Allerunderdanigste Inventarium

over

Hirschholms Slotts Meubler

Fra Anno 1781 til 1790 inclusive

1

275

276

Det Gamle Store Dommestique Huus
Hvoraf de første 8te kammere i underste: såvel som 13 kammere i Mezanin
Etagen tillige med Conditoriets kiælder
efter forher meldte ordre bleven indrettet til beboelse for S.T herr Oberforstmesteren, nu herr kammerherre
v. Lindstorff, og befinder de med bemeldte
kamre efterskrevne henhørende Meubel
tagen i forvaring i 3de Pavillions underste Etage kammerat No 1 og 2 untagen
kakelovnene, og meublerne paa væggene,
hvilke siden tillige med kammeres forandring bliver forklaret, og er forreskrevne Meubler som følger
Fra det 1te Kammer
Firkantet Borde, fra Fredensborg søndrig
tilbage her leveret
Gammel Taborett med stribet Dantziger
tøy
Stand Seng
Hyller
Træe Bænk med slagfødder
Det Gamle Store Dommestique huus
Fra det 2det Kammer
Skakseng for 2 personer med stribet
Dantziger tøyer Omhæng gl:og slidt
Stak sengested paa Fredensborg udgaar
efter vedlagte specification No 1
firkantet bord paa Fredensborg udgaar efter specification No 1
dito paa faste fødder med grønt raskes
Teppe
Ryk læders stole
Thebord med vægdug
Træe hylle med knage
Det 3die Kammer
Firkantet Bord paa Fredensborg
Begge udgaar efter specific: No 1
Stand seng
Ryk læders stole
Gammel søndrig Theebord uden vægdug
Fra det 4de Kammer
Skakseng med gammel grøn
Mackeyes Omhæng og guule snore
Firkantet bord med faste fødder og
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Vægdug beslagen
Ryk læder stole
Nye ?ritt i vinduet
Fra det 5te kammer
Skakseng med grøn stribet Dantziger
tøyer Omhæng og røde snore
firkantet bord med grøn Raskes
dæken og med hvide snorre indkantet
Det Gamle Store Dommestique huus
Fra det 5te kammer
Ryk læders stole
Gl mahlet træe bord paa Fredenborg
udgaar efter specification No 1
Iern ildtang og ildskuffe
Fra det 6te kammer
Skakseng med gammel grøn Dantziger
Omhæng
og guule snorre
Firkantet bord paa kryds fod, paa
Fredenborg udgaar efter specific: No 1
Træe stoele
Ryk læders stoel søndrig
Træ hylle med knage under
Comode stol med steen kruke er
til brug for huusarerne i Syge stuen
Stort firkantet bord paa kryds fod
efter ordre i brug ved huusarerne
Fra det 7de Kammer
Jern bolter
Gamle jern boltøxer til sprøjte vognen
Gamle lygtern med jern arme, efter
ordre opslaget paa muurene ved bemeldte
Domestig.huus, samt paa Cavallier stalden
og for slotsforvalterens
Gammel brænde iern til meubler
Gammel haand øxe
hamrer
Liden gammel høvel
Jern hammer
udlægger til sauger
mettal kloke med jern bøyel er
anbragt ved S.T. oberforstmesterens
Gade dør
Det gamle Store Domestique
Huus
Fra det 7de Kammer
Gamle gardin stænger til dørre
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Gammel ildtang og ildskuffe
Gammel udygtig ildskuffe
Store forgyldte rammer med bilderværk
af den sort som findes i bildergemaket
Glat dito med laurbærgrønn og crone
over, beskadiget
dito ganske glat, skilt fra hinanden
Gammel standseng med forklædning og
dækel over, for nævnt brugt til jomfru
Fendigers pige
træe Camin skiærm
Stand seng, deraf de 2de brug ved huusarerne, den ene på Fredensborg udgaar
efter vedlagte Specification No 1
Bordplade at lægge paa buke
Klæde ræke
Stellads af 3 bræder, og 2 buke
hyller med knage
Fra gangen uden for
Treekantet glas, eller blik lygter
er henlagt i vinriolderne No 113
Fra det 8te Kammer
Jern gitterværk til vinduerne
Stort fyrre skab med dørre for og
hyller i for mest brugt til lintøye
med behørig beslag
Mindre dito til dito ligesaa
Fra Mezanin Etagen
Kammeret No 1
Stort bord paa kryds foed
Benke

1 par
1
2
1
1

1
1

1+2
2
1
1
2

1
2

1
2

1
2

4

279

280

Det Gamle Store Domestique
Huus. Mezanin Etagen
Fra Kammeret No 1
re
Skierm af 4 fløye med Raae lærret
beslagen, og med Perle foran graae anstrøgne, paa Fredensborg, udgaar
efter vedlagte Specificat: No 1
Fra kammeret No 2
Skaksengested paa Fredensborg udgaar
efter dito specification No 1
Stribet Dantziger tøyer omhæng dertil
med rødt rask imellem hinanden
Meleeret og med guule baand indkantet
firkantet bord paa kryds foed, ligeledes paa Fredensborg udgaar efter
Specification No 1
Guld læders stole, gandske ubrugelig
Comode stol med steen kruke, i brug
for huusar eskadronen i syge stuen
iern ildtang og iernskuffe
smaa hyller med knage
Fra Kammeret No 3
firkantet bord paa kryds foed, paa
Fredensborg udgaar efter Specif: No 1
Træe stol
Klæde knag
Fra kammeret No 4
Standseng efter ordre i brug ved huusarerne
Firkantet bord paa kryds foed paa
Fredensborg, udgaar efter Specif: no 1
Ryk læders stoele
Fra kammeret No 5
Klæde knag
Gammel reol med hyller
Det Gamle Store Domestique
Huus. Mezanin Etagen
Fra kammeret No 6
Firkantet bord med kryds foed paa
Fredensborg udgaar efter specif: No 1
Hylle
Klæde knag
Fra kammeret No 7
Firkantet bord med kryds fødder
paa Fredensborg udgaar efter specificationen No 1
dito med faste fødder brøstfældig
fra Fredensborg tilbage her leveret
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Gammel standseng
Ryk læders stoele
Kryds skierm
Hylle med knage under
Comode stoel med steen kruke
Fra det 8de kammer
firkantet bord med krydsfoed paa
Fredensborg udgaar efter specif : No 1
Ryk læders stoele, der ere i støker
Reol
Hylle
Træ stoel
Fra kammeret No 9
Gammel himmelseng med himmel
Firkantet bord paa Fredensborg, udgaar
efter Specificationen No 1
Ryk læders stoele
Reol
Dito med klæde knage
Det Gamle Store Domestique
Huus
Fra kammeret No 10
Gammel himel seng uden himmel
firkantet bord med kryds fødder paa
Fredensborg udgaar efter Specif: No 1
Træe stoele
Ryk læders stoel søndrig
Hylle
dito med klæde knager under
Fra kammeret No 11
Standseng indrettet som skakseng
Stort skriver bord, med Brev reol
og gitterværk for enderne
firkantet bord med kryds foed
Ryk læders stoele, de 2de har sædet i stykr
Klæde reke der ere med hylle over
Iernildtang og iernskuffe
Fra kammeret No 12
firkantet borde paa kryds fødder paa
Fredensborg, udgaar efter specific No 1
dito med 4re faste fødder
Iern ildskuffe
Ryk læders stoele
Hylle med knage under
Fra det 13de kammer
Firkantet bord med kryds fødder paa
Fredensborg, udgaar efter Specific: No 1
Ryk læders stole
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Iern ildtang
Firkantet furre bord paa kryds foed
med Ramme om
Smaa firkantet borde paa kryds fødder efter ordre i brug med huusarerne
Fast reol med klæde knage paa begge sider
Det Gamle Store Domestique
huus
Fra Kammeret No 13
Gammel søndrig omhæng til skakseng
af rødt rask
Træe comode stoel af Ypern træe
og brillen med grønt og guult brocadel
beslagen
Grøn silke Gardin med behørig
Iernstang
Træe kryds skierm
gammel og slidt blaae raskes Gardin
høyryggede stoele med røde damaskes overtræk, overtr: og slidt og i
stykker
gammel taborett med lærret, gandske
i stykker og forraadent
dito med grønt klæde ligesaa
firkantet fyrre skab med dør, indvendig med hyller, hvortil nøgler
mangler
firkantet bord med dreyede piller
graa anstrøygen
liden reol med 3 hyller
dito større med 3 hyller
Gammel comode taborett med lærret
heel og raadent
Søndrig guld læders stoel
Fra gangen uden for
Blik vandt eller lyse plader
Videre følger de i bemeldte Domestique
huus for S.T. herr Oberforstmeister
von Linstorffs værelser ligesom samme findes indrettet
Det 1te værelse i underste etage
Til Gaden eller alleen
Det Gamle Store Domestique
Huus
te
Det 1 Værelse i underste Etage
Betræksel paa væggene af nye lærret med perle farve anstrøgen
Gammel iern kakelovn med rør og
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foed samt tromle
Det 2det Værelse dernest
Betræksel paa væggene af blaat
matret mohr fra 4de Pavillions underste Etage litr I i slottet
Nye 2 etage kakelovn, med tilhørig
Rør og Tromle paa træe fødder
Det 3die værelse til haugen
Betræksel paa væggene af grøn
Tryket pagier, med ubleeget lærret underforret paa væggen fastslaget
Iern kakelovn med rør og foed
samt tromle
Det 4de værelse til dito
Betræksel paa væggene af nyttblommeret tryket pagie og dito
lærrat underforret, ,paa væggene fastslaget
Iern kakelovn i 3de deele med
behørig rør og 4de iernfødder, fra
kammeret No 34 i 4de Pavillions
2ke Etage nu dertil nye tromle
Det 5te Værelse til dito
Betræksel af blommet Blaae pagier
med Raae lærret underforret og
paa væggene fastslaget
Det Gamle Gtore Domestique
Huus
te
Det 5 værelse til gangen
Gammel iernkakelovn med rør og
foed samt en nye tromle
Det 6te Værelse til gangen
Betræksel paa væggene af guul halvsilke Dammask med lærret underfor
ret fra 4de Pavillions underste Etage
Litr H i Slottet, Pag; 115
Gammel kakelovn med rør og steenfødder, samt tromle fra kammeret No 33
I 4de Pavillions 2de Etage Pag 181
Det 7de Værelse til gaden
Betræksel paa væggene af Blaa
matret mohr, med ubleeget lærret
underforret fra kammeret litr J
i 4te Pavillions underste Etage Pag: 114
2 Etage kakelovn fra litr LL i
over bygningen Pag 112 meden dertil
nye tromle
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Det 8te værelse til gaden
Betræksel paa væggene af guule
halvsilke Damask med ubleeget
lærret underforret fra kammeret
litr H i 4te Pavillions underste Etage. Pagima 115
NB: med forgyldte lister indfattet
Nye mahlede styker over dørrene
2 etage kakelovn med behørig rør
og tromle paa træe fødder
Det Gamle Store Domestique
huus
Mezanin Etagen
Det første Kammer No1
Betræksel fra væggene af gl. mahlet
lærret fra skydehuuset i haugen
heel uduelig er i formuring henlagt
paa loftet i samme bygning
Betræksel paa væggene af mahlet
vægdug fra Litr G i 4te Pavillions
underste etage Pag: 116
Gammel iernkakelovn med rør
og foed hvortil der ere tromle fra
kakelovnen i kammeret No 29 fra
4te Pavillions 2de Etage Pag: 183
Hvortil taget i brug
Kammeret No 2
Betræksel af gammel Grønt lærret fra
Gl.skydehuus, gangske ubrugelig, hen
paa loftet i forvaring
Betræksel paa væggene af gamle
Guules strøe tapeeter med sølv udi
tillige med nogle støker grønne dito
derimellem fastsadt, samt oven over
tryket eller mahlet Pagier, fra Cabinettet i 4de Pavillions underste
Etage Pag: 117 hertil taget i brug
Gammel iernkakelovn med en nye
Tromle
Kammeret No 3
Betræksel fra Væggene af grønt
lærret fra det gl:skydehuus, gandske
ubrugelig, her i forvaring paa loftet
Det Gamle Store Domestique
Huus Mezanin Etagen
Kammeret No 3
Betræksel paa væggene af gl. Vægdug
fra kammeret indenfor Litr: ff
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I Østre side fløyes underste Etage
Pagina 119 hertil taget i brug
Gammel kakelovn med behørig Rør
og Tromle
Kammeret No 4
Betræksel af gl. Vægdug adskillign
Couleurer, paa væggene, fra kammeret
Litr: G i 4de Pavillions underste Etage
Pag 116 hertil taget i brug
Gammel iernkakelovn med rør og
foed, samt tromle
Kammeret No 5
Betræksel af grønt lærret fra det
gamle skydehuus, gandske ubrugelig er
henlagt her paa loftet i forvaring
Iern kakelovn med rør og iernfoed
fra kammeret No 66 i 2de Pavillions
Tagkammer Pag 205
Nota er taget i brug i det lille dome=
stique huus paa sahlen hos jordmoderen
Kammeret No 6 er ledig
Kammeret No 7
Iern kakelovn med rør og iernfoed, samt tromle
Kammeret No 8
Gammel iern kakelovn med rør og
Iernfoed fra kammeret No 66 i 2de
Det Gamle Store Domestique
huus
kammeret No 8
Pavillions Tagkammer Pag 218
hertil taget i brug
Kammeret No 9
Gammel iern kakelovn med behørig
Rør og foed, samt tromle
Kammeret No 10
Betræksel af vægdug paa vægge=
ne fastslaget
Gammel iernkakelovn med Rør,
og foed
Kammeret No 11
Betræksel paa væggen af vægdug
paa væggene
Gammel iern kakelovn med rør og
foed
Det 12te og 13de kammer nemlig No 3
og 4 som med bygningens forandring
bortfalder, findes fra No 3
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Liden indmuuret Destileer ovn som
som et stort fyrfad, er hensat i bageriets kiælder
og fra kammeret No 4
Iernkakelovn med Rør og foed
er taget i brug i jegergaarden, og skr anført
Pag 300
Herefter følger forrige Conditoriets
kieældere som er forandret og indrettet
til kiøken for S.T. herr Oberforstmesteren, og er de dermed forhen anførte
Maubell sager taget i forvaring i
Det Gamle Store Domestique huus
Forrige Conditoriets kiælder, nu til
Kiøken for S. T. herr Oberforstmesteren
Slottets 3die Pavillions underste Etage
og er samme som følger
1te kiælder
Ierncomfurder fra storstuen
liden gammel iern dør fra bagger=
ovnen
Stort bord paa kryds foed med skuffer
under
Dito paa buke
Gammel ryk læders stoel
Skab med dørre for og indvendig
med skuffer, hvortil nøglen mangler
Conditoriets 2de Kiælder
Langt bord på buke
Lidet dito paa kryds foed paa Fredensborg
udgaar efter vedlagte Specific: No 1
Gammel iern Kakelovn med rør, er
efter ordre afleveret til Fredensborg
udgaar efter vedlagte ordre No 2
Den 3die kiælder
Bord på buke
Træe stole
Vand rende
Nok følger forbemeldte kiælder
saaledes som samme nu findes indrettet. nemlig
Dend første, er kiøken med stor aaben
skorsteen og 2de nye indmuurede iern
Confurder, derudi
Det Gamle Store Domestique
huus
S. T. herr Oberforstmesterens kiøken, d
Derudi
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anretter benk tyke bøgge planker
og neden under et skab med 2de dørre
for og behørig beslag
vask i vinduet af fürre træe med
dekel over samt behørig hængseler
Kammeret indenfor herudi findes
indtet
dito paa den anden side ligesaa
Et lidet kammer paa den anden side
af gangen, ligesaa ledig
Iernovn anskaffet til brug for S T.
Herr Oberforstmeisteren
Nye forsats Vinduer, a fag 4 vinduer med
engelske glas til 11te Etage
Nye dito, a fag 2 vinduer med dito glas
til 2de Etage
Mezanin etagen
Kammerene No 14.15.16.17 og 18
Hr over slotsforvalterens Værelser
og som allernaadigst til brug forundt,
hvilke og til separation fra de andre
med 2de smaa bræder skilleramme i
Gangen med dørre for, samt vinduer
over til lysning er for?
Kammeret No 14
Betræksel paa væggene af grønt mahlet
Vægdug
Iernkakelovn med behørig rør og
Iernfoed
Det Gamle Store Domestique
huus
No 15 en liden sall
Betræksel af væglærret med perlefarve anstrøgen, paa væggene
Kammeret No 16
Betræksel af gl: guult og blaat lærret,
en bande om den anden meleeret og paa
Væggene fastslagen.
Kammeret No 17
Betræksel af gl:blommet vægdug paa
Væggene fastslagen
Iernkakelovn med behørig rør, og
Tromle samt iernfoed
Kammeret No 18
Betræksel af blaa masseret lærret
paa væggene fastslagen
Iernkakelovn med tilhørig rør og
Iern foed

1
1

6fag
5fag
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Slotsforvalterens boelig neden
under daglig Stuen
Fordek vinduer med engelske glasruder
Mahlede skabe under vinduerne med
hængsler, og skuffrigler, samt behørig
laas og nøgler
Iernkakelovn med behørig rør og
2 tromler samt iernfoed
Sovekammeret dernest
Fordek vinduer med engelske glas
Ruder
Det Gamle Store Domestique
huus
Sove Kammeret
Mahlede skabe under vinduerne med
dørre, og behørig beslag
Stor iern kakelovn med tilhørig rør
og 2 tromler samt iernfoed
2de sovekammere
fordek vinduer med engelske glas
Ruder, i begge kamrene
Iern kakelovn med behørig rør
og fødder
2de andre smaa kammere
Iern kakelovn med behørig rør og
tromler, samt iern fødder
Pagiers vinduers rammer i det ene
Kammer
I kiøkenet
Stort firkantet bord paa faste fødder
med 2de skabe under og dørre for
med tilhørig beslag
Hylle oven over
Træe ræke til tinn
Fast benk at lægge kiædeler paa
Gammel træe bænk
Spiis Kammeret
Træe reker til tinn
hyller
Øll Kiælderen
Hyller
Ølllader
I Gaarden
Svine stier, der ere uduelig og omfalden
Det Gamle Store Domestique
huus
I Gaarden for slotsforvalterens

2 fag

2
1

2fag

2
1
2fag

2

2 fag

1
1
1
1
1
2
5
5
3
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Gaasestie
Hønsehuus med halvtag, ved enden af
vaskehuuset
Brænde skuur
Nota det øvrige af bemeldte Domestique huus er gartneren til beboelse
Allernaadigst forundt
Derudi
Iernbilægger ovn
og udi mester svendens stue som ved det
gl: laurer huus er tilbygt
Iern biebægger ovn, fra det gl: slot
endnu i bemeldte laurer huus
Iern vindovne med rør og fødder
Mezanin Etagen
Følgende kammere ere efter hans excellence
forrige oberhoff Marschalt von Numsens
ordre afleveret til huusareskadronen
Kammeret No 20
Skakseng med rød mackeys omhæng
og guule snorre. Gammel og mølædt
firkantet bord paa kryds fødder, efter
ordre i brug ved huusarerne
Ryk læders stoele
Iernkakelovn med rør
Iern ildtang og iernskuffe
Klæde knag
Kammeret No 21
Stort sengested unden omhæng, brøstfældig
firkantet bord med kryds foed
293

Det Gamle Store Domestique
huus
Mezanin Etagen
Kammeret No 21
Ryk læders stoel
Iernkakelovn med rør og foed
Iern ildtang
Kammeret No 22
Firkantet bord paa krydsfoed
Ryk læders stoele
Iern kakelovn med rør
klæde reke med hyllde over
Kammeret No 23 er kiøken
firkantet bord med hylle under
Træe stole i brug ved huusarerne
Gammel brun comode stoel med steen
kruke

1
1
1
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Klæde reke
Fyrre slagbænk
Kammeret No 24
Stand seng
Firkantet bord paa kryds foed
Ryk læders stoel
Klæde knag
Kammeret No 25
Bord paa kryds foed
Kammeret No 26
Omhæng til Skakseng af rød rask
og hvide snorre, gammel og mølædt
Firkantet bord paa kryds foed
Ryk læders stoele
Det Gamle Store Domestique
huus
Mezanin Etagen
Kammeret No 26
Træe stoel
iernkakelovn med rør og foed
Kammeret No 27
stand seng
firkantet bord paa kryds foed
ryk læders stol
træe stoel
klæde reke
iern kakelovn med rør og iernfoed
fra kammeret No 2 i 3de Pavillions underste Etage Pag: 70
Kammerne No 28.29 og 30 er
Gartner Pflüger overladt til hauge
sager at forvare, og udi hvert kammer
en iern kakelovn med rør og fødder i alt
Dog er de 2de ovne taget i brug paa Canalen i glashuuset
Kiælderen Neden Under
Den første er hoffbaggeriet
1te kiælder som er med aaben skorsten
hvorfra baggerovnen indtil næste kiælder er anlagt, og hvorfor er en iern
Dør med behør, gandske forrusten og
uduelig
Derudi
Liden indmuret sydekiedel
Brød reol, uden hyller
Grissel
Iern Rage
Brød skuffe

1
1
1
1
1
1
1
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Det Gamle Store Domestique
huus
Hoff Baggeriets Kiældere
et lidet kammer
gammel stand seng
gammel bord med kryds foed
ryk læders stoel, udygtig
hyller, klæde knage under den ere
Det andet ny Bagge kammeret
stort bord med ramme om at slaa
brød op paa
stort bord med fast foed og skuffe
under
1
dito af rue bræder med buke under
1
brød Reol med løse bræder
dege trug med dekel samt overfald
og hængsler
Gammel træe bænk
Ryk læders stoele, gandske uduelig
Gammel iernkakelovn med rør
Den 3die er Meelkammeret
Stor meel kiste med 4re rum
Hyller
Den 4de er Brød Kammeret
Stort brød skab med 3 hyller, brøstfældig
Slagbord
Fastbord
Bord med kryds fod
Bænk
Reol
Hylle
Standseng af rue bræder sammenslagne
Er efter ordre i brug for huusarerne
Iernkakelovn med rør, og fødder, fra
S.F. Herr Oberforstmesterens værelser
er efter ordre udgivet til brug for huusarerne
Det Gamle Vaskehuus
Ved bemeldte Domestig:huus
Derudi
Stor indmuuret kaaber kiedel
paa 1½ tønde
Gl:beslagne vandkar, udslidt og
ubrugelig
Dito mindre ligesaa
Gl:beslagne vandtønder ubrugelig
Vandtragt med iernbaand beskadigt
Gamle ballier med iernbaand
Gl. vand spand med iernbaand i staver

1
1
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2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2

3

1
2
2
2
1
2
1
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Stor firkantet stryge borde paa kryds
fødder
Gl:stort strygge iern med 2de
bolter
Firkantet kurve at bære vask
udi, gandske uduelig
Gamle rulle klæder
ege rulle med tilhørige 4er rulle
stoker
Gamle blaa klæder strygge klæder
Gamle stryggeiern hver med 2de bolter
Gl: kaaberhalv tønde kiædel
Gl: iern traefoed dertil
Gl: træe hylle med knage
Iern kakelovn med rør og foed
fra kammeret No 51 i vestre sidefløyes
anden etage. sidst anført til kiælderen
No 129 Pagina 252
Rulle Kammeret herved
Som in anno 1771 til material stald
er indrettet, hvorved findes
Gammel beslagen havre tønde
….MANGLER
favne maal til brænde, forrådnet
og i støker er med auction in anno 1785
bortsolgt, udgaar efter vedlagte copuaf auctionsforretningen No 26

2
1
3
2
1
3
2
1
1
1

1

1

2

Hirschholm
Den 31de December 1790
Saaledes allerunderdanigst forfattet
ved J B Hintzpeter
Brøstfældig =faldefærdig
Alle henvisningerne findes kun som fotos af original

Ypern, en. [ˈybərn] (ogs. (skrevet) Yppern ell. (jf. ndf. l. 51)
Yp(p)eren (VareL. (1807).I.16. sml. DF.V.40). – Ipern
olgn. [EJTorm.] Ager - Dyrkning.(1757).60 (Ipperen).
HaveD.(1762).)()(5r, jf. sdjy. ibbern, eb(b)ern, epern ofl.
(JTusch.54.252.348. Feilb. DF.V.40) samt Eben (CGRafn.
Flora. II.252), Ebnetræ (smst.). – Ypring olgn. (m. flt. -er).
DF.V.38ff. – om andre dial.- former (nyffer olgn.) se
MDL.377. JTusch. 252. DF.V.40). flt. d. s. (ty. iper (ypern,
17

ibbern, effern, epen, yfen ofl.), holl. iep (yp(en), ijpe, jep(en)
ofl.), jf. fr. ypréau olgn. (alle om elm; i fr. dog ogs. om seljepil
og sølvpoppel); formodentlig af det flamske bynavn Yperen
(Ypres) (jf. dog DF.V.38ff.); nu vist kun dial.) betegnelse
for (skud af) forsk. træer (ahorn, avnbøg: DF.V.39f.);
navnlig om el m, Ulmus, oftest: storbladet elm, U. glabra.
Viborg.Pl.(1793).53. Alm (eller, som det mange Steder kaldes,
Yppern). JakobJakobsen.Havebog.(1809).2. 50 Ypern.
MR.1841. 316. *Der stod han . . beskygget | Af Yperns mørke
Blad. Winth.HF.298. (paa voldene i en nordtysk by) vokser
kun Ypern i lange Rader. KLars.PT.2. DF.V.38ff. hertil bl. a.
Ypern-busk (dvs.: ypern tilklippet som busk. VSO.), -gren,
-hæk (dvs.: hæk af ypernbuske. VSO), -træ
(Cit.1785.(Lyngby-Bogen.1937. 258). VSO. DF.V.40. jf. ovf.
sp. 110855).
Grissel, en. (Grisle. Moth.G263. VSO. OrdbS. (sjæll.).
Gresel. SjællBond.94. AarbPræstø. 1923.30. Gresle.
AarbFrborg.1918.45). flt. grisler. (ænyd. grissel, grisle, sv.
grissel, grissla, no. grisl; til II. grisle; nu kun dial.) stang
med træplade paa enden, hvor med brød (som skal
grisles) sættes ind i ovnen. VSO. *Lade dem (dvs.:
jættevæsner) ride i Jotun-Kraft, | Baade paa Grissel og
Kosteskaft. Grundtv.PS.V.518. MO. Feilb. BL.72.
Thorsen.140.
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