.

1.2), slaa (III.8.2) ørreder, ell. for ørredavl:

udlflække ørreder (JVJens.D.4) ofi. Moth.
023. Krøyer.II.622. DanmFauna.XV138. jf.:

(Skives) Vaaben er en 0red.Borrebye.TF.535.
Ørred-, i ssgr. (nu ikke i rigsspr.

Ørte-, se u. Ørred -blik, -netj. især fagl.

(zool., fisk.) i udtryk for (redskaber olgn. anv.
ved) fangst ell. opdræt af ørreder; saaledes

bl. a.: Ørred - aborre (d. s. s. Forelaborre.
Fiskeritidende.1887.382. DanmFauna.XI.54),
-avl, -bestand, -blik (jy., i formen ørte-
blik, om lakseunge (jf. II. Blik 1 og Silde-

blink 1/- den spæde Laxeyngel paa fire

eller fem Tommer (kaldes ved Kolding Fjord)
Ørteblikker. Krøyer.11.544. AJSmidth.Fiske-
riernes Tilstand. (1859). 24. Feilb. III. 1184.
IV366), -bæk (jf. -vandj, -dam, -dam-
brug, -eksport, -fangst (EPont.Atlas.III.
583. Krøyer.II.622. S&B.; ogs. (nu næppe
br.) konkr., om indretning til ørredfangst: Cit.

1743. (KristenMøller. Danske ålegårde. (1953).

78)), -fiskeri (Begtr.Jyll.1.329. KristenMøl-
ler. Danske ålegårde. (1953).76), -flue (jf. I.

Flue 2.1 : Frem. DN. 536), -foder, -gaard
(til Gaard 1.2 (jf. Kalk.IV.998.V.1208. Stedn.
IX. 137). EPont.Atlas.III. 394.557. Fiskeri-

tidende. 1886. 295. Kristen Møller. Danske åle-

gårde.(1953).74ff.), -gad (se u. I. Gad 2),
-garn (vAph.(1759).325. jf. -netj, -hæk (til

II. Hæk 1.2 07. -spring;. SaUVIII.151. Kri-
stenMøller. Danske ålegårde. (1953). 75), -ka-
viar (VareL.U.333. jf. -rogn), -kiste (til

I. Kiste 2.4: Drechsel. Saltvfisk.60. Kristen
Møller. Danske ålegårde. (1953). 75) , - klæk-
ning (Landbo. IV. 668), -net (spee. (efter

oldn. aurriQanet; om det fiskenet, hvori Kraka
(Aslog) svøbte sig til mødet med Regner Lod-
brok: Du har et Ørte-Næt, det vil jeg
vikle om mig. CCRafn.Nord.Kæmpe-Historier.
1, 3.(1822).13. *I Ørtenættet jeg svøber mig
ind,

I
Og gotter Kongen med Spøgen. Oe/ii.

Regn. (1849). 73. NMPet.DH. 1.281. Feilb.

(AarbKult.1898.26)), -opdræt (NisPet.Mule-
posen.(1942).24), -produktion (SaVVIII.
144), -rig ^de ørredrige Fjeldsøer. JFJens.
Nordvejen. (1939). 53), -rogn (LandhO.IV.
669), -skimmel (vet., om skimmel (II. 1),

hvis haarfarve minder om ørredens skind.

Viborg & Neerg. HB. 77. Hesten. I. (1942). 50),
-spring (se u. Spring 7.1 ; jf. -hæk;, -tejne
(om (tejne (1) som del af) ørredgaard. Ørred-
tener. LovNr.56'U1888.§50. Ørredtene. Lov
Nr. 63'V3l898.§2. KristenMøller. Danske åle-

gårde. (1953). 74ff.), -unge, -vand (jf. oldn.

aurribavatn; til II. Vand 2.9 om vandløb,
hvor ørreder findes: gode Ørredvande. >S'«L^

XVI.197), -yngel, -æg.

Ørs, en (Moth.024. VSO.IV045) ell. et

(MO.' D&H. jf. DFU. I. nr.23.8). [øys] fit.

d. s. ell. -e (AbrahNyerRahb.III.25). (ænyd.
glda. d. s., fsv. ørs (og orsj, jf. oldn. ers; fra
mnt. (mht.) ors, ors; sideform til II. Ros og
Hors; foræld.) (en ridders) hest; stridshest.
*den liden Smaadreng

|
. . rykte Saddel fra

Bjelken ned,
|
Og lagde paa Ørs hin hvide.

AbrahNyerRahb. 11.89. * de ledte ud hin
10 skjønne Ørs,

|
Lagde paa forgyldte Mile.

smst.310. *paa sadled Ørs, med gylden Bid
og Mi\e.PoulPed.DP.(1937).46. *Det var
liden Hr. Johan

|
Lagde Sadel paa Gangere

graae
|
Og liden Peder paa hviden Ørs

|

Ad Skoven saa lader de sta&e. Tychon.Vers.
366. talem. (nu næppe br.; jf. Broge i;.- Der
bliver (o: avles) ikke Ørs . . af Broge. Mau.
2663.

Ørsel, en. (ogs. Yrsel. Garboe.HA.69).
20 (s?;, yrsel, oldn. ærsl (og ærslsi); afi. af II. ør;

ikke i olm. rigsspr. (foreslaaet NMPet.IslFærd.
IV329)) ørhed; svimmelhed; vildelse; ra-
seri. MDL. *(han) kjendte søvnens ørsel

synke
|
tung på øjets trætte låge.Rosenb.

Sjælenes 0.(1875).20. (de) spraglede „Svale-
haler" sejlede hen over Bregnetoppene i

duftberuset Ørsel. EmilRasm.SD. 8. Feilb.

Øriske, en. (fra no. ørske, afi. af II. ør;

sj.) ørhed; vildelse. *Ørsken er vegen —
30 som Elskov har voldt. Drachm.M. 68. smst.

58. han havde svaret rent i Ørske. Kidde.
AE.II.321.
Øriiiken, en. se Øsken.
Ør-syge, en. (vet.) ørhed, svimmel (I.l)

(hos svin). Viborg.S.133. AGWiimh.Den prak-
tiserende Landmands Haandbog. II. (1826). 62.

Boers.VetF.281.300.

I. Ørt, en. se Ørred.

II. »rt, adj. se II-III. ør.

*o Ørt-, i ssgr. se u. Ørten- i ssgr. samt
u. Ørtesav.

I. Ørte, en. se Ørred.

II. Ørte, en. se Ørtug.

Ørte-, i ssgr. se u. Ørred- i ssgr. samt
u. Ørte-bænk, -sav. -bænk, en. {efter ty.

orterbank; se nærmere u. -sav; tøm.) lille

bænk (2) anv. ved udførelsen af mindre (save)-

arbejder. OrdbS.
Ørten-, i ssgr. (ogs. Ørt-, Ort(en)- ofi.,

50 se ndf.). (fra ty. iirt(en)-, ort(en)-, af iirte

(orte, orte), fortæring (paa lavshus, herberg

(2.2);, regning ell. betaling herfor, ogs. om
(sammenkomst paa) lavshus, svendeherberg;

sa. ord som æda. warth, oldn. ver5r, maaltid
(se u. Davre, Nadver samt Brøndum-Nielsen.
GG.'I. (1950). 272); haandv., foræld.) i ud-
tryk vedrørende ældre tiders svendelav, spec.

svendeherberg; saaledes: -gesel, en. (ældre)

gesel (1), der valgtes til at lede svendelavets

60 sammenkomster i herberget og til at anvise

tilrejsende svende arbejde (jf. omskikke 2).

Ørtengesell. CNyrop.Haandv.72f. jf. smst.

14.16. SaVXXII.663. Ørtingsgesell. Da-
vids. F. 284. -junge ell. -junger ell.
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-jynger, en. (ænyd. ort-, ørtiunge (Kalk.
III. 392. lY 998); jf. ty. junger, ung svend,

lærling, samt III. Junge) ung svend i et

svendelav, spec. som ørtengesellens medhjæl-
per ell. stedfortræder. Ørten junge. CNyrop.
Haandv.226. Ørtenjunger. srøs(.2ii. Ort-
junge. smst.72. r tjyn g er. smst.72. 211.

-svend, en. svend som medlem af et svende-

lav, spec. d. s. s. -gesel. Ørten s vend. CNy-
rop. Haandv. 232 f. Ørtsvend, i Arbeide lo

hos Mester. Dreiersvendenes Omskueiog 1832-
49.Nr.19.Kbh.' s Stadsarkiv. Ortesvend. Vil-

lads Christensen. Køienhavnl840-1857 . (1912).
268.

Ørte-sav, en. ^Ørt-. UfF. (sjælL).

OrdbS.). (efter ty. ortersåge, til orter, flt. af
ort, hjørne, ende (se I. Ort^, ortern, afsave
hjørne ell. ende; snedk.) (arm) sav, haandsav
(til gennemsavning af (tykke) træstykker, spec.

anv. som fodsav (se u. lY skære 1.3 )). Sal. 20

XV688. FagOSnedk.
Ørtng, en. [løftu(cL)] (sj. Ortug. Holb.

Berg.115. jf. Moth.019. VSO.IV.045. — især

i bet.2-3 ogs. Ørte [^ørda] Cit.1707.(Vider.
III. 259); i bet.l: Thit Jens. SK.1. 34.11. 49.

jf. Moth.019. VSO.IV045. m. flt.: Ørter.

PNFrost.Ringkjøbing.(1817).62.99). flt. d. s.

(som udtryk for værdi ell. maal: NordiskKul-
tur.XXX.(1936).178.181 ofl.) ell. (med fore-

stilling om de enkelte værdi- ell. maal-enheder) 30

-er (KSelskSkr.II.266. Ing.EM.'I.(1828).7.
DanmRigHist.I.790) ell. -e (ThitJens. VA.I.
95). (ænyd. glda. ørtug, ortug, ørte, orte,

æda. ørtugh, ørtogh, ørtigh (Brøndum-Niel-

sen.GG.^I.(1950).177), sv. ortug (fsv. ørtugh,

ortogh ofl., gutnisk ertaugj, glno. ørtog,

ærtog; muligvis besl. m. Erts (egl. ,,erts-tov",

et som mønt afhugget metalstykke, ringstyk-

ke?); se Hellquist.EtymO.^(1939).1467; for-

æld.) I) regningsmønt (m.h.t. svenske for- io

hold ogs.: præget mønt) med værdien Va
øre (II.l.i). Moth.019f. Borgere, der leye

(udlændinge) deres Huuse paa forbudne Til-

der . . bøde 8. Ortuger og 13. Mark ^øbj.Holb.

Berg.115. Hvergang han lader sig sætte over
(med færgen), fortjener I dog flere Ører Sølv,

end jeg fortjener Ørtuger i en heel Maaned.
Ing.EM.'I.(1828).7. han ejer ikke en Ørte.

ThitJens.SK.1.34. Honning maaltes i Mark
. . som var 3 Mark Sølv i Takst = 24 Øre = 50

72 Ørtug Sølv. NordiskKultur.XXX.(1936).
181. smst.202.210f. 2) kornmaal med vær-
dien Vs øre (II.2), af forskellig størrelse efter

kornsorten (10 skæpper rug, 12 skæpper byg,

20 skæpper havre, if. Moth.020. Baden.
JurO.). 20 Ørter Byg. PNFrost.Ringkjøbing.

(1817).99. NRasmSøkilde.B.70. NordiskKul-
tur.XXX.(1936).200.230. 3) arealmaal for

sædeland ell. skyldjord, med værdien Vs øre
(II.3). 1 Reeb er 6 Ørter, 1 Ørt 12 Skiepper. 60

PNFrost.Ringkjøbing.(1817).62. i 1 Ørtug
Rugsædeland kan saas ca. 1 Tønde Rug eller

Byg eller 2 Tdr. Uavre.NordiskKuUur.XXX.
(1936).228. smst.224.230.233.

er-vaagen, adj. {sv. dial. or-, orvaken,
som har en let søvn, let vaagner om morgenen,
sv. yrvaken, søvndrukken, ikke rigtig ell. først

nylig vaagnet, no. ørvaagnet, d. s. (jf. Lar-
sen.), no. dial. ørvakjen, som ikke har sovet

hele natten, ørvekkja, gore helt vaagen; første

led er en (dial.) sideform til ur- (se II. ur-,

m. bet. 2.2), men (delvis) med tilknytning til

II. ør samt til aarvaagen; dial.) som sover
let, let vaagner af sin søvn; endnu ikke helt

vaagen; søvndrukken; ogs.: lysvaagen; aar-
vaagen (2-3). Junge.396. MDL. jeg var med
det samme bleven ørwa&gen.Bergstrøm.Ve.
42. Rietz.787. Esp.409. UfF.(Sjæll.). overf.:

Det er . . Din slumrende Villie, som Du maa
vække og holde ørva&gen. FolketsNisse.1852.

sp.774.

Øs, et. [øJs] flt. d. s. (vbs. til lY øse

;

1. br.) det at øse ned; stærk nedbør; heftigt
regnskyl; øsende regn. *Regnsluser brast
ved et almægtigt Øs\Tullin.Søf.40. *Veien
gaaer i Regnens Øs.Aarestr.SS.V69. Rende-
stenen . . var ved at forvandles til en Sø . .

Han (0: en lille dreng) gik . . midt ud i Øset
og stirrede paa Naturfænomenet. iVa<rid.''*/8

1922.Aft.5.sp.2. jf.: *Se! Jahve en Mægtig
og Vældig har sendt,

|
lig Hagelvejrs-Øs og

forrygende Storm,
|
lig overskyllende Vand-

massers Øs,
I

der kaster til Jorden med Vold.
EBrand.J. 73.
Øs-, i ssgr. ['ø's-] (ofte m. lige stærkt tryk

paa første og andet led) af IV øse 3.

Løse, en. ['ø-sa] flt.-v. (aft. af IV øse;

;/. Øs; nu l.br., jf.: „Daglig Tale."ilfO. „Tale-
spr." Lewn.; sml. Regnøse og u. I. Vandøse
slutn.) stærk regnbyge; heftigt regnskyl.
JBaden.OrtO. „der maa være et Hul (i tag-

renden)." — „Ja jeg mærkede det nok igaar,

da det var den gruelige Øse, for saa regnede
der Skomagerdrenge ned derira." Hostr.G.

163. (hun) ryster Regn af sit Gummislag.
„Prrr! Sikken Øsel" Bergstrøm.M. 113. Pol.

^^I»1929.7.sp.3. vi fik et par slemme øser

paa vejen
j ||

(nu næppe br.) om ordstrøm;

skylle (1.3.2). Affecten er bortskyllet i en
Øse af Ord. KritiskJournal.1778.382. Saaledes

blev hun ved i en Øse. Rahb.Fort.11.274.
II. Øse, en. ['ø'sa] flt. -t. (ænyd. øs{s)e,

no. øse, no. dial., oldn. ausa, mnt. ose; afl.

af IV øse; jf. Øser 2 og I. Vandøse) I) red-

skab, hvormed en portion af en masse
(jf. Kul- (s. d.). Meløse f'Husflidssager af

Træ: Grødsleve, Meløser og Skeer.KMKo-
foed.BornholmskeSærlinge.(1934).151)) ell. (i

alm. spr. især) en vædske kan tages op
af en beholder; i forsk. spec. anv., i alm.

spr. om (metal)redskab, bestaaende af en be-

holder (et lille kar ell. bæger) med et langt

opstaaende skaft, hvormed vand ell. anden
vædske øses op af et kar, en spand, en terrin,

punchebolle; ogs. brugt om saa meget, som kan
øses op ad gangen med et saadant redskab.

Moth.025. i Salen . . stod et stort Kar med
en Øse i. Dette fyldtes hver Aften med 01
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eller Mundgodt. Oehl.XXXI.15. *først da på
det røde hav vi støder —

|
I se det jo, hvor

det i bollen gløder . .
|
Over hav øsen ud vi

straskke. Hostr.SD.1.2. der staar Mor i sin

Bryggersdør
|
og rækker Far en Taar Urt

af Øsen. Aakj.RS.71. Saa fik han en Øse
Vand i Øjnene. Gravl.EP.160. to Øser tynd
Suppe, Socialdem. "/lo 1945. 5. sp. 3.

\\
(især

fagl.) om redskab, brugt til øsning af vand,

needsette deres Forældre eller andre høy-
aldrende og syge Mennisker i en Hule, og
øse Jord paa dem, indtil de døe.EPont.Men.
111. 503. de begyndte atter at øse Grus i

Yidieyognen.CESim.(Landet.^Vil913.4.sp.3).
Han hængte de melede ^Æorn-^ Sække op og
øste i med store . . Kast. lfariwJ.Fans.iVO.
120.

II
m. h. t. sne: kaste; skovle. Cit.1773.

(Vider. 1. 481). Fabricius. Drejø. (1882). 105

.

der er trængt ind i en baad; øsekar. Jetten lo Thorsen.190. FrOrundtv.LK.117. Paa Landet
ræd paa Stand

|
I Baaden greb sin Øse,

|

Han sad alt dybt i Yand. Oehl.XXIX.115.
Recke.LD.96. de små øser, man i nutiden
anvender i både. LEGrandjean.Skibbruddets
saga.(1947).24. 2) (nu kun dial.) det vand,
der er trængt ind i en baad, et skib og

har samlet sig for og agter, ell. om disse

rum,-~hvorfra vandet øses op. UfF. især
i ssgf. Bag-, Forøse. Moth.025. VSO.IY
046.

III. Ose, en. [lø'sa] flt. -r. (fra ty. 6(h)se,

mnt. ose ; muligvis besl. m. ty. ohr, naaleøje,

og ohr (se III. Øre^; jf. Øsken, Øssing; fagl.)

lille løkke, slynge, øje (I.I6.5) ell. øsken,
malle olgn. Bibi Læg. XIII. 245. Vandkap-
pen . . har ved Eenspænderseletøi en Øse,

til Gaffelens Befæstelse. PWBalle.K.17. ved
Hjælp af en Øse (et Øje), som man har
dannet ved Ombøjning af Enden af Platin-

har man . . maattet øse Sne i Dag for Mælke-
kuskene og Bilerne. Bornholms Tidende. "/12

1925.2.sp.4. uden obj.: AarbHolbæk.1940.18
(se u. bet. 4:.4:). 1.2) m.h.t. vædske: optage
en ell. flere portioner deraf i et dertil ind-
rettet redskab (øse(kar), ske) og lade det
løbe ud et andet sted (i en anden beholder).

II
m. obj. alene (ogs. m. obj., der betegner det

kvantum, maal, der optages), kom man til

20 Persen for at øse halvtredsindstyve Spande
(1931: øse 50 Maal af KummenJ, saa blev
der tyve. Hagg.2.16. øse vand, spec: tage

vand fra beholder, brønd, kilde osv. til drikke-,

husholdningsbrug. Nogle Folk øsede Vand
engang af en Brønd. Holb.MFbl.92. Han øser

Vand (0: af kilden) med Haanden, og drikker.

Oehl.Y137. Han med et Bæger øser Vand
af Floden. Paiikf.FenMS.2ii. de (traf) nogle
unge Piger, der gik ud for at øse Vand

traaden, (overføres) lidt (af stoffet) fra dette 30 (1871: drage Vand o^).lSam.9.11(1931). se

første Glas i et andet. ABeyer.Undersøgelse
afVand.(1900).99. jf. Tarmøse.

IV. «se, V. [lø'sa] præs. øser ['øJsar] ell.

(nu kun dial.) øs (Flemløse.175. jf. Feilb.

LollO. samt u. udøse^; præt. øsede ell. oste
(tidligere undertiden skrevet øs de. Prahl.LY.
225. Grundtv.Myth.570); part. øset ell. øst
[ø'-sd] (begge bøjningsmaader angives af Moth.
024. VSO.IV.046. Glahder.Retskr.\ kun den

ogs. u. II. Sold 1.2 slutn. || m. obj., i forb.

m. adv. ell. præp. (se ogs. bet. i): hælde. Ja-
kob .. øste (1931: gød) Olie ovenpaa (ste-

nen). IMos. 28. 18. Kongen lod øse Viinen
udi 9 andre ^]LadXe.Eolb.DH.II.793. Øllet

taber desuden ved alt for ofte at øses om.
VSO.IY047. øse den tynde Suppe fra. smst.

om barnedaab ell. (jf. bet. 1.^) hedensk vand-
øsning: NMPet.Isl.Færd.1.326. Præsten øser

sidste af vAph.(1759; part. øst) og (1764). ^0 tre Gange Vand paa Barnets Hoved. 2?eA;.

JBaden.OrfO. Molb.HO. SvOrundtv. Saaby— i rigsspr. bruges nu næsten kun den sid-

ste bøjningsmaade undt. i bet. 3, hvor den
første foretrækkes), vbs. -ning (s. d.) ell. (nu
næppe br.) -else (Moth. 026. jf. u. over-,

udøse^, jf. Øs. (glda., æda. (DGL.V265) øsæ,
SV. osa, no. øse, oldn. ausa (præt. ]6s), mnt.
osen; besl. m. gr. åuo i sa. bet.)

I) om handling, hvorved (portioner

Nr.201^Vil912. \\ uden obj.; dels i abs. anv.

ell. i forb. m. præp. af, om optagning af (por-

tion af) vædsken: (han) havde just øset af

Springvandet og slukket sin Tørst. Tode./Z.
100. han (gik) hen til Bækken,

|
Og øste

med sin Hat og drak. Bagges.ComF.150. han
sagde til dem: øser (1948: øs) nu, og bæ-
rer til Køgemesteren. Jofe.2.S. øse af tvende
fade, se I. Fad 1. dels (i forb. m. præp. i.

af) noget optages af en beholder (ell. so over, paaj om i-, over-, paahældning: du
andet, hvori det rummes) v. hj. af et dertil
egnet redskab (og hældes af, ud paa et

angivet sted (i en anden beholder) ell. kastes

ud, bort); ofte i forb. m. adv. ell. præp.-led
til nærmere angivelse af bevægelsen (om sær-

lige forb. m. adv. se bet. i); i forb. som øse

noget i, over, paa noget særlig m. tanke paa
bevægelsens sidste del: hælde, gyde i, over,

paa noget. I.l) (nu næsten kun dial.) m.h.t

skal . . øse i alle disse Kar (1931: Saa
fylder (du) paa alle disse Bunke). 2Kg.4.4.

man kan saa længe blive ved at øse paa en
Steen, at den huules omsider. Biehl.DQ.IV31.
1.3) m.h. t. rum ell. beholder, der rummer ell.

er fyldt med noget \\ m. obj. alene; dels (nu
kun dial.) svarende til bet. l.i : rydde; i forb.

som øse vej olgn., bane vej gennem sne ved

skovling; rydde vej for sne. Der som snefug
masser som jord, sne, korn, kul, salt, mad 60 om vinterens tider i byen tillucker ledene.
(der spises) olgn.: fjerne, optage (lidt efter

lidt, i portioner) v. hj. af en skovl, henh.
spiseredskaber, og anbringe det, hælde det af
paa et (angivet) sted; skovle, (grønlænderne)

da skal alle byemendene samles at øese vei

igiennem byen og ledstederne. Cii.i7i7.f'Fi-

der.1.449). Cit.l731.(smst.IV195). der var øst

sti hen til huset. BornhOS. dels til bet. I.2

:
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tømme en beholder for vædske (v. hj. af øse-

kar, spande osv.). Da (vandet) nu ikke løber

bort af sig selv . . saa volder det . . Omkost-
ninger eller Arbeide med at øse Kielderen.

Huusholdn.(1799).I.4. BornhOS. nu vist kun
(4>) rn. h. t. fartøj: tømme (v. hj. af øsekar)

for det vand, der er trængt ind. *Hejs Pjal-

ten i Vejret, og Skuden øsl PMøll.ES.in.45.
Øs FaTtøiet\Wolfh.Mar0.368. den tid brugte
man at øse skibene med bøtter. LEOrandjean.
Skibbruddets saga.(1947).24. hertil ell. til bet.

1.2, uden obj.: Drengen maatte styre og øse

og holde Udkig efter Sejlere . . medens Jol-

len lænsede for Stormen i den høje Sø.

Drachm.PV.52. \\ i forb. m. bestemmelse

(præd.) til obj.; dels (sj.) til bet. l.i : *Naar,
ved Sang og Klokkeklang

|
Man øser Graven

ivÅå.Lund.ED.21. dels til te<. 1.2: Boel øste

en Kop fuld, blæste paa Suppen og smagte
t\lY>&s.Elkjær.MH.162. især ^ m.h.t. fartøj,

i forb. som øse lens (se lens l.i^, tom:
*som man øser tom en sumpig muddret
Brønd. Nord Brun. Jon. 46. KMKofoed. Born-
holmske Særlinge.(1934).21. Bom.S.II.29. 1.4)

i forb. øse (barn) med vand (efter oldn.

ausa barn vatni; arkais.) d.s.s. II. vandøse.

Den Skik at øse Barnet med Vand, naar det

fik Navn, synes optaget fra de kristne. J.OZr.

NA.64. et Drengebarn, som blev øst med
Vand og kaldet Gnm.ThøgLars.(Isl Sagaer.

111.269).

2) uegl. ell. billedl. anv. af bet.l. 2.1) (jf.

II. hælde 3; dagl., næsten vulg. jf.: „i den
simplere Talebrug." VSO.) i udtr. for at

spise og (ell.) drikke i store maader ell.

at give andre meget at spise og (ell.)

drikke. Det Menneske taaler Alt, hvad man
øser paa ham. VSO.IV048. især i forb. øse
'i sig. Alt det Brændeviin han øser i sig.

VSO.IV047. (jeg) lagde Albuerne paa Bor-

det, hældede Hovedet ned mod Tallerkenen,

og nu øste jeg Maden i mig. CBernh.NF.
XIV.XL. uden obj.: Hun øser i sig, som hun
ikke havde faaet Mad i mange Dage. FS'O.

IV047. (han) øste i sig med Kniv og Gaffel.

Pont.FL.87. Han tømte rask sine Glas og
øste i sig. MartinAHans.JR.54. 2.2) i udtr.

for at hente, skaffe sig noget fra en kilde

(1.3) ell. for at benytte, udnytte, hvad der

rummer (en rigdom af) noget værdifuldt; ofte

i billedl. udtr. med ord som Kilde, Væld (se

ogs. Væld sp.737^'**) og oftest i forb. m. præp.

af til angivelsen af kilden osv. || m. obj., der

betegner viden, oplysninger ell. opbyggelse,

glæde, trøst, mod, inspiration olgn. Held den
Olding, der af Kants og Zenos Lære øser

Kraft til at bekæmpe de physiske Smer-
ter 1 Fo2sen.C5Å;andMMseMm.iS00.//,2.i3;;. *I

Kundskabs Væld var jeg jo døbt,
|
Og havde

tusind Bægre øst.Winth.V186. Han troer

at have øst al Verdens Viisdom. MO. Et tak-

nemligt Sind har mange Kilder at øse Glæde
af. BiskopFr.Nielsen.(1911).184. (Drachmann)
er [en Lyriker i stor Stil og i absolut For-

stand, han øser alt af sig sely.VilhAnd.
IAtt.IV.263. *Hver gang du øser Trøst af

denne Trøstens Kilde (o: bibeloversættelsen til

islandsk),
\
Du Islands Meenighed. OidZH.

1.288. Winth.III.200. man kunne .. øse
Trøst og Beroligelse . . af den (o: en præ-
diken). RakettenJ.832.81 5.

II
uden obj. *Hvad

er Rigdoms Fylde?
|
Øs af fulde Kilde,

|

Til du bliver trætl CFrim.Psalmer.(1794). 8.

10 en Indtægtskilde . . tilgængelig for enhver,
som vil gjøre sig den Umage, at øse af den;
og denne Øsning vil være lønnende. Rawert
&Garlieb.Bornholm.(1819).64. Den Skribent
gaaer ikke til Bunds, men øser oven af

(o: er overfladisk). VSO.IV.047. dette taler .

.

for, at han her har øst af den mundtlige
Tradition. SvGrundtv.(DgF.III.315). Thomas
Aquinas' Lærer Tydskeren Albert af BoU-
stådt . . har øst i arabiske Værker. Johs

20 Steenstr.KundskabenomJorden.(1910) .70. 2.3)

i udtr. for at lade noget strømme (ud),

udgyde ell. uddele noget, tildele en noget

(i rigt maal).
\\ f m. obj. alene; især m. h. t.

taarer, blod: udgyde, taarene, huilche de hafue
øst for deris synder. JJuel.374. *Jeg mit
Blod

I

Øste, før jeg dig (o: den elskede)

iorlodl Haydn: 12 Sange.I.[overs.l786].11. (jf.

bet. B) m. subj.-skifte: *Derfor mine taare
|

Rinde skal saa saare . .
|
Derfor øyets kilde

|

30 Øser beske \and.Brors.SS.II.48. (nu næppe
br.:) ja det er den rette Oeconomie, og lade

sine Børn sidde og gnie paa en Rok, og
øse Penge for deres 'Pyndt.KbhAftenp.1779.

sp.757.
II

i forb. m. præp.-led ell. adv. (se ogs.

bet. å). paa (hendes hænder) øste han Kys
som en Pladsregn. Tode. IX. 262. De øser

(1871: ryste; Guld af Pung. Es.46.6 (1931).

Han kunde ikke øse Venlighed til alle Sider.

Leck Fischer. Ka. 42. i forb. m. i: man øste

40 saa mange bibelske Sprog i ham, som han
vel kunde hære. HHans.PD.lll. Forfængelig-

heden kunde det gøre godt at blive beundret

af store Mænd. Men det dybe tomme Hul
i hendes (o: Fru Heibergs) Liv, det, Kær-
ligheden skulde være øst i — ? ERode.Dervar
engang.(1951).50. *han, som vil øse

|

Trøst
i hver bange Siæl.Grundtv.SS.III.187. han

. . øste Trøst i hendes Sind ved at betro

hende Planerne for sit nye Liv. PHans.KK.
50 205. øse 'af sig, (nu l.br.) udgyde; give

fra sig. Det er skrækkeligt alle de Forban-

delser, det Menneske øste af sig. VSO.IV
047. jf. BornhOS.

3) (jf. II. hælde 9) intr. (ell. m. indholds-

obj.): rinde, strømme stærkt; nu næsten

kun om stærk, styrtende regn. 3.1) i al olm.

*da Taarer øse
|
Fra Øiets Blaa. Oehl.Digtn.

1.48. *En Bæk for ham (o: gud) er Fos-

sen, naar den øser. Oehl.XX.107. Svære By-

60 ger med Snee; øste hest&ndig. ArchivSøvæsen.
X.352. en utæt Ventil, som Vandet øser

igennem. KnudAnd.HH. 19. *Regnen øser

fra hver Hende. Winth. 1.182. Regnen øser,

I
og Kulden gør os vinterlig til Mode. Oel-
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sted.JomfruGloriant.(1923).19. \\ nu næsten

kun upers. (og især i forb. m. ned, se bet.

å.s): det øser (vande). Det var vinter-

lig koldt . . og det vedblev at øse. Brandes.

X.559. det havde øst Y&nde. Salten.Bambi.

(overs.l930).179. jf.: det regnede den gan-

ske Nat, ligesom det øsede af Spanderne.

Cit.l765.(PersonalMstT.1883.205). 3.2) part.

øsende (dial. øsendes. UnivBl.1.383) brugt

som adj.: stærkt strømmende; styrtende, et

Barn, som ligger i en stærk Heede, en

tung Søvn, en øsende Sveed. Tode.DenDan-
skeLæge.(1776).17. nu kun om regn (jf.

Øsregnj, i forb. som øsende regn(vejr^
ell. (især dial.) øsende vande (VSO.
IV047. vSundt.UdtogafenDagbog.(1827).223.
D&H.II.537. UfF.). Morgenen tiilig holdt

det endnu ved med en stærck storm og
øsende regn. JJuel.379. Skyerne . . føre Tor-

den, Lynild og store øsende Regne med sig.

Reiser.II.425. Jeg begav mig imorges paa
Landevejen i et øsende Tøsneve]T.Cit.l864.

(PersonalhistT.1949.25). det blev øsende

Regn. JacPaludan. UR.165.
4) i særlige forb. m. adv. 4.1) øse af,

d. s. s. aføse. Moth.025. Naar vil du faae

alt det Vand øst Sii.VSO.IV047. En Munk
øste det urene Skum af med en gloende

Skovl (o: under støbningen). Elkjær.HA.104.
4.2) øse ind || til bet.l.i. (han) greb en af

Kulskovlene .. og øste Kul inå.JVJens.RF.
66.

II
til bet. 2.3. Du skulle lade os udsue

af Fremmede, og lade alle Porte aabne for

dem, at øse falsk Mønt ind i Lanået.Adr.^li
1775.2.sp.l. De mange Hundrede Millioner

Dollars, som Amerika . . øsede ind i Lan-
det. KrarupNiels.GØ.120. (jf. u. bet. Le; nu
næppe br.:) Det er uden Ende som de Folk

øse Penge ind (o: tjener, samler penge). VSO.
IV.047.

II
(nu sj.) til bet.3. Øse ind . . kal-

des det, når vand med magt farer ind nogen-
steds. Mof/i.025. Vandet øste allerede ind af

Aabningen, giennem Lugerne. VSO.IV.047.
4.3) øse ned || til bet.2.i. *Af utømte Urne
Skiebnen øser

|
Lyst og Sorg til Dødelige ned.

Haste.(Rahb.Tilsk.l795.49). jf. flg. gruppe:

der øses rein ned fra himmelen. Moth.025.
(hun) huskede . . at hun havde hørt en for-

færdelig Klirren af Glas, som havde Himlen
øst en Regn af Glasskaar ned over Jorden.

Søiberg.HK.124. \\ til bet. 3: regne stærkt ell.

(uegl.) strømme, styrte ned (i rigt maal). Reg-
nen vedblev at øse neå. Bagges.DV.XI.109.
Bomberne . , øste ned overalt i Gaden.
Oversk.L.62. i lange Tider øsede Regnen ned
uden QT^holå. PoulSør.BS.71. nu især upers.:

det øser ned (nu l.br. i rigsspr. m. til-

føjelser som med kar. Oehl.II.50. med regn.

Schand.IF.48. Socialdem.'liil948.6.sp.7. med
spande, se I. Spand 2.2. med vande. Oldemors
Erindringer.(1908) .149) , det styrter, pøser ned.

i Hamborg øsede det ned hele Tiden, saa vi

ikke engang kom hen i den zoologiske Have.
Cit.l871.(Tilsk.l928.II.25). saa holdt det op

med at regne smaat, — det øsede neå.Jak
Knu.LU.15. det regner, saa det øser ned,

se I. regne l.i. i sa. bet. (m. indholds-obj.)

det øser vande (ell. skomagerdrenge, se u.

Skomagerdreng^ ned. VS0.1V.047. *naada,
det øser Vande ned,

|
og vi har ingen Y&xdi-

^\yex.Rich.I.148. JPJac.II.167. Himlen bul-

nede af sorte Skyer . . det øsede Vande ned.

AaDons.S.53. 4.4) øse op (jf. opøsej
||

10 (dial.) til bet.l.i. øse Korn op. Z7/F. ogs.

(til bet. l,3j om rydning af vej for sne, grav-

ning af vandfurer olgn. I Rude kunde vi

ikke komme frem for Sne, for der var ikke

øst . . næste Gang . . blev der øst op.Aarb
Holbæk.1940.18. UfF. || til bet. 1.2. Moth.
025. Mudderet maa jævnlig øses op, VSO.
IV047. spec. om servering af drikke, søbe-

mad ved fordeling fra en beholder (fx. punche-
bolle, terrin, gryde) i de skaale, glas, taller-

20 kener osv., hvoraf den drikkes ell. spises, de
øste det (o: en kogt ret) op (1931: Derpaa
øste man opj for Mændene til at æåe.2Kg.
4.40. (han) var i Færd med at øse sig en
Tallerken Ærter op. PalleBister.EnJuleferie.

(1888).55. hun øste Suppen op i to Tallerk-

ner. jBranner.OL.i54. uden obj.: Lad mig øse

op for de Smaae. F^O./¥047. Fru M. stod
for den ene Bordende og øste op.JakKnu.
O.200. øse (vælling, grød) op med den store

30 slev, med en syl, se Slev 1, Syl 1. || billedl.

anv. af foreg, gruppe (sml. servere 3): lade

noget udstrømme, fremkomme, komme til an-

vendelse ell. blive en til del (i rigt maal).

den første visnede Vintergæk (er det) urime-

ligt at sørge over . . naar Foraaret øser

rigelig Erstatning op med begge Hænder.
HeeAnd.AH.35. uden obj.: Piger vil altid ha'

noget. Blomster, Smykker . . man vinder
de fleste Kvinder ved at øse op for dem.

40 JMagnussen.SmaaVerdensaxer.(1904) .166. vi

brænder løs paa dem . . og de øser til Gen-
gæld godt op med ^hxdi^n^.Gladkow.Cement.
(overs.1927).229. især m. h. t. tale ell. sang,

oftest (dagl.) som udtr. for at give luft for

sine følelser, fortælle noget ell. (spec.) skælde

ud, give ondt af sig. Naar han bandede, var
det ikke brutalt eller med Larm. Næh, stille

og blødt øste han Eden op, som kunde det

være Fløjelsgrød. C Alstrup. Typer. (1920). 8.

50 alles Øjne var vendt som i en Trance mod
Sangeren, der øste al Ruslands Ve op for For-

samlingen. JFJens.i?i^. 237. Hvorfor skulde

jeg dog ikke ville svare dig, naar jeg nu
engang er begyndt at øse alt dette op?
AaseHans.DG.133. ofte i forb. øse godt op
til en, (1. br. i rigsspr.) gaa haardt frem
mod; lade en faa læst og paaskrevet. DagNyh.
^^hl921.5.sp.2. Har De læst (Aakjærs bog:)

Missionen og dens Høvding . . jeg skal svare

60 for, han øser godt op til dem (o: de indre-

missionske). HansPovls.HF.79. nu skal du
ikke øse mere op til ell. for mig! nu kan
det være nok med din kritik, dine bebrejdelser

ell. dit vrøvl, din snak, dine løgnhistorier olgn.
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Tandr.HS.66. NJeppesen.R.62. 4.5) øse over,
d. s. s. overøse 1. Moth.025. (han) blev øst

over med Vand, og kaldet Harald. Suhm.
0.367. Asken bør slukkes og øses over med
Y&nd.VSO.IY047. Gulvet blev øst over
med y&nd. D&H. Ulledl. (jf. het.2.3): *Jeg
øser dig over med 1:^aade I Holstein.MM.71.
4.6) øse ud (jf. udøsej

|| fjerne, udtømme
en vædske (fra en beholder) v. hj. af et øse-

redskab. Moth.025. Lad Pigen forst øse

Vandet ud. VSO.IV.048. han havde faaet det

meste vand øset ud af haaden.Gersov.DR.
188.

II
(nu 1. br.) lade en vædske strømme ud;

udtømme; udgyde; hælde ud; m. h. t. blod:

udgyde; ogs. som udtr. for at dræbe. *Man
tæncker, naar man seer en Qvinde heftig

vreed,
|
Hun Strømme ud af Blood at øse

er hereed. Holb.Paars.103. Deres Blod øses

ud (1871: skal udøsesj som Støv. Zeph.1.17

(1931). II
i udtr. for at udsende, udsprede

ell. gøre brug af noget ell. (i alm. spr. især)

bortgive, tildele en noget i rigt maal. De kæm-
pede og, i vildt Raseri, øsende al sin Kraft

ud i et sidste Tag om Præstens Hals skreg

den Døende høit. Bang.II.63. Orgelet øste

et Brus af levende Strømme ud over Kirke-

rummet. iVJe^'pesen.G'ff.i 7. „Uncle Sam" har
øset . . Mængder af Nytte- og Luksusvarer
. . udover Fi\iTpTpmerne.KrarupNiels.G0.89.

m. h. t. pengemidler: bruge, udgive i rigt maal
og (oftest) paa en ødsel, ufornuftig maade
(især i forb. øse penge udj. Oeconomien
er fast overalt den samme, nemlig at øse

Penge ud til ufornødne, og at spare paa
dem til fornødne Ting. Holb.Ep.III.19. de

øsede Guld og Gaver ud med begge Radn-

der.Biehl.Cerv.LF.1.74. „Hvad har (stokken)

kostet?" — „Ti Kroner." — „For en Stok?
Er du gal? Du øser Penge ud." — „Man
kan vel ikke øse ti Kroner \id?"Esm.II.
188. Fyrster og Stormænd øste Guld ud til

(astrologiens) Udøvere. GBang.EK.1.246. uden
obj. (i sa. bet.): Hånd øser ud uden måde.
Moth.025. til Fornøielser og til Stads til sig

selv kan (hun) øse ud. Rahb.Tilsk.1794.360.

Lars prøvede at købe Sønnen. Øste voldsomt
ud paa ham . . Luksus afskyede han, men
intet var for prangende til (sønnen). Martin
AHans.N0.18, \\ m. h. t. følelse, mening, ud-

talelse: give udtryk for ell. fremsætte, især paa
en uhemmet, lidenskabelig, inderlig maade.
Hånd øser onde ord ud på ham. Moth.025.
Holb.Metam.68. *Øse ud skal Læben Lov-
sang, lærer jeg din Lov. EBrand.S.230. Aner
De, hvad det er for noget forbandet Pladder,

De staar og øser udover mig. JohsWulff.OU.
115. Ellen-Margrete har siddet som lam-
slaaet . . Saa vækkes hun af den knal-

dede Kop og farer hidsigt op, lettet ved
at kunne øse sin Galde ud. HilmarWulff.
VL.125. øse sit hjerte (Winth.HF.161)
ell. sin sjæl (Aakj.Blicher.(1926).ll) ud.

II
(sj.) refl. til bet. S.i. Det er da godt, at

det endelig beslutter sig til at øse sig or-

XXVII, Rentrykt '»/, 1954

dentlig ud! det er blevet saa lummert. G^ei.

T.286.

Ose-, i ssgr. I) af IL Øse 1, fx. øse-for-

met, (en) øse-fuld fvand osv.). 2) (især fagl.

ell. dial.) af IV øse 1(.2), fx. (foruden de

ndf. medtagne) Øse-apparat, -bøtte, -skaal.

t -bad, et. styrtebad. Bøtcher.B.9. -breiid,
en. (jf. Trækbrønd ; 1. br.) brønd, hvoraf van-
det øses op V. hj. af en spand, der er fast-

10 gjort til et reb. Østrup.Er.l4. HAPaludan.Sp.
26. -hjul, et. (fagl.) I) (jf. Hævehjulj et

slags vandhjul, hvorved vand øses op og

hældes ud i en rende olgn. LTid.1724.670.

OpfB.^II,1.36. 2) apparat (del af maskine,
værk), der øser en vis portion af en masse
op. I den Ende af Karret (o: „stofkarreV),

som er nærmest Papirmaskinen, er . . et

Øsehjul . . der øser Stoffet op i Regulerings-

eller Udløbskassen. Hannover& Smith. Papir.
20 221. om (del af) saa- apparat: MøllH.V.6.

MaskinbogLandm.431. -kande, en. (jf.

Gyde-, Vandkande (l.i); nu næppe br.)

kande, hvormed vand olgn. hældes op i et fad.

Reiser.11.277. Et Sølv-Bekken med behørig

Øsekande. BerlTid.'Vil757. S.sp.l. -kar, et.

(fsv. osekar, jf. oldn. ausker, austker) red-

skab, hvormed en vædske øses op; næsten kun

(jf. Vandskovl ; ^) om redskab af form som
en skovl ell. skuffe med kort haandtag, brugt

30 til at øse vand op, der har samlet sig i en baad.

Moth.025. SøLex.(1808). Bardenfl.Søm.I.127.

i billedl. udtr.: hvor Kilde -Vandet er en
Strøm af stærke Spaadoms-Ord, der er natur-

ligviis Øse-Karret Skjalde-Munden. CrrMnd^v.

BrS.60. Dag ud og Dag ind, Aaret rundt,

ruller vi 50,000 Kr. ud i dette bundløse Hav
(o: til militærudgifter), hver Dag 60,000 Kr.

De siger, at dette daglige Øsekar er intet.

Hørup.II.48. -kop, en. 4*- trækop til lig-

40 nende brug som et øsekar. DagNyh.^*hl922.

7.sp.2. ErlKrist.MM.279. Feilb.

eselig, adj. {jf. ænyd. uopøselig, om
kilde olgn.: uudtømmelig; afl. af IV øse; sj.)

som lader sig øse op. Moth.026. *Var Guld
saa øselig, som det er ynskelig,

|
Da blev

din (o: en drankers) Mave meer end som
din Lomme xiig.Wiwet.Epigrammata.(1751).

156. VSO.IV046.
Ose-lnge, en. 4^ ^^^ «/ bundbrættet

50 (i en baad), der løftes op, naar baaden skal

øses. Drachm.STL.93. D&H. UfF.
Øser, en. flt. -e. (jf. ænyd. udøser, øde-

land; afl. af IV øse) I) om person, der øser;

spec. i ftg. tilfælde: l.l) (dial.) til IV øse l.i,

om snekaster. Ved Vintertide, naar der var

blevet „øst Sne", samledes Sneøserne om
kitenen. MJLomholt. NørreBroby. (1918). 57.

1.2) til IV øse 1.2, om person, der øser et far-

tøj. Øsere gaar i Gang dybt nede (i skibet).

60 FrNygaard.K.177. (foræld.) om en gruppe

værftsarbejdere paa Orlogsværftet. FolketsNisse.

1851.sp.l42. før det kommer dertil, før gaaer

jeg (o: en baadsmand) over og bliver Øser

i Arbeidscompagniet. WCarstensen.Ombordog

108
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iland.(1878).250. en særlig Vagtstue (paa
Gammelholm) for Pram-Øserne (de vare

Værftsarbejdsmænd). Degenkolv. Orlogsværftet.

(1894).6. 1.3) (l.br.) til lY øse 2(2-3). neppe
vil det nægtes, at den (o: kilden til opmun-
tring til dramatisk digtning, det kgl. teater) var
vanskelig af Adgang, paa nogle Øsere nær.

Dagen."U1803.3.sp.l. For Mennesker i Fald
og i Sorg var (Olfert Ricard) en utrættelig

Øser af Guds Barmhjertighed og Evighedens
B.a,&h. KMunk.A.97. 2) (især fagl.) redskab

til at øse med; især: d. s. s. II. Øse 1. Der er

ialt 4 Arme (o: paa en fødevandsrenser) , som
hver bærer en lille Øser. Ved Hjælp af disse

Øsere bringes ved hver Vipning en lille Por-

tion Lud op i en Bakke. PSchrøder.Maskin-
lære.II. (1916). 128. Sakse stod med Øse-

ren og fyldte i Drikkehornene. Grai;Z.DZ).46.

sæder tU roerne, 1 øser til hver mand.
Smeden.(1952).50. jf. Kul- (SorøAmtstid.'lit

1947.10.sp.l), Suppe- (s. d.), Vandøser (u.

I. Vandøse/ 3) (til IV øse 3; talespr., l.br.)

d. s. s. 1. Øse.

Ose-regn, en. se Øsregn, -rnm, et.

iglda. d. s. (DGL.Y265; var.), jf. æda. øst-

rum i sa. bet. (smat.), oldn. austrrum, til

dial. øst, rum i fiskerbaad, hvori masten staar

(Feilb.), øserum i baad (Hilsen tilMKZahrt-
mann.(1931).102. UfF., Skovshoved), sv. dial.

ost, øserum, fsv. oster, øsning, øserum, pøl,

oldn. austr, øsning, vand i baad, der skal

øses op, vbs. til ausa (se IV øse^) rum i

bunden af et fartøj, hvor det indstrømmende
vand samler sig, og hvorfra det øses ud; dels

^ om rum under bundbrædderne agter i en

baad. Moth.025. Harboe.MarO.32. Scheller.

MarO. dels (foræld.) om hvert af to rum (et

foran, et agten for masten) i lasten paa et

vikingeskib. Bærsærkerne havde deres Plads

ud fra Bagstavnen, hen til Øserummet.
Grundtv.Snorre.1.77. nu lægger I eders Vaa-
ben stille og gaaer ned i Øserummet. /«^.
EM.I.223. Drachm.HY.33. -ske, en. større

ske-lignende redskab, øse (II.l), til opøsning

af suppe, grød olgn. ell. af driJcke som punch.
Amberg. Selmer.FO.II.535. (en) Lerterrin,

fra hvis Hul med Øseskeen i en liflig Damp
af Øllegrød snoede sig nd. Schand.GamleBil-
leder.(1899).16. de skulde drikke rigtig gam-
meldags Punsch . . Citroner og Sukker og
Glas og en Øseske henter Dagmar. PLevin.
HG. 245. -skovl, en. (nu 1. br.) skovl til

opøsning af vand, korn olgn. VS0.1V.046.
-skuffe, en. (nu næppe br.) om øseskovl

ell. øsekar. Schousbølle. Saxo. 309. Amberg.
-spand, en. (jf. -strippe; 1. br. i rigsspr.)

spand til at øse vand olgn. op med. ArthChrist.

DT.17. Feilb. -strippe, en. ('-strip. Alba
Schwartz. Skagen. II. (191 3). 92). (jf. -spand;
dial.) mindre strippe (I), brugt til at øse med.
Amberg. VSO.IV046. MO. -trug, et. (1. br.)

vandtrug ved brønd, hvori der øses vand op
til kreaturerne. Kraft.M.II.825. -værk, et.

(fagl.) indretning (pumpeværk) til mekanisk

opøsning af vand. Amberg. VSO. I Ægyp-
ten, Assyrien og Kina kendtes fra gam-
mel Tid Øseværker bestaaende af et Hjul
med Vandbeholdere langs Omkredsen. OpfB.'
11,1.36.

Øsken, en ell. (1. br. i rigsspr.) et

(AarbFrborg.1917.43. Buchh.Su.1.7. UfF.

jf. Levin.), ['øsgan] (nu ikke i rigsspr.

Øske. GutsMuths.(1802).55. jf. Feilb.IV365
10 u. yske. — sj. (vel ved tilknytning til ty.

ohr (se u. III. Øsej Ørsken. DMag.III.
3). best.f. øsk(e)nen; /Zi. øsk(e)ner. {jf.

SV. hyska (ældre: oska ofl.); fra nt. osken,

6sche(n), eseken, mnt. oseke(n), dim. af ose

(se III. Øse^; især 0) (mindre) metal-
ring ell. -øje, der er fæstet paa noget, og

hvorigennem kan stikkes en krog, et søm, en
hægte, en snor olgn.; oftest om saadan ring,

endende i en skrue, som kan skrues ind i

20 en genstand, der skal ophænges deri; (dial.)

spec. om malle til en hægte (Feilb.IV365.

UfF.(jy.)); ogs. undertiden om lignende øje

af andet stof (læder, tov, garn olgn.; jf. Esp.

409). samme Skiold er af Jern . . indvendig
sees en Øsken at have været. LTid.l720.Nr.
26.2. Øsgenen dreies af et lille Stykke Metal
paa en DTeierhænk. Hallager.359. *Der har
været En ved min Dør inat.

|
Jeg havde

dog Krogen i Øskenen sat. Drachm.SH.112.
30 Skilderiet kan . . nemmest hænges paa et

Søm ved Hjælp af en Øsken, man skruer

i midt paa den øverste Liste. Haandv.l89.
Tegnebog . . lukkes med Strop, som stikkes

igennem en Øsken. PolitiE.KosterbV^I»1923.

2.sp.2. (nu næppe br.) om strop i frakke

olgn.: den mørkeblaae Kalmuks Frakke med
&-aven, der sad saa høit op i Nakken, og
hvorfra Øskenen stak op. Goldschm. Fort. I.

221. (arkæol.) om del af ring ell. lille øre

40 paa lerkar. SophMull.V0.137. JohsBrøndst.

DO.I.132.III.19.
II

hertil bl. a. (fagl, spec.

arkæol.) Øsken-bolt (o: bolt, som har en øsken

i den ene ende. MilTeknO.), -bæger (Aarb.

1941.44. jf. -krukke^, -celle (bot., om celle

med en hankformet udposning hos visse svam-
pe. SaVXXV.863), -flaske (øskenkrukke med
høj hals. NationalmusA.1950.57) , -hjul (o:

hjulformet spænde med et antal eger omkr.

et midterhul. Johs Brøndst.DO.III.24) , -hul
50 (PNørlund.T.133), -kar (DanskeOldsager.il.

(1952).14. jf. -krukke), -knap (o: knap med
en øsken bagpaa. JohsBrøndst. DO. II. 57),
-krukke (o: stenalderkrukke med rund bug

og øskener (om underdelen). smst.I.132), -ring

(o: jærn- ell. bronzering med en enkelt be-

vægelig ell. fast øsken i. SophMiill.VO.463.

JohsBrøndst.DO.III.19), -skrue (o: øsken til

at skrue i; almindelig øsken. Værkt.62).

Øsning, en. flt. -er. (vbs. til IV øse;

60
jf. Op-, Over-, Udøsning u. opøse osv.)

I) vbs. til IV øse l(-2); spec. i flg. anv.:

I.l) (dial.) til IV øse l.i, om snerydning (jf.

Sneøsning^/ ogs.: sted, hvor sneen er ryddet

bort. Vejenes Øsning i Sneeiog.Baden.JurO.
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11.228. Dér er Sneen i Øsningerne stablet

helt op i Tiætoip^^ene. BornholmsTidende.'^^lt

1929.3.sp.5. 1.2) Hl lY øse 1.2 (-3). vAph.
(1759). de kulsorte Vande strømmede ind
(i skibet) med en saadan Kraft, at ingen
Øsning i Længden kunde hjælpe derimod.
H.aueh.V.118. det havde vist sig umuligt ved
Hjælp af Øsning med Spande at holde Gra-
ven tør. Buchh.FD.79. 1.3) til IV øse I.4; se

Vandøsning 1. 2) f til IV øse 3: nedstyrten 10

af vand (sml. Vandøsning 2); stærkt (regn)-

skyl (jf. Regnøsningj. da komme saadanne
forskrekkelige Øsninger og Storme. Reiser.IV.

153. Jevndøgnet . . bragte os den saalænge
ønskte Regn i vældige Øsningei. FStiftstid.

'liol811.3.sp.2.

Ois-pjask -regn, en. (jf. Pjaskregn;
dagl.) forstærket form for Øsregn. PoUlil944.
ll.sp.4. jf.: Det er øs-pjask Regnvejr i

Bag.BerlTid."U1951.Aft.8.sp.2. -pjask- 20

regne, v. (jf. pjaskregne ; dagl.) forstærket

form for øsregne. Pol.*lil926.1.sp.2.

Ø-sprog, et. (nu 1. br.) d. s. s. -maal.
det Østdanske eller Øsprogene under Et.

F Dyrlund. Uds. 10. L Varming. Detjy. Folke-
sprog.(1862).21. Nogle af vore ypperste Læg-
prædikanter har talt Ravjydsk eller Øsprog.
GadsMag.1934.576.
Øs-regn, en. (f Øse-. MDL.638). (tale-

spr.) stærk regn; øsende regn (se u. IV øse 30

3.2J. vi har havt en 10 Dages Øsregn og
Kulde.Brandes.Br.il. 163. Gjel.M.487. Isak
Din.FF.87. -regne, v. (talespr.) regne
stærkt; pjask-, pøsregne. Det øsregner. Zmse.
Æsthet.I.146. Det havde øsregnet fra den
tidlige Morgenstund. Dagbl. "/lo 1869.

1

. sp. 3.

Di&H.
Øssel, subst. se u. ysset.

Øssing, en. ['øseq,] flt. -er. (_afl. af III.

Øse; sj. i rigsspr.) d.s.s. III. Øse; spec. om 40

metalring, hvormed huller i sejldug, presen-

ninger er udforet. 2 Carbin Hager, 2 Øsinger,

2 Touverk. Cit.l751.(TKrogh.Da.Teaterbille-
der.(1932).34). (han) havde bøjet sig frem
foran Baadstævnen for at stikke Linen gen-
nem Presenningens Øssinger paa Ydersiden.
LCNiels. Fjernt fra Danmark. (1923). 174. om
øsken: OrdbS. (Falster).

I. Øst, subst. (i visse tilfælde m. foransat

art. et (se u. bet. 2) ell. (nu næppe br.) en 50

f*Hil dig, min Vandrings Lys!
|
Min Mor-

genstjerne klar! , .
|
Du smiler mildt og

stille
I

Til den rødmende Øst. Winth.III.118.
*Du dunkle Hav . .

|
Skrid tyst i Høihed

mod den røde Øst. Recke.SB. 119. — ogs.

undertiden (vanskelig at skelne fra I. Østen^
m. efterhængt art. af fk.: Øst kaldes den
Himmelegn, hvor Stjernerne staar op. Naar
man vender Ansigtet mod Nord har man
Østen paa høire Haand og Vesten lige der- 60

imod paa venstre. ConvLex.XX.304. jf. Le-

vin.Or.1.56). [øsd] (glda. øst (Småstykker.

(1884-91).34), no. øst; jf. eng. east, ty., mnt.

ost (se II. Ost^, fr. (laant fra eng.) est; den

ældre nord. form er I. Øster; jf. I. Østen og
I. Morgen 5)

I) det punkt paa himmelkuglen, det
verdenshjørne, der er modsat Vest (I);

uden for fagl. spr. ogs. mere ell. mindre ube-
stemt om den himmelegn, hvor solen staar op;

(-^, astr., meteorol.) i betegnelser for ind-
delinger af kompasrosen svarende til de u.

I. Vest 1 nævnte (undertiden forkortet ; i

4> bruges i reglen ssgr. og forb. m. II. Ost
(og forkortelsen O.)): Østnordøst, Østsydøst
(se disse); Øst til Nord, Øst til Syd; Øst
halv Nord; Øst til Nord halv Nord osv.

Sædvanligst forstaar man ved Verdenshjør-
ner de 4 Retninger, Nord, Syd, Øst og Vest.

Sal.XVIII.180. øst, vest, hjemme er bedst,

se III. hjemme l.i slutn. især i præp.-forb.

(se ogs. eksempler u. I. Vest 1^; *med Guds
Sol udgaaer fra Øst

|
En himmelsk Glands

paa Jorå.Ing.RSE.VII.237. Mod Øst for

denne (0: den jydske halvø) tvende Have
stride

|
Med Sjølunds Bred og Othins gamle

0.Boye.PS.IV.151. Søen har sit Afløb i Øst.

Pont.UE.^6. pejle Fyret i Øst.Scheller.MarO.
i billedl. udtr.: Det lysner i Øst. Ravnen.
^'U1876.2.sp.l. *Snart dages det Brødre, det

lysner i Øst. SocialistiskeSange. (1885). 3.
\\

i udtr. for udstrækning, beliggenhed efter en
linie fra øst til vest (se ogs. Vest sp.1252^''^).

(øens) Brede Øst og Vest (anslaas) til 10
Qvra\.StBille.Gal.I.299. et temmelig ud-
strakt Bassin . . omtrent 2 Kvartmile fra

Øst til Vest og 2V« Kvartmile fra Nord
til Syd. Nord.Tidsskr.f.Fiskeri.1874.278. det

lange Strøg af Kædebjærge, der gaar gen-

nem den gamle Verden fra Vest til : Øst
(Pyrenæerne, Alperne, Karpaterne, Himalaya
o. s.y.).Uss.AlmGeol.lOO. \\ om vindhjørne.

Det blæser en sagte, men sviende kold Vind
af Øst. Fiskeritidende.1888.83. Vinden gaar

om til Øst. Scheller.MarO. vinden er i øst,

se I. Vind 1.3. || i forb. m. betegnelser for

andre verdenshjørner (især: Vest^ i udtr.

for bevægelse i forsk, retninger, i udtr. for

planløshed, forvirring olgn., se u. 1. Vest 1.

spørge i øst og svare i vest olgn., som
udtr. for at en person ikke giver et svar, der

passer til, har henblik paa det stillede spørgs-

maal, ell. giver et meningsløst svar. *Men,

kjære Barn I Du taler jo i Taaget.
|
Du

svarer mig i Øst, naar jeg er bedst
|
Med

det jeg taler om til dig i Yest. Hrz.VIII.

190. (han) svarede i Vest, naar han spurgtes

i Øst, som det hedder. T/iowLa.-F.52. Hun
var allerede som forvandlet, spurgte ikke

mere i Øst, naar man talte i Yest. AndNx.
M.224.

2) (1. br.) d. s. s. I. Østen 2. København
. . du gav mig at gro i dit Øst og dit Vest.

IIoffmann.S.8. øst er øst osv., se I. Vest 2.

det fjerne, nære øst: Kommunismen ..

har gjort Forsøg paa at faa Indgang i det

nære 0st.0sterlands-Missionen.1942. 164.
\\

spec. (jf. u. Øst- i ssgr.) om Sovjetunionen

108*
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(og hele den kommunistisk styrede del af Øst-

europa). Har vi (o: socialdemokraterne) haft

et opladt Sind for Tankerne fra Øst (o: kom-
munismen). Howalt.DB.117.

3) (nu næppe br.) østenvind. *tudend
Øst og barske Nord

|
Affør' den blomster-

klædte JoTå.JJLund.(SkVid.IX.185). jf.

Paaskeøst (u. Paaskeøstenj.
II. Ost, subst. se u. Øserum.
III. ost, adv. [øsd] {no. øst, no. dial.

aust, jf. holl. oost, mod ell. fra øst, mnt.

ost, i øst; til I. Øst (og Øst- i ssgr.), jf.

II. østen, IV øster; uden for ssgr. er ordet

i rigsspr. først blevet alm. i løbet af 19. aarh.

(endnu ikke i VSO. og MO.)) I) i retning

mod øst (I); (længere) mod øst (I); østpaa.
Min Cours var sat for at gaae Nord og Øst
om Andaman-Gruppen.»S'fBi7ie.6raL/.252. øst

paa Øen (a: Læsø). Fiskeritidende. 1886.79.

man maa ikke komme Øst for Nord. Scheller.

MarO. vi kørte øst om bjerget
j 2) som præd.,

m. overgang til adj., om vind: østlig. Saaby.''

Vinden var 0%t.AWinding.SD.150.
Ost-, est-, i ssgr. {cenyd. d. s. (bl. a. i

Øst-frisland, -friserj, \æda. d. s. (i stednavn.

Da.Sprogtekster.I.(1925).13), fsv. ost- (bl. a.

ostgote, ostsunnan, (fra) sydøst), no. øst-,

no. dial. aust-, oldn. aust- (fx. i austfir-

bingr, person fra Østfjordene, austmabr, per-

son østerfra (især, paa Island: nordmand);
sml. Ost- 2

II
i ssgr. m. adv. som sidste led

skrives ordene (leddene) ofte adskilte) i ssgr.,

hvor 1. led svarer til I. Øst, III. øst (ofte

er disse ssgr. traadt i stedet for ældre ssgr.

med Øster- (jf. Thorsen.Afh.1.34 og u. Øster-

1.2J og (i visse tilfælde) Ost-j; mods. ssgr.

m. de øvrige betegnelser for verdenshjørner

,

især Vest-; saaledes — foruden de ndf. an-

førte— Øst-bane (gaard), -del, -ende, -fagade,

-gavl, -grænse, -havn, -kaj, -port, -pynt,

-rand, -spids, -strand, -vindue, samt en
mængde navne paa omraader, der udgør den
østlige del af det omraade, sidste led beteg-

ner, og hertil (ell. selvstændigt) dannede ind-

byggernavne og adj., fx. Øst-afrika, -afri-

kansk, -alperne, -asiatisk, -asien, -baltisk,

-europa, -friser, -frisisk, -fyn(sk), -goter, -go-

tisk, -grønland, -kinesisk, -preussen, -preus-

ser, -romersk, -rusland, -sibirien, -sjælland
||

m. h. t. forhold efter den 2. verdenskrig: i be-

tegnelser for (hvad der hører til) Sovjetunionen

og de hermed samarbejdende kommunistiske
stater (og de af Sovjetunionen besatte dele

af Østeuropa). Øst-blok (i best. anv.: Sal.T.

1945-46.1285), -handel (o: handel ml. Vest-

europa, Amerika osv. og de østeuropæiske

lande), -zone (o: den af Sovjetunionen besatte

del af Tyskland. NatTid.^V»1951.4.sp.3. Berl

Tid.Vil953.M.l.sp.4-5). -abe, en. (zool.)

i flt., om den gamle verdens aber (mods.
Vestabej; de smalnæsede aber (Catarrhinæ).
Lutken.Dyr. 75. Lieberkind.DYXII.411.
O-stad, en. (sj.) d. s. s. -by. KHude.

Overs.afHerodot.IIL(1906).22. Bl&T. -stat.

en. (l.br.) d.s.s. -rige. Larsen, jf.: erhver-
velsen af Norge (vilde) skaffe det (o: Sve-
rige) „naturlige grænser" og gøre det til en
„østsit". Linvald.Chr.VIII.il. 14. -station,
en. (jf. -perron; jærnb.) station, hvis hoved-
bygning og perron ligger ml. to hovedspor.

OpfB.U.13. TeknLeks.II.618.

Ost-bo, en. (især dial.) d. s. s. Østerbo.
AndNx.M.7(se u. Vestboj. Feilb. østbo og

10 vestbo, se Vestbo, -bygd, en. (1. br.) i

best. anv.: d. s. s. Østerbygd. Grønlands hist.

Mindesmærker. I. (1838).vi.x. -daner, pi.

(hist.) i flt.: indbyggerne i det østlige Dan-
mark (Sjælland og Skaane). Grundtv.Bjow.
325. AOlr.(Arkiv.X.236). JGir.SD.IV102 (se

u. -danskj. VlaCour.DH.1.39. -dansk, adj.

(jf. østerdanskj som hører til det østlige Dan-
mark (især: landet øst for Store- ell. Lillebælt).

Kongen (udskikkede) den Øst-Danske og den
20 Fyenske Deel af Flaaden (JOlr.SD.IV102:

Øst-Daner og Fynboerj paa et Tog mod
Slaverne. Grundtv. Saxo. III. 277. det gamle
østdanske Land (o: Skaane). NationalmusA.
1935.59. Da Kvægholdet paa de forskellige

Godser varierer overordentlig stærkt, vil

det . . være for dristigt at slutte sig til et

østdansk Gennemsnit paa det foreliggende

Grundla,g.mstTidsskr.llR.I.275. spec. dels:

som hører til dialekterne uden for Jylland ell.

30 til en (sproghistorisk bestemt) gruppe maal
(især skaansk, bornh., sjæll.), der viser visse

fællestræk i modsætn. til fynsk -jysk (vest-

dansk), de østdanske mål (skånsk, hal-

landsk, hlekingsk). Kort.5. substantivisk: det

Østdanske eller Øsprogene under Et, mod-
sat det Vestdanske, der tales på Halvøen
. . og på de jyske Småøer. FDyrlund.Uds.
10. en modsætning mellem østdansk (især

skånsk-sællandsk) og vestdansk (især jysk-

40 fynsk). MKrist.N.48. dels (1. br.) substanti-

visk i flt., om øboerne. Molb.DH.1.166. -dan-
sker, en. (1. br.) person, stammende fra ell.

hjemmehørende i det østlige Danmark (især

mods. jyde). Blich.(1920).XXIII.115. denne
østdansker (o: Absalon). StSprO.Nr. 217. 4.

-efter, adv. (jf. østerefter; især ^) imod
øst; østpaa. næste Morgen lettede vi atter,

og krydsede os Øst etter. StBille.Gal.II.70.

(vejen) drejer snart om . . og viser øst-

so eiter. Drachm.LK. 21. de store Hjulpaket-
ter, der fra engelske Havne . . gik ind i

Middelhavet til Levanten og videre østefter.

ICWeber.HD.62.
ostelig, adj. se østlig.

I. Osten, et ell. (nu kun i bet. 3; tid-

ligere vistnok ogs. i bet. 1, jf. Moth.026. vAph.

(1759)) en. [iøsd(8)n] (ænyd. (TBrahe.Opera.
IX.(udg.l927).9.11.16 ofl.), glda. (Enkloster-

bog.(1933).25) d.s., sv. ostan, jf. ty., mnt.

60 osten (se Ostenj; substantivering af II. østen

(sml. overgangstilfælde som glda. aff østen,

østfra (Brandt. RD. 1. 255), fsv. af ostanj;

undertiden, især i bet. 2, opfattet som best. f.

af I. Øst; jf. I. Øster || ordet bruges aldrig



1721 Oisten eisten 1722

med efterhængt art., men sa. form bruges m.
best. og ubest. bet.)

1) (nu især højtid, ell. dial. (se Feilb.))

d. s. s. I. Øst 1 (se ogs. eksempler u. I. Ve-
sten 1); oftest styret af præp. han sagde:
luk det Vindue op mod Østen (1931: ØstJ!
og han lukkede det o^.2Kg.l3.17. Klintens
yderste Pynt, Mandehovet, ligger i Østen.
Weinwich.Stevns.' (1798).103. I Østen stiger

Solen op:
|
Den spreder Guld paa Sky. Ing. \o

RSE.VII.237. vidste jeg bare, hvor Østen
er, da kunde jeg nu føre Jer til Floden.
Hauch.VI.92. *Har alt Østen aabnet

|
De

vide Porte for det favre Dagglimt? jBreda/i/.

11.61. *imod Østen hen de Veien tog. PalM.
TreD.257. jf.: *Gaaer Verdenssolen da i

Vesten op?
|

Fra Østen Lyset er. PalM.
(1909).111.54. (poet.) gen. østens i omskriv-
ninger for solen ell. morgenrøden: Rosen-
Knoppen . . føler Varmen af det gyldne 20

Østens Øie.JSneed.I.155. *en Taage . . ved
Morgenrøden flyer:

|
Til Havet ud — saa

Østens Dronning byder —
|

I kjølige . .

Dunster \ Rein.24. En Ungersvend paa Græs-
set laae,

|
Med blonde Lok om Tinden;

I

Da Østens Rose blomstred frem,
|
Saa

falmed hans paa Kinden. Winth.Y75. østens

konge, se I. Konge 6.1. || i betegnelser for

verdenshjørner (og vinde herfra). Faaer en
Ko Kalv, medens Vinden er i Østen, bli- 30

ver Kalven slem til at hrøle.JKamp.DF.
72. (^, foræld.) i betegnelser (ved 32-deling

af kompasset) som: Østen-til-norden . . Er
en vind. Moth.026. Norden til Østen. (?eojn.

(1704).121. (de) styrede Sydost til Østen.
Reiser. IV.301. se ogs. u. 1. Norden 1. || om
vindretning. Passatvindene nær de nordl.

Grændser blæse imellem Norden og Østen.

Agerbeck.B.11. 63. vi havde en skral Vind af

ret Østen. Cit.l782.(Rahb.Min.l788.11.328). 40

II
hertil betegnelser for trækfugle, der kommer

østfra: Pib-, Pipøsten (s. d.; jf. (dial.) i sa.

bet.: Østenpippe. UfF.); sml. ogs. Øster-fugl,

-lands-vibe, -tut,

2) om omraade, der ligger mod øst;

især om Asien, spec. om Østasien ell. om den
nære orient ell. (bibl.) om Palæstinas nabo-
lande (mod øst), især Arabien (jf. Levinsen.

Real-Concordants.(1854).382). Det Castell i

Agra, hvor (stormogulen) holder Hof, er et 50

fortreflig Verck, og vel det fornemmeste
i Østen. Pflug.DP.776. »Nordens Kraft er

uden Østens Ild
|
Det samme, som et tungt

og hærdet Sværd,
|
Der mangler en varm-

blodig Muskelarm,
|
For stærkt at svinges.

Oehl.1.74. *Lad kun Østens Drot blandt
kjøbte Friller

|
Døsig strække sig paa Pur-

pur ud. PMøll.ES. 1.49. At sende en Silke-

snor er i Østen Dødsstraf for Modtageren.
Kierk.V1.309. Thaddæus og Maris, som efter 60

et gammelt Arvesagn kaldes Østens Lærere.

GVHansen. Oldkirkens Nadveroffer. (1895). 68.

se ogs. citater u. L Vesten 2. det fjerne
(ell. yderste, se u. yderst I.2), mellem-

ste, nære østen, spec. (efter eng. The
Far, Middle East) om Østasien, henh. den
nær(mer)e orient. (Friderikke Brun) har i

det fierne Østen søgt Menneskelivets Kilder.
Mynst.FrBr.7. amerikanske Skibe, der skal
anløbe det fjerne Østen.PoW 2 1941.l.sp.5.
Persien er en Nøglestilling i det mellemste
Østen. BerlTid.^"/ »1951.Aft.4.sp.3. \\ om øst-

lig del af land, by olgn. Efterhaanden som
man fra Østens frugtbare Ager- og Marsk-
land nærmer sig Vestens Bjerge, antager
Landet (o: i England) et mere øde Udseende.
Meinert.NaturenogMenneskelivet.I.(1854).333.
Lyset fra „Vestens" stolte Boutikker,

|

Ilden fra „Østens" (0: Londons Eastends)
sorte Fabrikker

|
Kaster et Brandskjær op

imod Skyen. Drachm.D. 38. jf.: helt ud til

Kasan i det russiske Riges fjerne Østen.
Nystrøm.OF.1.161. \\ i særlige forb. m. gen.

østens børn (Levinsen. Real- Concordants.

(1854).382) ell. sønner ((Job) var mæg-
tigere end alle Østens Sønner (1871: alle

de Folk mod Østen). Job.1.3 (1931). Linck.
Påvej.(1950).147), om asiater ell. orientalere.

disse Østens Prøjsere (0: japanerne).
Socialdem.^liil947.4.sp.2. østens pest, ^
(l.br.) stueplanten Spironema fragrans. ERode.
SmaaBørnogstore.(1950).43. »Østens Vise
offred der . ,

|
Guld, Røgelse og M5Trha

skiær. Grundtv. SS. 1. 347. \\ billedl. (i fri-

murer-spr.) i forb. som gaa ind ell. indgaa
til det evige østen, dø. Nord.Frimurer-
tidende.III.(1854).134. smst.136. e.br.

3) (i rigsspr. især i visse ssgr.) vind, der

blæser fra øst; østenvind. Heraf sees, at

Vesten-Vind er den som almindeligst Blæser
i Dannemark, og at Østen af dem alle (o:

alle vindene) er meest sielden. EPont.Atlas.

1.367. I Midten af Maaneden havde vi her

dygtigt Anfald af Vinteren, hvis Kulde for-

stærkedes ved en slem Østen. Dagen.''I»1811.

l.sp.2. den østen hun er haard. UfF. jf. ssgr.

som Foraars- (Fleuron.RH.17), Mikkels-,

Paaske-østen, sml. Nord- (1.2), Syd-østen (I).

II
billedl: Kierk.XIII.17 (se u. I. Syden S).

II. østen, adv. [iøsd(8)n] (æda. østan

(Da. Sprogtekster. L(1925). 14), østæn (ogs.

som præp. ValdJord.(1926).I.22), sv. ostan,

no. østen, oldn. austan, oeng. eastan(e), mnt.

osten, oht. ost&na,; til stammen i I. Øst, IV
øster)

I) (jf. II. nordøsten, II. sydøsten; især

4>- ell. dial.) (kommende) fra øst; østfra;

dels i forb. m. adv. ind (jf. østenind^; (han
gik) østen ind ad Byen. JCLars.ES.43. nu
kom Pastor N. kjørende østen ind i Byen.
JakKnu.In.324. dels (om vind, strøm) i

stilling som præd.: JJuel.228. Vinden var

Østen. ExtrRel. 4°. 1729. 7. JN Panum. Born-

holm.(1830).39. jf. Glahder.Retskr.
\\

(i rigs-

spr. kun m. overgang til ssgr.) brugt som attrib.

adj. Skibe, som med østen Vind skulle gaae

forbi Hanstholmen. Handels- og Industrie -Ti-

d6nde.l803.47.



1723 esten- estentil 1724

2) i østlig retning; imod øst. hånd brød

op der fra til et bierg, østen for Bethel, og

udslog sit paulun; saa Bethel var vesten,

og Ai østen (1871: mod Østen). lMos.12.8
(Chr.VI). han var fød i det Land, som
grændser Østen til Syerri^. Schousbølle.Saxo.

153. Østen paa Lsinået.Thurah.B.25. Store

Povl hed en Mand, der boede Østen i Sø-

dalen. Bregend.MAG.9. (jeg) red i skarpt

Trav østen ud af Byen. Buchh.FD.209. || i

rigsspr. kun (især ^) i forb. østen for

ell. om. han drev Mennesket ud, og satte

Cherubim Østen for Edens Have med et

blinkende Sværd, iMos. 3. 24. D. 4de Jan.

passerede vi 45 Mile Østen om Færøes
l:ioTåhnk.Agerieck.B.I.154. Svend (Grathe)

gik i Synk i hiin Mose østen for Dig (o: hvor

du staar).Blich.(1920).VI.149. En halv Mils

Vej østen for den lille Bondeby . . ligger

en mærkelig Sø.Pont.UE.^1. gaa Østen om
Øen. Scheller.MarO. de slaviske Lande østen-

for Elhen.Aarb.1929.289. Feilb. (u. østenior).

østen for sol og vesten for maane, se I. Sol

3. (jf. bet. 1) ^ i forb. som: de finde Vin-

den Østen for Syd. Agerbeck. B.II. 69. Vin-

den er Østen for 'Nord. Scheller.MarO. \\ i

forb. for østen (forøsten) (cenyd. for østen,

adv.: mod øst, som præp.: øst for, oldn.tyrii

austan (som præp.); jf. IV for 1.2 slutn.;

nu kun dial.) mod øst; østligt. Den omtalte

Kælder ligger forøsten i Klosteret. SvGrundtv.
DF.II.49. Feilb.1.334.

\\
(dial.) som adj. i

attrib. stilling, den høje Ask ved østen Stue-

husgavl. Lunde.F.128. den østen Lade. UfF.
(Fyn).

3) (dial.) anv. som præp.: øst for. Cit.

1764.(NkS4°333.25). En Pidsk er . . funden
østen Vibegaard. Bornholms Tidende. V« 1877.

4.sp.4. dialekterne østen Øresund. Skautrup.
SprH.1.226. Feilb. (u. østenior).

esten-, i ssgr. af IL østen; til dels veks-

lende m. øst(er)-, spec. i ssgr. m. et adv. som
sidste led (ordene (leddene) ofte skrevet ad-

skilte); foruden de ndf. medtagne nævnes
Østen-blaane (se u. Kvindeklammerj, -him-

mel, -luft. -blæst, en. (jf. -storm osv.).

den slemme Østenblæst, vi har — den staar

lige -p&a,. Esm. I Stiftelsen.(1886). 21. Achton
Friis.DS0.II.364. -farer, en. (jf. Ost-

indiefarer og Øster-, Østfarer; 1. br.) person,

der rejser til ell. har rejst i det fjerne østen.

Østenfarere, der . . har passeret Singapore.

KrarupNiels.G0.26. om skib, der sejler paa
det fjerne østen: Socialdem.^^lil948.Sønd.2.

sp.3. -fjældis, adv. (no. østenfjells; sj.)

m. h. t. no. forhold: øst for et (fremtrædende)

fjæld(parti); især: i det østenfjældske Norge.

Vindene fra Sydost . . føre Østersøens og
Kattegattets Vanddampe som Regnskyer
ind over det østlige Norge; men i det Hele
taget er Regnmængden østenfjelds ikke me-
get betydelig. Meinert. Naturen og Menneske -

livet. I. (1854).256. -fjældsk, adj. (no.

østenfjelsk) adj. til -fjælds; især i forb. det

østenfjældske (Norge), den del af Norge,
der ligger øst for Jotunheimen og Langfjæl-
dene op til Dovre. disse Fosser, der driver

de betydelige SaugmøUer i det Østenfjeld-

ske. Meinert.Naturen ogMenneskelivet.I.(1854j.
254. et par østenfjældske bygder . .: Viken
og Telemnrken.AOlr. (Arkiv. X.261). Sal.""

XXY866. -for, præp. og adv. (nu næppe
br. (i bet. 2) -fore. Egede.GM.353). I) som

10 præp.; se u. IL østen 2. 2) (ænyd. d. s.

(Kingo.SS.1.52); nu især dial.) som adv.:

østfor, (lodserne) gik Seil med os op til en
Havn, tæt Østen ior.Agerbeck.B.1.8. Kø-
ligt var der derude (o: paa havet), mango
Grader lavere Temperatur end inde paa
det usjTilige Land, der langt østenfor. Tops.

II. 3. Feilb. -fra, adv. (jf. østerfra; nu
1. br.) østfra. Thurah.B.22. alle mindre Træ-
varer ligefra Vognene til Tøirepindene paa

20 Markerne ere (i Vestjylland) førte over He-
den østenfra. Meinert. Naturen og Menneske-
livet.I.(1854).113. PNørlund.N.124. -ind,
adv. (jf. østerind; vist kun dial.) ind i øst-

lig retning; ind vestfra. Holb. Berg. (1750).

298 (se u. østerindj. Østen ind løber mange
andre Fiorder.Egede.GM.84. -lands, adv.

(jf. østerlands; nu næppe br.) østpaa udfor

et land (en landsdel). Den graa (torsk) faaes

østenlands, og sydlands fra Nekse til Arn-
30 ager, tæt ved Landet. PNSkovgaard.B.68.

||

sow adj. med Fiskerkvasserne udføres en

stor Mængde (torsk) til Kjøbenhavn, hvilken

Torsk er al af østenlands Torsken, smst.69.

-om, præp. og adv. (jf. øster-, østomj I ) som
præp.; se II. østen 2. 2) (-^ ell. dial.) østom.

D. Sdie Jan. 1802 passerede vi Hætland
16 Mile Østen om. Agerbeck.B. 1.154. Peter

var gaaet gennem Laden, Østen om, hjem.
Anesen.JGJ64. -OTer, adv. (jf. østerover;

40 1. br. i rigsspr.) østover. Der kommer to

Mænd . . det er da nok nogen, der skal

østen OYer.Skjoldl.EF.52. -paa, adv. (l.br.)

østpaa; østerpaa. Moth.026. Styk-Junkeren
ligger Østen paa i Qind]\\em.Thurah.B.122.

-storm, en. (jf. -blæst, -vejr, -vind samt

Øststormj storm fra øst. Veirlære.(1854) .62.

(han var) kommen sejlende med sin Baad
i en forrygende Østenstorm. Pont.FL.(1892).
303.

II
billedl. ell. i sammenligninger, han

50 bortrev det (o: Israel) ved sit haarde Veir,

den Dag det var Østenstorm (Chr.VI: østen-

vind). Es.27.8. (han) tumlede afsted over

Gulvet som en Hat i en Østenstorm. Pont.

Mi. 46. -stram, en. (jf. -vande; ^, nu
I .br.) strøm fra øst; østlig strøm, stærk Østen

Strøm. Jens S'ør.7/.24. VSO.IV048. MG. O
-snnds, adv. (1. br. -sund. Aarb.1938.32).

(jf. østersunds^ øst for et sund; især: øst

for Øresund, østensunds i Halland, Skaane
60 og Bleking. B Ols. Vejleder i Bygningsmuseet.

(1901).31. MartinAHans.TS.49. -snndsk,
adj. (sj.) adj. til -sunds. VlaCour.DH.II.59.
de østensundske danske landskaber. J.Oir£.

NG.721. -til, adv. {jf. dial. østen til som
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præp.: øst for (Feilb.); ikke i rigsspr.) mod
øst. Her Østentil havde vi ofte Kartofler.

ACAnd.HT.49. -ud, adv. (dial.) ud mod
øst; øst-, østerud. De tvende Fag Sidebyg-
ning, som . . staae østen ud i Haugen. Blich.

(1920). XXXII. 47. Uvejret drev østenud.
ThøgLars.FB.64. -vande, pi. ell. (nu) et.

d. s. s. -strøm. Moth.026. Vi have stærke
Østenvande i J)3ig.VSO.IY048. MO. -vejr,
et. (glda. østhen wedher, oldn. austanvebr; i"o

nu kun dial.) d. s. s. -blæst, -vind. Herren
lod Havet fare bort ved et stærkt Østen-
veir (1931: Østenstorm). 2Mos.l4.21. *Et
dygtigt 0stenYeiT\Boye.PS.II.105. (det) var
en bekendt Sag, at Sne næsten altid ind-

træffer med ØstenYe]T. Feili.Barndomsaarved
Vesterhavet. (1899). 66. -vind, en. {ænyd.
d. s., oldn. austanvindr; jf. -storm osv. samt
Østvind) vind fra øst; østlig vind. syv Ax,
tynde og svedne af Østenvind (1931: syv 20

golde og vindsvedne Ax).lMos.41.6. *I)e

Bøge beskytte for Østenvinde. Oe/iLZZ/TT
273. Scheller.MarO. i talem., se Kvindevrede,
I. Trætte 2.4. Ulledl.: Es.27.8(Chr.VI; se u.

-stormj. *(guden) aanded Fornyelsens Østen-
vind

I

over hæmmede Evners Ranker. Thøg
Lars.J.'(1904).56.

I. Øster, suist. ['øsd(a)r] (glda. d. s. (i

forh. som i, til øster. GldaKrøn.77 . Mand.210.
212), SV. oster, no. øster, oldn austr, n.; sub- 30

stantivering af lY. øster; jf. I. Øst, I. Østen)
I) (uden for dial. (se Feilb. LollO.) især

poet. ell. arkais.) d. s. s. I. Øst 1 ; i præp.-

forb. Alle de som have indretted deres Sei-

latz Norden for Nova Zembla, have ikke
kunnet komme frem for lis; men de have
derimod fornummet, at jo meere de komme
mod Øster, jo mindre Hinder havde de af

lisen. Holb. Hh. II. 146. (troldkvinden) svin-

gede sin Skindsæk ad Øster (oldn. orig.: I 40

austrættj. Abrah. (Skand Museum. 1800. 11,1.

28). *Saa fløi hans Blik mod Øster
|
Til det

hellige Land. Winth.HF.259. ligesom Lynet
udgaar fra Øster og er til Syne indtil Ve-
ster, saaledes skal Menneskesønnens Tilkomst
yære.Matth.24.27(SkatRørd.). efter præp. i:

*Nat Søvn og Slum og Seng far vel,
|
Det

dagis flux i Øster. Kingo.SS.III.325. Hvor
er den Jødernes Konge, som er fød? thi vi

have seet hans Stierne i Øster (1907: Østen^, so

og ere komne at tilbede ham. Mattk.2.2. (jeg

havde) da Skagen paa det nærmeste i sand
0ster.IslKyst.il. Da Sol stod op i Øster,

|

Den næppe var at se. Grundtv.PS.VI1.294.

Det rødmer i Øster (0: ved solopgang).

KMunk.DU.79. efter til: Strømmen havde
trukket os i 13 Ettmaal til Øster . . en
33 a 34 Mul.Agerbeck.B.I.70. til Østers.
smst.Il.72.

II
i udtr. for udstrækning, beliggen-

hed efter en linie fra øst til vest. Man fortøier 60

.. best Øster og Wester. Isi Kyst. 39. huset
vender øster og vester. Feilb. \\ om vind-

hjørne. Saasnart Vinden gaaer til Øster og
N. O. IslKyst.70. Saa gik Vinden alt mere

og mere til Østers og hel til SO. Cit.1703.
(JensSør.II.37). \\ i forb. m. Y ester i udtr.

for bevægelse, udbredelse i forsk, retninger ell.

i udtr. for planløshed, forvirring osv., se u.
I.Vester 1. i forb. som spørge i øster og
svare i vester, spørge i øst og svare i vest

(se u. I. Øst 1). Moth.S703. CBernh.V1.122.
Samtalen . , blev nu meningsløs, idet den
ene Part spurgte i Øster og den anden sva-
rede i Yester. TroelsL.XI.7 . 2) (især bibl.,

foræld.) d. s. s. I. Østen 2. der Jesus var
født i Bethlehem i Judæa, udi kong Herodis
dage, see, da kom vise af øster (1819: af
Østerland^ til Jernsalem. Matth.2.1 (Chr.VI).
de 3 Viise af Øster med deres Gaver. PEdv
Friis.S.354. 3) (foræld.) som forkortelse for
Østerbro (i Kbh.). de kunde . . nu og da
gå næsten hele Stien igjennem (0: langs
Søerne) fra Øster til Nørre uden at tale ti

Ord. EJuelHans.UD.157.
II. Øster, en. se Østers.

III. øster, adj. se østre.

IV. øster, adv. ['øsd(a)r] (glda. d. s.,

run. østr, østpaa, sv. oster, no. øster, oldn.

austr, i ell. mod øst, jf. osax., oht. ostar; til

roden i lat. aurora (se I. Auroraj, auster,

søndenvind (jf. austral-^, og gr. eos, morgen-
røde, øst; jf. III. øst, II. østen, østerst,

østre ; uden for ssgr. nu især dial.) d. s. s.

III. øst 1. Moth.026. *Hiin gamle Digters

Bog, som staaer paa Hylden,
|
Øster i Sa-

len. Oehl.1.80. Midfjord, i Mule Syssel, øster

paa Island. Grundtv. Saxo.III.452. saa skal

De bøje øster om Andeparken og den store

Lade. Hostr.FG.44 se. S. vilde stadig fiske fra

Jegindø . . Men Lars vilde længere øster i

Verden, i det mindste til Livø Bredning.
EBertels.D.53. \\ i forb. m. præp. for ell.

fra (jf. østerfra). (vi) havde Skoven Øster
fra os.Cit.l703.(JensSør.II.47). her begyn-
der Lyngen, hvis mørke Farve danner
en fuldkommen Modsætning til det muntre
Grønne øster for Aaen. Blich.(1920).XVIII.
159.

II
som præp.: øst for; østen (II.3). det

land, som ligger øster Oderen. Moth.Conv.

S13.
Øster-, øster-, i ssgr. I) (æda. d. s.

(se u. bet. I.2), oldn. austr-, jf. mlat. austro-,

ostrogot(h)i, østgoter; til I. Øster og IV øster

og (i bet. 2) delvis østre; sml. Ost- 2) l.l)

svarende til Vester- 1; dels i subst., se fx.

Øster-bo, -færd, -land, -lænder, -lænding,

-viking; dels (til IV øster^ i adv. (ofte skrevet

i to ord) som øster-fra, -ind(e), -nede, -om,

-over, -paa, -ud(e). I.2) svarende til Vester- 2;

som eksempler paa ndf. udeladte (ikke i alm.

spr. br.) ssgr. af denne art kan nævnes: Sa-
lens Østerende. Grundtv.PS.V 82. et Indhus
fra Mors (med) et Udskud langs med Nord-
siden, omkring Øster- og Vestergavl.i2ilfe;-

borg.Gamleda.Hjem.(1888).94. Dette Vand
løber ud i Østerkredsen (1871: det østre

Grændseland; 0: Jeriko-egnen).Ez.47.8(1931).

Hyllekrogs Østerpynt. Jens S'ør.//.65. *det er
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Solen i Østerrand,
|
Som nu det højrøde

Skjær os melder. Grundtv.PS.V11.285. \\ hyp-
pigt i stednavne, hvor Øster- ofte har for-

trængt ældre former med Østre- (jf. glda.

Østergade, Østhregade (KihDipl.II.83.177),
Østræ Dravby, Droby øster, Droby østræ
(Stedn.II.135), æda. Østerwithestad (Ribe
Oldem.80), Østerheret, Østræheret (ValdJord.
(1926).10.29), af østra gøtlandæ, liungmusa
østra (Da.Sprogtekster.I.(1925).13f.)) især i

navne paa danske lokaliteter som Øster-aa,
-bjærg, -bol, -by, -gaard, -holm, -mark, se

Trap.*X.347f.; ogs. i gadenavne olgn. som
flg. i Kbh. Øster-bro, -fælled, -gade, -port

og (skrevet som usammensat forb.) Øster Allé,

Øster Farimagsgade, Øster Kvarter, Øster
Søgade, Øster Voldgade; i forb. m. geogra-

fiske navne som 2. led, i navne paa den øst-

lige del af omraadet (nu bruges Øst- ell. (i en-

kelte tilfælde) Ost-^, fx. * Øster- Indien. BDi-
derichsøn.Friderichs -Berg. (1705). C3.^ Reise-

beskrivelse til Øster- Grønlands Opdagelse.
CT Egede, (bogtitel. 1789). en ung Godseier
fra Østerjylland. Blich. (1920). XXIX. 103.
Meinert.Fortællinger omKbh.(1851).7 . 1.3) (nu
ikke i rigsspr.) svarende til Vester- 3, fx.

(foruden de ndf. medtagne) østersjællandsk

(at. 1705. (KbhDipl.Y 795) . Cit.171 7. (Rock-
stroh.Hær.III.63)). 2) af II. Øster (Østers),

se Østers-, -bank(e), en. se Østersbanke.
-bo, en. ('-boer. Blich.(1920).XXllL116).
(især dial.) person, der bor mod øst, i den
østlige del af et omraade; spec. om østjyde.

Østerboerne (i Sønderjylland) have natur-
ligt Hang til at oversee Vestboerne. Cit.1845.

(PLaurids.S.V111.34). Krist.Ordspr.497. Vilh
And.Litt.III.315. Feilb. se ogs. u. Vesterbo.

II
brugt som adj. ell. 1. led af ssgr.; se u.

Vesterbo. -bygd, en. (f -bygde. Nogle
Bemærkninger angaaende Grønlands Øster-

hygde. Estrup, (bogtitel. 1824). f -bøjgd(e).
VSO.IY049. MO. t Østrebøjgd. Dagen.^'U
1803. 3. sp. 2). {oldn. Eystri byggb (Islenzk

fornrit.IV.(1935).200); hist.) især i best. f.:

den ene af de grønlandske kolonier (i Ju-
Uanehaabs distrikt, sydøst for Vesterbygdenj,
som blev grundlagt ved nordboernes opdagelse

af Grønland. Holb.Berg.124. Egede.GM.329.
Priisskrift om Grønlands Østerbygds sande
Beliggenhed. H.P. vonEggers. (bogtitel. 1793).
PNørlund.N.20. f -dansk, adj. d. s. s. øst-

dansk; substantivisk i flt., om indbyggerne i

det østlige Danmark. Lyngby.Sdjy.Sproglære.
(1858). 8. -efter, adv. (jf. østefter; nu sj.

i rigsspr.) imod øst; østpaa. Adr.^Vt 1775.1.
sp.2. Dagen efter seilede vi øster efter.

JJPaludan.Er.141. over Skoven Øster efter.

StBille.Gal.1.297. AndNx.PE.II.61.62. Feilb.

(u. 1. oster^. -egn, en. (især dial.) egn, der

ligger mod øst; spec. om Østjylland. NBlich.
VP.148. Krist.Ordspr.496. Nordslesvigs rige

Østeregne. Steensberg.DB.130. jf.: *IIimlens
Øster- Egne (o: østhimmelen).PoulPed.DP.
(1937).62. t -farer, en. (jf. Østen-, Øst-

farerj spec. om person, der driver handel paa
den østlige Østersø. Sejlatzen (blev) frigivet

paa Narva og Revel, hvilket Øster-Fahrerne
saavel Hollænderne, som Hanse- Stæderne
glæde sig \ed.Slange.ChrIY85. -fra, adv.

(jf.østerdra; nu især dial.) østfra, til Under-
retning for dem, som komme Øster fra, at
due ret an paa det Nordre Løh.Adr.^^lal775.
2.sp.l. vor Stammes Indtrængen øster fra.

10 JHLars.HA.1. 43. Israels Guds Herlighed
kom østerfra (1871: fra Østen af).E2.43.2

(1931). jf.: ligesom H.s Spørgsmaal var stiki

Vester, saaledes overraskedes han ved et

Svar lige , Øster fra. Hjort.NBl.20. -fugl,
en. (jf. I. Østen 1 slutn.; nu næppe br.) \.
lille og stor regnspove fenkelt, henh. dob-
belt østerfuglj, Numenius phæopus L., henh.
N. arqvatus L. Kjærbøll.494.496. -færd,
en. (_oldn. austrferb; ;/• -viking; hist., sj.)

20 rejse, krigs-, vikingefærd mod øst. Tor var
i Østerfærd. RJHolm. Ældre Edda. (1874). 8.

-gade, propr. (jf. u. Øster- 1.2^ navn paa
gade i Kbh. brugt m. henblik paa at den er

strøggade m. fine forretninger (og i ældre tid

fornemme boliger), og at den anvendes som
promenade for det kbh. bourgeoisi (jf. HistM
Kbh.4R.III.397ff.). Østergade og Vester-
gade, eller: Det er Nytaarsdag i Morgen.
Oversk.(skuespiltitel. 1828). Der er en By

30 (o: Rom), og den er gammel alt,
i

Hvor
Østergade hedder Corso. Recke.SD.45. („Poli-
tiken") blev Modeblad, mindre et Organ for

Anskuelser end en „Østergade", hvor de an-
sete Mænd luftede deres Navne. EHenrichs.
VH.109. Det Helvede, hvori (,,sjælen" i

JLHeibergs En Sjæl efter Døden) ved Mefi-

stofeles' kærlige Omhu finder sin Plads, er

en i det uendelige forlænget Østergade. Vilh
And.Litt.IlI.428. -hav, et. {ænyd. d. s. i

40 best. f. om Østersøen, jf. det østre hav u.

østre 1 ; nu ikke i rigsspr.) hav, der ligger mod
øst; især i best. f. i forsk. spec. anv.: Øster-

søen, Kattegat ell. (paa Samsø) havet øst

for Samsø (Feilb. AchtonFriis.D0.il.29) ell.

(paa Bornholm) Østersøen øst for Bornholm
(Stedn.X.5). Østerhavets Bølger bare

|

Overmægtig Fiende - Skare. Abrah.(Sange ved
Fædrelandshøitiderne.(1802).ll). Her (o: paa
Møn), hvor Østerhavets Bølger hegne

|
Om

50 de rige Markers Herlighed. Lund.ED.81. alle
Stjerner smaa paa Himlen i det Høie

|

Af Østerhavets Skjød sig tindrende for-

føie. Heib.Poet.L167. Krist.Ordspr.497. Feilb.

-hen, adv. (nu næppe i rigsspr.) østpaa.

Moth.026. Cit.l760.(Vider.II.274). B. gik

nu foran øster hen i Haugen til Torne-
hækken. Blich. (1920). XIY172. VSO.IY049.
Feilb. (u. 1. østerj. BornhOS. jf. bornh. øster-

henne, smst. -himmel, en. (poet., sj.) øst-

to himmel. Blich.(1920).Y122. -hns, et. (ænyd.
d. s.; især dial.) spec: østlig længe, fløj

af en gaard. HZangenberg.Da.Bøndergaarde.
(1925).21. -i, adv. (jf. østi; især j^) mod
øst; østpaa. „Hvor skal I hen?" . . „Til
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Rørvig." „Øster i!" sagde han og pegede .

.

ind over Marken. Bergs.BR.ll. De boede som
sagt Øster i, ude ved den modsatte Pynt.
Drachm.STL.19. Revnen inden for os var
for bred og aabnedes mere og mere, saa vi

maatte sætte øster i.KnudRasm.GS.1.457.
-ind, adv. (jf. østenind ; næsten kun dial.)

ind mod øst ell. ind fra øst. Landet ud ved
Havet er klipagtigt og fælt til syne, og
Indbyggerne nære sig mest med Fiskerie;

men Øster (2. udg. 1750: Østen^ ind i Fior-

den og Dalene ere temmelig gode Korn-Enge.
Holb.Berg.298. *Østerind alt skinner Dagen.
Grundtv.PS.VIII. 512. Feilb. -inde, adv.

(1. ir.) inde mod øst. flere Mil østerinde i

Kronheden. KMunk.ND.18. -jyde, en. (nu
næppe ir.) østjyde. Blich.(1920). XXI. 170.

-jy(d)sk., adj. (nu næppe ir.) d. s. s. øst-

jy(d)sk. se eksempler u. vestjy(d)sk. -kant,
en. {cenyd. d. s.) I ) (nu næppe ir.) d. s. s.

Østkant 1. *See her et Fiskebeen, som
Nymphen Theia fant

|
I Morgenrødens Skin

ved Havets Øster Kant.Holi.Metam.46. Vise

over den store Ulykke . . da meere end den
ene fierde Part af Øster- og Nørrekandten
af vor Frue Taarn . . faldt ned. visetitel.17SO.
Øster-Kanten af (jrrø-a[a,nå.vApli.Nath.VII.

17. 2) (nu næppe br.) den østlige del af hori-

sonten; øst (I.l). *Fra Vesten Solen skal til

Øster-kanten gaa . .
|
Imod Naturens Lov

skal alle Ting torwendes. Falst.0vid.21. 3)

(1. br. i olm. spr.j d. s. s. Østkant 2. Jorde-
rigets Østerkant (o: Orienten). Bagges. 1.206.

Forholdet mellem Anna F. og Annette var
vel ikke kølnet; men den ene levede ude-

lukkende i Byens Østerkant . . sørgede for

sit Hus og sin lille Dreng. Den anden levede

i nygift Selskabelighed. Z)roc/im.F.7.330. se

ogs. u. L Kant 5.2 og u. østre 1. -land,
et. (glda. d. s. (Mand.104), oldn. (flt.) austr-

Ipnd, østlig liggende lande; jf. Østland) I)

land, der ligger mod øst (i Østeuropa ell.

Asien); især dels om den nære orient, levanten

(jf. Morgenland^; dels (hist., foræld.) i flt.,

om landene omkr. den østlige del af Øster-

søen.
II

i flt. dend gamle Danske Philosophie

af Odin indført i disse Nordiske Riger fra

Østerlandene. LTid. 1726. 379. Østerlandene
er en Benævnelse man uden nøiagtig Be-
stemmelse har brugt om en Deel af Asien.

ConvLex.XX.305. Kierk.XIII.5. Italiens Po-
litik i Østerlandene. FlensbA.*U1894.1.sp.l.

de egne af Sverig, der havde størst del i de

nye erobringer i østerlandene. AOlr.(Festskr.

VilhThoms.129). \\ i ent. Jeg (o: Octavian)

er ækel ved dette Østerland (o: Palæstina)

med dets klaver. KMunk.EI.65. især dels i

best.f., dels (nu oftest) uden art. (i iest.anv.):

*den stærke Pragt,
|
Som funkler broget om

i Østerland. OeR/.i56. Perler og Guld har

Østerland. Heii. Poet. 11. 479. En Ridders-

mand, saa melde gamle Sange,
|
Var draget

over Hav til Østerlandet. CKMolb.SD.242.
Brandes. 1. 410 (se u. Vesterland 2). under

XXVII. Kentrykt "/. 1964

Makedoniens Hegemoni var den græske Kul-
tur bleven spredt vidt omkring i Øster-
land. FrNiels.KH.1.3. i forb. som de vise
fra (t af) Østerland: Fra denne Stad
(o: Susiana) meenis de vise af Østerland at
skulle være komne til lerusalem.P/Zwgf.DP.
833. Vise Mænd fra Østerland

|
Drog i

Verden ud paa Stand.Grundtv.SS.III.106.
de Vise fra Østerland. HCAnd.(1919).Y241.

10 II
hertil Østerlands-farer (MKrist.GN.38),

-mission, -vibe (\ stor regnspove, Nume-
nius arqvatus (om grunden til navnet se u.

I. Østen i;. Kjærbøll.DF.274. Brehm.FL.515).
2) østlig del af et omraade, distrikt. I Nord-
og Østerlandet (paa Island). Adr.'U1775.4.
sp.l. da jeg fra Østerlandets ujevne Jords-
mon seilede ud paa Heden. Blich.(1920).VI.
148. MdsskrDyrl.LVIII.462(se m. Vester-

land 3/ om den østlige del af øen Før (der

20 indtil 1864 administrativt hørte under Tøn-
der amt): MG. ogs. som ssg.: Østerlands-

Fær. EPont.Atlas.Y725. Østerland-Før. Trap.
Slesvig.(1864).II.195. -lands, adv. (dial.)

mod øst i et land, et omraade; paa østlandet.

PNSkovgaard.B.69. Den Bornholmske Sild

er ikke stor; den falder især østerlands

for Gudhjem, Listad og Aarsdale.FThaa-
rup. BornholmsAmt. (1810). 56. -landsk,
adj. (f -lændsk. Holb.Anh.126. f -lændisk.

30 LTid.1741.318. Schousbølle.Saxo.l4). {ænyd.

østerlendisk) som hører hjemme i ell. er

karakteristisk for østerland(ene), nu især den
nære orient: orientalsk; f som hører til (i)

landene omkr. den østlige del af Østersøen

(Schousbølle.Saxo.l4). Udi boglige Konster

og Videnskabe toge Persianerne saa til, at

de derudi overgaae alle Østerlandske Folk,

endogsaa Chineser. Holb. Hh. 1. 417. øster-

landsk, vellystig Bøsighed. Rein. 444. den
40 rigeste Brokade . . dækker hendes øster-

landske (Brandes. E. 221: mauriske^ Løj-

hænk. Brandes.IV150. douce i Farven som
gamle, østerlandske Tæp^^er. Achton Friis.

DØ.1.70. paa sin østerlandsk: HCAnd.
(BerlTid.^*U1922.Aft.3.sp.3; se u. II. paa

1.2). (helten i en fransk ridderroman) faar

sig betroet Valget af en Kejserinde til sin

Herre. Det foregaar . . helt paa sin øster-

landsk, som i Esthers Bog.VVed.R.273. \\

50 den østerlandske kirke, f'A;tVA;.^rfen^ræsA:-

katolske kirke. Brøchner. TV 17. GVHansen.
OldkirkensNadveroffer. (1895). 151. || øster-

landsk valmue, se Valmue 1. -led,
en. (glda. d. s.; jf. -lide samt I. Led 2,i,

II. Leding 2) I) især i best.f. om (dele af)

Østeuropa og (ell.) Asien; spec. dels (nu især

arkais. ell. hos sprogrensere) om den mere

orient, østerland; dels (hist.) om landene

omkr. Østersøens østlige del. PoulPed.DP.

60 (1937).67. Thor i Østerleden
|
Drog bort.

Oehl.NG.(1819).331. Persenland,
|
Det lig-

ger i Østerleden.Grundtv.PS.V410. Endnu
mere Handel havde de (o: genueserne) paa

Østerleden (Levanten), d. v. s. de Lande i

109
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Asien og Østeuropa, som stode under græ-

ske, tatariske, bulgariske og tyrkiske Fyrster.

Cantii.IY595. den engelske Politik i Øster-

leden. FlenshAMtl895.1.sp. 2. Den svenske

konge Hodbrodd drog . , på hærtog i øster-

led og vendte sig dernæst mod Danmark.
AOlr.DH.I.169. Siden foer Knud paa Vi-

kingefærd i Østeileden. JOlr.SD.III.nS. se

ogs. u. Vesterled 1. 2) (især hibl. ell. dial.)

oftest i best.f.: den østlige del af et omraade.

*Jeg slog den (o: harpen) ret nylig i Øster-

led,
I

Da om Kanne jeg lagde en Vise:
|

En lignende Gjerning ved Vesthavets Bred
j

Med Glæde jeg kommer at prhe. Blich.(1920).

XXIII. 18. *I Jylland født etsteds paa
Østerleden. HBlache.Arosia.(1862).182. henne
fra østerleden (o: Øst-Lolland). UfF.(Loll.).
se ogs. u. Vesterled 1 slutn. 3) (poet.) det

sted, hvor solen staar op; østhimmelen. *I

Østerled, hvor Sol o^prinder. Grundtv.PS.VII.
536. *nu rødmer den (o: dagen) ude i

ØsteT\ed.0lafHans.SL.21. f -leding, en,

(jf. II. Leding 2) d.s.s. -led 1. Østerledin-

gens Folk, Serer og Inder. JBaden.Horatius.

1.47. jf. MO. -lide, en. (sj. -lid. Grundtv.

SS.I.57. sa.Udv.V20). (poet.) I) den østlige

del af himmelen, horisonten; stedet, hvor solen

staar op. *Nu rinder Solen op
|
Af Øster-

lide,
I

Forgylder Klippens Top
| Og Biergets

side. Kingo.SS.111.83. *Den svage Dæmring
fra Østerlide |

Farvede Bjergenes Toppe
hvide. Winth.V1. 65. billedl.: *Det straaler

højt af Haab og Harm
|

i Aandens Øster-

lide. T/iø^Lors.J.Y^^O^^.ig. 2) d.s.s. -land

1; dels om orienten; østerland. * Østerlide!

Østerlide!
|
Det var vore Drømmes Land.

Ing.RSE.VI.254. *Naar fjernt vi spredte

gaae paa Jord
]

I Vest og Østerlide. Winth.

SS.13. dels (nu næppe br.) om landene omkr.
Østersøens østlige del: Saxo.Rec.PEMiill.I.

(1839).67.
esterlig, adj. ['øsd(3)rli] (glda. d. s.,

oldn. austrligr ; afl. af IV øster
; jf. norderlig

;

nu kun dial., jf. «. vesterlig) I) som ligger,

vender mod øst; østlig (1). Den fornemmeste
og Østerligste af de forskrevne 3. Floder.

Pflug.DP.608. de østerlige Lande (o: Kina
og andre riger i Østasien). Kraft.VF. 106.

JMJensen.Vendelbomål.(1897-1902).71. \\ som
adv. *Nu er jeg her saa østerlig,

|
alt som

den Dag han lyster sig. DFU. nr.16.6. se ogs.

u. vesterlig 1. 2) om vind: som kommer fra

øst; østlig (2). ved østerlig Blæst. Egede.GM.
206. (skibet) sejlede d. 16 Okt. fra Kadix
vester paa, med østerlig Yind.Dagen.^ln
1803.2.sp.l.

Østerling, en. se Østers.

Øster -lænder, en. [-ilæn'or] flt. -e
ell. (nu næppe br.) d. s. {dannet til -land)

I) CP person fra østerland; orientaler. LTid.
1740.717. de gamle Østerlænder. vAph.Nath.
VII.587. Bet er bekjendt nok, at Øster-
lænderne ære en Sindssvag. Kierk.IX.274.
Salomo' Viisdom var større end alle Øster-

lændernes Viisdom (Chr.VI: end alle de
folkes viisdom af østen; 1931: alle Øster-
lændingenes . . Visdom^ og end alle Ægyp-
ternes Yiisdom.lKg.4.30. Niels Peter vid-
ste ikke, at Østerlænderne i Sorg sønder-
river deres Klæder . JakKnu.LU.49. 2) (dial.)

person fra den østlige del af et omraade;
østerbo. Leth.(1800). UfF.(Loll.). 3) (l.br.)

hest af orientalsk race. MøllH.II.275. -Isen-
10 ding, en. [-|læn'eri] flt. -er ell. (nu oftest)

-e (Glahder.Retskr. lKg.4.30(1931)). I) o
d. s. s. -lænder 1. Ew.(1914).Y56. de sørgede
for, at Cyprierne skulde tabe alle Kon-
ster, og omdannes til ægte Østerlændinger.
OGuldb.VH.II.274. lKg.4.30(1931; se u.

-lænder 1). 2) (ikke i rigsspr.) d. s. s. -læn-

der 2. ikke desmindre hørde dog Kongen,
paa Hjemveien til Lund, at Østerlændin-
gerne (JOlr.SD.IV.269: den østskaanske

20 Almuej var ogsaa paa Benene. Grundtv.Saxo.
III.404. om østjyde: Meinert.NaturenogMen-
neskelivet.I.(1854). 114. -lsend(i)sk, adj.

se -landsk. -ned(e), adv. (glda. øster ne-

der, ned mod øst (Gamle jy. Tingsvidner. (udg.

1882).123); dial.) ned(e) mod øst. Hun blev

slaaet ihjel . . ved en Løbskkørsel øster-

nede ved Herregaarden Yaing.Anesen.JG.74.
Feilb.(u. 1. øster), -om, adv. (jf. østenom;
1. br. i rigsspr.) østom (2). (vinden) stod nord-

30 lig og gik østerom.Gravl.VF.145. -over,
adv. (jf. -paa og østenover; dial. ell. ^)
østover, vi vendte da øster over igien, og
seilede lige paa La,ndet.Cit.l782.(Rahb.Min.

1788.11.351). Vikingen.'!»1950.21.sp.l. -paa,
adv. (glda. øster oppo (Gamle jy.Tingsvidner.

(udg.l882).127); jf. østenpaa; nu i rigsspr.

lidt gldgs.) østpaa. Lot drog Øster paa (1931:
østerpsiSi). lMos.13.11. *øster paa udi Lan-
det (o: i Aarhus, set i forhold til Skanderborg).

40 Blich.(1920).XIV151. med alle Seil til stod
(briggen) østerpaa i Q&naXen.WCarstensen.
Ombordogiland.(1878).225. langt østerpaa i

Asien. JohsBrøndst.LL.81. -port, en. se u.

Port 1.1. -rende, en. spec. ^ i best. /.,

dels om den østlige sejlrende i Kattegat (øst

om Læsø), dels om sejlrenden øst om Sprogø
gennem Storebælt. DendanskeLods.(1843).167.
-rige, et. (i bet. 2 nu oftest Østrig), (ænyd.
d. s. (i bet. 2: Kingo. SS. V. 134; i bet. 1, om

50 østerland, orienten: Kalk. IV 1000. om Rus-
land, Gardarige: DgF. 1. 409. IV 241), glda.

østerrighe om Rusland (GldaKrøn.6.10), oldn.

austrriki, om (riger i) Asien ell. Østeuropa,

spec. om land(ene) ved Østersøens østlige del,

ty. Osterreich (i bet. 2), oht. ostarriche, land,

der ligger mod øst) især brugt uden best. art.

som propr. I) (nu næppe br.) rige, der ligger

mod øst. MO. om Rusland: Schousbølle.Saxo.

323. om den østligste del af det romerske rige:

60 *Saa skal mit Skrift om dig dog over alt om-
føres,

I

Al Verden viide skal min Klage over

dig.
I

Den Lyd til Vesten skal hengaa fra

Østerrige. Falst.Ovid.104. 2) navn paa et rige

i Mellemeuropa (jf. Øst(er)riger, øst(er)rigsk^.
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Østerriger, esterrigsli, se Østri-

ger, østrigsk.

Østers, en ell. f et (vAph.(1759).326).
['øsdars] læses som ø (i) Østers. Høysg.
Anh.23. (\ Øster. Moth.Conv.017. Fortegnelse

paa Byeskriver Birchs Naturalier. (1 763) .Bl.^
Winth.II.88(se sp.l735''). jf. vAph.(1759).
326. samt best. f. flt. Østerne. LTid.1720.
Nr.13.6. t Oster. Moth. O 59 (som flt. angi-

ves: Østers, smsi. jf. Moth. 027). se ogs. u. lo

Østers- i ssgr. — nu ikke i rigsspr. ster-

ling (Gram.Nucleus.1126) , Østling (Feilb. u.

østersj, Osterling (Moth.059), Ostling olgn.

(PoulPed. F.20. Olavius. Skagen. (1787). 378.

Feilb. u. ovslingjj. flt. d. s. ell. (nu sj.) -er

(Berl Tid.^Vtl758. Till. 5. sp.l. JBaden. OrtO.

CEw.Æ.IX.58.61.63), best. f. -ene ell. (olm.,

især kog.) -erne (Funke.(1801).1.519. Bergs.

PP.51. Const.Kogeb.''(1920).64. Glahder.Ret-

skr.). (ænyd. øster (flt. østersj, oster (flt. 20

osters og ostrerj, øster-, oster-, ostling, no.

østers; laant fra nt. oster, oster (flt. osters,

osters^, osterling, ænht., mht. oster, svarende

til SV. ostron (egl. flt. til ældre sv. ostraj,

no. dial., oldn. ostra, oeng. ostre, (gl)holl.

oester (hvorfra ældre ty. uster, nht. austerj;

af lat. ostreum, ostrea (hvorfra fr. huitre,

eng. oysterj, gr. ostreon, besl. m. gr. ostéon,

knogle, lat. os || brugen af den nt. flt.s-form

som ent. skyldes, at ordet hyppigst brugtes i flt. 30

II
østers har, som det ses af køkkenmøddin-

gerne, i Norden været anvendt som føde allr.

i stenalderen, men en hjemlig særbetegnelse

derfor kendes ikke, sml. Skælfisk; i nyere tid

kom østers igen i brug (som luksusspise) i

16. aarh., se TroelsL.'\:64ff.)

I) musling af gruppen Ostreidæ (især

slægten Ostrea) med graalige, hvidlige ell.

brunlige skaller, hvoraf den ene er stærkt

hvælvet, medens den anden (og mindre) er 40

forholdsvis flad; spec. om arten Ostrea edulis

(den almindelige ell. spiselige østers), der

regnes for en lækker spise; ogs. (især udenfor

fagl. spr. og oftest som 2. led af ssgr.) om
muslinger af andre grupper ^dend kostbare
Østers, af hvilken dend herlige Purpur
\iomvdex.LTid.l722.Nr.l0.5. Pecten islandi-

cus . . I Vestgrønland spises den under
Navn af Østers. Lieberkind.DY1.425. grøn-
landsk Østers (0: kammusling, Pecten). 50

PoWhl937.3.sp.2. VareL.'II.153. Fattig-
mands Østers, som Muslinger kaldes, er

en fortræffelig S^pise. BerlTid.'*litl944.M.18.

sp.2. se ogs. Hammer-, Jomfru-, Molbo-,

Perle(mors)-østersj. Det forbydes aldeles at

sanke Østers ved lavt Vand eller Ebbe.
Mandat"l2l720.§5. de Kiellinger, som raa-

ber paa Gaden med Østers. Holb.Kandst.V3.
Ved Holmens Broe er nylig ankommen
delicate friske Holsteenske Østers, Hundrede 60

sælges for 1 Rdlr. Adr.V*1762.sp.9. der er

meer end engang hittet en stor Perle i en

Østers. Ew.(1914).III.272. *Saa ligger i Dy-
bet, naar Tordenen knalder,

|
den salige

Østers i tryggeste Skaller,
|
og føler ei Fare

og Nød.Trojel.I.SO. Lacus lucrinus, berømt
hos Romerne for sine skjønne Østers. Hrz.
GB.116. vi bestilte strax Østers og Cham-
pagne. CiføiZ.Tro(S'<M(^en<erdag'ene.fi595J.2ii.
Skal ikke vi to hellere æske ned i Fønix
og faa os tolv stegte Østers. Esm.Liveter—

/

(1904).12. m. henblik paa beretninger om, at

østers lever paa træers grene, der ved flod er

under vand, og lignende steder: Holb.Ep.IV

462 f. vAph.Nath.VI.106. \\ i betegnelser for
østers fra særlige steder i Danmark: Flad-
strandsøsters (0: østers, der fiskedes i det

nordvestlige Kattegat og eksporteredes over
Frederikshavn (Fladstrand). Brehm.Krybd.
840. Lieberkind.DVI.404. jf.: *han løber
efter Østers fra Fladstrand,

|
som en Pudel-

hund efter en Madspand. i2icA./.i57 samt:
de Fladstrandske Østers. Oec Magr. /¥ 176.
Krøyer.Deda.0stersbanker.(1837).29), Flens-
borg(er) østers (0: østers, der fiskedes i

vadeliavet ved Sønderjyllands vestkyst og eks-

porteredes over Flensborg. Brehm.Krybd.840.
Spårck.ND.48), Limfjordsøsters (0: østers

fra den nuværende kultur i Limfjordens vest-

lige del. B0vP.in.479. FrkJ.Kogeb.(1901).

147). II
aabne (FrkJ.Kogeb.97. se ogs. sp.

1735^^^), t saa (o: udsætte yngel af. Funke.
(1801).1.520), skrabe (se IV skrabe I.2),

spise (Wadsk.42. D&H. se ogs. 8p.l735'°),

stryge (se u. III. stryge 6.1), (nu næppe
br.:) stuve (Kogeb.(1710).67. MO. se ogs.

u. V stuve^ østers.

2) i sammenligninger og billedl. 2.1) i al

alm. Den Meening de eengang strande paa,

blive de hængende ved, som Østers paa en
'K\v^T^e.Bagges.NK.324. Han syntes, vandet
hånede ham, fordi han blev siddende fast

som en østers i det lille hvide hus oppe ad
bysten. NMøll.H.30. (m. ordspil paa bet. 2.2:)

„Hun er en Perle blandt Fruentimmer." —
„Javist er hun en Perle, men Ulykken er,

at hun endnu sidder indeklemt blandt lutter

Østers." Hrz.lll. 38. (nu næppe br.:) Lige-

ledes kan et Barn være saa døv som en
Østers (0: stokdøv). Tode. VI 52. \\ i udtr. for

indesluttethed olgn.: han (var) saa indesluttet

som en Østers i sin ^\di\.Davids.KK.^I.324.

Hun er vanskelig at blive klog paa . . Hun
kan være saa tillukket som en Østers. Nis
Pet.(BerlTid.^V-,1936.Sønd.8.sp.l). \\ (jf. bet.

2.2) i udtr. for dumhed, taabelighed. Holb.

Tyb.IlI.7. *en gammel sprenglærd Mand
|

Tit i Philosophie som Østers, har Forstand.

FrHorn.PM.39. Stil Dem ikke saa dum an.

De vil nok indbilde mig, at Deres Pande er

tom som en Østers i l^yeia&aine. PAHeib.Sk.

111.67. en Østers gaar populært for Standard

paa fraværende Intelligens, og virkelig, den

har laaset for sig med tykke Døre af Kalk.

JVJens.DF.47. især i forb. dum som (en)

østers som udtr. for højeste grad af dumhed

(jf. torskedum og PEMull.*391). Dersom I

ikke var min Herre, saa vilde jeg sige, at

109*
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I var saa dum som een Østers. Holi.Didr.1.6.

jeg kan troe, at de (o: menneskene) lige ind-

til hans Tid vare dumme som Østers. Suhm.
Y7. Blich.(1920).VI.109. *et lille,

[
uartigt,

fortryllende Væsen,
|

rødhaaret, og dum
som en Østers. Sødb.GD.124. jf.: En Østers

er klogere end han. Basth.GT.246. || efter et

citat af Shakespeare (The Merry Wives of

Windsor.II.2: *the world's mine oyster,
|

Which I with sword will openj; *Du Livets lo

Øster
I

Har aabnet heldigt, og hvorhen Du
triner,

|
Alt smiler Dig som strassburgske

Terriner,
|
Og Sneppers Inderste Dig huldt

ior\yster.Winth.II.88. (han) var uvant til

at færdes imellem de travle Mennesker, for

idealt tilbageholden til at klage, vinde Med-
lidenhed og gjøre den i Penge. I Stedet for

at søge en Kniv til at aabne „den Østers,

vi kalde Verden", aftog han alt mere og mere
af sin Rustning for at gjøre det uhæder- 20

ligt for Andre at stiY\s.e.Goldschm.VI.115.

jf. VilhAnd.Litt.IY203. 2.2) (dagl.) som ned-

sæt, personbetegnelse ell. skældsord, især om
dumrian. „Du Østers!" — „Du Nar!"iEo/i6.

(Skuesp.IX.181). (sultanen til en officer:)

*Hvor er Aladdins Palads,
|
Selvtillidsfulde

Østers? Oehl.1. 234. Hjortø. OS. 75. jf. bet. 1:

*Paa Veien see vi først ind til min Søsters,
|

Og saa til Bellevue at spise Østers!
|

. . til

at spise Østers skal Forstand.
|
Er selv man.3o

Østers, spiser man sin 'Næste. PalM.AdamH.
1.128. 2.3) (sml. holl. oester i sa. bet.; vulg.)

slimklat, der er harket op og spyttet ud;
spytteklat (der minder om en af skallen ud-

taget østers {!)). GyrLemche.Paa godt og ondt.

(1924).38. Borries.P.55.

Østers-, i ssgr. (-f Osters-. Rostgaard.

Lex.OSOb. t Oster-, se u. -fang, -fisker,

t Øster-, se u. -banke, -skalj. (fagl., især

zool. og fisk.) af Østers 1; foruden de ndf. *p

medtagne kan nævnes: Østers-art, -avl, -avler,

-baad (til østersfiskeri), -bassin, -bestand,

-bord, -fjerding, -forbrug, -formet, -fustage,

-gilde, -handel, -handler, -kompagni(et),
-kultur (se u. Kultur l.s), -larve, -produk-
tion, -rist (jf. 1. Rist I.2), -salg, -samler,

-skæg (jf. I. Skæg 2.s), -spiser, -sælger, -sæ-

son, -tid(en), -tønde, -unge, -yngel (se u.

Yngel 2.1^ og betegnelser for retter, hvortil er

brugt østers, som Østers-gratin, -postej, -rou- so

lette, -suppe, -aabner, en. (jf. -knivj red-

skab, hvormed østersskaller aabnes. Pol.^^lt

1942.9.sp.5.

Øster -salt, et. ^ Østre-. OehUX.82.
Grundtv.Optr.il. 13. Hrz.AN.vii. Hostr.SD.
1.207. Vodskov. SS.128). {optaget fra oldn.

Eystrasalt, hit eystra salt, jf. (i sa. bet.)

Ostarsalt (Annales regni Francorum. (1895) .

126); sml. I. Salt 4, Vestersalt; især arkais.)

brugt uden art. ell. i best. f. som navn paa 60

Østersøen. *I Østersaltet laa en vakker 0.

Grundtv.VK.Dedik.f2J. *Paa Østersalt, i

Middelhav,
|
Ved D3Tiekil, i Kjøgebugt.

Heib.Poet.IX.366. han samler skibe og dra-

ger over Østersalt til D&ninairk. AOlr.DH.
1.171.

Østers-banke, en. (-f -bank. Leth.

(1800). LHBing.Lesøe.(1802).160. Begtr.Jyll.

11.144. ConvLex.XX.337. — f Øster-
bank(e). vAph.(1759).326. Suhm. 11.62).
(efter ty. austerbank, holl. oesterbank; jf.

-bænk) sted paa havbunden, hvor østers hol-

der til ell. ligger forholdsvis tæt; ogs. om
kunstig indrettet sted, bassin til østersavl (or-

det undertiden urigtigt opfattet som betydende

en med østers besat banke i havet ell. en af
østers bestaaende mængde). ChrFlensb.DM.
III. 50. * Drotten paa den vilde Strand,

|

Skielned Øe, som Østers - Banke. G^runtift;.

Krøn.118. Krøyer.De da.Østersbanker. (1837).
66. Anlæg af kunstige Østersbanker. Sefc.

^^Iitl860. Hos os træffes der nu navnlig
Østersbanker i Limfj orden, Bøv P. III. 4 79.

-bænk, en. (efter ty. austerbank osv. (se

u. -bankej; jf. Bænk 5; nu 1. br.) d. s. s.

-banke. Uagtet (flere tidligere forordninger)

have dog endeel ved utilladelig, hemmelig
og tyvagtig Fiskerie samt Østers Samling
besøgt de Kgl. Østers-Bænke, og de saa-

ledes staalne Østers bortsolgt, hvorved ei

aleene Østers-Bænkene ruineres, men endog
Østers Pensionairen mærkeligen kommer
til kort. Mandat^'/tl720.Indl. disse mellem
Schagen og Hirtzholmen liggende Østers-

bænke. Pi.^''/72770.^i. Kunstige Østersbænke
kan beskyttes mod Pæleorm, ved at Plan-
kerne dækkes med et tyndt Lag Mudder.
Suenson.B.II.69. -dum, adj. (nu næppe br.)

dum som en østers (se u. Østers 2.ij. Lodde.
M.7. et skrækkelig østersdum Menneske.
Martini Brun.Det merkværdigeBrev. (1772).13.

t -fang, et ell. (i bet. 2) en. ^Oster-,

Moth.059. Pflug.DP.1148). I) d. s. s. -fangst.

VSO.IYO50. 2) d. s. s. -banke. Moth.059.
-fangst, en. (jf. -fang 1, -fiskeri^, Cit.1704.

(Sylow. Den materielle Bevisteori. (1878). Bilag.

113). Redskaberne til Østersfangst. Op/R'
VIII.373. -farve, en. (jf. -farvet;. Lyng-
farve maa De ikke tage til Væggen til grønt

. . men hellere en Østersfarve. TidensKvinder.
Vil930.30. smsL^h 1934.32. sp.l. -farvet,
adj. (jf. -farvej lys graaligrød med svagt gul-

ligt skær. Der er da Gudrun, i sin østers-

farvede Spaseredragt. jyjens. G. i97. Berl

HaveL.1.237. -fiskejsern, et. (jf. -jærn;

nu næppe br.) (en art) østersskraber. Mandat
^Vil720.§l. -fisker, en. (f Oster-. Moth.
059). (jf. -fiskeri;. Fiskeritidende.1886.189.

Riget.'V»1912.1.sp.7. -fiskeri, et. (jf. -fi-

sker; det at fiske østers (som i Danmark er

et regale). Mandat^Vtl720.§3. Østersfiske-

riet, som næsten overalt foregaar ved Skrab-
ning, er mange Steder af stor Vigtighed.

B0vP.III.479. -forgiftning, en. forgift-

ning efter spisning af østers (foraarsaget af

at dyrene har opsuget giftstoffer fra havet ell.

har været syge). Riget.^°lt 1913.4. sp. 5. Vore
Sygd.III.126. -forpagter, en. person, der
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af kongen ell. (nu) staten har forpagtet et

østersfiskeri. FornyelseafMandat''liol740. Bert
Konv.XXIY204. f -fre, et. (jf. u. Østers 1)
frø, hvoraf østers mentes at fremkomme paa
træer. HolJ).Ep.IV463. -g^affel, en. særlig
slags gaffel, brugt ved spisning af østers. S&B.
JacPaludan.S.205. -Iiat, en. (jf. -padde-
hatj Sjf svamp af slægten Pleurotus Fr. (med
muslingformet hat). Rostr. Flora. 11.^ (1925).
236.

Øster-side, en. (ænyd. d. s.; næppe i

rigsspr.) I ) d. s. s. Østside 1. Bage-Bakkes
Aas. Strækker Sønder og Nør, fra Øster-
siden, indeholder 37 Agre. L Høyer. G. 52.

Fjenden har havt Kjendskab
|

Til Byens
svage Punkt paa Østersiden. Recke.HB.116.
2) d. s. s. Østside 2. jf.: de boede i deres
pauluner, imod al øster-siden (1871: ved
hele Østsiden; af Gilead.lKrøn.5.10(Chr.VI).
Østers-Jsern, et. f;/. -fiskejærn; l.br.) 20

d. s. s. -skraiher.PUVi 1770.§3. OpfB.'VIII.
373. -kniv, en. kniv, hvormed østersskallen

aabnes, ell. kniv, hvormed østersen udtages af
skallen. MO. ISuhr.Mad.">(1923).105. -kæl-
der, en. (foræld.) restaurationskælder, hvor
der serveredes østers, den berømte, af alle

Reisende besøgte Østerskjelder (i Hamborg).
Heib.Pros.VI.452. jf.: en Løsning af Tilvæ-
relsens Problem, der gjør Verden til en
Blanding af et Lighus og en Østerskjælder, 30

DagbU»lizl874.1.sp.3. -kælling, en. (jf.

-raaber; foræld.) sælgekone, der falbød østers.

Holb.Kandst.V.3. -paddehat, en. ^ d.s.s.

-hat. Rostr.BP.40. -park, en. (jf. Park 2)
dam, bassin til produktion af østers. OpfB.^
IV. 483. BøvP.III.480. -pensionær, en.

(jf. -forpagter; se u. Pensionær l.i. f -pul-
ver, et. pulver af tørrede østers (brugt

til østerssovs).. CMuller. Koge -Bog. (1785).75.
-raaber, en. (jf. -kælling; sj.). ingen 40

Travlhed, lutter adstadige Fodtrin og en
enkelt Østersraabers drævende Sang. JPJac.
1.20. -regale, et. østersfiskeriet i Dan-
mark, betragtet som et regale (1). Mandat^'lt
1720.§13. Statstidende.^'!d950.1.sp.l. -saft,
en. d. s. s. -vand. Const.Kogeb.'(1920).22.
-sauce, en. se -sovs. -skal, en. (f Øster-.

Pflug.DP.41. vAph.(1759).326. VareL.(lS07).
II1.320). {ænyd. (best.f.) oosterskalen; jf.

-skæl) om hver af de to skaller, der om- 50

slutter østersens legeme. Holb.Ep.IV.293. I de
der i Vandene faldende Mussel- eller Østers-

Skaller erobrer mand Ferler. LTid.l732.29.
Ved Issefjord og Odensefjord findes der tal-

rige Affaldsdynger (Køkken møddinger) med
uhyre Ophobninger af Østersskaller. J?øvP.

111.479.
II om knuste ell. pulveriserede skal-

ler, der finder forsk, anvendelse, bl. a. som
(kalk)foder til fjerkræ og sviji og i medi-
cinen. VareL.(1807). III. 320. Salg af for- 60

vitrede Østersskaller, knuste og sorterede

„aldeles prima Kalkfoder til Fjerkræ og
Svm'\ BerlTid.*lil926.M.ll.sp.5. Brændte
Østersskaller give en fortræffelig Kalk,

VareL.(1807).III.386. Brændte Østersskaller
0: Østersskaller, der er glødede, pulveri-
serede og slæmmede, benyttes undertiden
som Poleremiddel for Metaller. Sal.^XXV901.
præparerede ell. (nu næppe br.) tilbe-
redte (Apot.(1791).134) østersskaller,
præparat af østersskaller til medicinsk brug.
Panum.375.

\\ hertil Østersskal-mel (Berl
Tid.*/il926.M.ll.sp.5), -pulver (OeconH.
(1784).III.5). t -skrab, et. d. s. s. -skrab-
ning. Cit.l704.(Sylow.DenmaterielleBevisteori.
(1878).Bilag.ll3). -skrabe, en. (nu 1. br.

i rigsspr.) d. s. s. -skraber 2. Fiskeritidende.
1886.137. BMøll.DyL.III.314. Feilb. -skra-
ber, en. I ) (1. br. i rigsspr.) person, der
er beskæftiget ved østersskrabning (Goldschm.
VT.222), ell. baad, hvorfra der skrabes østers

(Feilb. u. østersskrabe;. 2) redskab, hvormed
østers skrabes løs fra bunden (for at opsam-
les i et dertil fæstet net). Funke. (1801).I.
520. Frem.DN.137. -skrabning, en. (jf.
-skrab; opfiskning af østers v. hj. af en skra-
ber. Fiskeritidende.1886.189. Scheller.MarO.

t -skæl, et, en. d. s. s. -skal. Holb.DH.II.
456. vAph.Nath.VII.205. -sovs ell. -sau-
ce, en. sovs, tillavet af den vædske, der fin-

des inden for østersens skaller, ell. sovs, til-

lavet med østers (jf. -pulver;. CMuller.Koge-
Bog.(1785).59. ISuhr.Mad.^'>(1923).32.

osterst, adj. (sj. østrest. JensSør.II.
61). (ænyd., glda. d. s. (Kalk.IV.999. Gamle
jy. Tingsvidner. (udg. 1882). 9 f.), æda. i ssg.

Østærstheret (ValdJord.(1926).I.26), fsv.

ostarster, oldn. (adv.) austast; superl. til IH.
øst, IV øster, østre; nu prov. ell. dial.) som
ligger længst mod øst; østligst. Den øster-

ste Q. JensSør.II. 76. det østerste Vindue.
Cit.l743.(AarbThisted.l939.204). Den næst-
østerste af Dækstenene (0: over en jætte-

stue). PThorsen. VorHjemstavn.(1931).55. som
adv.: Fyrbakken østerst i Byen. MylErich.
S.106. Feilb.

Øster-strand, en. (ænyd. de øster-

strande, den østrestrand, glda. then østræ

strand (alt i bet.: Østersøen;) strand mod øst

og (ell.) det hav, der begrænses heraf (især

som (del af) stednavn). *De (0: mælkebøtter)

følges mange Mile
|
langs Kongevejens Pile

|

helt ud til Østerstra.nd.Holstein.Æ.9. Øster-

strand . . Betegnelse for Havet 0, for Samsø.
Stedn.1.2. Hirtshals østerstreind. AOlrE.NG.
226. paa Langeland betegnelse for Langelands-

bæltet (om den urigtige formodning, at Oehl.

med det ndf. 1. 62 nævnte udtr. skulde hen-

tyde hertil, se Pol.^'U 1916.7.sp.3. SvendbAmt.
1935-36.45). || om Østersøen (jf. ovf. 1.45).

Der var en Konning ved Øster-Strand,
|

Kong Valdemar hedte den Bolde. /d«nna.

1812.122. i Oehl.s fædrelandssang (hvor salten

maaske skyldes tanke paa Østersalt;; *Der

er et yndigt Land,
|
Det staaer med brede

Bøge
I

Nær salten Østerstrand. Oehl.Digte.II.

(1823).363.
Østers-tyv, en. spec. (efter fr. voleuse
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d'huitres) 2( betegnelse for brunalgen Colpo-

menia peregrina (af form som en stor blære;

navnet hentyder til at disse alger ved Bre-

tagnes sydkyst er fundet voksende paa østers,

og at de af tidevandet kunde løftes op fra

bunden sammen med de østers, hvorpaa de

sad fast). Sal.T.1945-46J43.
ester-sunds, adv. (sj.) østensunds, de

gamle danske Provinser østersunds. Ttdssfcr.

f.Kunstindustri.1898.95. lo

Osters-vand, et. (jf. -saft, -sovsj det

vand, der findes inden for østersens skaller.

FuldstændigKoge- og Syltebog.(1861).231. Frk
J.Kogeb.15.

Oster-s«, en. {ænyd. d. s., mnt. ost(er)se

;

jf. -hav, -salt, -strand samt det baltiske

hav M. baltisk; srøZ. Vestersø) især i best.f.:

navn paa det store indhav syd og øst for Dan-
mark, hvis nordligste og østligste dele udgøres

af den botniske bugt og den finske bugt; tid- 20

ligere ogs. om dette hav og Kattegat (mods.
Vesterhavet, -søenj ell. om Østersøen med
undtagelse af de vestlige dele (til en linje

Falsterbo-Lybæk ell. en linje Langeland-Fe-
mern), der havde selvstændige navne (bl. a.

Colberger Heide, henh. Kielerbugten ; se

nærmere SøkortStedn.329f.); (sj.) om Øre-

sund (Oehl. Ungdomserindringer, (udg. 1915).

73). Mare Balthicum, eller Øster- Søen.

Geom.(1704).130. Rygen . . en Øe i øster- 3o

søen. Holb.Orthogr.99. * Østersø og Nordhavs
Vand

I

Favnes over Skagens Sand. 77C^wd!.

SS.Xn.382. I forhistorisk Tid (har østersen)

levet helt ind i Issefjorden og i den vestlige

Østersø til Neustadt. SaUXXY901. se ogs.

u. Vogter 4 slutn. \\ hertil (især fagl.) bl. a.

08tersø-bad(ested), -deklaration (se Sal.^

XXV.901), -farer (Davids.F.49. KFabricius.
(Hist Tidsskr.llR.L 150)), -fart, -farvand,
-finne (HolgPed.SN.94), -flnslc (smst.), \o

-flaade, -folli, -Iiandel, -havn, -kyst,
-land, -omraade, -provins (i best. f. flt.

betegnelse for Ingermanland, Estland, Livland
og Kurland indtil 1918 (som russiske guverne-

menter)), -spørgsmaal, -stat, -vælde, samt
(naturv.) betegnelser for dyre-, plante-, sten-

arter (-varieteter), der er ejendommelige for

Østersøomraadet, som Østersø-hjælme (d.s.s.

østersøisk hjælme. Achton-Friis.DSØ.II.440),
-sild (Larsen.), -torsk ^Østersøs-Torsken, so

Krøyer.II1.1119) og (geol.) betegnelser for

hvad der som erratiske blokke i istiden er

ført bort fra Østersøens bund syd for Ålands-
øerne: Østersø-blok, -kalk (SaUXXV.904),
-(kvarts)porfyr (se KMilthers. 8tenene.(1941)

.

53). esterseisk, adj. [-|SøJisgr] (tidligere

ogs. (skrevet) -søesk. Holb.DNB.555. det
Østersøeske Handels-Selskabs nærværende .

.

Yorlatning. fOPWolff.] (bogtitel. 1786). Han-
dels- og Industrie-Tidende.1804.172. sj. -søsk. 60

[-|Sø?S3] Holstein. SB. 72). (;/.<?/. ostseeisch)

ad,j. til -sø. de Lybske (vilde gerne) have de-

res Rivaler stedse udelukte fra den Østersøe-
ske }ldJ\åe\.Holb.DH.II.268. den østersøiske

8øefart. FThaarup.BornholmsAmt.(1810).107.
de østersøiske Provinser af Rusland. Rask.Br.
1.358. Stralsund eller de andre østersøiske

^a\ne. Fridericia.DPH.38. \\ i betegnelser for

varer, østersøesk 'Rug.KbhAftenp.1784.Nr.23.
3.sp.l. østersøisk Hør og Rlaax. Bornholms
Avis.Viil849.4.sp.l. to Skibe med østersøisk

Me\.AarbFrborg.l940.30.
|| (jf. Østersø- i

ssgr.; naturv.) i betegnelser for arter, som
østersøisk hjælme, bastard af hjælme og bjærg-

rørhvene (LandbO.lI.644).

Oster -tut, en. (2. led lydord (jf. V
Tut, II. tuttej m. henblik paa fuglens lyd-

frembringelser, sml. (første led af) Pib-, Pip-

østen (samt nt. tiitewelp i sa. bet.); jf.

ogs. u. I. Østen 1; nu næppe br.) \. stor

regnspove, Numenius arqvatus. Kjærbøll.494.

-ud, adv. (glda. d. s. (i bet. 2: Mand. 9);

jf. østen-, østud; i rigsspr. o) I) bevægende
sig ud mod øst, østpaa. (vi) sejlte Øster ud
i Faryandet.Cit.l703.(JensSør.IL53). *Jeg
rejser let om Hjærtet

|
Østerud paa Kloden.

JVJens.Di.61. 2) strækkende sig mod øst;

ogs. (nærmende sig bet.): østerude, øde Pladser
ere af ny opbygde . . alt øster ud fra Kirken
ai.PEdvFriis.S.llO. Østerud findes Enge
med brede Bræmmer af Siv.RMejborg.Gamle
da.Hjem.(1888).94. enkelte Mænds utrætte-

lige Arbejde østerud og Kloden xundt. Rørd.

DL.42. -ude, adv. (glda. d. s. (Gamle jy.

Tingsvidner, (udg. 1882). 26); jf. østude; i

rigsspr. CP) ude mod øst. Thyreg.UdvFort.1.4.

De boede Østerude ved den store Lergrav.

AndNx.PE.II.llO. *Som et Spejl for Solens

Lue
I

drømmer Heden østerude. Noe-Nygård.
S.79. -val, en. se u. II. Val. -vej, en.

(-reg. se bet. 2) I) (sj.) vej fra øst. jf.: *at

dages det begyndte,
|
Og Morgen- Røden

kom alt paa sin Øster-Yey. Falst.0vid.l2.

2) {efter oldn. austrvegr; jf. ænyd. østervegs,

adv., mod øst; arkais.) i artikelløs form ell.

i best. f. brugt (som propr.) om landene øst

for Skandinavien, omkr. Østersøens østlige del.

*i Østerveg,
|
Ved Elben og i Venden.

Hauch.VS.lO. Skautrup.SprH.1.96. -vi-
king, en. (jf. Vesterviking; arkais.) vi-

kingetog mod øst. Nordboen tumlede sig i

Østerviking og Nesterxiking.NMPet.(Annal.
1861.7). -vold, en. (nu næppe br. Østre-.

Annal. 1838. 377). {ænyd. ostervold (Kbh
Dipl.I.591. 11.386)) den østlige vold i et be-

fæstningsanlæg. Østervolden eller Gammel-
Dannevirke. Annal. 1859.29. Achton Friis.JL.
1.71 (se u. Vestervold^. || m.h.t. moderne

forhold navn paa et bykvarter og et sogn i

Kbh. (Krak.1913.227); ogs. som forkortelse

for Østervoldgade.

Øst-europæer, en. person fra Europas
østlige lande (Østeuropa), -europæisk,
adj. hørende til Østeuropa. Tydske og Øst-

Europæiske Efterretninger. Dagen.*li 1811. 1.

sp.2. (de) østeuropæiske lande. Arbejderen.

1952.286. sp.l.
II
østeuropæisk tid, fælles-

tid for en række østeuropæiske lande. Hvad
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hedder det?(1947).25. -farer, en. (jf. Østen-,
Østerfarer; sj.) person ell. skib, der rejser,

farer paa Østen. Levin. Larsen, -fjording,
en. [-|fjo'reri] -er. (oldn. austfir8ingr; sj.)

person fra den østlige del af en fjord (jf.

-fjordsk) ell. fra landskab omkr. fjordene mod
øst; m. h. t. isl. forhold: person fra Islands
østlige del (Austfirdir). NMPet.lslFærd.IL
291. Holstein.(IslSagaer.n.214). -fjordsk,
adj. spec. (næppe i rigsspr.): som hører til

i egnene ved den østlige del af Limfjorden;
substantivisk om sproget: FDyrlund.tJds.18.

-for, præp. og adv. (jf. østenfor^ I) som
præp.; se III. øst 1. 2) som adv.: i østlig

retning i forhold til noget. Indgangen har vel

været fra Opholdsstuen øst for. Steensberg.

DB.75. -fra, adv. (jf. østen-, østerfraj med
retning fra øst mod vest. Scheller.MarO. den
store, østfra kommende Strøm af Sagn.
0Friis.Litt.115. -front, en. I) J^ spec.

(især i best. f.J: fronten ml. Tyskland og

Rusland under den 1. og 2. verdenskrig. Pol.

Viol914.4.sp.3. Sal.T.1945-46.206. 2) (bygn.)

den østlige forside af en bygning, den
store Offergaveterrasse . . foran Østfronten

(af templet). Wanscher. Architekturens Hist. I

.

(1927).194. I. -gaaende, subst. [-^gkhnd]

4> bevægelse, fart mod øst; i forb. for øst-

gaaejide.S&B. et Skib for østgaaende.

Scheller.MarO. II. -gaaende, part. adj.

[-\gåhn&] (gaaende) i østlig retning; spec.

dels ^ om skib, strøm; dels (jærnb.) om tog,

spor. østgaaende Strøm. Fiskeritidende.1886.

162. 1 Bredningens østgaaende Bund lig-

ger . . TTondh]em. Rosenkrantz.Tordenskiold.

(1939).7. det østgående spor (ml. Glostrup

og Taastrup). Vingehjulet. 1949 1 50.69. sp.l.

-grib, en. (zool.) i flt.: gruppe af gribbe

(dagrovfugle), der lever i den gi. verdens

varmere egne (Vulturidæ). Liitken.Dyr.216.

Lieberkind.DYVni.338. -himmel, en.

(jf. Østerhimmel^ om (en større ell. mindre
del af) himlen mod øst. Blich.(1920).V.122.

*Af Fjerskyer Østhimlen skrammes. 4oA;^'.

RS.39. det første Dagskær viste sig paa
Østhimlen. EBertels.MH. 66. -hnk, en. (jf.

II. Huk 2) 4> St. Martins Eyland er kiende-

lig paa et hviid Taarn, som staaer paa Øst-

Hokken af s&mme.Mincke.SøemandsHaand-
Bog.(1756).33. -i, adv. 4> østpaa; østeri.

Udkiksposterne . . fra hvilke sees . . Øst i

til Kullen. JHLars.HA.L63. Da nu Strøm-
men kæntrede og altsaa hjalp os Øst i,

vendte jeg ind eiteT.StBille.Gal.L317. Hjem-
meværnetA952.Nr.3.14.sp.3.
O-stift, et. især i flt., om de stifter

(III.l), der omfatter de danske øer (mods.

de jydske stifter). Det elementære Provinds-

Kaart, No. 1. De danske Øe-Stifter. titelpaa

landkort.1823. Øestifterne og Nørrejylland.

Blich.(1920).XXI.39. ofte i navne paa sel-

skaber, foreninger, fx. Creditkassen for Land-
ejendomme i Østifterne, Østifternes Brand-
forsikring , Haveselskab , Hypotekforening,

Kreditforening; hertil (bank-spr.) flt. best. f.

Østifterne om Østifternes Kreditforening:
4 pCt. 1ste Prioritetslaan i Østifterne. BerZ
Tid.^V%1925.Aft.7.sp.2. og flt. Østifter om
obligationer i denne kreditforening: 20,000
4 '/o Østifter ny Serie. Nathans.IM.53. jf.:
en 4V2 pCt. Østifter giver i Øjeblikket en
effektiv Rente paa ca. 4,8 ^Ct. Bornholms
Tidende.'V»1931.1.sp.6.

Ostindie-farer, en. (nu kun hos
sprogrensere) d. s. s. Ostindiefarer, (bonden)
Jens Anderssøn . . gemeenligen kalden Ost-
indiefareren, fordi han havde giort en Reise
diå.LHøyer.G.15. SøLex.(1808). D&H. Ost-
indien, subst. f-indie. SøLex.(1808)). (nu
kun hos sprogrensere) d. s. s. Ostindien, et

stort Skib, som nylig var kommet fra Øst-
indien. NCRom.Læsebog.III.(1887).18. Sogne-
præst Mads Rasmussen . . Skibspræst paa

20 „Perlen", som gik til Østindien. Trap.//.291.

D&H. est-indisk, adj. (nu kun hos

sprogrensere) d. s. s. ostindisk, den Ostindiske

heindel.Holb.DNB.326. det østindiske Kom-
pagni. JErslev.Fædrelandshistorie.^'' (1892).58.
de vest- og østindiske Besiddelser. Bobé.

(DanmKonger.343)

.

Ost-is, en. (fagl.). Isen, der strækker sig

fra det hvide Hav op imod Spitzbergen,

den saakaldte Øst-Is. DanmPattedyr.61. -jy-
30 de, en. (jf. Østerjyde^ person fra det øst-

lige Jylland. Molb.DH.I.168. Med sit groft-

skaarne, kraftige Ansigt og sin drøje Vækst
var han en fortrinlig Repræsentant for Ost-

jyden. Achton Friis. DØ. II. 186. -jy(d)sk,
adj. (jf. østerjy(d)skj som stammer fra, er

hjemmehørende i, hører til det østlige Jylland.

1) i al olm. (han) var en velhavende Bondes
Søn fra de fede, østjyske Egne. Pont.Isbj.86.

Als er en skøn Blanding af østjysk og ødansk
40 N&tm. ESkram.HG.33. 2) om sproget (dia-

lekten). Thorsen.Nørrejysk lydlære. (1886). 12.

Grænsen mellem vest- og østjydsk Arti-

kel. Brøndum -Nielsen. DD. 91. substantivisk:

FDyrlund.Uds.15.66. Brøndum-Nielsen.DD.
92. -jede, en. jøde fra Østeuropa (især: Rus-

land og Rumænien). Østrup. Er. 188. LSal.

VIII.263. jf.: Ind imellem dette østjødiske

Selskab var der to Borde med fra Tyskland

udvandrede Jøder. Ella Melbye. Rejs til Palæ-

50 stina.(1937).65. -kant, en. (jf. Østerkant;

I) østlig kant (rand, grænse, kyst). MO.
Mærket: Helsingborgs Kårnan til Østkanten

af Hveen. Nord. Tidsskr. f. Fiskeri. 1874.274.

(Erik den Røde) kom (982) til den østlige

Side af Grønland (og) sejlede sønder efter

langs Østkanten. NCRom.Læsebog.III.(1887).

120. 2) østlig del af et omraade. Paa Østkan-

ten (af hertugdømmet) tales det danske i An-

geln næsten til Sles\ig.Aagaard.TL.47. Trods

60 Fredsbasunernes Klang flammer Krigshav-

nen op i Europas Østkant.JacPaludan.TS.

91. -kyst, en, (jf. Ostkyst; kyst, der be-

grænser et omraade mod øst. „Jomfruen veed

da vel sagtens, hvor Grenaa ligger." —



1743 Oistland Oistlændiiig 1744

„ . . Nei." — „I Jylland . . lige paa Øst-

kysten.'' Heib.Poet.VII. 287. Østkysten af

Amerika. Veirlære.(1854). 13. Slesvigs Øst-

kyst. AchtonFriis.JL.1.23. -land, et. (jf.

Østerland^ i) land, der ligger mod øst; ogs.:

Orienten. OA Hovgård. Overs, af Tacitus. III.

(1889).78. de Sønner, Abraham havde med
sine Medhustruer . . sendte (han) bort fra

sin Søn Isak, østpaa til Østlandet (1871:
Østerland). 1Mos. 25. 6 (1931). nu især om
hvert af de til ØstUokken hørende lande: Øst-

lande til andelskongres i København. Blandt
deltagerne i den internationale andelskon-
gres . . er en delegation fra Czekoslovakiet.

Information.^Vil951.8.sp.7. handelsforhand-
linger med østlandene. Socialdem.^^lii 1951.6.

sp.2. 2) østlig del af land ell. landsdel; spec.

m. h. t. no. og isl. forhold. Næsten hele Øst-

landet, fra Tyne til Thames, var allerede i

de Danskes Magt. Molb.DH.I.350. NMPet.
IslFærd.I.lO. AndNx.PE.II.194.199. Egnen
mellem Hovslund og Pothøj, hvorfra man
ofte samtidig ser ud over det rige Øst-

land og de jævne fattige Hedeegne i Vest.

AehionFriis.JL.1.55. SaUXVIII.56. || hertil

Østlands-folk (fx. om østjyder, indbyggerne

paa østkysten af Nordjylland. MylErich.VJ.
12), -hest (norsk hesterace (Gudbrandsdals-
hesten). LandbO.*I.568). -landsk, adj.

adj. til -land. I ) (1. br.) til -land 1. De øst-

landske Vildfolks Ødelæggelse av østger-

mansk Område. GSchutte.(Hist Tidsskr. IIR.
11.72). 2) til -land 2, især m. h. t. no. for-

hold. BibliotH.'I.57.60. SaVXVIII.79.
estlig^, adj. ['øsdli] (ikke i rigsspr. øste-

lig. JJuel. 228. Cit.ca. 1784 og 1792. (Bornh
OS.)), (sv. ostlig, no. østlig, ty. ostlich; afl.

af I. Øst, III. øst; jf. østerlig, østre samt
nord-, sydøstlig)

I) som ligger, vender, hører til (langt

ell. længere) mod øst, tilhører den mod øst

vendende del af et vist stedligt omraade ell.

af jordkloden ell. himmelkuglen som helhed;

ogs.: som har retning mod øst. I.l) som adj.

Det Romerske Herredom blev da deelt mel-
lem disse tvende Mænd, og Antonius fik

den Østlige Deel. Holb.Heltind.1.208. Blandt
de østlige Høvdinger (o: fra Øst-Island) var
der endnu ingen anden tilstede end Thor-
leifr Jarlaskiald.Hauch.Y384. Den større Del
af Farvandet Syd for Pinhætten betegnes
som „Oven om Lejet" . . den østligere Del
som „Flakket". Nord Tidsskr. f. Fiskeri. 1874.
281. *stum af Savn

|
vender han (o: Chri-

stofer Columbus) bort fra den østlige Vej

I
sin Snækkes Stavn. JFJens. Di. 2i. Vand

sprang ud under Templets Tærskel i østlig

Retning (1871: mod Østen). Ez.47.1(1931).
en sørejse, som ikke omfattede enten en
østlig eller en vestlig runding af Kap Horn
. . betragtedes (ikke) som en sørejse. Vikin-
gen.^lsl951.23.sp.l.

\\
(nu sj.) som hører til

i orienten; orientalsk; østerlandsk. Grækernes
og Romernes Historie, de østlige Nationers

og deres, som endnu leve enten i den natur-
lige Stand, eller i en Tilstand, som nærmer
sig til den samme. JSneed.IV112. det (var
digterens) Hensigt, at . . skrive et Digt, som
ikke brød sig om Østen af anden Grund,
end fordi den var østlig, det vil sige: fuld
af Munterhed, Ild, Lidenskab, Phantasie
og 'Religion.Oehl.PSkr.I.XX. *Vi komme saa
fjernt, vi Konger tre,

|
Alt fra de øst-

10 lige Lande. Heib.Poet.1. 478. den 6. Januar,
den saakaldte Aabenbaringsdag, paa hvilken
efter den østlige Kirkes Opfattelse Jesu
Fødsel havde fundet Sted. Ellekilde.DH.22.
substantivisk, i fit.: orientalere. De Østliges

uhørlige Skinsyge foraarsager, at alle Hu-
sene see ud som Stalde til Gaden, fordi alle

Vinduerne vende ind til Gaarden. Suhm.V
128.

II (jf. sp. 1743'':) en forhandling med
de østlige lande (o: østblokken). Rigsdagst.

20 1951l52.F.sp.l246. \\
(zool.) om dyreart: som

lever mod øst ell. i den østlige del af et ud-
bredelsesomraade, fx. østlig musvaage (DJagt-
leks.1405), turteldue (Kjærbøll.394. DJagt-
leks.1405).

II
østlig kurs. Scheller.MarO.

østlig længde, afstand (maalt i grader) fra
en vedtagen meridian (nu alm. Greenwich)
mod øst. Scheller.MarO. østlig misvisning,
se Misvisning 1. østlig skel, se I. Skel 1.2.

1.2) som adv.: (langt ell. længere) mod øst.

30 (et fjeld) ligger Østlig fra disse (o: husene).

IslKyst.59. Skibet har seilet . . Østlig. Loms.
Styrmands-Kunst.^ (1787).268. Fra Overbye
daler (strandbredden) mere og mere, saa den
østlig om kun hæver sig lidet over Vand-
fladen. Ji/^Lars.fiJ..7.2S. styre østligere. Schel-

ler.MarO.

2) (jf. II. øst 2, II. østen 1) om strøm

ell. (i alm. spr. især) vind: som kommer
fra øst; som har retning mod vest; især:

40 som ikke er stik øst, men omkr. øst. stille

Vejr og østlig Luft. Jens Sør.11.29. Vinden
var østlig. HCAnd.SS.III.lOO. de store Tab,
Bønderne . . vilde lide, i Fald Vorherre ikke
var naadig og gav østlig Vind (o: med regn).

Pont.FL. (1892). 269. østlig Strøm. Scheller.

MarO.
II
(ikke i rigsspr.) substantivisk: østen-

vind, (vinden) bagfalder og gir Østlig og
Regn.Gravl.VF.99.
Øst-laender, en. [-jlæn'ar] flt. -e ell.

50 d. s. (jf. -land, -lænding samt Østerlænder;
nu næppe br.) indbygger i et østligt liggende

land; om person fra landene omkr. Østersøens

østlige del: Author priser denne Byes Anleg-
gelse meget lykkelig for det Svenske Rige,

saasom derved Østlænderne Russerne og
Tavasterne . . bleve ndelukte. LTid.1726.591.
-lænding, en. [-|læn'en,] flt. -er ell. (nu
oftest) -e. (jf. -land, -lænder satnt Øster-

lænding^. I) (sj.) indbygger i Østerland,

60 orienten, Asien. D&H. denne Mand var den
rigeste blandt Østlændingerne. EBrand.JP.
16. 2) indbygger i et lands østlige del (spec.

om no. og grønlandske forhold). Dagbl.^^ho

1885.2. sp.2. SaUXXY909. 1 Frederiksdal,
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Vestgrønlands sydligste Missionariat, døbtes

i Aarene 1822-32 335 Østlændinge . . fra

1832 til 1884 blev yderligere 274 Østlæn-

dinge døbt ved Frederiksdal. T/iil/a<Massen.

Skrællingernei Grønland.(1935).103. -mand,
en. (nu næppe br. (flt.) Ostmænd (Suhm.
Hist.1.584), Ostmænner (smst.), Ostman-
ner (Suhm.Hist.1.584. NMPet.Afh.IL8. SaU
XVIII. 672)). {ænyd. østmand, oldn. aust-

maSr, jf. eng. (flt.) ostmen, mlat. ostmanni;
arkais.) m. h. t. forhold i vikingetiden (og de

flg. aarhundreder) : paa Island og Irland be-

tegnelse for nordmænd; ogs. i al alm. om nor-

manner. NMPet.Afh.II.8. Hauch.V.217. Johs

Steenstr.N.1.51. Hjortø.(IslSagaer.I.157).

esitne, v. ['øsdna] -ede. vbs. -ing (Val-

løe.D.lO). iafl. af III. øst) I) (sj.) refl.; om
vind: (slaa om og) faa retning fra øst; gaa
om i øst. Vinden østnede sig mere og mere.

BerlTid.^V31844.1.sp.4. 2) (dannet kort før

1800 af litteraten KHSeidelin.(1761-1811) som
gengivelse af orientere; se Bagges.111.274; hos

sprogrensere) refl. østne sig ell. i forb. være
østnet, orientere sig , være orienteret. Jeg
, . løb omkring i Byen (o: Hamburg) . . for

at østne mig noget. Rahb.Min.1796.III.319.

*En Ven, der ei engang er østnet i 'en
|

(Saa hedder jo paa dansk orienteert),
|
Den

nye tydske Morskabspoesien. Ba5fgres./Y24.

Det er vanskeligt for den unge Embeds-
mand at østne sig i en saa udstrakt Virke-

kreds. FSO.iYO 5^. det er strængt forbudt

at tænde Lys derude (o: ved stranden) ..

det kunde være Tegn for Fjenden, til at

østne sig eiter.CBernh.Y162. Afdelingerne

sendtes enkeltvis ind i Skoven . . hvor det

var umuligt at østne sig. NPJensen. Kam-
pen omSønderjylland.III.(1916).40. De smaa
Marstallere har vist først lært at orientere

sig i deres By, for siden at kunne østne

sig paa deres Langiarter. HVClaus.(Danm
HVC.418).
øst-nordisk, adj. (sprogv.) som hører

til den gruppe af sprog, der tales i det østlige

Norden, sproggruppen østnordisk o: fælles-

benævnelse for svensk og dansk (mods. vest-

nordisk;. Saaby.(Aarb.l872.209). Dahlerup.

SprH.16. Sandfeld.S.^231. -nordøst, subst.

og adv. (nu sj. -nordost. Vedel. Bornholms
Oldtidsminder.(1886).1.6). d. s. s. Ostnordost.

Larsen. Vi satte Kursen . . til Landevejen .

.

og saa fulgte vi den, øst-nordøst i, ad Køben-
havn til. ODanholm Nielsen. I Madam Svend-

sensKahyt.(1896).170. jf.: kold og tør Øst-

^ordøstvinå.Cit.1787. (Lyngby- Bogen.1937.
261). -om, præp. og adv. (jf. østfen-, øster-

omj. I) som præp.; se III. øst 1. 2) som adv.:

i en østlig bue omkring noget, vi kørte øst-

om
j -over, adv. (jf. østen-, østerover^ ^

m. h. t. bevægelse ell. udstrækning: i retning

mod øst; østpaa. S&B. EMikkels.JD.193. et

brat og voldsomt Vindstød havde bøjet dem
(o: træerne) haardt østover. Anesen.JG.93.

Volga (førte) langt østover. JohsBrøndst.LL.

28. jf.: ral . . betyder småsten på øboernes
sprog her østovre (o: i modsætn. til Tisted

amt). Soeialdem.'/ii 1953.8. sp.2. -paa, adv.

(jf. østen-, østerpaa; m. h. t. bevægelse ell.

beliggenhed: (i retning, længere) mod øst.

Goldschm.VII.36. Henad Aften var han flere

Mil øst paa ad Hobro til.JVJens.HF.75.
Himlen (er) vældigere i Vest- og Nordjylland
end østTpaa,.JohsBrøndst.RU.7. -punkt, et.

10 spec. (astr.): det punkt i retning mod solens og
stjernernes opgang, der er skæringspunkt ml.

ækvator og horisonten. Bugge.Astr.31 8. Heib.
Pros.IX.21. SaVXI.470.
østre, adj. ['øsdra] (ved lydligt sammen-

fald m. IV øster: øster. Moth.026. den Øster
Fort.Holb.JH.il.688. den øster Ende.PEdv
Friis.S.llO. Feilb. u. 1. øster, nu i rigsspr.

(dagl., især kbh.) i navne paa steder, institu-

tioner som Øster Borgerdydskole for offid-
20 elle former Østre Borgerdydskole osv. samt

i stednavne som Brøndby-, Herstedøster;

jf. u. Øster- 1.2^. (ænyd. øster, østre, glda.

østræ (Mand. 39. se ogs. u. Øster -strandj,

æda. d. s. (se u. Øster- 2), oldn. eystri; egl.

komp. til III. øst, IV øster (og superl.

østerstj) d. s. s. østlig 1; ogs. (nu næppe
br.) d. s. s. østlig 2 ^saa fornøier mig ikke

mere . . Bergylten, om Stormen bringer

nogen med heftige østre Vande til dette

30 R&v.JBaden.Horatius.1.437). I) i forb. m.
bestemmelsesord (gen. ell. (især) best. art.), det

østre Landemærke (1931: Østgrænsen^.fis.

48.21. *Stadens Østre Fort.FrHorn.PM.131.
Himlens østre Buer. PalM.V111.21. en lille

Landsby paa dens (o: flodens) østre Bred.

JPJac.II.353. (han gik) gennem Byen ud
mod de østre Bakker . . ellers (gik han) al-

tid . . ud mod de høje Hammerbakker (o:

mod vest). Pont.DD.167. se ogs. eksempler u.

40 vestre 1. i tidligere sammenskrevne forb.:

(kvæderne) ere . . bedre end anden Sted

i de Østre-Lande. Pflug.DP.618. den heele

Østre-kandt (Holb.Berg.(1750): Østerkantj af

'Norge. Holb.Berg.213. General Major B. var

alt paa veyen ved den Østre-ports aabning

at bryde med cavalleriet ind udi staden

(o: Malmø). sa.DNB.464. jf.: i Østredelen

af Nørlyng, Sønderlyng, Houlberg og Lys-

gaard Ilerreder.Blich.(1920).XXII.l. det
50 østre hav (glda. østræ haff (GldaKrøn.209),

æda. østrahaf (Da.Sprogtekster.I.(1925).14) i

sa. bet.; jf. Østerhav; nu næppe br.) Øster-

søen. *Borringholm . . |
Den sidste Danske

Øe udi det Østre Yia,v.Prahl.ST.I.84. den
østre side, (jf. Øster-, Østside^ østlig side

ell. (nu næppe br.) del (af omraade). *Fra

den østre Danmarks side,
|
Kom de Skaanske

skarp,
I

Sælandsfaren her vil slide,
|
Ingen

var saa kna-p.LKok.(PSyv.Viser.(1695).585).

60 Grønlands østre og vestre ^ide.NaturhistSS.

1,1.87. 2) uden bestemmelsesord, i navne paa
steder, institutioner olgn., fx. Østre Anlæg,

Østre Borgerdydskole, Østre Gasværk, Østre

Landsret (se Landsret 2.2). jf. (skrevet som

XXVII. Rentrykt "/, 1954 110
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ssg.) Østre-Yenåen.Holb.DH.1.236. Østre-
salt, et. se Østersalt,

estrest, superl. se østerst.

Østre-vold, en. se Østervold.

Østriger ell. Østerriger, en. [lø-

(i)sdri(J)(q)8r] flt.-e ell. (foræld.) d.s. (Moth.
Conv.018. KbhAftenp.l778.sp.l65). (ænyd.
de Østeriger (HMogens.); afl. af Øst(er)-

rig, se Østerrige 2) I) person fra Østrig.
VSO.IV.O49. den fattige Østerriger i New
York, der vandt den amerikanske Petro-

leumskonges Datter, Pon^.LP./TT 32. iilledl.:

Som de Nordens Østerrigere, vi er — kære
i den lette Nydelse, træt forbindtlige en
psiSsmt.Tilsk.l933.I.441. jf. Øst(er)riger-
inde (JacPaludan.UR.23. BerlTid.Vil954.
M.2.sp.3) ell. (nu næppe br.) Østerriger-
ske (vAph.(1764).495). 2) om hvad der stam-
mer fra ell. har tilknytning til Østrig; spec:

2.1) (foræld.) sygt kvæg, der eksporteredes

til Østrig (og visse andre lande). NSvends.

S.19. Pølsekøer er der noget, der hedder, og
„Østerrigere" er et andet Ord for det samme
Begreb , , den Slags Høveder, befængte med
alskens Sygdom , , slagtes , , og sendes til

Pølsefabrikkerne i Tyskl&nd. Hejmdal.V»1910.
2.sp.4. 2.2) (forst., gart.) østrigsk fyr. Have-
selsk.1921.28. HSeedorf.(NatTid.Viil924.Aft.
2.sp.4). østrigsk ell. esterrigsk, adj.

['øsdri(q)sg'] {ænyd. østerrigisk (KhhDipl.lV.

679)) adj. til Øst(er)rig og Øst(er)riger,

Moth.Conv.019. Holb.Anh.l. det Østerigske

Huuses Opkomst, ved Foreeningen af de
Østerrigske og Burgundiske Arvelande med
Spanien og Indien under Carl den Fem-
te. JSneed.IY 107. Østerrigske Statspapirer,

ConvLex.XX.330. *de østerrigske Fregatter,

VKorfitsen.KF.170. de østrigske Alpelande,

Landbo. IV. 859. de østerrigske Neder-
lande, (jrwnd<t;,MJlf,205. ved Freden i Ut-
recht (1713) skiltes Belgien fra Spanien og
kom under Østerrig, som de østerrigske

Nederlande. /S'ai.*//.S72. (gldgs.) substanti-

visk det øst(er)rigske, Østrig, en Spor-
vei (anlagdes) i det Østerrigske. Ursin.D.172.
„Hvor kommer du fra, Poul?" . , „Fra
Zwettel, — en lille By i det Østrigske,"

Reumert.(MH.1.91). \\ i betegnelser for (ar-

ter af) artikler, varer, dyr, planter olgn.,

stammende fra, hjemmehørende i Østrig, fx.

østrigsk kvæg (LandbO.IV.859), vin (VareL.^
11.612) og betegnelser for plantearter ell. -va-

rieteter som østrigsk eg (Quercus cerris. Møbel-
snedkeri.[1937].13) , fyr (Pinus Laricio Poir.

ell. Pinus nigra var. austriaca. Rostr.Flora.^

(1878).112. OGPetersen.TræerogBuske.(1916).

47), guldkarse (en art brøndkarse, Nastur-
tium. SøllerddB.1952.42), hør (Linum austria-

cum. Sal.T.1945-46.163).

Øst -side, en, (jf. Østersidej, I) den
mod øst vendende side af noget, da han var
færdig med Maalene i det indre Huus, førte

han mig ud ad den Port, som vendte mod
Østen, og han maalte da trindt omkring.

Han maalte Østsiden (Chr.VI: den side mod
østenj med Maalestokken til fem Hundrede
Maal. Ez.42.16. 2) et omraades grænse mod
øst ell. dets østligste del. Paa Østsiden af

denne Lyngslette findes , , Egekrat. Blich.

(1920).X.54. de toge Bolig i deres Telte ved
hele Østsiden (Chr.VI: øster-siden^ af Gilead,

lKrøn.5.10. Sognets Østside. EBertels.MH.
83. -skel, et, se u. I, Skel 1.2. -storm,

10 en, (l.br.) østenstorm. KMunk.DU.75. -syd-
ost, subst. (nu sj. -sydost. Vedel.Bornholms
Oldtidsminder. (1886). 1.26). retningen midt
imellem øst og sydøst; ostsydost. S&B. Billedet

. . viser en regelmæssig bygget Gang . . Ret-
ningen : Vestnordvest— Østsydøst. SophMull.
(Aarb. 1912. 117). De første 11 Døgn stod
Vinden mellem Øst og Øst-^ydøst.KnudAnd.
Med ,,Monsunen" paa Atlanterhavet.(1931). 92.
-ud, adv. f;/, østenud; l.br.) d.s. s. østerud,

20 Lodsbaaden , , satte Kurs østnd. Pol.^^lil940.

2.sp.l. -ude, adv. (1. br.) d. s. s. østerude,
her østude, hvor London er nærmest Fast-
landet. Poi,'/7i945,i0.sp.3, -val, en. se IL
Val, -vart, adv. se -værts, -veudt, part.

adj. som er vendt, vender mod øst. alle Byens
østvendte Huse staar et Øjeblik i Rosenglød.
Jørg.JF.I.llO. Hjemmet.^Vnl929.4.sp.3(se u.

vestvendt^, -vest-gaaeude, adj. (jf. øst

til vest u. I, Øst 1). PThorsen.Fra Sydhorn-
30 holm. (1934). 72. den øst-vestgaaende Dige-

volding ligger i Forgrunden, og den der-

med sammenstødende syd-nordgaaende midt
i Billedet. Aarb.1941.160. -vestlig, adj. fra

øst til vest. Gravkisterne , , har paa det
nærmeste øst-vestlig Retning, ^ar6,2922,59,
smst.1915.129. \\ som adv. Havepladsen , ,

laa østvestlig, FrHeide. Midtsjælland. (1919).
48. -vind, en, (især poet., nu 1. br.) østen-

vind. Riber.1. 51. *mangen Gang har Du
40 trodset

|
Den faldende Regn

|
Og den

iiskoldtstormende Østvind, Hauch. SD. 1. 94.

*Syd- og Østvind toner. Olaf Hans. DB. 63.

den isende Østvind, (rmv/.FP. 6, -værts,
adv. f-vært. Moth.W30. -vart. EtBrevom
Søe- Slaget .. Udenfor Jasmundf1715J.f6.8J.
Stibolt.SF.50). (ænyd. østvert, jf. glda. østær-

vort (GldaKrøn.145); sml. ostværts og art.

-værts ; nu næppe br.) mod øst; østpaa. Moth.
26. OFabricius. Grønlandsk Ordbog. (1804).

50 508. -zone, en, se u. Øst-,

0-s«el, en, (nu næppe br.) m. h. t. isl.

forhold: sæl, hvis tilholdssted er mindre, ube-

boede øer. NHorrebow.Island.(1752).234. vAph.
Nath.V11.16.
ov, interj. [ou(*), 6*u(")] {lydord; jf. IL

æv; talespr.) brugt (især af børn) som udtr.

for utilfredshed, skuffelse. AHenning-
sen.BM.9. Nu piler (flyvemaskinerne) henad
cementen , , Øv — ! Med den last er det

60 næsten ikke til at faa lettet. KAbell.Silke-

borg.(1946).32. jeg har smurt tykt paa
med Leverpostej — I (Skuffelse (o: hos bør-

nene). Udbrud som „Øhvvvl"). Soya. Frit

Valg. (1948). 81. substantivisk: Ingen lo, ja
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der blev end ikke kvitteret med et Smil
eller et haanligt Øv.JohsSmith.Hverdagens
rødeFrakker.(1948).49. jf.: (børnene udstødte)
et dundrende „øwha" fuldt af Skuffelse og
BehTe]dehe.PoV^lil941.10.sp.4.

Øv(e), et. se I. Øje.

ove, V. [lø-vo] Høysg.AG.16.72. -ede ell.

t -te, -de (jf.: øfte. Moth.027. øv' de. Trojel
1.108). vis. -else (s. d.) ell. -ning (til bet. 2,

især brugt (delvis i modsætn. til Øvelsej om i'o

selve handlingen at øve sig. Moth.028. Med
Øvning (paa klaveret) og Tegning og Sprog-
timer (er) hvert Øjeblik af Dagen . . optaget.

Sick.HÆ.41. mange timers daglig øvning på
violinen. Tilsk.l922.II.119. hun (skulde) have
givet et par exempler . . på hvor mange
øvelser der kan sættes sammen til 5 min.s
øvning. HøjskBl.1952. 371. sp.l) ell. f -ing
^Fri Øving. Holb.Intr.I.403. smst.404 (sidst-

nævnte sted rettet i 2. udg. (1728). 384 til: 20

Øvelsejj. {glda. øwæ (Rimkr. Mand. 73.

Fragm.424. se ogs. Kalk.IY 1000), sv. ova,

no. øve; fra mnt. oven, svarende til osax.

objan, oht. uoben, nht. iiben; vist besl. m.
avle og I. Evne

; jf. forøve)

I) fo ell. højere talespr.) m. h. t. virksom-
hed, handling, gerning: udføre ell. foretage
sig. \.\) m.h.t. handlinger

,
foretagender i al

alm.: udføre; gøre; m. h. t. hvad der hører

under ens næringsvirksomhed, profession ell. 30

m. h.t . sport, leg, forlystelse: drive; m. h. t.

færdigheder, kunster: udføre; praktisere.
det var Engelænderne . . forbudet at øve
nogen Sejlatz omkring Island, Helgeland
eller Findmarken.i?oJ&.DS.i/.499. de Plad-
ser hvor Hvalfangsten øyedes.Egede.GM.48.
*den Spøg (0: et elskovseventyr med følgende

duel) var farlig,
|
Jeg lyster ei at øve den

]paany.Heib.Poet.I.28. I mange Aar øvede
Lukas Bonde Krigens Kaandværk. SMich. *p

Dø. 147. De enkelte fredede Istidsmarker
vidner (om) hvor haardt og brydsomt et

Arbejde der mangensteds maa være bleven
øvet, før man kunde sætte Plov i Jorden.

Mackeprang.L.26. i mer ell. mindre faste

forb. som øve fiskeri (Holb.DH.II.498), jagt

(CChrist.H.9), købmandskab (vAph.(1764).

495), sport, trolddom (se Sport 1, Trolddom
1); øve en kunst, sine kunster olgn.:

hvorfor tør hun (0: en troldkvinde) icke øve so

de Konster for mig? Holb.UHH. 1. 7. Slange.

ChrlV.1013(se u. Kunst L2). (Sibbern har)

formaaet at give os værdifulde Bidrag til at

forstaa vort Liv og til at øve den vanske-
lige Kunst: at leye.Høffd.(Sibb.II.XXV). øve
lægekunst (OFriis.Ldtt.362), trolddomskun-
ster (se Trolddomskunst^. Man kalder mig
Mester Herman, efterdi jeg udi min Ung-
dom har øvet en VrolQssion.Holb.Rpb.
111.10. en Snedkerenke kan ikke øve Pro- 60

fessionen, derimod kan hun nok drive den.

Thi at drive, er her at sætte en Virksomhed
i Gang; at øve, er selv at foretage sig Ar-

hQidQt.PEMull.*359. øvesitspil, se I. Spil

6.2.
II

om religionsøvelse, udførelse af cere-

monier, skikke. Hvide Brødris Kloster, udi
hvilket den reene Evangeliske Lærdom .

.

først er bleven begynt og øvet i Kiøben-
ha\n. Borrebye.TF.659. de allermindste Troes-
skikke øvede han med ængstelig Samvittig-
hedsfuldhed. S'opÆCtoMSs.iJB.iS. øve en skik,
se Skik 3.1. || øve ud, (jf. u. bet. 2.i; sj.)

udøve. *Den Kunst, at døe , .
|
Den øves ud

med Færdighed af A\\e.Hrz.D.II.166. 1.2)

m. h. t. optræden over for andre, ell. handling,
der berører andre. \\ m.h. t. adfærd, der ud-
trykker ens følelser over for en, høflighed, in-
teresserthed olgn. alskens Koketteri øvedes
mellem de galante Kavallerer og Hoffets
unge livfulde Damer. Nystrøm.S.142. øve ga-
lanteri, se Galanteri 3. || m.h.t. støjende ell.

voldsom adfærd: lave; m. h. t. lyssky ell. for-

bryderisk virksomhed ell. enkelt forbryderisk
handling: drive; begaa; forøve; m. h. t. skade:
anrette, hvo som øver slagsmaal med hver-
andre.Cit.l707.(Vider.III.245). Et grusom
og Uhørlig Mord, som en Granadier . .

har øvet paa sit eget Barn. titel paa gadevise.

[1720J. Øve Klammerie. vAph.(1764). 495.
(bissekræmmerne kunde) vedblive at øve deres

Smughandel. Blich.(1920).XXIII.122. Jeg .

.

mente nu, at jeg burde øve meget fjendt-

ligt imod Jesus Nasaræerens Navn. ApG.26.9
(SkatRørd.). ophidset af en Drøm har (Peder

Paars) øvet Hærværk i Anholtfogdens Hus.
BilleskovJ.H.1.74. øve et tyveri, ustyr, utugt,

vold, voldsdaad, voldsomheder, se Tyveri 1,

Ustyr, Utugt 2, IH. Vold 3.4, 4, Voldsdaad,
Voldsomhed 2. 1.3) m. h. t. gerning, der er

til gavn for ell. af betydning for andre; dels

m. h. t. velgerning, god gerning: At øve Al-

misse er udi sig selv priisværdigt. S^o/i.J^p.

II1.436. øve Kiærligheds Giærninger.t;J.p/i,

(1759).326. *0v det Gode, mens du kan.

Lund.ED.74. Hun er en Dame, der har øvet

meget godt. PoVU1941.4.sp.4. øve velger-

ninger, se Velgerning 1. dels m. h. t. fortjenst-

fuld, værdifuld indsats (spec. som resultat af

livsgerning) : *Hvad jeg har øvet, er kun
lidt,

I

Jeg sang som Fugl fra Qviste.HCAnd.
SS.XI1.362. »Hvor har han Ret i det, at

hvad vi øver
|

af større Ting, er vi for-

længst bestemt til. KMunk.C.*64. Sin stør-

ste indsats har J. . . øvet inden for Den
internationale Arbejdsorganisation. Arbejde-

ren.l951.289.sp.2. i forb. som øve en bedrift,

daad, stor-bedrift, -daad, -værk (se Stor-

bedrift 1, -daad, -værk^. Langt større Be-

drifter, for Ære og Sold, |
Maaske saa' man

Udlænding 0ve.Grundtv.PS. V.64. *kun den

Feige spørger sig Forlov
|

. . før han tør

øve
I

En dristig Daad. Bredahl.11.71. Vøl-

sungen Sigurd Sigmundsøn havde øvet sin

navnkundigste Bedrift paa Gnitahede, hvor

han dræbte Dragen Fafner og vandt RYån-

skatten.Gjel.Br.7.

2) med obj., der betegner et forhold, som
præger en vis handling ell. kommer til udtryk,

110*
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realiseres gennem denne. 2.1) m.h.t. person-

lig evne, egenskab ell. m. h. t. handling, optræ-

den, der er præget af menneskelige egenskaber,

en vis væremaade: tage i brug; anvende;
lægge for dagen; give udtryk for; om-
sætte i handling; vise; m.h.t. noget dadel-

værdigt (jf. bet. 1.2): bedrive. Store i Riget

. . øver den største Overdaadighed med præg-
tige Huse og Haver. OeconT.F/.52. *Stort

Mod og St3Tke har en Løve,
|
Som den ej

vil mod smaae Dyr øve. Abell. Her (o: i

svampen paa barken af et træ) er et Kiød,
som suger

|
Din (o: en slanges) Edder uden

Frygt. Øv der din B.a,rme\Oehl.II.86. uden
for ere Hundene, og Troldkarlene . , og Af-

gudsdvrkerne, og Hver, som elsker og øver
(Chr.VI: giørj Løgn. Aab.22.1 5. *Paa Ver-

sets Bygning (skal jeg) øve Flid og Fiil.

PalM.lJ.185. nu især i mer ell. mindre faste

forb.: (han) øver en rig Gæstfrihed. FFed.
BB.88. (han) lagde Tesien i Pelles Skød .

.

„Skal jeg have den?" spurgte Pelle. „Se, du
Marie, han giver mig det eneste han ejer."

„Aa den lille Stakkel . . han vil øve (alm.:

gøre; Gengdilå." AndNx.PE.in.59. din God-
hed, som du . . øver mod (1871: haver ud-
viist imodj dem, der lider paa dig. Ps.31.20

(1931). øve barmhjertighed, dyd(en)
(Holb.Ep.III.436. Wess.218. PAHeib.Sk.II.
56. Grundtv.Udv.I.162), haardhed, hævn,
ret, ret og skel (se I. Skel 4.4J, strenghed,
svig, uret (vAph. (1759). 326. Matth.7.23

(1907)), uskel, usømmelighed(er), se u.

Barmhjertighed 2 osv. \\ øve ud, (jf. u. bet.

1.1 ; sj.) udøve. *Er det da Christenpligt, I

øver ud,
|
Saa tidt I tager ublu Aagerrenter

|

Af dem, der Uane.Hrz.XVI.n. 2.2) m.h.t.
magt, myndighed, administration, kontrol, ret-

tighed olgn., som indehaves af ell. tilkommer
en: anvende; foretage; (frem)føre; ud-
øve. *Nu døde Canc'ler Kaas, den øverste

Formynder!
|
Nu skulde vi vel troe: de

Øvrige forkynder
]
Vor Konge gammel nok

at øve Konge M&gt?OldKH.I.325. det Pa-
tronat, som Frankrig . . øver over Kirker
og Klostre i Palæstina. Scharling.Reisestudier.
(1892).175. Døde Biskoppen, havde Kapitlet

hele Styrelsen af Stiftet i sin Haand, indtil

en ny var valgt. Ogsaa Valget af den nye
Biskop øvedes af Kapitlet. RibeAmt.1922.503.
vi har . . god Ret til at øve (o: fremføre)

vor Kritik nu. Jernbane T.^lsl935.2.sp.3. nu
især i mer ell. mindre faste forb.: Naar (møl-

len) var i Gang, lod han den arbejde Nat
og Dag og øvede selv det fornødne Tilsyn.

NCRom.Læsebog.III.(1887).13. garnisonerne

øver censur overfor OTplysningen. FolkogFor-
svar.l952.Nr.7.8.sp.2. øve skifteret, se u.

Skifteret 1. øve tjnranni, se Tyranni 1. øve
vælde, se u. I. Vælde 4.i. 2.3) m. obj., der

betegner indvirkning, indflydelse (af fysisk

ell. aandelig art), der dels er tilsigtet (i forb.

som øve pres, repressalier, tvang, valgtryk,
se I. Pres 3.3, Repressalie 1, I. Tvang 2,

Valgtrykj, dels naturgiven: .medføre; be-
virke; frembringe, den direkte og indirekte
inspiration, han har øvet over for hele den
yngre generation af danske zoologer. /SparcA;.

(UnivProgr.l952.II.149). om ting, forhold:

denne Trykning . . som en Aare der springer
horizontal ud af et Kar øver paa et Vertical-

V\&n.Kraft.(KSelskSkr.III.231). Folkestem-
ningen har øvet et stærkt Tryk paa Tinget.

10 Levin. \\ øve indflydelse (EHannover.NA.
142. Vingehjulet. 1952/53. 178. sp.l), tiltræk-

ning (EFrandsen.se.II.220) ,
(sin) virkning

(se Virkning 2.2).

3) (jf. uøvet 1.2; nu kun med overgang til

(ell. som uegl. anv. af) bet. 4.4J refl.: være
sysselsat med; give sig af med; spec. dels

m. h. t. lyssky ell. forbryderiske gerninger:

hengive sig til; bedrive. Dersom nogen Hus-
bond . . befindis at ligge og øve sig i nogle

20 aabenbare Synder. Z)L.2

—

9—24. En tyv er

bedre, end den, som øver sig stedse i løgn
(1871: som idelig lywer). Sir.20.25(Chr.VI).
dels m. h. t. hvad man studerer, søger at ud-
grunde: fordybe sig i. Foragt ikke de Vises
Fortælling, og øv dig (1938: fordyb digj i

deres Tankesprog. Sir.8.9. Hånd skal udsøge
de skiulte ordsprog, og øve sig i (1871: syssel-

sætte sig medj lignelsers mørke taler. Sir.

39.3 (Chr.VI).
30 4) søge at oplære ell. dygtiggøre en ell.

sig selv, ved at vedk., henh. en selv, stadig

gentager, prøver at udføre en bevægelse, et

arbejde i den hensigt at opnaa dygtighed,

færdighed, rutine i udførelsen; træne; ogs.

(nu 1. br.): søge at indprente en ell. sig selv

visse kundskaber; i videre anv. om arbejde

paa at udvikle en evne olgn.; ofte i forb. m.
i til angivelse af kunsten, færdigheden, som
en ell. man oplæres ell. videreuddannes i, i

40 forb. m. paa til angivelse dels af kunst osv.,

man endnu ikke behersker, ell. en fremtidig

præstation, som man forbereder sig til fStu-
denstrup øver sig . . paa at raabe efter Yeg-
terne. Holb.llJ.V 9. *Med foldede Hænder
vi synge maae

|
Den Julesang, vi har øvet

os -paa. JKrohn. PetersJuuU (1870). 15. han
øvede sig paa Lektien til i Aften, ErlKrist.

DH.124), dels af det middel, der anvendes, ell.

det, man prøver sine kræfter paa under op-

50 læringen ^man øver sig paa det, man bruger
som en Læreklud til det, hvori man øver

sig. Høysg.S.322. Forskellen mellem det nye
og det gamle Danmark (er) vist netop den,

at Fantasien er i Færd med at faa Virkelig-

heden at øve sig paa. AGarde.DanskAand.
(1908).16), i forb. m. til til angivelse af det

kommende, man forbereder sig til ell. den

fremtidige færdighed osv., man haaber at op-

naa (øv dig selv til (1907: i) Gudfrygtighed.
60 lTim.4.7. øve en Hest til at \øhe.vAph.(1759).

326. rytterne . . øver sig til kamp. AOlrE.NG.
469). 4.1) (især fagl.) uden obj.: d. s. s. øve

sig (se bet.å.i); især m.h.t. musik-, idræts-,

akrobatøvelser, (cirkus-jockeyen) var kommen
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for at øve. Bang.ExcentriskeNoveller.(1885).
57. unge Piger, der . . øvede under aaben
Himmel og løb efter M.a.Si\.SMich.HB.179.
jeg skal være Violinvirtuos. Fire Timer øver
jeg hver D&g. ORung.SS.12. \\ i forb. rø. paa.
Den Sonate, som De spillede, øvede min
Søster netop paa i de Uger, da jeg læste
til Studenterexamen. Gjel. RS. 1. 223. * Han
(o: præsten) øver paa Lektien (o: prækenen)
paa Vejen derhen (o: til kirken). KBecker.
S.n.40. 4.2) m. obj., der betegner den ell. det,

der oplæres, trænes. \\ m. h. t. mennesker ell.

dyr. mine Forældre raisonerede . . saaledes:

Lad ham kun brav øves i det Tydske. Det
Danske læres af sig selv. Holb. Orthogr. 93.

*Han (o: Chr.IV) selv det (o: rytteriet)

øvede, forbedrede, iorøgte.OldKH.1.347. han
har øvet mig i Latinsk Stiil.HCAnd.BCÆ.
1.48. øve Mandskabet i Skydning. Scheller.

MarO. Foran en Havemur øver en Rytter
sin Hest i den høje Skole. Mitbedste Kunst-
værk.(1941).99. (sj.) m. tings-subj.: Du kan
skrive mig til paa Fransk, det øver Dig.

CBernh.I.41. \\ m. h. t. legemsdel, organ, hvor-

med en kunst, færdighed udføres, øve sit Le-
geme. vAph.(1759).326. *Mon i Syd den (o: en

fugl) Stemmen øver?
|
Nipper den i Spaniens

Kløver?Bagger. 1.149. (storkeungerne) øver de-

res lange, ledeløse Ben. Wied.MB. 1.2. spøg.:

Mand øfver Munden, medens Maden sættes.

Klevenf.RJ.205. jf. flg. gruppe: ved at dis-

putere bestandigt, ved at skrive Breve til

hinanden uafladelig i et Par Aar, øvede vi

baade Mund og Ven.Oehl.Er.1.28. *den som
øver Haanden til et Værk,

|
Han øver og-

saa Viddet og Forstanden. sa.Robins.85.
\\

(undertiden med overgang til bet. 2) m. h. t.

evne ell. egenskab, der ønskes udviklet, øve
sin Taalmodighed. vAph.(1759).326. det Spil,

hvilket Forældre tillade deres Børn , for

derved at øve deres Forstand og vænne
dem til Eftertanke. J<S'nee(i.F//.52. Naar han
indfandt sig hos nogen af de hellige, syn-
tes det ofte at være for at øve sin Mod-
sigelseslyst paa dem. EBertels.MH.117. øve
sine kræfter: VSO.IV.051. jf.: Sindet maa
være frit for Frygt . . om det skal øve sine

Kx?iiiter.Holb.MTkr.66. øve sit Vid paa en.

D&H. se ogs. ovf. 1. 36. 4.3) (især fagl.) m.
obj., der betegner den kunst, færdighed ell. den
herom vidnende præstation, hvori en person
søger at dygtiggøre sig: øve sig i. Rekrutterne
. . skulle lære at springe op og ned fra Siden
af en levende Hest og iøvrigt øves Volti-

geringen paa en Træ-Voltigeerhest. MR.1818.
48. (balletdanseren) øvede langsomme, svæ-
vende Pirouetter. VKorfitsen.GM.16. Du kan
jo øve dit nye Musikstykke. EGad.S.114. jeg

skulde øve Kunst^yvning. FlyvningHær.156.
4.4) refl. (han) spillede mig et 100 Menueter
hver Aften, ikke for at øve sig, men for

at dræbe Folk i l>iahoelavet. Holb.Bars.11.14.
ivrig paa sin Fløite han sig øved.PalM.
AdamH.1.199. Paa den anden Side af Væg-

gen øvede A. (o: en skuespiller) sig. ErlKrist.

DH.127.
II

i forb. m. præp. i. Jeg har øvet
mig i at efterabe hende. Holb.Vgs.1. 2. *0 lad
mig Jesu! mig i troen daglig øve (SalmHj.
506.6: styrk du mig i Troen alle Dage).
Brors.SS.L363. *(jeg) Mig øved' i, Bogstaver
først at male —

| Saa Stavelser — saa Sam-
menskrivt — saa meex. Bagges.Ep.252. *Selv
naar du bader. Pige,

|
boler du jo — med

\o Bølgen;
|
uskyldig som Elementerne

|
øver

du dig i 'Ehkov. JVJens.Bi.^135. øve sig i

vaaben, vaabenbrug, se Vaaben 2.i, Vaaben-
brug. 4.5) i part. brugt som adj.

|| f i præs.

part. m. pass. bet.: hvorpaa ell. hvori man
øver sig. (seminarieeleven) forsøgte . . at pro-
ducere, i afhandlende og høitravende Prosa-
stiil . . i sine myndigere Aar (smilede han ad)
hans mange store Pakker af hans øvende
Manuscripter fra denne Veriode.RasmSør.

20 ML.161.
II (jf. uøvet 2, vaaben-, veløvetj i

perf. part.: som har dygtiggjort sig i en kunst,

færdighed; som udfører noget dygtigt, behæn-
digt og erfarent; dreven; rutineret. Jeg er ikke

øvet i at disputere paa 'Dainsk.Holb.Er.lV.4.

det . . var den første Kiærlighed paa begge
Sider, og hun kunde derfor ikke ansee ham
for at være en øvet Bedragere. Pamela.III.
109. kun den øvede Jurist . . kan læse de
overvundne Vanskeligheders usynlige Skrift.

30 Kierk.V1.251. * Tornystret har jeg prøvet,
|

Det trykker mig saa smaat,
|
Men naar jeg

først er øvet,
|
Saa bliver det nok godt.

PFaber.VV.5. Romerne var øvede og vel-

bevæbnede solddiiex.Kirk.VS.128. om legems-

del, evne olgn.: uddannet; trænet, i Hen-
seende til Grundene af de Menneskelige

Pligter og deres Anvendelse er (der) ad-

skilligt, som en øvet Forstand endog har

ondt ved at redde sig ud ai.JSneed.VlI.7.
4» et fint og øvet Øxe.Carst.(SkVid.VI.129).

Hun spreder Kortene med øvet Haand.
Buchh.UH.39. et øvet øje, se I. Øje 8.i. om
forhold: som vidner om færdighed, øvelse.

Fruens Syslen ved Theebordet skete . . med
øvet Sikkexhed. Kierk.V1.80. Otto udbragte

i øvede Vendinger en Skaal for Værtsfol-

kene. JacPaZMrfa«.?7iE.72. Svullenheden for-

tog sig, medens han med øvede Bevægel-

ser klædte sig T^aa.JørgenNiels.D.6. hertil:

50 Øvet-hed. Befolkningens store Øvethed i

Cykling over Landets vidtforgrenede Ne\-

net.DagNyh.^/iol925.6.sp.5. 4.6) i forb. m.

adv.
II

øve ind, (sj.) indøve; refl. (jf. ind-

øve slutn.): man . . naar (ikke) at øve sig

ind. Læreren tør ikke tage en (sang)0]pvis-

ning.OlesenLøkk.UG.1.299. \\ øve op, d.s.s.

opøve ; dels m. h. t. person ell. færdighed, en

Krigerdygtighed, der var øvet op gjennem

to Hundrede Aars stadige Felttog. Can<it./.

60 17. dels refl.: han havde (i fængslet) optrænet

en egen stædig Haardnakkethed, hvor det

gjaldt om at tigge og bede om Ekstra-Be-

gunstigelser. Han havde øvet sig op paa

Vagtmestre og Betiente. Fallada.B.348. indi-
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ske Medicinmænd siges at kunne øve sig op
til at blive uimodtagelige for al Slangegift.

IsakDin.FF.417.

5) {oenyd. d. s., ty. iiben, mnt. oven i sa.

let.; m.h.t. iet.-udvikling sml. II. drille; ikke

i rigsspr.) forurolige, hjemsøge, plage
ell. drille (Feilb.). Desligeste ogsaa Edo-
miterne med ham, som havde indtaget

de beleylige befæstninger, øvede Jøderne
(1871: I Forening med ham gjorde ogsaa
Edomiterne . . Jøderne Uro). 2Makk.lO.15
(Chr.VI). *hvorvel Græker boer her i de

Geters Stæder,
|
Saa øver Landet dog mest

Getisk OyerYolå. Falst.Ovid.125.

Øve-, i ssgr. af øve 4. -bane, en. (ænyd.
d.s.; nu næppe hr.) sportsplads, hilledl.: *Vor
Salig Syv har haft en daglig øve-bane

|
I

eget huus og boe for sin taalmodighed.
Sort.(DSt.l909.45). -bog, en. (fagl.) d.s. s.

Øvelsesbog. Øvebog i Regning. OJArvin m.fl.

(logtitel.1930). Maskinskrivning læres . . Gra-

tis Øvebog til Selvstudium. Poi.VsiP^O. 26.

sp. 3. -hsefte, et. (fagl.) d. s. s. Øvelses-

hæfte. ArlmFagll.l952.85.sp.3.

Øvelse, en. ['ø'valsa] Høysg.AG.169. flt.

-r. {ænyd. d. s., glda. øfuels (Suso.36.107);

vis. til øve)

I) til øve 1-2. I.l) (nu kun i tilfælde, der

delvis hører til let. 2) levægelse; handling;
virksomhed; syssel; foretagende. Digter-

kunsten . . er een med de fornøyeligste

tidfordrivelige øvelser. PoulPed.DP.(1937).5.
alle slige Øvelser (o: at gaa paa komedie,

kaffehus osv.), naar de icke ere syndige,

saa snart Landets Mode siger at de ere

sømmelige, blive de strax sømmelige, fl^oift.

JJBet.aé.^ (han) lod ved Byefogden forbyde
Tyge Brahe at fortsætte saavel sit Stierne-

Kigerie . . som sine Chymiske Øvelser og
åistmeTen.CPRothe.MQ.II.729. Fornuften er

(efter Herders opfattelse) kun et Aggregat af

Øvelser i vor Siæl.JohsSteenstr.H.132. følge

Admiralens Øvelser (o: manøvrere som han).

Scheller.MarO. forberedende øvelser, se

u. let. 2. ridderlig øvelse, se ridderlig 1,

1.2) (nu kun som 2. led af ssgr.) udførelse

af levægelse, handling; praktisering; ud-
øvelse, at vi kand føre det i Praxi og
Øvelse, det vi har Lyst ti\. Mossin.Term.
179. Parforce- og Myndejagt finde kun en
meget omgrænset Øvelse her. VigMøll.HJ.
28.

II
især i forl. m. oljektiv gen. De fleste

udvortes Bevægelser ere . . satte i vor Magt
. . fordi deres Øvelse ei uophørligen er nøå-
'venåig.Suhm.II.99. om udførelse af kunst,

færdighed, haandværk olgn. (jf. Kunstøvelse

1^. Hans Omgiengelse var meget sindrig og
angenem, hvilken tillige med Læge-Konstens
lykkelige Øvelse forskaffede hannem endog-
saa de fornemste Personers Yndest. LTid.
1731.604. (nu undertiden m. Hiet. af let. 2)
om udførelse af de ceremonier, skikke, opfyl-

delse af de forskrifter, der hører til en religion,

et trossamfund (jf. Andagts-, Bods-, Reli-

gionsøvelse^; Kierlighed til det Almindelige
er den eneste Dyd, som giør en Regent stor.

Uden den ere alle Øvelser i Religionen døde
Giiexm.ngQx.JSneed.1.392. (hun) omdannede
sit Hus til et Jomfrukloster og henlevede
her i fromme Øvelser sin øvrige Levetid.
Cit.l851.(ChrPed.II.511). (jf. let. l.s) i forl.

religion(en)s, troens øvelse: (tilsyneladende er

det) ikke troen, men Troens øvelse, som de
10 (o: separatisterne) igiennemheile. ffoi&.Coni'.

223. At vaage og bede ere Troens Øvel-
ser. ALOiese.Dommens-Dag. (1 754). 69. (han)
lod og bygge mange skiønne Kirker paa ad-
skillige Stæder til Religionens Øvelse. Sorre-
lye.TF.694. (hugenotterne) skulle have deris

Religions fri Øvelse over heele Higet. Holl.

Intr.1.409. alle Religioner have i Altona frie

Øvelse. Bagges.L.1.184. aandelige øvelser,
om andagtsøvelser, askese olgn. KirkeLeks.I.

20 835. 1.3) (nu sj.) om udførelse af gode
ell. daarlige gerninger, ell. det stadig
at lægge en vis egenskal for dagen ell.

dyrke, være hengiven til noget, en slem
Vaane, som er samlet ved u- nødvendig
Øvelse. Hørn.Moral.11.56. denne guddomme-
lige Retfærdigheds Øvelse bestaaer ey i an-

det, end at ey meddele, eller at unddrage
sin Godhed fra dem, som har giort og frem-
deles giøre -sig uværdige til denne Godhed.

30 Ruge.FT.183. (de) staaer i den Indbildning,

at Religionen ei er givet os af Gud til at

sætte i Øvelse, til at leve eiter.Suhm.II.40.

jf. Vellystøvelse: en Mands-Person forfører

adskillige Fruentimmer til Vellysters Øvelse

med sig formedelst dem givne Ægteskabs
Løfter. Ruge.FT.229. man (ser) at Epami-
nondas udi ingen Ting singulariserede sig og
levede distingvered fra andre, uden i Dy-
ders 0velse.Holl.Hh.il.544. Glemmer da

40 aldrig at der ingen sand Lyksalighed er til

paa Jorden uden Dydens Øvelse. TBruun.
(Skuesp.1,1.108). hellig Vandel og Gudfryg-
tigheds Øvelse (1907: Gudsfrygt;. 2Pe<.

3.11. jf.: paa ensomme Egne . . er Kirke-

turen ikke blot en Gudfrygtighedsøvelse,

men ogsaa en Ads^preåelse. DagNyh.''lal913.

Till.2.sp.3.

2) til øve 4. 2.1) handlingen at øve en
ell. sig selv (ell. en legemsdel, en evne) ell.

50 de levægelser, det arbejde, den træning,
hvorved dette sker, ell. de foretagender, op-
gaver, ved hvilke man oplæres, dygtiggøres;

spec. om træning af sportslig og militær art

ell. om hver af de handlinger (levægelser, le-

hændighedskunster, eksersitser, manøvrer osv.),

der indøves; ogs. om træning i skole ell. ved

højere læreanstalt, hvor eleven selv søger at

løse de stillede (mundtlige, skriftlige ell. eks-

perimentelle) opgaver; spec. (mods. Forelæs-
60 ning; univ.) om undervisning(s-time) , hvor

de studerende tager aktiv del i lærerens gen-

nemgang af stoffet, den legemlige Øvelse (o:

faste olgn.) er nyttig til Lidet, men Gud-
frygtighed er nyttig til alle Tmg.lTim.4.8.
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Man veed, hvor let en Færdighed erholdes
ved tidlig Øvelse. Engelst.Qvindekj. 84. det
blev mig en god Øvelse i det Franske at
maatte fortælle dem om D&nm&rk.HCAnd.
ML.132. *Han (o: en fløjtespiller) vidt ei

komme vil med al sin Øvelse. PalM.IVlOl.
Forelæsninger og Øvelser ved Kjøbenhavns
Universitet og den polytechniske Læreanstalt.

bogtUel.l851ff. „Hvad er det for noget, Du
spiller, Vera?" — „Det er Øvelser. De er

ikke morsomme. Vel?" — „Naar det er

Øvelser, er det vel heller ikke Meningen, at

de skal være morsomme."OBen2on. i^J^. i.

Øvelse i Skydning. Scheller.MarO. Foretages
Øvelsen med større Styrker, sammensatte
af flere Vaaben, kaldes Øvelsen tillige Ma-
nøvrer. Disse udføres enten i to Partier eller

som Øvelse mod markeret Modstander. /SaZ.^

XXY914. forberedende øvelser, om hvad
der foretages som indledning til de egentlige

øvelser i gymnastik, soldateruddannelse olgn.

Scheller.MarO. se ogs. u. forberede 3; nu ofte

spøg. (jf. bet. 1.1^ i al alm., om hvad man
foretager sig, ordner, før man skrider til det

egentlige arbejde, min Barber . . trak Ser-

viet og Sæbe frem og begyndte paa de for-

beredende Øvelser . [CLundgaard.] Sølvhatten.
(1891). 41. fritstaaende øvelser, se u.

fritstaaende 1. praktiske øvelser, især

(mods. Teori^ indøvelse af praktisk færdighed.

Kierk.VII.367. PDiderichsen.DG.30. jf.: Ind-

lednings-Foredrag til de medicinsk-practiske

Forelæsninger og Øvelser. OLBang. (bogtitel.

1836). II
(nu 1. br.) i forb. m. objektiv gen.,

der dels angiver personen, der opøves: 2 Makk.
4.9(Chr.VI; se u. Øvelsesplads^. Soldaternes

Øvelse. vAph.(1759).326. dels angiver legems-

del ell. evne: (Chr.IV) var saa munter og
behændig, at, endskiønt han havde naaet
en høj Alder, saa dog overgik han alle udi

Ridderspil og Legemets Øvelse (jf. Legems-
øvelse). Holb.DH.II.910. Begge havde stor

Begierlighed til Dyd; men Pelopidas beflit-

tede sig meere paa Legemets, og Epami-
nondas meere paa Sindets Øvelser. sa.Hh.II.

548. Forstands Øvelse (jf. Forstandsøvelse^.

vAph.(1759).326. || øvelse gør mester ell.

(tidligere) mesteren {jf. ty. iibung macht
den meister; jf. Mester 2.2) jeg har ikke

i lang Tid havt et saadant Heltemod til

at tale med Damer. Øvelsen gjør Mesteren.

Ing.EM.1.118. Grundtv. Da.Ordsprog. (1845).
nr.3012. „Øvelse gjør Mesteren", sagde Man-
den, han kastede sin Kone ud af Vinduet,

for at lære hende at Qiyve.Mau.II.620 (jf.

Krist.Ordspr.446). Møgbøren . . var altfor

stor til mig, men øvelse gør jo mester.

Smeden. (1952). 104. daglig øvelse gør
kunstige mestre, se kunstig 1. 2.2) det

at have indøvet ell. beskæftiget sig med
noget gennem længere tid ell. det at have
vænnet sig til noget; tilstand, præget af til-

vænning til et arbejde, nogen rutine, stadig

træning, vedligeholdelse af færdighed. Fanden

kand icke begribe, hvordan et Menniske
kand tale saa expedit. Men hvad giør icke
den lange Øvelse. Holb.Kandst.Y2. En, der
ved mange Aars Øvelse har lært at sætte
et Reipertoire. Fru Heib.EtLiv.IY141. „Tror
De, det gaar an? , . Jeg er ikke vant til at
være sammen med den Slags Damer." —
„Det kommer, min gode Ven; det kommer
ved Øvelsen," trøstede Hr. F. h&m. fCLund-

10 gaard.]„DonJuan".(1896).81. især i forb. som
blive, være i øvelse(n), komme i øvelse(n),

holde (sig) i øvelse (vAph.(1764).495. Vinge-
hjulet.1951 152.97.sp.l), være, komme ud(e) af

øvelse(n). *saa komme vi i Øvelsen,
|
Hvor-

dan vi handle skal imod de Yzjniroe. Hauch.
DV.I.59. jeg (o: et barn) . . trak dem {o: buk-
serne) forkert paa, før jeg ret kom i Øvelse
med åem.Davids.F.5. maaske skulde (jeg)

søge Kontorarbeide hos en Jurist . . mine
20 Kundskaber (kunde) blive mig til megen

Nytte (og) tillige vilde jeg derved blive

i Øvelsen. SHeegaard.UT.13. (han) smilede
rutineret (foran fotografen); han var jo i

Øvelsen fra Yeneåig.AaDons.MVlSO. (kok-

ken) var ude af Øvelse. EBertels.MH.65. jf.:

det er en Mare, en fiks Idé, noget hun er

kommet i Øvelse med og ikke kan komme
fra: Vægten skal ned\ERode.MM.28. 2.3)

den ved øvelse (2.i) opnaaede færdighed,
30 dygtighed, rutine. Ægypterne vare meget

forfarne (i anatomi) formedelst den store

Øvelse, som de h&våe.LTid.l741.595. Han
har en overordentlig Øvelse i det Slags For-

retninger. "FSO. nu er det (o: vielsen) over-

staaet! man (o: en flere gange gift kvinde)

har jo Øvelsen! TFied.Da.27'. før de fik Øvel-

sen, havnede (soldaterne, der laa i Ditmar-

sken og skulde sætte over kanalerne) i Kana-
len. Halleby.37. han kan tale fransk, men

40 mangler øvelse
j
der skal øvelse til at gøre

det ell. der skal øvelse til, se III. skulle ll.i.

vinde øvelse (i noget), se IV vinde 6.1.

Oveises-, i ssgr.; især til Øvelse 2
||

til Øvelse 2.1 ; foruden de ndf. medtagne kan
nævnes betegnelser for hvad der henhører under

ell. benyttes ved sportslige og militære øvelser,

som Øvelses -ammunition, -apparat, -baad

(til uddannelse i sejlads), -bakke (til øvelse

i skisport), -brig (jf. -skib), -eskadre, -flaade,

30 -flyvemaskine, -flyvning, -fægtning, -gra-

nat, -kontra (ved uddannelse i fægtning),

-ladning (til kanon), -leder, -lejr, -maal (ved

uddannelse i skydning), -materiel, -patron,

-reglement, -skib (o: skoleskib), -skydning,

-terræn, -togt, -torpedo, -tur, -vaaben; ogs.

i betegnelser for militære afdelinger, der ud-

fører særlige opgaver, afgives til en forsøgs-

afdeling m. m., fx.: Øvelses-afdeling, -bat-

teri,, -bataillon, -kompagni (spec. til 1949
69 om livgardens vagtstyrke), -styrke; endvidere

betegnelser for hvad der hører til uddannelse i

skole-, lærefag, kunster som skuespilkunst og

musik olgn. som Øvelses-aar, -aften, -eksem-

pel, (nu næppe br.:) -information
f'
Øvelses-
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Information i Skjønskrivmng.Adr.'^ltlSéO.

S.sp.l), -middel, -opgave, -pensum, -række
(ved højere læreanstalt), -selskab ^Love for

det musikalske Øvelses-Selskab Euterpe. bog-

titel.1818), -stof, -time; || til Øvelse 2.2-3, i

ssgr. som Øvelsessag (at skille Blomme fra

Hvide . . er bare en Øvelsess&g. PoU'lnlOSQ.

6.sp.6J. -behandling, en. (med.) iehand-

ling af visse skader, legemsfejl ved systemati-

ske gymnastiske øvelser. KliniskOrdbog.(1921). lo

263. Vore Sygd.IV370. -bog, en. (jf. Øve-
bog; skol.). Øvelsesbog for Begyndere i dansk
SipToglære. Mikkels.(bogtitel.l894). -hus, et.

(hos sprogrensere) gymnastikhus. Gymnastik-
huset i Ryslinge kaldes særligt „øvelseshus".

Hjælpe O. over Fyens Bondeland har (der)

rejst sig saa mange Frikirker, Friskoler,

Højskoler, Forsamlingshuse og Øvelseshuse.

EHenrichs.MF.1.322. -hæfte, et. (jf. Øve-

GJ O-verden, en. (jf. -gaard 1) samling

af mange øer (der danner ligesom en verden

for sig); ofte som fordanskning af Arkipelag.

Schouw.N.II.157. Syd . . for Bagindien lig-

ger en Øverden af . . en utallig Mængde
større og mindre Øer. Blad forArbejderforenin-

gen af 1860. ^U 1861. 5. den færøske øverden.
NationalmusA.l 951.5.
«vere, adj. se øvre.

overlig, adj. ['øuarli] adv. d. s. ell. -t

ell. (t) -en (VS0.1V.051). (ænyd. d. s. (Kalk.

III.400), sen. oldn. yfirligr, himmelsk; side-

form til II. overlig; uden for dial. (se ogs.

Feilb.II.769 u. overligj især gart.) I) som
adj.: d.s.s. II. overlig 1. Moth.068. I Frost
see vi, at de øverlige Planter og Zvibler skyde
sig endog over Jorden. Schytte.IR.II.103. Det
nytter ikke at paastaa, at et Par Tommer
øverligere eller dybere Plantning ikke har

hæfte; især skol.) hæfte brugt af elever ve^i 20 noget at hetyåe.Ydun.(Kbh.)1894.38. Hvor
øvelser fx. i skrivning, retskrivning, gram-
matik. Øvelseshæfte til den danske Sprog-
lære. JPMic/ieisen.f5ogffø7ei.iS93j. -lære, en.

(gym.) teoretisk fremstilling af de gymnasti-
ske øvelsers form, formaal olgn. Sportsleks.II.

690. -plads, en. (ænyd. d. s.; jf. Øveplads)
plads, brugt til sportsøvelser, militær træning

olgn. Gymn.(1828). 103. anlægge en Lege-
bane og Øvelsesplads for Ungdommen (Chr.

de Døde knap kan komme i Jorden, men
der maa sprænges deres Kister en smal
og øverlig Stenseng. AarbTurist.1926.62. den
øverlige Lægning (af kartofler) var den bed-
ste. SorøAmtstid.^'^U1942.9.sp.2. øverlig Pløj-

ning.UfF. 2) soyn adv.: d.s.s. IL overlig 2.

(øjnene) sidde lige over Mundvigen, øverlig

paa Hovedet. NaturhistSS. 1,1.99. Pengene
laa neppe saa øverligt (0: i en tønde), helt

VI: og ungdoms øvelse for sig). 2Makk. 4. 9. 3o paa Bunden velsagtens. JSørd.Fa.69. vor herre

Mangelen paa tilstrækkelige Øvelsespladser

for Fodfolksafdelingerne i Kjøbenhavn. Lov
Nr.ll2'U1909. billedl: I „Revue des deux
mondes" . . havde de Franske faaet en
Øvelsesplads for populær Fremstilling. Jo^s
Steenstr.HN.105. En Øvelsesplads for Mo-
dersmaalets Kræfter var . . Oversættelserne.

VilhAnd.IAtt.il.679. -skole, en. (skol.) en

til et seminarium knyttet skole (i reglen: for-

sidder øverlig, men ser nederlig, se neder-

lig 2.
II

især: (beliggende) nær overfladen af

jorden, i de øverste jordlag, de saa kaldede
Chalcedoniske Ædel-Steene . . findes ud-
bredte i adskillige Jordens Egne, og somme
dybere, men andre øverligere i Jorden ind-

førte. LTtd.i 744.563. man tager Furerne saa

øverlig og let, at en rispet Jord . . ikke seer

anderledes ud, end som om man med Spid-

skole for børn i alderen 7-10 aar), hvor semi- 40 sen af en Kniv hist og her havde ridset i

naristerne uddanner sig i praktisk undervis-

ning. Bek.Nr.200^'U1932.§2. Statstidende.^^

h

1951.1.sp.l. hertil bl.a. Øvelsesskole-lærer-
(inde). -stykke, et. I) (nu næppe br.)

arbejde, man udfører for at faa øvelse. Leth.

(1800). VSO. IV 051. jf. I. Stykke 6.6: de
Øvelsesstykker og Udkast til Landskaber,
hvormed Væggene vare behængte. Hauch.VI

.

193. 2) i flt.: eksempler, læsestykker, regne-

den. Fleischer.AK.63. Bygge Myrerne „øver-

ligt" om Efteraaret, saa følger der en mild
Yinter.Thiele.il1.14. (melonernes) hele Vokse-

maade og øverligt gaaende Rodsystem. Danm
Havebr.569. UfF.

I. Øverst, en. se Øverste.

II. overst, superl. ['ø'varsd, dagl. ofte

'øu'arsd] (nu kun dial. overst. Moth.068
(v. s. af øverstj. Udi dette Aar døde Envold

opgaver m. m., samlede til brug ved undervis- so Kruse, som . . havde ført overste (Holb.DH
ning; især i bogtitler som: 200 Øvelsesstyk-

ker i dansk Punktums- og Sætningsanalyse.
AAJørgensen. (bogtitel. 1896). Øvelsesstykker
i 'Engelsk. [VPedersen.] (bogtitel.1938). spee.

(J^): Fløite Skole . . med Tabeller og lette

Øvelsesstykker for Begyndere, bogtitel. ca.

1830. -teater, et. (teat.) teater, hvor skue-

spillereleverne opfører stykker for at øve sig.

Piraten.^'11x1887. 2.

11.683: øversteg Commando i den Calmar-
skeKrig. Holb.DH. 11.683. Feilb.(u. øverst;.

UfF. (Fyn)), {glda. øwerst (Rimkr. Mand.
34. Brandt.RD.I.318), owerst (smst.ll.20),

æda. ouærst (DGL.II.408), sv. overst, fsv.

owarster, owarster ofl., no. øverst, øvst, oldn.

øfstr; superl. til øvre)

I) som er beliggende højest oppe i lod-

ret retning (især i modsætn. til en del af

Øve-plads, en. (ænyd. d. s.; nu sj.) f>o sa. genstand ell. en anden ting af sa. slags

øvelsesplads. Moth.027. MO. Øver, en. flt.

-e. (afl. af øve) person, der udøver noget

(jf.ijdøver). vAph. (1764). 495. næsten kun
i ssg. Bodsøver (s. d.).

(den nederste, underste) ell. (mods. øvre) i

modsætn. til to ell. flere andre dele osv. (de(n)

mellemste (ell. midterste^ og den nederste

(underste)), der ligger under den ell. i et
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lavere plan; ogs. undertiden: "

s onT^rag er
højest op; højest. I.l) som adj. jeg^drømte
. . der vare tre Kurve med Hvedebrød paa
mit Hoved. Og i den øverste Kurv var af

allehaande Mad, Bagværk, til Pharao. IMos.
40.17. (naar dronning Dido) er i de øverste
Luftens Boliger og har mig (o: kammerpigen)
nødig, skicker hun Dragen ned efter mig.
Holb.Ul.IV8. naar den øverste Jord er

bleven ved Plougen omvendt, saa møder
ofte Bierg. Suhm.V1. 359. Et russisk Bad
kunde være godt. Gid jeg allerede laae

paa den øverste }lylde\HCAnd.(1919).I.177.
(man) saae (kun) de øverste Kupler af en
Række Trætoppe. G^'eLGZ). 72. Gjærderne . .

var indvendig tildækkede med Jord lige op
til øverste Kant. BornhHaandvEr.lOl. øver-

ste etage, se Etage 1 slutn. (og II. ramle 2.2),

øverste snit, stokværk, øverste struberum,
øverste tærskel (døitærske\.vAph.(1759).326),

øverste vægge, øjenlaag, se II. Snit 2.2, Stok-

værk 2, Struberum, II. Tærskel 1, I. Væg
1.1, Øjenlaag 1. 4> * /o^^^. svarende til de u.

underst l.i: øverste batteri (Tuxen.Søfart.

475), dæk ^'„Hermed forstaaes i Almindelig-

hed andet Dæk i Linieskibene." Fitnc^.MarO.
11.151. Tuxen.Søfart.475), hækbjælke (Funch.
MarO.II.61), kahyt (SøkrigsA.(1752).§922.
Øverste Kahyt. Er paa Linieskibe enten paa
øverste Dæk eller paa øverste Batterisdæk,

og paa Fregatter stedse paa øverste Dæk.
Den beboes almindelig af Cheten. Harboe.

MarO.188), mærssejl (Scheller.MarO.302),

vandlinie (se Vandlinie 1.2^. || om rum, der i

en bygning ligger oven over ell. højere (oppe)

end et andet, øverste auditorium ell.

hør es al, (foræld.) om det i øverste stokværk

beliggende auditorium i den 1601 indviede øst-

lige universitetsbygning (hvori afholdtes teo-

logiske forelæsninger, professorernes maaned-
lige disputationer, magisterpromotioner m. m.)
(Auditorium superius). Holb.Ep.V35. LTid.
1761.105. VSO.II.613. HFRørd.UnivH.III.

136ff. jf. smst.I.116. øverste stue. 1. om
stue i øverste stokværk, øverst oppe i huset.

vAph.(1764).495. *med et Shawl om det lok-

kede Haar
|
Viser sig En i vor øverste Stue.

Hrz.D.I.182. 2. (dial.) d. s. s. Over-, Øverste-

stue. CBemer.iVS.26. i sa.bet.: øverste pis-

sel.HPHanss.T.I.19. \\ som udgør ell. er be-

liggende paa den højestliggende del af et om-
raade ell. (i videre anv.; jf. bet. 2) som ligger

længst oppe i landet (i forhold til kysten) ell.

(egl. m. tanke paa et ophængt landkort) længst

mod nord. (de) droge op, og kom, og stode

hos vand-løbet, hos det øverste fiske-vand

(1871: ved den øverste Dams Vandledning;
1931: ved Øvredammens Vandledning^, som
er ved den alfare \ej.2Kg.l8.17(Chr.VI).
(Canada) er det Øverste og Nordeste Land.

Pflug.DP.1141. øverste Fyr (det Fyr af to

Ledefyr der er nærmest ved en Flods Ud-
spring). Sc/ieHer.Mor O. Alle (vandmøllerne)

var afhængige af Strømmen; naar den øver-

ste Mølle standsede, standsede de slle.Ny-
strøm.S.227. (nu næppe br.) i geogr. beteg-

nelser: øvre (1 slutn.). det øverste Galilæa
(1871: Øvre-Gaiilæa). Jud.l.8(Chr.VI).

||

substantivisk, i Jakken . . 3 Knapper, hvoraf
den øverste syet godt fast, de nederste lidt

løse. PolitiE.KosterbUVil924.1.sp.2. ofte i

intk.: de (havde) naaet det Øverste af Ban-
ken. Blich.(1920).X.97. *Man ser det øver-

10 ste af Barmens Kløft. ThøgLars.J.^(1904).62.
(et) Jagthorn, der hang i en Kjæde fra

Portens Øwexste. SvendbAmt.1923. 171. 1.2)

som adv. (ell. præd.). jeg vil staae øverst
paa Høien (1931: stille mig paa Toppen af

Højenj imorgen, og Guds Stav skal være i

min 'Éaand. 2Mos.17. 9. Øverst over denne
Inscription staar Kongens . . Navn. LHøyer.
G.114. atter blev han øverst (o: i en bryde-

kamp),
I
Som før han underst var.Winth.

20 HF.243. Der sad han nu øverst paa Kirke-
spiret. IfCiin(Z.('iW9;.7/7.i83. Øverst i Skuf-
fen. Fortælling for mine smaa Venner. LOi-
sen. (bogtitel. 1933). Kortet . . kom til at

ligge øverst (o: i bunken). Soya.HF.49. Ly-
den .. plejer at søge øverst O'p. Raketten.

1832.673. R. stod og baksede med en stor

Bøgeknude, der skulde øverst op paa Sta-

helen.Wied.Silh.234. øverst oppe: Fra den
nederste Ende af dette Dyb indtil gandske

30 øverst oppe, kan man regne 20 til 30 Favne.
KbhAftenp.l774.sp.l86. han havde sit Væ-
relse øverst oppe. Davids.F.259. *I Birke-

lunden, allerøverstoppe,
|
støjer just en af

disse Fugletroppe. OlafHans.S.15.

2) (jf. sp.l76P^^) om placering i et (nogen-

lunde) vandret plan: som er beliggende
ell. anbragt højest oppe paa en side, i

spidsen af en fortegnelse olgn. ell. længst
oppe, fremme mod ell. paa den fornemste

40 plads i en række, ved et bord, i et rum (især

med siddepladser) olgn. (i de sidste tilfælde

ofte (jf. bet. S) m. bibet. af hæderfuld, fornem
placering af en person); ogs.: højest m. h. t.

antal, maal olgn. 2.1) som adj. Blich.(1920).

XXIII.129. den øverste Stol til højre nær-

mest Alteret. Wied.Da.229. De sad ved hver

sin ende af bordet — manden ved den, som
man endnu kalder den øverste, fordi det

er der, manden sidder, konen ved den an-

so åen. Hjortø.TO.25. (jeg) kom nu op på den

øverste bænk i skolen. Smeden. (1952). 104.

øverste sæde, (nu sj.) den fornemste plads,

hæderspladsen (ved et bord); ogs. (jf. bet. S)

billedl.: mest fremragende position, stilling.

ved Bordet skal hånd have det øverste

Sæde, de beste Stycker falder i hans Deel.

KomGrønneg.II.206. Haller . . en Mand der

udi Anatomien haver forskaffet sig det

øverste Sæde.Suhm.VSl. VSO.IV052. jf.:

60 Næst de Engelske fortiene vel de Franske

det øverste Sted i disse Videnskaber. (Sw/im.

V60.
II

m.h.t. tal, maal olgn. man forbin-

der et lag gummi af god kvalitet på 3 mm
til dørene. Den effektive levetid for en så-

XXVn. B«ntrykt "/i» 1964 111
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dan belægning er mellem tre og ti år, i

gennemsnit nærmest den øverste grænse.

VikingenM 31952.29. sp.l. (forpagtningsafgif-

ten er) større for „den øverste ende" af

omsætningen (i en restauration) end for den
første del af denne. Vingehjulet.1951j52.249.

sp.2. den hårde marginalbeskatning (skat-

ten af den øverste del af indtægten). Social-

dem.^l»1952.6.sp.3. 2.2) som adv. (ell. præd.).

Den Mand skal staa øverst paa højre Fløj.

MH.L44. gaa øverst, (nu næppe br.) Ml-

ledl.: være højest i rang; have forrang. Holb.

HP. II. 9. vAph.(1759).326. sidde øverst
tilbords ved Na.d\eTne.Matth.23.6. *Sidde

øverst ved et Bord,
|

Blive sunget til i

Kor,
I

Ikke turde grine,
|
Det er morsomt,

Sine] PFaler.VV137. se ogs. u. II. sidde 1.2,

3.1. sætte øverst ved bordet, se II. sætte

1.2.
II
om placering paa side, i en fortegnelse

olgn. Titler og Navne, hvoraf de fleste staae

øverst paa hvert Bl&d.Høysg.S.aS.f øverst

paa Listen. Ludv. citatet findes side 121
øverst

i

Brøndum-Nielsen.GG.1.311 . øverst

paa siden, se I. Side 2.6. i billedl. udtr.: An-
lægget af en Tilflugts-, Eksport- og Trafik-

havn (stod) Aar for Aar øverst paa Jyl-

lands Ønskeseddel. JacPaludan.F.27. det .

.

blev Studiet af Runeskriften . . der kom til

at staa øverst paa Antikvarernes Arbejds-
program. CSPet.Litt.561.

3) som er den (det) højeste, første,

fornemste m. h. t. stilling, rang, myndighed,
dygtighed, betydning olgn. 3.1) som adj. (Mo-
zarts) Don Juan fortjener den øverste Plads
blandt alle classiske Frembringelser. ZierA;.

1.47. Den øverste Grundsætning for denne
æstetiske Kritik. Hjort.KritLit.II.16. det (er)

Fortolkerens øverste Pligt at afvise det ufor-

døjelige som niordøieligt. PORyberg-Hansen.
NutidensJesusforskning. (1906). 7. \\ om magt,

myndighed, ledelse ell. indehaver af en saa-

dan. Pharao blev vred paa begge sine Be-
tjente, paa den øverste Mundskjenk (1931:
Overmundskænken^ og den øverste Bager
(1931: Overhageren). 1Mos.40. 2. hånd hafde
en Mine, som en Kreds-Oberst, som den
øverste Bormester, naar hånd gir Audience
til en Minister. Holb.Kandst.1. 6. (han er be-

skikket til) at være øverste Capellan til

Bremerholms Kirke i Kiøhenhavn.BerlTid.
^Itl754.1.sp.2. agtelsesfuldt bøjer (præsten)

sig for sin øverste Foresatte, Hans Excel-

lence (kultusministeren).Wied.Da.232. Øverste
Signalunderofficer. Wolfh.MarO.520. Som sin

øverste ledelse har fondet en bestyrelse. J.n-

ordn.Nr.254^*U1952.§3. øverste instans,
se Instans 3. øverste krigsherre, se Krigs-

herre.
II
om trin, klasse, spec. om skoleklasse.

den nederste Discipel i den øverste Lectie

her i Skolen (findes) hengiven til . . Tyve-
rie. Cit.1776. (PersonalMstT. 1950. 197). Han
underviser øverste Drengeklasse i Skrivning.
Mynst.Vis.II.40. (rektor havde) latinsk Poesi
i øverste Cl&sse. VKorfitsen.GM.37. de øver-

ste Mellemskoleklasser. PoL*'/ii94i.3.sp.jf.
||

de øverste ti tusind(e) (efter eng. the

upper ten thousand; sj.) d. s. s. de øvre

ti tusind(e) (se u. I. Tusind(e)J. UBirkedal.

(DTidsskr. 1899. 539). jf. Vogel-Jørg.BO.560.

II
substantivisk den (de) øverste, om per-

son(er) (jf. Øverste/ Sebul, den Øverste i

Staden (1931: Byens Høvedsmand^. Dow.
9.30. Herren sagde til Mose: hent alle de

10 Øverste for Folket (1931: Folkets Over-

hoveder^. 41fos.25.4. jeg har kæmpet mig
frem fra simpel Arbejdsmand til denne Bys
øverste (o: borgmester)

.

Howalt.DB.23. Bibel-

kommissionens Øverste (o: Palladius).LJac.

Dansk Sprog. (19 27). 171. i forb. som den

øverste i klassen, den dygtigste elev i klas-

sen (egl. (jf. bet. 2.1j m. henblik paa ældre

forhold, hvor eleverne havde plads efter dygtig'

hed, karakterer). Jeg var den øverste blant
20 de Drenge, der gik til Læsning. Ew.(1914).

IV298. Jeg var . . en af de Øverste i vor
Klasse. Tops./.327. Han var allerede den
øverste i Klassen, og Læreren sagde, at han
var den intelligenteste Dreng i hele Skolen.
TomKrist.SE.61. 3.2) som adv. (ell. præd.):
som den (det) første, bedste, vigtigste; højest.

Etatsraad M. . . var hos mig for at melde
mig, at Du var øverst indstillet til det Præ-
stekald, som Du søger. Winth.V111.33. oftest

30 i forb. som staa, stille, sætte øverst:
Myredronningen sagde . . at her var viist

Hjerte og Forstand. „De To stille os My-
rer øverst blandt Fornuftvæsnerne."iTC^nd.
(1919). III. 205. Det er mine „Eventyr",
der . . i Danmark sættes øverst af Alt,

hvad jeg har leveret. sa.ML.2S3. (Novalis)
satte egentlige Romantikere netop øverst.

Hauch.A.II.66. Blandt de øvrige offentlige

Bygninger i Philadelphia staaer Pennsyl-
40 vania Banken øverst. PNNyegaard. S. 69.

\\

(jf. u. bet. 3.1 ; skol.) i forb. som sidde
(S&B. Feilb.) ell. være øverst i klas-
sen. Jeg var bleven Dux i Skolen; den
forrige Dux . . var nu Andenøverst. /Fawni/
Suenson. JAmalie Vardum. (1862). 84. Sønnen
havde været næstøverst i sin Klasse. Tops. j
1.239. i

4) i forb. fra øverst til nederst ell.

(nu 1. br.) fra det øverste til det nederste
50 ell. fra øverst til underst (se underst 2.ij,

omfattende alt ell. alle fra den (det) øverste

til det nederste; helt igennem; til bet. 1 : For-

hænget i Templet splittedes i to, fra det

Øverste indtil det Nederste (1907: fra øverst

til nederst). Matth.27.51. (stormen) nedma-
sede (nybygningen) fra det øverste til det

nederste. Farwm£r.73. Skibet blev beset fra

øverst til nederst. Davids. F. 22. se ogs. u.

nederst 1.4. m. h. t. person: fra top til taa.

60 Den nye og sandfærdige Drømme-Bog. (1772).18.

Herrerne betragtede mig fra øverst til ne-

derst.Gylb.(1849).IX.162.
|j

til bet. 2: siden

var overmalet fra øverst til nederst
j || til

bet. 3. den Adskillelse, der fandt Sted mel-
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lem de forskjellige Stænder fra øverst til

nederst. Davids.FJ2.
overst-befalende, part. adj. (til

øverst 3.2 ; jf. højestbefalendej d. s. s. -kom-
manderende, den Tilfredsstillelse at se, hvor-

ledes et stort, sammensat Maskineri (o: en
større gaard) dreves, naar denne øverstbefa-

lende Vilje tillige var fornuftig. Z)mc/im.//.

451.
II
især {^ substantivisk. Øverstbefalende

for den kejserlige liivv&gt.S&B. Scheller. i'o

MarO.41. (især spøg.) billedl.; om husbesty-

rerinde : AErslev.GamleHistorier.(1895). 8.

Øverste, en. ['øJvarsda] (nu ikke i

rigssspr. Øverst. Holb.Mel.I.l. Hrz.D.IV.59.

Drachm.DM.157. jf. Moth.068 og u. Kreds-,

Krigsøverste samt BornhOS.). flt. -r. {ænyd.

øverste, sv. overste, fsv. ovarste; substanti-

visk anv. af II. øverst (3.i), især som gen-

givelse af ty. der oberst (ældre der oberste,

der oberste (se OberstJ^- CP, 1. br. undt. hos 20

sprogrensere (i st. f. Oberstj) overhoved,
leder, anfører olgn. (jf. StammeøversteJ.
denne Verdens Øverster (1907: Herskere).
lCor.2.8. Folkets Øverster sendte Betiente

ud for at gribe (Jesus). Mynst.Bispepr.(1852).

37. en Kirkens Øyerste. Wied. Da.l22. især

om øverstbefalende over en hær, hærfører,
feltherre (jf. Felt-, Kreds-, Krigsøverste^,

ell. over hærafdeling: oberst, (han raadførte)

sig med sine Øverster (1931: Hærførere^. 30

2Krøn.32.3. Johan Sebastian de Cano, en
Øverste, haver . . bekommet Over-Com-
mando (over skibene). Pflug.DP.1180. det er

en daarlig Kriger, der ikke haaber at blive

Øverste. Kierk.V 194. MKZahrtmann.Rønne.
(1927).208. jf.: flådeøversten Apollinaris.

OAHovgård. Overs, af Tacitus. III. (1889). 261.

den herværende værnemagtsøverste, ge-

neral V. Hanneken. Salicath. Kaj Munks mor-
dere.(1949).9. De danske Forsvarsbrødre i 40

København fejrede i Aftes 70 Aars Stif-

telsesfest . . Festens Højdepunkt var Ud-
nævnelse af to Æresøverster, General-
major K. og Oberst J.U.NatTid.'"lil949.3.

Øverste-, i ssgr. af best.f. af II. øverst;

uden for ssg. Øverstestue (s. d.) kun i sjæld-

nere ssgr. som, til II. øverst 1: det kastanje-
blanke Pjedestalskab, hvor Moars „vigtige

Papirer" ligger under Laas i Øversteskuf-
fen. CSans.BZ.i2. til II. øverst 2: den teo- so

logiske Videnskab , . vil indtage Øverste-
pladsen i Videnskabernes Række. OT%reg'.
B.218. et Øverstemaal (0: maksimum; jf.

u. Højeste-j af sanselig Skønhed. JohsSteen-
str.H.132. til II. øverst 3: (den amerikanske
præsident) gav arbejderbevægelsen, hvad den
havde forlangt, herunder også oprettelsen

af et øversteråd for den økonomiske mo-
bilisering. Arbejderen. 1951. 299. sp.l. Øver-
stesekretæren i Danske Kancelli. Danw 60

Konger.248. -stae, en. føverst-. Pont.UE.
40. Oravl.T.lO). (jf. den øverste stue u.

II. øverst 1.1 samt Øvrekammer, -stue; dial.)

overstue, storstue (i byejendomme tidligere paa

1. sal); nu om stue i en bondegaard, der ferst

og fremmest var opbevaringsrum, men ogs.

havde sengepladser (se nærmere Håndbog for da.

lokalhistorikere.(1952).519). JPaludan.Møen.
II. (1824). 272. Winth.VIII.49. *I Øverste-

stuen
I

Hele Høsten blev slængt. sa.HF.52.
hun bode oppe i Øyerstestuen. SvGrundtv.
FÆ.II.82. AarbFrborg.l918.20. StevnsBjev.II.

19. everst-kommanderende, part.

adj. (til II. øverst 3.2; jf. -befalende; især

^) substantivisk: officer, der har overkomman-
doen; højest-kommanderende. (han) blev sat

til Øverstkommanderende for Kavalleriet.

Hjort. Krit Lit. III. 84. Scheller.Mar O. (især

spøg.) billedl.: Lærlingen betragter ham tyde-

ligt nok som Forretningens Nr. 2, og naar
Chefen er ude . . som selve den Øverst-

kommanderende. (Sot/a.fl^F.S. her er jeg den
øverstkommanderende, er du meålLollO.
-stue, en. se Øverstestue.

evre, adj. [løura] ell. (nu sj.) ['ø-vra]

(jf. APhS.VI.138). (nu næppe br. øvere.

Kraft. (KSelsk Skr. VI.237) . Rawert& Garlieb.

Bornholm.(1819).161. Wilst.Od.III.v.65). (gl-

da. øffræ (Mand. 15), æda. (oblik) øfræ, øfra

(DGL.L68.226.VIII.47.54), sv. ovre, fsv.

ofre, yfre, no. øvre, oldn. øfri ; komp. til oldn.

of (se III. over-^ og sideform til IV ovre;

jf. II. øverst, Øvring || ordet er især G) og

fagl.; talespr. bruger i reglen omskrivninger

(jf. u. I. nedre samt: „bruges ikke let i Tale-

spr." Lewn.j)
I) (jf. II. øverst 1; mods. 1. nedre 1) som er,

ligger højest oppe af to ting, som er den øverste

(af de to), ell. som danner ell. hører til den
højereliggende del af noget, som ligger nær-

mest dets grænse opadtil; ogs. undertiden: som
danner ell. hører til den opadvendende flade

af en genstand. Ydermere skud (o: skød) det

(o: et væltet træ) en Mængde Greene paa den
øvere Side af Stammen. Kraft. (KSelsk Skr.

VI.237). Gløderne . . maae flittig rages om-
kring, paa det at Arnen kan blive ligesaa

snart heed nok, som den øvre Ovn.OeconH.
(1784).II.111. (spidsbuen anvendes) i den
øvre Afslutning af Dør- og Vinduesaabnin-
ger.JLange.I.302. De øvre Kamre (1871:
de øverste Cellerj var de snævreste. Ez.42.5

(1931). birkemusen har en øvre kindtand
mere end musen. VLDyr. 1.81. Da sollyset

kun kan trænge et par hundrede meter ned
i havet, betyder dette . . at der kun findes

planter i disse øvre wandl&g. NaturensY1952.
233. den øvre J)ee\.vAph.(1759).326. hen-
des Shawl, hvormed hun let drappered

|
sit

Legems øvre Del og Barmen høi.Schand.UD.
39. Indholdet i de underste Sække vilde blive

knust af Trykket fra den øvre Del af Lad-
ningen.AndNx.MJ. 1. 28. øvre kulmina-
tion, se u. Kulmination 2. de øvre regio-
ner, se u. Region 2.1-2. øvre øjenlaag, se

Øjenlaag 1. (geol.) om aflejringer (ell. dis-

ses perioder): Øvre Havbundsaflejringer. C7ss.

DanmGeol.'162. Over den nubiske Sandsten

111^
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ligge Kalk og Lerskifer fra øvre Kridt. »SaL

XVIIL806. jf. ssgr. som: øvre-silurisk Sand-
sten. BerlKonv. XXIV 221.

II (jf. nedre sp.

1107*^^; nu sj.) i forb. som den øvre jord,
verden, om (livet paa) jordoverfladen (i mod-
sætn. til det underjordiske), naar nu disse

Mennesker (o: hulebeboerne) første Gang i

deres Liv forlode deres underjordiske Op-
holdssted for at besøge den øvre Jords Ind-
byggere. BtrcÅ;ner.7//,22(?. *Den øvre Verden
han (o: en fange i en kælder) husker saa
lidt

I

Som Liget, der ligger paa Baare. i?0Mc/i.

SD.II.35.
II
som dækker over noget, der ligger

under det ell. (i videre anv.) inden for det.

*I gamle Dage . .
|
Fandtes der Mænd, der

. .
I

Forstod at skære dybe Tegn i Træ,
|

Og over disse skrev de Tegn paany,
|
Der

ledte hvert et Speiderblik paa Vildspor;
|

Men naar de øvre Mærker skares bort,
j

Da kunde Skriften underneden læses. Hauch.
HN.37. de hollandske Amageres forklæde-
lignende Klædningsstykke og de Danskebys
Trappeskørter (er) begge Venneker, d. v. s.

Overklædninger eller øvre Skørter. J^magfer-

dragter.85.
\\ (jf. u. IL øverst l.ij som ud-

gør ell. er beliggende paa den højere ell.

undertiden (m. tanke paa et ophængt land-

kort) nordligt liggende del af et omraade.
(kvarteret har) fire adskildte Gader . . Fra
den øvre (orig.38: ovrej Side gaaer en
Tvær- Gade. Holb.Berg. (1757). 38. *Opelskte
Skove tykt de øvre Dale fylde. CFrim.FH.77.
Steensby.Geogr.l61(se u. I. nedre 1.2j. den
øvre Del af Nordsjælland (Hornbæk). JSio^r

L.^Y341. (jf. over- 1.2) i forb. m. geogr. navne
(ofte nærmende sig til og vekslende med ssgr.):

deres Arvs Landemærke var mod Østen,

fra Ataroth-Abdar indtil det øvre Beth-
Horon (1931: Øvre - Bet -Horonj. Jos. 16. 5.

Forsøg til Beskrivelse over Øvre-Telle-
marken. JMLund. (bogtitel. 1785). Øvre - Ita-

lien. Microscopet. ^'/s 1856. 2. sp. 1. Øvre - Al-

perne. Sal. XVIII. 968. Øvre -Ægypten. Vilh
Rasm.ÆM.109. (flodlampretten) skal . . fin-

des i øvre Yolg&.VLDyr.II.13. jf. Stedn.

III. reg.

2) (jf. II. øverst 2) som er beliggende
foroven ell. længst oppe paa en side, i et

rum med siddepladser, i en skala, tal-

række olgn. den øvre Streg til Højre (i et

runetegn) er bortkastet. Bredsdorff.Afh. 156.

især om højeste maal, grænse opad (i en skala)

:

Gassens øvre Brændværdi. Gas Ind. 9. Man
taler om det øvre og nedre Guldpunkt . .

Førstnævnte er Guldpariteten med Tillæg

af Forsendelsesomkostninger m. v. ForrO.248.
For alle (radio)Modtagere er der en øvre
Grænse for den Styrke, der kan gen-
gives uforvrænget. BerlTid.''lsl940.Aft.9.sp.2.

se ogs. u. I. Grænse 2.2. jf. u. I. nedre l.i

:

Af forskellige grunde lader „Rejsebilleder"s
affattelsestid sig bestemme som faldende
indenfor perioden foraaret 1835 og november
1837 . . Den øvre tidsgrænse finder man i

Nordisk Tidsskrift for 12. nov. 1%?,1.FBrandt.
SK.224.

3) (jf. II. øverst S) som hører til de
højeste (befolknings)klasser m.h.t. for-

nemhed, rang, velstand olgn. de øvre Sam-
fundslag. C.SPe<.Li«.476. SophClauss.R.lll.
de øvre ti tusind(e), se I. Tusind(e).

ØTre-, i ssgr. af øvre ; om ssgr. m. geogr.

betegnelser se u. øvre 1 slutn.
\\ foruden de

10 ndf. medtagne ssgr. kan nævnes flg.: (de)

gjorde Holdt ved Øvredammens Vandled-
ning (1871: ved den øverste Dams Vand-
ledning;. gZgf.iS.irf^iP^i;. Det var ham, der
lod Øvreporten (1871: den øverste Port; i

Herrens Hus o^iøxe.2Kg.l5.35 (1931). -del,
en. (jf. den øvre del u. øvre 1 ; nu næppe br.)

øverste del; overdel. vAph.(1764).495. et be-

tydeligt Saar efter en Spanskflue paa Øvre-
delen af B.o\eåQt.BiblLæg.V11.209. -kam-

20 mer, et. (nu næppe br.) d.s.s. Øverstestue.
Meinert.Naturen ogMenneskelivet. I. (1854).14.

-stue, en. (nu næppe br.) d. s. Meinert.
Naturen ogMenneskelivet.I.(1854).15. -tysk.,
adj. (efter ty. oberdeutsch; jf. overtysk) som
hører til den sydlige, af højsletter bestaaende

del af Tyskland, øvretyske folkestammer.
AOlr.DH.1.27. øvretyske byer. Arup.H.71.

\\

især (jf. højtysk;.- som hører til den gruppe

af tyske dialekter, der tales i Sydtyskland (og

30 dele af Østerrig, Schweiz), øvretyske Ejen-
dommeligheder. LJac.JfEH.13. øvretysk Dag-
\igsiprog.APhS.XVII.118. m. efterhængt art.:

(de mellemtyske dialekter stod) Øvretysken
betydeligt nærmere end Nedertysken. LJac.
RH.13.
evrig, adj. ['øuri] (Høysg.AG.25) ell.

(især gldgs.) ['ø'vri] (jf. øfrig. Moth.069).
intk. -t ell. d. s. (se u. bet. S.2). {ænyd. d. s.

(se bet. 1-2), sv. ovrig, no. øvrig; fra nt. ow-
40 rig, mnf. overich (ogs. i bet.: overflødig, meget

rigelig, jf. ænyd. øffuerighed, overflod), holl.

overig, svarende til mht. iiberich, nht. iibrig;

afl. af mnt. over, ty. iiber (se III. overj/

sml. tilovers || tilsvarende hjemlige dannel-

ser foreligger i ænyd. offereth, rigelig, meget
(DgF.I.376.Y197), fsv. offrit, afl. af III. over,

fsv. owir, og i ænyd. øffueren (DgF.VII.189),
glda. ywert, øwert, øffret, overflødig, rigelig,

æda. yuært (Harp.Kr.57), yfræt (smst.61),

50 yfræn (smst.55), fsv. yfrin, yfrit, oldn. yfrinn

(yrinn, oerinn), der er afl. af yfir (se III.

overj, jf. ogs. æda. ymnu, rigelig (AM.), fsv.

ymno (ymna), ymnin, og sv. ymnig, over-

flødig, rigelig, fsv. ymnogher || i attrib. anv.

næsten kun i best. f. og flt.)

1) (ænyd. d.s. (i bet. øverste (1), øvre (1)),

mnt. overich, jf. ty. (dial.) oberig, obrig ; nu
kun i Øvrighed) d. s. s. øvre (3). (faders) For-

ventninger om at se os anbragte i en af

60 Skolens øvrige Lectier.RUss.U.14.

2) (ænyd. d. s.; nu kun (i bet. 2.1 og s)

m. overgang til bet. 3) som endnu ikke er gaaet

til grunde, ødelagt ell. opbrugt; som er levnet,

tilovers ell. i behold; (nu næppe br.) om
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levende væsen: undsluppet en ulykke, fare;

endnu i live; overlevende; om pengesum ell.

tid: som endnu ikke er forirugt, opbrugt, ud-

rundet; resterende. 2.1) som attrih. Derfor

skal du strax kjøbe for samme Sølv: Øxne,
Væddere, Lam (osv.)\ hvad der synes dig

. . godt at gjøre med det øvrige Sølv og
Guld (1921: det Sølv og Guld, der bliver

tiloversj, det gjører efter Eders Guds Villie.

Esr.7.18. (Cleopatra) anrettede et prægtigt

Giestebud, som borttog den øvrige Dag og
endeel af Natten. Holb. Heltind.1.225. denne
fra mine Geskæfter øfrige Tid. [Margrethe

Lasson.JDenBeklædte Sandhed.(1723).118. de

øvrige Venge. vAph.(1759).326. *naar Tiden
om Hundrede Aar,

|
Forsølver de faa endnu

øvrige Haar (o: oldingens). TBruun.II.108.
*Da blev jeg (o: en tyv) hvert Menneske
gram;

|
Min Frihed forbrudt for mit øvrige

Liv?
I

Og det for et eneste Ldiinl Wilst.D.

III.5. sine øvrige Dage agter han at til-

bringe i Udlandet. DÆff. 2.2) (nu næppe br.)

som præd. Hånd skal ikke have en søn, og
ey en sønne-søn iblant sit folk; og der skal

ingen blive øvrig (1871: tiloversj i hans
boliger. Job.l8.19(Chr.Vl). Fordi du .. ha-

ver røvet mange hedninger, skal alle de,

som ere øvrige (1871: de Overblevnej af

folkene røve dig. Hab.2.8(Chr. VI). Er intet

Vestigium (o: spor) øvrigt af Dronning Ger-

truds Monument i Ye? Langebek.Breve.386.

2.3) substantivisk; især i intk.: (græshopper)

skal opæde det Øvrige, som er reddet, og
hvad der er blevet Eder tilovers fra (1931:
opæde Resten af det, som er blevet til-

overs for eder efterø Hagelen. 2Mos.20.5. det

øvrige (1871: de Overblevne; 1931: Restenj
af hans hxødxe. Mich.5.2 (Chr.VI). Naar Om-
kostningerne ere fradragne, tilfalder det

Øvrige Stedets Ya.ttige.YSO.IV.053. jeg vil

derfor anvende det øvrige af Natten paa
dette Brev. Hauch.1. 458.

3) som udgør den del af en helhed, der falder

uden for det (i det foregaaende) nævnte, om-
talte; som omfatter resten af den helhed, hvor-

til noget nævnt hører, ell. (især tidligere) ud-

gør hvad der ellers hører til i en sammen-
hæng, har forbindelse med det nævnte; den
anden, det andet, de andre; resten af
(noget). 3.1) attrib. Fordi han har brugt dette

Vand tillige med saa mange øvrige Midler,

derfor er det ikke sagt, at Vandet har be-

virket det Meste (o: af helbredelsen). Tode.

ST.II.8. hendes Værelse laae saa afsides, at

de øvrige Borgens Folk vanskelig kunde
høre hendes Skrig. Hauch.IV354. om Deres
Moder har han ikke talt, ligesaalidt som om
den øvrige Familie. Heib.Poet.VII.208. Den
lille grønne Stue (var) nærmest indrettet

paa at tjene som Gjennemgang til den øvrige

Flugt &i Yæreher. JPJac.(1924).III.183. den
kolossalt forlængede øvre halefinneflig (hos

rævehajen), der er lige så lang som den øvrige

hak. VLDyr.11.21. jf.: du . . fører dig (ikke)

saavel op imod din yngste Søn T., som jeg

efter din øvrige Klogskab (o: klogskab paa
andre omraader) havde ventet. Hauch.TVI.

35. 3.2) substantivisk; i flt.: hun betragtede

mig med det vammelsøde, uhyggeligt beret-

tigede Blik. Jeg vendte mig mod de Øv-
rige. Kofoed-Hansen.KA.11.140. Natkjoler . .

hvoraf den ene med Hulsøm, de øvrige med
Broderier. PolitiE.Kosterbl.''liol925.1.sp.2.

\\

10 i intk.: det andet; resten. Det er alt, hvad
du skal have i dit Hoved. Det øvrige skal

jeg sørge ior.Holb.Stu.1.9. *Jeg har saa-

mange af de smukke Stene
|
Her i min

Kiortelflig. Den (o: lampen) ligger mellem
|

Det Øvrige. Oehl.I.112. Alt øvrigt, som jeg

har digtet . . er dog . . stemplet med Ori-

ginalitetens Mærke, med Hensyn til mine
lyriske Digte vover jeg derimod ikke ube-

tinget at paastaae dette. Hauch. Lyr.^iii.

20 Baad . . i Bunden isat et ca. '/4 Alen stort

Stykke af nye Bræder, som ikke er tjærede,

det øvrige af Bunden tjæret baade ud- og
indvendig.PolitiE.KosterbU''liol924.4.sp.l.

||

for det øvrige (vAph. (1759). 326. vAph.

(1764).495), i det øvrige (lCor.4.2(Chr.VI;
1819: I Øvrigtj. Holb.llJ.1.7. Ew.(1914).IV
40) ell. (nu kun) for, i øvrigt (ofte skrevet

som ssgr. for-, iøvrigt^ ell. (undertiden, især i

talespr.) for øvrig (forøvrig) (VindingKruse.
30 E.406. Mackeprang.D.60. FemlangeAar.107),

i øvrig (iøvrig) (Cit. 1758. (Vider. II. 449).

Ojel.T.13. Vingehjulet.l952/53.285.sp.2), f i

øvrige (KomGrønneg.II.396. Cit.1758. (Vi-

der.II. 449)), {ty. fiirs iibrige, im iibrigen,

holl. voor het overige; jf. BerlTid.^'liWSS.M.
ll.sp.1-2) 1. CP hvad angaar det øvrige (ikke

nævnte), resten; uden for det nævnte omraade;
i andre henseender; ellers. Jeg finder i det

Øvrige intet andet af Vigtighed passeret udi

40 disse Aaringer.Holb.DH.il.656. hele Udtryk-
ket er givet gennem Minen, medens Le-

gemet forøvrigt er saa stivt og ubevægeligt

og følger saa trægt med. JLange.MF.6. Pram
. . udvendig lysegraa til Vandlinien, iøvrigt

grøn. PolitiE.KosterbV*hl922.2.sp.2. Descen-
denter af Testators Oldefædre skulle under
forøvrigt lige Vilkaar fortrinsviis komme i

Betragtning.BerlTid.*lil926.M.ll.sp.2. Uden
Sammenligning iøvrigt (o: sans comparaison).

50 Vogel-Jørg.BO.505. 2. indledende en (side)-

bemærkning, hvorved den talende supplerer

det allerede sagte ell. fremfører noget, der staar

i forbindelse dermed: yderligere ell. i denne
sammenhæng er at bemærke, at . .; for resten;

apropos. Andre Stæder gave i det øvrige

Rom herudi (o: i overtro) intet eiter.Holb.

Herod.56. Jeg har idag været (paa udstil-

lingen i Paris) i over 4 Timer . . Idag er

det iøvrigt en smuk Foraars 'Dag.HCAnd.
60 BH.87. (jeg) gjorde . . mine Bemærkninger

ved hver især. Det er nok forøvrigt det,

som man kalder at skumle. Scharling.N.334.
(novellen) hedder „Isbjørnen" med Under-
titel „et Portræt". Den gør dog mere Ind-
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tryk af en fri Komposition end af en Teg-
ning efter levende Model. løvrigt har Dig-
teren haft en saadan. VilhAnd.HP.47. i øv-
rigt mener jeg, at Kartago bør ødelægges,
se ødelægge I.2, 3. (foræld.) som udtr. for,

at den skrivende afslutter sit brev med en
(formel) ærbødig, høflig forsikring, tak, hil-

sen olgn. Det er alt hvad jeg har at sige

denne gang, forbliver i det øvrige Vostre
tres humble Serviteur H.M. Holb.JJBet.al.^ 10

For det Øvrige har jeg den Ære at anbefale
(recommandere) mig. vAph. (1764). 495. Jeg
forbliver iøvrigt af mit ganske Hierte Deres
forbundne Ven og Tiener. CPHansen. Nye-
ste dansk Brevbog.(1801).125. Takkende Dem
iøvrigt for Deres gode Mening om mig, teg-

ner Deres ærbødige Lydia iensexv. Brevbog
foralle.'fl903J.57.

t »vrigens, adv. (efter ty. iibrigens) i

øvrigt (se u. øvrig S.2). øvrigens (har) Vores 20

Hr. Fader . . forundt (soldaterne) Tilladelse

(osv.).MR.1739.722. MR.1741.771.
Øvrighed, en. ['øuri|he?5] flt. -er.

(ænyd. d. s. og offuerighed, offriched, no.

øvrighet; jf. røn<. overicheit (til overich, se

øvrig 1), samt ty. obrigkeit)

1) (nu kun som billedl. anv. af bet. 2)
person ell. gruppe af personer, der har
øverste ledelse, magt, myndighed ell. er

ens overordnede, foresatte. Herren haver 30

nedbrudt øvrigheders (1871: Fyrstersj thro-
ner, og sat sagtmodige i deres sted. Sir.10.16
(Chr.VI). *Jeg tilstaar, saasom hånd (o: Per
Degn) er lærd, kand regne, skrive,

|
At hånd

ey har behov sin Præst at eftergive,
|
Dog

kand fast ingen Siæl ham deri holde med,
|

Det er jo dog hans Præst, det er hans Øy-
lighed. Holb.Paars.39. „der kom en Trætt
imell ham (0: en substitut) og Provsten,
hvorover han blev afsat." — „Ja Mutter 40

mand skal aldrig sætte sig op imod sin

Øvrighed." sa.6rW./.3. Gud, som har . , ræd-
ded os af Mørkhedsens Øvrigheds (0: djæ-
velens) Magt. Egede.GM.76. Theaterdirectio-

nen er den dramatiske Digters Øvrighed.
HCAnd.ML.214. *Paa Søen, naar den skum-
mer vred,

I

Naar Undergang er ventet,
|

Er Han (0: sømanden) den rette Øvrighed.
FruHeib.SA.59.

|| jf. u. bet. 2: jeg (0: høveds-

manden) er og et Menneske, som staaer so

under Øvrighed (Chr.VI: som er under
øvrigheden; 1948: som staar under Kom-
mandoj, og haver Stridsmænd under mig.
Matth.8.9.

2) myndighed, som det tilkommer i statens

navn at træffe afgørelser med retsvirkning (som
organ for den udøvende og dømmende magt),
ell. (nu) organ for statens udøvende magt, der

kan optræde besluttende og befalende over for

borgerne, ell. (i snævrere bet.) den myndighed, 60

der fører det alm. tilsyn med lovenes overhol-

delse i første og anden instans (d. v. s. stift-

amtmænd, amtmænd, magistrater og politi-

mestre; sml. Over-, Underøvrighedj; i best. f.,

ofte om ell. m. tanke paa de stedlige ud-
øvere af denne myndighed (se ogs. ndf. l.45ff.);
i flt, dels om fiere af disse stedlige myndig-
heder, dels om saadanne myndigheder af forsk.

art. Om Øvrighed og andre Betiente i Kiøb-
stæderne, DL. 3—4. Hvert Menneske være
de foresatte Øvrigheder underdanig, thi der
er ikke Øvrighed uden af Gud; men de
Øvrigheder, som ere, haver Gud beskikket;
saa at hvo som sætter sig imod Øvrig-
heden, imodstaaer Guds Anordning. Eorø.23.
1-2. Kaaldsindighed er den allerstørste Dyd,
og den Ædelsteen, som meest pryder Regen-
ter og 0vxigh.eA.Holb.Kandst.il. 2. jeg kand
ikke styre mig, jeg skal blotte hendes Skam
for heele Verden, og give det an for Øvrig-
heden. sa.Bars.IV.2. (røveren) opnaaede en
høi Alder og døde uden Øvrighedens Hjælp.
Blich.(1920).V1.141. derfor hænger, hals-

hugger og skyder de af Gud indsatte Øvrig-
heder Jorden over daglig deres Medmen-
nesker. Esw. 7. i 7(?. Jur O. (1934). 167. \\ m.
overgang til abstr. bet. (jf. ogs. flg. gruppe):
øvrighedens styre, myndighed, stilling(er). Jeg
tenkte paa i Nat . . hvorledes Regieringen
i Hamborg best kunde indrettes, saa visse

Familier, hvor udi Folk hid til dags, ligesom
fødes til Bormestere, og Raads-Herrer kunde
udeluckes fra den højeste Øvrigheds Vær-
dighed. i^oi&.Zanisf.//. 3. Sidder han paa
Domstolen eller har Øvrigheds Magt, da er

enhver . . tryg i hans Hænder. Mall.G. 39. de
Adelige (i Middelalderens Firerne) nødedes
til at lade sig indskrive i et Lav for at
kunne faa Lod og Del i Øvrigheden (0: by-

styret). Brandes.MB.22.
II efter præp. under.

Christi første Bekiendere levede under he-

denske Øvrigheder. Mynst.Tale.(1853).8. jf.

u. bet. 1 : staae under Øvrighed. Høysg.S.302.

II
borgerlig (Kierk.III.304.VII.133. Kirke-

Leks.IV986) ell. verdslig (vAph.(1764).
495. Grundtv.(Kirketid.l855.sp.793f.). OFriis.

Litt.259), henh. gejstlig (VSO.IV.053) øv-
righed.

II
øvrigheden bærer ikke sværdet

forgæves, se II. Sværd 2.3.
||

(nu i rigsspr.

kun spøg.) om enkelt person, der repræsenterer

øvrigheden: øvrighedsperson. *Han dog blev
Øvrighed, skiønt aldrig hvit fra sort

|
Hånd

udi Lov og Ræt har kunnet lære kiende.

Holb.Paars.234. Tyven aflægger en Visit hos
Øvrigheden (o: birkedommeren), der gjør Jagt
paa ham. Hostr.EF.II.l(jf. Drachm.LK.132).
Kære Øvrighed (o: en birkedommer), —
sagde V. Jeg kommer til Dem i en meget
alvorsfuld Anledning. Rosenkrantz.Barberkni-
ven.(1907).20. han stod pludselig i Butikken
uniformeret som en Øvrighed med en smal
Guldtresse om Kasketten. Søiberg.KK.1. 82.

Øvrigheds-, i ssgr. (især emb.) af
Øvrighed 2, bl. a. Øvrigheds-attest (0: at-

test, udstedt af en øvrighed. Hrz.XV.158. Lov
Nr.l38^Vil931.§32), -befaling (vAph.(1764).
495. S&B.), -bestilling (DL.3—4—2. MO.
jf. -embede, -post^, -betjent (nu næppe br.,
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om øvrighedsperson ell. dennes hjælper (po-
litibetjent olgn.). En Øvrigheds Betienter

(o: om en notar). Holb.DR.(Coldewey). person-

liste. Hrz.XVl.86), -embede (nu næppe Ir.;

Stampe.1.340. Horreb.IIJ95. HCDMuller.Om
Stat og Kirke. II. (1868-71). 45) , - erklæring
(Holst.R.), -handling (BerlKonv.XXIV.222),
-magt (Holst.R.) , -mand (nu næppe br.,

d. s. s. -person. Pflug.DP.580. EPont.Atlas.il.

218. Forordn.''U1795. VSO.IV053), -myndig-
hed (Grundl.(1849).§77. LovNr.90''U1916.
§1006), -person (DL.3—4—4. Holb.Ep.IV
319. dersom Dokumentet . . er udstedt
af en Rets- eller Øvrigheds-Person. S'Å;r/V4

1825. Greven hilsede ham med Glasset og
drak med „den højeste Øvrighedsperson paa
Egnen" fa; amtmanden). Schand.UM.243. jf.

Person 6.3), -post (MO. Holst.V.109), -stol

(foræld., om den øverste og første stol paa

mandssiden i kirke. Thurah.B.134), -sæde
(foræld., en øvrighedspersons embede. DL.
3—4—4), -takst (foræld., om en af myndig-
hederne fastsat (højeste) pris for varer olgn.

KiøbmSyst.I.19.II.18), -valg (VSO.IV053).

II
(sj.) til Øvrighed 1. Frankrig har paa den

mest skyldbetyngende Maade misbrugt den
Øvrighedsstilling, som var det overdraget i

Europa. Bråndes. V.82.

Øvring, en. (ænyd. øffring, (jordens)

overflade; afl. af øvre; jf. Ovring; dial.)

det øverste af et hus (tagetagen ell. tag-

værket), „kaldes den øverste del af et hus,

nemlig taget, med alle sine sparrer og leg-

ter."Moth.069. Gavlene i Øvringen blev .

.

vundet med 'Ris.Halleby.56. Paa Kostalden
brændte hele Øvringen, men Ilden naaede
ikke længere ned, da der er ildfast Loft.

SorøAmtstid.^^hl948.1.sp.l.
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