Værkets katalogisering af
Imiterede elementer

KATL.: OH-110327

FIG.: 051
Askebæger

KATL.: OH-110327
(model 1:1)

DEFINITION OG FUNKTION:

askebæger substantiv, intetkøn
BØJNING -et eller ..bægret, ..bægre (eller -e), ..bægrene
(eller -ne)
Betydninger
beholder til opsamling af aske og skod fra rygning, ofte
udformet som en lille, flad skal af fx metal, glas eller ler
ORD I NÆRHEDEN lighter, rygebord
EKSEMPLER fyldte/overfyldte askebægre, tømme askebægre

OBJEKT: 052
Væghylde, IKEA (model 1:1)

KATL.: OH-110327

80 x 25 x 5 cm

DEFINITION OG FUNKTION:
hylde substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
UDTALE [ˈhylə]
OPRINDELSE svensk hylla beslægtet med hjald 'stillads af
stænger hvor hønsene sover om natten'
Betydninger
1. vandret plade der bruges til at opbevare noget pa, fx i en
reol eller et skab eller fastgjort pa en væg med flere
lignende plader
1.a møbel, fx mindre reol, med flere sadanne plader ofte
placeret sammen
SE OGSA amagerhylde
ORD I NÆRHEDEN opbevaringsmøbel

FIG.: 053
Indrammet farvefotografi af Gård
Motiv: Ove Hansens Barndomshjem (model 1:10.000)

KATL.: OH-110327

ramme: træ, 50 x 70 cm
glas
fotografi
DEFINITION OG FUNKTION:
ramme1 substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
UDTALE [ˈʁɑmə]
OPRINDELSE fra middelnedertysk rame 'søjle, støtte, ramme'
Betydninger
1. (firkantet) indretning, ofte af trælister, til indfatning eller
omkransning af en genstand, fx et maleri
ORD I NÆRHEDEN hegn
1.a indretning af lister eller andet som udgør den bærende
del af noget
ORD I NÆRHEDEN chassis, stel, skrog
1.b OVERFØRT sammenhæng som noget ses i eller befinder
sig i
SYNONYM kulisse
ORD I NÆRHEDEN relation, kontekst
1.c OVERFØRT begrænsning eller afgrænsning af noget, fx en
aktivitets udfoldelse
ORD I NÆRHEDEN begrænsning, maksimum, afgrænsning,
maksimumgrænse, maksimalværdi

OBJEKT: 054
Bord (model 1:1)

KATL.: OH-110327

Bøg, hvid maling
diameter: 67,8 cm
DEFINITION OG FUNKTION:
bord substantiv, intetkøn
BØJNING betydning 1: -et, -e, -ene betydning 2: -et, -, -ene
UDTALE [ˈboˀɐ] ̯ i sammensætning [ˈboɐ- ̯ ]

OPRINDELSE norrønt borð, engelsk board oprindelig med
betydningen 'bræt'
Betydninger
1. møbel med som regel fire ben og med en vandret plade
som man kan sidde ved
ORD I NÆRHEDEN spisebord, køkkenbord, spisestuebord,
langbord, sofabord, tebord
1.a spisning; maltid; række af mad- eller drikkevarer som
indtages i fx en husholdning GRAMMATIK især i bestemt form
singularis
1.b OVERFØRT tænkt bord hvorpa der lægges en eller flere
arbejdsopgaver som skal udføres GRAMMATIK især i bestemt
form singularis
1.c OVERFØRT tænkt bord hvorpa der lægges noget som skal
frem i lyset sa man kan konstatere dets eksistens GRAMMATIK
især i bestemt form singularis

OBJEKT: 055
Radio, retrodesign (model 1:6)

KATL.: OH-110327

indhold / auditivt output:
konstrueret musik med titlen:
“Réflexions sur la nature de l'esprit humain”
DEFINITION OG FUNKTION:
radio substantiv, fælleskøn
BØJNING -en, -er, -erne
UDTALE [ˈʁɑˀdjo]
OPRINDELSE fra engelsk radio, afkortning af radio set el.lign.,
af latin radius 'strale'
Betydninger
1. apparat der kan modtage radiobølger og gengive dem som
lyd
SYNONYMER mere formelt radiomodtager, radioapparat fagligt
receiver
ORD I NÆRHEDEN spille, grammofon, musikanlæg,
bandoptager, stereoanlæg

OBJEKT: 056
Kop, rød (Model 1:10.000)

KATL.: OH-110327

10,4 x 7,2 cm
keramik, rødglassur
DEFINITION OG FUNKTION:
kop substantiv, fælleskøn
BØJNING -pen, -per, -perne
UDTALE [ˈkʌb]
OPRINDELSE fra middelnedertysk kopp 'bæger', maske fra
senlatin cuppa 'bæger'
Betydninger
1. lille skalformet eller cylindrisk beholder til at drikke af,
typisk med hank og brugt sammen med en tilhørende
underkop til varme drikke fx af porcelæn eller ler
SE OGSA krus, glas, porcelæn, kaffekop, tekop, mokkakop
ORD I NÆRHEDEN kopper og tallerkener
1.a den mængde der kan være i en sadan beholder; portion
af en varm drik
SYNONYM kopfuld
ORD I NÆRHEDEN indhold i et glas vand, en flaske vin, et
bæger cremefraiche, en halv flaske vin, en skal yoghurt, en
hel flaske vin

OBJEKT: 057
Briller (model 1:1)

KATL.: OH-110327

DEFINITION OG FUNKTION:
briller substantiv pluralis
BØJNING -ne
UDTALE [ˈbʁεlʌ]
OPRINDELSE fra nedertysk brille (sg.), samme oprindelse som
beryl idet de første briller i middelalderen bestod af tilslebne
beryller

Betydninger
1. to slebne brilleglas indfattet i et stel som bæres foran
øjnene for at korrigere for synsfejl, idet stellet hviler pa
næseryggen og oversiden af ørerne
ORD I NÆRHEDEN mikroskop
EKSEMPLER stærke briller, et par briller kontaktlinse, et par
briller, halvbriller, monokel
1.a OVERFØRT bruges for at udtrykke at noget ses ud fra et
bestemt synspunkt eller en bestemt baggrund eller
vurdering
ORD I NÆRHEDEN i nogens øjne, set med barneøjne, efter
manges mening, for nogens del

FIG.: 058
Lysestage 1 (model 1:1)

KATL.: OH-110327

glas, farvet, stribet
DEFINITION OG FUNKTION:
lysestage substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
UDTALE [ˈlysə-]
Betydninger
(dekorativ) holder til et eller flere stearinlys, ofte til at stille
pa fx et bord
SYNONYM stage
ORD I NÆRHEDEN pynteting, messinglysestage, messingstage,
syvarmet lysestage, sølvlysestage, gulvlysestage

FIG.: 059
Lysestage 2 (model 1:1)
glas, gennemsigtig
ref. FIG.: 022 , KATL.: OH-110327

KATL.: OH-110327

OBJEKT: 060
Kaffekande (model 1:1)

KATL.: OH-110327

- fra kaffemaskine*
DEFINITION OG FUNKTION:
kande substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
UDTALE [ˈkanə]
OPRINDELSE norrønt kanna, oldengelsk canne enten fra latin
canna 'siv, rør' eller af et hjemligt ord beslægtet med kane
Betydninger
1. beholder med hank og tud, fremstillet af keramik, metal,
glas el.lign. og beregnet til opbevaring og servering af
drikkevarer
ORD I NÆRHEDEN beholder, karaffel, kaffekande,
sølvkaffekande, termokande, stempelkande, kolbe
1.a den mængde væske der kan være i en sadan beholder
ORD I NÆRHEDEN indhold, en hel flaske vin, en karaffel vand,
kop te, en halv flaske vin, en krukke honning, en flaske vin

*kaffemaskine substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
UDTALE OPRINDELSE kendt fra 1968
Betydninger
elektrisk apparat der laver kaffe, typisk ved at vand fra en
beholder opvarmes, ledes hen over en (glas)kande og
langsomt løber ned i kanden gennem et filter med malede
kaffebønner
ORD I NÆRHEDEN elapparat, vaffeljern, cappuccinomaskine

FIG.: 061
Bordskåner (model 1:1)
DEFINITION OG FUNKTION:

KATL.: OH-110327

bordskaner substantiv, fælleskøn
BØJNING -en, -e, -ne
UDTALE [-ˌsgɔːnʌ]
Betydninger
(rund eller firkantet) plade el.lign. af fx kork, træ eller metal
til at stille varme gryder, fade m.m. pa ORD I NÆRHEDEN
drypbakke ølbrik bageplade

OBJEKT: 062
Faglitterære bøger , videnskabelig

KATL.: OH-110327

m. refererende titler
DEFINITION OG FUNKTION:
bog1 substantiv, fælleskøn
BØJNING -en, bøger, bøgerne
UDTALE [ˈbɔˀw] pluralis [ˈbøjˀʌ] i sammensætning [ˈbɔw-]
OPRINDELSE norrønt bok, oldengelsk boc 'bøgetræ' sigter til at
man i Norden tidligst skrev pa plader af bøgetræ
Betydninger
1. trykte eller beskrevne blade af papir indbundet eller pa
anden made sammenhæftet i rækkefølge sa de danner en
helhed, ofte en sammenhængende tekst, beregnet pa at
blive læst
SE OGSA hæfte
ORD I NÆRHEDEN bogværk, titel, bogtitel, værk1, storværk,
skrift

OBJEKT: 063
Skønlitterære bøger , fiktive

KATL.: OH-110327

m. refererende titler
ref. FIG.: 022 , KATL.: OH-110327

OBJEKT: 064
Hjemmelavet vase ,

KATL.: OH-110327
ler / keramik*

DEFINITION OG FUNKTION:
vase substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
UDTALE [ˈvæːsə]
OPRINDELSE fra fransk vase fra latin vas 'kar'
Betydninger
beholder af fx glas, porcelæn eller ler med flad bund og en
abning foroven, ofte høj, slank og kunstnerisk udformet,
evt. dekoreret beregnet til opbevaring af afskarne blomster
eller som pyntegenstand
SE OGSA krukke, potte
ORD I NÆRHEDEN nipsgenstand, porcelænsfigur

*keramik substantiv, fælleskøn
BØJNING -ken
UDTALE [keɑˈmig]
OPRINDELSE fra græsk keramike (techne) 'pottemagerkunst',
af keramos 'ler'
Betydninger
1. hardt, varmebestandigt materiale der bestar af brændt ler,
ofte tilsat forskellige andre mineralske bestanddele, og
bruges til fremstilling af kunst- og brugsgenstande samt
inden for teknik fx i komfurer, motorer og tandfyldninger
ORD I NÆRHEDEN glimmerler, lertøj, terrakotta, porcelæn,
chamotte, stentøj
1.a brugs- eller kunstgenstande af brændt ler, især i form af
lertøj fx tepotter, relieffer, fade eller lysestager
ORD I NÆRHEDEN brugskunst, stentøjsarbejde, raku, fajance,
terrakotta
1.b fremstilling af brugs- eller kunstgenstande ved formning,
brænding og glasering af ler m.m. ogsa om det handværk
der benytter denne metode
ORD I NÆRHEDEN silkemaling, peddigrør, akvarelmaling,
blomsterbinding, croquis, kartoffeltryk

FIG.: 065
Neglesaks (model 1:1)

KATL.: OH-110327

DEFINITION OG FUNKTION:
neglesaks substantiv, fælleskøn
BØJNING -en, -e, -ene
UDTALE [ˈnɑjlə-]
Betydninger
saks med korte, buede klinger der kan følge neglens
krumning
ORD I NÆRHEDEN saks, lysesaks, frisørsaks, broderesaks,
skræddersaks, takkesaks, cigarklipper

OBJEKT: 066
Negle

KATL.: OH-110327

- fra menneske
DEFINITION OG FUNKTION:
negl substantiv, fælleskøn
BØJNING -en, -e, -ene
UDTALE [ˈnɑjˀl]
OPRINDELSE norrønt nagl, oldengelsk nægel, latin unguis
'negl, klo'
Betydninger
let hvælvet, glat hornplade der dækker oversiden af hver
finger- og taspids
ORD I NÆRHEDEN ekstremitet, fingernegl, lillefingernegl,
tommelfingernegl, storetanegl, tanegl, neglerod
EKSEMPLER nedgroede negle, kunstige negle, lange negle,
røde negle, bide negle

OBJEKT: 067
Vatpind

(model 1:1)
m. ørevoks
brugt for en halv time siden

DEFINITION OG FUNKTION:

KATL.: OH-110327

vatpind substantiv, fælleskøn
BØJNING -en, -e, -ene
Betydninger
tynd pind af træ eller plastic forsynet med en lille tot vat for
enden, bruges især til hygiejniske formal, fx til rensning af
ører
ORD I NÆRHEDEN hartørrer, renseserviet, vatkugle, vat,
vadserviet

FIG.: 068
Sokker, brugte (model 1:1)

KATL.: OH-110327

DEFINITION OG FUNKTION:
sok substantiv, fælleskøn
BØJNING -ken, -ker, -kerne
UDTALE [ˈsʌg]
OPRINDELSE via oldengelsk socc fra latin soccus 'lav sko af
blødt stof'
Betydninger
1. kort strømpe som dækker foden og anklen og evt. det
nederste af underbenet
SE OGSA soklet
ORD I NÆRHEDEN strømpe, halvstrømpe, ankelsok,
knæstrømpe, ragsok, skisok, uldsok
EKSEMPLER hjemmestrikkede sokker, uldne sokker, hullede
sokker, sure sokker, vade sokker, tykke sokker

FIG.: 069
Sko, 4 år gamle
DEFINITION OG FUNKTION:
sko1 substantiv, fælleskøn
BØJNING -en, -, -ene
UDTALE [ˈsgoˀ]

KATL.: OH-110327

OPRINDELSE norrønt skor, tysk Schue oprindelig med
betydningen 'skind der dækker'
Betydninger
1. fodbeklædning som bestar af en sal (med eller uden hæl)
og en overdel som omslutter foden helt eller delvis;
fastholdes ofte pa foden ved hjælp af snører, spænde,
elastik eller burreband
ORD I NÆRHEDEN handske, fodtøj, skotøj, fodbeklædning,
damesko, herresko, børnesko

OBJEKT: 070
Pude, gul (model 1:1)

KATL.: OH-110327

DEFINITION OG FUNKTION:
pude substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
UDTALE [ˈpuːðə]
OPRINDELSE gammeldansk puthæ, svensk puta egentlig
'noget oppustet, opsvulmet'
Betydninger
1. mindre pose af især stof som er stoppet med dun,
skumgummi, kunststof eller andet blødt materiale, og som
bruges til at hvile hovedet pa, sidde pa eller læne sig mod
eller som pynt
ORD I NÆRHEDEN sengelinned, underdyne, sofapude, trøster,
pølle1, hynde, sofahynde

OBJEKT: 071
Sofa (model 1:1)

KATL.: OH-110327

DEFINITION OG FUNKTION:
sofa substantiv, fælleskøn
BØJNING -en, -er, -erne
UDTALE [ˈsoːfa]
OPRINDELSE via fransk fra tyrkisk sofa 'forhøjning dækket
med tæpper' fra arabisk suffa 'afsats, hylde, bænk'

Betydninger
polstret, flerpersoners siddemøbel som har ryg- og armlæn,
og som typisk star i en stue, fx sammen med et sofabord og
en eller flere lænestole oftest betrukket med stof eller læder
SE OGSA divan
ORD I NÆRHEDEN møbel, divaneser, ottoman, sofagruppe,
sofahjørne, hjørnearrangement

OBJEKT: 072
Projektor (model 1:1)

KATL.: OH-110327

DEFINITION OG FUNKTION:
projektor substantiv, fælleskøn BØJNING -en, -er, -erne
UDTALE [pʁoˈɕεgtʌ] eller [pʁoˈjεgtʌ] pluralis [-ɕεgˈtoːʌ] eller [-jεg
ˈtoːʌ]
OPRINDELSE fra engelsk projector, afledt af verbet project
'projicere', jævnfør projektør
Betydninger
optisk apparat der bruges til fremvisning af lysbilleder, film
el.lign. pa fx et lærred eller en skærm fx en
overheadprojektor
SYNONYM sjældent projektionsapparat
ORD I NÆRHEDEN fremviser, overhead2

OBJEKT: 073
Brugte Bukser

KATL.: OH-110327
,

lagt fra sig med henblik pa at skulle vaskes

DEFINITION OG FUNKTION:
bukser substantiv pluralis
BØJNING -ne
UDTALE [ˈbɔgsʌ] i sammensætning bukse-: [ˈbɔgsə-]
OPRINDELSE fra nedertysk buxe egentlig 'bukhose, benklæder
af bukkeskind'
Betydninger

1. beklædningsgenstand der dækker underlivet og omgiver
hvert af benene med et kort eller langt rørformet stykke stof
SYNONYMER fagligt buks gammeldags, forskønnende
benklæder
ORD I NÆRHEDEN cowboybukser, jeans, blue jeans,
denimbukser

OBJEKT: 074
Væglampe (model 1:1)

KATL.: OH-110327

DEFINITION OG FUNKTION:
væglampe substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
Betydninger
lampe som er monteret pa væggen

OBJEKT: 075
Cigaretpakke
m. cigaretter

KATL.: OH-110327

DEFINITION OG FUNKTION:
cigaretpakke substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
UDTALE
Betydninger
emballage til en bestemt mængde (typisk 10 eller 20)
cigaretter

OBJEKT: 076
Habitjakke og skjorte på bøjle

KATL.: OH-110327

DEFINITION OG FUNKTION:
Habitjakke substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
UDTALE [ˈjɑgə]
OPRINDELSE via middelnedertysk fra fransk jaque
'pansertrøje', af uvis oprindelse
Betydninger
1. enkelt- eller dobbeltradet beklædningsgenstand til
overkroppen, typisk med revers, skulderpuder, brystlomme
og lommer nederst pa forstykkerne bruges af mænd
sammen med bukser og af kvinder sammen med nederdel
eller bukser
SE OGSA blazer
ORD I NÆRHEDEN skjorte og bukser, cardigansæt, jakke og
nederdel, buksedragt, spadseredragt, buksesæt
skjorte substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
UDTALE [ˈsgjoɐd̯ ə]
OPRINDELSE norrønt skyrta, oldengelsk scyrte vistnok
beslægtet med engelsk short og oprindelig med betydningen
'kort klædning'
Betydninger
beklædningsgenstand til overkroppen, typisk af tyndt, glat
stof, gennemknappet, med flip eller stiv krave og med korte
ærmer eller med lange ærmer der afsluttes med manchetter
SE OGSA bluse

OBJEKT: 077
Bøjle, rød (model 1:1)

KATL.: OH-110327

DEFINITION OG FUNKTION:
bøjle substantiv, fælleskøn
BØJNING -n, -r, -rne
UDTALE [ˈbʌjlə]
OPRINDELSE norrønt bygill, middelnedertysk bogel beslægtet

med bøje og bue
Betydninger
smalt, bueformet stykke træ, plastic eller metal som har en
krog i midten til at gribe fat om en rund stang i en
garderobe, og som man bruger til at hænge en frakke,
jakke eller skjorte pa
ORD I NÆRHEDEN paklædning, bøjlestang, stang

