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FORORD

DA ordbogens første halvbind udsendtes i efteraaret 1918, opfordrede vi

læserne til at meddele redaktionen mulige mangler og fejl og at ind-

sende bidrag, skrevet paa sedler, til berigelse af ordbogsmaterialet for de

utrykte afsnits vedkommende. Særlig den sidste del af opfordringen er blevet

fulgt, idet vi har haft den glæde at modtage en række bidrag, lige fra en en-

kelt citatseddel eller oplysning til digre seddelbunker, hvad der allerede har

vist sig at have stor betydning ved redaktionen af de paagældende ord. Vi

vil derfor være meget taknemmelige for ogsaa fremtidig at modtage saadanne

bidrag (skrevet paa sedler som den i første halvbind vedhæftede: 8 X 18 cm).

I denne forbindelse tilføjer vi, at enhver, der maatte ønske det, kan faa til-

sendt de lister, vi lejlighedsvis udsender, over ord og udtryk, som ordbogen

særlig ønsker citater paa.

De mange, der, siden ordbogen begyndte at udkomme, har vist værket

interesse paa den nævnte maade, bringer vi en varm tak, idet vi her kun

kan nævne dem, der har sendt os stadige eller særlig vægtige bidrag : kontor-

chef i finansministeriet Hans Bjarne, docent, dr. phil. Hans Brix^ overkirurg,

dr. med. Jonas Collin, cand. theol. Hans Fang, adjunkt Hans Hansen, Viborg,

pastor emer. Otto Kalkar, stud. mag. Knud B[retzsghmer, dr. phil. Marius Kri-

stensen, Askov, overgartner ved Botanisk Have Axel Lange, cand. mag. Th.

Lind, Bogø, bibliotekar Raphael Meyer, skoleinspektør P. Petersen, Hillerød,

cand. mag. Poul Poulsen, dr. phil. Ernst v. d. Regke, landsdommer G. D. Rump,

forfatteren Erik Skram, raadhusbibliotekar Julius Salomon og højskolelærer,

forfatter Anders Uhrskov.

Endelig maa vi nævne som langt den vigtigste forøgelse, ordbogsmate-

rialet har faaet, at pastor emer. Hans Dahl med stor uegennyttighed har

tilladt os at udnytte de omfattende samlinger, han gennem et langt liv har

tilvejebragt. De udfylder paa flere punkter ordbogens eget materiale, og vi

takker meget pastor Dahl for den velvilje, han herved har vist os.

Paa en anden maade end den ovenfor nævnte har ordbogen kunnet

glæde sig ved støtte og interesse fra forskellige personers og institutioners

side, idet vi efter derom fremsat ønske har modtaget en række tidsskrifter og

andre periodiske skrifter, som gennemgaas og udskrives til brug for ordbogen.

Vi nævner (foruden de paa Gyldendalske Boghandels forlag udkommende pu-

blikationer) følgende: Aarbøger udg. af Hist. Samfund for Aarhus Stift, Aar-

bog for Frederiksborg Amt, Hardsyssels Aarbog, Historiske Aarbøger udg.

af Hist. Samfund for Holbæk Amt, Aarbog udg. af Hist. Samfund for Køben-



havns Amt, Lolland-Falsters hist. Samfunds Aarbog, Aarbog for Hist. Sam-
fund for Præstø Amt, Historisk Aarbog for Skive og Omegn, Aarbog for

Hist. Samfund for Sorø Amt, Historisk Aarbog for Thisted Amt, Vejle Amts
Aarbøger, Vendsysselske Aarbøger, Aarsskrift for Svendborg Amt, Fra Him-
merland og Kjær Herred, Fra Ribe Amt, Svenska Akademiens Handlingar,

Historiske Meddelelser om København, Det kgl. Danske Videnskabernes Sel-

skabs Historisk-filologiske Meddelelser, Oversigt over Det kgl. Danske Viden-

skabernes Selskabs Forhandlinger, Samlinger til jydsk Historie og Topografi,

Skrifter utg. af Videnskapsselskapet i Kristiania, Studier fra Sprog- og Oldtids-

forskning, Historisk Tidsskrift, Nordisk (Letterstedtske) tidskrift, Vor Fortid

samt en række afhandlinger af Uppsala Universitets Årsskrift og af Skrifter

utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.

Vi bringer udgiverne af ovennævnte publikationer vor bedste tak.

Til slut takker vi de institutioner og enkeltpersoner (se bind I s. LI), der
stadig til uvurderiig støtte for ordbogen har ydet os sagkyndig hjælp.

Alle bidrag: bøger, tidsskrifter osv. saavel som sedler, bedes sendt ord-
bogens redaktion under adresse: Det kgl. Bibhotek, København. K.

København, i marts 1920

Paa ordbogens vegne

LIS JACOBSEN H. JUUL-JENSEN



Basar Basilisk

Basar, en. [ba'sa-V] ^i.-er. (afpersisk ba-
zar; se JurTidsskr.1915.322) i) om orien-

talske forhold: gade ell. torv med køb-
mandsboder. *SuleimaI Solen skinner

j

paa Boderne i Bsizaxen.Drachm.VIIl.391.
Sal. II. 637. jf. : Under de udspændte Solseil

viste man sig i de nyeste Moder, talte om
Dagens Begivenheder, spiste Is og Frug-
ter. Det var en sand Bazar for Sladder,
Luxus og Pragt. Etlar.SB.144. 2) om euro-

pæiske forhold. 2.1) butik ell. især større

bygning med flere butikker, hvor forsk, varer,

især galanterivarer olgn., sælges. Sal.ll.

637. TelefB.1918.sp.2083. 2.2) om udsalg

af forsk, varer, som er skænket til bortsalg i

velgørende øjemed; dels om boderne (teltene):

Bøgh.JT.200. nu spredtes man rundt om-
kring ved Gynger, Bazarer og i Bevært-
ningstelte — alt sammen til Fordel for
Selvbeskatningen. Drachm.IX.395. dels om
hele velgørenhedsforetagendet: Vil man
holde en Bazar og lodde mig bort? Nej,
nej, jeg er en enlig Mand, som maa sørge
for mig selv. Rode.SF.6S.
Bas(c]i)lik, en. [baj- ell. bas'li^] (fra

russ. bajlik; opr. tyrk.; nu 1. br.) hætte af
ejendommeligt snit med lange flige, som kryd-
ses under hagen og knappes ell. bindes i nak-
ken. Det (o: en julegave) var en dejlig

brun Baschlik med SUkekvaster og Silke-
besætning og Skindbord. JakKnu.GS.19.
inde i den blå Baslik glødede hans Kinder,
og Sneen klumpede sig om hans Pels-
støvler. Kidde.AE.I.40.

I. Base, en. ['ba-sa] flt. -r. (fra fr. base
(i denne bet. først brugt af Rouelle 1754);
sa. ord som Basis, idet basen opfattedes som
grundlaget for et salt; kern.) navn paa visse

forbindelser af metal, ilt og brint (jf.
Æsk^. det haglede ned med Ilter og Baser,
med Klorider, Sulfater, Hydrater og endnu
mange andre Ord. Bergs.GF.II.206. Christ.

Kem%.12. jf. vAph.Chym,.I.582.
II. base, V. se badse.
Baselmaner, pi. se Basleman.
basere, v. [ba'se'ra] -ede. (af fr. baser;

afl. a/" Basis; især O) lægge grundlag (grund-
vold); underbygge; opbygge paa et vist

grundlag. Verdensklogskabens bredt ba-
serede Trampe. JPJac.11.179. \\ næsten kun
overf. , især t udtr. være baseret paa , være op-
bygget paa; hvile paa. PalM.V.185. Hele
det nuværende Samfund var baseret paa
Uretfærdighed mod Kvinden. AndNx.MS.
127. han baserede sine teorier paa en
række fakta

\

Båset, subst. se Basset.
Bas-fiol, en. [III] (nu 1. br.) J" d. s. s.

III. Bas 4. (Kalk.1.110). VSO. Davids.KK.
46. Sal.X.890. -horn, et. [III] J^ hans
Stemme, der ellers lignede et Bashorns,
fik noget af en dyb Obos blide Klang.
Schand.UM.258. MusikL.1.53.
Basilie, en. [ba'si'ha] CBasiiikum (J

Tusch. 154. jf Schaldem.HB.il. 189), tid-

ligere ogs.: Basnik(e) (Moth.B76. vApLNath.

1.189. HaveD.(1762).46.VS0.)). flt. -r. (ænyå.
basili(k)e (JTusch.154) ; fra lat. basilicum)
2( navn paa en dyrket, vellugtende plante af
de læbeblomstrede, Ocimum Basilicum L.
*Ve Rose, ve Liliel

|
ve kruset Basilie !

|

Selv Jer Kejserkroner
| han ('o: døden)

ikke skaaner. BrandesJV.412. || i sa. bet.

Basilie-urt(VareL.-72), f Basilien-urt (vAph.
Nath.I.190), Basilikum-urt (yareL.^72).

10 Basilika, en. [ba'si'lika] flt. -er ell.

basiliker, (fra gr. basilika (oikia), kongeligt

hus; arkæol. og æstet.) om græske og romerske
forhold: offentlig pragtbygning, især

benyttet til forsamlings- ell. reissal. JBaden.
FrO. Plan af en Basilika i Pompeji. Sal.

11.647.
II
om de ældste kristne kirker

(som havde samme form som de hedenske
basilikaer). Af forkristeUge Basihker med
Trætag er der ikke bevaret nogen, men

20 man kan danne sig en ForestUling om
dem ved at betragte de ældste kristne
Basihkaer. OpfB.^ 1.416. \\ kirkebygning i

romansk stil fra en senere tid. Veng Klo-
sterkirke vea Skanderborg (er en) Etskibet
Basilika. SalJI.648.
Basilik(e), Basilikmu, en. se

Basilie.

Basilisk, en. [basi'lis^] Møysg.AG.147.
flt. -er. (ænyd. d.s.; af gr. basiliskos, egl.:

30 lille konge (jf. u. bet. i).) I) i folketroen:

et uhyre med næb og kløer og kongekrone
paa Iwvedet; if. dansk folketro: en slange

med hanehoved. vAph.Nath.I.190. Oehl.L.I.

50. I Kjældere, som længe have staaet

lukkede, fandtes i gamle Tider Basilisker,

som man ikke saae; men som ved at see
paa et Menneske dræbte ham. Ørst.I.112.

Basilisken, Uhyret født af et Haneæg,
usaarlig for hvert Vaaben, kun ei for

40 Synet af sin egen gruelige Skikkelse.
HCAnd.IX.234. Du veed, at af den gamle
Mjød kan blive en Basilisk, smst.lll.109.

det gaaer med Barnets Uskyldighed, som
med Basilisken: den maa døe, naar den
faaer sig selv at see. smst.1.5. Dania.II.341.

jf. (overf): *Men vee dig, om ethaabløst
Ønske slæber

|
Sig uformærkt i Glædens

Egn med dig!
|
O denne Basilisk er

lumsk, den dræber | Din Rolighed. Faye.

50 (Eahb.LB.II.271). samt: *Oprøret
|
Sover

i Ægget som en Basilisk;
|
Den tynde

Skal kan briste naarsomhelst. Recke.BB.
32.

II
brugt som skældsord. Ew.VI.279. Du

troløse, ugudelige Qvindel din Basilisk.

Gylb.II.267. 2) (især bibl.) giftigt kryb;
giftslange, jeg sender iblandt Eder
Slanger, Basilisker, som ikke lade sig

besværge, og de skulle bide Eder. Jer. 8.

17. Tilsidst skal (vinen) bide som en
60 Slange, og stikke som en Basilisk. Ords.

23.32. Holb.Ep.III.il. *Hvem gav sin

Søn en Basilisk, | Naar hånd forlanger
Kiød og Fisk. Brors. 141. 3) (zool.) navn
paa en slægt af den ny verdens leguaner, Basi-

liscus americanus. BøvP.III.143. en Dame,
der havde en Hudkam paa hvert Kindben

Rentrykt »Vb 1919



Basiliskblik Baslatter

ligesom Bassiliskerne. JVJens.EE.158. C9

Basilisk-blik, et. [1] hvast, lynende

blik. CBernh.L171. CP -æg, et. [1] (overf.:)

Bist.FT.247—8. QP -«rje, et. [11 (jf. -blik;.

Blich.III.227. (de) halvt tilgroede Basilisk-

øjne formelig sprudede af Ondskab. Pont.

LP.VI.47.
Basis, en. ['ba'sis] best. f. (1. br.) basen

(JLUss.Den græske Søilebygnings Udvikling.

(1894).51). flt. (1. br.) baser (smst; jf. Berl

Tid."/i-A918.Aft.7.sp.l). (af gr. basis; jf. I.

Base; især O) 1) underdel, hvorpaa noget

hviler; grundvold; fodstykke. JBaden.
FrO. spec. (bygn.): (arkitektonisk) basis,

fodstykke (sokkel) paa mur olgn., især paa
søjle (søjlefod). SaUII.723. smst.347. \\

(overf.) grundlag; forudsætning, den
sande Basis, paa hvilken Constitution og
Regieringens Høihed sikkerst grunder sig,

er ene Sandhed og Aabenhiertighed. Birck-

ner.Tr.64. *Af det (o: haabet) sin Fylde
hele Livet faaer,

|
Der paa dets brede

Basis ud sig strækker. PalM.V.379. Pointen
i Sophys Sværmen, Basis, om jeg saa maa
sige, for hendes Hjertes Udvikling var
mine Vers. ChievitzA.Becke.D.57. Jeg har
ordnet mit erotiske Liv, som det passede
for min Natur . . paa en bred Basis. SvLa.
BG.183. vi (er) vedblivende . . villige til

Forhandling om vore Lønkrav, selv om
Basis herfor skulde blive en anden end
den af os fremsendte. BerlTid.^hl905.Aft.
2.sp.3. Grønlandshvalen har (i det nordlige

Grønland) dannet Basis for en ganske
glemt Redskabskultur. smst.^^kl918.5.sp.2.

afhandlingen er skrevet paa basis af en
andens undersøgelser

j 2) ^ udgangs-
punkt for militære foretagender; opera-
tionsbasis. Sal. XIII. 907. Det antages
ikke, at U-Baadene har nogen Basis hver-
ken i Sydamerika eller andetsteds uden
for Tyskland. PoVia918.1.sp.6. 3) (mat.)
et logaritmesystems grundtal. Sal.II.650. ||

(nu 1. br.) grundlinien i en geometrisk
figur. 8ylvius.Geom.20. vAph(1759). Aller.

1.273. 4) (bot.) den del af en knop, hvoraf
de øvrige dele udvikles (knopgrunden). Drejer.
BotTerm.18.
Bask, et. [bas^r] flt. d. s. (ænyd. d. s.;

af baske; nu 1. br.) lydeligt slag; klask;
smæk. Moth.B76. VSO. det sidste Bask
en Fugl gør med Vingerne. AHenningsen.
PolensDøtre.(1901).148. |i spec. om prygl.
Moth.B76. VSO. *Var du min, du Spids-
lærke! I Saa fik du sku Bask. Rosenk.Ven-
nemtsFest.(1826).55. Feilb.

||
(nu næppe

br.) om selve den ved slaget frembragte lyd;
klask. Han slog ham, saa det gav et
Bask. VSO. baske, v. ["basga] IIøysg.S.
111. (f sj. barske. Æreboe.27). -ede. {ænyd.
d.s., SV. dial. baska, nt. batschen, %. pat-
schen; vistnok lydefterlignende; jf. badse)
1) give (især smaa, hurtige) lydelige
slag; nu kun om klaskende slag af no-
get fladt, mindre haardt olgn. 1.1) baske
. . med henderne. Moth.B'77. VSO. hun

(svarede) kort, og baskede med sin Kjep
i Lyngen. Blich.(1846).L36. (hunden) ba-
skede med Halen op ad Dørkarmen. Schand.
BS. 157. *Stormvejr slaar

|
de baskende

Kappers Folder. Gjel.Br.252. sa.M.411.
1.2) spec. om vingeslag. Moth.B77. *Ørnen,
han basker med Vingen kry. Grundtv.PS.
VII.345. en And, der . . baskede Vandet
med sine Vingeslag. PMøll.I.371. den vilde

10 Skovdue ..baskede med sine Vinger Løven
paa Manken. IICAnd.V.199. smst.VII.175.
Raager og Krager kom (flyvende) med
baskende Vingeslag. Wied.S.287. jf. (overf.)

:

Drachm. T. 30. || m. præp. ell. adv. : be-

væge sig baskende; flyve med baskende
vinger. *naar (strudsen) basker sig iveiret

(1871: svinger sig i Højden),
|
Leer den

ad Hest og Rytter. Monrad.Ps.ll3. Bogan.
1.129. (hunden) sprang ind paa Busken,

20 Sneppen baskede op, blev skudt ned.
smst.iI.143. en Nattesværmer . . baskede
mod Lampekuplen med smaa Smæld. Gyr
Lemche.FS.24. jf. : Italienernes elskværdige
Egenskaber viser sig naturligvis ogsaa i

de større Byer, hvor det Skum paa Over-
fladen, som saa mange Rejsende basker
omkring i, har en ubehagelig snavset
Farve. JLHeib.It.l2. (sj.:) *Han fløjter

sin Vise, han flikker sin Sko
; |

han basker
30 (o : „gaar paa viften", svirer) og turer og

tumler. Sødb.GD.51. \\ baske sig, sj.

baske(s), vælte sig baskende (bade sig)

i varmt sand olgn. (de badende laa) alle

sammen og baskedes i det varme Sand.
BlichCl.III.103. især om fugle: Er der
Liggehøns, maa (Iwnsepigen) faa dem ud
at baske sig en Gang om Dagen. VortHj.
IV4.32. paa Møddingstedet laa lidt Straa
i skiddent Vand, hvori nogle Ællinger

40 baskede sig. CESim.53. Børn basker som
vevre Firben i Solskinnet. AndNx.S.202.
2) (nu næppe br. undt. dial.) spec: prygle;
slaa. Henrich gaaer imellem, og bliver
badsket af dem begge til han falder paa
Gulvet. Holb.Rpb.in.3. *At Advedøre
Mænd ey baske skal dit Øre. JFriis.216.
da min Hører kom, giorde hånd een Be-
gyndelse at barske mig brav af. Æreboe.
27. *Hveranden jo basker

|
Paa Tydsken

K) og gjør ham vred. IIeib.Poet.IX.89. de
(laa) alle tre . . og baskede hverandre
der ude paa Gaden. SKjær.FraStavnsbaan-
detsDage.(1888).319. Feilb. Baske-tag,
et. {<:iM.O.; efter no. sv. basketak; 1. br., især
spøg.) heftig, voldsom (bryde)kamp. (ofte
overf). HjælpeO. han skildrer de nordiske
Kæmpers Basketag med hinanden. Danne-
brog:^'^hl908.2.sp.l. Vi skal endnu engang
tage et Basketag med vor Skæbne. Pont.

60 LP.VIII.201. Kampen endtes af Oktober-
Sydvestens ubarmhjærtige Basketag, sa.

M.92. *Tag Basketag,
| med Sol og Vind I

BlichCl.Vi.lll.

Bas-latter, en. [HLl] (1. brj at slaa
en grov, fæl Baslatter op. PVJac. Breve.
46.



Basleman Basse

Basleman, en. (f Baslemanus. Reenb.
1.43). nu kun i fit Baslemaner [basla'ma'nar]
ogs. Basel(e)inaner. (Jf. sv. f baselmanus,
afnt. baselman(us), fordrejet affr. (je vous)
baise la main, (jeg) kysser (Dem) paa haan-
den; jf. fr. baisemain ell. baisement, og
ænyd. basilimanist, smigrer; se ogs. Basle-
ment, Basleri; nu kun som (bevidst) laan

fra Holb.) overdrevent (tomt) hø/lighedstegn;

kompliment. Baselmån .. kaldes en kre-
dens. Moth.Conv.B41. *var jeg hos, jeg
skulde vel |

Undskyldninger fremføre,
|

Ja baade med min Haand og Hæl
| Stor

Baslemanus giøre. Reenb. 1. 43. Ret lige

nu har vi Huset fuld af Gratulationer; af

skyldigste Tiennere og Tiennerinder, af

Jemerecommaner og Baselemaner. Holb.
Kandst.III.3. smst.IV.2. Komplementer og
Baselemaner og Karosser, det bryder jeg
mig ikke mere om end som saa. PAReib.
SkJ.251. Jeg troede, Eders Majestæt nu
var (ked af) alle de tomme Titularier og
Baslemaner. Ing.PO.1.54. Du er for lige-

irem mod min Kone . . Fruentimmerne
vil have, man skal gjøre Dikkedaer og
Baslemaner for dem. Hrz.V.36. det er
dog dejligt at være fri for alle de Basle-
maner, som saadan en Guvernanteplads
fører med sig. EBrand.0.31. CMøll. Hotel
Dama.(1891).100. PoUVilBOd. \ Basle-
ment, subst. d. s. (i flt. :) Complementer
og Baslementer har vi got Kiøb paa i

disse Tider. Holb.Jep.III.l. S Basleri,
et. [basla'ri-] d.s. (i flt.:) saadan en Gave
maatte jo følges med pæne Komplementer
og Baslerier. KMich.HE.63.
Baslik, en. se Baschlik.
Bas-negle, en. [III] J^ f-nøglen paa

den fjerde nodelinie. MusikL.(1801).35.
MusikL.1.53.
Basrelief, et, (i bet. 2:) en. ['bareli|æf

ell. bareli'æf] flt. -fer. (fra fr. d. s.; af bas,

lav, se III. Bas; æstet.) 1) relief med svagt
ophøjede figurer. CharloUenb.1794.8. Ti-
tus's Æreport, hvor man endnu i et næ-
sten udslettet Basrelief seer den syvar-
mede Lysestage. Oehl.Er.II.206. Sal.XIV.
1012. 2) (sj) kunsten at frembringe bas-

relieffer, det var egenlig Basreliefen, (Thor-
valdsen) var stor i. Oehl.Er.IV.186.

I. Basse, en, [ibasa] (sj. Bas [bas] (kun
i bet. i og i ssg. Vildbas)}, flt. -r. (æda.
bassi, oldn. (val)bassi, vildsvin (ogs.: bjørn
=: bessi, bersij; vistnok opr. kæleform: lille

svin (jf. oldn. b^rgr, oeng. bearh, oht. barah,
svin); se Arkiv.YII.153ff.; jf II. Basse) 1)

(poet.)vildsvin;vildbasse(jf. GvisQhtiSSQ).

*Som han (o: en hund) nu med en Basse
kom

I
I Færd, han Sviinet fatter

1
1 Øret.

Reenb.II.397. *Han blev saa stærk, som
den vilde Bas,

| Og mere snel, end en
Hare. Oehl.L.1.296. *Herr Bjørn, I bær
Jert Navn med Ret, I er i Talen hvas,

|

I viser gjerne Jer Huggetand alt som den
vilde Bas. HaucLSD.11.79. PMøll.ES.1.332.
Winth.IV.31. *For meget truer en Jæger:

Saar af Bassens Tand,
|
naar kvistebry-

dende bagfra vildt den stormer frem.
Gjel.Br.l27. 2) spøg. (kælende) ell. spot.

2.1) (dagl.) om svære, fede dyr, især han-
dyr; om „en Hest, Stud, Væder, &c." VSO.
(fx. til en hundehvalp:) din tykke basse

j

Esp.21 . 2.2) (dagl.) om mennesker (især af
hankøn), dels om en stor, stærk ell. tyk, vel-
næret person (mand, drengebarn). VSO. MO.

10 GadeordbJ* Esp.21. Feilb. dels (især dial.) om
en grov, overlegen, vigtig, tvær, sær
person olgn. („fyr") (jf. Brum(le)-, Bryde-,
Bulder-, Knurre-, Spradebasse olgn.). En
sær Basse. En underlig Basse. VSO. MO.
Feilb. jf Dania.III.108. Gravl.DB.L121.
dels kælende (især til mindre (drenge)bøm;

jf. Grise-, Knægte-, Kælebassej. Du yn-
dige Basse, siger ofte den forlovede Pige
til sin Kjæreste. Levin, (han) kaldte hende

20 ved Kælenavne, hvoraf Basse var det
hyppigste. AndNx.DB.147. Jesp.Nut.257.
2.3) (især som udtryk for væmmelse olgn.)

om forsk, (især større) insekter (jf. Skam-
basse^. *Gift eder med Bassen, det ganger
saa sødt,

|
Vi kunne da spille for Penge.

PMøll.1.12. Derfor surred det ogsaa saa-
dan med Humler paa det Sted; der var
igjen én, det maatte være en slem Basse,
saadan som han knurrede. Aakj.VB.52.

30 Havde hans fattige Mor ikke sendt ham
herhen saa ren som et nyslikket Lam, ja
uden med saa meget som en Basse (o: en
his) i Haaret. smst^S. Feilb. 3) (især sjæll

)

(tyk) hvedebakkelse (hvedekage); hvedebolle

(jf. Bassemand og Hvede-, Sukkerbasse^.
„Aislags Hvedebrød; saasom en Hvede-
tvebak, en Kringle, og deslige." VSO.
*Worm i Trekort aldrig snød — | Ro-
chow tidt en „Basse" nød. Microscopet.

40 ''V41856.6.8P.1. AntNiels.FL.1.78. (der) er
spist 3 .. Stykker Hvedebasse; Bassernes
Antal i Bakken er nu 2. SvLa.M.21. Gravl.
Øen.106. jf MDL. Thorsen. Feilb.

II. Basse, en. ['basa] (ogs. Bårse. HD
Lind.FraFrederikIIsTid.(1902).127). flt -r.

(ænyd. d. s. ; sa. ord som Bårse ; sat i forb. m. I.

Basse ; foræld.) kanon til brug paa et mindre
fartøj; mindre skibskanon; svingbasse.
*Med tvende Basser, Lod og Krud,

i
Samt

M fire gamle Stykker
|
Var samme Fartøy ru-

sted ud. JFriis.3. vi (ror) rask frem og
lade Bassen bryde løs. Ing.EM.III.215.
En Skytssort, der vistnok maa have staaet

i meget nært Slægtskab med de til Bag-
ladning indrettede Smedejerns Slanger,
er de saakaldte Barser eller Basser. OBlom.
KristianIVsArtilleri.(1877).132.

III. t Basse, en. flt. -r, d. s. s. Pasha.
*Min Nabo sig indbilder meer

|
End nogen

60 tyrkisk Basse,
|
Endskjønt han har kun

Carakteer
|
Udaf den sidste Klasse. Falst.69.

et stort tyrkisk Admiral-Skib, som førdes af

Bassen,IhTåhim.Mall.SgH.311.CFHm.SS.14.
IV. Basse, en. ['basa] flt. -r. (spøgende

omdannelse a/" Basset; vulg.) d.s. s. Basset,

det i visse Kjøbenhavnskrese saa populære



Basse

Kortspil „Bazet", ogsaa kaldet „Basse".

Pol?^U1911.2. II
spillebule. FolketsAvis.^Vs

1908. samtlige Byens hemmelige Nat-
Klubber, lige fra Traverbane-H.s „Basse"
paa Kvægtorvet op til Frøken N.N.s fine

Midnats-Cirkel paa Østerbro. ORung.(Berl
Tid:'^kl918.16.sp.2).

V. Basse, en. se III. Bas.
Basselnrre, en. [basailora] egl. et

meningsløst ord, som afslutter børneremsen
snip snap snurre basselurre olgn., se Legeb.

I.C.31. derefter (sj.): slutning paa histo-

rien olgn. *Livet er en Snip, Snap, Snurre,

I
Døden er dens Basselurre. Bagges. III.

387. smst.169.

Basse-mand, en. [1.3] (sjæll.) mand,
som gaar omkring og sælger hvedebrød. MDL.
AntNiels.FL.1.77. „Bassemanden" blev af

med sine gamle HvedeboUer og tørre Suk-
kerkringler. FruElisabethHer hjemme fra.

(1895).U0.
Basseralle, en. [basa'rBla] flt. -r. (<

¥80.(1793); vistnok af Barsel og jy. ral,

snak, løjer, raller, svir, lystighed (jf. rallej;
altsaa egl. barsel-ral, faddersladder; se

Festschrift.VilhThorns. (1912).142 ff. ; dagl.)

samtale om ubetydeligheder; passiar. Hun
stod og slog en Basseralle af med en af sine
gode Veninder. Gadeordb.^ (nu vistnok kun :)

lystig støjende sammenkomst; lystigt gilde.
aet gik lystigt til med Baller og Basse-
raller. Blich.lII.166. Vi kunde dog faae
Lyst til at tage et Glas Punsch paa Ro-
senlund . . vi kan slaa en lille Basseralle.
Oversk.1.41. ARecke.116. vi har slaaet
mange glade Basseraller af sammen paa
Jørgensens Hotel. CMøll.PF.342. Ingen
offentlige Basseraller paa Restauranterne
eller i Tivoli, — men smaa, kære Aftener
i Kakkelovnsskæret. SvLa.HjG.38. Aakj.
StStB.III.240. Feilb.

Basset(te), en. [ba'sæd] (fra fr. bas-
sette; jf. IV. Basse; foræld.) ^ navn paa
et hasardspil. Morin bragte det SpiU, kal-
det Bassette, til Engeland. E:olb.Heltind.I.
362. Hazardspil ere forbudne. Basset
spilles i Kongens Sal og lige for hans
Øjne. PAHeib.US.558. *I sidde i Kroen
endnu . . | Og spille Halvtolv og Hyp og
Båset I Schaldem.CN.55. lad os . . i Guds
Navn paa de gamle Fædres Vis faae os
en fornuftig Bazet! ThomLa.AH.304. Sal.
11.656.

Bassin, et. [ba'sæix] best. f. -et [ba-
'særi'sfj; flt. -er [ba'sæii'or] (fr. d. s., afmlat.
baccinum; jf. Bækken) (ved kunst frem-
bragt) større vandsamling; hækken. Sø
Lex.(1808). midt i bassinet er der anbragt
et springvand

j
den endnu ufærdige havns

bassin holdes foreløbig tørt ved pumpe-
anlæg

i jf. Havne-, Svømmebassin.
|| om

oplandet til en sø, en havarm olgn. denne
sag er af stor vigtighed for hele Østersø-
bassinet i Scheller.MarO. Bassin-«vn,
en. d. s. s. Vanne. Bille-Top.20.
Bassist, en. [ba'sisd] flt. -er. {af fr.

Bast

bassiste; afl. af III. Bas) J^ person, som
synger ell. spiller bas. Holb.MFbl.1. Che-
nard fornøiede mig meget, en god Skuespil-
ler og god Bassist. Oehl.Er.II.119. MusikL.
(1801).26. Sal.II.656.

Bas-stemme, en. [III.l] Moth.B76.
en Basstemme, saa huul og dyb, som fra

en Afgrund. Ing.KE.II.40. Byfogden
stemte med en stærk Basstemme i den

10 Bellmanske SsLng.Schand.AE.103.-ntrengj
en. J^ (jf. III. Bas 3;. Moth.B76. VSO.
e. alm.

I. Bast, en, (sj.) et (Høysg.AG.37. Oehl.

YI.222. Feilb.; se ogs. bet. 2). [basd] Høysg.
AG.37. flt. (i bet. 1.2; sj.) d. s. (Dom.16.7. jf..

Holb.JH.1.299). {asda. oldn. eng. ty. d. s.; op-
rindelse uvis) 1) om plantestof, t.l) sejg
hinde, som paa træer og træagtige vækster
ligger mellem barken og veddet. Træearter.

20 (1799).307. de gør lange Indsnit, formelige
Render i FyrretræernesBast ; saa løberHar-
piks'en ud. Brandes.XI.194. Wagn.Tekn.420.
poet. (jf. oldn. bastbleikrj ; *B 1 e g , s om B a s t

I
Din Fiende flygted for os. Oehl.VM.16.

*Vinteren, den gamle Morder,
|
skaldet,,

rynket, bleg som Bast. Fønss.Trækfugle.
(1892).68. II

(bot.) i videre bet.: plantevæv
afen særegen beskaffenJied. Sal.II.657. Stæng-
len hos Vild Hør er af en mærkelig sej

30 Beskaffenhed, som skyldes Tilstedeværel-
sen af saakaldt Bast indenfor dens Over-
hud, meget lange og tykvæggede Celler
(Bastceller). MentzO. Bill. 176. 1.2) strim-
mel ell. sammensnoet reb ell. haand af
hast (l.i). Samson sagde til (Dalila): der-
som de bandt mig med syv grønne Bast,
som ikke ere blevne tørre, da blev Jeg-

svag. Dom.16.7. *Jeg agter ikke meer din
usle Hevn,

|
End dette Bast, som brister

40 af min Haand. Oehl.VI.322. gartneren bin-
der planter op med bast

i || talem. f det
heder, at den, som binder sine Skoe med
Bast, maa betale Lavet. Holb.MTkr.104.

jf. Moth.B78. ogs. (nu næppe br.): At binde
sine Skoe med Bast. Bruges undertiden
figurUgen, i Steden for: at være i yderste
Armod. VSO. |l især i forb. baand og
bast (mest overf.). *Himlen er i Baand og
Bast,

j Ja Guds egen Søn er fast, | Han
50 en Fange nu er bleven. Kingo.125. han

havde den gode gammel-danske Tænke-
Maade, at Baand og Bast er Byrde værst.
Grundtv.Saxo.III.55. *men just som de (o

:

de fremmede) mente, hun var i Baand og
Bast,

I
da lo hun (o: modersmaalet) saa

hjertelig, at alle Lænker brast. Lemb.DS.
73. 2) (med.) Bastet (Navicula) kaldes en
lille Tværfold, som . . forbinder de to
Skamlæber. PawMm.5i. 3) (jæg.) hudover-

ta træk, som findes paa hjortedyrenes tak-
ker, men som sammentørres og „fejes" af.
VigMøll.HJ.189. Man fortæller, at Raadyret
nedtramper den løse Hud eller Basten,
som det „fejer" af Takkerne og stundum
selve Takkerne i Jorden for at skjule
dem. BMøll.DyL.1.249.
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II. Bast, en. [hasd] (vistnok af I. Bast
paavirket af eng. bombast, bomuldstøj (se

Bombastj; 1. br.) (indisk) tøj sort af bast

og silke olgn. Moth.B78. „kaldes egentligen
Silkebast." VSO. VareL.^73. ogs. om an-
dre tøjsorter. YareL.(1807).1.66. VareL?73.

I. Basta, en. ['basda] {ty. d. s., fr. baste

(t basta), af sp. basto, egl.: knippel (jf.

Bastonadej, ogs. : klør (knippelen svarer paa
spanske spillekort til kløverbladet paa danske)
ell. spee. d. s. s. as de bastos, klør es; se

Dania.III.26) ^ klør es (tredje matador
i Vhombre olgn.). I tog Kortet paa basta
alleene. Holb.Bars.III.l. Spillebog.(1786).3.

Sal.?II.731.

II. basta, interj. ['basda] (fra ital. basta,

præs. indik. af bastare, være tilstrækkelig;

jf. bastant) det er nok; holdt; stop;
„punktum''. Basta, nok heraf. Et Italiensk

Ord at fylde op med, hvilket man i Bre-
men betjener sig af, for at slutte en Me-
ning, som har en Stridighed til Grund.
HandelsO.(1807).21. nu begynder alt Pa-
piret at sige Basta (o: slippe op). HCAnd.
Breve.1.36. især(dagl.) i forb. og dermed
basta OOT en sag, som man ikke ønsker drøftet

mere. „Saa De har virkelig Lyst til at døe ?"

— „Ja, ja ja! og dermed Basta." PAHeib.Sk.
11.179. „Du skal være Student, og dermed
Bastal" JJPaludan.Er. 9. Jeg boer hos Dem
(o: en vært), jeg fortærer hos Dem, jeg
betaler i rette Tid, og dermed Basta.
B.rz.VII.318. CBernh.II.23. Nans.M.54.
bastant, adj. [ba'sdan'd] (ænyd. d. s.;

fra ital. bastante, præs. part. af bastare
(se II. basta^) 1) (nu næppe br.) til-

strækkelig; fyldestgørende. *At hånd
Hanreder er, jeg vil ham ej bebreide,

|

Men, at jeg siiger, hånd sin Koene er ba-
stant . .

I

Det icke nødig er. Holb.Paars.
282. 2) som. der er forslag og hold i; solid;
(især:) overdrevent solid. *(træets) dybe
Rødder vise sig bastante

|
Mod Politikens

Plov og alskens „Greier". Heib.Poet.IX.477.
lav mig en forfærdelig stærk Kop Kaffe,
og skær mig nogle bastante Smørogbrød'er.
EBrand.0.219. Et solidt Bord med tilsva-

rende bastant Understillads. VVed.BB.63.

II
(om personer:) stor, svær, korpulent, en ba-

stant og trivelig Madam med mange Børn,
men uden Sjæl. JakKnu.LJJ.138. jf.: selv
dette moderne Mandfolk (forfærdes) over
hendes (o : en emanciperet kvindes) bastante

(„mandhaftige")Yæsen ogMeninger og flyg-
ter straks. BerlTid.'>Vul915.M.2.

\\ (overf.:)

den statsvidenskabelige Eksamen, der den
Gang paa Grund af sin Lethed blev fore-
trukket af bedre Folks Børn fremfor det
mere bastante juridiske Studium. PoWUi
1915.5. (jf. bet. i:) Men paa dette Tal,
denne halve Procent, underbygget med
bastante Talargumenter, rejste han Agi-
tationen, smst.^^11^1915.3.

Bastard, en. [ba'sdBr'd] flt. -ir. (ænyd.
d. s., oldn. bastarår (som tilnavn til Vilhelm
Erobreren); fra eng., ældre fr. bastard (fr.

båtard^; ital. hastaxdo; af ital. hasto (mlat.

bastum), paksadel (besl. m. I. Bastj; egl.:

med paksadel udstyret mulæsel; derefter: dyr
af blandet afstamning, og endelig: uægte
barn osv.; se TfF.3R.XVII.212) 1) (nu 1.

br.) uægte barn. *Hvem er Din Fader,
Du Bastard. Hauch.DV.11.61. Moritz var
en af August den Stærkes ikke mindre
end 352 Bastarder. Brandes.Volt.I.250. En

10 Bastard (1871 (5Mos.23.2): Horebarn; skal
ikke komme i Herrens Forsamling. 5Mos.
23.3(Wolff). jf Bastardsøn. BergstedtA.
203. 2) (zool. og bot.) 2.1) individ (men-
neske, dyr, plante), der er opstå aet ved
krydsning (avlet af forældre af forsk, art

olgn.); afart; krydsning. JBaden.FrO.
LiXtken.Dyr.3. HavebrL.^67. mulæslet er
en bastard af hingst og hunæsel

\ mulat-
ter er bastarder mellem negre og hvide

;

20 SaU11.732. 2.2) nedsættende (jf. Afart slutn.):

udartet individ; uheldig krydsning;
ogs. uegl.: mindre godt produkt, efter-
ligning olgn. jf. Bastard-citron, -sukker,
-vin. En Bastard af en Idé, et . . frastø-

dende Kompromis mellem kirkelig Inter-

esse og „Tidsaand". Kbh^'^UW . .(Siesbye).

3) om forsk, tekniske mellemting, jf. Ba-
stard-fil, -fløjl, -laas ofl. 3.1) fil, som i

finhed ligger imellem grovfil og sletfil; for-
30 fil; bastardfil. Sal.VI.512. Wagn.Tekn.

220. 3.2) (væv.) bomuldsstof, som i finhed
ligger imellem batist og musselin. Sal. IX.
764. Bastard-, i ssgr. især (zool. og bot.)

for at betegne noget som bastard (2) fx.
Bastard-aarfugl ( Ejærbøll.415), -dyr,
-plante osv.; særligt anføres: -citron,
en. (jf. Bastard 2.2^ Y Bastardcitroner kal-

des en Slags Citroner fra Sicilien, der
forsendes i umoden Tilstand for bedre at

40 kunne holde sig. VareL.-73. -fil, en.

d. s. s. Bastard 3.1. Værkt.42. -flejl, et.

(jf. Bastard 8.2; nu næppe br.) Y Bastard-
fløyel . . er finere end Plyds, men gro-
vere end kipret Fløyel. VareL.(1807).I.
67. -laas, en. [8] En Mellemting mel-
lem den franske og tyske Laas er den
saakaldte Bastardlaas, der endnu under-
tiden anvendes til Lukke for Skuffer.

OpfB.ni. 192. -mahosni, et. (jf. Ba-
se stard 2.2; Y amerikansk mahognilignende

træsort (Batonia apetala). VareL.^73. -mer-
tel, en. [3] blanding af kalk- og cement-
mørtel. VareL.^73. -nattei^al, en. (jf.
nattergalens horeunge) V Sylvia hypolais

L. Kjærbøll.275. Bastard-Nattergalen eUer
den graa Fluesnapper, som Nord-Jyderne
maa nøjes med for den rigtige Nattergal,

der ikke kommer nordligere end Aarhus.
Pol.*yol907.4. -sukker, et. (jf. Bastard

60 2.2; 1. br.) r farin. VareL.^73. -vm, en. (jf.
ænyd. bastert; jf. Bastard 2.2; nu næppe
br.) Moth.B79. VareL.(1807 11.66.

Bast-baand, et. [I.l] RCAnd.VI.372.
Drachm.VD.168. -borer, en. (zool.) navn
paa en barkbille, Tomicus. Wagn.Tekn.445.
-celle, en. se I. Bast l.i.
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baste, V. ['basda] -ede. vbs. -ning. (ænyd.

il. 8., oldn.hasta; a/ 1. Bast) i) fS binde (egl:

m. bastreb); binde hænder og fødder (benene)

paa; bagbinde. *Y\otQnz (skal) ligge bun-
den som en Kiæmpe, |

Man basted mens
han sov. Meisling.(Rahh.Sandsig.756). *tager
denne Munk og baster ham, Oehl.P.295.

*Ham griber gamle Arnold Svend J Og
Haand til Fod ham baster. Ing.VSt.33.
*En Aften blevJeg grebet

| Og bastet og
snørt. Winth.HF.37. *Mod Sot og Syge
drager hun (o : lægevidenskaben) i Bysten,

|

den Fenris baster hun med kløgtig Haand.
Rich.II.251. (dyret blev) bastet med et Reb.
Font.K.48. || (nu især overf. :) *hvis Forfæn-
Beligheds Dæmon ej |

ved Bøn og Faste
e formaar at baste,

| De . . naår ej op
til Kunstens Præstekaste. Schand.UD.lO.
den saalænge kneblede og bastede Be-
folkning. Brandes.X.381. || binde og ba-
ste (ell. omvendt) (jf. baand og bast, se I.

Bast 1.2). „Høres mellemstunaer i daglig
Tale.« VSO. MO. (overf.:) Bastet og bun-
det som han var af hundrede Hensyn.
Brandes.IX. 174. jf. EEridis.SM.152. 2)

t flaa basten af træer. Bastningen eller

den indvendige Barkes Afpilling. Fleischer.

S.299. VSO. bastet, adj. [ibasdaf] (af
I. Bast) 1) (sj.) egl.: som har en sejg over-

flade; (om tunge, hals olgn.:) tør; „belagt".

*Saa bastet er min Læbe,
| Som Grydens

sorte Bund,
|
Til Ganen fast mon klæbe

|

Min Tunge i min Mund. Grundtv.SS.1.424.
MDL. 2) (til I. Bast 3; jæg.; sj.) om hjorte-
tak: som basten endnu sidder paa. *Den
største af dem Alle (o: hjortene)

\ Med ba-
stet Tak og Green. Winth.HF.195.
bastenere, v. se bastonere.
Bast-bamp, en. [1.1] (fagl.) uskættet

hamp. Sal.VIII.423. VareL.^302.
Bastion, en. [basdiio-'n] flt. -er. (fra

/V. bastion, ital.hastione; jf.fr.haitir, bygge)
bolværk. Moth.Conv.B46. JBaden.FrO. nu
kun »ai ; fremspringende del af en fæstnings-
vold; hjørneskanse, en Bastion sprang op
ved en Mine , og aabnede Veyen for Persia-
nerne. Bolb.Hh.I.415. *grønne Bastioner, I

Hvor den unge Martsviol
|
Stod ved Si-

den af Kanoner. Aarestr.256. Kaalund.321.
*Der laa (byen) med Volde og Bastioner.
Brachm.PHK.34. *Han tømte sin Brænde-
viinsflaske

|
Og smed den paa en Bastion.

JHelms.NV.78. (billedl.:) *Din Deylighed
giordthavermigtilCoujon

| Ogindtagetmed
Storm mit Hiertes Bastion. Holb.Tyb.11.2.
Bast-knl, pi. [I.l] (fagl.) brunkul af

trævlet beskaffenhed. Sal.III.735. VareL.^73.
Bastonade, en. [basdo'na-Qa] (fra

fr. bastonnade, ital bastonata af ital. ba-
stone (fr. båton;, stok; besl. m. I. Basta;
især O ell. spøg.) stokkeprygl; især om den
tidligere i Tyrkiet ofl. steder anvendte straf:
slag under fodsaalerne. JBaden.FrO.
hans Fodsaaler er' iveiret, nu faaer han
Bastonnade. Hrz.XI.246. bastonere, v.
[basdo'ne-'ra] (\ bastenere. HolbJep.1.6).

-ede. (ænyd. d. s.; af ældre fr. baston-
ner, ital. bastonare; sj.) give bastonade;
prygle, gid jeg kun havde hende hid,
saa skulde du see hvor jeg skulde ba-
stenere hende. Holb.Jep.1.6. 'De burde
hænges, brændes, bastonneres. Hrz.XVII.
169.
Bast-r«r, et. [I.i] (bot.) om meget lang-

strakte, tykhindede celler, der er forbundne
10 med hinanden ved deres sideflader; saftrør.

Drejer.BotTerm.4. -sæbe, en. [I.i] (efter

ty. bastseife) Y opløsning, der fremkommer,
naar limlaget (paa ty. kaldet silkenbastj
fjernes med sæbe fra silketraaden. VareL.^
73. OrdbS.
Basun, en. [ba'su-'n] (foræld, (især bibl.)

Basunej. flt. -er. (glda. basune, oldn. ba-
sun(a); fra mnt. basune (ty. posaune^, af
lat. bucina, horn, trompet) 1) (især højtid.,

20 ^ ell. spøg.) blæseinstrument med stærk
og dyb klang. Lovsynger Herren med Harpe
. . med Basuner og Lyden af Trompeter I

Fs.98.6. de skulle see Menneskens Søn
komme i Himmelens Skyer med Kraft og^

megen Herlighed. Og han skal udsende sine
Engle med stærklydende Basune (1907: Ba-
sunj. Matth.24.31. fj/".Dommedagsbasun og:)

*Naar Torden af den sterke
|
Guds Doms

Basune skeer. Brors.193. *Basunen stærk
|

30 Forsamler Mænd til Kampens Værk. Oehl.

XXL60. *JerLkos Mure for Klangens Ba-
sun

I
Sank i Grus. Grundtv.SS. 11.143.

*Bratsch, Harper, Clarinetter, Cymbler
klinge,

| Basunen falder ind med Fynd
og Klem. PalM.1.15. Orchesterinstr.l9. jf.:
Nu dannede min Broder en Basun af et
Landkort, der var klinet paa Pap. Bagger.
1.39.

II
(overf.) Tungen (lian) ikke ubilli-

gen kaldes en Basune til Krig og Oprør.
40 Holb.NF. (1728). II. 51. derfor er denne

Lovsangs Instrument ikke hiin den men-
neskelige Forstands Barne-Trompet, men
den er Troens himmelske Basune. Kierk.
X.88.

Il om en stærk, gennemtrængende stemme.
de Folk, som maa vaage, naar andre sover,
og ved deris stemmers Basuner giver
Nattens Timer tilkiænde. Holb.Bars.II.8.
Dyrlægens fæle Bas (hd) som en Jerikos
Basune gennem Rummet. HKaarsb.Vi.82.

50 overf.: *Ossians Harpe og Shakspeares
Basune

|
Ak! ere begge kun Aske og Ler!

Blich.D.I.124.
II

sj. (jf. blæse i basun forj;

højttalende, ivrig forkæmper, agitator olgn.

En af Venstres Basuner N. N. (Forman-
den kan ikke lide Udtrykket „Basuner")
har nævnt Statstidende mellem Venstres
store og gode Gerninger. VortLand.^*/io
1904.2.sp.2.

II (jf. Basunblæser, (ud)basune,
(ud)basunere) blæse ell. støde i ba-

60 sun(er), udraabe, forkynde offentlig (fx.
en festdags, højtids komme, samling til kamp
osv.). 3Mos.25.9. 4Mos.l0.2. paa (Israels)

Høitider skulde der blæses i Basuner.
Mynst.Tale(1828).19—20. ordspr.: døden
blæser ei i basun for sig. Moth.B79.jf. Mau.
1541. især (ofte iron.): udraabe, frem-
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hæve ivrigt som noget godt og priseligt;
lovprise; agitere (for); gøre reklame
(for), naar dfu giør Almisse, skal du ikke
lade blæse i Basune (1907 : Basun^ for dig.

Matth.6.2. *Det strider jo mod Guds, Na-
turs, Fornuftens Bud,

|
At I -vil Sandhed i

Basuner blæse ud. FrHorn.PM.70. *Ei for

hver given Skierv i Basuner du blæse. Oehl.

L.I.192. De, Olsen! . . som dreier Kappen
efter Vinden og nu blæser i Basun baade
for Ministrene og Adelen. Ing.LB.IVJ86.
Hauch.VI.227. 2) J^ den største rørstemme
i et org el. MusikL.1.55. Sal.II.666. basnn-
blsesende, part. adj. [1] (jf. basune^.
orgelet var prydet med basunblæsende
engle > jf.: dette kobberrøde . . Ansigt,
med den aabnede Mund og den basun-
blæsende (o: snorkende) Næse. Schand.F.
304. -blæser, en. [1] Holb.Hh.II.367.
Qoldschm.II.110. basmne, v. [ba'su'na]

-ede. {ænyd. d. s., oldn. basiina; jf. ty.

posaunen; af Basun; højtid, ell. spøg)
blæse i basun, den gandske forsamling
.. basunede (1871: blæste^ i basunerne.
2Krøn.29.28(Chr.VI). Musikanter blæste
af al Kraft lig de basunende Engle paa
den yderste Dag. Schand.PR.232.

\\
(poet.)

om blæst, torden: drøne; buldre olgn. Tor-
den

I

Basuner over Jorden. Bagges.IV.211.
*"Vinden dybt basuner. Hrz.Xl.322. ||

især

m. adv. ud (jf. udbasune, (ud)basunerej;
iidraabe med høj røst. *(hun) iilte

|
En ina-

bildt Seier at basune ud. Tode.1.274. Bag-
ges.NbW.321. *Hør, hvor det basunes ud:

|

Taabe! hvor er nu din Gud. Grundtv.SS.
IV.328. Lemb.Shak.Vin.161. især: frem-
hæve som udmærket; rose stærkt. 'Selv
Saxo, som Bersærkers Priis

|
Med vældig

Røst basuner,
|
Har lært af Munken i

Paris
I
At skrive vælske Runer. PMøll.

ES.I.llO. jf.: Ungdommen .. førtes hid
ved de basunende Efterretninger om, at

disse Mænd vidste og kunde bevise Alt.

Kierk.XIII.283. Basnn-engrel, en. [1]

engel, der blæser i bastm (egl. paa den yderste

dag; jf. Matth.24.31 ; se u. Basun 1; derefter

om engle paa kirkemalerier olgn.). jf. Ba-
sunkind, hans Kinder (var) fremstaaende
som en Basunengels. Krøyer.Er.259. især

om et menneske med tykke kinder. „Sy-
nes De ikke, jeg er blevet lidt tyk." —
„Tyk? Nej, hvor kan De sige det!" — „I

Kinderne, ikke? Lille Basunengel, hvad?"
puster Kinderne op. JMagnus.B.lO. ba-
sunere, V. [basu'ne'ra] -ede. {af Basun;
,//". basunerer, basunblæser. Moth.B79; l.br.)

kun i forb. basunere ud, d. s. s. basune ud
(udbasunere). D&H. naar der var tilstræk-

keligt formaaende Store, som kunde ba-
sunere det ud. CLanggaard.FangneFugle.
(1904).162. Basnnist, en. [basuinisd] flt.

-er. {sv. d. s.; Jf. ty. posaunist; sj.) J" ba-
sunblæser. Moth.B79. *Den hele Verden
var Orchestret,

|
hvor Du var første Ba-

sunist. Sødb.GD.62. Basnn-kind, en.

[1] (spøg.) (egl.: basunengel- ell. basunblæ-

serkind) tyk, rund kind. Schand.TF.II.306.
(barnet var) krøllet og buttet, med to røde
Basunkinder. EmilRasm.DL.39. -kindet,
adj. (spøg.) som har basunkinder. Basun-
kindede Englebørn med gyldne Lokker.
GyrLemche.K.6. \ basnnlig, adj. til

Basun (1): basun-. *en Dør var oplaat udi
Himlen, ] Og den basunlige Røst, som
forhen jeg hørte at tale,

|
Kaldte nu paa

10 mig igjen. Grundtv.SS.V.587. Basun-
rest, en. [1] meget (dyb og) kraftig røst.

Vilhelm Erobreren (havde) en Basunrøst.
VVed.H.51. -stad, et. [1] et pludseligt
Basunstød, eller et Slag paa den store

Tromme. Hauch.VII.397. (overf.:) hendes
Brev til ham var kommet som en Røst
fraoven, en Kaldelse, et Basunstød, der
havde manet ham frem af hans Ensom-
hed. Wied.S.120.

20 Bataille, en. [ba'talja] flt. -r. {ænyd.
d. s.; fra fr. bataille; af vulgær-lat. bat-

talia, af lat. batuere (fr. battre^, slaa; jf.
Batteri) ^ kamp; (felt)slag. Jeg har
vundet over tyve Battailler. Holb.Tyb.IIL5.
En ung Dansk . . har i den sidste Ba-
taille . . frelst sin Generals Liv. Ew.VIII.
82. en Dal . . hvor Friedrich H af Preus-
sen har holdt en stor Bataille. Ørst.Br.1.74.

jeg er saa at sige Invalid efter de Saar,

30 som jeg fik i Bataillen ved Sehested. Hostr.

6f.3i . y/ .B a t a i 1 1 e -b i 1 1 e d e (EHannover.Sv
K.39J, -maleri (Sal.XVL205), -stykke
(Charlottenb.1794.17).

||
(spøg.) slagsmaal

(jf. Badulje, Breduljej. *MeQ dem (o: op-

vaiiningspigerne) er mangen Gjest i smaa
Batailler

|
Om Kys paa Mund og Skul-

der. PalM.I.109. Han havde fra den sidste

Bataille et bredt beplastret Saar i Bag-
hovedet og et blaat, hovent Øje. Egeberg.

40 PV.16. jf.: En Dag saa han over en Eng
en Gøg i Bataille med to Vipstjærter.
Fleuron.IN.17. ogs.: skænderi; skærmyd-
sel, han var i daarligt humør, da han havde
haft en bataille med sin kone

\
Batail-

lon, en. [batal'jo'«] flt. -er. (ty.d.s., fra

fr. bataillon, af bataille; egl.: slagorden)

^ hærafdeling (især af fodfolk). Dette
ringe Compagnie tog meer og meer til,

saa det udi kort Tid blev til en Bataillon,

50 og endelig til mange Regimenter. Holb.

m.L280. JJuel.14. Tjenesteregl.213. Sal.VI.

98. en bataillon bestaar nu som oftest af

4 kompagnier og tæller paa krigsfod 800
—1000 mand

i jf. : *Anders Styrmand (skal)

staa og blive i den Flok
|
Iblant den Ba-

taillon, hvor Ruus skal Commandere. Holb.

Paars.45. annekterede batailloner, se an-

nektere 1.3.
II

(overf): skare; flok. naar I

seer ret til, saa er det, maa skee, en af

60 Ane Hattemagers Battaillon (o : en skøge).

Holb.Masc.II.4. Antaget, at det er i sin

Rigtighed med disse Batailloner og Mil-

lioner X Millioner Christne, fremkommer
her en Indvending, som virkelig faaer

Betydning. Kierk.XIV.192. \\ ssgr. Batail-

lons-chef, -kirurg, -vis (Skyderegl.67) ofl.
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Batat, en. [ba'ta-'d!] ogs.:BtiUde (Meyer.

H.ag.1.365), f Batatos (VareL.(1807).L67).

flt. -er. (ty. fr. batate, port. batata, fra et

amerikansk sprog; sa. ord som Potet) 1) især

i flt, om de spiselige knolde af Batat 2.

(Bobinson lagde) røde Knolde . . ind i Em-
merne paa(arnestedet). Disse Knolde (spises)

i de varme Dele af Amerika . . ganske
som Kartofler hos os og kaldes Batater,

et Argument, der battede. PoUVil909.5.

jf. (sjT): *Selk og Jagel såe dog atter,
|

hvad de danske Bønder batter (o: duer
til). Rørd.GK.16. jf.MDL. Feilb.I.163.

III. batte, V. se solbatte.

Batteri, et. [bada'ri'j flt. -er. (ænyd.
d. s. (bet. 1); af fr. batterie, egl. slagsmaal,

kamp; jf. Bataille) 1) JaJ l.l) skanse; vold.
hånd beleyrede helligdommen lang tiid.

IBo^idesen. Overs, afBobinson Kruse. (1896). lo og stillede der batterier (1871 : Volde;, og
56. Batater eller Søde Kartofler. MentzO.
Pl.182. 2) 3f en opr. tropisk (amerikansk)

plante af snerlefamilien, Batatas edu-

lis Chois. (Ipomæa batatas). IIavebrL.^67.

Batist, et (JBaden.FrO. Saaby.''), en.

[ba'tisfil (t Baptist), {af fr. batiste, vistnok

egl. opfinderens navn: Ba(p)tiste (i Cam-
brai, 13. aarh.)) meget fln og tæt lærredssort;

kammerdug. hvUken Forskj el . . imel-

stOTva-Tedskah. lMakk.6.5i(Chr.VI). mi kun
om skanse, hvorpaa kanoner opstilles ell.

om samling af flere stykker skyts. *Eet
Batterie stilles hos andet, hvorpaa

| De
bugede Mørser opføris. Sort.HS.H.2v. Sø-
krigsA.(1752).§73. et med det sværeste
Skyts spækket Batterie. Engelst.(Rahb.LB.
I.llO). et lille Batteri med Trækanoner.
HCAnd.XI.107. Sal.II.674.jf:lieY anlagde

lem de grove Sække- eller Betræklærre- 20 han nu et Batterie, hvorfra han kastede
der, og det fine Baptist eller Kammerdug.
Hallager.84. *Han (3 .-Aworj rammer Hjer-
tet nok saa vist,

|
Hvor Pels og Vadmel

værne, | Som Brystet under fiin Battist.

Winth.VI.184. smst.VIII.164. (hun) gik
ud med sit Batistes Lommetørklæde
for Ansigtet. Schand.IF.260. Batist eller

Batistlærreder, ved hvilken sidste

Benævnelse der hos os sædvanlig for

Bomber og Granater mod den hele øv-
rige Deel af Jordkloden. Etv.VI.305. 1.2)

øgruppe af kanoner paa et krigsskib; (om
ældre tiders forhold:) kanondæk. VSO.
SøLex.(1808). Sal.II.674. flydende (ell.

svømmende; batteri, (foræld.) sam-
ling af kanoner paa flydende underlag
(pram olgn.). i slaget d. 2. april 1801 op-
traadte baade utiltaklede orlogsskibe og

staas de tættere og finere Sorter. VareL."^ 30 stykpramme som flydende batterier
\
Ordb

73. S. 1.3) feltartilleriets mindste taktiske
enhed. Et Batterie ridende Artillerie be-
staaer af 8 Kanoner og i Almindelighed
endnu af 2de Haubitser. ExercArtU.(1804).
221. Sal.II.674. 2) (fys.) samling af ind-
byrdes forbundne elektriske elementer.
AWH:auch.(1799).588. (jeg har) seet et

stort Batteri af Leidnerflasker hos ham.
Sauch.MfB.86. Faulsen.ll.333. 3) (spøg.)

1. Batte, en. flt. -r. (Jf. Batting og jy.
battet, (om fugleunge olgn.:) nøgen; dial.)

1) t fugleunge (der endnu ikke kan flyve).
Moth.B79. 2) ungt menneske; hjemme-
fødning, smst. jf. Dania.III.371. nu kun
som sidste ssg.-led for at betegne en person
fra en vis landsdel ell. 0. Jydebatte, (ung)
jyde. Moth.B79. *den Frononciation,

\
Som , „„. _, ^-^„^./

Jydebatten røber. Wadsk.47. jf. Føjbatte, 40 større samling af (vin)flasker. Batterier
spøg. for Fei(ø)batte. Dania.III.371

II. batte, V. ['badal -ede. {fra nt. bat(t)en

;

vistnok sa. ord som II. baade; i jy. brugt
som præt. af haade; dagl.) forslaa; virke;
hjælpe, (især m. det somsubj). Moth.B80.
TBruun.VI.579. VSO. Folk deroppe burde
tu^es, saa det kunde batte. Grundtv.Saxo.
11.282. (han) bad hende tale et godt Ord
om den Sag til Kongen, og meende at

af tømte Flasker fyldte allevegne. Bang.
S.355. Der blev hentet et helt Batteri .

.

Rhinskvin op. Bist.S.137. I| (sj.) om samling

af andre ting: Jagten var lastet med Korn;
oppe paa Dækket laa der Batterier af

Oste. Holst.III.81. 4) (vulg.) om kvinde-
bryster. Se engang mine Batterier! .

.

disse hvælvede Elskovshøje ere hverken
mere eller mindre end Fireskillingsrunde-

det skulde bedre batte. sa. Snorre. II. 89. 50 brød. Blich.III.420. „sikke Batterier du
de Steen-Blokke, som Skjolde battede kun
lidt imod. sa.Saxo.III.433. *Naar Himme-
lens Gud ikke siger: du maa,

| Aldrig
bande kan jeg, saa det batter. sa.SS.II.
118. Ing.P0.II.288. Man har indseet, at
det at være et nok saa udmærket enkelt
Menneske ikke batter Noget, fordi ingen
Differents batter. Kierk.VII.309. *Arse-
niew, ham paa hvem Kugler batter,

| som

har, du kunde godt være et Kvindfolk,"
svarede Gustav og tog Anders paa Bry-
stet. AndNx.PE.1.180. 5) (landbr.) kule i

jorden, hvori rodfrugter, is olgn. opbevares.

Sal.XI.409. LandmB. 11.442. Batteri-
dæk, et. [I.2] .^ Funch.MarO. jeg stod
paa øverste Batteridæk ved en Kanon.
Drachm.E0.139. -laas, en. [1] (foræld.)
flintlaas paa gevær. OpfBJ'II.112. -port,

var det Ærter kun, hvormed man skød. 60 en. [I.2] ^ Sal.U1.751. -p«Ise, en. [I.1]
Drachm.DJ.II.58. Ngj gu' er det ikke ^ (foræld.) pølselignende faskine. MilTeknO.
neil udbrød Jens heftig; men det battede Batting, en. flt. -er. {jf sv. dial. bat-
ikke mere paa Konen end den første Af- ting, lille dreng, ung hest olgn.; afl. af I.

*bÆ^®^^.^^''^®^J*?''J.P?^^*^^®^- ^^^^^- Batte; dial.) \) \ d.s.s.l. Batte 1. Moth.
PF.85. Bjørnson elskede at hjælpe, saa B79. jf Redebatting. 2) d. s. s. I. Batte 2.
Hjælpen kunde batte. Nans.P.39. det var Moth.B79. især som sidste ssg.-led: batting
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ell. øbatting, øbo. MDL. Dania.III. 371.

DSU914.35.
Banta, en. ['bauta] (poet) forlcortet

form (vist først brugt af Oehl.) for Bauta-
sten. *Nu, ved min Faders mosbegrode
Bauta,

I
Nu est Du Dødens Mand. Oehl.

(1841). II. 20. Winth.X.287. naar Verden
forgaaer, saa vil dog de norske Klipper
staae som Bauta. HCAnd.VI.lO. *Hver
Graastensblok, du (o : rydningsmanden) kan
af Lyngen lirke,

|
skal staa som Bauta

over ædel Virke. Aakj.BS.60. Banta-
sten, en. ['bautaisde'«] (pldn. bauta(r)-
steinn; mulig besl. m. bauta, slaa, støde (se

Ambolt^, egl.: spids (til stød egnet) sten?

nyoptaget fra oldn. ca. 1700; jf: *Adel-
rune Skrift i Baute-steene (ordet for-

klares i en note). Soi't.Poet.59. store støtter,

som bleve kaldte Bauta-Steine. Holb.
DNB.IO; foræld, og poet^ mindesten (opr.

uden indskrift), som nordboerne i oldiiden

rejste efter de døde. I evige Bautastene
skal Rolfs Heltegierninger indgraves. Ew.
III. 245. smst.VIII.214. *Nu hvile deres
(o: kæmpernes) Bene

|
Bag Høiens Bauta-

steen. Oehl.XX. 245. Kløvermarker med
Kæmpehøie og Bautastene. HCAnd.XII.
128. Mindestene vare de høie, småle, op-
reiste Stene, de saakaldte Bautastene, som
jævnlig ere fra 4 til 8 Alen lange, og som
staae paa Midten eUer ved Siden af Grav-
høie. Wors.DO.86. SophMiill.V0.414. || om
mindestene (især over krigere) og gravstene

fra senere tid. *Her er jeg (o : mindestøtten
paa Sjællandsodde) sat til en Bavtasten.
Grundtv.PS.I.160. "(Jesu) Kjød og Ben

|

Sprænger hver en Bavtasten. sa.SS.IV.244.
Winth.1.252. Faders Broder . . var faldet
i Krigen. Over ham var rejst en Bauta-
sten. KLars.AII.23.

|| \ om skamstøtte. *I

Norden hisset, til evigt Meen,
|
Er reist

ham (o : Ulfeld) en græsselig Bautasteen.
Oehl.XXIV.251.
bav, interj. (ogs. bavs(e). Feilb.) (ænyd.

d. s.; SV. t bau; jf. ba(h), bavse; dial.) brugt
som udtr. for forbavselse (VSO.) ell. af-
sky. Moth.B80. VSO. Feilb.I.54.660(\m 2).

Bavian, en. [bavi'a'w] (i bet. 2.2 ogs.

Babian^. flt. -er. (/ra nt. bavian ell. lioll.

baviaan; jf. sv. babian, bavian, ty. pavian,

fr. babion, babouin; af ukendt oprindelse)

1) (zool.) navn paa nogle slægter af hun de

-

abernes familie (Cercopithecidae). Moth.B
82. BMøll.DyL.I.20. 2) (overf.) om menne-
sker. 2.1) (dagl.) m. nedsættende bet., især som
skældsord: grim ell. tølperagtig ell. taabe-
lig person. JSelms.Fortællinger og Digte.

(1888).136. en saa taabeUg Bavian er vel
næppe Kommandanten, at han lader sig
forskrække af den Trusel. TRumohr.For-
tællinger.(1892).1.22. Den, der . . i Homer
ser en stilløs Naturalist, er enten en Fos-
sil fra Holbergs Dage eller en Bavian fra
vor egen Tid. Brandes.XV.128. det er jo
nu en Gang Kvindens Lyst at blive tævet
af saa ondskabsfuld og beskidt en Bavian

som muligt. JVJens.II.78. jf: jeg er .

.

af Tilbøjelighed Aristokrat, gennem mit
Driftsliv Bavian. sa.M.III.128. 2.2) 4^ vagt-
niand, som bliver tilbage i en baad (udtr.

skyldes vedkommende abers sædvane at ud-
stille vagtposter). *Hvem af jer blev som
Bavian i Jollen? Thaar.PB.26. Oversk.II.
252. Drachm.STL.70. (udkiggen) holder
Øie med de Fartøier, som ere fortøiede

10 ved Skibet, særligt med dem, hvori ingen
Babian er anbragt. Love og Best.ang.Sø-
værnet.NySaml.II.(l902). 70. Scheller.MarO.
189.

Bavl, et. [bau'Z] (jf. sv. babbel, eng.

babble; dagl. (og jy., se Feilb.)) meningsløs
tale; vrøvl. Bergs.PP.^132. || nu især: vidt-

løftig, indholdsløs snak; væv. (studenterskan-
dinavismens) opstyltede Pathos, dens pun-
schede Bavl, udtrykte i . . fede Ord om det

20 „frie, mægtige Norden." Schand.O.II.103.
Lykkens . . Hymne kan synges saa tidt,

at der hverken bliver Melodi eller Ord
tilbage, men kun et Bavl af Trivialitet.

JPJac. II. 185. (revolutionens) christelig-

humane Bavl om „Frihed, Lighed og Bro-
derskab". Jørg.VF.50. Jeg sad og gentog
Ordet saa tit, tU det blev ganske intet-

sigende, noget rent Bavl. Stuck.1.447.
bavle, V. [ibaula] (f hable). -ede. (ænyd.

2«)bable (Kalk. 1. 88. V. 54. jf Gadeordb.U4)

;

sv. babbla, nt. babbeln, ty. pappeln, eng.

babble; vistnok lydord; jf. lat. babulare, fr.

babiller; dagl. (og jy., se Feilb.)) 1) tale
uforstaaeligt ell. mening sløst(jf. Bavl).
Hånd babler som den rammeste Jyde.
Moth.B2. *(at) bable det, som ey har Ho-
ved ellerHale. Wadsk.P.A3''. 2)tale vidtløf-
tigt og indholdsløst, det er Løgn altsam-
men, det jeg (o: en præst) staar og bavler

40 frem med min fedeste Søndagsrøst. Wied.
S. 172. (han) bavlede noget i Skægget.
JVJens.D.55. Hvor havde hun tygget på
det og bavlet over det og forklaret det
og spurt husmanden hvad han mente.
Hjortø.HB.9.
Bavn, en ell. (sj.) et (Høysg.AG..37; jf.

bornh. baune, n. Esp.21). [bau w] Høysg.AGr.
37. (sj. Bavne. Drachm.PT.127 ; jf. bornh.

ovf). flt.-e(Forordn.y5l700.§4. Grundtv.PS.
50 VII.102. Friis-Møll.D.57) ell. -er [ibauO-

nar] (Bull.(Bahb.LB.I.563). Winth.XI.49.
TroelsL.WIl.196). (glda. bagn, baken (Kalk.
1.94), oldn. båkn, tegn; fra oldfris. baken;

jf eng. beacon ; sa. ord som Baake, IV.Bakke

;

foræld., poet. og dial.) t) vedstabel (oftest

anbragt paa et højt sted) olgn., der an-
tændes s o in signali krigstilfælde (ell. ved
andre lejligheder). Naar . . Bavnene tændes
eller Tegn gives med Klokker . . at Fien-

60 den skal imod staaes. Forordn.^U1700.§4.
*Baunen lyste og Budstikken løb. Storm.
SD.144. *Da (o: paa dommedag) gjalder
Luren for sidste Gang,

|
Da luer Bavnen

i Blomster-Vang. Grundtv.SS.I.690. *Klok-
ketaarne i Kjøbenhavn

j
Tjene til Nød for

Bjærg og Bavn (o: som krigsvarsel). sa.

Rentrykt «/, 1919
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PS.YI.éll. Hauch.MfB.93. Jer.6.I(Chr.VI:

baalj. Bauner tændes fra Næs til Næs,
Hærpil sendes rundt. VVed.H.ål. jf. : *dine

Kinders Blus,
|
Det er en Bavn, som Fejde

mig forkynder. Gh-undtv.PS.11.585. 2) (I

br.Jbaal i alm. *Først Elskovs Luer milde,
|

Saa Flammerne fra Hel,
| Men dog paa

begge Bavne |
Hinanden de {o : Sigurd og

Brynhilde) omfavne. Grundtv.PS.Vll.l02.
*denne lyse Verdens velsignede Skønhed
—

I
alt skal ramle sammen i en rygende

Bavn! Sødb.GD.130. jf.: *Saa skulde strax

jeg tænde Glædens Bauner, Winth.XI.49.

3) S højtliggende sted; bakketop; bav-
nehøj. *Danebrog! i Marken fundet,

|

Fold dig ud paa nyl |
Bølg og bram i alle

Havne! | Flyv og straal paa alle Bavne.
Grundtv.PS.VI.450. sa.SSJ.413. bavne,
V. ['bauna] (dannet af Bavn; jf. oldn.

båkna, gøre tegn; sj.) lyse som en bavn.
(Dybbøl mølle) lysner i Landskabet, som
den ligger der og bavner til de . hvide
Kirker i Sundeved og paa Broagerland.
VilhAnd.HS.356. Bavne-, i ss^r. ['bauna-]
(sj. Bavn-. Moth.B81. MO. jf. u. Bavnehøj^.
(især foræld, og poet.) af Bavn 1. -bakke,
en. (jf. -høj samt jy. bavnebanke. Feilh.)

HAhlmann. P. 41. -blus, et. Ing. DM.85.
Bergs.PP.576. -hjej, en. (sj.Baynhø]. Moth.
B81. Blich.1.45). Moth.B81. *De henfarne
Aar, da hine Bakker i Østen | Var Ver-
dens Ende, og Baunhøjen hisset et stort

Bjerg. Blich.D.1.217. *I Sommersolglans
glimted Jakobs Gaard | henover disblaa
Kjær og Bavnehøje. Aakj.RS.126.(jf.Feilb.)
alm. i stednavne som Ejer(s) Bavnehøj olgn.

(jf. Esp.21. JohsSteenstr.DS.69). -mester,
en. opsynsmand ved en bavn. Forordn.^h
1700.§3. -vagt, en. Moth.B82. TroelsL.!.

I.Bavs,en. [bau's] jÆf.-er.(no.diaZ.bause;

jf. ænht. bausen, svulme; se ogs. bøs; nu kun
jy.) tykt, forædt mandfolk. *Vrøvl af
Bauser i en Kro. Bagqes.II.249. en vind-
øjet, tyk Bavs. Skjotdb.A.81. jf. MDL.
Feilb.

II. bavis, interj. se bav.
bavse, v. ['bausa] -ede. (efter mnt. ba-

sen, handle forstyrret; maaske ved paavirkn.
fra bav; se forbavse; dial.) blive forvir-
ret, forbavset, forskrækket. Bavs ikke
for gamle Sørensen, mit Barn! Der er
kun ét Menneske, som han har gjort For-
træd i sine Dage, og han hedder: J. C.
Sørensen. Aakj.VB.141.

\\ trans.: gøre for-
virret osv. Moth.B81. Per saa helt modfal-
den ud. Du blev nok bavset, Per!
sagde den gamle. Gravl.0en.148. det bav-
seae mig. Feilb.

be, V. se V. bede.
be-, præfiks, [be-] (laant fra mnt. ty.

be-, egl. tryksvag sideform til bi-; præfikset
er dannet ved sammenfald af to ord, sva-
rende til gr. amphi „omkring" (jf. be-
lejre) oggr. epi „paa" (jf fx. bestige;, se
SandfeldJens.S.131. || ældsie eks. fra 14. aarh.,

/cc. besæt(tæ) (1335.Lund.0rdb.l3), beware
(1379.Molb&NMPet.Dipl.6) ; præfikset er
meget alm. i ænyd., senere forældes dog
mange af ordene ell. bekæmpes som tyskheder

(se M0.1. rii.HjælpeO. v.)
|| som levende præ-

fiks kan be- endnu bruges i bet. 1.2, 2.1 og 3,-

dog er saadanne ssgr. som oftest af mere til-

fældig art og bruges mest spøg. ell. iron. (se

eksempler ndf.) || sa. præfiks foreligger opr.

10 i ord som bange, barmhjertig, blive, bo-
ven- o/l.; af anden oprindelse er be- i Be-
syv)
præfikset be- findes næsten kun ved ver-

ber og deraf afledte ord (jf. dog behæn-
dig, besindig, besynderlig, betids, betime-
lig ofl.) og har ofte ingen særlig bet, idet

ordets sidste led ikke findes i nuværende da.

(fx. bebrejde, befale, befordre, begynde,
bekvem, benovet, berømt, beskeden, Be-

20 stalling, betale, betuttet, bevæge^, ell. det

giver blot verbet en ændret stilistisk ell. syn-
taktisk anv. (fx. bedaare, befri, befrygte,
beskærme; ; de vigtigste anv. er:

1) i verber aft. af andre verber. 1.i) smsat.

m. trans, verber, som (ofte dog kun i ringe
grad) faar bet. af en forstærket ell. genta-
gen handling, fx. bedømme, befæste, be-
føle, beklæde, benægte, bese, besøge, be-
tjene, betvinge, bevogte || ofte har det

30 sammensatte ord en overf. bet, fæ. : bedrage,^
begribe, beholde, beramme, beskrive, be-
smitte, betegne

; jf. de refl. verber befatte^

begive, belave, betakke sig ofl. || det usam-
mensatte ords obj. gøres til forholdsled, mens
dets forholdsled gøres til obj., jf. plante en
rose i et bed — beplante et bed med
roser; ligeledes bebygge, belægge, bemale,
besaa, bestjæle, bestrø ofl. 1.^ smsat. m.
intr. verber, hvorved disse bliver trans., fx.

40 beaande, bearbejde, bebo, beglo, begrave,
bekæmpe, belure, berejse, besejle, be-
svare, besynge, beti-æde, betvivle, be-
undre, bevirke ofl., jf.: den æstetiske —
bedigtede og bemalede — Øresundskyst.
VilhAnd.(NatTid.y8l918.Aftl.sp.l). \\ overf.

bet har fx. begaa, bekomme, besidde, be-
sove

II
altid (ell. især) refl. er: beløbe, be-

raabe, bestræbe sig ofl. \\ intr. bet. har be-
staa; jf. ogs. bekomme (vel) og bero.

50 2) t verber afl. af subst. ell. adj. uden
tilsvarende (nu alm.) enkelt verbum. 2.1) afl.

af subst.; i bet. forsyne med, tildele (no-
get) olgn.: bebyrde, befingre, befolke, be-
kræfte, bemande, besegle, besinde, be-
sjæle, besvogre, bevinge ofl.; jf. beværte
(forsyne m. føde osv.) ofl. || beedige, be-
gunstige, berettige, beskadige || som eks.

paa nydannelser jf. : Meget rigtig bemær-
ket, kjære Fætter, . . Sludder er Noget,

60 jeg ikke forstaaer mig paa, selv naar det
er befættret med mig. Gjel.UD.49. sml. ogs.

(sj.) bepederhjorte sig, prostituere sig (spøg.;
dannet af navnet paa kritikeren Peder
Hjort;. Arlaud.495. 2.2) afl. af adj.; i bet
gøre til (noget): bemyndige, bemægtige
sig, berigtige, berolige ofl., jf. besvære.
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3) formede som part. er en del af subst.
afledte adj., der betyder: (rigelig) forsy-
net med; fx. bebrillet, behaaret, behjertet,
bemidlet, berygtet, bestjernet, bestøvlet

of", jf: *den uundgåelige Herre fra Ber-
lin,

I
betæppet og betasket. Rørd.GD.246.

Konen har trukket en hullet Strømpe over
den venstre Haand. Hun (Mør sig) med
den bestrømpede Haand som en Luffe.
Skjoldb.G.98. Per (svang) nu Dagen lang
sine smaa beskjørtede Skolekammerater.
Aalcj.VB.153.

I. beaande, v. [be'mn'd] -ede. vbs. -ing
ell. (sj.) -else. (af H. aande 3; jf. ty. be-
hauchen) 1) O (1. br.) aande ell. puste
paa (noget). Moth.A128. Frugterne mod-
nedes, beaandede af Vestenvinden, baade
Sommer og Vinter (o: paa Korfu). Hauch.
MfU.98. de mørke Øine mistede da
deres Glands, et sort, beaandet (o: dug-
get) Glas syntes de. ECAnd.YII.126.
•Lege Du skal med min lille Dreng . .

|

Passe paa, naar han løber paa tilfrossen
Eng,

I

Hans kuldskjære Fingre beaande.
Bagger.II.322. 2) (sprogv.) udtale (en lyd)

med et svagt pust; aspirere (svagt). Kun
som vbs. ell. i perf. part. Madv.LatSprogl.*
5. som den neppe hørlige, svage Beaan-
delse foran Bogstavet hører med til Bog-
stavet, hvilket egentligen høres. Kierk.X.
49. beåndede tenues (eller svagt aspire-
rede tenues). Jesp.Fon.335. jf.Kierk.X.337.

II. QP beaande, v. [be'mn'a] -ede. vbs.

-else. (af Aand 3; < VSOJ793; Jf. begej-
stre, besjæle, inspirere) indgtve aand
(især om begejstring olgn. følelser); give et

bestemt aandspræg. *Fyld den (o: hæren)
med Avind, Had, og nidske Trætter . .

|

Beaand med nedrig Mistroe hver en Helt.
Bagges.NbW.21. Danton . . stod bag ved Ca-
mille og beaandede ham med sit Mod.
Hauch.vII.249. som der hos Wagner er
Paavirkning af C. M. Weber, fornemmes
hos Dig Beaandelse af Haydn. HCAnd.
IV.425. dreven af ærgærrighed og lyst

til at handle, beåndet af tidens ideer. AD
Jørg.I.124. Hauch . . sluttede sig tidlig

varmt til Oehlénschlåger. Han beaandede
ham snart ved sin Ild. Brandes.1.287.

||

(til Aand 3.3 og B.i) om inspiration. Jeg er
bange, at han (o : en j)ræst) mangler denne
højere Beaandelse, Inspirationen. Schand.
VAf.178. London (betyder) først ikke alene
det ydre Grundlag, men selve den be-
aandende Muse for hele den rige, mæg-
tige Dramatik paa Elisabeths Tid. VVed.
BB.442.

II
i perf. part. brugt som adj. : en

„højst begavet" Kandidat K. (havde gjort

opsigt) ved sine beaandede Prædikener.
8chand.TF.II.310. O Beaander, en. (1.

br.) moderne Storstadsliv (begynder) at

blive den tyske Litteraturs Beaander. V
Ved.BB.444. jf. : den mærkelige Ungdoms-
beaander Kr. Arentzen, sa. D.9.

t beadle, v. {ænyd. d. s.) ophøje i

adelstanden, saadanne, som her i Lan-

det kaldes gammel Adel, (er) disting-
veret fra dem, som slidere ere beadlede.
Holb.Ep.II.351. sa. DH.III.646.
t beafskedi^e, v. d.s.s. afskedige 2.

at beafskeediges i Unaade. SøkrigsA.(1752).
§26. CHHolten.0.29.
O beagte, v. (efter ty. beachten; sj.)

give agt paa; skænlte opmærksomhed. Der-
for bemærker man i hiin Tid en saa un-

10 derlig Rigdom i den Tankeverden, i hvis
Afgrund vi neppe formaae at skue ned,
medens den udvortes Verden lidet beag-
tedes. Ørst.II.166. At Hr. W. ikke demen-
terede Pressens Rygter . . vil ingenlunde
sige det samme, som at han ikke beag-
tede dem. Aftenbladet."/Gl907.2.sp.4. be-
ag^tning^s-værdi^^, adj. (jf. ty. beach-
tungswert; sj.) som fortjener opmærksom-
hed. Ørst.V1.194.

20 bealdret, part. adj. [be'ar(d)raf] (af
Alder; sj.) alderstegen. Manden (var)
da alt temmelig bealdret. OecMag.IV.83.
de bealdrede Kavalerer ved Hove snak-
kede om Tidens Atheisteri. BørgeJanssen.
Prinsessen.(l906).l 79.
Bean, en. se Bejan.
bearbejde, v. [beBr'bai'da, -Sa] -ede.

vbs. -else (s. d ) eU. (nu især i bet. i) -ning
(VSO. Haandv.219). (ænyd. d. s. (sj.J; som

30 oftest bruges i ænyd. forarbejde; efter ty.

bearbeiten) 1) (især GJj gøre til genstand
for langvarigt arbejde; behandle, t.l)

om legemligt arbejde (især om dyrkning af
jorden), ved Hakker bearbeide Jorden.
Molb.Reise.III.38. Haven var kun slet be-
arbejdet, og Otto fik strax Lyst til at

gjøre Anlæg. Goldschm.III.338. Øxnene
og Folerne, som bearbeide (Chr.VI: ar-
beide^ Jorden, skulle æde saltet Foder.

40 E8.30.24. Jernets Bearbejdning i kold Til-

stand. Haandv.219. \\ om ublid medfart,
mishandling olgn. De fik ham snart under
sig, og bearbeidede ham efter deres Hier-
ters Lyst. Eiv.VI.185. med en Utrættelig-
hed, der var en bedre Sag værdig, bear-
beidede (hunden) mit venstre Buxebeen.
Bergs.PP.216. Madam Jensen . . bearbej-
dede Dørkarmene og Trappegangene med
Kost, Gulvskruppe og Skurevisk. Schand.

50 VV.68. Han bearbejdede af Hjertens Lyst
sin Fjende med knyttede Næver. sa.F.78,

jf. : der (fandtes) dem, hvis Fiender ingen
kunde bagtale tilpas, men som nødvendig
maatte bearbeide dem med deres egne
Tunger. Eiv.VI.120. 1.2) (nu næppe br.)

om aandeligt arbejde (m. overgang til bet.

2). Man saae ham (o: en videnskabsmand)
. . hyppigt komme tilbage til de Gjen-
stande, han eengang havde bearbeidet.

60 0rst.VIII.79. Jeg fik ikke Tid tU at be-
arbeide denne Sag i mit Sind. Gylb.VII.
297.

II
nu kun i bet: paavirke i bestemt

retning; søge at overtale, (kong Hans)
blev (aldrig) træt af at bearbeide det ro-

merske Hof mod den svenske Rigsfor-
stander. Allen.1.179. Madonnaskikkelsen..



23 Bearbejdelse bebo 24

som hans ved megen og lutter poetisk

Læsning bearbejdede Fantasi havde om-

fivet med en Glorie, Schand.F.317. Gamle
tine bearbejdede længe Moder for at

faa hende til at sige Pigen op. AndNx.
DB.103. 2) O gøre noget (især: litterære ar-

bejder) til genstand for en saadan behand-

ling, at de bliver mere egnede til et bestemt

formaal; omarbejde; tillempe. Holbergs
„politiske Kandestøber" bearbeidet som
Opera. SCAnd.XI.15. adskillige (viser),

som kun er bearbejdede, ikke fra først

af formede i Norden. Brandes.XV.27. *De
store Ideer, som styrede Verden,—

|
„Sko-

len" har kun bearbejdet dem. Drachm.
JJD.IOO. Psalmer, originale, oversatte eller

bearbejdede. Paludan.BH.69. latinske for-

fattere, bearbejdede til skolebrug
i 3) f

med redskabet som obj.: betjene, saalænge
disse (o: sprøjter) bearbeides af Land- og
Søe-Etatens Mandskab. Regl.'^lsl818.§8. 4)
-j- refi.: beskæftige sig. har jeg ei For-
raad paa Forestiilelser, Billeder af Ting,
hvormed skal da min Skiønsomhed bear-

beide sig. -SMÆm.I..?50. C3 Bearbejdelse,
en. vbs. til bearbejde, især i bet. 2. et No-
vellesujet, som De kan overlade en af

Deres poetiske Venner til kunstnerisk Be-
arbejdelse. Schand.AE.31?. \\ omarbejdet
udgave, oversættelse olgn. en Bearbejdelse
af Luthers lille Katechismus. Paludan.EH.
34. C3 Bearbejder, en. især af bear-
bejde 2: Sagnet om Rævens Bedrifter
{er) under forskjeliige Bearbeideres Hæn-
der ligesom voxet. Winth.UF.ni. P. Chr.
Asbjørnsen, Samleren, og man kan vel
sige den kunstneriske Bearbejder af de
norske Sagn og Eventyr. Schand.0.11.26.
O Beaumonde, en. [bo'mmixda] {laant

fra fr. le beau monde, den fine verden)
samfundets højere klasser; overklasse; „sel-

skabet", i Frankrig var den italienske Opera,
hvor den høie Betaling hindrede Smaa-
folk i at komme. Samlingspladsen for
Hoffet og beau monde. Oehl.Er.III.42.
*Karreter rulle, lette Droscher kjøre

|
Til

Huset med beau-monde og med Pak. Pal
M.I.12. *Dybet er „Verdens" tro Parodi;
1 Stodderakteuren i brogede Klude

|
Spil-

ler „Beaumonden", der gaar forbi
| Kjæl-

derens fidtede Rude. Drachm. D. 67. De
toneangivende Fruer af den københavn-
ske Beaumonde. Esm.I.91.
bebe, interj. [be'be] (dannet af be(de)

ved fordobling, jf. Jesp.Nut.39; barnespr.)
brugt som udtr. for bøn. „du faar ikke fler
æbler." — „aah, bebe!"

j ttisæristf. (jeg
beder) om forladelse: „De er da ikke
vred?" — „Nej, — men lidt skuffet maa-
ske." .. „Be'be', Madame!" SvLa.FM.83.
kom pænt hen og sig bebe! I

t bebinde, v. {glda. d. s.; efter mnt.
(ty.) bebinden) forsyne med baand; binde;
ombinde, (især i perf. part.). At bebinde
en Pakke med Seilgarn, en Sprække med
Jernankere, VSO. *Inde var, som ude, .

.

I
Alt med Jern bebundet (o: jærnbeslaaet).

Grundtv.Bjoio.72. || overf. (om syndens læn-

ker): *Klag ham, hvor haardt bebunden
|

Du her i Verden gaaer. Brors.3.

beblande, v. [be'blan'd] ^f beblænde.
Sort.(DSt.l907.48).). præt. -ede; part. -et

(f -t. Holb.Metam.20). vbs. -else. (glda. be-
blande, ænyd. d. s. og beblænde; nu kun
foræld, ell. bibl.) 1) blande (med); sam-

10 menblande (med); indblande (i), (for-

anderlige love vil vi ikke) have . . indførte
eller beblandede med denne Lov. DL.
Fort. disse Feil vare beblandede med
mange fortreffelige Qvaliteter. Holb.Kh.
233. *Graad med Blood beblandet. Stub.

96. Sandhedens og Fædrelandets Sag var
ham saa hellig og dyrebar, at han fryg-
tede, at beblande den med sin egen. Rahb.
E.V.305. *Somme beblandede Vand med

20 Viin tilsammen i Kummer. PMøll.ES.I.
231. *Hvi skal man hakke da i Tingens
Rod?

I

den er med Jorden altid stærkt
be-blandet. Drachm.DJ.II.342. hans Hjærte
(var) rent uden den mindste Beblandelse
af syndigt. Leop.EB.152. 2) refl. ell. i pass.

(og som vbs.): omgaas; have samkvem
(med). lCor.5.9(Chr.VI). \\ især: have le-

gemlig omgang med. au skal ikke be-
blande dig med noget Kvæg til at be-

30 smittes ved det, og ingen Kvinde skal
have at skaffe med noget Kvæg til Sam-
leie. 3Mos.l8.23. en mand, som ligger hos
sin søns hustru, de skal begge . . dødes;
de have giort en skændig beblandelse
(1871: Skjændighed;. 3Mos.20.12(Chr.VI).

13 beblomstret, adj. [be'blcnm'sdraf]

(af Blomst(er) ; J/". ty. bebliimt; 1. br.) blom-
sterprydet. Moth.É252. *fedeDale,

|
Hvor

gylden Kabelhat og Kløver groe, | Og
40 alle Farver det beblomstret Grønne male.

Steners.(Bahb.LB.I.189). Sortemose (var)
grøn og beblomstret som en Eng. KMich.
BF.90.

CP beblækket, adj. [be'blægofl (nu
1. br.) besmurt med blæk. VSO.
beblænde, v. se beblande.
GJ beblsese, v. [beiblæ'sg] -te. (ænyd.

d. s.; jf. ty. beblasen; 1. br.) blæse paa.
Moth.B261. *(Hels) Skioldmø Langsomsot

50
I
Har kysset og beblæst ham med sin

Aandes Stank. Oehl.III.215.

bebe, v. [beibo-'] -ede. vbs. -else (s. d.).

(ænyd. d.s.;jf. ty. bewohnen; l.br. i tale-

spr., jf. dog Feilb.) bo paa ell. i (et sted);

anvende til bolig, (herren) siger til Je-
rusalem: den skal beboes. Es.44.26. Uolb.
Herod.51. *0g ædle Qvinder, skiønne Møer,
I Og Mænd, og raske Svende

|
Beboe de

Danskes Øer. Oehl.XX.245. *Herren vor
60 Gud vist ei beboer

|
Huse, som Hænder

mon bygge. Grundtv.SS.1.69. Vee dem,
som beboe (Chr.VI: boe paa; 1907 afvig.)

Jorden og Havet. Aab.12.12. Kutteren .

.

forblev i T.s Besiddelse, og han beboede
den foreløbig. Drachm.VT.194. Jacobsen
beboede dengang i Studiestræde et stak-
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kels tarveligt Studenterpensionat. EBrand.
(JPJacBr.v). || især part beboet, som
der bor mennesker i ell. paa. de øde Ste-

der, som nu ere beboede. Ez.38.12. He-
den er beboet . . adspredte Gaarde og
Huse ligge med Korn- og Græsmarker
mellem Lyng. Goldschm.VIl.S. Hvis (hyt-

ten) i det hele taget havde været beboet,
maatte Folkene have rømmet den i Tide.
Drachm.SS.107. Jægeren . . skulde gaa .

.

flere Mil gennem vejløs Skov, inden han
kom til beboede Steder. JVJens.A.II.101.

II t vel beboet, som har en god bolig.

hvorledes er du (o: Tyrus) omkommen,
du vel beboede stad! af havet ('i87i; Ha-
vets Beboerinde;. Ez.26.17(Chr.YI).

|| f
uden obj. Præster og andre, som kan være
beboende inden Birkets Grændser, uden
at være Birke-Herrens Fæste-Bønder.
Stampe.1.32. CP beboelig:, adj. [be'bo-'ali]

som kan bebos, at holde Digerne i Stand
og giøre Landet beboeligt. JSneed.II.156.

Planeterne som beboelige Kloder. Ørst.I.

101. et gammelt Vagttaarn, der i Somme-
rens Løb var blevet gjort beboeligt. Ing.

LB.IV.51. Først efter Istiden var Dan-
mark til . . og først derefter blev det
beboeligt for Fugle og Land-Pattedyr.
Frem.DN.356. jf. : (skovene) ere et Udtryk
for Velvære og . . betegne et mildere,
beboeligere Klima. TroelsL.1.55. Bebo-
else, en. (især CP) 1) som vbs. til bebo;
det at noget er ell. bliver beboet. I de fleste

Folkes Historie . . er og den Mangel, at

de fortælle os lidet . . om Jordens første

Beboelse og Dyrkelse. JSneed.1.266. En
saadan Egn . . uden Tegn til Beboelse— kan lignes med en Foliant som be-
staaer af lutter rene Blade. Bagges.L.1.

246. Var da Øen meget frugtbarere og
bedre til Beboelse, end den er i disse

Dage. Hauch.V.112. ||
(m. overgang til bet.

2). Der blev ham overladt en Gaard til

Beboelse. Mall.SgH.375. Et Huus, der med
Tiden er bleven saa brøstfældigt, at det
ikke længere kan tjene til Beboelse. JSeib.

Pros.II.159. 2) sted, som bebos af menne-
sker; især: opholdsværelser; „lejlighed". Be-
boelse, Lo og Stald under ét uhyre Tag.
Drachm.HI.269. naar han opdagede et

Sted, som han syntes saae ud til at afgive
en særlk^ passende Beboelse for Fru S.

CMøll.PF.85. Handlingen foregaar i (et

konditori). Op mod Baggrunden til ven-
stre en Dør ind til Beboelsen. Wied.K.
191. Beboelses-, i ssgr. (især tSi) c/" Be-
boelse 1. -attest, en. (jur.) attest fra
øvrigheden om, at et hus kan anvendes til

beboelse. For nye Eiendomme udstedes
der ikke Beboelsesattest før (brandredska-
berne) ere tilstede. Vedt.V3l877.§2. -hus,
et. (han) lukkede derpaa for Smedien.
Han saa' ikke over tu Beboelseshuset.
Drachm.PV.24. VortHj.IV2.158. -lejlig-
lied, en. d. s. s. Beboelse 2. Paa lørste

Sal viste Gardinerne i Vinduerne, at der

var Beboelseslejlighed. Schand.AE.129. I

Beboelseslejligheder, derunder Indbefat-

tet Kjøkken, Bryggers og Bagerovnsrum,-
skal Loftet . . bestaa af sammenpløjede
Brædder. LovNr.35^kl889.§2. -rnin, et.

en Vrimmel af Udenværker (o: paa et

hus) . . dannede Overgangen mellem Gade
og Beboelsesrum. TroelsL.II.76. -værel-
se, et. (1. br.) (jeg) naaede . . gjennem

10 Skjænkestuen ind i et usselt Beboelses-
værelse. Bergs.PP.87. Beboer, en. Saa-
dan Stad burte oprykkes med Rod, og
alle dens Beboere ødelegges. Holb.Sgan.

13sc. Hytter, hvis faa Beboere feilte (or

manglede) alt det som tiener til Beqvem-
melighed og Forlystelse. Ew.VI.3. under
Udtrykket Beboere indbefattes baade de,

som selv have Huusholdning, og de, som
ellers boe eller og have Opnold paa Ste-

20 det. EancProm.^^l\il803. jeg sværmer nu
egentlig ikke for disse faste Beboere (o:

paa et hotel). De skal altid ræsonnere paa
Alting. Schand.SB.122. jf.: *Har I af Luf-
tens

I

Lette Beboer (o: sangfuglen) \
Lært

Eders Toner. Hrz.IX.313. tå Beboer-
inde, en. Gylb.XII.142. det Hus, hvis

Ejerinde og Beboerinde Fru K. var. Schand.

SF.37. Ez.26.17(Chr.VI afvig.). tD Bebo-
erske, en. [beibo'arsga] flt. -r. (1. br.)

30 d. s. s. Beboerinde. Bagger.IlJ.03. Stuens
Beboerske. SMich.Va.69.
bebrejde, v. [be'brai'da] -ede. vbs. -else

(s. d.). {ænyd. bebreie, bebræde; afænyd.,
glda. breyde, bebrejde (bornh. breida. Esp.

419), oldn. hregda, bevæge hurtigt, bebrejde,

no. SV. dial. bregda (jf. sv. forebråj, eng.

braid, flette fupbraid, bebrejde); grundbet,

„lade glimte", „svinge hurtig" (jf. Braa^, j/.

ty. vorwerfen, forekaste, bebrejde; se brejde)

40 1) m. obj. og hensobj.: foreholde (en noget}

som urigtigt eller dadelværdigt. (Jesus)

bebreidede dem deres Vantro og Hiertes

Haardhed. Marc.16.14. *min Samvittighed,

I
ak, den bebreider mig, |

At jeg for-

glemte tidt
I
min Daab, min Pagt og dig.

SalmHus.456.3. Det er ingen Dyd, at be-

breyde et Menniske Legemets Feyl, som
det ikke selv er skyld udi. Holb.LSk.II.2.

(ingen) skulde hverken bebreyde andre

50 deres Fædre-Land eller giøre sig stor af

sit. FrHom.PM.82. *At jeg har handlet

uret,
I

Det har jeg ofte bittert mig be-

breidet. Hrz.Svh.135. Han var ikke uhøf-

lig eller mut, der var Intet ligefrem at

bebrejde ham. Goldschm.I.251. jf. (sj.):

Hun vil bebreide Dem (o: give Dem skyl-

den for) sin Ulykke, hun vil bande, hun vil

hade . . Dem. Ew.IV.200. 2) (nu sj.) uden

hensobj. 2.1) m. person-obj.: dadle; gøre

60 bebrejdelser. Bebreid ikke et Menneske^
som vender sig fra Synd. Sir.8.6. *om han
tog min Siæl,

|
Hvo tør bebreide ham:

det giør du ikke vel? Ew.III.43. *Aldrig

I

Jeg glemme skal de hulde Venskabs-
Ord,

I
Hvormed I mig bebreider. Heib.

Poet.IV.21L BaggerJL7. \\ m. præp. for.
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*Du . . I Bebreider mig for Stads og Fjas.

NordBrun.D?363. Oehl.HK.99. Ing.P.405.

*Du Haand og Krone greb . . derfor
|

Jeg ei bebreider dig. smst. 407. \\ ttden obj.

dersom Nogen af Eder fattes Viisdom,
han bede af Gud, som giver Alle gierne,

og bebreider ikke (1907: uden Bebrej-
delseJ, saa skal den gives ham. Jac.l.o.

2.2) tn. tings-obj.: dadle; tnisbillige. *ieg

spøg.) som er forsynet med briller. Tops.I.

41. det liUe blege, bebrillede Individ. Pont.
F.I.184. jf.: Kriegers bebrillede Dybsin-
dighed og Andræs fornemt afvisende
Kulde. Hørup.III.66.

bebræmme, v. [be'brsm'a] -ede.

(ænyd. d. s.; fra nt. bebremen; nu sj.)

forsyne med bræmme ell. kant. (især i

perf. part). *det Atlask ..
| Som Jhan)

(nødes) dog til
|
Her at bebreide din Sorg- lo lood med guld-galuun bebremme. LThura

løshed. Oehl.BG.171. *At Sønnen ære vil

sin Faders Minde, | Bør ei bebreides. sa.

P.339. 3) i^arf. bebrejdende brugt som
udi.: som rummer bebrejdelser; dadlende;
misbilligende, hun (vendte) sig med
vrede, bebreidende Øiekast til mig. Heib.
Foet.I.340. at ryste paa Hovedet, adva-
rende og bebreidende at tilraabe mig:
„hvorledes gik det ikke". Kierk.V.51.

B.A2f. (en flod) bebræmmet med grønne
Enge. Blich.III.517. *I Maroquin en Vau-
deville!

I
Med Guld bebræmmet (o: for-

synet med guldsnit) og med Guld bemalt.
Heib.Poet.IX.472. Snart gaaer han med
en romersk Patriciers stolte Mine, ind-
svøbt i en bebræmmet Toga (^efter lat.:

togapvætexta). Kierk.XIII.354.
\\

(overf.:)

det (er) en betydelig Feil ligesom at be-
Schand.BS.349. et bebrejdende tonefald 20 bræmme sin Stiil heel igiennem med saa
Bebrejdelse, en. flt. -r. 1) (nu I br.)

som vbs. til bebrejde, den Bebreydelse jeg
maa lide af min Moor. Holb.Kandst.l.l.
*Vogt dig, min Søn, for slig Bebreidelse

I
Af din Samvittighed. Heib. Poet. 1. 410.

rf.: en absurd og urimelig stavning og
læsning (er) til en bebrejdelse (0: giver
unledning til dadel) for et sprog. Høysg.
2Pr.23.

II t gensidig dadel; kiv. saa snart

danne . . Modsætninger (o : antiteser). Bahb.
Stiil.47. jf.: (erklæringen blev) conciperet
af Hersleb, og bebremmet med Notater
og Indvendinger af Holm. Nyerup.TJnivA.
328.

ta bebude, v. [beibu-'Qa] -ede. vbs. -else

(s. d.). (^Zda. bebudhe, bebodhe; efter mnt.
beboden; jf. oldn. boSa, af bo9, bud; sml.

bude) 1) angive noget som forestaaende.
SmaU-Hans kommer i Huuset, blir Kier- 30 t.l) forkynde som fremtidigt; forudsige;
lighed forvandlet til Had og Bebreydelse
Holb.Tyb.IIL3. sa.Ep.L193. 2) (især i flt.)

mere konkr., om bebrejdende udtalelser
olgn. man hørte ikke uden hidsige og
haarde Bebreidelser. Holb.Kh.760. Jeres
Beretninger kaldes for Anklagelser og
Bebreidelser. OeconT. V. 97. Ew.IV. 208.
Vær ikke bange, der er ingen Bebrejdel-
ser gemt i disse Linjer. JPJac.II.415.

||

forjætte; love. *Moderbryst til Guds egen
Søn

I
Blev dog en Mø bebudet. Grundtv.

SS. IV. 210. Alles Forventning var nu
henvendt paa det saa høitidelig bebu-
dede Konststykke. Ing.KE.II.250. Profe-
ten EUas, han, som skal komme og be-
bude Messias. Goldschm.1.28. Bjørnson er
en Profet, den bebudende Forkynder af

en bedre Tid. Brandes. III.391. jf. (sj.):

gøre bebrejdelser, bebrejde. Forf. gjør 40 den Tid .. da intet dødeligt Øie af det
sine Landsmænd de haardeste Bebreidel
ser. Ørst.VII.3. (e. alm.).

t bebreve, v. -ede. vbs. -else {glda.
d. s.; efter mnt. bebreven, jf. ty. bebrie-
fen; egl: give „brev" paa; foræld., især
jur.) tilsikre ell. overdrage ved skrift-
lig erklæring. Bebrever Husbond, som
ingen Livs Arvinger haver. Hustruen .

.

at (hun) skal nyde, bruge og beholde den

daværende Dagskier kunde bebude sig
den paafølgende Dag. Bahb. Fort. II. 253.
1.2) m. tings-subj. (især om naturfænomener
olgn.): varsle; tyde paa (noget forestaa-

ende). *Paa Himlen Tegn, paa Jorden Kamp,
I
Paa Vandet Ild, i Luften Damp, | Skal

Domme-Dag bebude. Grundtv.SS.I.603. et

Nordlysskjær bebudede stille Frost. Ing.
EF.IV.8. *Morgenen bebudes af Taarn-

heele fælUs Boe og Formue Uskift. DL. 50 nhietsS[ag.Hrz.D.I.186.Winth.II.2.*„NsLKr
5—4—20. smst.5—2—22. Om Gave og Be-
brevelse. smst. 5—i. Det Gods Hirskhohn,
hvormed han . . pro Persona var bebre-
vet (0: forlenet). Holb.DH.IIL80. Skibsar-
tikler->V^1758.XIV.§5. under Christian den
5tes Regiering (var) endeel Falkefangere
bebrevede (o: havde bevilling til falkefangst).
PVJac.F.379. jf.: *Han (0: en poet) sup-
plicerte med en Bog,

\ Han havde sam-
menskrevet

I
Paa Arøboes Maneer, endog 60

i
Med Kongens Segl bebrevet. Beenb.IL

116.
II (overf.) (til)sikre. *Ak! vore Sange

har saa kort en Tid at leve;
| Hvor bør

man da betids dem deres Liv bebreve
SkVid.IV.183.
O bebrillet, part. adj. [be'brel'af] (især

kommer Vaaren vel?"
|
Naar densortblaae

Svale kommer
i
Og bebuder nære Som-

mer. Bagger.II.477. 2) (nu 1. br.) om det

fortidige ell. samtidige: forkynde; vidne
om; udtale med eftertryk. Jeg har bebudet
Retfærdighed i en stor Forsamling. Ps.40.

10. (kvinderne) løb at bebude (1907: for-

kyndej hans Disciple det (0: Kristi op-

standelse). Matth.28.8. Synger for Herren
. . bebuder fra Dag til Dag hans Frelse.
lKrøn.16.23. Oehl.BG.225. *„Gaa Du ikkun
hjem med din snilde Søn!"

|
Den Høvids-

mand monne bebude. Blich.D.IL145. En-
delig bebudede Trompeternes Klang, at

Herskaberne vare komne. Ing.KE.IL228.
(hun) bad hende . . at læse (et brev), hun
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selv havde modtaget, hvis Vigtighed hun
ikke noksom kunde bebude (o: forberede

hende paa). Gylb.XII.SO. en dundrende
Lyd . . af mange Trin ude paa Stengan-
gen bebudede, at Lærere og Drenge gik
ud af Klasserne. Schand. 0.1.44. |l (sj.)

refl. *Vintren sig bebuded alt | Med sine

Nætter, mørke, lange. Heib.Poet.VIIL392.

jf. bet. 1 : Alt, hvad ham siden var veder-
faret . . havde bebudet sig for ham den i'o

Nat. Rahb.FQrtII.288. Ved et Læredigt
skal man ikke forstaae hvad der sædvan-
lig bebuder sig under dette Navn, nem-
lig en versificeret Fremstilling af ende-
lige .. practiske Gjenstande, Heib.Pros.I.

421. *Ved mandig Daad,
|
Ved kløgtigt

Raad |
Bebuder sig en Ridders Færd.

JB:rz.IX.308. *Kuns ufri Mand bebuder
|

Med Taarer sig og Spot. Winth.IV.16.
Bebudelse, en. (vbs. til bebude; i tale- 20

spr. kun br. i forb. Mariæ bebudelsens dag))
i) til hehudel. \.\) til hehudel.i. Skulde
jeg da frygte denne Angst . . er den ikke
Bebudelsen af hans Komme. Kierk.I.179.

en Bispevisitats anmeldtes. Af det over-
ordenlige Indtryk, som Bebudelsen gjorde,

tør forudsættes, at en saadan Visitats i hin
Tid var saare sjelden. Goldschm.VIII.300.

II
især om forkyndelsen af Kristi fødsel.

Mariæ Bebudelsis (mi: bebudelses^ 30

Dag. DL.2—4—5. Sal. II. 723. jf (iron.):

naar en passende Bebudelse (o: et ægte-

skabstilbud) oprinder, følger (den unge
københavnerinde) ydmyg Kaldet. Esm.1.93.
1.2) til bebude 1.2. fjernt i Østen saa (han)
Bebudelsen af Dagens Lys. Goldschm.II.
335. Da Sygdommen sidste Sommer slog
sig paa Hj ærtet, var det . . en Bebudelse
af, at han ikke vilde blive gammel. Hørup.
11.388. 2) (1. br.) til bebude 2. „Har De 40

hørt, at Margrethe er kommen hjem?"
Jeg ansaa det for umuligt; thi hvo skulde
have faaet tidligere Bebudelse derom end
jeg. Goldschm.Vl.436. CP Bebnder, en.

*ogsaa mig er denne Dag | Bebuder om
en Fremtid, lys og herlig. Hrz.IX.227.

t bebasket, part. adj. {jf. ty. bebuscht)
som er dækket af buske; kratbev okset. Ste-

ners. (Rahb. LB. 1. 190). adskillige , deels
nøgne, deels bebuskede, og med alle- 50

haande Træer krandsede Klipper. Bagges.
DV.X.266. sa.L.1.43.

G) bebygge, v. [be'byga] præt. -ede

(t-de: Holb.Intr.1.32 ; part. f-t: JJuel.435.
Mall.SgH.352). vbs. -else (s. d.). {ænyd. d. s.;

jf. ty. bebauen) 1) forsyne med byg-
ninger; bygge huse paa. (især i perf.
part.). Stedet, førend det blev bebygged,
var besatt med adskillige slags Træer.
Holb.Berg.2. (Berlin har) en Deel vel io

bebyggede Forstæder. Seidelin.44. Bille.

Italien.II.228. Han boede ude paa Øster-
bro, der dengang var lidet bebygget, i et
Hus for sig selv. Schand.F. 406. 2) (nu
næppe br.) tage (et land) i besiddelse; op-
dyrke; kolonisere, de (spredte) dem

længere ud, og bebygde det Land Ætolia.
Holb.Intr.1.32. de Nordiske Lande have
været bebyggede strax efter Synd-Floden.
sa.Ep.III.46. Jemteland var fordum ble-
ven bebygt af norske Folk, som i Harald
Haarfagers Tid vare flygtede. Mall.SgH.
352. Jf.: *Ubetraadte Lande,

| Som dog
mit Haab bebygger! PalM.U.208. 3) d.s.s.

bebo. *Alt utallige bebygge
|
Ønske-

Landets Palme-Stad. Grundtv. SS. 1. 641

.

Saa skal da det skee . . der vil omtales,
saalænge Island endnu er bebygget. Hauch.
V.302. GJ Bebyggelse, en. flt.-r. t)

som vbs. til bebygge. VSO. Molb.DH.I.128.

2) (<. MO.) samling af bygninger. Ved
folketællingen 1835 fandtes der på slottet

. . samt i byen og hele den spredte be-
byggelse ialt 540 personer. ADJørg.IV. 397.
(de har) været rundt i alle Steder og Be-
byggelser for at finde hans Spionerere
frem. JPJac.1.37. „de bymæssige Be-
byggelser" — Stationsbyernes officielle

Navn. FoHNut.II.114.
bebyrde, v. [be'byr'da] -ede. vbs. -else.

{efter ty. beburden; især GJ) paalægge
byrder; besvære; tynge, om legemlig byrde
ell. besvær (nu 1. br.): Moth.B513. Dersom
een kand bære en Byrde af 1000 Pund
ligesaa let, som en anden kand bære af

10, saa ere de begge lige meget bebyr-
dede. Holb.MTkr.114. Beklemmelse kan
en ureen eller bebyrdet Mave forvolde.
Tode.ST.1.17. *(han) Bebyrdet Pung ei

nænner
| At see, men gjør den tom. Wess.

101. jf.: *nest bag Liiget kom en Sønn ..

I
Bebyrdet først og sidst med Sorgens

tunge Steene. Stub.96. || især overf,: tynge;
besvære; belemre; plage, dette Huus er
bebyrdet med mange Ædere. Holb.MTkr.
234. man bebyrder (børns) Hukommelse
med Ting, som de ikke kunde begribe.
JSneed.III.413. det Antal af Børn, nvor-
med de bebyrde Verden meer end de be-
rige den. Ew.VI1.107. *hvad man selv
kan giøre, bør man ei | . . bebyrde sine
Venner med. Oehl.Aml.193. hvis jeg for
denne Gang bebyrdede den velvillige Læ-
ser med yderligere Anstrengelser. Heib.
Pros.lI.112. Brandes.IX.266. || nu især om
økonomiske byrder: (kongen kan) ikke uden
Rigsdagens Samtykke . . paadrage Staten
nogen . . bebyrdende Forpligtelse. Gi-undl.

(1849).§23. han havde allerede saa mange
Penge i Klavsens Foretagende, at han
var bebyrdet over Evne. JPJac.II.346.

||

t om beskyldninger olgn.: Skulle . . nogen
med grove Beskyldninger uden ringeste
Grund bebyrde nogen uskyldig Mand . .

skal han derfor stande den Forulempede
til Ansvar efter Loven. Anordn.^^hl739.§9.
hvorfor . . vil I bebyrde mig med ^le
disse Bebreidelser. JSneed.III.420.
bebæ^e), v. [be'bæ'Ca)] {dannet af Wess.

a/'bæ(h), interj.; spøg., nu sj.) sige bæ til; for-
haane. *Hør Læserl paa sin Post om en
bebæer dig,

| Saa skal du frisk . . |
Bebæe
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ham igien. Wess.85. *Hérhiemine, hvor
mangt Klods af raat Genie

|
Al Tanke,

Vid og Smag og Konst bebæer. Bagges.

DV.UII.156. Erz.DJII.112. (bladene) l&der

alle deres bitte smaa Anonymer i Kor
bebæe den, der minder derom. Brandes.

XV.390.
becifre, v. [be'sifra] -ede. vbs. -ing.

{efter ty. beziffern; 1. br.) forsyne ell. be-

tegne med cifre; især J". angive harmo-
nisering af et musikstylike ved at anbringe

tal ell. bogstaver over basstemmens noder.

MusikL.(1801).28. I vor Tid er det ikke
længer Brug, at Componisterne benytte
sig af besifret Bas. MusikL.L367.

I. Bed, subst. {ænyd. d. s.; oldn. beit;

besl m. bide, jf. VI. bede og II. Bed) græs-
gang; nu kun (dagl.) i talem. gaa (en) i

bedene ['be'åana], egl. gaa (med sit kvæg)
ind paa ens græsgange; (overf.:) gribe ind

paa en andens omraade; drive (upassende)

konkurrence; især: optræde som med-
bejler. Netop ved Orden have Braban-
derne drevet deres Industri saa meget i

Vejret; der gaar den ene Fabrikant ikke
den anden i Bedene. Cit.l761.(Knipl.14).

„lad Gartnerens lille Pige være i Fred!"
— „Kjære Ven — jeg vil ikke gaa Dig i

Bedene." Schand.IF.839. Hvorfor skulde
da to Ministerier ikke kunne gaa ved
Siden af hinanden, naar man sørgede for,

at de ikke gik hinanden i Bedene. De
maatte naturligvis have hver sit Virkefelt.
Eørup.lll.38å. Font.UE.60. CEw.Æ.IX.34.
(aftægtsmanden vilde ikke) gaa den Unge
i Bedene paa noget Omraade, men afholde
sig fra enhver Befatning med Gaarden.
Aakj.PA.27. if.: (jeg forelsket i) Vanda! Saa
det har Du mærket! Du frygter vel, jeg
skal jage i Dine Bede. EBrand.GG.96.

II. ISed, et ell. (især dial.) en. [be'6] flt.

d. s. {ænyd. d. s.; jj. no. dial. beita i sa. bet;
eng. bait; besl. er I. Bed, VI. bede og bide;
grundbet.: tiden ml. to fodringer (af hestene);
landbr. ell. dial.) en tredjedel dagsar-
bejde, (især ompløjning olgn. markarbejde).
Plov-Folkene (har) altid for Skik, saasnart
de har pløiet den første Beed, da at .

.

tage sig en Luur. Grundtv.Saxo.III.215. at
pløje et Bed. ZakNiels.NT.115. For øvrigt
var Manden . . ikke mere fuld, end at han,
hvad Øjeblik det skulde være, kunde have
taget „et Bed" med sin Plejl i Loen. smst.
81. da han (ude i marken) havde gjort
sit første Bed til Svigerfaderens Tilfreds-
hed. Pont.FL.206. Aakj.VF.89. Feilb. Thor-
sen. Kværnd. jf. Esp.22. jf. : „hvor Folk bare
æder og sover og slider . . dér er det
store Samfund ikke, for det gør en Stud
ogsaa!" . . „Ja, vi gaar nu vort Bed og
passer vore Muleposer, og du gjorde vist
klogest i at gøre det samme." Skjoldb.KH.50.

in. Bed, subst. [be-'Q] {no. dial. beit; jf.
oldn. beita, eng. bait; besl. m. bide, jf. I. og
II. Bed, IX. bede; fisk., isærjy.) agn; mad-
ding. Moth.Bl50. Fiskerne af Harboe

Øerne ('»naa/ beholde deres rette Vaader
at fange Beed med til deres Hav-Fiskeri.
Forordn.'^/ul 750.§25. LovNr.56^U1888.§39.
Sal.VI.633. Feilb. jf. Esp.22.

IV. Bed, et. [beO] Høysg.AG.37. (nogle

skriver) bjéd i stéden for bed. smst.107.

(Jf. bied. Sir.24.36(Chr.VI). *Der i mit
Beed en Myrthe staaer. Bahb.PoetF.I.200).
best. f. -et [>be.'89i ell. 'be3'af]; flt. -e [^he-ds]

10 (VSO. Hauch.1.287. Drachm.UD.244) ell. (1.

br.) d. s. (Steners.(Bahb.LB.I.191). OehlX.
1.303) ell. t -(d)er (Moth.BlOO. Eolb.MTh:
259. Bahb.E.1.82. Funke.(1801).I1.275).
{ænyd. b(i)ed (Kalk.V.66); fra ty. beet, egl.

sa. ord som bett, seng, oldn. beor; jf. eng.

bed i begge bet.) særlig afdelt stykke af
have (ell. mark), bestemt til urter ell. blom-
ster, jeg vil vande min bedste Urtegaard,
og bestænke mit Bed. Sir. 24. 36. luge

20 Bederne for at rense dem fra Ukrud.
Eolb.MTkr.259. *Jeg iler did (o: i en have),

men ved hvert Fied
|
Jeg nyder en ny

Føde for mit Øie.
|
Et Lyst-Korteer med

nydelige Bed. Steners.(Bahb.LB.L191). Vi
plante hvide og røde Roser i det samme
Bed. Bagges.DV.IX.150. Graven fik Ud-
seende af et Bed, som beplantedes med
Roser. Eauch.IV.396. *Farvede Lamper
straalte

|
Fra tusind Grene ned;

|
Rundt-

30 om var plantet Fakler
|
Som Blomster i

et Bed. Winth.EF.213. Drachm.UD.244.
V. Bed, subst. {fra mnt. bete; jf. VIII.

bede; nu kun dial.) g arvelud. Moth.B150.
Feilb.1.56.

VI. Bed, et. se Bid.
VII. bed, præt. af bide.

bedaare, v. [be'då'ra] -ede. vbs. -else

(s. d.). {ænyd. d. s.; fra mnt. bedoren, jf.
ty. bethoren; 1. br. i talespr. uden for præs.

^ part!) egl.: gøre til daare.
1) vildlede; narre; bedrage, (nu kun

m. overgang til bet. 2). *tidt, desværre, jeg
min Hu

|
Af Synden lod bedaare. SalmEus.

471.2. *Ei blændende Luftsyn bedaare vort
Øie,

I

Ei vilde Indbildning bedrog vor For-
stand. Bein.ND.23. (de) lode sig bedaare
af Forhaabninger, de ikke have seet op-
fyldte. KMBahb.69. (kongens søster fortalte)

om sin elskede, men (af de ryggesløse hof-

50 mænd) bedaarede Broder, der var Uge saa
god som svag. Oehl.EB.12. nu bemærkede
han et listigt Smiil i Ridder Laves urolige
Ansigt, og han følte med Harme hvor nær
han var ved at bedaares. Ing.EM.III.143.
*Den ydre Glands har mig aldrig bedaaret.
Eauch.SD.I.106. Mange . . føre forfængelig
Snak og bedaare (1907: daare; Chr.Vl:
bedrage^ Sindet. Tit.1.10. jeg bedaarede
mig med Tanken om, at Tiden vUde

60 bringe et kjærligere . . Forhold. Gylb.XI.
184. *Af dine Søstres Ord blev du be-
daaret;

I

Af dem forført, har du din
Troskab sveget. PalM.II.61. om han vil

bedrage Dig med sin Veltalenhed, ved
bedaarende at tale om Christi Lidelse.
Kierk.XII.160.
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2) gøre stærkt indtryk paa en, saa at

man bliver indtaget deri ell. betaget deraf;
betage; henrive; fortrylle, naar Du
ikke kan løsrive Dig fra den, da er

Du overvældet — bedaaret synker Du
ned ved (bækkens) Side. Kierk.YIlI.131.
Denne socratiske Dæmon har nu altid

været . . en Vanskeliglied , der dog ikke
har virket saa meget afskrækkende som
tiltrækkende og ved sit hemmelighedsfulde i'o

Trylleri bedaarende. smst.XIII.242. *iert

(o: drømmenes) Slør om ham I hænge,
|

Huldt bedaarende hans Aand. PalM.11.4.
*Den Vært bedaarer dem, som Knejpen
gjæste;

|
de ære ham som ægte Demokrat.

Schand.tjD.135. under Knuds, ved sin

evropæiske glans bedårende regeringstid.
ADJørg.I.llS. \\ især om erotisk betagelse.

*af Gudindens Søn hun saadan var be-
daaret,

I

At hun af Kierlighed var bleven io

gandske blind. Holb. Paars. 163. *Favre
Ord har mig haardt bedaaret;

|
Favre

Ord har mit Hjerte saaret. Hrz.Vl.39. at

den smukke Skovpige vist var en Hex,
hun blendede deres Øine og bedaarede
Kongens Hjerte. HCAnd.V.180. *Skjøn-
hed, der saa let

|
Bedaarer gamle Mænd

og unge Drenge. PalM.IV.68. hun pyntede
sig saare for at bedaare (Chr.VI: bedragej
de Mænds Øine, som saae hende. Jud.lO. 30

5. Han havde lagt sig en spraglet Klæde-
dragt til, maaske for at bedaare. AndNx.
DB. 111. I| (1. br.) forlede til samleje; for-
føre. Fatst.0vid.42. „Jeg tør ikke længer
fordølge Dig det. Fader", sagde hun med
skjælvende Stemme, „at Lieutenant H. har
bedaaret mig: jeg bærer et Foster under
mit Hjerte." Bagger.1.134. *Til Elskerinde
Pigen han udkaared,

|
Og Lotte, der kun

sukked, han bedaared. PalM.IV.173. \\ 40

(sj.) refl. : *i sød Omvexling (hun) sig be-
daarer

I
Af Sviir og Opium, Rattafia og

Taarer. SkVid.VII.166. *Der er i visse
Øine jo

I

En Trolddoms dybe Hjem;
|

De Skjønneste, de Bedste
|
Bedaare sig

ved dem. Winth. VI.56.
\\
part.bedaarende

brugt som adj.: meget indtagende; hen-
rivende; yndig. Mennesket er skrøbeligt
— og Kvinden er — ja, det véd Gud,
hun er uhyre bedaarende. Schand.BS.226. 50

det lugtede bedaarende allevegne af ny-
slagent Hø. Brandes. XI.2 70. bedaarende
skøn, dejligere end nogen Kvinde, der
har levet. JPJac.II.90. det vilde staa
for hende som bedaarende at tage den
ene Eksamen efter den anden. KLars.AH.
125. nogle bedaarende Kager — jeg vil

sige dig, jeg hugger i mig. Bergstrøm.DT.
36.

QP Bedaarelse, en. vbs. til bedaare; 60

jf vAph.(1764): „nyt Ord". 1) (sj.) til

bedaare 1: bedrag; illusion; ogs. om til-

standen at være bedaaret. den Ulykkelige,
hvem Vanvidet hilder i sin Bedaarelse.
Kierk.VI.257. smst.XII.134. Saa opvække
Du (o : Kristus) os da, hvis vi ere slumrede

ind i denne Bedaarelse, frels os fra denne
Vildfarelse, at ville beundre . . Dig, istedet-
for at ville følge Dig efter og Sgne Dig.
smst.213. 2) (1. br.) ttl bedaare 2; om (ero-
tisk) betagelse: *Men tænk dig

|
at jeg nu

et flygtigt
I
Øjebliks Bedårelse

|
gav efter

for din Bøn. Børd.GD.128. Bedaarer,
en. (sj.) (Hamsun er) en Fabelsmed og
Bedaarer. JVJens.NV.178.
bedage, v. [be'da'qo] -ede. (dial. be-

dage 0^ bedår (r)e sig, stilne (om vejret),

blive tydeligere ell. klarere, besinde sig, se

MDL. Feilb. Thorsen., jf. VSO.: Veiret
bedårer (sig), samt no. bedara seg, sv.

bedarra; laant fra nt. ell. holl. bedaren,
blive rolig; formen bedage skyldes paavirkn.
fra Dag: stilne, klare op, blive lysere) om
storm, uvejr olgn.: stilne; blive svagere;
aftage; blive roligere ell. bedre; især

refl.: Det var stadig Storm og Paalands-
vind, saa ingen kunde komme ud paa
Søen at fiske, førend Pinsemorgen, da
havde Vinden vendt sig og Vejret bedaget
sig, saa det var rigtig godt Fiskevejr.
SvGrundtv.FÆ.I.80. Krøyer.Er.43. VilhAnd.
K.II.64. Pludselig gav det sig til at snee
voldsomt . . Karl bad Fensmark følge med
sig op i Pensionatet, til Uvejret havde
bedaget sig. JakKnu.Å.137, Schelkr.MarO.

jf. : (hunden saa) op til sin unge Herre .

.

Den ventede øjensynlig paa, at Vejret ('a

;

humøret) skulde bedage sig. Drachm.PV.
26.

II
(sj.) uden refl. pron. hendes Kærlig-

hed til . . Ulrik Christian havde været som
en Indsø, pisket, jaget og tumlet af Stor-

men, medens hendes Kærlighed til Ulrik
Frederik var at ligne ved den samme Sø
ved Aftenstide, naar Vejret havde bedaget,
spejlblank, kold og klar. JPJac.I.120. jf.
VSO.
bedaget, adj. [beida-'qa^] (ænyd. be-

daget, bedagen; efter ty. betagt, af tag,

dag; højtid., nu ogs. spøg.) ikke ung læn-
gere; aldrende; af (temmelig) høj alder;
gammel; alderstegen, en bedaget Herre
(o : Frederik I ved hans tronbestigelse, ca. 52
aar). Holb.DH.lI.210. *got gammelt 011

sig lader ogsaa drikke . .
|
Og en bedaget

Brud af Enke-Lauget ikke
|
Er plat at

kimse ad, naar Mutter Grunker har. Wadsk.
103. gamle Pebersvenne og bedagede
Jomfruer. JSneed.II.339. *Nu er du lidt

bedaget
|
Og just ej rask til Bens. Grundtv.

PS. V.549. *Min kjære Moster,
|
Den be-

dagede Mø. Heib.Poet.VIII.252. Zacharias
sagde til Engelen: hvorpaa skal jegkjende
dette? thi jeg er gammel, og min Hustru
er bedaget (Chr.VI: vel aldrende; 1907:
fremrykket i Alder/ Luc. 1.18. Stedets
Sognepræst, den bedagede Consistorial-

raad Foff. Schack.168. De daværende Ge-
sandter og Departementschefer var næsten
alle bedagede Mænd, som . . snart maatte
træde tilbage. NatTid.^y6l914.Aft.l. \\

(nu
l.br.) af meget høj alder; meget gammel,
(ofte forstærkende ved udtr. som Olding olgn..

Rentrykt w/g 1919
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jf. VSO. MO. PEMulU238). *en bedaget
gammel Mand. Holh.Paars.51. min gamle
bedagede Far Fader. Ærehoe.217. *hør

dog nu et Alvorsord I Af en bedaget Gubbe.
Oehl.HF.72. *en bedaget Olding. sa.A.174.

Kierk.Vni.54. jeg er ung af Aar, men
I ere bedagede (Chr.VI: udlevede^ Mænd.
Job. 32. 6. smst.15.10. jf.: han blev Mand,
han blev gammel, han blev bedaget. Kierk.

V.226.
II

(poet.) om Ung. *for Stormens
frække Stød, |

Den bedagede Steeneeg
nedfalder. Zetlitz.Poes.221. *Der mit spæde
Øie første Gang |

Saae bedaget Field mod
Skyen række. FrSchmidt.D.ll. jf. 87.94.

'Pakhuset, klodset og graat og bedaget,

I

ligesom forynges i Bølgernes Bad. Bich.

1.150.

t bedagt, part. adj. (efter hty. ell. (m)nt.

bedacht, perf. part., af bedenken, betænke,

jf. jy. bedagte, drøfte, overlægge (Feilh.IV.

30) samt bedatte, beslutte (MDL. Feilb.);

sml. bedægtig; sj.) egl.: (vel) betænkt o:

tilraadelig; fornuftig ; rigtig, her er ingen
Tien bedagt (o: her bør der ikke ties). Mol.
T.(1724).DlK
bedåre, v. se bedage.
Bed(d)ing^, en, ['beSeii,] flt. -er. (vist

efter nt. holl. beting, ankerbedding; besl. m.
III. Bede; ,J,) 1) indretning, fastgjort i

skibsdækket, hvorom man kan lægge an-
kertovet ell. -kællingen (fortøjningstove
olgn.), enten et enkelt, ret opstaaende, svært
stykke tømmer (ell. jæmrør) ell. to saa-
danne („beddingsknægte"), der er forbundet
med en tværbjælke; ankerbedding. Funch.
MarO.II.12. Drachm.PV.39. IdrætsB.1.359.
kaste til beddings, lægge tovet (kæden)
om beddingen; kaste fra bedding, om
den modsatte bevægelse. SøLex.(1808). jf.
VSO. samt: Naar Ankeret skal falde, skal
han . . kaste Beding. SøkrigsA.(1752).§455.

2) (udviklet af 1, egl. „underlag af bjæl-
ker", jf. VSO.: Beding 1; mulig under 2>aa-
virkn. af holl. eng. bedding, underlag, som
dog ikke har de i da. forekommende spec.
bet.; sml. de ældre udtr. Bradebænk, II. Ban-
kestok) underlag. 2.1) det underlag (olm.
et skraaplan af træblokke ell. sten og tømmer),
hvorpaa et skib staar, naar det er under
bygning ell. reparation; skibsbedding.
(være) paa bedding, (være) under byg-
ning ell. reparation ; sætte paa bedding,
spec: begynde bygningen af (et skib). VSO.
*Ormen lange

|
Paa Beding stod. Grundtv.

PS.VI.178. Partie af et Skibsværft. Længst
1 Baggrunden en Beding, hvorpaa Kjølen
er lagt til et stort Fartøi. Hrz.XVIIl.230.
*(jeg) Fik Skuderne fra Beding

| Og hyrede
mig Folk. Winth.HF.139. Nogle (skibe)
laa i Kanalerne, andre vare paa Bedding,
Tops. III. 348. ItaUen har . . i Øjeblikket
.

. 6 Dreadnought'er paa Bedding. BerlTid.
^y8l914.Aft.jf.: „Du har jo Hus og Alting
derovre I" „Javel, Beddingen er klar; men
det er ikke saa lige at faa en Kone."
Drachm.STL.58. \^reparation paa bedding.

*(et) Skib, som aabenbart
|
tn Bedding

trængte. Drachm.DJ.1.207. 2.2) underlag
af planker olgn., lagt i et fartøjs hund
for at beskytte ladningen mod vand. Hag.
1.380. Bed(d)iiigs-, i ssgr. ^ af Bed-
(d)ing 1. -biaellte, en. den tværbjælke,

der forhinder beddingsknægtene. VSO. Funch.
MarO.II.12. |l fangebjælken paa træ-anker-

spil. TeknMarO. -bjorn, en. d.s.s.-klamp(e).

10 VSO. -hoved, et. den øverste ende af en
heddingsknægt. Funch.M.arO.LI.12. -klam-
p(e}, en. et af de (fastspigrede) stykker

træ, der paa et træ-ankerspil fastholder brad-
spillet til beddingsknægtene. VSO. TeknMarO.
-knæ, et. et retvinklet stykke træ ell. jærn,
der er fastgjort til dæksbjælken og beddings-

knægtens forkant som støtte for denne. VSO.
Scheller.MarO. -knæst, en. (se u. Bed-
(d)ing i;. VSO. Funch.MarO.IL12. Scheller.

20 MarO. -pude, en. et stykke fyrretræ (m.
afrundede kanter), som fastgøres til agter-

kanten af heddingsbjælken for at beskytte

mod slid. VSO. Scheller.MarO. -pullert,
en. d. s. s. -knægt. Harboe.MarO. Scheller.

MarO. -slag, et. tørn af tov ell. kæde om
beddingen. VSO. At gjøre et dobbelt Be-
dingsslag bestaaer deri, at Ankertouget
tages tvende Gange om Bedingsbjelken
og Bedingsknægten,førend det vises agter-

30 efter til Brønden. Funch.MarO.11.13. At
tage (o: gøre) Bedingslag. Wolfh. MarO.
356. At aftage Bedingslag. smst.358.

-stopper, en. stykke tov, hvormed anker-

tovet ell. -kæden fastholdes om beddingen.

VSO. Funch. MarO. LI.13.

I. Bede, en. ['be-Sa] flt. -r. (ænyd. d. s.,

sydsv. dial. bete, bede, til X. bede; jf. ogs.

holl. dial. beite, faar, klakkebeite, ufrugt-
bart faar; især landhr. ell. kog.) en (som

40 lam) gildet væder. Moth-BlOO. vAph.Nath.
11.253. „Ja, nu kan jeg ikke synge mer,"
undskyldte Niels Matthisen sig. „Nu bræ-
ger jeg som en gammel Bede." Schand.F.
521. selv hans hvasseste Udfald er ikke
Udbrud af noget krigerisk Hang, kun
Selvforsvar og Selvhævdelse . . kun ufar-

lige Stød af en rasende Bede. Brandes.VI.
566. Den unge Bedes Kød er livlig rødt.

Fedtet hvidt og fast. Const.Kogeh.67.
||

50 (dagl.) dum ell. kedelig person. Sad han
og angrede , at han ikke var bleven et

dydigt Fæhoved? Nej, det var dog bedre
at være en „Bisse" end en „Bede". Schand.
BS. 118. Oehlenschlåger eller saadan en
gammel Bede. sa.A.77. en rædselsfuld
bede er han. Hjortø.K.46.

II. Bede, en. ['be-Qa] flt. -r. (æda. beta,

betæ (AM.); af lat. beta) 2^ Beta L.; især

om arten almindelig bede (B. vulgaris L.),

60 hvortil bl. a. rødbede, runkelroe og sukkerroe

Jiører; ogs. spec. om roden af disse planter.

JTusch.34. Lange. Flora. 274. Ved Rod-
frugter forstaas her særligt Beder (Run-
kelroer og Sukkerroer), Turnips . . og
Gulerødder. LandmB. 1.596. Beder ned-
stammer muligvis fra den ogsaa hos os
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vildtvoksende Strandbede. Frem.DN.264.
Il rød bede, (nu 1. br.) rødbede, (du kan
tkke) taale at see røde Beeder. Rolb.M
Tkr.243. De røde Beder ere atter i Hen-
seende tilFarven og Størrelsen forskjellige.

Funke. (1801). II. 301 . Lange. Flora.2 75.jf.
JTusch.34.

III. Bede, en. ['be-9a] flt. -r. (oldn. biti,

(tvær)bjælke, jf. eng. bitt(s), ankerbedding,
samt (laant fra germ.) fr. bitte, ital. bitta,

sp. bita, bjælke, ankerbedding; besl. m. hvåe,

egl. „kløve"; jf. Bed(d)ing; jy.) 1) tvær-
bjælke ell.-bræt, hvormed noget sammen-
holdes (fx. paa dør, poH, vognhaver osv.).

Moth.B100. MDL.31. Feilb.1.56. 2) et af
de to fremstaaende stykker under en
træsko, paa hvilke denne hviler. Moth.B
100. MDL.31.677. Feilb.I.56.IV.30.jf ; Age-
brættet hoppede som en Spaan under ham,
Bundfjælen brummede mod hans Træ sko-
bede r, saa det surrede i Taaenderne. Aakj.
VB.226.

IV. Bede, en. flt. d. s. (glda. bedhe (Kalk.

I.117.V.67); fra mnt. (glholl.) bede, bøn, af-

gift, af beden, bede (se V. bedej) 1) (nu
Jcun sdjy.) bøn. Feilb.I.55.IV.30. 2) (egl. en
j)aa fyrstens anmodning vedtagen ydelse, se

IIistTidsskr.4B.IV.162 ; jf. Bedehjælp. Kalk.

1.117) t afgift; (skatte) ydelse, (en fæste-

bonde, som) giver sin Skyld i lovlig Tid, som
er Smørskyid til St. Hans Dag Midsommer,
Kornskyld til St. Mortens Dag og andre
smaa Bede, Giesterj og Oldengield. DL.
3—13—1. Nørreg.Privatr.IlI.227.

V. bede, v. (undertiden skrevet be; jf.
bebe^. [be-; højtid, ^he-dd] jf. Jesp.Fon.125.
præt. bad [ba-'9] båd. Høysg.AG.88.138. part.

Dedt [be-'d] ell. (især højtid.) bedet ['be*d3<]

(Ords.30.7. Winth.VIII.lU. Schand.UM.97.
Brandes. Qoe.II. 131), j/. ubeden. (æda. bi-

th(i)æ, bil)ia, run. bi9er (imp. flt), ba9
(præt), oldn. biåja, eng. bid, ty. bitten, got.

Mdjan; vist besl. m. bedes)
1) henvende sig til en for at opnaa noget,

som man ikke kan ell. vil gøre krav paa;
fremsætte en bøn ell. anmodning, (mods.
befale ell. kræve^. 1.i) intr., ell. m. person-

obj. (jf. 2.2) for at betegne den, til hvem
anmodningen rettes. Giv den, som beder
dig. Matth.5.42. Paa de Tider maatte
Kongerne ofte bede, hvor de skulde be-
falet. Jacobi.Skr.24. *(Jesus) Bad os Selv
udtrykkelig:

|
Venner mine! mindes Mig!

Ch-undtv.SS.1.648. Skriv, jeg beder Dem.
Kierk.III.228. *Jeg har nu bedt for Jyl-
lands brune Hede;

|
der burde bydes,

hvor jeg kun kan bede. Aakj.BS.64. jeg
liar faaet at vide, at Du vil bøje dit Hoved
og bede, hvor Du kan kræve. Skovrøy.Fort.
93.

II
m. det, som anmodningen gaar ud paa,

udtrykt 1. ved et substantivisk ord efter præp.
•om: dersom hans Søn beder ham om
Brød, mon han give ham en Steen? Matth.
7.9. jeg kommer som den forlorne Søn
-og beder om Naade. IIolb.Abrac.IIL9. har
jeg giort dig noget imod, saa beder jeg

om Forladelse. sa.Vgs.(1731).III.2. „Er
Det det Hele?" — „Ja." — „Maa jeg saa
bede om en anden Løgn, thi denne her
duede ikke." Heib.PoetII.67. *Ak, bed
mig ikke mere

|
Om denne ene Sang!

Bøgh. D. II. 118. at bede om ordet
j
jeg

vilde gerne bede om for 20 øre kamillete
j

2. ved en inf, tilknyttet med ell. uden om.
(udelades om, udelades nu som oftest ogs. atj.

10 den fangne Paulus kaldte mig, og bad
mig føre dette unge Menneske tu dig.

ApG.23.18. Luc.5.3. Jeg beder ham med
grædende Taare at tilgive mig denne For-
seelse. Holb.Vgs.(1731).III.5. du (skal)

bede ham . . komme mig til Hidk). sa.Ul.
1.6. De 3 Anførere falde paa Knæ, og
beder høre først, hvad som er skeed. smst.
III.4. Jeg beder Dem, ikke at forsmaae
disse ringe Nytaarsgaver. Heib.Poet.I.417.

20 Da bade de ham at blive (1907: om at
blive; Chr.VI: at hånd vilde blivej der
nogle Dage. ApG.10.48. *0g Chefen selv,

kan I troe mig, Børn!
|
Mig beder frem

for sig træde. Winth.IV.22. en Flaske
Kognak, som (greven) har bedet mig at

sige min Mening om. Schand.TJM.97. nan
kunde kun . . bede hende om at drage
langt bort med ham og blive hans Hustru.
Drachm.X.231. Jeg beder (Dem) hilse

30 Deres familie. Jeg bad (ham) undskylde
min dristighed. Mikkels.Ordf.llO. hun bad
mig (om at) komme igen

j
3. ved en bi-

sætning, tilknyttet med ell. (nu sjældnere)
uden om. (jøderne) bade . . Pilatus, at

deres Been maatte brydes. Joh.19.31. der
de saae ham, bade de ham, at (1907: om,
at) han vilde vige fra deres Grændser.
Matth.8.34. Beed jer Madame . . at hun
icke bliver vred. Holb.Kandst.1.5. jeg

40 beder dog, at hånd icke forsmaaer dem
(o: 10 dukater). sa.Ul.Prol. Han bad mig,
at jeg for Guds Skyld ikke maatte troe,

at de andre Præster . . vare saa ryggesløse
som han. Ørst.Br.1.25. han beder om, at

der maa blive sendt ham nogle bøger
j

han bad mig, om jeg vilde spille lidt

II
(dagl.) i udtr. som maa jeg (saa) bede

om N. N. (som modsætn. til en anden), o

:

jeg foretrækker rigtignok langt N. N. *Ham
50 huer det Skumle, det Ossianske —

|
Nej,

da skal jeg be'e om det GaUikanske. Blich.

D.1.206. Schand.TF.II.403. Og Riis Skov
med de dybe Kiøfter mellem Egekrattet
— saadanne Kløfter kjender de slet ikke

Saa Øerne! Og Marselisborg med de ud-
øde Skovmøfler — hvor i Verden har
De ellers seet Skovmøller! — Nei, maa jeg
bede om Jylland. Baud.GK.16.

||
(i lighed

m. spørge ad; sj.) i forb. bede ad: *Hvor
60 skulde de ei tale,

|
Naar ret jeg bad dem

ad („derom"). Winth.III.28. || bede for
en, bede om skaansel for en; gaa i forbøyv

for eti (jf. u. 2.1^. Holb.Abrac.III.7. (han
havde faaet prygl) dersom ikke Huusfol-
kene, som vare stimlede tU, havde bedet
for ham. JJPaludan. Er. 7. Du beder for
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dem. Og det var dig, som nylig anklagede
dem. Hosir.ML.232. Jeg bad for mig,
men han sagde, at han skulde ikke slaa.

Drachm.YT.271. jf.: Der bliver nu en
frygtelig Uro mellem Ænderne . . De, der
gaa tilvejrs, eller som i hvert Fald gaa
først op, ere de gamle Ællingeænder, —
dem bede vi for (o: skyder vi mce). IdrætsB.
11.169.

II
lade sig bede, først gøre noget

efter længe at være anmodet derom. *Tal,

Sganarel, og lad dig ikke bede. Heih.Poet.

1.33.
Il
præs. pass. bedes [ibe-Qas] i mere

formelt spr., fx. brevstil: De bedes svare
omgaaende > beløbet bedes De godskiive
vor konto

i jf. f: De (trykfejl,) som jeg
har antegnet . ., bedes forud at maatte
rettes. AKall. YerdensHistorie-fl 776).Forord.

[I
part. bedende ['be'flana] orugt som adj.:

bønlig. *et Blik saa bedende,
|
saa hun

kan ikke modstaa længer'. Bich.II.391.
hendes Øjne . . var troskyldige og bedende
som en god Hunds. Schand.VV.243. || b e d

e

om godt vejr, se Vejr; bede for sin
syge moder, se Moder; tigge og bede,
se tigge

Jl
tigge (jf. Bede-kone 1, -mand

1); især % udtr. som bede ved dørene olgn.

MothBlOl. han er opfødt . . udi saa yder-
lig Fattigdom, at han og har bedet for
hver Mands Dør. Buge.FT.334. jf.Feilb.
1.2) m. det, anmodningen gaar ud paa, som
obj.

II
(især bibl. ell. poet.) m. et pron. i

intk. som obj. I vide ikke, hvad I bede
(1907: bede omj. Matth.20.22. ofte bedes
det igen, som før bortkastedes. Moth.B102.
Men dette vil jeg kun bede, at .. Holb.
Ul.II.7. *Hør hvad en Moder beder,

j

Hvis Hjerte snart vil briste. Aarestr.219.

II (1. br.) i udtr. bede godt for en (jf.u.
h.\), gaa i forbøn for en. De behøver ikke
at bede godt for Hr. de Lauzun. Ham
kan jeg ikke blive vred paa. Schand.IF.49.
Tilsidst opgav (hunden) Kampen, dens
Gøen (gik) over til pibende Klynken, som
om den vilde bede godt for sig. sa.AE.
225.

II
(sj.) i forb. bede noget af en (jf.

tt.2.4). beed af mig (1907: Bed mig, om;,
hvad du vil, saa vU jeg give dig det.
Marc. 6. 22. Bostgaard.(Nystrøm.E0.88).

jj
(foræld.) begære til ægte; bejle til. Hvo
Hustrue vil have, bede hende af Forældre,
eller rette Værge. DL. 3—16—1. *Liden
Kirsten er saa væn en Mø,

| . . hende
beder saa rige Bejle under 0. DFTJ.nr.36.1.
smst.nr.2.2.

\\ reft., i udtr. som bede sig
lov, tilladelse olgn., udbede sig tilladelse.
De Danske . . glædede sig over at kunne
hilse deres Fædrenelands Konge, og bade
sig Tilladelse til at gaae ud og tale med
ham. Mall.SgH.81. *Orlov bad han sig af
Zaren I og ilte til den danske Hær. Floug.
1.315.

\\ (nu næppe br.) reft., i forb. m. et
adv., fx. bede sig noget til, skaffe sig
noget ved bønner, bede sig noget ud,
udbede sig noget. VSO. \\ m. obj. og præd.
(især fri olgn. ord). At bede en Fange løs.
VSO. At bede sig fri for Straf. VSO.

(Faust) lader sig . . bære til Seersken
Manto, der atter viser ham til . . Perse-
foneia, for at bede Helena fri. VilhAnd.Goe.
1.11. maa jeg bede mig fritaget for Deres
spydigheder

|| f bede 'af, d.s.s. afbede
1.2. VSO. saa priser jeg altid Justitsraaden
i Hjertet, og beder Dem vor Uret af. Sibb.
11.219. 1.3) (1. br.) m. indholds-obj. (jf 2.5).

*Den første Bøn, jeg eder beder,
|
den

10 beder jeg eder saa blide. DFU. nr. 22. 10.
*Det var vor første Morgen,

|

jeg bad dig
den Bøn:

|
Vis mig al din Skønhed. Børd.

GD.257. 1.4) (efter ty. (ich) bitte, jf. eng.
pray) i visse høflighedsudtr.; dels i udtr.
som jeg beder Dem, nu beder jeg
(Dem), om jeg maa (ell. tør) bede
olgn., for at gøre et udsagn (en opfordring,,
et spørgsmaal osv.) mere høfligt ell. ind-
trængende, især ved modsigelse ell. ind-

20 vending, (nu ofte iron.). Gildingen spurgte
Philippus, og sagde: jeg beder dig, om
hvem taler Propheten dette? ApG.8.34.
Holder mig min Frihed tilgode, jeg beder
saa meget; Jeg veed nok, at det er ube-
hagelige Sandheder. OeconT.II.23. „Fan-
den staaer i den Skifteret; den passer
paa sine Papirer. Dog, der bliver vel
Raad." — „Sagte, min hierte Broder, om
jeg maa bede." Olufs. GD. 30. Den for-

30 fængelige Lærer siger: „Der tager du sgu
fejl, min gode Abr. Kali; nej, min gode
Abr. Kali, det var Aar 235, om jeg tør
bedel« PMøll.IL325. Siig det, jeg beder,
tydeligere. TBaden.Suppl. *„Jeg er ei end-
nu bleven paaklædt ret."

|
. . „Bevares!

De har jo den grønne Frakke."
|

— „Jeg
be'er Dem! Om den er ei værdt at snak-
ke." IIeib.Poet.1.328. imorges sagde Onkel,
at Kl. 12 skulde jeg være parat med alle

40 mine Bøger, saa skulde min Lærer komme
og holde en lille Examen med mig. Nu
beder jeg! Examen for en Pige, og det
endda naar de allesammen kalder mig den
lille Frøken. UngdGl.1.23. (hun) ytrede,
at det slet ikke var hendes Fødselsdag
den Dag — „først fjerde November, maa
jeg bede." EBrand.tjB.72. Jeg vil indvies
i saadant et Havfruelegemes . . Skønhed,
og nu beder jeg Dem, hvad skal jeg kunne

50 gøre ud af hvide Arme. JPJac.lf.75. Du
er en Pjalt, sagde hun derpaa med ét. .

.

Hvorfor? om jeg tør bede? spurgte han
saa. Jørg.LT.121. || dels i udtr. som be-
der ell. (aa) jeg beder (f for alting), som
svar paa en undskyldning ell. en taksigelse:

„ingen aarsag"; „det er ikke noget at tale

om" ; ogs. som svar paa en høflighedsytring,

en kompliment i al alm. „Men jeg maa
vel undskylde mig—" — „O, jeg beder for

60 alting." Ew.IV.198. *„Vi takke Dem skyl-
digst for Invitation."

|

— „Jeg beer, ingen
Aarsag." E:eib.Poet.VI.113. „Herr Greve!
maa jeg have den Ære at geleide Dem."— „Jeg beer! o jeg beer." Oversk.1.363.

„Ja Du — Du — Geni!" — „Aa jeg be'er!
Hvad er I? Nogle Styverfængere."
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Drachm.X.307. „Undskyld.«. . „Ber." Hjortø.

(Tilsk.l9U.I.52å).

2) henvende sig til gud (ell. en som
guddommelig betragtet magt) i bøn; holde
bøn ell. andagt. 2.1) intr. han gik ud til

et Bierg, at bede; og han blev der Nat-
ten over i Bøn til Gud. Imc.6.12. vaager
og beder til enhver Tiid. smst.21.36. Peter

faldt paa Knæe og bad. ApG-.9.40. Hvem

KJnæ og beder Chilian Lycke (o : beder om
lykke for C). Holb.Ul.IL9.

|| i forb. bede
noget af gud: Jeg haver bedet tvende
ting af dig (1871 : Om tvende Ting har jeg
bedet dig). Ords.30.7(Chr.VI). hvadsom-
helst du beder af Gud (1907: beder Gud
om^, vil Gud give dig. Joh.11.22. jf.: der-
som Nogen af Eder fattes Viisdom, han
bede af Gud (1907: bede derom til Gud;.

der ikke kan bede, gaa til Søs! Mau.531. ioJac.1.5. || bede ned, nedkalde ved bønner;
*hør, Maria, dog min fromme Beden. Heib. nedbede. *Den, der har Magt at aabne Him-
Poet.IV.49. Hvad er det at bede? Det er

at bede, naar vi samle vort Sind fra al

Adspredelse, og henvende det til Gud, og
tale til ham, hvad enten det skeer med
lydelige Ord eller stille i vort Hjerte.
Katek.§95. (han) fremsagde alle de Bøn-
ner, som Moderen havde lært ham. Han
bad som en god Katolik kan bede. Drachm.

lens Port,
|
Der beder ned Velsignelse

paa Jord (o: paven). Hauch.DV.III.84.
2.5) m. indholds-obj. (jf. 1.3). *Med barnlig
Andagt bad min unge Læbe

|
Den Bøn,

min fromme Moder lærte mig. Bagges.IV.
28. *Beder du saa dit Fadervor,

|
Aanden

med Faderens Stemme
|
Hjemler dig Jesu

Børnekaar. Grundtv.SS.III.298. han bad
X.219.

II
i udtr. bede for en (jf. u. l.i). 20 (Chr.VI: bad i) en Bøn, at det skulde ikke

dersom Nogen synder mod Herren, hvo
skal da bede for ham? lSam.2.25. *Han
først for sine Fiender bad:

|
„O, kjære

Fader dem forlad." Kingo.179. den Skik
offentligen paa Prædike-Stolen at bede
for Kongen. Holb.DH.1.474. *beed for Ba-
bel, til grandt du seer,

|
At Bøn og Sukke

ei baade meer. Gh'undtv.SS.1.689. jf. : han
beder for sine Synder. Sir.28.4. *Forso

regne. Jac.5.17. *du skal daglig
|
Bede

fyrgetyve Ave. Hrz.D.II.68. jf: tror I,

Gud vil skyde hende fra sig og kaste
hende bort, endog hun aldrig bad Gud et

Bønnens Ord. JPJac.I.305.
3) opfordre (en til noget); sige til en,

at han skal gøre noget; undertiden m. over-

gang til bet.: byde; befale, (jf. run. Ha-
raldr konunga ba5 (0: bød) gørwa kumbl.

nende, som Engles Qvad,
|
Naar de for 30 Wim.56. sam<; End bær Hyrde, eller andre

Verdens Synder bad. Winth.V.115. \\ i

forb. bede til gud (jf.tHheåe). han gik
ind . . og bad til Herren. 2Kg.4.33. jeg
beder til Gud, at (1907: om, at; i intet Ondt
maae giøre. 2Cor.l3.7. *Fold dine fromme
Hænder,

|
Og beed til Gud for deres Sa-

lighed. Oehl.VI.147. Hrz.D.II.57. 2.2) m.
overgang til I.1, saa at Gud (olgn. ord) er

obj., og det, bønnen gaar ud paa, udtrykkes
paa samme maade som ved l.i. jeg bad 40

Herren om Naade. 5Mos.3.23. beed Gud,
om dit Hiertes Paafund maatte forlades
dig. Apa.8.22. *Dig bede vi,

|
Vor Gud,

..
I
At du vil Stad og Land fra Uheld

frie. SalmHus.399.4. *Nu bede vi den Hel-
lig-Aand . .

|
Kirken at bevare. Grundtv.

SS.I.85. 2.3) (1. br.) m. Gud som obj., uden
angivelse af hvorom der bedes: bede til;

anraabe. *Hør dem alle, som Dig bede

Tienistetyende . . Ild ud, og kommer da
nogen Vaade deraf, da er Bonden ej skyl-

dig at gielde det, uden hannem overbe-
visis, at hånd bad eller bød det. DL.6—
19—7). han bad Philippus stige op, at sidde
hos sig. ApG.8.31. Han bad sine Under-
havende at være ved et frit Mod. VSO.
*Det var sig Herr Asker Ryg, | Han be-
der sadle sin Hest. Oehl.L.1.294. Barnet
. . havde rakt sin lille Haand frem imod
ham, ligesom for at bede ham træde in-

denfor. Drachm.X.233. ofte i udtr. som bede
En pakke sig. Levin, bede en ryge og
rejse

j jf: naar den Mammeselle . . kom-
mer her igien, saa kandst du bede hende
paa en høflig Maade, at gaae Døden og
Dievlen i Vold. Holb.KB.L5.

4) (især dagl.) byde; indbyde. Jakob
slagtede et Offer paa Bjerget og bad sine

Kingo.403. jeg kand bede Gud for Dem. 50 Brødre til Maaltid. lMos.31.54. Holofernes
Pamela.1.339. *for den som troer Dig

| og
vil Dig bede,

|
har Du din Vædder

|
i

Busken rede. Rich.II.48.
|| f bede an,

tilbede (jf. anbede;. *falde ned og bede
an en Steen. Holb.Sat.LA6v. 2.4) (1. br.)

m. overgang til I.2, m. det, bønnen gaar ud
paa, som obj. (oftest et pron. i intk.). *Det
bede vi, Amen, Amen I SalmHj.443.3. *Hel-
ligaand, hør hvad vi bede

|
Trøstig nu

i Jesu Navn. smst.300. * I Jesu Navn er 60 hele taget aldrig
Gud med os

| Og gjør det, som vi bede.
Gi'undtv.SS.IIL.86.

|| w. obj. og hensobj.

hvadsomhelst I bede Faderen (1907: bede
ham om; i mit Navn, skal han give Eder.
Joh.15.16. *Det beder jeg dig i Jesu Navn.
SalmHj.52. 9. jf f: (høvdingerne) falde paa

gjorde et Gjestebud alene for sine Tjenere
og bad ikke Nogen til Gjest af dem, som
ellers vare i Embede. Jud.12.11. bede ge-
ster. Moth.Bl02. Oehl.HJ.18. Han (0: en
ny kapellan) skulde nu bedes paa Omgang
til alle pæne Familier paa Egnen. Scnand.
F.145. Han var ikke meget hjemme, (han)
kendte jo ogsaa mange Mennesker, som
bad ham. KLars.SA.117. man blev i det

bedt. Det vidstes én
Gang for alle, at der hos os var aabent
Hus paa samtlige vore Fødselsdage. Ch
Kjerulf. GTJ.79. jf: Jeg véd ikke bedre,
end at vi beder nogle store Selskaber.
Vi kan jo gøre Bal. EBrand.Bes.l3. || m.
et steds-adv. Han bad mig ind i sin Vogn,
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som langsom rullede ved Siden af os.

Bagges.L.1.255. *Ak ja, man bliver bedt

jo saa mange Steder om,
|
man husker

ikke alle sine Venner. Hostr.Cr.25. (han)

var evig bedt ud til Middag og Aften.

Brandes.Volt.I.116.

5) enske. 5.l) i udtr., der knytter sig til

bet. 2; nu især (dagl.) i udtr. bede til

styrende et substantivisk ord ell. (oftere) en

sætn.: ønske inderligt. Ager-Manden be-

der ofte til Regn, medens den Rejsende
ønsker sig Soelskin. Eilsch.PhilBrev.281.

saa snart hun stod foran mig, smilende
og opfordrende, bad jeg til, at jeg var
mange Mile væk. KLars.AS.29. (man)
beder til, at Krigen i Evropa snart maa
faa Ende. PoU^hol914.Aft.6.sp.2. Feilb.

\\

(1. br.) i udtr. bede godt (ondt) for (ell.

over) en, ønske lykke (ulykke) for en (jf.
u. 1.2/. Moth.B102. VSO. Jeg vil bede Godt
for ham paa min Bryllupsdag. Ing.LBJI.
11. „Gud njelpe mig . .!" stønnede Konen.
„Det vil han, kjære Moer, vi ville bede
godt for hende," sagde den unge Dame.
CBernhNF. 11.10. Esp.414.

\\ (foræld.) i

forsk, bekræftende udtr.: udtale et ønske
(om noget, om at noget maa ske). Han bad
sig faae Skam paa, at det var sandt, som
han sagde. VSO. ved edsaflæggelse: Sande-
mænds Eed paa Manddraberen er denne;
Bede sig saa Gud hielpe, at de have giort
deris aUeryderste Fhd tU at udspørge
Sandhed. DL.1—16—10. jf. VSO. ([ f i

anden anv. Hånd som dræber Folk med
Sang-IQokkerne, skulde aldrig bede Livet
af nogen af mine Børn (o: ønske deres død);
thi ingen af dem skulde efter Tacten føres
til Graven. Eolb.Vgs.(1731).ILl. Hvis det
ikke var Synd, og bedet Gud imod, da
vilde jeg ønske, at . . Gram.Breve.63. *Dog
veed jeg ikke, om jeg dig, min søde
Qvinde,

|
Et lystigt eller tungt Gemyt

skal bede ]^a.a.. Falst.0vid.91. 5.2) ('ww l.br.)

ved hilsener olgn.: ønske; byde; sige (jf.
bet. 1). *nu beder jeg dig

| Velkommen
til mig! SalmEj.386.2. Bahb.Tilsk.l 791.802.
Han bad mig Farvel, og forlod mig. Kruse.
(Bahb.LB.1.154). Fru Helene og hendes
Døttre . . bade Herrerne Godnat. Ing.VS.
1.75. Hrz.VI.64. endelig bad de hinanden
kærligt Farvel. JPJacJ.97. Feilb. jf.: (en
har) bedet mig Goddag med et Øjekast.
JPJac.1.71.

II t Min Fader . . fik jeg ikke
bedet („taget") Afskeed med. FGuldb.
LP.54.

VI. bede, v. ['be-aa] -ede. (æda. betæ,
oldn. beita, lade græsse, eng. bait, holl. bee-
ten; egl. „lade bide (græsset)" og sa. ord som
VH. og Vm. bede; jf I. og H. Bed) 1)
(nu kun dial, se Feilb.1.56. jf. Esp.22.297)
lade dyr græsse (især under hvilpaa rejse),
(dersom) hånd driver sit Fæ for sig til

Bye, eller anden Stæds, da maa hånd ligge
paa Fælledet dermed og bede. DL.6—14—17. er hånd vejfarendis Mand, og giver
sin Hest een Kærv, eller Næg, eUer be-

der paa Stubben, smst.6—17—21. smst.6—
14—18. 2) (især landbr. ell. foræld., ofte

spøg.) holde hvil under rejse (ell. mark-
arbejde; egl. for at fodre dyrene), m. person-

subj. : det Vertshuus, hvor Kudsken skulde
beae. Ew.VI.270. *i Vibenshuus jeg be-
dede lidt. Oehl.SH.6. PalM.IV.301. *Han
vOde tage Tingen

|
saa vidt som mulig i

Ro;
I

havde han rejst i ét Døgn,
|
bedede

10 han i to. Schand.St).139. de havde bedet
godt i den sidste Kro. JPJac.I.148. *da
jeg naa'de til Østerbro,

|
til Kroen, . .

|
saa

vilde jeg bede i Haven der
|

et stille

Kvarter ved en Bajer. Sødb.GD.59. (man
ser) Hestene staa i Marken, naar der „be-
des", baade Formiddag og Eftermiddag
uden Dækkener, uagtet de . . ere meget
svedte. LandmB.11.222. jf. (i ordspil m.
V. bede 2): her er jo en Ej:o, ja en Station,

20 og en Tørvebonde er paa sin Viis altfor

fudfrygtig til ikke at skulle bede. Kierk.
.376. n om dyrene: At lade Hestene bede.
VSO. Medens Hesten nu skal bede et Par
Timerstid, sætter han sig i Krostuen..
Blich.III.496. Beyer.DG.56.

VII. bede, v. ['be-9a] -ede. (ceda. betæ,
oldn. beita, eng. bait, ty. beizen; egl. „lade

(hunden) bide (vildtet)" og sa. ord som VI.
og Vni. bede; poet., foræld.) jage (egl.

3K) med hund ell. falk); fange ell. dræbe under
jagt. *Det var Nilus Erlandsøn,

|
han

rider de Dyr at bede. DFU.nr.13.1. Nu
jeg icke længer har min Bue at beede
de vilde Dyyr med, maa de vilde Dyyr
bidde og opæde mig. Dumetius.III.79.
med Hund skal man Biørn bede, og ikke
med flyvende Fugl. Oehl.HrS.311. Grundtv^
PS.II.255. Hrz.D.n.30. *Herr Magnus han
rider med Kæmper ved sin Side,

|
„Nu

40 vil vi bede Hjorten og see, hvor den mon
lide." Hauch.SD.II.85. *I Andres Spor du
jager snildt

|
Og beder dig det bedste

Vildt. Bødt.182. Recke.SD.103. En af Jæ-
gerens største Nydelser er at bede en Buk
en stille Foraars- eller Sommeraften. Vig
Møll.HJ.91.jf. : *Haren er jo vorden Hund,

|

Beder Dyr paa fremmed Grund. Grundtv.
PS.III.229.

VIII. bede, v. ['be-åa] -te. (glda.hedhe;
50 vist laant fra mnt. beten, jf. ty. beizen,

eng. bate; egl. „lade (lud) bide", „ætse", og
sa. ord som VI. og VII. bede; jf. V. Bed
samt bejdse, II. bide, Bidning; nu kun
dial.) bejdse; især om behandling af huder
med garvelud: garve. Moth.B150. VSO.I.
269. MO. Feilb.1.56.

\\ (overf.) i forb. bede
og barke, se II. barke 2.2.

IX. bede, v. {af III. Bed, mading; jf.
SV. beta, eng. bait) 1) f fiske med ma-

io ding (bed); mede. Moth.B150. 2) (dial.)

forsyne (en krog) med mading; agne.
MDL.31.jf.677. Feilb.L56.

X. bede, V. -ede. (efter nt. boten, af
mnt. boten, oøde, læge, kastrere, jf. jy. bøde
(ud), gilde (hundyr), nt. botel, botling, bede,

gildet væder; sml. I. Bede; dial.) gilde;
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kastrere, (især om væderlam). Moth.B100.
Begir.SJælUL431. MDL.677. FeilbJ.56.

XI. bede, v. {vist omdannet af ænyd.
glda. bidhe, bie; foræld!)- oppebie; ud-
sætte sig for; blive ramt af; i talem.:

Kongevrede er slem at bede. CBernhJII.
265.
Bededag, en. {af V. bede 2; jf. ty.

bet(e)tag) en til bøn i kirkerne særlig fast-

sat helligdag, ordinarie Bededage, som i

Kiøbstæderne skulle holdis hver Fredag.
DL. 2—4—5. Maden smager mig aldrig
bedre end paa en Bededags Aften. Holb.
Usynl.1.3. (kongen blev) hæftigen angreben
af Smaakopper . . hvorfore Bede-Dage
bleve holdne. sa.DS.II.SSO. Mall.SgH.26.
n (mi sj.) i talem. : „Det faar vel (ogsaa)
Ende," sagde den Onde om Bededagene.
Mau.1716. Biehl. Cerv.LF.II.137. Feilb.

\\

nu især som betegnelse for fjerde fredag efter

paaske (ved Forordn.'^''I&1686 fastsat til en
„extraordinair Bededag"j, ogs. kaldt al-
mindelig (se u. I. alminaeUg 1.2 ) ell. især
store bededag [sdoT8ibe-9(9)|da-']. Paa
Volden store Bededag. Hrz.D.II.56. naar
alle Kirkeklokker ringe paa store Bede-
dag. IICAnd.VI.41. store bededags aften
(o: aftenen før store bededag) gaar køben-
havnerne paa Langelinie og spiser hveder
til teen

i
Bededags-, i ssgr. ['be-å(9)-

da(q)s-] -ansiigt, et. (dayl, spøg.) alvor-

ligt, højtideligt ell. bedrøveligt ansigtsudtryk

(jf. Bedemandsansigtj. Grundtv.Saxo.lf.l.
Her satte han et . . ynkeligt Ansigt op.— „Hvad betyder det Bededagsansigt?"
Ing.VS.III.92. Sikken et Bededagsansigt
(orig. 331: forfærdeligt Ansigtj, du sæt-
ter op! Du ser jo ud som en Undergraver.
Bergs.PF.^318. Man sætter et andægtigt
Bededagsansigt op, naar man hører Ordet
„Skandinavisme". Schand.TF.II.333. sa.SF.
94. -ferie, en. (skol.) skoleferie bestaaende

af store bededag i forb. m. den foregaaende
eftermiddag ell. (og) den derpaa følgende
lørdag. Schand.0.1.87. -tanke, en. (dagl.,

spøg-J *det er jo ogsaa fortrydeligt
|
for

Chefen at miste en Bedstemand!
|

. .

og Folkene faar saadan Bededagstanker.
Drachm.STL.89.
Bede-flne, en. [II] (zool.) en flue, An-

thomyia conformis, hvis larver lever paa bla-

dene af beder. Landb0.1.221. -hus, et.

[V.2] (især bibl. ell. om tidenl. forJiold) en,

i regelen mindre, bygning bestemt til andagt.
udenfor Staden, ved en Flod, hvor der
pleiede at være et Bedehuus (1907: Bede-
stedj. ApG.16.13. Templet (i Jerusalem)
var det eeneste Bede-Huus. HolbJH.1.572.
Mynst.Betr.n.l94. et Kapel eller lidet
Bedehuus for Sanct Francesco. Srz.IX.
262. Drachm.M.191. De Troende strømmer
til Bedehuset — Muhammed er ikke at
se. EBrand.M.28. AndNx.S.204.

||
(billedl.)

mit Huus skal kaldes et Bedehuus for alle
Folkeslag. Es.56.7. jfMatth.21.13. *Almin-
delig er Christi Kirke:

|
Et Bede-Huus

for alle Folk. Grundtv.SS.1.683. f -kaal,
en. [II] 3( Beta vulgarisL. Lægen.VII.185.
-kammer, et. [V.2] Moth.BlOS. *alle

Folke-Stammer
|
I lønligt Bede-Kammer

|

Skal for Ham knæle ned. Grundtv.SS.1.426.
„Jeg vil bede," sagde MademoiseUe —
„hvis Dronningens Bedekammer er ledigt."
Schand.IF.81.Becke.SD.97. jf.: *I Hjertets
Bede-Kammer. Grundtv.SS.1.138.-kappe,

10 en. [V.2] d. s. s. -sjal. Sal.XVII.145. f -kar,
et. [VIII] kar, hvori huder lægges i garve-
lud. (Kalk.L115). VSO. -klokke, en,
[V.2] (især poet.) klokke, hvormed der ringes
til bøn; især om kirkeklokken under den dag-
lige (morgen- og) aftenringning (jf. -slag);

ogs. om selve ringningen, (degnene) skulle
Aften og Morgen ringe Bede- og Fred-
Klokken. DL.2—15—5. *Høit lyder Bede-
klokkens Slag

I

I Aftenskumringen. Lund.
20 ED.19. Nu var Solen dalet, og Bedeklok-

kernes Klang fra mange Kirker kaldte
den trætte Landmand t& Søvn og Hvile,
Blich.in.10. Brz.D.II.56. Winth.HF.287,
MinSkr.yel849. Rich.I.129. -kone, en,

1) [V.l.i] (sd''y.) tiggerkvinde. Feilb.I.56.IV.

30. jf.Mau.l715. 2) [V.4] (foræld.) kvinde,

der overbringer indbydelser (især til de kvin-

delige gæster; jf. -mand 2). Moth.B105. Am-
berg. 1720 blev (Kirsten Kristensdatter Friis)

30 beskikket til Bedekone i Æbeltoft „baade
i Glæde og sørgelige Tilfælde". TroelsL.'

XIV.114. -kad, et. [I] MotLBlOO. Landm
B. II. 303. -koUe, en. [I] (især kog.)

vAph.(1764). Hrz.XLl97. Drachm.lOOlN.
10. -lam, et. [I] (især landbr.) gildet væ-
derlam. Moth.BlOO. Feilb. -Ins, en. [II]

(zool.) en slags bladlus (Aphis papaveris),
der bl. a. lever paa beder. LandbO.1.298.
Bedemand, en. t) (af V. bede l.i;

40 sdjy.) tigger (jf. -kone 1^. MDL. Feilb.

2) (af V. bede 4; jf. -kone 2) mand, der
overbringer indbydelser (i denne alm.
bet. nu kun dial., jf. Feilb.). „der har vi
Justitsraaden . . han kommer vist for selv

at agere Bedemand." Rigtig. Han træder
ind af Døren . . og fremsiger den sæd-
vanlige Bedemandsremse : „Jeg skulde
hilse fra de gamle og de unge Folk, om
Præsten og hans hele Hus vilde komme

50 idag otte Dage." Blich.III.476. Jeg gik
herover for at be' jer til Bryllup paa Fre-
dag . . Ja. Her kommer naturligvis rigtig

Bemand; men jeg syntes, jeg vilde selv

slaa et Rend herover først. ZakNiels.K.84.

Il
spec. om særlige kommunale bestillingsmænd

(i købstæderne), der (tidligere) foruden at

overbringe indbydelser ordnede alle formali-
teter ved de kirkelige handlinger (barnedaab,
bryllup, begravelse) ; ofte m. særligt henblik

M paa deres virksomhed ved begravelser (jf.

Bedemandighed, Bedemands-ansigt, -mi-
nej; endnu i Kbh. og enkelte større kommu-
ner betegnelse for personer, hvis erhverv

det er at besørge begravelser. „Hvad
kommer Brylluper min Profession ved."
— „I er jo Bedemand her i Staden," Holh
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StuJILS. PASeih.Sh.II.85. Bedemand med
Sørgeflor ned til Hælene. ECAnd.VIII.
216. *Seer man ei magre Koner gift' med
fede Mænd? | Og har man ikke joviale

Bedemænd? PalM.V.13. Høistærede Drik-

kebrødre, plager Satan Eder? I taler jo

som Bedemænd, Eders Øine ere røde af

Taarer. Kierk.VI.70. Schand.BS.219. Troels

L.X.69. der er saa mange Formaliteter at

iagttage (ved en begravelse), at man gør
bedst i at henvende sig til en autoriseret

Bedemand. VortHj.IVl.14. jf. Tolderl.F.1.

11. heraf: tSJ Bedemandished, en.

(spøg.) alvorlighed; højtidelighed; bedrøvelig-

hed, (trang) iu at live lidt op i al Kirkens
Bedemandighed. VVed.BB.224. *Ak hvil-

ken Bedemandighed, | og hvilken dydig
Ki-ampe. Børd.QD.244. Bedemands-,
i ssgr. (især dagl., spøg.) af Bedemand
2. -ansigt, et. d. s. s. Bededagsansigt.
Synes De, det er passende at sætte et

saadant Bedemandsansigt op, første Gang
De i det ny Aar faaer mit gemytlige
Fjæs at see? Hostr.T.Sl. TroelsL. XIV.
90. jf. Tode.S.35. -mine, en. Elisabeth
stramt: „Jeg gaar lidt ind paa mit Væ-
relse." — „Men, Herregud, hvad er det
dog for en Bedemandsmine." EBrand.
Brud.88. -stil, en. vidtløftig, pedantisk,
naragtig udtryksmaade ; dunkel, uforstaaelig
tale; ofte (efter Holb.Stu.) i udtr. som at-
ter bedemandsstill Det heder saa udi
Bedemands Stiil. De slags Folk har altid

en hob Fyldekalk for at giøre deres Tale
vitløftig. De har egne Tale-Maader .

.

Derfor giør man Forskiæl mellem Bede-
mands Stiil og anden Menniskelig Stiil.

Holb.Stu.III.4. Atter Bedemands Stiil I Gid
Fanden fare i slige Tale-Maader. smst.
sa.Ligbeg.4se. VSO. HCAnd.V.126. Atter
var det Bedemandsstil for mig; men da
jeg ikke vilde støde min Vært ved unød-
vendige Spørgsmaal, fortsatte vi Veien i

al Taushed. Bergs.BB.17.
Bede-pnlt, en. [V.2] Goldschm.1.79.

Kong Philip og Dronning Mariana . . lod
sig male i Andagt, knælende foran deres
Bedepulte. JLange.III.134. Gennem Vin-
duerne i de tyske Ordensbrødres Kloster
i Lana saa jeg nogle af disse Herrer sidde
bøjede over en Læse- eller Bedepult.
Schand.0.11.295. Bang.DuF.70.
Beder, en. flt. -e. (glda. bedh(i)ere; af

V. bede) 1) O af V. bede 1. Gud elsker
en glad giver, står der, og menneskene
ser gærne en glad beder. Hjortø.HB.72.
II

spec. (foræld.): person, der beder om al-
misse til hospitaler olgn. (jf. Kalk.I.118).
Hospitalets Indkomster bestod fornemme-
lig i det Almissekorn, dets „Bedere" ind-
samlede. Trap.l2.511. 2) (især relig. ell.

højtid.) af V. bede 2. et Par gamle fromme
Bedere, som styrkede hverandre i deres
religiøse Enthusiasme. Horreb.II.364. Der
have været mange rette, ægte Bedere i

Verden . . En saadan Beder var David.

Mynst.Betr.II.228. Kierk.VI.237. en Beder
til Guderne. JLange.BM.I.139. jf: han
er een af de største Bedere her i Staden

:

Man seer ham ideligen med sammenfol-
dede Hænder udi Fro-Prædiken, Høy-
messe og Aften-Sang, og med Suppliqver
udi Cancelliet og Audience-Sale. Holb.Ep.
IV.129. Beder-dans, en. {egl. „hejler-

dans"? jf. ogs. ty. bettlertanz; foræld) en
10 middelalderlig dans, omtalt i folkeviserne.

jfKalk.I.119. Drachm.F.II.79. JohsSteenstr.
VoreFolkeviser.(1891).16. SaVII.809.
Bede-rem, en. [V.2] rem m. vedhæn-

gende kapsler (hvori skrevne hibelsteder), som
jøder under bønnen bærer om hovedet og
venstre arm (efter 5Mos.6.8). (farisæerne)
gøre deres Bederemme (1819: Tanke-
remmer; brede. Matth.23.5.(1907). Sal.UI.
809. -rnst, en. [II] 2( den paa beder fore-

20 kommende rustsvamp TJromyces betæ Pers.

Landbo. 1. 221. -rye, en. [I] (især kog.)

Huusm.(1793).208. Const.Kogeb.67.

bedes, v. dep. [ibe*9as] {æda. bethæs,
oldn. bei8a(sk); besl. m. gr. peitho, jeg over-

taler (se bie;, og vistnok ogs. m. V. bede,
m. hvilket ord det sammenblandes allr. i glda.,

se Kalk.I.117; foræld.) hede om; udhede
sig. Mau.514.535.

\\ fri til; bejle til. *Re-
gisse! mit søde, mit favreste Liv!

|
Eder

30 jeg bedes i Tugt og Ære.
|

. . I skal vorde
min Viv. Hrz.VI.65.
Bede-seddel, en. [V.2] (kirk.) seddel

m.. navnene paa de syge, for hvem der skal

bedes i kit'ken. (skolelæreren skal) besørge
Tillysningsbogen, og Bedeseddelen for de
Syge, førend Tienesten begynder, hen-
la^e paa Prædikestolen. Anordn.'^^hl814.
A.§32. Pol?^bl903. -sjal, et. [V.2] sjal m.
snore i hjørnerne (jf. 4Mos.l5.38), haaret af

4a jøder under bønnen (jf. -kappe;. JødiskUd-
stilling.(1908).xvii. -skammel, en. [V.2]

Grundtv.SS.IV.263. Knæl nu ned paa Bede-
skamlen dér. Jørg.VF.119. Alterbog. 455.

-skimmel, en. [II] ^ en bladskimmel-
svamp, Peronospora Schachtii Fckl. Sal.XIV.
213. -slag:, et. [V.2] (et af) de 9 slag, der
slaas paa kirkeklokker (egl. som opfordring
til bøn) efter den daglige morgen- og aften-
ringning. Moth.B106. *Naar for mig nu

50 Aftenklokken ringer,
|
Og jeg tæller dine

Bedeslag. Grundtv.PS.VI.581. de 9 Bede-
slag efter Ringningen skulle lyde som
3x3 Slag med et lidet Ophold efter det
3die og 6te Slag. M.inSkr.^'U1893. -snor,
en. [V.2] (sj.) snor til brug under bøn. min
Moder lærte mig at knytte den hellige

Bedesnor, Khosti, der er vævet af 72

Traade, en for hver af Yasnas Kapitler.

LBruun.UG.137. -sted, et, f en. 1) [V.2]

W (især bihl. ell. højtid.) sted, hvor man holder

Døn. der . . havde været en bede-sted
(1871: et Sted til Bøn) for Israel i Mas-

Eha. lMakk.3.46(Chr.VI). mange havde
øye Saler, hvilke tienede dem til Capel-

ier og Bede-Steder. Holh.JH.1.573. ApG.
16.13(1907) (se u. -hus;. 2) [VI.2] (især
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foræld., nu ofte spøg.) sted, hvor man holder

hvil under rejse. (Kalk.V.66). vi havde . .

stor Fristelse til at giøre et Hiem af det,

der kun skulde være et Bedested. Bahb.
Tilsk.1795.418. Gh'undtv.SS.IIL416. (byen)

var bestemt til Bedested . . Vi lod altsaa

holde udenfor Kroen. Blich.III.377. Rostr.

SD.n.98. Feilb. jf.: Han var morsom at

vandre med sent om Natten. Han vidste

altid, hvor der var bestikkelige Vægtere
og Bedesteder at komme ind i. Schand.O.
1.127.

II
(overf.) Jorden er skjøn nok som

Bedested for den, der venter en Evighed.
Kierk.IY.146. smst.V.179. om gravsted: *Ja,

hvor en Æt, som den af Skjalm,
|
Sit Bede-

sted har lavet. Grundtv.PS.V.95. -stol,
en. [V.2] Jeg gik hen i en Bedestol, og
kastede mig paa Knæe mellem en Nonne
og en anden ung Dame. Bagges.DV.IX.
122. Bich.III.51. Pont.LB.18. -stund, en.

[V.2] (nu 1. br.) Holb.Arab.6sc. De vare . .

heel devote, og havde deres visse Beede-
stunde hver Dag. sa.MFbl.219. Petrus og
Johannes gik . . op i Templet ved Bedestun-
den (Chr.Vl: bønnens time; 1907: Bede-
timen^, som var den niende Time. ApG.3.1.

jf. Feilb. tU -sester, en. [V.2] {efter ty.

betschwester) kvinde, der viser overdreven
ell. hyklet fromhed, vore saa hæslig an-
dægtige Bedesøstre. Ew.VII.112. *en gam-
mel Jomfru,

I

En Bedesøster eller Slad-
dertaske,

I
See, denne Skjæbne vented

mig. PalM.L208. det bekendte Ordsprog
om den unge Flane og den gamle Bede-
søster (jf. ty. junge hure ell. bettschwester,
alte betschwester^. Hørup.I.162. ESkram.
GC.135. det Hængehoved af en Bedesøster.
Gjel.M.96.

II
(sj.) uden nedsættende bet. (især

om nonner). Trivelige Munke og sortslø-

rede Bedesøstre er det, som her meest
falder Reisende i Øine. Engelst.(Beiseiagt.

11.96). *denne blege, fromme Bedesøster,
(

Der skjælver for den stolte Præst i Rom,
|

Hun passer lidet kun til Henriks Hustru.
HauchDV.111.41. -tid, en. 1) [V.2] (jf.
-stund, -time;. VSO. 2) [VI] (især foræld,
ell. landbr.) Holst.Napol.239. Der maa gives
Hesten regelmæssige og passende lange
Bedetider. LandbO. 11.622. -time, en.

(1. br.) 1) [V.2] Holb.JH.1.572. i Regentsen
er ogsaa en Kirke, men deri holdes ikkuns
Bede-Timer og sielden Prædiken, EBont.
Atlas.ll.94. en vis fornemme Frue, der
holdt Bedetimer med en vis ung Herre.
Ew.VI.68. Messe tør jeg sielden bivaane,
andre Bedetimer slet ikke. Engelst.Bhil.
224. ApG.3.1.(1907) (se u. -stund). 2) [VI]
CBernh.NF.II.15. -tæppe, et. [V.2] tæjype,

hvorpaa der knæles under bøn. Bedetæpper
fra en Moskee. Bogan.II.134. VortHj.iV2.
116.

Bedins, en. se Bedding.
Bed-plajiiing, en. [IV] (landbr.) pløj-

ningsmaade, hvorved der anlægges smalle og
høje agre m. dybe og brede agerfurer imel-
lem. Sal.IL742.

O Bedrag:? et. [be'dra-'q] flt. (sj.) d. s.

(Kaalund. 161. Sal.XVL1143). {ænyd. be-
drag og bedræg; efter mnt. bedrech
(ty. betrugj; vbs. til I. bedrage) 1) (nu
1. br.) til I. bedrage 1: svig: under-
fundighed. *Gud vil tilgive

| Det rene,
det uskyldige Bedrag (o: at Vilhelm op-
træder som kongens genfærd), \ Som Nøds-
fald kræver her til Dydens Frelse. Oehl.

10 IV.206. *er et skjønt Bedrag da ikke bedre
|

End Det, som Verden daarlig kalder Sand-
hed. Heib.Boet.II.103. Hauch.SD.II.165.
Graven (maa bevogtes), at ikke hans Disciple
skulle . . stjæle ham, og sige til Folket:
han er opreist fra de Døde . . da vil det
sidste Bedrag (Chr.Vl, 1907: Forførelse;
blive værre end det første. Matth.27.64.
(sj., om eksamenssnyderi :) ved enhver Eks-
amen (i Neapel) blomstrede Beskyttelse

20 (o : protektion) og Bedrag. Brandes.XI.114.
fromt bedrag, se u. from hf at gøre no-
get på bedrag (o: for at bedrage). Moth.D
113. *Ej Bytte (o : ombytning af ny og næde)

fjør
du (o: maanen) paa Bedrag. Gi-undtv.

'S.V.165. MO. 2) (nu næppe br.) til I. be-
drage 2: bedrageri, ingen Overkiøbmand,
eller andre, som ikke ere rette Dommere,
(bør) for deris Afskeeder tiltalis, uden saa
er, at der aabenbarlig vitterligBedrag findis

30 under. DL.1—6—4. *Thi er det ei Bedrag,
at tage slig |

Betaling for et slet, mis-
lykket Arbeid. Oehl.C.177. 3) till.heårage
3: skuffelse; illusion; sansebedrag.
*Bort fra Glædens Gøglespil,

|
Bort fra

Sorgens mørke Fængsel,
|
Bort fra Skyg-

ger og Bedrag |
Gaar jeg til den klare Dag.

SalmHj.458.3. * hvert et Verdens Haab
(blev) Bedrag. SalmHus.499.5. Hvad er et

Billede? kun Bedrag; og hvad er Mor-
40 ganas Luftsyn? ogsaa kun Bedrag. Heib.

Poet.II.102. Yndighed er Bedrag (Chr.Vl:
bedragelighed;. Ords.31.30. nu næsten kun i

ssgr. og i udtr. optisk bedrag, synsbedrag,

spec. (filos.) om urigtig opfattelse af visse

geometriske figurer, hun havde forandret
sin smilende Mine til veemodige Træk
. . maaske var Belysningen Skyld deri:

naar man er en Dreng paa sex Aar . .,

kjender man ikke synderligt til Bedrag
50 og mindst til de optiske. Bagger. 1. 3.

SalXVI.1143. (Goethe) kalder det Guds-
bespottelse at tale om et optisk Bedrag.
Brandes.Goe.II.115. jf.: at vi undertiden
fristes til at . . anse selv vore lyseste Øie-
blikkes Syner for optisk Bedrag, reiser

sig deraf, at (vi) forveksle Tidsalderens
store Mænd med Tidsalderen selv. Grundtv.
Udv.1.376.

1. bedrage, v. [be'dra'qa] p7-æt. -drog;

60 part. -draget (flt. -dragne ell. (1. br.) -dra-

gede (DUgeskr.2B.III.192)). vbs. Bedrag,
Bedrageri (s. d.). {ænyd. d. s.; fra mnt. be-
dregen (part. bedragen;, ty. betriigen;

næ^en kun O)
1) (især: med forsæt, ved usandhed, hyk-

leri olgn.) indgive en falske forestillinger,
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Stu.III.5. PASeibM.II.85. Bedemand med
Sørgeflor ned til Hælene. HCAnd.VIII.
216. *Seer man el magre Koner gift' med
fede Mænd?

|
Og har man ikke joviale

Bedemænd? PaiM.FJ5. Høistærede Drik-
kebrødre, plager Satan Eder? I taler jo

som Bedemænd, Eders Øine ere røde af

Taarer. Kierk.VI.70. Schand.BS.219. Troels

L.X.69. der er saa mange Formaliteter at

iagttage (ved en begravelse), at man gør
bedst i at henvende sig til en autoriseret

Bedemand. VortRj.IVl.14. jf. Tolderl.F.1.

11. heraf: O Bedemandifflied, en.

(spøg.) alvorlighed; højtidelighed; bedrøvelig-

hed, (trang) tU at live lidt op i al Kirkens
Bedemandighed. VVed.BB.224. *Ak hvil-

ken Bedemandighed, | og hvilken dydig
Krampe. Børd.GD.244. Bedemands-,
i ssgr. (især dagl., spøg.) af Bedemand
2. -ansigt, et. d. s. s. Bededagsansigt.
Synes De, det er passende at sætte et

saadant Bedemandsansigt op, første Gang
De i det ny Aar faaer mit gemytlige
Fjæs at see? Hostr.T.51. TroelsL.XIV.
90. jf. Tode.S.35. -mine, en. Elisabeth
stramt: „Jeg gaar lidt ind paa mit Væ-
relse." — „Men, Herregud, hvad er det
dog for en Bedemandsmine." EBrand.
Brud.88. -stil, en. vidtløftig, pedantisk,
naragtig udtryksmaade ; dicnkel, uforstaaelig
tale; ofte (efter Holb.Stu.) i udtr. som at-
ter bedemandsstil! Det heder saa udi
Bedemands Stiil. De slags Folk har altid

en hob Fyldekalk for at giøre deres Tale
vitløftig. De har egne Tale-Maader ,

.

Derfor giør man Forskiæl mellem Bede-
mands Stiil og anden Menniskelig Stiil.

Holb.Stu.III.4. Atter Bedemands Stiil! Gid
Fanden fare i slige Tale-Maader. smst.
sa.Ligbeg.4sc. VSO. HCAnd.V.126. Atter
var det Bedemandsstil for mig; men da
jeg ikke vilde støde min Vært ved unød-
vendige Spørgsmaal, fortsatte vi Veien i

al Taushed. Bergs.BR.17.
Bede-pnlt, en. [V.2] Goldschm.1.79.

Kong Philip og Dronning Mariana . . lod
sig male i Andagt, knælende foran deres
Bedepulte. JLange.III.134. Gennem Vin-
duerne i de tyske Ordensbrødres Kloster
i Lana saa jeg nogle af disse Herrer sidde
bøjede over en Læse- eller Bedepult.
Schand.0.11.295. Bang.DuF.70.
Beder, en. flt. -e. (glda. bedh(i)ere; af

V. bede) 1) O af V. bede 1. Gud elsker
en glad giver, står der, og menneskene
ser gærne en glad beder. Hjortø.HB.72.
II

spec. (foræld.): person, der beder om al-
misse til hospitaler olgn. (jf. Kalk.I.118).
Hospitalets Indkomster bestod fornemme-
lig i det Almissekorn, dets „Bedere" ind-
samlede. Trap.l2.511. 2) (især relig. ell.

højtid.) af V. bede 2. et Par gamle fromme
Bedere, som styrkede hverandre i deres
religiøse Enthusiasme. Horreb.II.364. Der
have været mange rette, ægte Bedere i

Verden . . En saadan Beder var David.

Mynst.Betr.II.228. Kierk.VI.237. en Beder
til Guderne. JLange.BM. 1.139. jf: han
er een af de største Bedere her i Staden

:

Man seer ham ideligen med sammenfol-
dede Hænder udi Fro-Prædiken, Høy-
messe og Aften-Sang, og med Suppliqver
udi Cancelliet og Audience-Sale. Éolb.Ep.
IV.129. Beder-dans, en. (egl. „bejler-

dans"? jf. ogs. ty. bettlertanz; foræld.) en
10 middelalderlig dans, omtalt i folkeviserne.

jf.Kalk.I.119. Drachm.F.II.79. JohsSteenstr.
VoreFolkeviser.(1891).l 6. SaUII.809.
Bede-rem, en. [V.2] rem m. vedhæn-

gende kapsler (hvori skrevne bibelsteder), som
jøder under bønnen bærer om hovedet og
venstre arm (efter 5Mos.6.8). (farisæerne)
gøre deres Bederemme (1819: Tanke-
remmer; brede. Matth.23.5.(1907). Sal.UI.
809. -rust, en. [H] 2( den paa beder fore-

20 kommende rustsvamp Uromyces betæ Pers.
Landbo. 1. 221. -ryg, en. [I] (især kog.)

IIuusm.(1793).208. Const.Kogeb.67.
bedes, v. dep. ['be'Sas] {æda. bethæs,

oldn. bei9a(sk); besl. m. gr. peitho, jeg over-

taler (se bie;, og vistnok ogs. m. V. bede,
m. hvilket ord det sammenblandes allr. i glda.,

se Kalk.I.117; foræld!) bede om; udbede
sig. Mau.514.535.

|| fri til; bejle til. *Re-
gisse! mit søde, mit favreste Liv!

|
Eder

30 jeg bedes i Tugt og Ære.
|

. . I skal vorde
min Viv. Hrz.VI.65.
Bede-seddel, en. [V.2] (kirk.) seddel

m. navnene paa de syge, for hvem der skal

bedes i kirken, (skolelæreren skal) besørge
Tillysningsbogen, og Bedeseddelen for de
Syge, førend Tienesten begynder, hen-
la^e paa Prædikestolen. Anordn.^^hl814.
A.§32. PoU^hl903. -sjal, et. [V.2] sjal m.
snore i hjørnerne (jf. 4Mos.l5.38), baaret af

40 jøder under bønnen (jf. -kappej. JødiskUd-
stilling.(1908).XVII. -skammel, en. [V.2]

Grundtv.SS.IV.263. Knæl nu ned paa Bede-
skamlen dér. Jørg.VF.119. Alterbog. 455.

-skimmel, en. [H] 2( en bladskimmel-
svamp, Peronospora Schachtii Fckl. Sal.XIV.
213. -slag, et. [V.2] (et af) de 9 slag, der
slaas paa kirkeklokker (egl. som opfordring
til bøn) efter den daglige morgen- og aften-
ringning. Moth.B106. *Naar for mig nu

50 Aftenklokken ringer,
|
Og jeg tæller dine

Bedeslag. Grundtv.PS.VI.581. de 9 Bede-
slag efter Ringningen skulle lyde som
3x3 Slag med et lidet Ophold efter det
3die og 6te Slag. MinSkr.''^kl893. -snor,
en. [V.2] (sj.) snor til brug under bøn. min
Moder lærte mig at knytte den hellige

Bedesnor, Khosti, der er vævet af 72
Traade, en for hver af Yasnas Kapitler.
LBruun.UG.137. -sted, et, f en. 1) [V.2]

M (især bibl. ell. højtid.) sted, hvor man holder

bøn. der . . havde været en bede-sted
(1871: et Sted til Bøn; for Israel i Mas-

Eha. lMakk.3.46(Chr.VI). mange havde
øye Saler, hvilke tienede dem til Capel-

ler og Bede-Steder. Holb.JH.1.573. ApG.
16.13(1907) (se u. -hus;. 2) [VI.2] (især
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foræld., nu ofte spøg.) sted, hvor man holder

hvil under rejse. (Kalk.V.66). vi havde . .

stor Fristelse til at giøre et Hiem af det,

der kun skulde være et Bedested. Bahh.
Tilsh.1795.418. Grundtv.SS.III.416. (byen)

var bestemt til Bedested . . Vi lod altsaa

holde udenfor Kroen. Blich.III.377. Hostr.

SD.II.98. Feilb. jf.: Han var morsom at

vandre med sent om Natten. Han vidste

altid, hvor der var bestikkelige Vægtere
og Bedesteder at komme ind i. Schand.O.
1.127.

II
(overf.) Jorden er skjøn nok som

Bedested for den, der venter en Evighed.
Kierk.IV.146. Sfnst.V.179. om gravsted: *Ja,

hvor en Æt, som den af Skjalm, | Sit Bede-
sted har lavet. Grundtv.PS.V.95. -stol,
en. [V.2] Jeg gik hen i en Bedestol, og
kastede mig paa Knæe mellem en Nonne
og en anden ung Dame. Bagges.DV.IX.
122. Bich.III.51. Bont.LB.18. -stand, en.

[V.2] (nu 1. br.) JIolb.Ardb.6sc. De vare . .

heel devote, og havde deres visse Beede-
stunde hver Dag. sa.MFbl.219. Petrus og
Johannes gik . . op i Templet ved Bedestun-
den (Chr.Vl: bønnens time; 1907: Bede-
timenj, som var den niende Time. ApG.3.1.

jf. Feilb. GJ -sester, en. [V.2] {efter ty.

betschwester) kvinde, der viser overdreven
ell. hyklet fromhed, vore saa hæslig an-
dægtige Bedesøstre. Ew.VII.112. *en gam-
mel Jomfru,

I

En Bedesøster eller Slad-
dertaske,

I
See, denne Skjæbne vented

mig. BalM.I.208. det bekendte Ordsprog
om den unge Flane og den gamle Bede-
søster (jf. ty. junge hure ell. bettschwester,
alte betschwester^. Hørup.1.162. ESkram.
GC.135. det Hængehoved af en Bedesøster.
Gjel.M.96.

II
(sj.) uden nedsættende bet. (især

om nonner). TriveUge Munke og sortslø-

rede Bedesøstre er det, som her meest
falder Reisende i Øine. Engelst.(Beiseiagt.

11.96). *denne blege, fromme Bedesøster,
|

Der skjælver for den stolte Præst i Rom,
|

Hun passer lidet kun til Henriks Hustru.
Hauch.DV.III.41. -tid, en. 1) [V.2] (jf
-stund, -time;. V80. 2) [VI] (især foræld,
ell. landbr.) Holst.Napol.239. Der maa gives
Hesten regelmæssige og passende lange
Bedetider. LandbO.II.622. -time, en.

(1. br.) 1) [V.2] Holb.JH.L572. i Regentsen
er ogsaa en Kirke, men deri holdes ikkuns
Bede-Timer og sielden Prædiken. EBont.
Atlas.II.94. en vis fornemme Frue, der
holdt Bedetimer med en vis ung Herre.
Ew.VI.68. Messe tør jeg sielden bivaane,
andre Bedetimer slet O^ke. Engelst.Bhil.

224. ApG.3.1.(1907) (se u. -stund;. 2) [VI]
CBernh.NF.11.15. -tæppe, et. [V.2] tæppe,
hvorpaa der knæles under bøn. Bedetæpper
fra en Moskee. Bogan.II.134. VortHj.IV2.
116.

Bedins, en. se Bedding.
Bed-plejning, en. [IV] (landbr.) pløj-

ningsmaade, hvorved der anlægges smalle og
høje agre m. dybe og brede agerfurer imel-
lem. Sal.IL742.

G) Bedrag, et. [be'dra-'q] flt. (sj.) d. s.

(Kaalund.161. Sal.XVL1143). {ænyd. be-
drag og bedræg; efter mnt. bedrech
(ty. betrug; ; vbs. til I, bedrage) 1) (nu
1. br.) til I. bedrage 1: svig: under-
fundighed. *Gud vil tilgive

| Det rene,
det uskyldige Bedrag (o: at Villielm op-
træder som kongens genfærd), | Som Nøds-
fald kræver her til Dydens Frelse. Oehl.

io IV.206. *er et skjønt Bedrag da ikke bedre
|

End Det, som Verden daarlig kalder Sand-
hed. Heib.Boet.U.103. Hauch.SD.IL165.
Graven (maa bevogtes), at ikke hans Disciple
skulle . . stjæle ham, og sige til Folket:
han er opreist fra de Døde . . da vil det
sidste Bedrag (Chr.Vl, 1907: Forførelse;
blive værre end det tørste. Matth.2 7.64.

(sj., om eksamenssnyderi :) ved enhver Eks-
amen (i Neapel) blomstrede Beskyttelse

20 (^ • protektion) og Bedrag. Brandes.XI.114.
fromt bedrag, se u. from hf at gøre no-
get på bedrag (o: for at bedrage). Moth.D
113. *Ej Bytte (o : ombytning af ny og næde)

fjør
du (o: maanen) paa Bedrag. Grundtv.

'S.V.165. MO. 2) (nu næppe br.) til I. be-
drage 2: bedrageri, ingen Overkiøbmand,
eller andre, som ikke ere rette Dommere,
(bør) for deris Afskeeder tiltalis, uden saa
er, at der aabenbarlig vitterligBedrag findis

30 under. DL.1—6—4. *Thi er det ei Bedrag,
at tage slig

(
Betaling for et slet, mis-

lykket Arbeid. Oehl.C.177. 3) til I. bedrage
3: skuffelse; illusion; sansebedrag.
*Bort fra Glædens Gøglespil,

|
Bort fra

Sorgens mørke Fængsel, | Bort fra Skyg-
ger og Bedrag |

Gaar jeg til den klare Dag.
SahnHj.458.3. * hvert et Verdens Haab
(blev) Bedrag. SalmHus.499.5. Hvad er et

Billede? kun Bedrag; og hvad er Mor-
40 ganas Luftsyn? ogsaa kun Bedrag. Heib.

Boet.II.102. Yndighed er Bedrag (Chr.Vl:
bedragelighed;. Ords.31.30. nu næsten kun i

ssgr. og i udtr. optisk bedrag, synsbedrag,

spec. (filos.) om urigtig opfattelse af visse

geometriske figurer, hun havde forandret
sin smilende Mine til veemodige Træk
. . maaske var Belysningen Skyld deri:

naar man er en Dreng paa sex Aar . .,

kjender man ikke synderligt til Bedrag
50 og mindst til de optiske. Bagger. 1. 3.

Sal.XVI.1143. (Goethe) kalder det Guds-
bespottelse at tale om et optisk Bedrag.
Brandes.Goe.II.115. jf.: at vi undertiden
fristes til at . . anse selv vore lyseste Øie-
blikkes Syner for optisk Bedrag, reiser

sig deraf, at (vi) forveksle Tidsalderens
store Mænd med Tidsalderen selv. Gh'undtv.

Udv.1.376.
I. bedrage, v. [be'dra'qa] præt. -drog;

60 parf. -draget (flt. -dragne ell. (1. brJ -dra-

gede (DUgeskr.2B.IIL192)). vbs. Bedrag,
iedrageri (s. d.). {ænyd. d. s.; fra mnt. be-

dregen (part. bedragen;, ty. betriigen;

næsten kun CP)

1) (især: med forsæt, ved usandhed, hyk-

leri olgn.) indgive en falske forestillinger,
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illusioner olgn.; svige;^ narre; føre bag
lyset. Dalila sagde til Samson: hidindtU
haver du bedraget mig og sagt Løgn for

mig. Dom.16.13. Fanden haver aldrig sagt
sandhed uden for at bedrage. Høysg.AG.
162. De vil . . bedrage deres Foresatte
ved Hyklerie. Ew.VII.lOo. du let be-
dragne Menneskehierte. Mynst.Betr.1.97.
IIe^.Dv.99. Jeg har kjendt en Tungsin

jaget. Holb.Paars.86. Tusinde Exempler
vise den upartiiske . . Læge, hvor let man
kan bedrage sig. Tode.ST.II.95. Mangen
Gang bedrog han sig i sine Forhaabnin-
ger. Mynst.BlS.III.180. da han . . kom ved
Siden af Vognen, saae han .

.
, at han ikke

bedrog sig: hun sad virkelig i Vognen.
Ing.EF.II.10H. *Jeg troede, Politiken var
jer Alt.

I
Jeg har bedraget mig. Heib.Poet.

dig, der gik som en Dandser gjennem lo IV.250. \\ nu næsten kun i udtr. som mit
Livet, og, bedrog Enhver. Kierk.ill.181.

ordspr.: Én Gang bedragen bør at hjæl-

pes; anden Gang lastes; tredie Gang hol-

des for en Nar. Mau.9837. verden vil
bedrages. Mau.11442. jf.Arlaud.118. (jf.

3^. II
(nu næppe br.; især relig.) faa en

til at anse noget syndigt osv. for godt,

attraaværdigt osv.; daare; forføre; fri-
ste; forlede, qvinden sagde : slangen be-
drog (1871: forførte^ mig, og jeg aad. 2(3 være mellem å^isse Bjerge,

|
Åt Astrologen

syn, mit øje, min fantasi (olgn.) be-
drager mig, jeg tager fejl. Jeres Syn
kand have bedraget jer. Holb.Sgan.7sc.
vore Sandser bedrage, vor Indbildning
fortryller os. Basth.Tale(1782).19. *Deres
Haab har heåxsigQt (o: bedraget dem). Oéhl.
L.1.24. I tager feil. Eders Phantasie har
bedraget jer. Heib.Poet.1.273. jf: *om Be-
skrivelsen mig ei bedrager,

|
Saa maa det

lMos.3.13(Chr.VI). mit (o: Judiths) Ansigt
(har) bedraget ham (o : Holofernes) til hans
Fordærvelse. Jud.13.20. mange . . tale

forfængelige ting, og bedrage (1819: be-
daare; sindet. Tit.l.lO(Chr.VI). *Saa far
da, far vel!

|
Du (o: verden) skal nu ei

længer bedrage min Sjæl. Kingo.255.
|| (nu

næppe br.) forføre (en kvinde) til ukysk-
hed (ved falske løfter olgn). Moth.D108.

boer. smst.275.

4) i forhold ml. ægtefæller: være utro.
Hans Kone, der er en væmmelig Gulasch-
Pige, bedrager ham selvfølgelig ved den
første Lejlighed, som tilbyder sig. PoU^k
1918.7.sp.2. bedrage (sin mand) med en
anden (o: staa i forhold til en anden) I

en bedragen ægtemand (jf. 3:j (Agnete:)
*Der er han (o: Ebbesen)\

\
I Bryllups-

Hun er ikke det første Fruentimmer, som 30 klæder smykt! O saa bedrog han
|
Åg-

denne Horkarl har bedraget. YSO.
2) ved svig, list olgn. berøve en noget, der

tilhører ham, ell. forholde ham noget, der til-

kommer ham; besvige. Eders Fader haver
bedraget mig og forandret min Løn ti

Gange. lMos.31.7. Hun vil bedrage, be-
stiæle, ødelægge Dem, for at berige sig
og sine Venner. Eiv.IV.200. Nogle for-
førte Kvinder, for ikke at tale om nogle

netes Tillid. Heib.Poet.III.454.

5) if(^9^-) undgaa modstanderens
klinge (i angreb, parader, riposter osv.).

Fægtekunst.2.
l\. t bedrage, v. (ænyd. d. s.; fra ty.

betragen) 'Oed angivelse af talstørrelser

(refl.): beløbe sig (til), de Kongelige Re-
galier . . bedroge sig til 60 Tønder Guld.
Holb.Anh.21. Gram.Breve.245. Man seer

bedragne Kreditorer — hvad generer det 40 at Forandringen imellem Luftens største
en stor Aand. Schand.F.416.

\\ m. præp. ' '
'

' ' - - - -

ell. adv.: bedrage en for noget, f bedrage
en noget fra. bedrage Kongen sin Told
fra. VSO. MO. Han har bedraget Regie-
ringen for store Pengesummer. MO. jf.:
han bedrager det svage Kiøn deres dyre-
bareste Klenodie, og med det samme
deres Velfærd fra. Ruge.FT.333.

S) uden (tydelig) forestilling om svig

og mindste Tyngde i Dannemark, ikke be-
drager sig til tvende Tommer. EPontAt-
las.1.366. Tolv Tønder Korn, hver til syv
Mark, bedrager (eller beløber) sig til fjor-

ten Rigsdaler. Høysg.S.298. VSO.
\\

(sj.)

uden refl. j^^on.: udgøre (en sum olgn.).

JBaden. Gram.43.
IIL bedrage, v. (ænyd. d. s. („betrække");

efter ty. hetragen; guldsm.) anbringe smaa
agtigt forsæt ell. ønske om fordel: frem- 50 metalstykker (slaglod) paa arbejdet før
kalde forventninger, der ikke opfyldes, ell.

forestillinger, der ikke svarer til virkelig-
heden; skuffe, (især upers. ell. m. tings-
subj.:) *Det aldrig nogen Mand bedrog,

|

At lade Herren raade. SalmHus.23.3. Skin-
net bedrager. Ing.EM.I.128. jf: *Ei
Skinnet kan bedrage den Erfarne. Oehl
HS.188. PalM.II.48. *hvor kan Drømme
do^ bedrage 1 smst.IV.303.

|| bedrage sig,
blive bedraget, være hildet i vildfarelse

;

tage fejl (ofte om sanseindtryk; jf. Bedrag
3). Dersom vi sige, vi have ikke Synd,
bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke
i os. lJoh.1.8. lCor.3.18. *Deenen skamfuld
blev, og saae han var bedraget,

| At af
Indbildinger slig Frygt var ham ind-

lodningen. OrdbS.
bedragelig, adj. [beidra-'qali] adv.d.s.

ell. -i ell. (foræld.) -en (Jer.9.o. VSO. Mynst.
Betr.II.79). {ænyd. d. s. ell. bedrægelig;
efter mnt. bedrechUk, jf. ty. betriiglich;

nærmest foræld.) I) (nu næppe br.) til I.

bedrage 1: bedragerisk (i); svigefuld.
O jeg Daare, jeg Daare, at jeg lod mig
besnære af dette bedragelige og svige-

60 fulde Kiøn. Tode.S.67. Ij (om persons ad-

færd olgn. :) at mislede deres (o : menneske-
nes) Omdømme, er at stille Gienstanden
for dem i et falsk bedrageligt Lys. Birck-
ner.I.105. Hauch.DV.II.119. *(hun) lokked
ham saa listigt

|
Snart her og snart der,

—
I
Ei mærked dog Kong Erm

|
Den be-
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dragelige Færd. Winth.HF.?0. 2) (nu næppe
fer.^ fiZ I. bedrage 2: bedragerisk (2). fal-

ske apostler ere bedragelige fi^i 9: svige-
fulde) arbeidere. 3Cor.ll.l3(Chr.Vl). en
Falskner, som bedrageligen antager en
Andens Navn. MynstMetr.11.79. den be-
dragelige Guldmager. Hauch. III. 148.

\\

(om persons adfærd olgn.:) et bedrage-
ligt Forsæt. DL.5—14—40. Ulycken (er)

i bedragelig Fald ej større, end at Pen-
gene . . ere tabte. Ærehoe.250. Tode.B.70.
see . . de bedragelige Papirer . . nøie og
mistænkelig igiennem. Kruse. Æsthet. 98.

Hauch.III.lOl. 3) til I. bedrage 3: bedra-
gerisk (3). Hjertet er bedrageligt, mere
end alle Ting. Jer.17. 9. bedrageUge (1907:
bedrageriske^ Lyster. Ephes.4.23. *Bedra-
gelig som Vejr og Vind. IIolb.Metani.53.

man kand ikke forlade sig paa Sandserne,
som alle ere bedragelige. sa.Sgan.8sc. intet

er bedrageligere end et deiligt Ansigt.
Ew.YI.269. *^Trods det bedragelige Skin
er I,

I

(lykkeligere) end vi. Bahb.PoetF.II.
109. *(lykken) er bedragelig. Oehl.SO.33.
*Bedrageligt er Rygtet. Heib.Poet.I.142.
Winth.VI.191. Hauch. MfB. 38. CP Be-
dragelig-hed, en. 1) [2] t bedrageri
(2). DL.5—14—46. 2) [3] YndeUghed er
bedragelighed (1871: Bedrag/ Ords.31.
30(Chr.Vi). Sandsernes Bedragelighed.
Holb.Ep.1.97. denne Bedragelighed i Syg-
dommens . . Gang, denne snigende og
dog saa hastige Forværrelse. Tode.ST.
11.59. smst.66. Det Gule har man ladet
betyde Falskhed, hvorfor jeg ikke saa
let finder en fyIdestgjørende Grund, uden
for saavidt man derved vilde antyde
Bedrageligheden af det Skinnende. Ørst.
111.186. verdens Væsen er Bedragelig-
hed, den skuffer ideligen de Forventnin-
ger, den selv vækker. Mynst.Betr.I.133.
Bedrager, en. [be'dra'qer] ff Bedra-

gere. Kingo.254. IIolb.Masc.lII.4. Eio.YI.
281). flt. -e. (ænyd. bedragere, bedrægere

;

jf. ty. betriiger; næsten kun O) person, som
bedrager. 1) til I. bedrage 1. lMos.27.12.
hånd er det største Skarn og Bedrager,
som kand gaa paa Jorden. Holb.Arab.5sc.
eders Profet er en falsk Profet og Be-
drager. Ing.EF.1.127. Hvilken Bedrageri
Tør I gaae fra eders Ord. Heib.Poet.I.194.
onde Mennesker og Bedragere (Chr.VI:
svigefulde^ fare frem til det Værre; de
forføre og forføres. 2Tim.3.13.

|| (nu
næppe br.) forfører, jeg bar mig aa som
enhver . . Bedrager, der vil forføre et
Fruentimmer. Ew.VIII.104. smst.VI.281.
2) til I. bedrage 2. een Dag kom der to
Bedragere; de gave sig ud for at være
Vævere og sagde, at de forstode at væve
det deiligste Tøi, man kunde tænke sig.

HCAnd. Y. 112. Schand. F. 225. Ærlighed
skal man netop betale, thi den er Penge
værd. Bedrageren lønner nok sig selv.
Andres.Klitf.384. 3) (sj.) til 1. bedrage 3.

*Ak! Venskab ogTroe,
|
Som alt efter Lyk-

ken veedst Fløiet at snoe!
|
Du smukke

Bedragere. Kingo.254.
Bedrageri, et. [bedraqs'ri-'] (f Be-

drægeri. DL.4—6—6. Holb.Anh.272. Pamela.
1.373). flt. -er. vbs. til bedrage. 1) (nu
næppe br.) d. s. s. Bedrag 1. Hans Mund
er fuld ai Banden og Svig og Bedrageri.
Ps.10.7. Deres Tunge er en dræbende
Piil, den taler Bedrageri. Jer.9.8. Holb.

ioStu.1.9. Eiv.YIII.125. YSO. MO. ordspr.:

Bedrageri er ingen Visdom. Mau.9838. 2)
(især jur.) til 1. bedrage 2. DL.4—6—6.

Holb.Anh.272. *Hvo vOde til Bedrageri
(

Et Menneske opdrage,
| Og uforsvarlig

Deel udi
|
Hans Tyvekoster tage. Falst.5.

I det syvende Bud forbydes at tilvende
sig Næstens Eiendom, hvad enten det
skeer ved Tyveri eller Røveri eller Be-
drageri. Katek.§36. 3) (nu næppe br.) d. s. s.

20 Bedrag 3. verdslig Viisdom og tomt Be-
dragerie (1907: Bedrag). Col.2.8.

|| f op-
tiske Bedragerier, der forsvandt i en
Haandevending. PAHeib.Sk.I.133.

t Bedrager-inde, en. bedragerske.

disse Spaa- og Trylleqvinder vare ret ud-
lærte Bedragerinder. Engelst.Qvindekj.103.

Bedrageri-sag, en. [2] (jur.) Skan-
dalepressen . . søgte at gøre en daglig-
dags Bedragerisag interessant. Eriksholm.

30 Jonna.(1905).178.
O bedrager(i)8k, adj. [beidra'qa-

r(i)s^] (ænyd. bedragersk ; jf. ty. betriige-

risch
II

formen bedragerisk findes ikke i

YSO. MO. (Levin: „endnu jevnligt bedra-
gerisk, hvilken germaniserende Form dog
taber sig"/ men bruges alm. i 19. aarh. og
er nu i bet. 2 den almindelige) 1) til Be-
drager 1: svigefuld (jf. bedragelig 1).

dog er hun troløs, .

.

40 bedragersk (o: falsk)

*Vi daares . . af en
Smiil. PalM.TreD.62.
ver vel Chemien ærlig og er ikke forfal-

den til Guldmageri elier andre slige bedra-
geriske Kunster? Hauch.lI1.18. veltalen-
heden . . er en bedragersk Kunst. Kierk.
YI.410. 2) (især jur.; jf. bedragelig 2) til

Bedrager 2: sotn gør sig skyldig i bedra-
geri (2); uærlig, (kræmmeren sagde:) Hils

50 dit bedragerske Herskab, din Slyngel, og
beed dem betale først, hvad de ere skyl-
dige. Holb.DB.III.2.

II
(om persons adfærd

olgn. :) bedragersk og tyvagtig Behandling
af Statens Midler. PAHeib.US.323. Hand-
linger . . foretagne i „bedragerisk Hen-
sigt". Goos.II.509. smst.564. 3) til Bedra-
ger 3 og I. bedrage 3 (jf. bedragelig 3^;
som bringer skuffelse; som ikke er til at

stole paa; skuffende; upaalidelig. *Be-
60 dragerske (Kingo.255: BedrageligV Ver-

den, jeg takker dig af. SalmHus.482.9.
*sæt ei Alt paa Spil

|
For det bedra-

geriske Tærningkast. 0ehl.YIII.224. en
smuk bedragerisk Drøm. Ing.PO.lI. 79.

Hrz.XIII.89. I Ungdommen er man jo

tilbøielig til at sætte et . . bedragerisk

d(og spiller hun et

Spil. Haueh.1.115.
Vens bedrageriske
(jfbet.3:) du dri-
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Haab til Fremtiden. Gylh.KV.215. jo ældre

man bliver, jo mere og mere bedragerisk
viser Livet sig. KierkJII.210. Schand.TF.
1.132. en frugtbargørende Foraarsregn,
der . . gav den sandede Mark et bedra-

ferisk Udseende af Frodighed. Pont.LP.
11.134. bedrageriske ('i8i9.bedragelige

j

Begæringer. Ephes.4.23(1907). (jf. bet. i:)

luk Øiet for de bedragerske Billeder, som
allevegne vil nedlokke dig i Afgrunden.
Ing.EF.1.39.

G) Bedragerslte, en. [be'dra'qarsga]

ilt. -r. kvindelig bedrager (1 og 2). (jf.

Bedragerinde;. Moth.DlW. VSO. MO. (til

Bedrager 1:) (englænderne) holde (Jeanne
d'Arc) for en Bedragerske. Holb.Heltind.

11.384. CFrim.AS.19. f^i? Bedrager 2 :; hun
er en Bedragerske, en Landstrygerske .

.

Hun er kommen her for at indbilde disse

godtroende Folk, at hun er deres tabte

Datter . . Hun kunde vel have Lyst til at

blive deres Arving. Heib.Poet.II.65.

I. bedre, adj. og adv. komp. ['bæQra] ogs.

(nu sjældnere): ['bæ'Qra] (Høysg.AGr.lO.
Mikkels.Sprogl.38), dagl. (især som adv.)

['bæa'sr] (Arkiv.XII.365. Jesp.MFon.131),

jf. den ikke mere brugelige skrivemaade be-

der (Grram.Breve.287). {æda. bætræ og (egl.

adv.) bætær (ænyd. bedre og beder^, oldn.

betri og som adv. betr, eng. better, ty. bes-
ser, got. batiza; besl. m. I. Baade og Bod,
forbedring osv.; jf. bedst || svarer som komp.
i reglen til adj. god, adv. godt, vel)

1) i højere grad (end noget andet) i be-

siddelse af de egenskaber, som bør findes (hos
vedkommende person, ting olgn.); i højere
grad god; mere fuldkommen olgn.; som
adv. :paa en mere fuldkommen (olgn.) maade.
1.1) i al olm.: som (af en ell. anden grund)
bør foretrækkes (for noget andet), det
er os bedre at tjene Ægypterne, end at
døe i Ørken. 2Mos.l4.12. Intet er bedre
end Herrens Frygt. Sir.23.37. I ere bedre
(1907: mere værdj end mange Spurrer.
MaUh.10.31. det er bedre at gifte sig, end
at lide Brynde. lCor.7.9. *Det meget bedre
er en ærlig Ruus at dricke,

|
End at for-

love sig. Holb.Paars.27. *Vel født er vel
en Trøst,

|
Men bedre vel opdragen. Stub.

125. En ærlig Fiende er bedre end ti

svage Venner. Sander.NEbb. 21. *Aanden
er bedre end Kiød og Blod. Grundtv.SS.
1.297. der er ikke bedre Mennesker til

end Mandfolk og Fruentimmer. sa.BrS.
67. *Jeg skulde sjunget lidt mer maa-
skee —

I
Maaskee vel ogsaa lidt bedre.

Blich.D.1.56. dette Glas er reent, ja bedre
end reent (o: mere indbydende, end om
det blot var rent), thi den smukke Rose
har drukket deraf. Heib.Poet.VI.151. „Saa
haaber jeg ogsaa, at du gør ordentligt Ar-
bejde." — „Jeg kan ikke gøre noget bedre
end mit Bedste." Rode.Dg.76. engelsk klæde
er som oftest bedre end tysk

j (jf. i.ti:)

*Man bedre paa et Slot, end i en Hytte boer.
Zetlitz.Poe8.99. ordspr.: Bedre er tyndt 01,

end tomt Kar. Mau.554. Det Træ er bedre,
der bøjes, end det, der brister, smst.1.52.

een fugl i haanden er bedre end ti paa
taget ell. i luften (o: lidt, men sikkert, maa
foretrækkes for meget, men usikkert)

\
Arlaud.

129. jf.Mau.580. bedre sent end aldrig
j

!|
uden (ligefrem udtrykt) sammenlignings-

ed. *Jo større Kors, des bedre Bønner.
SalmHj. 552.1. det er dog bedre som

10 bedre er. Holb.KB.1.7. Mau.654. maden
var bedre i mit forrige pensionat

\
han

er bedre som lærer for større børn j det
er svært at nøjes med husmandskost, naar
man er bedre vant (o: vant til noget, der
er bedre; opr. dat. n.? jf. isl. betra vanur^

\

II
som modsætn. til positiv. *Man gierne Got

mod bedre bytter. Tode.I.305. vistnok er
der godt at være i det kongelige Teater,
men bedre er dog altid bedre. Brandes.

20 XIII.819. det bedre er (tit) det godes
fjende (især m. bet: man undlader at

gøre, vælge osv. noget i og for sig godt, fordi
man ønsker, venter paa osv. noget bedre) '<

jf. Arlaud.303. || som modsætn. til superl.

kan man ikke have det Bedste, maa man
nøies med det Bedre (o: temmelig gode).

Ing.EF.VIII.140.
||

(i enkelte særlige udtr.)

om hvad der er at foretrække af to mulig-
heder: bedst, ham var det bedre, at der

30 var hængt en MøUesteen om hans Hals,

og han var sænket i Havets Dybhed. Matth.
18.6. (han) havde valgt den bedre Del
at holde Siesta i sin gode Seng efter den
noget anstrængende Frokost. EmilBasm.
DL 151. det er bedre, du bliver hjemme
(o: du maa helst blive hjemme)

\ (jf. bedst
l.i).

II
(i moralsk bet.) om mennesker: *Lad

os bedre blive,
|
Alt da bedre gaaer. Rahb.

PoetF.1.29. Fremmede ere bedre imod
40 ham end hans Egne. VSO. (jf. 1.3; især

spøg.:) han er blevet (ell. føler sig som^
et (nyt og) bedre menneske • Han er

bedre end hans (nu alm.: sitj Rygte.
MO. jf. Arlaud.292. drengen var en tid

doven, men har nu forandret sig til det
bedre

\ jf: forandre sig fra det Bedre
til det Værre. VSO. \\ i talem. olgn. *De
Ord: jo galere jo bedre

|
Til Ordsprog

blev hos vore Fædre. Wess.71. i mangel
50 af bedre

i

jo fler (ell. mer), jo bedre
(o : jo flere (ell. mere) der findes (olgn.) af
en vis slags, des bedre er det)

\
Det var

got nok til dend Nar, hånd var ikke
bedre (opr. gen.; Jf. æda. litils iiæT^ær)
værdt. Holb.HP.1.3. (jf. I.2:) komme
paa (t i) bedre tanker, komme til en

fornuftigere opfattelse, (især:) opgive et egen-

sindigt, taabeligt forsæt og rette sig efter en
andens ønske. Det er mig kiært min Dot-

60 ter, at du er kommen i bedre Tanker, at

du har slaaet den anden Kiærlighed af

dit Sind, og beqyemmer dig efter min
ViUie. Holb.Stu.II.3. jf: min Datter har
faaet bedre Tanker. smst.II.l. hun er paa
bedre Tanker. smst.II.2. der vaagnede
bedre Tanker hos ham. Hauch.VII.25U
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jf.: Har mit sidste Brev ikke givet Dem
bedre (o : venligere) Tanker om Paris? ITC
And.Breve.I.129. bedre halvdel, se Halv-
del, ikke et haar bedre, se Haar. iron.,

især i udraab: det bliver bedre og bedre,
det bliver værre og værre; nej, det er dog

for galt; nu har jeg aldrig kendt mage olgn.

Ney nu? det blir alt bedre og bedre.

Henrich? hvor fanden est du kommen i

dend Eqvipage? Eolb.HP.lL3. smst.III.8.

*Nei hold mig, Pyrrhonl det er alt for

morsomt.
|
Det bliver bedr' og bedre.

PalM.VI.63. II
(m. overgang til bet. 1.2 :j

*Hvor kanst Du (o: Peder, efter fornægtel-

sen) da saadan glippe,
|
Og i Storm ei

bedre staae? Kingo.131. *Naar Hiertet sid-

der meest beklemt, |
Da bliver Frydens

Harpe stemt,
|
At den kand bedre klinge.

Brors.7. 1.2) (som oftest uden sammenlig-

ningsled) især om indsigt, viden (jf. vide
god besked^; rigtigere; nøjagtigere;
omhyggeligere; grundigere, (jf. Bedre-
videnj. *Du, bedre end jeg selv, det ved,

|

Hvad ondt i mig er inde. SalmHj.293.4.
du véd bedre hvorledes det skal være.
Moth.G212. „Jeg har min troe ikke seet

jer Kone siden, jeg veed ikke hvor længe."
— „Monsr. stil jer ikke saa hellig an, jeg
veed bedre (nu: ved det bedre ell. ved
bedre besked^." Holb.Bars.IV.8. Ingen
forstaaer dette bedre end han. VSO. MO.
I.XXJ. (mangen) Lexikograph har gierne .

.

villet faae Verden til at troe, at han saae
langt videre og bedre, end Adelung. smst.

XIII. naar han blinkede, blinkede (han)
langsommere, eller bedre (o: rigtigere

udtryld): lod Øjet længere være lukket

end andre Mennesker. JPJac.I.175. Løber
Du der bagved, Christian! — jeg vidste
ikke bedre, end („var ikke klogere, end";

„troede virkelig") at jeg var ene. JakKnu.
OP.150. (I) talede for Retten .. mod jer

bedre vidende (nu alm.: mod bedre
vidende^. Bolb.Bars.V.5. hils ham og sig,

at hånd een anden Gang ikke løber saa

buuds og hovedkulds til, men seer sig
derfor. Gram.Breve.287.e.br. || om handling,

opførsel: gøre bedre i (f gøre bedre),
handle rigtigere ved. Vi havde da giort bedre
i at blive hiemme, da vi var der; vi havde
spart baade vore Forældre og os alt dette

Bryderie. Eiv.VIII.26. I Almindelighed
giør Lægmand bedre at vogte sig for slige

Blodrensninger. Tode.8T.II. 20. han gør
bedre i at passe sit arbejde

j 1.3) (jf. 2)
om omgivelser, livsforhold, skæbne olgn.; gun-
stigere; heldigere; lykkeligere. Bedre
faren er et ungt Menneske, som er viist,

end en gammel Konge, som er en Daare.
Præd.4.13. hånd vilde tage ind udi de 3

Hiorter, men mig siunes, hånd er bedre
(nu: har det bedre, bekvemmere^ i Svo-
gers Huus. Holb.llJ.II.2. (nu næppe br.:)

ijerte havde han .. nu vilde han gjøre
ham det lidt godt og bedre (o: rigtig

behageligt), lade ham erfare, at der ogsaa

er gode Mennesker. HCAnd.VII.117. især

i udtr.: have det bedre (f have bedre),
den haver bedre end (1871 : lykkelig frem-
forj de begge (o: baade døde og levende),

som ikke endnu haver været til. Præd.4.
3(Chr.VI). (især m.h.t. økonomiske forhold;

jf. bedrestillet:^ arbejderne nu til dags
har det meget bedre (ell. er meget bedre
stilledej end tidligere

j || især om fortiden

io ell. fremtiden: bedre tider ell. bedre
dage, lykkeligere (tilstand) i svundne ell.

kommende tider, det seer ud til bedre tider.

Moth.G212. *Hil dig. Borg fra bedre Dage.
Grundtv.PS.V.78. *Jeg havde kjendt den
(o: en gammel Itest) i bedre Dage:

|
sør-

geligt var det gaaet tilbage. Kaalund.301.
Tops.II.245. den familie, den hest (olgn.)

har kendt bedre dage
j jf.: Min Mo-

ders . . Død . . syntes jo at afskære mig
20 al bedre Fremtid, idet jeg stod som et

fattigt, hjelpeløst Barn. HCAnd.1.223. (jf.

1.1 :j *Tiden er forandiet til det Bedre.
Ploug. 1.270.

II
(især relig.) om hvad der

hører det hinsidige til (livet efter døden).

nu hige de efter et bedre, det er et him-
melsk (fædreland). Hebr.11.16. *i en salig

Evighed
|
Er mig et bedre Liv bered.

SalmHus.25.2. *Et bedre Foraar kommer!
Oehl.E.223. (nu næppe br.:) gaa over til

30 det bedre (o: til det andet liv; dø). MO.
(overf.:) den Overskou'ske Polemik (er)

nu . . gaaet tU det Bedre. Heib.Pros.IV.

120. (jf. l.\:) *Jeg høre vil dit Sandheds-
ord,

I
Hver den, som lyder det og troer,

I

Gaaer frem alt til det Bedre. SalmHus,
425.3.

II
om salgsvilkaar, pris (jf. godt købj.

sælge ell. faa noget for bedre køb, paa
gunstigere vilkaar; billigere, jf.: Hos denne
Kræmmer faaer man bedre Kiøb, end hos

40 andre. VSO. Klingerne . . blive bedre af

Bonitet . . og haves for bedre Kjøb. Hal-
lager.245. bedre vilkaar kan jeg ikke byde
ell. kan man ikke ønske olgn. [ VSO. \\ auk-

tionslederens udraab ved auktioner: ingen
bedre! (o: vil ingen byde mere?). En grøn
Fløjels Lænestol! — 10 Daler er buden
. ., 10 Daler og 2 Mark! Ingen bedre.

Schand.TF.1.238. \\ bedre! «^ som melding

i Ihombre, om spørgespil i spader, melde
50 bedre \

ogs. : spille i bedre (o : spader)
|

2) (jf. 1.3J om forandring fra daarli-

gere helbredstilstand (ell. befindende) til

en sundere i udtr. som: han har ell. fa ar
det bedre (f faar bedre), er (sj. bliver/
bedre (nemlig: end paa et tidligere tids-

punkt), upers.: det er ell. bliver bedre
med ham olgn., hans sygdom, titilpashed

olgn. fortager sig ell. har fortaget sig. Der-
for udspurde hånd den time af dem, paa

«) hvilken (den syge dreng) havde faaet bedre

(1819: det var blevet bedre med hamj.
Joh.4.52(Chr.VI). i denne Augusti Maaned
har jeg været sundere og bedre til Mode,
og til min Gierning meer beqvem. Gram.
Breve.244. TBaden.Suppl.30. Jeg følte mig
ikke vel! . . Derfor gik jeg lidt ned i Ha-
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ven. Nu er jeg fuldkommen bedre (nu:

er jeg ell. har jeg det meget bedre ell. helt

godt olgn.). IICAnd.II.271. patienten har

det bedre i dag
i

3) om tid (jf. 4.2 samt god tidj; have,

faa bedre tid, rigeligere tid; mindre
travlt. Han har bedre Tid . . til at giøre

dette end jeg. VSO. naar jeg faaer bedre
(Chr.VI: belejligj Tiid, vil jeg lade dig
kalde til mig. Ap 6:24.25. kom igen imor- lo

gen, saa har jeg bedre tid
|

4) med forstærkende bet. 4.1) ved ver-

ber: mere. (sj.:) (taksigelse) skal bedre
(nu: mere^ behage Herren end en ung
Oxe. Ps.69.32. MO. Jeg kan bedre lide

dette, end det andet. MO. 4.2) ved adv.

og (sj.) adj.: i højere grad; mere. det
korner lidt bedre overéns med Grésken.
Høysg.AG.lS. Frugten udvikler sig i de
første Maaneder . . langt hurtigere, end 20

siden bedre („længere") hen i Tiden. Hall-

ager.16. Lidt bedre op paa Dagen begiver
Odysseus . . sig paa Vei. Wilst.Od.II.3. faa

fine Sager til at smage Ganer, der er bedre
vant tU grovere Kost. IIm'up.I.194.

\\
(nu

især dial.; jf. frem bedre, se u. fremj om en
bevægelses retning: længere (frem). Eilsch.

Font.121. Naar vi komme lidt bedre hen.
YSO. naar du gaaer frem derfra og bedre
frem (Chr.VI: frem bedreø og Kommer 30

til Thabors Lund. lSam.10.3. jf.: *Kæmp
jer hver Dag bedre frem . .

|
Til det glade

Himmel-Hjeml SalmHj.578.10. jf. Feilb.
||

(dagl., nu 1. br.:) bedre op, Jwjere, bedre
ned, lavere. MO. især (overf.): bedre op
o: det forslaar ikke (som svar paa en for-
modning, et tilbud olgn.). „Jeg skulde ikke
troe, at hun som en gammel Kone har i

sinde at gifte sig." — „Det forslaaer ikke,
Jomfrue I bedre op, bedre op 1" Holb.Forv. 40

3sc. Pont.LP.II.28.

5) (<iVSO.) uden (tydelig) bet. af komp.
5.1) nogenlunde god; (forholdsvis) rigtig
god. i de . . danske . . Kæmpeviser her-
sker (en) mere ægte . . Sprogform, end
selv i de bedre, og de meest begavede
Forfatteres alvorlige Digte fra det 17de
Aarhundrede. MO.I.lxiv. Alle de bedre
Pladser (i diligencen) vare optagne. SC
And.XII.155. Goldschm.IV.143. (fru Hauch) 50
har i Stilhed været en . . virksom Med-
arbejderinde paa alle (Hauchs) bedre Ting.
Brandes.II.213. dette . . simple Fransk,
4Som man jo ikke lærer hos de bedre (0:
dygtigere) Lærere. KLars.TJR.145. Vadkær
^ . er en bedre (o: større, ret stor) Landsby
med Læge, Jordemoder, Skomagere og
Kro. JVJens.D.62. jf.: jeg var igaar til

en bedre (0: særdelesgod, „fin") middag
\

5.2) om mennesker: som ved dannelse ell. 60
samfundsstilling (ell. som mennesker
ell. samfundsborgere) udmærker sig frem-
for mængden ell. underklassen, især (mods.:
udannet, simpel, tarvelig^ i udir. bedre
folk.

(Jf.
Godtfolk;. De bedre Folkeclas-

ser. MO. (flyvebladene fremkaldte) Deel-

tagelse hos den bedre Deel af Natio-
nen. Hauch.VII.249. ethvert bedre Men-
neske . . beflitter sig paa at have Tanken
om Guds Allestedsnærværelse nærværende,
Kierk.IX.362. de bedre Russere holder
sig for gode til at gaa som Embedsmænd
(til Polen). Brandes.X.63. Brudegaver (var)

da afskaffede hos alle „bedre" (o : mere vel-

havende) Folk i By som paa Land. Troels

L.XL112. EBrand.HH.9L Bønder (er) til

en vis Grad de Bedres Ligemænd. Hørup.
111.32. Nans.FB.158. Hans Fader var vist-

nok af Bondeæt, men hørte selv tU . . „de
bedre Klasser". Han . . var nu Branddirek-
tør. HBegtr.DF.11.41. Musik . ., som det an-
ses nødvendigt for et „bedre" Barn at dyg-
tiggøre sig i. VortHj.IIl2.36. (dagl., nær-
mest vulg.:) Nu spørger jeg Dem — for

De ser ud til at være en bedre Herre
(0: finere, dannet; orig.299: en pænere
Herrej— er det nu en Manér at gjøre Kom-
mers paa midt om Natten. Bergs.PP.^288.
et værelse er til leje for en bedre herre

j

ogsaa spøg.: De er rigtignok en bedre
herre; hvad maa jeg høre om Dem! l

IL bedre, v. ['bæ9ra, s/ceWrøerc 'bæ'åra]

t beder (i: Gud beder^. Holb.llJ.I.l. {æda.

bætræ, oldn. betra, eng. better, ty. bessern;
bet. 3 skyldes paavirkning fra mnt. bete-
ren)

1) (især G) ell. dial.) bringe noget i en
bedre tilstand; gøre bedre; forbedre. I.l)

(nu 1. br.) om konkr. forhold: afhjælpe
mangler (ufuldkommenheder) ell. skade;

istandsætte; reparere; udbedre. Skip-
peren (skal) selv bekoste at bedre sit

Skib. DL.4—3—21. At bedre paa en Muur,
en Vei, &c. VSO. *I selv (har) bed-
ret paa Modellen (0: til en vandmølle).

Oehl.ai88. MO. (jf. nåhedre:) Saa bedrede
Carl XI Marstrands gamle Fæstning ud.
Bogan.II.167. || m. Skade olgn. som obj.:

raade bod paa; afhjælpe; udbedre.
*I Havnen kan Du ligge

i
Og bedre ud

Din Læk. Drachm.DM.51. Kammeraterne
bedrede Skaden (0: paa muren) bag ved
dem. CEw.G.136. (overf.:) *Da vil Gud end
Brøsten bedre. arundtv.P8.IIL502. 1.2)

(mi sj.) i moralsk (etisk) bet.: forbedre;
gøre bedre, omvender Eder . . og bed-
rer Eders Idrætter. Jer.35.15. *Gud, som
har en Frelser givet,

|
At bedre den for-

tviilte Stand. Brors.89. ved Opmuntringer
og Bestraffelser at rette og bedre sit

Folk, til sit Riges Lyksaligheds Befordring.
OeconT.V.75. under skiønsomme, jo jeg
tør sige det, bedrende (0: selvforbedrende)

Betragtninger, naaede jeg en afsides Lyst-

vei. JSneed.IL136. *Gud det kan bedre,
|

Skjønt Faren (0: for at troen sover hen) er

stor. G)'undtv.PS.lII.491. jeg har bedret
mit Levnet, og derfor er min Overtræ-
delse forladt. Mynst.Betr.L367. (jf. l.v.)

*Han ændrer ikke Feyl, han bedrer ikke
Laster. Holb.MpS.165. || bedre sig ell

bedres. DL.3—16—lo. *man seer dem
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(o: Anholts beboere) bedres Dag fra Dag.
i

Hver lever Christelig og nærer sig af

Vrag. Holb.Paars.26. det beste Middel er,

naar en Kone er balstyrisk, at Manden
truer hende med at ligge alleene . . indtil

hun bedrer sig. sa. Kandst.II.3. *at bedre
dig,

I
Kand ey Forhaling taale. Brors.109.

1.3) (jf. I. bedre 1.3^ om livsforhold, om-
givelser olgn. *den søde Drift at bedre gode
Kaar. Bull.(Rahb.LB.I.559). Grundtv.SS.
V.88.

II
nu kun refl. (især dagl.) om vejret:

vejret har bedret sig meget (siden i

gaar)
| 1.4) (jf. I. bedre 2; nu især dial.)

om forandring i helbredstilstand: den syge
bedres ell. bedrer sig. (jf.:) det bedrer
sig med ham. Moth.G213. Den Syge bedres
. . Det bedres med ham Dag for Dag.
MO. Det lader til, at Deres Patient bed-
rer sig, hun sover roligere. CBernh.VII.
157. Bergs.BR.lSl. Feilb. jf: Det gælder
. . at søge at bedre paa Barnets . . sygelige
Tilstand (ved) hygieiniske . . Forholds-
regler. VoHHj.IIl.187.

2) i udtr. gud bedre, i udraab olgn., egl.

som (ynkende, beklagende) ønske: gøre det
bedre for; hjælpe; bistaa; være naadig.
Gud bedre ham den Stakkel! Høysg.S.24.
*Vi bede: Gud bedre,

|
Gud fri os fra

Rom. Grundtv.PS.VI.160. Snigmorderen
faldt død om paa Stedet. . . „Gud bedre
hans Sjæl!" — sagde Aage. Ing.KE.II.246.
sa.BSE.VII.113. || især blot som tidtryk for
beklagelse, sorg ell. fortvivlelse over noget
ynkværdigt olgn.: gud bedre mig (ell.

os, ham olgn.) (for), gud bedre det (jf.
nt. god beter't^, det staar kun sørgeligt,

ynkeligt til (med); ak (hvilken . .); des-
værre. *Herre Gud bedre mig fattige

Mø
I

for Giftermaal, jeg faar! DFU.nr.39.
18. jf. SangB.77. hånd sagde: Gud bedre
mig! (1871: Vee mig!) hvorfor er jeg født
til åQtte. lMakk.2.7(Chr.VI). Gud bedre
mig arme Menniske, nu seer jeg ald For-
haabning er ude. Holb.Kandst.IV.3. sa.Jep.
1.5. *Men, ak, Gud bedre ham for Skrædd'r,
han er. Oehl.A.94. *Gud bedre det! de
sige sandt, | Men lyve dog tillige. Grundtv.
PS.IV.2. *Den anden Fugl, Gud bedre!

I

Hvor finder jeg vel den. Winth.HF.170.
Jeg kommer, Gud bedre det, saa slukøret
som en vaad Hund. Gylb.XI.21. Ak ja,

Gud bedre det. Tiderne ere onde. Kierk.
XIII.412. Gud bedre Frøkenen for Friere,
hun har! — Den ene er værre end den
anden. Bøgh.II.60. (nu næppe br.:) (han)
sagde: Min Søn, Gud bedre mig at du
varst ikke der, da den Ulykke nok var
bleven afværget. EPont.(KSelskSkr.IL124).
Gud bedre det for Blodstyrtning! („det
var dog en frygtelig, uhyggelig b.", om en,

der er skudt). Winth.VIll.131. som benæg-
tende, beklagende svar (afvisning) paa et

spørgsmaal. „har i giort god Market i Aar
med Stuude." — „Gud beder os for Mar-
ket vi giør, bitte Far." Holb.llJ.I.l.
•hvordan var beskaffen Homo's Tid? . . I

20

(<M0).
forhold. Den

Var den arcadisk og idyllisk blid? —
j

Gud bedre det! det var kun Kjævl og
Strid. PalM.V.430. jf.: „Har De senere
kunnet tvinge ud ai Livet det, De for-
drer?" — „Gud bedre!" ESkram.UB.37.

\\

t som beklagende forsikring.'gudbedredet
(ell. mig) saa sandt. Moth.G213. *Jeg
Barn har aldrig været,

|
Gud bedre mig

saa sandt. Grmidtv.PS.VII.114. *Det Aasyn
10 før jeg skued, . .

|
Men det er længe siden,

I

Gud bedre det saasandt! Winth.HF.120.
3) t give (betale) noget som gengæld for

tilføjet skade; erstatte, skeer Skaden af
Nøds Sag, da skal den bedris af begge
Skibene efter gode Mænds Tykke. DL.
4—3—4.
Bedre-geren, en. [I.l] (efter ty. bes-

sermachen; sj.) Der er en Bedregøren,
en Overbyden heri, som røber Laanet
(o: fra Jobs bog). Brandes.XI.361. -stil-
let, part. adj. [1.1.3, jf. 1.4]

især m. h. t. økonomiske
moderne Poesi beaandes . . af Medliden-
heden med de Smaa; den minder de
Bedrestillede om deres Pligter. Brandes.
111.302. smst.VII.539. Saa samler vi bedre-
stillede Folk os til den anden Liste, og
alle Smaafolkene de skal nok af sig selv
gaa til den Liste, hvor Greven er. JakKnu.

30 GP.35. -Tiden, en. [I.I.2] (efter ty. bes-
serwissen; især 133) overlegen viden; oftest

om en indbildt ell. paataget overlegen
viden, (den) interessante Bedre-Viden, det
oratoriske Sving (hos kejser Wilhelm II).
Brandes.XI.103.
Bedrift, en. [be'drefd] flt. -er. (ænyd.

bedrif(t); fra mnt. bedrif, virksomhed, foreta-

gende, m. tilslutning til Drift; bet. 2 er udviklet

i nordisk) vbs. til bedrive. 1) nu kun m. over-

40 gang til bet. 2.
|| f som rent vbs. (jf. bedrive 2 :)

(de) have hengivet sig til Uteerlighed, til

al Ureenheds Bedrift (1907: øve al Uren-
hed^. Ephes.4.19.

\\
(i olm.) virksomhed;

handling. *Der er adskillig ond Bedrift,

I
Hvorved en Ære tabes. Falst.187. agt

dig altid selv ringere end som din For-
stand og Bedrifter er tU. Hørn.Moral.1.43.
*uden Rist og Ro er min Bedrift

| En
Leg af Øieblikket kun. Oehl.BG.172. *lige

50 strax man kjender
|
af Brevets Form og

Skrift,
I

at ingen Herrehænder
|
har øvet

den Bedrift (o: har skrevet brevet). Hostr.
EF.I.9. (de) Sjeldenheder, han erhvervede
sig ved Kjøb eller egen Bedrift: Fugle-
reder, Segl, Salamandere. Tops.1.243. (jf.
S:) *Før syede Buxer han ret brav;

|
men

den Bedrift var ham for lav. Winth.NDigtn.
116. 2) (især i flt.) udmærket, fortjenstfuld,

berømmelig handling; (stor)daad, især

60 om heltedaad (heltebedrift; krigsbedrift).

lMakk.14.35. *en Mand, hvis Skæbne og
Bedrifter

|
Bør billig tegnes an blant alle

Folkes Skrifter. Holb.Paars.3. jeg kand
bilde ham ind, at hånd har giort langt
større Bedrifter i Verden end Alexander
Magnus. sa.Tyb.1.2. *Jeg kunde skrevet
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nok om de Romanske Krige,
|
Og handlet

deylig om mit eget Lands Bedrift. Falst.

Ovid.40. *paa hans Læbe
|
Var Skalder-

Sang og Fædrenes Bedrifter. Eiv.V.223.
*01dtids Bedrifter

|
Anede trylle. Oehl.L.

1.22. *Tale og Skrift om vor Frelsers

Bedi-ift
I

Blomstre som Roserne røde.

Grundtv.SS.L638. der var . . Skjalde til-

stede, for at see og besynge Riddernes
Bedrifter. Ing.EM.ni.l69. *En daarlig

Slægt,
I
Paa Ønsker rig, men fattig paa

Bedrift. PalM.II.247. (om en kunstners,

forfatters, videnskabsmands arbejde:) dette

er en litterær ell. aandelig bedrift af rang
j

(jf. 1, slutn.; iron. ell. spøg.:) *din Bedrift
(o: at have „pisket op" fastelavnsmandag)
kan Du være bekjendt, |

dine Boller, dem
har Du ærligt fortjent! Rich.II.é. om
Sommeren morede han sig med Bedrifter
som at stikke en levende Frø eller Skindet
af en røget Sild i Lærerens Baglomme.
Schand.IF.294. 3) (jf. bedrive 1.2 ; især

(VSO. MO.: kunj i ent.) mere konkr.: (især

større) næringsvirksomhed, fx. om land-
brug, handel („forretning"), indtistri.

Moth.Dl48. VSO. en Gjæstgivergaard .

.

hvortil der var en stor Bedrift og stor

Søgning. Hauch.VI.194. Hrz.X.184. Nu
laae den hele Bedrift/s; et beriderselskabs)

næsten stille. Winth.IX.259. han havde
sin Bedrift (Chr.VI: gierningj paa Carmel,
. . og han havde 3000 Faar og 1000 Geder.
lSam.25.2. De faste Bedrifter tog fat at

arbejde paa indskrænket Arbejdstid, og
de løse stansede. AndNx.FE.III.223.
Hjemmet var en Bedrift, hvoraf Hustruen
var den . . fuldt optagne Bestyrer. VortHj.
11.21. (han var) Bestyrer for Mølleriet.
Det var nemlig en stor og blandet Bedrift,
baade med Landbrug, Bryggeri og Bageri.
ChKjerulf.GTJ.142. Enggården og møllen
(var) de bedste bedrifter dær i egnen.
Hjortø.Kv.10. sidde i en (stor ell. god)
bedrift: YSO. en velhavende Mand, som
sad i en stor Bedrift. Kierk. XIII. 433.
*hans Kone sad i stor Bedrift

|
og havde

femten Børn. FolketsSangB.591. Drachm.
STL.281. jfFeilb. || overf: *Drik det udi
opsæt det ikke 1

|
Livet er en snel Bedrift.

Winth.I.214. Jeg kan ikke betragte det
som heldigt, at Hovedstaden . . væsentlig
samler al større aandelig og materiel
Bedrift inden for sine Mure. Schand.O.II.
107.
Bedring:, en, ['bædreii, ogs.: ibæ-9reii,]

(vbs. til n. bedre, paavirket fra mnt. bete-
ringe, der ogs. betød „erstatning" (jf. æda.
bætring (ErLov.2.56), erstatning, og udtr.
bod og bedring nd,f.)) 1) det, at noget
bliver bedre (1); næsten kun (jf. H. bedre I.2)

om moralsk forbedring; fremgang, (jeg
lod) mig bevæge af hans hustrues graad
og løfter om bedring, Holb.Ep.(Bruuns udg.
V.304). Autor . . beklager sig . . at han
ingen Bedring seer hos Mennesker, sa.

Heltind.I.a4 *: Brors..9,*Synder ! hvo har giort

dig viis,
I
At Bedring (o : omvendelse) er da

først fornøden? Stub.lo. mit gode Forsæt
til Bedring drak jeg bort i denne eeneste
Nats Ryggesløshed. Bobinson.I.12. dersom
jeg foretager mig noget, som er dit Hierte
uværd . . da vil jeg . . love Bedring. Ew.
VIII.81. PMøll.II.31. i udtr. som: love,
(nu næppe br.:) gøre (VSO. MO.)\ioå og
bedring (opr.: bod og erstatning, se Dania.

10 1.198; nu:) om ydmyg afbigt og løfte om
(moralsk) forbedring. *(helligaanden) Os til

Bod og Bedring leder. SalmHus.1.3. Hånd
lovede bod og bedring for sine synder.
Moth. G214. Bagges.DV. X. 82. den stak-
kels tyv slap for straf og lovede bod
og bedring

\ jf: Bod er Bedrings Pant,
Skulken er Skylds Tegn. Grundtv.Saxo.
11.311.

Il
(sj.; jf n. bedre l.ij det, at

der raades bod paa noget; afhjælpning.
20 han (gik) til Skiifte og tog Bedring for

sin lønlige Brøst. Ing.EF.L184. (jf IL
bedre 1.3:^ enten er Døden en Forbed-
ring af vor Tilstand eller den er en Til-

intetgørelse af vort Væsen; men ogsaa
det er Bedring at indtræde i en lang og
fredelig Nat. Brandes.VIII.41o. 2) til II.

bedre 1.4 (I, bedre 2): fremgang i hel-
bredstilstand, det tegner til bedring
med ham, Moth.G214. Rahb.Sandsig.334.

30 Isteden for Bedring Dag fra Dag tiltagende
Svaghed. Bagges.L.I.401. (De) maa være
betydelig i Bedring ,. De er helbredet.
HCAnd.VI.80. Kierk.VI.395. SvGrundtv.
FÆ.I.173. god bedringl ønske (høflig-

hedsytring), der udtales, naar man tager

afsked med en syg. jf. Heib.Poet.V.169.
bedrive, v. [be'dri-'va] præt. -drev; part.

-drevet (flt. -drevne, f -drevede (OeconT.II.

52).). vbs.(sj.)-clse (S&B); jf Bedrift (glda.

j^d.s.; /Va mni bedriven; ^y. betreiben; især

GJ) 1) uden nedsættende bet. I.1) om hand-
ling, virksomhed, foretagende: udføre; ud-
øve; sætte i værk. da skal han see at

Arbejdet bedrives med Flittighed. FrVs
KrigsArt.§276. især (poet.) om (stor)daad

(jf Bedrift 2): Ew.VI.32. de store Gier-
ninger, (Absalon) bedrev for Fædrelandet.
Jacobi.Skr.74. *l Herrens Navn det var
de Daad bedreve. Grundtv.Kvædl.344. *hin

50 sachsiske Morten
|
Den Manddoms Idræt

bedrev
|
Og fæsted paa Kirkeporten

|
Mod

Paven sit Fejdebrev! Blich.D.II.86. *Kun
den Daad, jeg har bedrevet,

|
Kun det

Liv, min Sjæl har levet . .
|
Den er min,

Hauch.SD.II.4. (jf 2 :; *0m hendesFriheds-
værk et Nul var blevet;

|
Kort, hvad hun

havde virket og bedrevet, PalM.V.255.

II
nu næsten kun dagL, især spøg. ell. iron.,

m. overgang til bet. 2 ell. m. bibet. af: ikke

60 bestille noget, jf. drivej, *„Nu hvordan har
I levet

I
I al den Tid?« — „Jeg takker,

godt,
I
Hvad har I selv bedrevet?" Bøgh.

Nytaarsnat.1850.11. Folk der spiller Skak
hele Livet igennem eller bedriver Filologi.

JVJens.Intr.l8. hvad gaar du her og be-
driver?

i
1.2) (nu kun dial.) holde (et



bedryppe

landbrug) i drift; lede (jf. Bedrift 3j.

hver Bonde fik . . i høyeste 5 Tønder
Skyld at bedrive. OecMag.YII.118. jf.
MI)L.32. Feilh. 2) om forkastelige hand-
linger : udføre; (ud)øve;hegaa (især mods.
begaa om den gentagne udøvelse; mi mest
i faste forh. som bedrive hor, utugt, uter-

lighed, synd olgn., navnlig paa kønsligt

omraade). Du skal ikke bedrive Hoer.
2Mos.20.14. Ingen kand negte, at jo Eng-
lene (er) begavede med M Villie, end-
skiønt de ikke kand bedrive Udyd. Holh.
Ep.1.2. (hun) havde opoffret det kiereste
Klenodie, hun havde, og bedrevet, nok
sagt, med Lieutnanten. sa.GW.I.l. Falst.

Ovid.40. *Est du i Synden haardt bespendt,

I
Som du har her bedrevet. Brors. 135.

(han vilde) sætte Skranker for det Afgude-
rie, Ungdommen bedrev med den faldne
Digter. Grundtv.Udv.III.613. PEMull.'360.
Børn, der bedrive noget Ulovligt. Schand.
AE. 288. sa.IF.231. „Hvad haMe Jakob
bedrevet?" . . — „Han ha'de stukket et Par
Mænd ihjel oppe paa Harmonien." Wied.
S.206. (spøg.; jf. 1 slutn.:) Solen .. har
set paa meget værre Ting end jeg be-
driver. VilhAnd.AD.82. \\ i ftg. tilfælde nu
ikke brugeligt: Herren bevarer de trofaste;

og betaler ham til overs, som bedriver
(1871: øver; hofmod. Ps.31.24(Chr.VIJ.
2Makk. 12. 5(Chr.VI). Ez. 22. 13 (Chr.VI).
fra prophete og indtil præst, bedrive de
allesammen løgn. Jer. 6.13 (Chr.VI). Be-
drive (nu: begaa; mord. Moth.D142. det
Jomfrue-Rov, som . . Paris har bedrevet.
Holb.Ul.I.12.

toedryppe, v. [be'drøba] (f bedrippe.
Moth.DGo). -ede. {ænyd. d. s.; jf. mnt. be-
dropen; ty. betropfen, betropfeln; s/.) lade
dryppe paa (noget); bestænke. Høysg.S.
231. man vU bedr^pes og beregnes med
koldt Vand. Tode.HM.153.
bedrere, v. [be'drø'va] -ede. vbs. -else

(s. d.). (fra mnt. bedroven, jf. ty. betrii-

ben; jf. bedrøvet, drøvelig, Drøvelse;
grundbet. er „gøre grumset" (jf. oeng. dre-
lan, oprøre, gøre grumset, ty. triibe, uklar,

grumset, bedrøvet)) 1) f plage; besvære.
7„Bruges nu omstunder kun sielden."

VSO.). en saare uyndelig mand, som havde
meget bedrøvet (1871: fortrædiget; Jø-
derne. 2Makk.8.32(Chr.VI). *l Fior hånd
dømte tre der havde høyt bedrøvet

| En
Søemand, og hans Gods med Magt fra

hannem røvet,
| Samt givet ham med

Kniv tre, fire dybe Saar . .
|
At være

Tremarks-Mænd. HolbJ'aars.35. 2) volde
en (især: dyb, inderlig) sorg; gøre bedrø-
vet. 2.1) (især o; hvor længe ville I

bedrøve min Sjæl og knuse mig med Ord?
Job.19.2. I bedrøver kun Manden dermed,
i det I siger ham hans Ulykke, som han
ikke kand ændre. Holb.Bars.(1731).IV.l.
De, som leende kan bedrøve andre, bør
ikke regnes for Mennisker. Høysg.S. 45.
*skulde Balder

| Bedrøve Nanna, lære
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hendes Hierte
|

Fortvivlelse. Ew.V.36.
*Hvad har dig (o : Jesus) hos Gud bedrøvet?
I
Og hvad elsked du hos Støvet. Grundtv.

SS.I.454. HCAnd.V.137. *lad ei mig troe,
|

At hvad der fryder mig, vU dig bedrøve.
PalM.II.30. naar vi ikke glæde dem med
vor Gave, da bedrøve vi dem. Hostr.G.40.

jf. Feilb. 2.2) pass. ell. refl.: O bedrøves,

t bedrøve sig (jf. ty. sich betriiben;, være
10 ell. blive bedrøvet, (han) begyndte at be-

drøves og svarligen at ængstes. Matth.26.
37. Han glædede og bedrøvede sig over
intet. Holh. Ep. 1. 167. *Vær trøstig, mit
Hierte, bedrøv dig ey meer. Brors. 177.
Det begyndte at regne; men langt fra at

bedrøve os derover, frydede det os meget
meer. Bagges.DV.X.236. Mynst.Betr.L353.
*jeg bedrøver mig over

|
Min russiske

Statholders Død. Heib.Poet.IX.330. jeg
20 bedrøves over at høre dig tale (sadledes).

Hrz.III.281. hun er . . knibsk imod mig,
o? i^g er svag nok til at bedrøve mig
derover (o : bryde mig om det). Gylb.X.283.
CBernh.VIII.120. 3) (dagl, spøg.) m. h. t.

penge: bedrøve (for), afkræve ell. (især)

paa uærlig maade berøve (en penge); be-
drage (for), (jf. Kasse-, Skuffebedrøver;.
En Urtekræmmersvend . , havde bedrøvet
sin Principals Skuffe for 250 Rd. Sociali-

iosten.^^l9l872.2.sp.3. Pol.^*kl906.1. jf. den,
der er saa uheldig at faa . . (kløver) Knægt
i sit Stik, debiteres for 4 Points. Spader
Knægt bedrøver den Stikkende for 3 Points.
Spillebog. (1900). 89.

bedrøTelif, adj. [beidrø-vali] (ænyd.
d. s., fsv. bedroveliker, fra mnt. hedrovéak;

jf. drøvelig; nu i alm. m. svækket bet, især
spøg. ell. iron.) 1) som volder bedrøvelse;
sørgelig; trist, bedrøvelige (1871: sørge-

40 lige; spøgelser, med græsselige ansigter.

Visd.l7.4(Chr.VI). forslaa den langsomme
og bedrøvelige Tiid. Falst. Ovid. 82. ved
en bedrøvelig Land-fordervelig Sygdom
har (gud) taget det store Horn-Fæ fra os.

Eilsch.Philhist.31. Ew.VI.240. Høysg.S.117.
En bedrøveUg Tidende, Tilstand, &c. VSO.
nu især (halvt) spøg. ell. iron. : en bedrøve-
lig vise, efterretning olgn. (jf. bet 3). |j m.
svækket bet.: ubehagelig; kedelig; lidet

50 <i i/r edssii i Zen de. Han fører en bedrøvelig
Stiil. VSO. (spec. om vejret:) VSO. Bedrø-
velig Veir i denne Tiid, det regner ne-
sten i et væk. HHans.PD.184.

|| f (jur.)

Bedrøvelig Forvaring (depositum mise-
rabile) kSdes af Juristerne den, som
skeer i Anledning af Ulykker. Nørreg.
Privatr.III.202. 2) som vidner om, er

udtryk for bedrøvelse; sørgmodig;
sorgfuld; bedrøvet Mol.E.(1723).Bl^.

60 deres Konger forfærdes saare, d.e see
bedrøvelige (Chr.VI: jammerligen; ud i

Ansigtet. Ez.27.35. nu især m. overgang
til bet. 3: han satte et bedrøveligt ansigt

op j VSO. 3) (især dagl.) som (især ved

sit ydre, udseende) vækker medlidenhed
ell. medynk, men i alm. tillige har et vist

Rentrykt «*/, 1919 5
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præg af latterlighed: ynkværdig; yn-
kelig. Han var i stribet Vest over Bux-
erne, der hang bedrøveligt. Bang.HH.40.
et bedrøveligt syn olgn. || ridder af den
bedrøvelige skikkelse, (egl om Don
Quijote; se Arlaud.307) ynkelig (og latterlig)

person. Hun gjorde en Grimace, der skulde
gjengive noget Ynkeligt, Noget i Retning
al en Ridder af den bedrøvelige Skikkelse.

Schand.F.497. han er den samme blege,

triste Ridder af den bedrøvelige Skikkelse.

JPJac.IL305. jf.udtr.: gøre en bedrø-
velig skikkelse ell. figur, tage sig

ynkelig (tragikomisk) ud; spille en ynkelig

rolle, den ældre Forfatter (kommer) let til

at gjøre en bedrøvelig Skikkelse, som man
ikke veed om man skal lee eller græde
over. Kierk.V.6. Bedrørelig-hed, en.

flt. -er. bedrøvelig tilstand, beskaffenhed, be-

givenhed olgn. vAph.(1759). VSO. MO.
||

nu kun m. svækket bet, (halvt) spøg. ell.

,
iron.\ (til bedrøvelig 1, jf. ogs. 2 og 3).

Kan'Du ikke læse en Versebog eller glo

paa nogle Billeder, naar Du kommer hjem,
saa driver det vel over med al den Be-
drøvelighed. Schand.AE.136. en saare
farlig Dame var hun; hun kunde bruge
(o: krævede) baade Kærlighed og Mønt,
og tilsidst endte det, som al Ting ender,
medBedrøvelighed. Brandes.VII.683. (han)
fortalte hende om alle disse Bedrøvelig-
heder (o: kærestesorger). JakKnu.G.281.
nu regner det, det er ogsaa een Bedrøve-
lighed altsammen. Nat og Morgen. 1913. 5.

sp.l. det er den rene bedrøvelighed (o:

ynkelighed) med ham
|

m Bedrøvelse, en. [be'drø-'valsa] flt.

(1. br.) -r. {ænyd. fsv. d. s., jf. mnt. bedrove-
nisse, ty. ibetriibnis; jf. Drøvelse) bedrø-

vet sindstilstand; sorg. al Revselse, ime-
dens den er nærværende, synes ikke at
være til Glæde, men til Bedrøvelse. Hebr.
12.11. Holb.MTkr.345. en stor Bedrøvelse
. . kan foraarsage baade Sygdom og Døden.
Høysg.S.47. deres Glæde er bleven qvalt
ved de paakommende Bedrøvelser. Spec-
tator.420. Ew.VI.16. Bedrøvelse o: en
heftig Sorg. SorøSaml.Ll28. (da) erfarede
jeg, til min største Bedrøvelse, at Pobe-
cheim var løbet bort, og at han havde
taget mine og sine andre Kreditorers
Penge med sig. PAHeib.E.314. Dette
Barn er Forældrene til megen Bedrøvelse.
VSO. Oehl.VILl58. Bedrøvelsens Taarer,
som en Moder græder over sit Barn.
HCAnd.VII.27. Hun gik herfra i Bedrø-
velse, og med Taarer paa sine Kinder.
Etlar.GH.II.200. En faar da have Lov til

lidt Lystighed iblandt. Der er saamænd
Bedrøvelse nok her i Verden. JPJac.I.21.
Hørup. IL 192.
bedrøvet, adj. (glda. d. s., jf. mnt. be-

drovet, ty. betriibt; egl. part. af bedrøve)
1) som føler ell. viser (især dyb og inderlig)
sorg; sorgfuld; sørgende, hun var be-
skeUgen bedrøvet i Sjælen. iSam.l.lO. min

Sjæl er . . bedrøvet indtil Døden. Matth
26.38. *Lad ethvert bedrøvet Hjerte .

I

Lys og Lindring fra Dig faae. Kingo.412
*0m end bedrøvet, smiler dog Støvet,

|
.

ved Engle-Syn (o : paaskemorgen). Grundtv.
SS.III.222. *Kongen er bedrøvet, Kongen
er taus. Heib.Poet.II.311. *Min Sjæl er
bedrøvet, mit Haab bortveg,

|
Derfor er

jeg hvid om Kindl Hauch.SD.1.88. hun
10 følte sig saa bedrøvet og længtes efter

sine Brødre. HCAnd.V.169. (m. præp.:) jeg
er bedrøvet for (nu alm.: overj, at (hun)
er borte. HCAnd.Breve.I.220. et bedrøvet
ansigt, blik olgn.

\
m. svækket bet. : Johannes

var slet ikke bedrøvet (o: bekymret) for,

hvorledes det vilde gaae ham. HCAnd.V.
72. 2) (nu kun dial.) d. s. s. bedrøvelig 1.

Aa du bedrøvede Ilte Junii. Holb.llJ.V.
11. (jf Arlaud.149). *sUd din Tid i en

20 bedrøved eenlig Stand. Falst.0vid.91. *jeg
for Lyset kom (o : blev født) i en bedrøvet
Tid. smst.79. den riige Fraadsere i Evan-
gelio . . er os . . fremsat som et bedrøvet
Exempel paa de elendige Følger, der
flyde af et vellystigt Levnet. Eilsch.Phil-

hist.30. Ew.VI.233.285. *(kæmpevisen) be-
gynder strax bedrøvet. Oehl.HJ.143. jf.
Feilb.

Beds, en. se Bejdse, bedse, v. se

30 bejdse.
oedsk, adj. se besk.
bedst, adj. (superl.) [hæsd] {æda. bæst,

oldn. beztr ell. baztr, eng. ty. best, got. ba-
tists; superl. til bedre (s. d.))

1) om hvad der er i højeste grad godt,
fuldkomment osv. (som adv.: paa den
mest fuldkomne olgn. maade). 1.1) i al

alm.: hvad der af ew ell. anden grund bør

foretrækkes for alt andet ell. alle andre.

40 tager af Landets bedste Frugt i Eders
Sække. lMos.43.10. 4Mos.l8.12. Jeg tenkte
paa . . hvorledes Regieringen i Hamborg
best kunde indrettes. Holb.Kandst.il. 3.

Tiden er ofte den beste Læge. sa.Masc.
III. 4. jeg (maa) tilstaa, . . at jeg end i

mine beste Kiær er en af de største

Taasser i Byen. sa.Vgs.(1731).II.13. *Agt
al Verdens beste Lyst

|
Som en daarlig

Tidsel-Høst. Brors.161. *0m Julen synger
50 Troen bedst

|
Med Engle-Toner søde.

Grundtv.SS.1.221. alting her var paa det
bedste. JLange. 1. 76. denne blyant er

bedst ell. den bedste \
denne blyant er

bedst til at tegne med (o : bedre til at tegne

med end til at skrive med olgn.)
j jf. :

*Jupiter
tilsidst brød ud i disse Ord:

|
„Hr. Pope

har sagt sandt: det er den bedste Jord."
Wess.75. t (jf. 1.5:) Paasken . . kunde
(ikke) holdes, uden paa den Tiid Lammene

60 vare paa deres Beste (o: var i bedst

stand). Holb.Kh.l023. naar Træet er i sin

fulde Vext, og paa det beste. Fleischer.

S. 93.
II
om mennesker: ypperst; mest ud-

mærket (i sin slags); til dels i moralsk bet.

ell. (nu sj.) m. h. t. samfundsstilling: mest
fremragende (fornem); øverst (jf. Bed-
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steborger, Bedstemand samt I. bedre 4.2J.
dersom nogen er sin Skipper Ulydig . .

da haver Skipperen Magt at sette hannem
udj Land med to, eller tre, af de beste
Mænd, som i Skibet ere, deris Raad og
Samtykke. DL.4—1—9. *Koniung er du
(o: Jesus) blandt Konger bedst. SalmHJ.
130.6. Den beste Krigsmand var i best
Anseelse hos Kongen og hos Folket. Gram

FÆ.IL 184. Mau.I.60. (nu sj., i sa. bet.:)

(kun) detbedste er godt nok. Grundtv.
Snorre. III. 201. Heib.Pros.VII.144. jeg
lover dig, at jeg skal aldrig svigte . . det
Bedste skal kun være mig godt nok og
ikke mere, ingen Gaaen paa Akkord. JP
Jac.II.112. Mau.684. jf. Arlaud.333. Ofte
er det Bedste det Godes Fjende. Mau.679.
(jf. I. bedre l.i). Af to onde Ting bør

{KSelskSkr.11.271). *Min Kunst forstaaer lo man udvælge det bedste. YSO. fremmed
jeg som den bedste Mester. IIauch.SD.II.
72. Han er af de bedste .. Mænd i Lan-
det. Mau.I.60. han er ikke med (olm.:
af ell. blandt^ de bedste. D&H. han er
det bedste menneske, jeg har kendt

j ri-

gets bedste (o: mest ansete) mænd ell. de
bedste mænd i riget

\ VSu. *Bamsen er
en sikker Mand,

|
Han klattrer som den

Bedste (o: saa godt som nogen). Winth

mad smager bedst
j

se fremmed, (jf.
1.3:) han har nu arbejdet sig frem til

en udmærket stilling, der passer for hans
evner, men det bedste ved det (hele)
er, at han nu er i stand til at jEorsørge
sine gamle forældre

j den, der har
skoen paa, ved bedst, hvor den
trykker (o: den kender bedst en vanske-
lighed, onde kaar olgn., som selv oplever det)

\

IV.56. (nu 1. br.; isæriron.:) *Kudsken er 20 Mau.8966. den ler bedst, som ler sidst, se le
mukken og grov som den Bedste. Hrz.D
1.184. jf. : Hvad der rører sig hos os i de
begejstrede, de „bedste" Øjeblikke (o:

de øjeblikke, da de bedste sider hos en kommer
frem: de ophøjede, ædlere, uselviske følelser

olgn.). Høffd.É.167. I| om den højeste i en
bestemt (nummer)række. theologisk Candi-
dat med bedste (0: første) Characteer.
Heib.Poet.Y.115. ^ han har sine bedste

II
den første den bedste, (nu sj. uden den; jf.

ty. der erste beste, lat. primus quisque^ om
det der tilfældig møder en først ell. (først)
er for haanden (som vælges, idet man lader
det første være det bedste 0: godt nok), vi
kommer da tU at haste, og jo før jo heller
melde os . . paa den første den beste
Hverveplads. Ew.VIII.26. saa kunne I

ligesaa godt først som sidst kaste Eder
trumfer tilbage

j
(ogs. overf, se Trumfj. 30 Djævelen i Armene ved at gaae over til

bedste farve ell. kulør: Kierk.XIV.173.
Spader er bedste Farve (o: i Vhombre),
de tre andre kaldes simple. Spillebog.

(1900).33. VortHj.IVl.51. || om rigtig,

arundig viden ell. indsigt. *Du bedst min
Tarv og Trang,

| 6 Herre, kjender.
Kingo.399. *Han, din Skaber, ved I Ogsaa
bedst BQ&]s.Qå. SalmHj.594.4. Gud veed
bedst hvad os tiener. VSO. det ved du

den første den bedste kjætterske Sect
P0Brøndst.BD.19. Heib.Poet.IV.302. „Hvor
skal jeg læse?" .. „Slaa op paa første,
bedste Sted." smst.VI.51. (han) tog den
første bedste Anledning til . . at liste sii

fra Tilskuer-Pladserne. Gylb.IV.211. /
(sj.) : *Svun,

|
Der har den Ulle Feil . .

|

Sig i den næste beste Pøl at bade. Bagges.
V.203. 1.2) om velsindethed, venlighed, oer-

bedst selv (o: det behøver jeg ikke at for- 40 lighed (i forhold ml. mennesker). *som den
tælle dig, gøre dig opmærksom paa)
faste forb., talem. og ordspr. ligge, f være,
blive forstyrret olgn. (midt) i sin bedste
(0: dybeste, roligste) søvn: Om Natten, da
de vare udi deres beste Søvn, lod Kon-
gen . . tage dem begge fangne af Sængen.
Holb.DH.1.387. *I eders beste Søvn vi
eder nok skal finde. sa. Paars. 130. VSO.
en mand ell. kvinde i sin bedste alder

bedste (o: kærligste) Fa.åeTS (o: guds) Søn,
(
Hans Lyst det er at bede. SalmHj.265.2.

*Jeg spøged i min ømme Moders Arme,
I
Og sad til Hest paa beste Faders Knæe.

Bagges.IV.27(jf.smst.287 samt Bedstefader
1). Hvem er bedst imod dig, enten din
Fader eller din Moder? VSO. („i daglig
Tale"). I| om venskabsforhold: kærest; mest
trofast (ærlig olgn.). *Jeg har de bedste

*ZZ. i sine bedste aarfs/. dage. Ew.^'iPi^j. 50 Venner hist, | Jeg dør for dem at se
1.126) (0: den kraftigste, virksomste del af et

menneskes liv; jf. I. Aar 2.2, Alder 2). jf:
Beste år (ell.) alder . . kaldes den alder ira
tyve til femti år. Moth. G215. Nu er han
i sin bedste Alder. VSO. han skulde være
i sine bedste Aar— noget over de Tredive.
Blich.III.336. HCAnd.VI.225. m. nærmere
bestemmelse : (han) er i den beste Alder til

at gifte sig. OeconT.IV.59. paa bedste
beskub, se Beskub, sætte det bed-
ste ben foran, se Ben. det bedste er
ikke for godt I af det Lidt jeg har skal
det Bedste ikke være for godt. Grundtv.
Snorre.II.36. saa hjalp de . . til med An-
retningen. Det bedste var jo ikke for
;godt til denne Højtidelighed. SvGrundtv.

SalmHj.648.3. Holb.Tyb.1.2. Men,
| som

styrer Kongens onde Raad,
| er Kongens

bedste Ven. Staffeldt.(1882).44. de er de
bedste venner af verden I jf.: jeg staar
paa den bedste fod med ham

j
vi har

altid staaet i det bedste forhold til hin-
anden

i II
i særlige forb. (ikke) med sin

bedste vilje, (ikke) hvor gerne man end
vil. den aldrende . . Fyrste var med sin

60 bedste . . Vilje ikke . . i Stand til at blande
sig i Enkeltheder. Gjel.GG.45. jeg kan
ikke gøre det, ikke med min bedste vilje

j

gøre, sige (osv.) ell. opfatte, optage (osv.)

noget i den bedste mening, gøre (osv.)

noget i ell. tillægge det den ærligste hensigt.

vi skal undskylde (vor næste), tale godt
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om ham og optage og udlægge alt i bedste
Mening. Katek.(1909).§38. hun blev for-

nærmet, skønt det var sagt i den bedste
mening

j jf. Kierk.YIII.364. se noget i

det bedste lys, se Lys. jf.: man skal
altid tro det bedste (om folk)

\
Mau.

10466. (nu næppe hr. :) tænke paa en (olgn.)

til det bedste, med det bedste sindelag,

den bedste hensigt olgn. Timotheus . . haver
forkyndt os . . at t altid tænke paa os til

det Bedste (1907: have os i god Ihukom-
melsej. lThes.3.6. De ere nidkiere for

Eder, dog ikke til det Bedste (1907: ikke
for det gode;. Gal.4.17. *Tro Herren til

det bedste ! (o : tro, han har den bedste hen-
sigt med dig)

|
Og bed, at han sit Løfte

nu
I
Vil aabenbart stadfæste. SalmHj.310.

2. VSO.
II

(nu 1. br.) i tiltale (især til en
ikke helt ung): min bedstel bedste hr.
N. N. ! olgn., især brugt som (venlig) henstil-

ling ell. indvending (over for en) og som
udtr. for en vis (undertiden nedladende) for-
trolighed. Siig mig, min beste, om dette
kielne Malerie (o: skildring i brevet) har
Deres Biefald. Biehl.Int.4. Oehl.SH.17. (til

en ung pige:) Oversk.1.276. Kjæreste,
bedste Hr. Procurator, — forestil Dem
dog, jeg kommer i en mærkværdig Situa-
tion. smst.II.85. *„Bedste Hr. Løjtnant 1

|

lad Dem dog røre!" ..
|
„Bedste Madam!

hvor
I
kan jeg det gjøre?" Hostr.G.182.

EBrand.GG.44. „Har jeg gjort Dig noget?"— „Bedste Du (o : til en ven), hvad skulde
det være." Esm.II.157. nu vel især som
tiltale (ell. som overskrift i breve) til per-
soner af beskednere livsstilling, fx. : „Bedste
fru Sørensen! Vilde De komme her til

opvartning paa søndag"
| 1.3) om hvad

der er mest ønskeligt, behageligt, kær-
komment, yndet olgn.; hvad man sætter
mest pris paa; vndlings-. de beste Ti-
dender jeg kand faae at høre, det er at
Folk drukner ved Ilte Junij Tider. Holb.
11J.I.2. i disse Værelser levede han sine
bedste Timer, naar han, efter at have
besørget Forretningerne . . kom hjem.
Schand.BS.390. (især om materielle nydelser,
spise olgn.:) jeg vil give Eder det Bedste
i Ægyptens Land, at I skulle æde af Lan-
dets Fedme. IMos. 45.18. *et Uhyre, ..

|

Hvis Rov er Mennesker, hvis bedste Drik
I
Er Blod, som af det varme Hjerte strøm-

mer. PalM. 11.48. (dagl:) frugt, det er
mit det bedste (o: det, jeg holder mest af;
min yndlingsspise)

\ \\ % særlige forb. Gud
vende Alting til det bedste (o: ordne
alt saa godt som muligt). VSO. Mau.I 60
(jf. lMos.50.20). det er ikke for ell. (nu
næppe br.) af det bedste, det er ikke tegn
paa noget godt, varsler ikke noget godt. (han
tænkte,) at denne Alvorlighea i^e var af
det Bedste, hvorpaa han tog ikke Faa af
sine Folk til sig. 2Makk. 14.30. Det er
ikke for det bedste, at Hesten vil ikke
æde. VSO. Markman. Fort. 150. lad os
haabe det bedste ell.vi (jegosv.) haaber

det bedste, (især) som udtr. for et „fromt'^
ønske, et ønske, som ikke har megen udsigt
til at gaa i opfyldelse. „De skal see, hvor
jeg skal forholde m^ rolig." — „Jeg vil

haabe det Bedste." Éeib.Poet.1.446. dren-
gen har skrantet hele vinteren, men vi
haaber jo det bedste

\
(nu næppe br.; jf..

2:) Vær saa god at recommendere min
Herre til det beste. IIolb.Tyb.III.7. 1.4)

10 om hvad der er mest passende, hensigts-
mæssigt olgn. det er best at sée sig for..

Moth.G215. (ellipt.:) bedst derfor, at en-
hver bliver for sig. Mall.SgE.393. VSO.
MO. sige een noget paa bedste Maneer
(o: paa den mest tjenlige, passende maade).
F(SO. giøre een de bedste (o: fordelagtigste)
Tilbud, smst. du gør bedst i at blive
hjemme

\
VSO. det bedste du kan gøre,,

er at blive hjemme
|

det er bedst, du
») bliver hjemme

|
(nu 1. br.:) For at blive

af med sine Varer, giver han det bedste
Kiøb (o: sælger dem saa billigt), han kan.
VSO. 1 æ) (nu 1. br.) om Jielbredstilstand (jf.
1. bedre 2). Nu er han det bedste han
har været i lang Tid (o: raskere (sundere)
end han har været længe). VSO. D&H. han har
det ikke med det bedste (o: ikke ganske vel).

D&H.jf. : han er (lever) i bedste velgaaende
j

2) (jf. 1. bedre 3^ om tid: rigeligst.
30 jeg har bedst tid til at tale med dig om

aftenen
i
VSO.

3) om maade (jf. i) og grad. 3.1) (især
dagl.) det bedste man kan olgn., ad-
verbielt: paa en saa god maade, som man
kan; saa godt, ivrigt, hurtigt osv., som man
kan ; efter bedste evne. Kong Ludvig havde
trøsted Keyseren det beste han kunde.
Holb. Kh. 619. at benytte sig af en Ting
det bedste man kan og veed. VSO. *man

40 sidder med blottet Ende
|
Paa en Sky^

saa vaad og saa kold som Vand,
| Og

blæser Trompet det bedste man kan.
Heib. Poet. X. 237. (vi) gave os til at løbe-

. . det Bedste vi kunde. IIauch.MfB.73.
vi sloges det Bedste vi kunde. WintJi.

VIII.186. smst.III.42. (spøg.:) han rendte
det bedste han havde lært (o: alt

hvad han kunde, saa stærkt han kunde)
\

M (nu 1. br.:) paa det bedste, paa den
50 bedst mulige maade; saa godt man kan.
mage . . en Ting paa det bedste. VSO.
recommendere een paa det bedste („2Jaa

det varmeste"), smst. D&H. jeg skal nok
beværte ham paa det bedste

|| (foræld,
ell. poet.:) som bedst (jf. oldn. sem bezt,.

ogs. sem bezst vera må olgn), paa bedst

mulige maade; allerbedst (mest, snarest olgn.).

(jf.: forvarer (graven) med Fliid, som I

bedst vide. Matth.27.65. *Guds Godhed
60 vil vi prise . .

|
Alt som vi bedst formaa.

SalmHj.36.1. *Hver Ridder var saa pyntet,
som han vel kunde bedst,

|
Men smukkest

var dog han paa den skimlede Hest. Winth.
VI.198). *Alt saa liden, som du est,

|
du

skal føre mit Banner som bedst. DFTJ.nr.
19.3. *naar du stræber her som bedst,

|,
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Saa kommer en ubuden Gæst,
|
Den, som

vi Døden kalde. SalmHj.538.2. *Varme
og kolde,

I

Lune Himmel-Egne
|
Samtlig

berømme som bedst
| Opstandelsens Fest.

Grundtv.SS.1.457. jf. (som adj.): *Hvad er
Verdens Lyst som bedst

| Dog imod din
JBryllupsfest? SalmHj. 185.1. \\ som man
bedst kan olgn., godt ell. daarligt, som det

kan træffe sig; paa bedste beskub, den

5) best. f. bedste brugt som ubøjeligt subst.

i intk. (om f sin bedste olgn. se 5.i). (jf.
IL Bedste^. 5.1) gøre sit bedste {ænyd.
gøre sin bedste (jf. giør . . jer beste. Holb.
11J.V.7), fsv. (the skullo) gora thera bez-
sta, jf. i sa. bet. oldn. hafa 9II sin beztu
frammi, ty. sein bestes thun, eng. do one's
best) gøre sig den største flid og umage;
gøre alt hvad man kan. Hver gøre sit

Skaanske (flaade) maatte tage Plads som 10 beste. Moth.G-216. Jeg skal giøre mit be-
den kunde bedst, alleryderst i Havnen
Grundtv. Saxo. III. 133. De levede . . som
de bedst kunde, og slog sig igjennem
med en Ged og en Ko. Sv Grundtv.FÆ.II.

125. jeg kan ikke være fjorten Dage
borte fra Teatret uden alting gaar som
det bedst kan. SvLa.SD.71. jf.: *Jeg vil

herfra, see til, jeg bliver ansat
| I Neder-

landene — hvor bedst jeg kan — | Kun

ste. Holb.Tyb.V.8. Rothe hafver lovet at

giøre sit beste at (nu: for atj forskaffe
den 1ste Tome. Gram.Breve.l2. VSO. „hvad
mener De da, man burde bestille?" —
„Aa, naar vi aUesammen samles herinde
om et Glas Viin, saa kommer det nok af
sig selv. Jeg skal giøre mit Bedste."
Iwstr.SpT.III.13. jeg kan ikke hjælpe dem
ret meget, men jeg skal gøre mit bedste

j

lansthertra.. Hrz.XIII.45. samt: de ipieiede 20 D&S. 5.2) have (sjældnere lægge ell

i Skumringen at snige sig ind, igiennem
hvilken Port de best kunde (nu hellere:

den første den bedste port ell. lign.). Etv.
(1914).1.72. 3.2) med forstærkende bet: paa
den mest udprægede maade; mest. Denne
Staader har det bedst (nu: mest^ behov.
VSO. *Vor Herres Jesu Mindefest

|
Den

Højtid er, som glæder bedst. Grundtv.SS.
IV.254. nu næsten kun ved synes om.

samlej noget til bedste (efter ty. was
zum besten haben, hvor das beste egl. be-

tyder en udsat kamppris, derefter : gevinst, ud-
bytte; især dagl.) have penge (tidligere ogs.

andre værdigenstande, ejendele) i behold til

fremtidig brug; have lagt noget op, spa-
ret noget sammen, (de) solgte alt det, de
endnu havde til Bedste. 2Makk.8.14. kom
hid, bereed bord, og haver du noget til

lide: VSO. jeg kan godt lide hr. N., men 30 beste, da giv mig et stykke deraf at æde
bedst synes jeg om hans kone

| jf.: (bør-

nene) skulle være rolige, og det ere de
bedst (0: snarest), naar man faaer dem i

Seng. HCAnd.V.248. 3.3) som gradsadv.:
i højeste grad; mest. (sj.:) dér, hvor (vejen)
hedst er (o: er mest) brat og hvor Ste-
nene er de spidseste. JPJae.I1.200. (den)
bedst mulig(e), se mulig, jf.: bruge de
bedst tienlige Midler. VSO.

(1871 afvig.). Sir.29.30(Chr.VI). „Fy, er
det for riige Folk at logere for 2. Skil-

ling om Dagen." — „Just derfor har vi
noget til beste, fallille." Holb.llJ.1.2. *hun
var arm, han havde lidt til beste. Ew.I.
137. ved de Ting, som I har til beste,
kand I da der søge Eders Ophold, samt
forhverve saa mange Penge, at I kand
reyse hiem for. Robinson.!. 53. Grundtv.

4) som tids-adv. i udtr. som: hedst 40 Snorre.II. 267. en Kone, som ikke har
som (nu 8j. uden som^ ell. som (han)
bedst ('sad olgn.), netop som; just som;
om hvad der indtræffer pludselig ell. uven-
tet og afbryder en rolig, i alm. behagelig
tilstand ell. virksomhed (jf. allerbedst 2.3).

*0g best, han gaaer og græder,
|
Han

hører hendes Røst. PAIIeib.Sk.1.358. *Ret,
som han rider bedst, og seer

| Ad Galge-
bakken til — hvad skeer? Bagges.I.169.

klattet med Skillingen, men som har lagt
sig en liUe Capital tilbedste. Heib.Poet.V.
289. Winth.VIII.279. jeg (vil) gjerne ved
min egen Flid . . samle mig Noget til

Bedste, til jeg engang skal sætte Foden
under eget Bord. IIauch.SK.ll. det (var)
kun smaat med Udkommet, saa der var
ikke stort at lægge tHhedste. Pont.FL.154.
(spøg.:) Men kan I da ikke selv lægge

Oehl.BG.162. *alt som bedst han gik, han 50 Jer noget tU Bedste (0: rapse noget), siden
brast i Graad. Grundtv.PS.IV.394. Som de
bedst legede, kom der en stor Slæde. HG
And.V.329. *Han sprang af Vognen just
som bedst han aged. PalM.V.3. Goldschm.
1.283. ARecke.108. Som jeg bedst gik, saa
jeg dine Hænder for mig — og dit Ho-
ved— og dine Fødder. Stuck.FO.68. Bedst
jeg har digtet det største, det vældigste

. saa stikker han Hovedet ud af sit lille

dog galt skal være? Olufs.GJJ.4. jf. f:
her hafver i Sandhed ikke været megen
Tid til beste (o: at raade over), at kunde
faae sine Sandser samlede. Gram.Breve.
165. t (jf. n. Bedste :j Det første (o: saa
snart) der ikke var mere tU Broders Be-
ste (0: ikke flere levnedsmidler), bad de
Gamle om Tilladelse at gaae bort. Biehl.

Cerv.LF.I.216. \\ se (en) til bedste (jf.:
Hul og siger: Det er Løgn i din Hals. 60 se en til gode samt se paa ens bedste
Bergstedt.A.124. jf.: Bedst, som man tror,
han er falden til Ro, sætter han sig paa
ny i Gang. VilhAnd.AD.96. sj.: Idet hun
en Dag saaledes bedst fortalte, sprang
Elimar ind . . og raabte : „nu kommer Ha-
vetl" HCAnd.IV.145.

II. Bedste; 1. br.), drage omsorg for;
sørge for (især m. h. t. føde, klæder olgn.);

gøre godt imod. *(jeg) trækker af
|
Mit

eget Skind, blot for at see tilbedste,
|

Blot for at varme min forfrosne Næste.
PalM.VI.324. *Saa sygned Dragonen hen,

|
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men Godtfolk saa' ham tilbedste. Drachm.
TJD.180. sa.VD.110. jf.: *(han) er en af de
Præste, | Som Satiren seer tilbedste („ta-

ger sig af"). Heib.Poet.IX.356.
\\

give
noget til bedste (jf. tg. etwas zum be-
sten geben, egl. om udsat pris (se ovf.),

dernæst om hidrag til et selskabs bevært-

ning ell. underholdning; jf. dog ogs. II.

Bedste) ved (skriftlig ell. især mundtlig)
meddelelse gøre andre delagtige i noget; yde
bidrag til (et selskabs) underholdmng.
denne Forklaringsmaade gav (Jia7i) til-

bedste for at øve sin SlKarpsindighed,

Srz.ST.160. (de) gave al deres Vittighed
og gode Tone tilbedste med stor Veltalen-

hed. Gylb.Novel.II.164. *Dets (o: et brevs)

Indhold her tilbedste nu jeg giver. PalM.
1.98. Jeg vil . . tillade mig at give en
ILUe Historie tilbedste. GoldschmJHjl.II.lll.
Gjel.W.250.

II
have (en) til bedste (efter

ty. einen zum besten haben, egl. : prisgive

til almindelig underholdning (jf. ovf.)) holde
for nar; gøre sig lystig over. vSO. seer
jeg ret, har hun den unge indbildske Herre
lidt tilbedste. Ing.YS.IL211. PalM.VI.255.
Menneskene narres af skuffende Stemmer,
ledes vild af dem i Skoven om Natten,
haves paa mange uskyldige Maader til

Bedste. Brandes.VIII.82. jeg siger til mig
selv, at jeg er dum, og at han maaske i

sit stille Sind lér af mig og har mig til

Bedste. NansJD.102.
I. Bedste, en. [ibæsda] flt. (sj.) -r.

(< MO.; no. bestå (sv. dial. båsta^, bedste-

moder, beste, bedstefader (sv. dial. baste,
svigerfader), jf. holl. best, bestje, morlil;

især barnespr. (og efterligning deraf) og
dial.) forkortelse for Bedstemoder ell. (sj.)

Bedstefader (Winkel Horn. Overs, af Scott:

Montrose.(1886).396). Ellen . . saa' godt, hvad
der pinte Bedstemoderen . . „Bedste",
sagde den lille Pige en Dag, „hvorfor skal
Du dog arbejde saa strængt." Hjemmet.
1906.569.sp.3. smst.l90?.773.sp.3. Legeb.II.
59. *Føl skal blive til Heste

|
og Mor en

graahaaret Bedste. AWHolm.FB.7. Esp.
420. Feilb. \\ i flt. (om bedsteforældre) : (bør-
nene) komme i Uleilighed, naar de gamle
Bedster faae dem at see i den Forfatning.
Meuter.Landmandsliv.(1869).1.22.

II. Bedste, et. ['bæsda] {glda. d. s. (tor
sin moders beste. DgF.1.9. for danmarks
krones beste. Rimkr.M.254); egl. best. f.

af bedst (3); ubøjeligt og nu næsten kun
(især Oj m. foregaaende gen. (ell. ejendoms-
pron.) ell. især i udtr. til bedste for og det
almindelige (osv.) bedste) tarv; gavn;
fordel, hvor Tienden det taaler, skal
handlis med dennem, som fæste, at de
videre give Kirken til Beste (o: til bedste
for kirken). DL.2—22—21. jeg (vil) giøre
mig Flid for at fremme Eders Bedste.
2Makk.ll.l9. Kingo.288. *(jeg) raader til

hans beste,
|
At hånd ej skriver meer om

Niobe. Holb.Paars.294. jeg (har) intet . .

for Øyen uden Republiqvens Beste. sa.

Rpb.1.3. *Elsker trolig eders Næste,
|
Sø-

ger alt hverandres Beste. Brors.165. *dig
til beste dog alle Ting skeer, smst.177.

Man giver Comedie til Bedste for de
Fattige . . Den, som ikke vil sit eget
Bedste, han forskiertser en Fordeel. PE
MulU412. JJessen. A.14. det er til dit

eget bedste (o: det sker for din egen
skyld)

i
arbejde for, varetage statens, na-

10 tionens, byens bedste olgn. det almin-
delige, gemene, fælles bedste, se

almindelig (1.8), gemen, fælles || se ell.

(nu næppe br.) staa ell. være paa ens
bedste, varetage ens interesse, ens sag paa
bedste maade. at sée på ens beste. Moth.G
216. VSO. MO. D&H. *Saa giv og, at til-

freds jeg gaar . .
|
Og tro paa deres Bedste

staar,
|
Hos hvem jeg Brød og Arbejd

faar! SalmHj.89.1. jeg vil være paa min
20 kiere Vens Bedste, saa meget jeg kan.

Olufs. GD. 18. smst.36. Heib.Poet.VLl46.
Hrz.XL51. jf.: Provsten (skal) i Prædiken
tale (præstens) Beste for den gandske
Meenighed. DL.2—3—3.
Bedste-bam, et. (af bedst 1; sj.;

jf.: Bestebårn . . kaldes det barn, som
tager mest arf efter foreldre. Moth.G215)
kælebarn; „øjesten", (overf.:) Vi kan endnu
den Dag i Dag læse de Følelser, hvormed

30 Beboerne i Åarhundreder har omfattet
dette Husflokkens Bedstebarn (o: buret,

boden ved et bondehus). TroelsL.Il.37. -bor-
ger, en. (jf. bedst l.i; <.M0.; især GJ,

4 olm. spøg. ell. i lidt nedsættende bet.) vel-
stillet og indflydelsesrig mand af bor-

gerstanden (især t mindre købstæder). Bran-
des.11.504. Nu er Du . . blevet saameget
Bedsteborger, at Du siger kritisk istedet-

for skeptisk. EBrand.LT38. Kampen (maa)
40 være staaende mellem de „farende" Folk

og Bedsteborgerne. Drachm.H1.147. salig

Konferensraaden paa Frederiksberg og
de andre dionysiske Bedsteborgere paa
det danske Parnas. Pont.A.85. Bedstebor-
geren . . tog i Skoven om Søndagen med
Kone og Døtre. VortHj.lVl.102. jf.: By-
ens Højreredaktør,— en ældre graasprængt
Herre .. med Bedsteborgermave og
Maane. EEricJis.SM.6. ^f. Arlaud.428f.

50 heraf: Bedsteborgen, et. (sj.) dels

ahstr. (bedsteborgerligt væsen, tænkemaade,
forhold olgn.): *alt Bedsteborgen, al for-

loren Rang og Glans
|
som Skimmel og

Fnug skulde lejes ud af Skolen. Schand.
SD.103. Ingen Kevolution i Udsigt; ingen
Lidenskab paa Brædderne; intet „Folk"
i Anmarsch. Bedsteborgen, Flagen paa
kongelige Fødsels- og Mærkedage. Drachm.
F.1.348. dels m. koll. bet: den Tid kom,

60 hvor Troubaduren blev stukket i et Hof-^

liberi. Sangeren puttet ind i Bedsteborge-
riet. Drachm.KW.142. ta bedsteborger-
lig, adj. til Bedsteborger, (jf. spidsbor-
gerlig^. Bremen er en i mange Maader
bedsteborgerlig gammel By. Brandes.VlL
586. (en) bedsteborgerlig Vorherre, der
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. . styrede Verden efter de . . anerkendte,
humanistiske Principper. Pont. LP. VIII.

120. Pol.^VslOOe.d. jf.: en vis praktisk
Bedsteborgerlighed. VVed.BB.384.
DagNyh.'^^hl 913.1 .sp.2. Bedste-fader,
en. (af bedst 1.2; nuværende bet. vel fra
holl. (ell.nt.) bestevader (OrdhS.); fra omtr.

1700 brugt i stedet for Oldefader, Far-,

Morfader; hos Moth.G215, dels som „Ven-
ligt ord til en gammel Mand", dels i bet.:

oldefader; i jy. (jf. Esp.420) ogsaa i bet.:

svigerfader; jf. I. Bedste og Bedsteforældre,
Bedstemoder) l)tow faderen (jf. u.hedst

1.2J.
*Rollingen blev anseet for at prime,

I
Og Bedstela'er sin Hidsighed fortrød

|

(og) inden Aften gi'er sin lille . . Kone
|

Et deUigt Stel Berliner Postelin. TBruun.
1.323. 2) farfader ell. morfader. *Min
Fader var en Mand, jeg vil ey sige meer,

|

Min Beste-Fader og i Jylland var Bar-
beer.

I

Min Olde-Fader med Respect var
og det samme. IIolb.Paars.185. sa.Jep.II.l.

FrIIorn.PM.61. *(gud straffer) Børn og
Børnebørns Børn for Faé^ og Bedste-
faérs Optøi. TBruun.V.90. Bagges.L.1.266.

*Bedstefader paa sit Skjød
|
Ser Børne-

børn med Kinden rød. Grundtv.SS.IV.350.
*siden Arilds Tid var Sønnedatter

|
Fast

altid Bedstefaders Kjæledægge. Heib.Poet.

IX.484. *Sikken deilig Hue,
|
Den skal

sikkre Bedstefa'er
|
Imod Frost og Snue.

PFaber.VV.118. *Min Bedstefa'er
|
han

Menneskeædervar.FolketsSangB.678.
\\
(sj.)

i flt: Bedstefædre, Oldefædre, og Tip-
Oldefædre. Bagges.NK.172. (^f Bedste-
forældre^. G) bedstefaderlig, adj. til

Bedstefader, (l.br.). GoUsclim.fV.136. jf.:
det havde . . været, som om Provsten
vilde lægge ham en uhyre Dyne over
Hovedet — af salvelsesfuld Højærværdig-
hed og bedstefaderlig Velvilje. JdkKnu.
S.172. jf.: „Gud er KjærUghed." . . „De
siger Kjærlighed og mener saadan noget
som Bedstefaderlighed (o: godmodig
overbærenhed)". JakKnu.LTJ.176. Bedste-
fader-stol, en. (især spøg.) magelig (læne-)

stol. 0ehl.E.221. Blich.1.482. Ing.EM.II.146.
IIomoS.F.23. jf.: en dejlig, polstret „Bed-
stefaderlænestol" med Sideklapper. Wied.
E0.7. -forældre, i)L bedstefader og bedste-

moder. Schytte.Polit.393. de, der have væ-
ret . . strænge Forældre, (bliver) forgudende
Bedsteforældre. Rahb.Tilsk.1795.423. PA
Heib.Sk.III.181. VSO. MO. i (H.C.Ander-
sens) Barndom boede Bedsteforældrene i

Odense i et fattigt lille Hus. BiogrLex.I.
228. -g^ods, et. Y en kvalitet af tobaks-
blade. CGalschiøtDyrkning af Handelsplan-
ter og Iiodfrugter.(1879).207. -mand, en.

("af bedst 1.1j. 1) ^ den første (øverste)
matros paa et mindre skib, hvor der ingen
styrmander, ell. den mest betroede mand
efter styrmanden. Harboe.MarO. Han havde
faret paa de lange Rejser som Letmatros
og Bedstemand. Drachm.STL.8. agterude
sidder Baadformanden. Bedstemanden,

den øverste Myndighed ombord. MylErich.
VJ.49. LovNr.52^y3l898.§6. Esp.420. 2)

(jf. bedst 1.4J. GJ person, der indtager
en høj ell. betroet stilling i samfundet,
hører til de fornemste ell. indflydelsesrigeste,

jf. Moth. G 215. I den indre Sal . . gik
Byens Bedstemænd, gamle Senatorer,
gamle Generaler . ., ventende paa deres
Tur. Brandes.X.81. en af den københavn-

10 ske Konservatismes Bedstemænd. PontF.
11.139. -moder, en. {af bedst 1.2 ; nuvæ-
rende bet. vel fra holl., nt. beste moder
(OrdbS.), for det ældre Oldemoder (Far-,

Mormoder); hos Moth. G215 ogs. i bet.:

oldemoder; i jy. ogs. i bet: svigermoder;

se u. Bedstefader; jf. I. Bedste) far-
moder ell. mormoder. *Naar af min
beste Moer jeg saadan tale (o: klage

over tidens fordærvelse) hører,
|

. . jeg mer-
20 cker hun er drucken. IIolb.Paars.275. sa.

Forv.llsc. Wadsk.lOB. den gamle Bedste-
moder sad . . i sin store Lænestol med
Bibelen paa Skiødet. Thiele.Breve.42. Bed-
stemoder er saa gammel, hun har saa
mange Rynker og et ganske hvidt Haar
Og saa kan hun de deiligste Historier.

lAnd.VI.1. Kaalund.339. jf.: hans Reise
er en Spøg ligesom den Leeg: at følge

En til Bedstemoders Dør (o: lege blinde-

30 buk, jf. jy. oldemoders dør. Feilb.1.88).

Kierk.lV.234. i udtr. servere sin bed-
stemoder i (ell. med) skarp sauce,
brugt om Goldschmidt som den, der i alt for
høj grad skulde have fremdraget og røbet

særegne jødiske (private) forhold. Brandes.
11.453. jf.Arlaud.224. (ligge) i sin (bed-
ste)moders dragkis te (skuffe), se u.

Dragkiste || om en gammel, moderlig (kær-

lig) kvinde: * Sophie Magdalene (o: den,

40 gamle enkedronning) \ Ak, Nordens Beste-
moder, hun er død. Eiv.1.33. 2) som (ven-

lig) betegnelse for (især tiltale til) en ældre
(ell. gammel) kone. Moth.G215. (en gam-
mel kælling:) „Hvad skader jer? mit Baml
I seer saa forskrekket ud?" (en mand:)
„Ach! Bestemoer, har I ikke noget jeg
kand lugte til." Holb.Hex.1.3. sa.RP.1.3.
Ew. VII.162. PalM.III.25. (nu kun spøg.:)

en gammel, vanskabt Bedstemoder . . bød
50 mig hvert Øieblik Snuus og umodne Pæ-

rer. Bagges.D V.X. 7 7. jf. -mutter, -moder-
barn, et. (sj.) de saakaldte Bedstemoder-
børn, der af ugifte Døtre er satte i Pleje
hos Bedstemoderen. BerlTid.*^liol905.M.2.

sp.4. O bedstemoderlig:, adj. til Bedste-
moder. (1. br.; jf. bedstefaderlig^. Gylb.

XII.117. disse tresindstyveaarige Matro-
ners bedstemoderlige bare Halse. CBemh.
XI.377. agere gammel og optræde bedste-

60 moderlig beskyttende over for de Nyfor-
lovede. AndNx.M.227. Bedste-mntter,
en. (1. br., nu kun dagl., spøg.) d. s. s. -moder.
især i bet. 2 : *Hunden gjøede. Bedstemutter

|

Op fra Rokken saae. Winth.I.177. -stne,
en. (af bedst l.i; 1. br.) finere, ikke til dag-

lig benyttet stue; sal. tilhøjre var Spise-
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stuen, ligefor førte en Glasdør ind i en
Slags Bedstestue. Jørg.LivJII.72. -ven,
en. (af bedst I.2; sj.). særdeles god ven;

perleven. Moth.G315. (fiskeren var) Bed-
steven med Drachmann og Krøyer. Pol.

Vaiooe.å.
bednfte, v. [he^åoida] -ede. (jf. ty.

beduften; sj.) udsende duft over noget.

Rosen, som beduftede hans Leie. Bagges.
L.I.268. 10

bednsge, v. [be'duga] -ede. vbs. -nine

ell (sj.) -else (VSO. MO.). (ængd. d. s.; jf.

ty. betauen, eng. bedew) 1) (især 19 ell.

fagl.) i egl. bet.: ^øre fugtig ved dug-
dannelse; oftest i pass.: blive fugtig p.
gr. af dugdannelse; overtrækkes af
dug. Moth.DlTO. *Sion, som Himlen be-
dugger. Grundtv.SS.IV.332(jf. 2.i;. Aander
man mod en blank, kold Genstand, over-
trækkes denne . . med en fin Fugtigheds- 20

Hinde („bedugges"). Sal.1.29. Lægger man
et Tæppe over Græs i en klar og stille Nat,
vil Græsset under Tæppet slet ikke be-
dugges. smst.V.559.

\\
part. bedugget

brugt som adj.: fugtig af dug; dugvaad.
den beduggede Eng. ,TSneed.II.126. Øjne
saa dunkle som en bedugget Vinduesrude.
PM0ll.II.54. *Støvet, bedugget, sig løfter

saa tungt. Hrz.D.I.186. (erindringerne trak)

sig tilbage og bleve ubestemte, hans Sina ^
blev som et bedugget Spejl. (Joldschm.V.

350. *Frisk som en bedugget Rosenknop.
KaalundJ.88. jf. 2.2: Livet saas gennem
blændet, bedugget Rude. TroelsL.XIII.89.

2) i uegl. ell. overf. anv. 2.1) (især poet. ell.

højtid.) gøre (i pass.: blive) let fugtig;
fugte ell. væde let. *Lægenae Urter, som
hist, af hippocreniske Flod

|
Rigt bedug-

gede, groe. neib.Poet.VIII.379. * kraftig
bedugget fra oven,

|
Den Rod, som var 40

rig paa velsignede Skud,
|
Maa atter op-

blomstre i Skoven. Grundtv.PS.V.27. jf.
CKMolb.Dante.III.206. || især om øjet (ell.

kinden), der bliver fugtigt aftaarer: dugge.
Under Læsningen . . lynede (hendes) Øjne
og beduggedes i mUd Afvexling. Schand.
vV.113. hun er dødbleg. Øjnene bedug-
gede. Draehm.F.1.192. Pont.M.83. jf. : *hver
Taare klar

|
Hvormed en Sjæl bedugges.

Grrundtv.PS.VI.611. || udgyde taarer paa io
(noget); væde (med taarer^. *Bedug med
Graad hans (o: Jesu) Lejested. Grundtv.
SS.IV.249. Taknemmeligheds Taarer have
bedugget (kransen). Mynst.Mall.l3. *Lad
milde Taarer denne Grav bedugge. Holst.
D.11.74. \\ om udgydelse af blod: væde (med
blod). *Kong Halvor befoel . . ei meer at
bedugge

|
Den Siællandske Strand med

uværdige Blod. Pram.Stærk.348. *Da skulde
Strid . . ei mere > Bedugge den (o : jorden) 60
med dræbte Sønners Blod. Bagges.IV.68.
2.2) (sj.) forringe glansen af (noget);
gøre mindre skinnende ell. blank,
(overf. :) Kongemagten fik herved en egen
stærk Glans. Dens Ihændehaver bedugge-
des kun rent forbigaaende af Beskyldning

bedyre

for Lunefuldhed. TroelsL.HF.VIII.92. 2.3)

(spøg.) part. bedugget brugt som adj.:

(let) beruset. Forposten.^Viol899.3. det fiy-

dede ham — navnlig i hans beduggede
Tilstand — at se de udmærkede og stærkt
understregede Gengivelser af alt det, der
er tillokkende ved en Kvinde. Tandr.B.51.
Bedii&:iimsis-pnnk.t, et. [1] (fys.; sj.)

dugpunkt. Den Varmegrad, ved hvilken
den nedsvalede Damp gaaer over til

Draabeflydenhed, er dens Fordraabnings-
punkt, eller Bedugningspunkt. &rst.Ghem
Phys.l2.
Bednin, en. [bedu'i-'w] (sj. Beduiner.

S&B.). flt. -er. {egl. et arab. ord m. bet.

„ørkenbeboer") 1) arabisk nomade; ør-
ken-araber. Moth.Conv.B52. en Beduin,
indhyllet i sin Burnus, hvis Hætte var
draget ned over Hovedet, da han mærkede
Døden. Etlar.Arabere og Kabyler. (1868). 13.
Det er Beduinen, der er Typen for den
ægte Araber. Bahnson.Etnogr.il. 312. 2)
(sj.) en slags dame-overstykke ell. slag
uden ærmer og med en hættehgnende opfæst-
ning paa ryggen. S&B. Meyer. jf. : Galosker

Saa Fødderne, Beduinhætte paa Hove-
et. HCAnd.IV.413.
bedoiiet, part. adj. [be'du'na^] (sj.)

beklædt med dun A/. befjedretj. *Ørnens
neppe bedunede

|
Unge. Ew.1.85. (heste-

nes) bedunede Øren. Schand.IF.281.
Bedimstelse, en. (spøg.; nu sj.) d.s.s.

Bedunstethed. Med et i uudsigelig Beun-
dring og salig Bedunstelse famlende Blik
omkredser man hende i Tilbederens Dand-
setrin. Kierk.VI.52. bednnstet, adj.

[be'don'sdfai] {dannet af Dunst i lighed m.
udtr. som ty. benebelt, jf. benebiet, om-
taaget; spøg., nusj.) let beruset; omtaa-
get. Kierk.EP.IV.359. (en) stille Sommer-
morgen, der endogsaa greb de noget be-
dunstede og kun lidet til Naturbetragtning
oplagte Ældre. Oversk.L.34. jf: en Mand,
som ikke er fuld; langtfra, men som dog
saadan gaaer i en stadig Bedunstethed.
Kierk.EP.IV.351.
bedyffge ell. (alm. skrevet) bedykke,

V. jf. Y læses som y (i) bedykke. Høysg.
Anh.23. {af dygge, sa. ord som dy (sig) (s.

d.); dial.) refl.: klare sig; holde ud; ogs.:

dy sig; bare sig. Høysg. S. 95. 224. MDL.
32(Lolland-Falster).

t bedynge, v. -ede. lægge dynger
paa (noget); fylde med dynger (af no-

aet). En med Møg bedynget Ager. VSO.

II (overf.) overlæsse. Et med Anmærk-
ninger bedynget Skrift. VSO.
bedyre, v. [be'dy'ra] -ede. vbs. -else.

{ænyd. d. s. (Arøboe.Hexaemeron.(1661).110);
efter ty. beteuern, jf. nt. bediiren, egl: for-

sikre „dyrt", se dyr ||
ordet, der er brugt af

sprogrenseren CPBotlie 1756 : at bedyre en
Forbintlighed (se NMPet.V2.160), findes

ikke i VSO. og MO. og synes ellers først at

blive brugt i sidste tredjedel af 19. aarh.;
især spøg. ell. foræld.) højtideligt be-
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kræfte ell. forsikre. *han slog som en.

Mand, |
det skal jeg bedyre med Haand

og Mund. Drachm.PT.52. JPJac.I.138.
(han) slog bedyrende Haanden ned paa
sit Knæ. Pont.LB.13. „Er du sikker paa
det?" . . „Ja det ved den levende Gud!"
sagde han, som bedyrede han sia egen
og den hele Jords Tilværelse. Stuek.lII.

365. (sindet) stejlede af Iver efter at komme
frem, efter at bedyre for sig selv, at nu lo

skulde det staa ta. JakKnu.G.274. I er
vel ikke tilfreds, som I har det? — Jo,
det ved Gud! bedyrede Lars. Gjel.M.98.

bedægtig, adj. [beidægdi] adv. -t ell.

t -en. (fra ty. bedåchtig, af bedacht, jf.
bedagt, betænke; sj.) som anvender omtanke
ell. eftertanke; tænksom; betænksom; ef-
tertænksom, en lille Pige, der sidder og
læser bedægtigen i sin udbredte Bog.
Sibb.II.280. n vidnende om betænksomhed ell. 20

eftertanke; sindig; langsom; afmaalt.
den fornemme Købmand med . . sit lange
tvedelte Skæg og sine bedægtige Lader.
VVed.BB.360. hver Gang Garibaldi, der
. . gik frem med Lynhast, kom i Kast med
de neapolitanske Tropper, blev han ladet
i Stikken af den bedægtigt fremadskri-
dende Overgeneral. Brandes.NG.37.
bedække, v. [be'dæga] »rcef. -ede;

part. -et ell. (nu sj.) -t (Holb.DH.1.39. Oehl io

L.I.42. især (nu gldgs.) brtigt som adj.:

Holb.Masc.II.3. PAHeib.E.112. Hrz.XIII.
124. NicHolm.GA.174). vbs. -else (s. d.),

-ning (s. d.). (efter ty. bedecken; den alm.

form t ænyd. er betecke (se betække, jf.
SV. betåcka^, formen med d forekommer dog
i 17. aarh., se Kalk.V.69)

1) (1. br. i talespr.; i skriftspr. foretrækkes
nu ofte dække ell. andre udtr.) lægge noget
over noget andet, saa at dette skjules helt 40

deraf; dække; forsyne med et dække;
m. tings-subj.: danne et dække over. l.l)

*Lad kun Jorden mig bedække,
|
Orme

tære al min Saft. Kingo.186. gamle Bøger
ganske bedekte af Støv og Skarn. Holb.
I)H.L39. Han maae Ikke . . bruge noget
af Skibets faste Sejl, eller Læ-Sejl, til at

bedække Fartøjerne i Skibet med. Søkrigs
A.(1752).§173. (bjergtoppene) ere deels be-
dækkede med Snee, deels ganske nøgne. 50

Bagges.DV.IX.423. »Imidlertid et Leie
man bereder

|
Af Grene, som med Mos

bedækkes blødt. PalM.1.67. Hovedet og
Halsryggen (o : hos en ørn) (er) bedækkede
med smalle, tilspidsede Fjer. Kiærbøll.8.

Vandene . . ere bedækkede med Is. smst.

17. *En Morgen var din Grav | hel vin-
terhvid, bedækket

|
med nattegammel Sne.

Stuck.II.273.
II

i uegl. anv. *Afsted paa den
vrinskende Ganger han traver.

|
Den stand- 60

ser ved Gaulaa, med Skum bedækt. Oehl.
L.I.42. *yndigt Purpur hendes Kind be-
dækker. PalM.1.72. *Bedækket af Sved
og med bankende Hjerte

| Kom jeg her-
ned. Drachm.D.25.

|| (især højtid.) overf,
om noget abstr. Blich.I1.211. hidindtil havde

ingen Rosenfeld bedækket sig med Skjænd-
sel. Hauch.III.311. (skriftet) bedækkede
høje og værdige Embedsmænd . . med
Latterlighed og gjorde dem umulige.
Brandes.Yolt.II.491. Deres Majestæts Hær
vil bedække sig med Hæder. NatTid.*/s

1915.Aft.3. 1.2) (1. br.) forsyne med ell.

udgøre et tag; overdække. Det Glim-
rende, hvormed (bygningen) var bedækket.
Ew.(1914).1.62.

Il
især i perf. part. brugt

som adj. en beaækket Broe. Bagges.DV.
lX.410.jf.412. Til Slottet (i Dresden)
gaaer en bedækt Gang fra Kirken. Oehl.

Er. III. 190. „er der mke en hemmelig
Udgang fra Slottet, hvorfra man i Nøds-
fald kan undslippe." — „Jo, der er en
bedækt Vei, der fører i det Frie." Hrz.
XIII.124. det gamle Hus . . med det frem-
springende Tag, hvorved der dannedes
en Slags bedækket Veranda foran Huset.
Schand.F.259. Hen liden let, men bedækt.
Vogn. PAIIeiblE.112. de førte deres Offer
frem for Herrens Ansigt, sex bedækkede
(Chr.VI: betakte^ Vogne og tolv Øxne.
4M0S.7.3. 1.3) dække ell. tilhylle (en del

af) legemet med klæder olgn. de Flens-
borger Piger vil lære at bedække deres
Bryster noget omhyggeligere. Ew.VIII.

99(jf. 1.5). Benene vare bedækkede af et

Par lange, vide, besporede Støvler. Blich.

(1846).V.17. Lyse Halvhandsker, uden
Fingre, bedækkede hendes Hænder og
ik op til over Albuen. JP.Iac.II.39. H
sj.) m. person-obj. : klæde; beklæde, (naar
nogen) giver den Hungrige sit Brød, og
bedækker den Nøgne med Klæder. Ez.
18.7. de skulle bedækkes med Sæk . . og
raabe hart til Gud. Jon.3.8. refl.: (han)
aflagde sin herlige Kappe, og bedækkede
sig med Sæk og sad i Aske. Jon.3.6. Jeg
raader dig, at du kiøber . . hvide Klæder,
at du kan bedække dig (Chr.VI: føre dig
udi; 1907: klæde dig dermed^, og at din
Nøgenheds Skam ikke skal blottes. Aab.
3.18.

II
(isærbibl. ell. gldgs.) omhovedbedæk-

ning; i forb. bedække hovedet, sætte

ell. beholde hatten paa hovedet, en Mand bør
ikke bedække (Chr.VI: skiule; 1907: til-

dække^ Hovedet (o: ved gudstjenesten).

lCor.11.7. Granderne af Spanien bedæk-
kede jo Hovedet i deres Konges Nærvæ-
relse. Goldschm.I.145. refl.: med en linned
Præstehue skal han bedække sig. 3Mos.
16.4. Tilladelse at bære en Guld-Snor om
Hatten: Naar det er kuns paa Landet,
betales mindre derfor . . mere, om man
og vil have Frihed til at bedække sig i

Stuen. JSneed.(Bahb.LB.I.464). Bønder-
qvinderne bedække sig altid med . . store

bredskyggede Hatte. Estrup.SistBl.31.
være bedækt, tage ell. beholde hatten paa.
vAph.(1764). vær saa god og vær bedækt.
VSO. En af de Constituerede (hospitals-

kandidater) sad barhovedet. Vi bad ham
være „bedækt", men Hatten var ikke til

at finde. NicHolm.GA.174. 1.4) (1. br.)

Kenttykt «/7 191
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dække noget, saa at det beskyttes mod
noget farligt ell. ubehageligt (jf. bet. 2). Hånd
skyder en Pistol af . . Jesper holder paa
Tyboe, ladende som det er for at bedecke
ham. JSolb.Tyb.y.U. en hvelvet Gang . ,

hvor alle Folck heele Byen igiennem kand
gaae bedecket af Huusene og frie for

Regn og Solens Heede. Seidelin.89. (hun)
bedækkede (drengen) med sine Arme,
med sine Klæder, med sit lange Haar. lo

Gylb.Novel.IL99. *de bedække sig
|
Med

deres Skjolde imod Fjendens Pile. HC
And.A.45. 1.5) dække ell. tildække noget,

saa at det skjules, ikke ses; nu især (astr.)

om himmellegemer, der træder imellem jorden

og et andet himmellegeme og saaledes skjuler

dette (helt ell. delvis). Hyppigst er det Maa-
nen, som skjuler et andet Himmellegeme,
sjældnere bedækkes Planeter eller Fiks-
stjerner af en Planet. Sal.II.744. \\ (1. br.) 20

i anden anv. *Den Skye, der ham Ira Øine
tog . .

I

Den skal ham ei bedække. Kingo.
198. (hun) lod bedække Alleerne igiennem
Lyst-Haugen med tykke Træer, at hun
der igiennem uformærket kunde føre hen-
des Bagage. IIolb.DH.II.822. Lidt dybere
inde kommer PUatus (0: et bjerg) frem
igien, efterat det i nogen Tid har været
bedækket af Biirge (0: et bjerg). Bagges.
DV.IX.421. *Min Sol bedækkes af en evig 30

Sky. Oehl.VI.178. Skyen bedækkede (Chr.
VI:hetakte)Bierget.2Mos.24.15.

|| f perf.
part. brugt som adj.: maskeret (jf. i.s).

At dantze nogle gange om Aaret enten
med bedekt eller blot Ansigt er intet ont.

Holb.Masc.II.3. et Fruentimmer som er
bedekt. sa.TJsynl.II.l. jf.: Dandserinderne
maatte dandse for ham med bedækte (0:

tilslørede) Ansigter. Suhm.II.339.
j| (overf.)

langt fra at straffe Folkes Synder, søger 40

han at bedekke dem med Elierligheds
Kaabe, enten udi Riim eller løs Stiil. Holb.
LSk.III.5. Ilfsj.j om. lyd: gøre uhørlig;
overdøve. En umaadelig Latter bedæk-
kede Sems Stemme og hans videre For-
søg paa at faa Munden fra at tale akavet.
Goldschm.III.269. 1.6) anbringe ell. være
anbragt i stor mængde (paa en overflade),
saa at der næsten dannes et dække; forsyne
med et stort antal; findes ell. fore- 50
komme i stort antal paa (et omraade).
allehaande kostbare Stene bedækkede dig.
Ez.28.13. naar vi examinere den Riges
Taffel, finde vi det bedækket med mange
Slags Retter. Bolb.MTkr.284. At bedække
Havet med Skibe. VSO. et Stillads, som
var bedækket med Tilskuere, styrtede
sammen. Holst.V.267. Landet (var) be-
dækket med uhyre Skove. Wors.D0.111
(jf. l.ij. Eduard (vender) tilbage fra Kji- eo
gen, bedækket med Udmærkelsestegn.
Brandes.Goe.II.189. *han maa ligge

|
ene

paa Lejet
|
og klø sine Haser

|
bedækket

med Arr. Drachm.VS.81.
|| (overf.) en Regn

med Velsignelser skal bedække dem. Ps.
84.7. især G) om kys: *hun . . bedækker

|

Din Mund med kiærlige . . Kys. Bahb,
PoetF. 11.42. Goldschm.VII.182. Drachm.
VS.109.

2) beskytte (jf. l.i). 2.1) (nu næppe br.)

om beskyttelse i al alm. *Ham din Varetægt
bedække,

|
Som iblandt os Kronen bær.

SalmHus.55.5. smst.84.4. * Uforsagt, naar
andre skrekkes,

|
Frygte for den onde

Dag,
I

Ved Guds Naade jeg bedekkes.
Stub.44. 2.2) (nu næppe br.) ^ om beskyt-

telse mod angreb ell. beskydning fra en
fjendtlig krigsstyrke : dække: beskytte. Sta-
den (blev) berent af Printz Eugenio med
40000 Mænd, og Beleyringen bedecked
af Mariborough med 60000. HQlb.Intr.L503.
(hertugen drog) til Stokholm for at be-
dekke Upland. sa.DH.1.385. Spanierne og
Portugiserne . . vare i Stand til at holde
en mægtig Flode til at bedekke deres
Kyster. JSneed.II.154. 2 Mile fra Fride-
rikshald laae en deel Svenske, for at be-
dække Enningdalens Broe. Mall.SgH.158.
Rytteriet, som bedækkede den høire Fløi.

Eio.VIII.82. Handelsflaaden var bedæk-
ket af to Krigsskibe. MO. || bedæk(ke)t
vej (gang), vej (gang) omkring en fæstning
mellem graven og den foran liggende

yderste vold (glacis'et). VSO. MilConv.I.
375. Trap.^I1.14. endnu i beg. af 20. aarh.

kaldtes et stykke vej (Enveloppevej) langs

Christianshavns fæstningsgrav (den) bedæk-
kede (bedækte) vej ell. (mere alm.) den
dækkede vej

|| f Bedækket Forsvar
. . det Forsvar, som tilveiebringes ved
Casematter, creneleerte Gallerier og
Miner. MilTeknO. 2.3) f Y beskytte mod
tab; give sikkerhed; sende dækning;
dække. Han vilde ei antage Vexelen,
saasom den Trækkende ei havde bedæk-
ket ham. VSO.

3) (landbr.) om hannen hos husdyrene:
parre sig med. vAph.(1759). Paa Frede-
riksværk haves en Hengst fra det konge-
lige Stutterie, hvor de Bønder, som have
gode Hopper, kan henbringe dem, og
faae dem uden Betaling bedækkede. Begtr.

Sjæll.II.373. *Svar og Spørgsmaal som en
Haglen falder

|

(om) hvad en stads Ko
hist i Spanden lægger,

|
og om den nye

Hingst nu smxiktloedækker.Aakj.RS.132. En
fuldtudviklet . .Vædder kan godt bedække
80—100 Faar. LandbO.1.223. af de be-
dækkede Hopper bliver 50—70 p. Ct. dræg-
tige. smst.224. jf. (om mennesker) : Bergstedt.

A.144.
Bedækkelse, en. flt. -r. (sj.) vbs. til

bedække. VSO. MO. \\ f hvad der (be-)

dækker noget, forgæves ventede han paa,

at Sophie skulde kaste Sløret og sin blaa
Silkekaabe. Disse Bedækkelser berøvede
ham ganske Synet af hendes Yndigheder.
PMøll.L265. Bedækning:, en. flt. -er.

vbs. til bedække. 1) GJ til bedække 1; især:

1.1) til bedække l.i. VSO. Andres.Klitf.357. \\

(1. br.) dække; dækkende lag. Bark er
Træernes udvortes Bedækning. VSO. (man
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maa) først borttage Bedækningen over
Gravstedet, naar S Jorden omkring det
er skaffet tilside. Wors.D0.121. Bedæk-
ningen paa Næb og Ben (o: hos fugle).

Kjærbøll.XLViii(jf. I.2). jf.: (han) kastede
sig paa en Bænk, som stod . , i en tæt
Bedækning af Buske. Gylh.V.249. 1.2) (1.

br.) til bedække I.3, om beklædning,
(især konkr.). Legemets Bedækning har
. . megen Indflydelse paa dets Varme.
Tode.IIM.305. riv enhver Bedækning tU
Side og blot Følelsens viscera i Dit Bryst.
Kierk.XL236. 1.3) til bedække I.5; (astr.:)

Sal.II.744. 2) ii^ bedække 2: beskyttelse;
især Ja; til bedække 2.2: dækning, (han)
søgte . . under Bedækning af paalidelige
Medborgere at faae ham bragt til Com-
munehuset. Rahb.Fort.I.821. Vi fik et Par
ridende Gendarmer med til Bedækning.
Hauch. MfU. 209. En Afdeling Artilleri

gik under Bedækning af Infanteri helt
hen i Nærheden af Byen, saa at den
kunde beskyde Hovedgaden. SdjySold.44.

Il
konkr.: mandskab (ell. fiaadeafdeling

)

bestemt til beskyttelse ell. dækning; nu især

om troppeafdeling, der skal beskytte trans-

porter ell. artilleri, de Danske havde kun
efterladt deres Skibe en meget svag Be-
dækning. Grundtv.Saxo.III.133. (drosten)
ledsagede . . med en talrig Bedækning
den hele kongelige Familie paa Veien tS
Viborg. Ing.EM.U.202. alle Folk i Verts-
huset (raadede os til) at tage Bedækning
med til Nepi. HCAnd.IX.63. BergstedtA.
233.

II
(1. br.) i anden anv. vore Mandfolk

. . gave deres Øiekast en Kikkert til Be-
dækning. Tode.ST.L230. Øjnene, der, ellers

vante tS Bedækning (d : med briller), blev
afficerede af Lyset og skød Straalerne
glimtende tilbage. Drachm.T.122.

|| f Y
til\)eåælske2.s: dækning. HandelsO.(1807).
21. 3) (landbr.) til bedække 3: parring
(mellem husdyr). vAph.(1759). naar (tyren)
skulde drives ind i Stalden igen efter en
Bedækning. AndNx.PE.I.167. For at Be-
dækning kan føre til Befrugtning, maa
Hundyret være brunstigt. LandbO.1.222.
(avertiss. :) hingsten N. N. staar til bedæk-
ning

i
fri bedækning, parring ml. hus-

dyr, der gaar løse om imellem hinanden,
mods. bedækning af haanden, naar
han- og hundyret først bringes sammen umid-
delbart før parringsakten og atter skilles efter
denne. LandbO.1.222. Bedæknings-
hingst, en. [3] (landbr.) den gode Be-
dækningshingst og den værdifulde Føl-
hoppe. LandmB.11.205. -lad, et. [3]
(landbr.) indretning til støtte for koen under
parringen. LandmB. 11.69.269. -mand-
skab, et. [2] ^ S&B.
BedærT, subst. [be'dBr'v] (sj.) som vbs.

til bedærve: ødelæggelse; skade; for-
dærv, denne Anstalt til Videnskabernes
Bedærv, som kaldes Universitetet. GjelR.
21. bedærve, v. [be'dBr'va] -ede. vbs.

-else (s. d.), jf. Bedærv. (fra nt. ell. holl.

bederven, jf. ænht. bederben; se fordærve^
1) (nu sj.) fordærve; ødelægge; oftest i

pass.: blive fordærvet ell. ødelagt; blive
(helt ell. delvis) ubrugelig, især om for-
raadnelse olgn. i (føde)varer: om Somme-
ren (var det) meget vanskeligt at bevare
Kjød og andre Spisevarer fra at bedær-
ves af Heden. Hauch.Vll.408.

|| om andre
ting: *ting, som let bedervis kand,

|
Om

10 de skal lenge staa udi det salte Vand.
Holb.Paars.28. At bederve eens Klæder
med Stænk. VSO.L270. Rosen bedærves,
og dens blide Farve falmer ved Støvet
paa de alfare Veie. FGuldb.(Rahb.Tilsk.
1797.100). deres af Betelfrugten bedær-
vede Tænder. PM0ll.ll.oO. *Du, som be-
dærve kan din Mave

|
Med seige Hjorte-

rygge. Hrz.D.lII.30. Bogtrykkeren skal
kaste ham (manuskriptet) bort . . eller Sæt-

20 teriet brænde af, eller Oplaget bedærves.
Kierk.V.47. Il (overf.) *Alt at bedærve med
Smuds er Recensenternes Lyst. Hauch.
SD.1.14. Kierk.XIl.306. 2) part. bedærvet
brugt som adj. 2.1) (nu 1. br.) fordærvet;
ødelagt; beskadiget; (helt ell. delvis)

ubrugelig, især om forraadnelse olgn. i

(fødejyarer: SøkrigsA.(1752).§319. der fin-

des Steder . . hvor Folk ikke gider spiist

Østers med mindre de ere bedærvede.
30 Abrah.TG.32. hvis man kunde vise . . at
den Kaffe, jeg sælger, er havareret, be-
dærvet. Kierk.XlV.71. dels ved Lugten,
dels ved at arbejde deri kan man over-
bevise sig, om (træet) er friskt eller be-
dærvet. Wagn.Tekn.473. MylErich.(PoU^l5.
1904.1.sp.4).

Jl
(sj.) om andre ting: *Man

faaer som orteste den ugemene Gave,
|

At have Ahnelser, af en bedærvet Mave.
Wess.49. Ved en stærk Regn . . vare

40 Veiene blevne noget bedærvede. FrSneed.
1.525. Jeg har da Brev til Dem . . det er
blevet noget vaadt i Lommen og bedær-
vet om Kanterne, men det lader sig vel
læse. HCAnd.lV.197. jf.: der var saavist
ikke een af disse hemmeligt bedærvede
Skuder der bare vilde naa saa vidt som
rundt om Afrika. AKohl.MP.I.41. 2.2) (nu
især spøg. ell. gldgs.) overf.: fordærvet;
da ar lig; mangelfuld. Det langt større

50 Antal ville slet ikke have noget Kald til

at forkynde Christendom, men betragte
det simplement som Levebrød. Paa den
Maade naaer Staten at fylde hele Landet
med bedærvet Christendom. KierhXIV.
164. bedervet kjøbenhavnsk Udtale. E
Jessen.Gram.60. KLars.Ci.66. || især: man-
gelfuld i moralsk henseende; (moralsk) for-
dærvet (jf. anløbenj. en ung Mand af

et bedærvet Ydre, ganske køn, bleg, .

.

60 en af disse Sønner af god Familje, som
en svag Moder og en af Forretninger op-
taget Fader faar sendt til Søs som et sid-

ste Forsøg. Drachm.Vl.463. alle de mere
eUer mindre bedærvede Herrer Ægteskabs-
fiskere, der mest vel havde anglet efter

min Medgift. ESkram.AV.131. *Ak, saa

6*
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ung (o: om en shøge) og Saa bedærvet,
|

og saa straalende fornøj et I Sødb.GD.12.

jf.: den dovne Bedærvethed, som oplø-

ser Viljen og Karakteren. Hørup.I.303.
\\

beruset. Du maa sgu ikke drikke mere
Kognak. Jeg antager Dig for meget be-
dærvet, siden du gør alt det Vrøvl. Schand.
O. II. 17. Gadeordh.^ Bedservelise, en,

(sj.) som vhs. til bedærve ell. bedærves;
ogs. om den tilstand at være bedærvet. Ski- ip

bet . . bevares fra Bedærvelse. Stampe.I.
5. VSO. jf.Norrie.KG.88.
bedemme, v. [be'dom'a] -te. vbs. -else

(s. d.), jf. Bedørameri. (dannet i midten af
18. aarh., jf.SorøSaml.I.133.140 samt: hvem
erindrer ikke, hvorledes man indtil i vore
Spillesælskaber, giækkede de Ord beundre,
bedømme. Ærefrygt og andre, da de først

brugtes? JBaden.SB.126. sml. ty. beurtei-
len) danne sig et begrundet skøn om; 20

dømme om; vurdere; fremsætte en (vur-

derende) mening ell. et skøn om. Ja, det
(0: billeder og malerkunst) forstaaer I godt
at bedømme . . for I maler selv. Oehl.

XXVI.33. Ingen . . kan bedømme et Digt,
med mindre han selv er Digter, GrunMv.
DV.1.298. en Anden (gives) prophetisk
Gave, en Anden at bedømme (Chr.VI: at

giøre forskiel paa^ Aander. lCor.12.10.
*for at bedømme maa man forstaa, |

Ingen 30

kan fatte, hvad ej han kan naa. Gjel.Br.

202. det er vanskeligt at bedømme Af-
standen. Bogan.1.49. H bedømme noget
efter ell. (1. hr.) af noget andet, benytte
noget andet som maalestok ved betragtning
ell. vurdering af noget. Han bedømde Sa-
gen efter Udfaldet. Mall.SgH.468. Hand-
skemagerne Peder Nielsen . . Jochum Tol-
ler , . hvis Arbeider Selskabet af indsendte
Prøver har bedømt, smst.552. Eiv.VI.31. 40
Bedøm enhver Husmoder efter hendes
Dug og enhver ung Pige efter hendes
Lommetørklæde, Goldschm.III.88.

|| (1. br.)

fælde en ugunstig dom over; dømme;
kritisere. Dette er mit Forsvar mod dem,
som mig bedømme (Chr.VI: spørgej, ICor.
9.3. jf.: *At ei min Broders Sindelag

|

Jeg ublid skal bedømme. SalmHus.529.2.
*man aldrig skal bedømme

|
Med Streng-

hed Noget, som man ikke kiender. Oehl. 50
XII.91. Bedømmelse, en. flt. -r. vbs.
til bedømme; ogs. mere konkr., om den
fremsatte vurdering ell. dom. Ew.VII.151.
(hans) Handlinger have . . fundet forskiel-
lig Bedømmelse. Molb.DH.I.430. Skyd-
ningens Bedømmelse. Scheller.MarO.

\\ ofte
om vurdering af litterære ell. kunstneriske
frembringelser. Bedømmelse over (digtet)
Abels Bøå. SorøSaml.III.113. Forfatterne
af de æsthetiske Bedømmelser (d: i et 60
tidsskrift). 0r8t.VI.36. Bedømmelserne aiÉ

Literaturen og Kunsten rettede sig efter,
om deres Udøvere var „gesinnungstiich-
tig" eller ikke. Schand. 0. 1. 215. f Be-
djiømmelses-kraft;, en. (brugt i 2. halv-
del af 18. aarh.; spottet Biehl.Haarkl.51,

forsvaret Sorø Saml. 1. 140) dømmekraft.
Tode.ST.II.28. desuden udfordres megen
Opmærksomhed og skarp Bedømmelses
Kraft (til at spille whist). Spillebog.(1786).

128. Forstanden, og især Bedømmelse-
kraften, paa hvilken man først kiender
den modne Forstand, har endnu slet intet
vundet, saa længe Historien er en blot
Hukommelsesvidenskab. AKall. VerdensHi-
storie.(1776).I.Indl.3. CP Bedømmer, en.
Man troe ikke, at de skriftlige Examiner
ere mindre trættende for Bedømmeren
end de mundtlige. Ørst. VI.118. ingen ret-

færdig Bedømmer af eders christelige
Digt . . vil kunne Andet end høiagte det
fromme gudelige Sind . . I deri lægger
for Dagen. Ing.VS.I.ll. Brandes.XIII.402.
Bedemmeri, et. (1. br.) som vbs. til be-
dømme, m. nedsættende bet. Hvor jeg . . ha-
der dette storsnudede Bedømmeri! Oehl.

Er.IV.210.
bedeve, v. [be'dø-'va] -ede. vbs. -else

(s. d.) ell. (1. br.) -ning (se LandbO.1.224).
(næppe alm. før i 19. aarh.; ikke i VSO.;
efter nt. bedowen, ty. betåuben; jf. døve)
t) om (fuldstændig ell. delvis) berøvelse af
bevidstheden. I.1) berøve bevidstheden;
gøre bevidstløs. Opium og andre bedø-
vende Midler. Hauch.IV.373. *Kan ei du
mindes . .

|
Hvordan han styrted ned fra

Palmegrenen
|
Og stødte Hovedet til Blods

paa Stenen?
|
Den Gang bedøvet laa han

og som nu. PalM.VII.55. det gælder at

kunne dræbe eller bedøve (fuglene) paa
Stedet, for at de ikke skuUe forsvinde i

Skovtykningen. Bahnson.Etnogr.1.492. Han
var oftere bedøvet og fantaserede. Bran-
des.Goe.II.273. bedøve eller narkotisere
(en patient). Sal.1.944. det store og stærke
Kvæg . . bedøves ved et Slag for Pan-
den, før man begynder at udtømme Blo-
det. MøllH.V.261. jf: *Da skulde Slægten,
rammet og bedøvet,

|
Nedslaaes i Støvet.

SalmHus.426.2.
||
gøre (en del af legemet)

følesløs, i eller under Huden indsprøjtes
(der) et Middel, der bedøver Nerveenderne.
Sal.1.944. bedøve tandkødet

| I.2) tn. svæk-
ket bet.: bevirke, at bevidsthedslivet kun
fungerer svagt; svække ell. sløve sanse-
og tænkeevnen; „lamme". Røgen bedø-
vede ham, og han kunde neppe finde
Døren. Ing.EM.III.176. Han søgte i sin

Fortvivlelse . . bedøvende Trøstemidler.
sa. Levnet.1.36. I Førstningen følte han sig

kun bedøvet, men snart tabte han Be-
vidstheden. Hauch.I.350. *Duften af (nel-

liken)
I

Bedøver som den stærke Viin.
Hrz.IX.322. *Hun raabte høit hans Navn,

I
Og styrtede bedøvet

|
I hans aabnede

Favn. Winth.HF.299. Vistnok søge Men-
neskene at bedøve sig paa mangehaande
Maader, ved at jage efter Rigdom, Ære,
Magt, Nydelse o.s.v. Monrad.BV.82. (han)
sad længe som bedøvet, saa vaklede han
op paa sit Værelse og kastede sig paa
sin Seng. JPJac.II.338. jf: (han) har
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levet i en SlagsBedøvethed, indtil Li-

denskaben vaagner. Kierk.VI.394.
\\

(spøg.)

part. bedøvet hrugt som adj.: beruset.
Gadeordb.^ Zeppelin.Fu.91. 2) (1. br.) m.
ord, der betegner en følelse, en fornemmelse
olgn., som obj.: bringe til ophør delvis ell.

for en tid; gøre mindre stærk ell. heftig;
døve; dæmpe. Barndommens Følelse kan
vel bedøves (ændret til døves. Sander.N
Ebb.81), men aldrig udslukkes. Sander.
(SkandMuseum.1.200). Følelsen af sin

Ulykke søger hun at bedøve ved Ad-
spredelser. Gylb.(MO.). Han laa saa hen
tu paa den tredje Dag i Lidelser, som
man søgte at bedøve ved Opium. Bran-
des.VII.560. bedøve sin Samvittighed.
D&H. 3) t gøre uhørlig; overdøve.
*Aanden (o: aandedrættet), saa nødvendig
dog tu Livet,

|
Beskeden holder sig til-

bage, for
I

Ei daarlig at bedøve eders
Ord. Oehl.A.133. Trompeter og Trommer
ville bedøve den blødere Musik. HCAnd.
11.37. Bedeyelse, en. flt. -r. vbs. til

bedøve (især i bet. l.ij; ogs. om den til-

stand at være bedøvet, en Drøm! en Ruus!
en sandselig og aandeUg Bedøvelse. Bag-
ges.DV.IX.221. Da Operationen var over-
staaet, og Patienten vaagnede op af

Bedøvelsen. NicEolm.GA.102. lokal Be-
døvelse med Æther. Panum.255. Bede-
velses-middel, et. Simpson . . indførte
1849 Chloroformen . . som Bedøvelsesmid-
del. Panum.136.

CP beedige, v. [be'e'di(q)9] -ede. vbs.

-else. {ænyd. d. s.; efter ty. beeidigen) 1)

(nu sj.) m. person-obj.: lade (en) forpligte
sig (til noget) ved sin ed; tage i ed; ed-
fæste, de, som af Borgemester og Raad
dertil forordnis, og af dennem be-eedigis

:

At de i ingen . . vrange og Uretfærmge
Sager ville lade sig bruge. DL.1—9—10.

Akterne . . undersøges af nogle (depute-
rede) som dertil beediges. Schytte.UR.I.
290. Militairets Beedigelse paa Forfat-
ningen. Goldschm.BlS.III.222.

||
part. be-

ediget brugt som adj.: edsvoren. Ludvig
XVI (vilde) ikke lade sig betjene af de
beedigede Præster. Fridericia.NH.1.63. 2)
m. tings-obj.: bekræfte ell. bevidne med
ed; aflægge ed paa. Vi tilbyder os . .

med oprakte Fingre at beedige vor U-skyl-
dighed. Holb.Hex.IV.10. *naar I Alle Vaab-
nene har nedlagt,

|
Skal jeg beedige mit

Løfte. Ing.M.174. Hvad Granada angaar,
saa skal jeg kunne beedige, at Alhambra
ligger der lige ved. JVJens.IM.68. „Ta'
vare paa din Mundl Du var evig ulyk-
kelig, om no'en hørte dig." — »Jeg er den
Unde raspeme li'e glad!" beedigede Stine.
Wied.S.146.

Befal, en. [be'fa-'Z] {ænyd. befal (befel);

fra mnt. beval, bevel(ch), af bevalen, be-
velen, befale, jf. ty. befehl; s/., nu kun
foræld, ell. sdjy. (Feilb.); jf. Befalhaver)
befaling. *imedens saa ville vi kigge paa
den (o: hukkerten),

| som gaar der paa

Heltens Befal. Drachm.PT.113. jf.: *min
kongelig Befal', smst.156.

t Befald, en, et. {ænyd. d. s.; af be-
falde) 1) følelse af behag; (vel)tilfreds-
hed; især i forb. til befald, for at behage
ell. gøre tilpas; til behag. Moth.F41. At
giøre noget andre til Befald. VSO. Giør
mig det tU Befald, at . . smst. 2) lyst; til-

bøjelighed; vilje; (for)godtbefindende.
io Moth.F41. gøre noget efter egen (VSO.:

eget) befald. smst. befalde, v. [be'fal'a]

Høysg.AG.88. præt. -faldt; part. -faldet elL

-faldt (smst). {ænyd. d. s.; fra mnt. beval-
len, jf. ty. befallen) 1) behage (jf. gefalde^.

l.l) (nu kunjy., se ndf.) falde i ens smag;
tiltale; behage, den tale befaldt (1819:
behagede^ den gandske mangfoldighed.
ApG.6.5(Chr.VI). hver af os skal befalde
sin næste (1819: være sin Næste til Be-

å) hag;. Rom.lo.2(Chr.VI). Da Hun kom til

Tsaren, befaldt Hun Hannem strax, saa
Hun effter nogle dagis forløb blev be-
kiendt at være Tsarens maitresse. JJuel.

145. Jeg laster ikke saadan Reformation,
jeg siger aUeene, at den ikke befalder
mig. HolbJEp.IV.249. FrHornJ'M.102.143.
hun spurte, hvorledes Mr. B. befaldt mig.
Pameta.II.74. *naar, hvordan, og hvor det
ham befalde maatte. Bagges.I.119. || lade

^ sig befalde. 1. finde behag i; synes om;
optage ell. modtage vel. jeg bad Deres Ex-
cellence, efterdi De fandt Behag deri (o:

i bogen), . . at beholde den, som De og
lod Dem naadigst befalde. Gram. Breve.
279. Brors.72. 2. finde sig i; lade sig nøje

med. hun maatte lade sig befalde, det
hendes unge Søn Printzen blev skikket
til Frankerige. Gram.(KSelskSkr.V.64).
Bønderne vilde . . føde ham paa Omgang

40 . . og det lod Kongen sig ogsaa befalde.
Grundtv. Snorre. 1. 288. Krist. BK. II. 124.

Feilb.IV.80. || refl. (m. overgang til 1.2J.-

(de) som ere dristige, befalde sig selv. 2
Pet.2.10(Chr.VI). *Vise ere, som befalde

I
Sig ey selv i deres Sind,

|
De, som selv

sig Daarer kalde. Brors.163. 1.2) f synes
om; finde behag i; ynde. *Gak SUde-
føding hen, hør tU, hvor du befaldes (o:

hør efter, hvordan du behager)
\
De Store

50 Kiemper, før du bliver klædt i Prent.
SoH.ÉS.ClK jf. bet. l.i: *(verden er) Ey
værd at tænke paa, |

Langt mindre at

befalde. Brors.91. smst. 95. 228. 2) f passe
ell. sømme sig for. det befalder (1819:
sømmer^ os iike, at forlade Guds ord, og
at tiene til bords. ApG.6.2(Chr.VI). 3)

(foræld.) om sygdom: angribe; isæripass.:

faa et anfald (af). FrIVs Siøe-Artikler.

§175. For en 3 Uger siden blef jeg udaf
60 det slemme taagede Væirlig . . befalden
med nogen Bryst-Svaghed, Hæshed og
Tunghørighed. Gram.Breve.253. jeg (fryg-
ter) for at befaldes med haarde Svaghe-
der. Engelst.Phil.224. Rosine blev . . be-
falden af en Art Forkølelse. Blich.III.450.

II
om sindsstemninger olgn.: betage; gribe..
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en vis Banghed, som befaldt mig, naar
han gik bort. Suhm.(SkVid.XL172). Du
aner ikke, hvor jeg den ganske Vinter
har været befalden med Elskov til den
. . Pige. Drachm.KW.54.
befale, v. [be'fa'la] jf.: jeg befaler .

.

jeg hår befåled. Høysg.AG. 88. -ede ell.

(sj.) -te (Holb.Intr.L75. Heih.Pros.XI.471.
især i vers: sa.Poet.X.194.251. Bødt.63);
jpræt ogs. (foræld.) befol [be'fo'^ Høysg. lo

AG.88. (baade bet ol og befalede findes

allr. i glda.; befol er den olm. form hos

Holb. samt i det 18. og 19. aarh.'s bibelover-

sættelser indtil 1871 (Gamle Testamente) og

1907 (Nye Testamente); andre eksempler

fra 19. aarh.: Ing.VS.III.208. Heib.Poet.

IX.433). vbs. -ing (s. d.), -ning (s. d.), jf.
Befal. (glda. d. s.; fra mnt. bevalen (be-

velen), jf. ty. befehlen (se fjæle^)

1) (især bibl.) overgive (en noget) at 20

sørge for ell. vaage over; overdrage; be-
tro (jf. anbefale 2); især om overdragelse

til guds omsorg ell. beskyttelse : Samme Jor-
demodere, hvis de befinde Fosteret dødt
i Moderens Liv, skulle de det Gud be-
fale. DL.2—8—8. i dine Hænder befaler

t"eg
min Aand. Liic.23.46. der de . . havde

loldt Bøn og Faste, befole de dem Her-
ren (1907: overgave de dem . . til Her-
ren^. ApG.14.23. *Vi (vore kære) Gud i Vold 30

befale. Grundtv.SS.IV.343.*ForfæTdet Hver
befoel sig Gud. Heib.Poet.IX.433. Befal
Herren dme Gjerninger (Chr.VI: Velt dine
gierninger paa Herren^, saa skulle dine
Anslag stadiæstes. Ord8.16.3. II m. præp.
til: *Til dig befaler jeg min Sjæl. Salm
Hj.210.5. (han) bad Folket tilgive ham
hans Forseelser, og befalede sig i dets
Forbønner til Gud. Molb.DH.II.393. *Sin
Søn med Bøn befaled hun til Gud. PalM. 40
IV.15. jf.: *Befal du dine Veie

|
Og al

din Hjertesorg
|
Til hans trofaste Pleie,

I
Som boer i Himlens Borg. SalmHus.39.

1.
II (foræld.) i visse faste forb., brugt ved

afskedtagen, ogs. i brev-afslutninger olgn.;
især: gud befalet (jf.ty. gott befohlen).
VSO. „Gud befalet, Præst!" Dermed gik
Kongen ud af Skriftestolen. Ing.VS.1.120.
smst.III.27. hun (bød) Farvel med de
Ord: „Dig og Else Gud befalet I" Blich. 5*0

11.558. Eden sendes Os (0: paven) be-
skreven. Alt under Straf af Exkommuni-
cation. Befalende Eder Gud &c. (o: slutnin-
gen af en bevilling), smst. 577. Dermed Gud
befalet (slutning paa et budskab fra kon-
gen til rigsdagen). MinT.1912.A.145.

||
(sj.)

i anden anv. hvad du haver hørt ai mig
. . det befal (1819: overantvordj troe men-
nisker, som kunde være dygtige ogsaa
til at lære andre. 2Tim.2.2(Chr.Vl). Kon-
§en befalede (Chr.VI: befoel^ mig en
ag. lSam.21.2. Jeg befaler (1907: anbe-

faler^ Eder Phoebe, vor Søster, . . at I

antage hende i Herren . . og giøre hende
Bistand. Bom.16.1. jf. f: kong Rhoboam
lod giøre . . kaabber-skiolde ; og befol dem

60

under (1871: betroede dem i^ de øverste
dravanteres haand. 2Krøn.l2.10(Chr.VI).

t m. præp. til: Mine Forældre . . befalede
min Opdragelse til en vis Dame af vor
Familie. EPont.Men.II.26.

2) (i kraft af myndighed) tilkendegive som
sin vilje, at noget skal finde sted; byde;
paabyde; foreskrive; paalægge; give
befaling ell. ordre til. (især 19 samt ^;
i dagl. tale foretrækkes nu alm. andre udtr.,

som sige til en, at han skal (gøre det)
olgn.; om forb. bydeogbefale, se byde^.
2.1) m. person-obj., der betegner den, til hvem
befalingen rettes, og tings-obj., der angiver,
hvad befalingen gaar ud paa (især en inf.,

en sætn. ell. et pron. i intk.). endskiøndt
jeg kunde . . befale dig det, som er til-

børligt, saa formaner jeg dig dog hellere
i Kierlighed. Philem.8. Dette befaler jeg
Eder, at I skulle elske hverandre. Joh.l5.
17. Han maa jo giøre hvad hans Herre
befaler ham. Holb.Masc.II.3. Kongen be-
foel Professorerne . . at de skulde kiende
i denne Sag. sa.DH.II.508. han befoel
mig, ikke at forlade Eder, og jeg adlyder.
Ing.VS.III.208. saa er jeg eders Slave,
saalænge I selv vil, saa kan I befale mig
hvad I vil, og jeg skal lystre. sa.EF.II.9.

II
i pass. m. tings-subj., der angiver, hvad

befalingen gaar ud paa. Alt, hvad dig er
befalet af Gud. ApG.10.33. naar I have
giort alle Ting, som Eder ere befalede.
Luc.17.10.

II (1. br.) i pass. m. person-subj.,

der betegner den, til hvem befalingen rettes:

faa befaling til. 4Mos.36.2. de befoeles
at pakke sig ud af Africa. Holb. Kh. 304.
en Kommando Soldater . . blev befalet at

gaa der ind. PAHcib.TJS.151. Ogsaa Ride-
fogden . . blev befalet at holde sig fær-
dig. Blich.1.285. *Jørgen blev befalt

| At
skuffe Gangen reen i Elleskoven. Bødt.63.

II (1. br.) m. et subst., der angiver, hvad be-

falingen gaar ud paa, som obj.: paalægge;
paabyde. Disse ere Budene, hvUke Her-
ren befalede (Chr.VI: befol^ Mose tU Is-

raels Børn. 3Mos.27.34. 4Mos.30.17. alle

de Tegn, som han havde befalet ham. 2
Mos.4.28. 2.2) uden angivelse af hvem be-

falingen er rettet til, men m. obj. (især en
sætn. ell. et pron. i intk.), der angiver, hvad
befalingen gaar ud paa. Da befoel (1907:
befalede^ Pilatus, at man skulde overant-
vorde ham Legemet. Matth.27.58. *Strax
Peder Paars befoel man skulle een ud-
lede

I

Som Bog-lærd var. Holb.Paars.67.
Til denne Ende befales herved følgende.
Anordn:^11x1798. *Man siger, hvad Digteren
har befalt,

|
(Hvis man lærer sin Rolle,

notabene), | Men veed ei, om det er sandt
eller galt. Heib.Poet.X.251. *Hvad Kongen
befaler, det bør bestandig skee. Hauch.
LDB.162.

II
(i formelt spr.) i udtr. som

have noget at befale, især som høflig-

Jieds-udtr. (jf. u. 2.i). Man spørger og af

Ærbødighed eller Høflighed, førend man
tager Afsked: har De noget videre at be-
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fale? VSO. *„Eders Høihed
|
Har Noget

at befale, kan jeg mærke," —
|
„Befale?

Nei! Jeg vil kun bede jer,
|
Bønfalde

jer." Eeib.Poet.IV.361. Kort derefter traadte

en Tjener ind og spurgte, om han endnu
havde Noget at befale, Hauch. III. 374.

jf. f: VeUydenhed haver og noget at be-
fale (o: har noget at sige; er af betydning).

Høysg.S.lå.
||

(nu især emb.) m. et subst.

(oftest et vbs.) som obj.: paabyde; fore-
skrive; anordne, (nu især i perf. part.).

offre den Gave, som Moses haver befalet.

Matth.8.4. Ps.42.9. (Guldberg) befalede
(modersmaalets) Behandling som et sær-
eget Fag i de lærde Skoler. NMPet.V2.
180. Kongen befaler Lovens Bekjendt-

gjøreise og drager Omsorg for dens Fuld-
byrdelse. Grundl.(1849).§39. ethvert Barn,
der havde de befalede Kundskaber inde,

fritoges for Skolegang uden Hensyn til

dets Alder. JoakLars.F.II.18. Han paaser
tillige (o: ved præmieskydning), at den be-
falede Skive benyttes, og at der skydes
paa den befalede Afstand. Skyderegl.73.

befalet sag, (jur.) retssag, til hvis ud-
førelse sagfører er beskikket af det offent-

lige. Cirk.^^U1815. LovL.V.9.
\\

(I br.) m. en
inf. som obj. Kongen befaleae (Chr.Vl:
befolj at gjøre saa. Esth.9.14. Høvedsmæn-
dene . . befole (1907: befalede^ at hud-
stryge dem. ApG.16.22. Holb.DH.1.475.
Heib.Pros.XI.471. SMich.HB.320.

\\ f m.
obj., der staar som subj. for en passiv inf.

for Giesternes Skyld, befoel han det at

gives hende (1907: befalede han, at det
skulde gives hende^. Matth.14.9. (han)
befoel Paulus at fremføres (1907: befalede,
at Paulus skulde føres fremj. ApG.25.6.

II t m. (tings-)obj., der staar som subj. for
en aktiv inf. hånd befoel sin pagt at blive
evindelig. Ps.lll.9(Chr.Vl). jf 2.i: befal
Jakobs Frelse at komme. Ps.44.5. 2.3) m.
person-obj., uden angivelse af hvad befalin-

gen gaar ud paa, ell. (især) dette antydet
ved saaledes, som olgn. saaledes haver Her-
ren befalet os. ApG.13.47. Disciplene . .

giorde, som Jesus befoel ('i90 7.
• befalede

j

dem. Matth.21.6. Jeremias befalede (Chr.
VI: befol) Baruch og sagde. Jer.36.5. vær
enhver (herre) lydig, hvor du befales.
Hørn.Moral.II.53. (fornuften) befaler os
ikke, men den lærer os, og sætter os der-
ved istand til ei at behøve at befales.
Seib.Pros.1.9.

|| (1. br.) i perf. part. brugt
som adj. (ell. subst). „Lise! bring Frokost
ind!". . Den Befalede vendte sig og tor-

svanåt. Blich.IV.247. især i bet. beskikket
(af øvrighederne) : De befalede Opponen-
ter gjorde ham (o : doktoranden) kun nogle
ubetydelige Indvendinger. Ing.EF.III.28.
under Behandlingen af 3 af ham som b e-

falet Sagfører udførte, ved Hørsholm
Birks Ret . . paakendte beneficerede Sa-
ger. MinSkr.Nr.305^^1,1896. SaUII.821.
(jf. befalet sag u. 2.2j. 2.4) uden obj. Da
befalede (Ohr.VI: hetol) Kongen, og de

gjorde en Kiste. 2Krøn.24.8. De befalede,
og man maatte adlyde dem uden Mod-
sigelse. Eio.VI.6. *han, som kan befale
(o: helligaanden). Grundtv.SS.Il.273. *Med
Fred og Fryd j^ farer hen,

|
Naar

Gud befaler, smst. 111.68. *Hvor Ragnhild
kan befale, vil hun faae sin Nød

|
Med

blot at bede. Hrz.VI.97.
|| (i formelt spr.;

nu l.br.) i forb. have at befale, især som
10 høfligheds-udtr. (jf. u. 2.2^. „Vil du sove

hos mig i Nat?"— „Herren har at befale
udi alting; thi jeg er i hans Tienniste."
HolbJep.lII.3. PASeib.TJS.612. (digteren:)

„du skal slaae med din Brix i Jorden."
Harlekin: „Du har at befale." HeibPoetl.
323. „Min Kousine ! der er en Plads ledig.

Vil De fylde den?". . Hun svarede: „Sire,

De har at befale." Schand.IF.85.
\\

part.

befalende brugt som adj.: bydende;kom-
i'a manderende, en langt myndigere og
mere befalende Miae. Ew.VI.6. Hauch.II.
41. De franske Soldater omtaltes som
overmodige og befalende. HCAnd. XI. 7.

med barsk befalende Røst. Brandes.Goe.
11.295.

3) O have magt ell. myndighed (over);

herske ell. raade (over). 3.1) (1. br.) trans.

En Inferieur maae i Overværelse af

den, som haver ham at befale, uden hans
30 Tilladelse ikke ræfse, eller straffe, nogen.

FrVsKrigsArt.§13. *Alle vil han befale,
som Drot, og alle beherske. Bagges.NblD

.

87. 3.2) intr.; især i forb. befale over:
de, der styrede Statens vigtigste Anlig-
gender, eller der befole over dens Hære.
Mynst.Frb.l3. ThaUa: . . *„Som Digter

|

Befaler Du desværre over mig." Heib.
Poet.1.477. Huusbonden eller den, som
paa Huusbondens Vegne kan befale over

40 Tyendet. Lov^Va854.§26. Stol paa mig.
Befal over mig. Drachm.UB.136. jj i anden
anv. Enhver, som haver at befale (o: en-

hver befalingsmand), skal i all Commando
rætte sig efter dette Vores Krigs Ar-
tikels Brev. FrVsKrigsArt.§l. det Skib,
han selv befalede paa. Mall.SgH.293.

4) svækket bet. af 2 (jf. ogs. befalde 1^,

i (oftest spørgende) høfligheds-udtr.: ønske;
ville (have); nu kun (i formelt spr. ell.

^ spøg.) intr.: „han er jo Deres Collega i

Maler-Konsten?" . . „Collega? — ja om De
saa befaler. — Han fusker rigtig nok lidt

med Malerie." PAHeib.Sk.I.200. (i svar:)

som De befaler
\ jf.: Fruen (byder hende

Tobak): „Befaler De?" — „Ja mange Tak."
Heib.Poet.VI.27.

\\ f m. et subst. som obj.

„Befaler De . . ingen Forfriskning?" „Jo
vist, The paa mit Værelse." Ing.EF.II.218.
„Gesvindt! En eller anden Maske, som

60 behager Publicum!" — „Hvilken befaler
De?" Heib.PoetJ.393. smst.l7. min Vertinde
. . spurgte, om jeg ikke befalede Lys.
Gylb.III.29.

II t styrende en inf. Befaler I

iltke at vende tilbage til Slottet? Ing.VS.
11.111. Hvad befaler De at vide, min
Herre? Heib.Poet.1.456. Befaler De ikke at
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træde indenfor, og lade Deres Tøi bringe

paa Deres Værelser. smst.VII.176.
\\ f i

forb. hvad befaler (De)? olgn., som svar

paa tiltale (jf. befalde i). 1. hvad ønsker

De ? hvad er til (Deres) tjeneste ? „Hør dog
kiære Leander!" — „Hvad befaler min
kiære Mamma?" B^oZfc.Perw-ZJJ. „Sophie!"
— „Hvad befaler Oncle?" Bahb.ProsF.IV.
25. „Arnekiær!"— „Hvad befaler?" smst.

45. 2. som udtr. for, at man ikke har for- lo

staaet, hvad der blev sagt: hvad behager?

(jf. ty. was ell. wie befehlen Sie, sv. vad
befalls;. VSO. Gylb.IV.174. MO. heraf udtr.

hva' faller [va'fal'ar] (sj. hva'fals^ (Jf. sv.

vafalls (va falle); vulg., nu 1. br.) hvad
behager? „Saa er jeg død og borte". .

„Hva' faller?" spurgte Pælen, der troede,

den havde hørt fejl. CEw.Æ.III.37. OBen-
zon.8p.l25. VilhAnd.N.9. „Har De Tur?"
raaver hun saa — „Hva' faller?" — si'er 20

jæ' og la'r, som om at jæ' ikke ka' høre.
StormP.P.32. Mo'r Bagge (med Haanden
bag Øret). „Hva 'f al' s." Drachm.DD.104.
„Hva'fals?" spurgte den travle Jomfru . .

„Ingenting!" svarede Gerhard venligt —
„jeg tænkte højt." sa.F.1.544.

Befaler, en. (sj.) til befale 3. vAph.
(1764). *Forgiæves stormer den (0: sol-

gudens hær) i lynende Galop, 1 Paa sin

Befalers Vink, mod Dovres haarde Side. 30

Bagges.TJngd.1.97. f Befal-haver, en.

(ænyd. befal-, befelhaver(e); efter ty. be-
lehl(s)haber) befalingsmand, jf. Befal-
haverinden (0: fruen paa gaaraen). Blich.

IV.68.
Befaling^, en. [beifa'len] Eøysg.AG.

70. t Befalning, en. befålning. smst.

63. flt. -er. (ænyd. befal(n)ing, egl. vbs. til

befale, jf. mut. bevaUnge, bevelinge
||

Befålning er den alm. form i DL. og 40
hos Solb. og bruges ofte i hele det 18. aarh.,

fx. i bibeloversættelserne; Gamle Testamente
har endnu 1880 gennemgaaende B ef alning,
men 1842 Befaling)

1) (ofte m. overgang til bet. 2 ell. 3; nu
næppe br.) til befale 1: overdragelse (af
et hverv olgn.); give (faa) i befaling,
overdrage (faa overdraget) som hverv olgn.
VSO. have i befaling, i. have som hverv.
VSO. 2. have ledelsen af ell. opsyn med. sb
deris Tienere, eller dem, som de i Befål-
ning have. DL.3—13—15. En som af Kon-
gen har en vis Landstrækning i Befål-
ning. VS0.L281. han havde det vigtige
Slot Agershuus i Befaling. Allen.1.47 (jf.
bet. 3). II

bemyndigelse; fuldmagt, (jeg)
drog til Damascus med magt og befål-
ning (1819: Fuldmagt; af de ypperste
præster. ApG.26.12(Chr.VI).

||
(især: af

kongen overdraget) bestilling; (offentligt) 60
hverv; ansættelse; embede. Kongens
Amptmænd, Borgemester og Raad, Fog-
der og Strandfogder, og alle andre, som
hos Strandsiden Befålning have. DL.4—
4—2. Hvo som i Kongens Gaard . . over-
falder Kok, Kieldersvend, eller nogen.

som Befålning haver, miste sit Liv.
6—9—8.

II
det omraade ell. distrikt, inden

for hvilket hvervet gælder, en Commandeur
haver Magt over de (soldater, som) inden
hans Befalnings Grændser (er) indqvar-
terede. ChrVsKrigsrInstr.§22.

2) (især O samt ^, jf Sal.ll.751) til be-
fale 2; (1. br.) som vbs.: det bydende Ud-
tryk, som en lang Øvelse i Befaling havde
lagt i hans Øie. Hauch. II. 102. \\ oftest

mere konkr.: bud; paabud; ordre, rette
sig efter Kongens Lov, Befalninger og
Forordninger. DL.1—1—5. hvorfor over-
træde I Herrens Befaling (Chr.VI: be-
falningj? 4Mos.l4.41. Salige ere de, som
giøre hans Befalinger (Chr.VI: befalnin-
ger; 1907 afvig.). Aab.22.14. *Den Befål-
ning Adam fik,

|
Det forbudne ey at æde.

Brors.76. jeg brænder efter at høre en
Befålning af den deiligste Mund. Ew.VI.
280. Keiseren . . gav ham Befålning at
falde ind i Landet. Tilly fulgde Befalin-
gen, og gik frem med stærke Skridt.
Mall.SgII.103. Hertugen udstedte endnu
nogle Befalinger angaaende sin Afreise.
Ing.EM.III.159. *„Paa hvis Befaling skeete
det?" — „Paa min." Hrz.XIII.130. „Eders
Søn har sagt mig det."— „Men ikke paa
den rette Maade. Du havde Aarsag til at

vredes; thi det var ingen Befaling, men
et Ønske." CKMolb.An^.97. \\ styrende en
inf. ell. en at-sætn., tilknyttet med ell. (nu
sj.) uden præp. til. (han) gav Befålning,
at hendis to Sønner skulle kastis for
vilde Diur. Holb.Intr.1.36. *(han) strax
Befålning gav hans broget Hest at sale.

sa.Paars.94. jeg med disse Herrer har
Befaling til at vaage over, at Ingen .

.

forstyrrer Kongens Nattero. Ing.EM.1.97.
jeg kunde afslaae Indbydelsen, paa Grund
af at jeg den følgende Middag havde
Befaling at møde hos Kantsleren. Hauch.
11.104. de af Levi Børn, som annam-
mede Præstedømmet, (har) Befaling (Chr.
VI: et bud; 1907: et Bud omj at tage
Tiende efter Loven af Folket. Hebr.7.5.

3) CG) ell. ^) til befale 3: ret ell. magt
til at befale ell. herske (over); myndig-
hed; kommando, jeg gav Dommere Be-
faling (Chr.VI: befalningj over mit Folk.
2Sam. 7.11. Befalingen over Hæren og
Flaaden overdrog han da tU sin Søn.
Molb.DH.II.418. En saadan Borgfoged
førte tillige Befalingen i de omliggende
Herreder. Sal.XI.686. jff: At have høie-
ste Befålning (0: være den øverstbefalende)

i Armeen, paa Skibet. VSO.
4) f i forb. være ell. staa til befaling

brugt i høfligheds-udtr. (jf. befale 4 samt ty.

zu befehl stehenj: staa til tjeneste ell.

disposition. Det hele Huus er tU Deres
Befaling. Heib.Poet.V.224. \\ især^ i spørgs-

maal: hvad er (ell. staarj til befa-
ling? hvad ønsker De? hvad er til tjene-

ste? »„Hvad staaer til Befaling?" — „At
høre paa hvad jeg vil sige." MeibJ'oet.L
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26. *Min Gemalinde! Hvad er til Befa-
ling? smst.199.

Befalings-, i ssgr. (f Befalnings-^. især

af Befaling 2 ell. 3. f -brev, et. skriftlig

befaling. VSO. f -huis, et. (sj.) straffean-

stalt; fængsel (m. tvang til arbejde), kongen
af Babel . . lagde ham i befalnings-huus
(1871 : Strailehuset), indtil hans dødsdag.
Jer.o2.11(Chr.VI). -mand, en. (ænyd. d.

befangen

stram Høflighed og en Befalingsmands
Flothed. Schand.SB.222. Befalingsmand
ved Brandkoret. Draehm.EO.384. Naar
Skydningen udføres med Befalingsmænd
som Skytter, kan Delingen være af min-
dre Styrke end ved Skydning med me-
nige. Skyderegl.30. \\

f3 i anden anv. bevise
Skriften ved Hjælp af Skriften, bortskaffe
mulige Betænkeligheder ved Hjælp af et

s.; egl. af Befaling 1, men tidlig opfattet i lo absolut Bud, lade Gud henstaa udenfor
tilknytning til Befaling 2 o^^ 3) 1) (jf. Be-
faling 1; bibl. ell. foræld.) person, hvem det

er overdraget at lede ell. styre noget (paa en
overordnets vegne); befuldmægtiget; op-
synsmand; embedsmand. Kongens Be-
falnings-Mænd og alle, som noget Em-
bede af Kongen er betroet. DL.l—1—5.

Værer derfor al menneskelig Orden under-
danige . . være sig en Konge, som den

Mennesket som en Befalingsmand. Gold-
schm.III.99. Stuart Mill (var) som skabt
til Autoritet; hans Tone var en Befalings-
mands. Brandes.IX.546. -mandis-eleT,
en. (af Befalingsmand S) Jgi betegnelse for
de værnepligtige, der uddannes til korporaler
ell. kornetter (tidligere til (under)korporaler
ell. sekondløjtnanter). Anordn.ysl89d.Alc.
LovNr.209^ysl909.§49. -ord, et. (sj.) kom-

Ypperste, eller Befalingsmænd (Chr.VI: ^ mando(ord). vAph.(1764). som paa et Be
befalnings-mænd; 1907: Landshøvdinger^,
som de, der sendes af ham. lPet.2.14. 1

Kg.9.28. Paschur . . præsten, hvilken var
en befalningsmand, en fyrste (1871 : Over-
opsynsmand^ i Herrens huus. Jer.20.1(Chr.
vi). Kongens Befalnings-Mænd . . pla-
gede Bønderne. Eolb.DH.1.569 (jf. bet. 2).

smst. 475. disse vare de fornemste Be-
falingsmænd (Chr.VI: fyrsterj, som (Sa

falingsord faldt Alle paa Knæ. Élich.(1846).
y1.240. -raab, et. (1. br.) kommandoraao.
paa hele Overfarten hørtes kun de nød-
vendigste og sædvanlige Befalingsraab
til Baadsmændene. Ing.EM.I.150. f-stav,
en. (jf. Kommandostav^. Kongerne . . vare
Krigs-Anførere, hvis Forretning meer be-
stod i at føre Befalnings-Staven i Feldten
end Sceptret i Staten. Kraft.YF.103. jf.

lomo) havde: Asarja . . var Ypperstepræst; 30 VSO. fiefalnins^ en. se Befaling
Elihoreph og Ahia . . vare Skrivere. IKg.
4.2. 2) (foræld.) i to forsk, anv., som ofte

falder sammen; dels: person, som har be-
falingen paa et slot ell. en fæstning (jf.
Kommandant, Slotsfoged^ og ofte tillige

styrelsen af det omliggende distrikt (jf.
Lensmand^; dels: den højeste øvrigheds-
person inden for et (større) landomraade
(len, stift, amt; svarende til det ældre Lens

O befamle, v. [be'fam'la] -ede. vbs.-ing.

beføle ell. berøre (noget rent ell. fint) paa
en plump, grov maade. *Sommerfugl-
Vingen . .

|
Laer ei sig befamle som

Kræmmerens Klæde. Oehl.XX.261. *Hver
næsvis Dreng kan, naar han vil,

|
mig (o

:

en sommerfugl) plumpt befamle Vingen.
Kaalund. 148. \\ oftest uegl. som en Jom-
frus Tanker, der alene i denne befamlede

mand, det nyere Amtmand; jf. VSO.). I 40 og befølte og sammensatte Verden kan
Egteskabs Sager skulle Stigternis Befal-
ningsmænd, hver i sit Stigt, dømme. DL.
1—2—17 (if Stiftsbefalingsmand;. Befal-
ningsmand paa Hindsgaffl Hans Linde-
nov. Item Palle Rosenkrands Befalnings-
mand over Nykiøbings og Aaleholms Lehn.
Holb.DH.II.831. Kiøbstæderne ere blevne
frietagne fra Amtmændenes eller Befal-
ningsmændenes Jurisdiction. Stampe.1.43

tage det op med et drømmende Hav af

Blomster-Sne. Drachm.HI.268. Den gam-
meldags plumpe Gemytlighed havde Saft
og Vid. Nu befamler liderlige Moralister
den jomfruelige Brudeseng med salvelses-
fuld Tvetydighed. Nans.M.15. jf.: „naar
Idealet opdages at være en Assessor, saa—

" „Saa er det ikke idealt længer; nej.

Det Hele var blevet befamlet ved at
Befalingsmanden paa Vordingborg havde 50 blive virkeligt." Goldschm.VIII.127.
med stor Skræk modtaget den haardt
saarede Ridder. Ing.KE.1.96. Hans Mule
var . . som Befalingsmand paa Agershus
Kong Frederiks Mand. CPalM.0.478. 3)
person, som har befaling ell. myndighed
over andre; overordnet; nu især ii, mods.
menig, som fællesbetegnelse for officerer,

underofficerer og underkorporaler. Krigs-
øversterne og Befalingsmændene (Chr.VI:

befangen, part. adj. [beifaix'(8)n] (af
ænyd. glda. befange, fange, omfatte, betage,

fra mnt. bevangen, jf. ty. befangen; sml.

dial. (Langeland) beiang, (en gaards) om-
fang, areal (MDL.); jf. fange, befænge;
nu næppe br.) t) indviklet ell. inde-
sluttet i noget, som det er vanskeligt at

komme bort fra; hildet (i); behersket
(af), (jf. unbefangen. Kierk.1.392). han

befalnings-mændene^ over den assyriske 60 var befangen i det Sandselige, og hørte
Hær. Jud.2.7. Hallager.46. *Vort Søværn
. . har havt

|
Fra Arrildstid et godt og

kraftigt Rygstød.
| Thi dets Befalings-

mænd var altid Danske. Hrz.XIII.243.
Ulriksen havde . . været Underkorporal
og havde bevaret en Blanding af militær.

ikke (de gode aanders) Røst. Mynst.Betr.II.
22. jf. 27. Individet (var) ingenlunde frit,

det var befangent i den substantielle
Sædelighed, det havde endnu ikke taget
sig selv, udsondret sig selv af dette
umiddelbare Forhold. Kierk. XIII. 306. ||
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hildet i forudfattede meninger; forud ind-
taget; fordomsfuld. Meyer. 2) om syg-

dom, smerte, sorg olgn.: (an)grebet, be-

taget, lidende (af), befangen med sorg.

Moth.F21. *Hiorten, med Tørst befangen,

I

Sig vaander ved Tungens Brand. Grundtv.
SS.I.287. jf.smst.IV.327. (efter en ældre
salme, se Brandt&Helweg.DenDanskePsalme-
digtning.L(1846).220.451).
Defare, v. [be'fa'ra] præt.4orell.(sj.) -ede

(DanskFolkeMad.1842/43.203); part. -faret,

hest.f. og ftt. -farne ell. (sj.)^ -farede (Thiele.

Breve.89);jf. befaren, vbs.-ing (s. d.). (fra ty.

befahren; især P samt fagl., jf. ogs. Thorsen.

90) 1) rejse ell. færdes paa. 1.1) om
færdsel paa vandet: benytte (et vand) som
færdselsvej; besejle. *Med sine Snekker
han befoer | Det stor' og lille Belt. Oehl.

Helge.(1814).12. Søfolkene, og Alle, som
befare ('CAr.FI: handle paa; i907'; arbejde

Eaa.) Havet. Aab.18.17. Denne Flod . .

unde befares med Baade ligefra sin

Munding. Hauch.VI.3. *en Kæmpe-Æt,
|

som her paa Skudens skøre Bræt
|
det

mørke Dyb befarer. Drachm.UD.13. De
unge glatbarkede Træer svajede allerede
som vidste de at de skulde blive Køle
der befor det yderste Hav. JVJens.Br.279.

jf.: Var ikke Byron den nye Havets Gud,
der befor Lidenskabens Vande. Brandes.
V.385.

II
m. rejsens maal som obj.: sejle til

(i regelmæssig fart); sejle ell. fare paa;
besejle, at befare Indien. Moth.F71. Hånd
pleier at befare Engelland. smst. Harboe.
MarO. (de skibe) som befarer Island og
Færøerne. Pol.''/iil914.2.sp.2. 1.2) om færd-
sel til lands (nu oftest m. færdselsvejen som
obj. og befordringsmidlet som subj.): rejse
ell. færdes (køre osv.) paa; trafikere.
Sognefogden bør . . jævnligen befare
Veiene og eftersee Grøfterne. Forordn.
^^Ilt1793.§72. til enhver Aarstid befares
(Mont-Cenis) af Vogne. Molb.Reise.III.45.
hiin Nydelse (bliver) i sit fulde Maal kun
. . den Fremmede tildeel, som første Gang
befarer Veien, ikke Den, som daglig færdes
paa den. E:eib.Intel.III.178. (en) folkerig
Gade, der især befares af Reisevogne.
Thiele. Breve.l2. Heden er ikke tU at be-
fare ved Hjælp af Gisninger; efter en
Stunds Forløb var han fuldstændig for-
vildet. Goldschm.VII.192. et Grustog, der
daglig flere Gange befor den samme
Strækning. BMøll. DyL. IL 81. jf.: Dette
Indfald greb mig stærkt; thi her aabnede
sig jo en Vei til at tilbagevinde mig selv,
som jeg maatte kunne befare. Schack.284.

II (sJ-) pc^'i't. befaren brugt som adj.: (al-
mindelig) befærdet; al far. *Ei den be-
farne Vei jeg vilde følge,

| Hvor det
gaaer til imorgen som idag. PalM.TrJamb.
39. HOAnd.1.244. hvorledes kan et Sam-
menstød af otte Veie danne en Krog,
hvorledes kan det Alfare og Befarne for-
liges med det Afsides og Skjulte? Kierk.
VI.21. 1.3) (bjergv.) stige ned i (en grube,
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især for at inspicere); ogs.: besigtige ell.

inspicere (en grube; jf. OpfB.^lV.115 samt
Befaring^. (han blev) indsadt som Ober-
berghauptraand. Han skal formedelst en
overmaade Fedme ey have været i Stand
til at befare nogen Grube. KSelskSkr.XI.
199. smst.IX.422. *jeg (vil) give strax
Befaling tU

|
Biergfolket, at befare den

(o: en grube) i Aften,
| Og undersøge det

10 forladte Værk. 0ehl.VI.122. 2) om be-
vægelse (i fart) hen over noget. 2.1) (1. br.)

fare, bevæge sig med (stærk) fart, hen
over (noget), m. overgang til bet. 1: *Hvor
Alarik maatte stanse . .

|
Befarer nu Lo-

komotivet
I

De sagte mumlende Vover.
Drachm.SH:.101. 2.2) f beføle; befingre;
fingerere paa. Befare med Hænderne.
vAph.(1764). t befarelig, adj. som kan
befares; til befare l.i: Et befareligt Hav.

20 VSO.
II

til befare 1.2; om færdselsvej: far-
bar, nan (o: en filosof) opfylder, jevner
og giør den Vei befarelig, som andre
større Genier have afstukket og afpælet
for ham. Birckner.II.9. om egn olgn.: De
inderste Dele af Africa ere ikke befareUge.
VSO. befaren, part. adj. [be'fa'r(8)n]
(egl. perf. part. af befare, s. d. 1.2 ; ænyd.
d. s. ; jf. ty. hefahren; sw^berejst, bevandret
samt erfaren, forfaren) som har rejst meget;

30 berejst; næsten altid ^ om søfolk: som
har faret til søs i en vis længere tid (og
i udenrigsk fart, se Sal.II.752). En befaren
matrofi. Moth.F74. Holb.DH.II.794. den
Proportion imellem Befarne, Halv-Befarne
og Søe-vante, som Reglementet tilholder.
SøkrigsA.(1752).§10. *Giver mig blot et
løbende Skib og tyve Befarne. PMøll.ES.
1.251. Lov om Indkaldelse af befarent
Mandskab. Lov^li-il863. I Stedet for (styr-

40 manden) kan dog paa Sejlskibe træde en
befaren Mand. Lov(Till.)Nr.3æ^liol893.§6.

II
(billedl.) enhver Systematiker er ganske

anderledens befaren og har været „Fanden
i Vold baade i Trapezunt og i R—^". Kierk.
V.48. Kun meget forvirrede og halv be-
farne Mennesker mene at dømme et andet
Menneske i Kraft af Viden. smst.IX.221.

II (^j-) overf: bevandret (i); erfaren;
øvet. (Kalk.L123). løsagtig i Tiaarsalderen

50 og gammel og befaren i Rov og Tyveri,
da hun var seksten. Zola.Frugtbarhed.(1899).
793. jf. : mange Fortellinger, som udj frem-
mede Folckes Øyne, i sær deres, som ere
uforsøgte eller ey befarne og ey læser
dette gandske igiennem, vil siunes at være
til Overflødighed. Æreboe.4. Befaren-
bed, en. (især ^). VSO. Den, der har
opfyldt disse Betingelser, forfremmes i

Befarenhed. Lov^hl869.§31. jf.: Det befarne
60 Mandskab indkaldes efter Befarenheds-
grad og Togter, saaledes at i hver Be-
farenhedsclasse de, som have de fær-
reste Togter, indkaldes først. smst. §30.
Befarer, en. (af befare 1 ;

poet.) *Medens
du (o: Odin) svæver hist,

|
Luftens Befarer!

I
Ei til en Dødelig rækker dit Ord. Hrz.D.
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IV. 200. Befåring, en. flt. -er. vhs. til

befare. VSO. MO.
j|

(bjergv.) til befare 1.3;

ogs. konkr.: skriftlig beretning om en under-
søgelse ell. inspektion af en grube, det lidet

jeg selv har observeret . . deels af de mig
af . . Jens Worm givne Efterretninger, og
deels af de over dette Verk (o : bjergværk) af

andre giorde Befaringer. KSelskSkr.XI.106.
O Befatning, en. (1. br.) vbs. til be-

fatte 4.2 (jf. Befatteise 2). Det fungerende lo

Finansudvalg, hvis Befatning med ad-
ministrative Sager altid . . har været Lands-
tinget en Torn i Øjet. Sørup.III.342. (af-
iægtsmanden vilde ikke) gaa den Unge i

Bedene paa noget Omraade, men afholde
sig fra enhver Befatning med Gaarden.
Aakj.PA.27.
befatte, v. [be'fada] Høysg.AG.104.

-ede. vbs. -else (s. d.), -ning (s. d.). {glda.

d. s.; fra mnt. bevaten, jf. ty. befassen) 20

1) (nu næppe br.) indbefatte; inde-
slutte; omfatte, l.l) samle (flere enkelt-

forestillinger til en helhed, under et fælles

synspunkt, i en mere sammentrængt form
olgn.); sammenfatte; indeslutte, det
befattes som i een Hovedsum (1907: sam-
menfattesj i dette Ord: du skal elske din
Næste som dig selv. Bom.13.9. Det havde
. . været fornuftigere, alleene at tilbyde
sig ved videre Leilighed at oplyse Kongen 30

udi den Christelige Troe, end udi faae
Linnier at befatte saa store og for For-
nuften ubegribelige Ting. Holb.Hh.I.561.
*Øvrighed og Undersaatter

|
I vor gand-

ske Menighed
|
Vi indslutter og befatter

I
Under Herrens søde Fred. Brors. 17.

||

rumme. Historier, som kand befattes paa
nogle faa Blade, indtage heele tykke Fo-
lianter. Holb.Ep.II.349.

II
m. præp. under:

sammenfatte ell. indbefatte (under et 40

fælles navn, en fælles bestemmelse olgn).
det Landskab, som befattes under det
Navn Dannemark. Holb.DH.1.44. 8a.JH.I.
S12. den Hvirvel eller Vortex, hvorunder
Soelen med Jorden og de andre Planeter
befattes. sa.M.Tkr.136. under det Ord
Verden befatter (man) alle dens forbi-

gangne, nærværende og tilkommende For-
andringer. Eilsch.PhilBrev.238. derfor be-
fattes de alle tre (o : adj., pron. og verbum) 50

under én General Regel i Syntaxi. Høysg.
AG.22. 1.2) omfatte; indeholde; bestaa
af. Saaledes udspirede af det gamle Bii-
spedom Slesvig tvende andre . . Det første
befattede det Svabstædske Huus . . saa og
Stiftets gamle Indkomster . . Det andet
^ierimod befattede intet uden den pure
Titel. Holb.DH.II.542. sa.Herod.42. mit
Bibliothek . . befatter ikke uden tilfor-

ladelige Bøger. sa.Ep.III.145. \\ om ind- 60
holdet af et skrift olgn. de Tydske Comoe-
dier befatter undertiden 40 eller 50 Aars
Historie. Holb.Bars.III.5. intet Skrift blev
Tioldet værdigt at trykkes, uden det be-
fattede noget, som var rart. sa.Ep.I.371.
£iram. Breve. 265. \\ i forb. befatte i sig:

han elskte . . hvilket eene Ord befatter
nok Elendigheder i sig. Suhm.II.206. hvor
meget befatter ikke denne korte Indskrift
i sig? Storm.8D.39. ^J3) danne indholdet
af; udgøre. Borgerlige Krige befatte
den største og anseeligste Deel af den
Romerske Historie. Holb.Herod.3.

2) f fatte; begribe O/, befatteligj. dig
er mere viist, end et menniskes forstand
kand befatte. Sir.3.22(Chr.VI).

3) f sammenfatte (en række forestillin-

ger) og give (dem) sprogligt udtryk. *At
jeg i kort Begreb min Meening skal be-
fatte. FrHorn.PM.80. den, som er langsom
i Forstand, kan ingen Ting kort befatte
(a : kan ikke fatte sig i korthed). Gram.Breve.
105.

II
give skriftlig form; affatte, du

(skal) stadfæste samme forbud, og lade
befatte (1871: og opsætte^ det skriftlig.

Dan.6.9(Chr.VI). Dette Mønster (o: bøj-
ningsmønster) . . stilles . ., kortelig befåtted,

Saa de næstiMgende tvende sider for øjne.
løusg.Aa.84.

4) refl. 4.1) t befatte sig i krig, indvikle
sig i ell. indlade sig paa krig; begynde
krig. du haver befattet dig ikriig (1871:
indladt dig i Strid^ imod Herren. Jer. 50.
24(Chr.VI). Dan.ll.lO(Chr.VI). 4.2) m.
præp. med: beskæftige sig med; ind-
lade sig paa noget elt. med en; give sig
af med. (oftest i nægtende sætn.). naar
Skræderen spørger Leander, hvorledes
han vil have Klæderne giorte, siger han:
dermed befatter jeg mig ikke. Holb.Philos.
II. 1. 'Med Fruentimmer han sig gierne
ey befatter. FrHorn.PM. 150. de Skri-
benter . . som befatte sig med at forfær-
dige Stridsskrifter, Ew.VIII.74. hun, der
ikke befatter sig med at være lærd. Kierk.
y.9. *Han har altid betalt sine Skatter,

|

og med Gjæld han sig aldrig* befatter.
Bich.I.197. *Med Politik jeg ikke mig
befatter. Schand.SD.x. \\f i forb. m. intet
som adv.-bestemmelse, da naver Øvrigheden
intet dermed at befatte sig, uden det af
dem begæris. DL. 5—2—16. befat dig
intet (1907: ikkej med denne Retfærdige.
Matth.27.19.

\\ f (over)tage; tilegne sig.
Hvo arve vil og med Arven sig befatter,
skal svare til dens Gield, som hånd arver.
DL.5—2—83. smst.4—1—38.
t befattelig, adj. til befatte 1 (Moth.

F25) og 2: fattelig; begribelig. KSelsk
Skr.(VSO). Befatteise, en. vbs. til be-
fatte. 1) t til befatte 1. Moth.F25. jf. Høysg.
S.Aa6r. 2) (sj.) til befatte 4.2 (jf Befat-
ningj. Befatteise — uberettiget, med Gas-
og vandværksarbejde. Goos. III.326 (regi-

ster).

befedre, v. se befjedre.
befedte, v. [be'feda] -ede. (nu næppe

br.) gøre fedtet; sætte fedtpletter paa;
tilfedte, befitte: Denne Borddug er saa
befittet, at den ei kan bruges. VSO. jf.
MO.

CP befejde, v. [be'fai'd8]jg-ede. (jf. ty.
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befehden; nu 1. br.) bekrige; bekæmpe.
*udøse kristent Blod, |

Befejde Folket.

Grundtv.PS.II.527. || især om kamp i skrift

ell. tale. Lægevidenskabens Dyrkere be-
feide hverandre. Tode.HM.4. (Aristofanes)

befeidede Socrates. iTei6.Pros.7II.3i3, *De
store Kæmper, som led for Ideen, —

|

Skolen har stedse befejdet dem. Drachm.
UD. 101.

II f (overf.) om følelser olgn.: be-
kæmpe; betvinge, hans Forlibelse var.,
saa heftig . . at det ikke vilde være mig
muligt med Held at befejde den. Blich.l.

124.
O befile, V. [beifi'la] -ede. vbs. -mg.

(j/. i«/, befeilen) bearbejde med fil; file

noget af (en ting), forbyde under Straf

at befiile, besnitte og omsmelte Mynterne.
ScJiytte.IBJI.264. VSO. MO.
befinde, v. [be'fen'a] befindes. Bøysg.

AG. 10. præt. -fandt, flt. d. s. ell. f -funde

(E:olb.DE:.I.470); part. -fundet; vbs. -else

(s. d.), -ende (s. d.). {glda. d. s.; fra mnt.
bevinden, jf. ty. befinden)

1) finde; træffe, l.i) f i egl. bet. Tatere
(skal) paa^ibis, hvor de kunde befindis.

DL.3—20—3. (jeg) har (aldrig) befundet
nogen, som har . . besvaret Socini Ind-
vendinger paa en kortere og tillige grun-
digere Maade, end vores ærværdige Lands-
mand. Ew.(1914).L4(jf bet. 2). \\ m. obj. (i

pass. : subj.) og inf. (jf. 2.4j. *han med sin

Mo'er tidt blev befunden
|
At plukke

Blomster eller Bær i Lunden. PalM.IV.52.
t.2) (nu kun dial., jf. Feilb.) finde i færd
med ell. skyldig i en forbrydelse olgn.; gribe.
om Hustruen befinder sin Mand i Hoer.
DL. 3—16—15—1. Befindis nogen med
ringe Tyverj, som ej tilforn dermed er
beranden, da bør hånd at miste sin Hud.
smst.6—17—32. jf. Stampe.L136.

2) (kan bruges i mere formelt ell. højtid,

sprog, fx. emb., jur. ell. bibl., især i bet. 2.3

og 2.4; ellers nu sj.; jf. dog Feilb.) om følgen

af en nærmere undersøgelse, overvejelse olgn.:

finde; konstatere; erfare; faa at se;
mærke; i pass. ofte: vise sig. 2.1) m. en
sætn. (ell. inf.) som obj. gode Qvinder
(skal) granske og forfare, om hun er med
Barn, eller ej. Befinde de, at hun er med
Barn, da besider hun fremdelis Boen. DL.
5—2—12. *Gir nu agt, I skal befinde

|

Vi kand Fanden løse og binde. Eolb.UEH.
II.2. dog skal man ved nøie Undersøgelse
befinde, at det tiest er tvertimod. Ew.YI.
294. Bagges.NK.8. jeg befandt (Chr.VI:
havde faaet at vide; 1907: indsaa), at han
havde Intet giort, som fortiente Døden.
ApG.25.25.

II t m. en inf. som obj. de Ri-
valer, som jeg . . formodede og snart be-
fandt at have. Ew.Yin.115. 2.2) m. et

subst. ell. pron. som obj. (i pass.: subj.).

Befindis nogens Udygtighed . . da skal
Kongens Stigtsbefalningsmand for Kongen
det andrage. DL. 3—4—3. naar han seer
Sagens Urigtighed, kand (han) vige fra
Contracten . . og det ikke alleniste strax.

naar Mangelen bliver befunden, men end-
ogsaa nogen Tid der efter. Holb.NF.1.115.
*Åltfor nær du ta'er dig Tingen,

|
Det

saa tidt jeg har befundet. PalM.YI.257.
der befandtes ingenlunde Velstand (o : efter

et skifte). Kierk.XIU.344 (jf 4.2;. hvad har
du befundet hos (1871: fundet hosj din
Tjener, . . siden jeg ikke maa komme og
kjæmpe. lSam.2 9.8(Lindberg). |l ^ (isærjur.)

10 i udtr. som efter (sagens) beiundne be-
skaffenhed olgn. (jf.u. Befindeise, Be-
findende 1). da er det Kongens Fiskals
Embede , . at søge og tiltale (ham) efter

Loven, og over hannem hænde Dom paa
hans Embede, og paa hans Gods og Penge
efter hans Formue, og efter Sagens be-
fundne Beskaffenhed. DL.1—i—5. Stampe.
1.279. 170 Fattige . . som have deres Præst
og Kirke, samt ugentlig Almisse, efter

20 deres befundne Omstændigheder. EPont.
Atlas.II.139. efter befundne Kiendemær-
ker. Balle.Bib.1.53. || indse ell. erfare
rigtigheden af; erkende; faa at føle. „1
har aldrig villet troe mig . , at der var
saa meget got hos den Mand." — „Nu har
jeg befundet det, det er en aUerkiæreste
Mand.« Eolb.LSk.L3. *Julian i Sandhed
det befandt,

|
At Nasaræeren ham over-

vandt. Grundtv.PS.1.434. Her befandt jeg
io Rigtigheden af hans Maxime. Blich.lIL

120.
II f finde; vinde; faa. (jf. bet. i).

*Jo værre det gaaer til,
|
Jo mere skal

du vinde
|
Og større Kraft befinde,

|
Naar

du kun stride vil. Brors. 192. 2.3) m. obj.

(i pass. : subj.) og en bestemmelse, der angiver
den beskaffenhed, man finder hos obj.: finde;
i pass. ogs.: vise sig at være; især m. obj.

og (et adj. som) præd.: hvis Landsdommere
. . det nødigt befinde . . at Vidner for dem

40 i egen Person skal forhøris. DL.1—13—25.
jeg skal befindes dygtig iblandt Mængden
og mandig i Krig. Ytsd.8.15. dette til-

syneladende Kæmpearbeide befindes ikke
saa meget betydende, naar man betragter
det noget nølere. Ørst.Br.1.9. Raad . . som
han befandt nyttige og veloverlagte. Hauch.
11.27. *han, der før beskeden var og bly,.

I
Befandtes, tolv Aar gammel, stolt og

kry. PalM.IY.65. Han sang Verset om
50 igen for sig selv og befandt det fortrinligt.

JYJens.HF. 108. Bogen fik den Succes,
den fortjente, at blive befundet interessant

af en slap litterær Smag. HarNiels.YS.60.
regnskabet er revideret og befundet rig-

tigt
i II

(nu sj.) m. beskaffenheden angivet

ved en præp.- ell. konj.-bestemmelse ell. ved

et adv. Lader Eder dog ikke befinde
(Chr.YI: I skuUe ikke befindes; 1907:
findes;, som de, der endog ville stride

60 mod Gud. ApG.5.39. Jeg har bedet ham,
at skikke . . saa meget deraf, som han for

giørligt befinder. Gram.Breve.38. Prøven
blev giort, og Tingen befandtes saaledes
som hun giættede. sm^t.269. *Du Menne-
skets Forsoner 1 —

| Og Du, som er be-
fundet uden Syndl Ew. (1914).L 130.

|| t



105 befinde befinde 106

befinde godt, finde for godt (jf. Godt-,
Forgodtbefindende/ Hånd haver . . Magt,
at . . slutte og ophæve Forbund med hvem,
og naar hånd det got befinder. DL.l—1—1.

2.4) m. obj. (i pass.: subj.) og inf.; oftest i

pass. („vise sig"): (hun) befandtes (1907:
landtesj . . at være frugtsommelig. Matth.
1.18. et Arbeide, som gandske faa ere
befundne at have været voxne. Holb.DH.
Ill.al '•. naar Skilterne om Morgenen be-
fandtes at være omflyttede. Ew.VI.175.
jeg befandtes at være en uværdig Træn-
gende. Kierk.V.64. han (o: en værtshus-
holder) vilde bUve tiltalt og straffet, der-
som han befandtes at have Fruentimmer
tilhuse. TJgeshr.fRetsv.1871.435. I) f i aktiv.

*Vi skal nu snart befinde . .
|
vor Jesum,

at oprinde. Kingo. 31. Høysg.AG.64. Jeg
befinder mig aldrig at have været i en
høitideUgere Stemning. Bagges.L.I.278(jf.
bet. 3). Vi have . . befundet denne Mand
at være (Chr.VI: fundet denne mand, at

være; 1907: fundet, at denne Mand er^ en
Pest. ApG.24.5. jeg (har) alvorlig prøvet
mig selv, og ved denne Selvprøvelse be-
fundet mig at være i Besiddelse af de
fornødne Egenskaber. Kierk.V.55. 2.5) (nu
næppe br.) refl.: vise sig; komme for en
dag. dersom det befinder sig, at hånd
for hans egen Profits Skyld . . sligt giort
haver, skal hånd derfor degraderis. FrIVs
Siøe-Artikler.§84.

3) refl., i forb. m. en maades- ell. arts-

bestemmelse: være ell. føle sig i en vis til-

stand, paa en vis maade; finde ell. synes,
at man er i en vis tilstand. 3.1) (nu si.) m.
tilstanden betegnet ved et adj. Befinder
Sagsøgeren sig brøstholden med Løsøris
Vurdering, da maa hånd kræve andre
Vurderingsmænd. DL.l—24—32. *0 Gud,
hvor sørgelig

|
Din Kirke-Ager sig

| I

denne Tid befinder (Kingo.7: finderj,
|

Da Ukrud flux oprinder. SalmHus.185.1.
Menigheden befandt sig misfornøjet med
sin ny Kantor. PAJIeib.US.256. (hun) be-
fandt sig frugtsommelig. Hauch. IV. 388.
smst.VI.108. (han) studsede ved at be-
finde (nu : finae^ sig omgiven af de Men-
nesker, han nys havde forladt. Gylb.VIII.
152. 3.2) (især Oj m. tilstanden betegnet

ved et adv., især godt, vel, daarligt, Ude
olgn.; dels om helbredstilstand: føle sig ell.

være ved (godt osv.) helbred; have det
(godt, daarligt). en halv Time derefter
befandt Koenen . . sig meget ilde, maatte
gaae til Sengs. Ho%.Bars.II.8. derpaa
tilbød han sig at tage Afsked, foregivende
at han ikke befandt sig vel. Ew.VI.156.
De maa for Guds Skyld snart befinde
Dem bedre. Molh. Breve. 18. Hr. Pastoren
befinder sig vel? Schand.TF. 1.274. || dels

i anden anv.: føle sig (vel) til pas, til

mode, tilfreds, den Troe, som vi saa
lang Tid har befundet os saa vel efter her
paa Bierget. IIolb.Er.IV.4. (han) befandt
- . sig icke ilde ved slige Foræringer, sa.

Vgs.II.l. Mit Fædreland er der, hvor jeg
befinder mig vel. Bagges.DV.IX.65. en
vis Befinden sig vel inden elskelige hus-
lige Forholds nyggelige Yddgge. Kierk.
XIII. 58. André spurgte ham, om han
befandt sig vel i Huset. Goldschm.III.86.
3.3) (1. br.) m. tilstanden betegnet ved et

præp.-udtr.; ofte m. tings-subj.: være (i en
vis tilstand), denne Lære . . befinder sig

10 i den lykkeligste Harmonie med sand
Moral og Religion, 0rst.II.29. (komiteens)
Forsamlmgsværelse . . befandt sig under
Reparation. Hauch.VII.296. i den For-
fatning, hvori alle Maver for Tiden be-
finde sig, vilde (punch) være den skræk-
keligste Fordærvelse. Hostr.G.38. Trods
Italiens store Kyststrækninger befinder
det italienske Fiskeri sig dog paa et lavt
Standpunkt. Sal.VI.629.

20 4) i forb. m. en stedsbestemmelse: være (et

ell. andet sted). 4.1) tU refl.; om personer:
opholde sig; være (især: fw tiden, i øje-

blikket); om ting: findes; være. DL.

4

—7—1. Jeg befandt mig i Nøisomheds Bolig.
Ew.VI.3. hvor der blot kan være Tale
om det Behagelige eUer Ubehagelige, ikke
om det Skjønne eller Uskjønne, der be-
finder man sig paa de particulære For-
nemmelsers tilfældige Gebeet. Heib.Pros.

io 11.354. *Her fandt jeg liggende paa
Græsset syv |

forunderlige Slør . . Nærved
I

Befandt sig andre Klæder, meest af

Silke. Hrz.VI.194. *Igjen de ved en Flod-
bred sig befandt,

|
og atter saae de Palme-

træets Krone. PalM.VIL70. Da Døren
var lukket, befandt Ferdinand sig næsten
klods op til Agenten. Goldschm.III.120.
Det er jo altid en Tilfredsstillelse at kon-
statere, at en Ting . . befinder sig, hvor

40 man venter den skal være. VilhAnd.AD.
10.

II
om tid olgn. nu befinde vi os i

Slutningen af August Maaned. Heib.Poet.
X.46. han elsker at befinde sig i en Illu-

sion. JBraw(ies.6roe.I.i59. 4.2) (nu sj.) i pass.

den Auctions-Forvalter . . under hvis Ju-
risdiction de Ting, som skal sælges, be-
findes paa den Tiid, da Auctionen holdes.
Stampe. 1. 40. Arete (varede) sine Efter-
følgere . . for Affecternes Selskab, med

50 mindre nogen af dem befandtes under
hendes Styrelse. Ew.(1914).1.66. I dette
Forværelse . . befandtes Bord, Sofaer og
Ovn. Heib.Pros. IX. 211. Hr. Carstens's
Drengeskole, hvor der dog befandtes een
Pige. HCAnd.XI.13. Verden og Alt hvad
som derudi befindes. Kierk.VI.22. Schand.
VV.171. 4.3) t i præs. part. (uden refl. pron.).

den deri befindende Efterretning om Men-
nesker. Balle.Bib.I.10. IslKyst.4.

60 5) f undersøge ved beføling; beføle,

(jf. finde (dial.) i bet. „(be)føle"). han stak
Haanden i Lommen, som om han vilde
give hende noget; men efter at han havde
befølet og befundet den paa alle Kanter,
kom Haanden tilsidst tom frem. Biehl.

Cerv.LF.1.26.
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t Befindelsø; en. vbs. til befinde, især

i bet 2, i (det jur.) udtr. efter (sagens)
befindeise, efter den beskaffenhed, sagen

viser sig at have; efter omstændighederne.
under stoor Straf paa Kroppen, eUer efter

Sagens Befindeise paa Livet. ChrVsKrigs
Art. §11. smst.§2. jf. §18. Befindende,
et. flt. (sj.) -r. vbs. til befinde. 1) til be-
finde 2

II t (jur.) i udtr. efter (sagens)
befindende (se Befindeisej. jf. VSO.

||

(emb. t) i udtr. som: vi beder Dem om at

gennemgaa Uddraget og efter rigtigt Be-
findende (o : efter at have fundet det rigtigt)

at overføre Saldoen i ny Regning. Ludv.

II t opfattelse; skøn. Effter mit befin-
dende er hånd skyldig. Moth.F167. smaa
Tyveri skal, saasom Forseelsens Beskaf-
fenhed og Omstændigheder kunde være
til, .' . ansees efter Kriigs-Rættens Befin-
dende med haard Fængsel, Gade-Lob,
eUer Lob igiennem Spidsrodene. ChrVs
KrigsArt.§25. i forb. m. god (jf. Godt-,
Forgodtbefindendej: udløse Børnene der-
af efter Billighed og efter Samfrænders
gode Befindende. DL.5—2—19. 2) CP til

befinde 3: tilstand, hvori man befinder sig;

især: helbredstilstand (som den føles af
vedkommende paa et givet tidspunkt). Det
slette Veir og mit slette Befindende for-

bød mig at gaae ud. Bagges.L.1.82. (jeg

kunde) ikke længere afholde mig fra at

høre tn Deres Høivelbaarenheds Befin-
dende. Eeib.Poet.L237. Kierk.VI.232. Naar
Nogen spurgte tU hendes Befindende,
svarede hun regelmæssigt, at hun havde
det godt Pont.LP.VII.124. jf: det er om
Aarstidernes skiftende Befindender (o:

befindendet, som det paavirkes af de skiftende
aarstider) . . at Keld skriver i sære, fint

afstemte Ord. VVed.(Tilsk.l903.590). I| f
Vi fornøiede os over hans raske Befin-
dende. Bagges.LJ.l40. f befind(t)lig:,
adj. {fra ty. befindUch) 1) til befinde 2:
Efter Sagens befindlige Omstændigheder
(o: de omstændigheder, der har vist sig at
være ved sagen). VSO. (jf. bet. 2 samt Be-
findelsej. 2) til befinde 4 (og i): som
findes ell. er (etsteds); forekommende,
(kun attrib.). Man har fundet Tømmeret
i gamle Gruver . . overdraget med ad-
skillige Ertzer. De der befindlige Dampe
maae være Aarsag hertil. 8chytte.IB.il.
157. de i London befindtlige Vaser. Mynst.
BIS.II1.276. de øvrige i de andre ABC-
Bøger befindtlige religiøse Læseøvelser.
E:eib.Pros.X.28.

O befingre, v. [beifei^'ra] -ede. {jf. ty.

befingern) tage paa ell. beføle med fing-
rene, (ofte m. nedsættende bet, jf. befamle^.
Det er en Lyde at befingre alt hvad man
seer. VSO. En Følelse, som Ejermanden
selv har Nydelse af, er en forfjasket, be-
fingret Blomst. PMøll.II.347. denne Be-
fingren var skadelig for (killingernes) Hel-
bred. smst.1.383. naar hun i Butikerne
lystent vedblev at omkrese og befingre en

eller anden Ting. PontLP.VI.67.jf Hjortø.

OS. 133.
II

(overf.) Idet Forfatterne over-
fladisk tidt mere befingrede end virkelig
behandlede de Æmner, hvorom de skrev,
kunde der opstaa den besynderligste Blan-
ding. ESolm. TrykkefrihedstidensHist 1 770-

1773.(1885).31.
Befippelise, en. (især dagl.) den'^'til-

stand at være befippet (2). Tode.1.277. jeg
10 tog min Hat af. Den barnagtige Undseelse,
den naive Befippelse, hvormed jeg giorde
dette, bragte mig til at lee høit over mig
selv. Bagges.DV.X.223. hiin Kone, der i

Befippelse over, at der var Ildløs i Huset,
redefede Ildtangen. Kierk.1.9. han havde
glemt at tage (huen) paa i sin Befippelse,
Budde.TH.40. det er ikke, fordi Du gør
saa forskrækkelig ad mig, at Du er be-
drøvet (o: over cd jeg vil gaa); det er blot

20 lidt Befippelse over Forandringen. JPJac.
11.309. Skælvende og bølgende af Angest
og Befippelse havde hun modtaget Ma-
nuels Ordre til at følge med . . til det
berømte Februarbal. Wted.L0.3oO.

\\
(spøg.,

sj.) om pengeforlegenhed, jeg er ogsaa i

décadence paa en Ugestid . . Det er ellers

morsomt engang imellem at være i saa-
dan en UUe Befippelse, ha ha ha. Oversk,
11.204. befippet, a^jy. [beifebai] {jy.ogs.

30 befikket, jf. lorfippet og (jy.) forfikket,-

af fippe (s. d.)) 1) f grebet af (pludselig)

frygt ell. skræk; angst; forskrækket; be-
styrtet. Hånd bléf gandske befippedt ved
de onde tidender. Moth.F179. (han) saa
med Tilfredshed de befippede Harer og
Hjorte springe for sig. PMøll.I.300(jf. bet

2). 2) (især dagl.) grebet af en pludselig

forvirring; (pludselig) forvirret; betut-
tet; forfjamsket; konfus. VSO. Oehl.

40 XXVI.34. naar man er befippet, saa væl-
ger man netop den Gjenstand at tale om,,

som man mindst skulde berøre. CBernh.
VII.96. Spekhøkermadamen blev saa be-
fippet, at hun tog sine Guldørenringe af

Ørene og puttede dem i Lommen. HC
And.VL184. Naar et Menneske pludseligt
bliver syg, flux Her der Velmenende til

Hjælp . . deres travle, befippede Tilstede-

værelse er dog maaskee aUigevel tU Skade,^

50 forsaavidt de staae Lægen i Veien. Kierk.

XIV.231. De straffende Furier se forresten
(ud) som om de vare inderlig ulykkelige
og befippede over deres Bøddelpligt. J
Lange.II.336. Folk se nervøse og befip-

pede ud (medens de paa et hofbal venter

paa de kongelige herskaber). Tops.ILI.271.

Lorenzo di Credis lille befippede Jomfru,^

der modtager det uventede Besøg af den
kønne Engel. VVed.BB.409. i

60 befiske, v. [be'fesga] -ede. vbs. -ning.

(især fagl.) drive fiskeri i (et vand) ell.

paa (et sted). Ministeriet (har) tilladt, at

samtlige Østersbanker i Limfjorden be-
fiskes. BerlTid.^yil907.M.l.sp.6. (et) Mind-
stemaal for Ilandbringelse af Rødspætter
fra Kattegat vil hjælpe til at forbedre
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Bestanden i dette stærkt befiskede Far-
vand. Hag.III.33.
befitte, V. se befedte.
1>ef;je(d)re, v. (si. befedre. VSO.).

[be'fje'(8)r9, 1. hr. be'fe-ra] -ede. vbs. -ing.

(jf.ty.heiieåern) 1) tU forsyne med fjer.
(især i perf. part. brugt som adj.) || om fjer

som dække ell. beklædning: beklæde med
fjer; i perf. part.: fjerklædt (jf. bedu-
netj. den store, ikkun svagt befjerede Kro
(o: hos gribbene). Kjærbøll.5. smst.8. || om
fjer som pynt: smykke med fjer; i perf.
part.: fjerprydet. VSO. Hurtig fæstede
han sin befjedrede Hat paa en Stang.
PalM.VIII.184.

II
om fjer som styre- ell.

balancemiddel paa pile: S&B. 2) (foræld.)

forsyne (tasterne paa) et Maver olgn. in-

strumenter med fjer- ell. penneposer,
hvormed strengene anslaas. VS0.I.282. Mu-
sikL.(1801).28.

S Beflitring, en. {egl. vbs., jf. ty.

beflittern, udpynte) udsmykning med
flitterstads. *(troners) Beflittring

|
Med

usselt Stads. Bagges.V.12.
O beflitte, v. [be'flida] EøysgAG.183.

-ede. vbs. f -else (VSO.). (ænyd. d. s.; fra
nt. sik befliten, jf. ty. sich befleissen) refl.,

især i forb. m. paa: bestræbe sig for;
lægge vind paa; gøre sig umage for.

viger bort fra mig I, som beflitte Eder
paa (1907: øve) Uretl Matth.7.23. Lad nu
see, kiere Kone, at du beflitter dig her-
efter paa et meere fornemme Væsen, og
at ingen af de gamle Kandstøber-Nøcker
blir tflbage hos dig, Holb.Kandst.III.3. en-
hver (kone) skulde beflitte sig paa at gaa
sin Mand iinder Øyen. 8mst.II.3. Jeg be-
flittede mig . . paa at lære Anstand og
gode Manerer. Mynst.Levnet.90. beflit Dem
?aa at være lidt mindre stridbar. Hostr.
nt.l2. Gjel.R.81. jf. Feilb.

\\
(sj.) i perf

part. m. aktiv bet.: som bestræber sig (for),

(han) forblev (i Rom), ivrig beflittet paa
at udvide og uddybe sin kunstneriske
Dannelse. JLange.1.89.

\\
(sj.) om noget

konkr.: Monne dfet ikke være os saa høi-
ligen angelegen og nyttig, at beflitte os
paa Handels Skibe, som nogen anden Søe
Magt. OeconT.1.59.

t beflække, v. (ænyd. d. s.; efter ty.

beflecken, sætte pletter paa) kaste snavs paa;
tilsmudse, (især overf). Whigs og Torys
. . søger at beflekke hinanden ved de for-

hadte Navne af de smaa Partier (o : repu-
blikanere og jakobitter), som ere dem an-
hengige. Holb.Anh.221. At beflekke eens
gode Navn og Rygte. VSO.
befoderlig, adj. beiodre, v. se be-

forderlig, befordre.
befel, præt. af befale.

O beiolke, v. [be'fml'^a] -ede. vbs.

-ning (s. d.). (fra ænht. bevoLken, jf. hty.

bevolkern) 1) forsyne (et omraade) med
indbyggere; lade bebygge; gøre be-
boet. Moth.F280. Han befolkede forstyr-
rede Egne . . og øde Øer. Mall.SgH.687.

*med Liden og Stor
|
En guddommelig

Magt har befolket vor Jord. Oehl.IX.25.

II
(især overf.) Heib.Pros.IX.98. I Sjele-

sørgere, I har befolket Himlen, hvor vUde
der være tomt hisset, hvis I ikke havde
været. Kierk.XIV.184. Du er et Fantasi-
menneske; Du befolker Din Ensomhed
med Drømme og Billeder. Schand.UM.287.

jf: Hvad der i særlig Grad bidrog til at

10 give Datidens Tage Liv, var den Lyst til

at befolke dem med Spir, Kviste og Fløje,

der mere og mere greb om sig. TroelsL.

III.56.
II

(sj.) forsyne med mandskab.
en dansk Jagt, der kun var befolket med
fem til sex Mand. Hauch.II.188. 2) tage

ell. have (et omraade) til (fast) opholdssted;

bebygge; bebo. 2.1) i egl. bet.: de vilde
Folkeslag, som endnu den Dag idag be-
folke den største Deel af Jordkloden.

23 Heib.Pros.II.411. (af Noahs sønner) blev
hele Jorden befolket (Chr.VI: besat^ alle-

vegne. lMos.9.19.
II

paii. befolket brugt
som adj.: de høitberømte Universiteter i

et saa talrigt befolket Land maae tiltrække
en stor Mængde af Studenter. Ørst.VI.113.
Kysterne ere lidet befolkede af Frygt for
Sørøvernes Anfald. Molb.DHJI.61. Ing.
EF.V1.72. 2.2) (uegl.) opfylde; optage
plads i. de Figurer, som mest gaae ind

30 og ud hos min Onkels og befo&e hans
Aftenselskaber. CBernh.VII.ll. *underlige
Dyr befolked Vandet. Drachm.UD.266. jf:
de tyndbenede (møbler) med luvslidte

Fløjls Rygge, der ellers befolke elegante
Lejligheder for Herrer. Tops. II. 97. \\ i

perf part., især i forb. m. af ell. med:
Min Ørk var i dette Øieblik saa befol-
ket (o: fuld af levende væsner), at jeg halv
begyndte at frygte for Mangel paa Plads.

i) Bagges.L.1.248. Gadekjæret var tUfrosset
og befolket med . . Drenge og Piger, som
fejede hen ad de mange Glidebaner. Schand.
TF.I.4. if: Bunden er overalt blød, brun
Lerbund, befolket med mærkelige lang-
halede Fisk. Frem.DN. 102.

\\
(sj.) part.

befolket brugt som adj. næste Gang, jeg
er saa heldig at møde Dem (o: en ung
pige), ikke paa de befolkede Spadsere-
veie, men (paa volden). Chievitz. NF. 20.

50 Beiolkning, en. 1) (9 som vbs.; til

befolke 1 (sjj: bebyggelse. Islands Be-
folkning ved Nordmænd. MO. || til be-
folke 2. jf.: Følgen blev en natlig Ud-
vandring (o: af gengangere) og Befolkning
af de levendes Boliger i den uhyggeligste
Grad. TroelsL.XIV.277. 2) (konkr., koll.)

2.1) til befolke 2: de paa et vist omraade ell. i

en stat levende mennesker; indbyggerne af
et land, distrikt osv. (jf. VSO.). Landet (har)

60 havt en af TydsKe og Danske blandet
Befolkning. Molb.DH.1.269. Denne sæl-

somme Begivenhed bragte et stærkt Røre
i hele Rørvigs Befolkning. Bergs.BR.101.
Skovens Ejer . . levede paa Krigsfod med
Befolkningen. Pont. LP. VIII. 100. heraf
Befolknings-klasse', -lag, -tæthed
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ofl. 2.2) (sj.) til befolke Ia: mandskab (paa
fartøj olgn.J. *(tre) Smaasnekker, uden syn-

derlig Befolkning (Oehl.HJ.lOl: Beman-
ding/. OeU.(18él)JIIM. jf.: (han havde)

Grunde til at ønske (fabrikken) eller dens
Befolkning under sin Haand. Goldschm.

VIL559.
t beforderlis, adj. (ogs. befoderlig^.

(ænyd. d. s.; af befordre, jf. ty. beforder-
lich) behjælpelig, hvortil Kongens Ampt-
mænd . . skal være hannem beforderlige.

DL.6—6—4. (nederlænderne) lovede ikke
at være den landflygtige Konge (o: Chr.

II) befoderlig udi hans Foretagende mod
Riget. Holb.DH.II.199. Gram. Breve. 144.

VSO.
03 befordre, v. [be'for'dra] befordres.

Høysg.AG.125. O læses som o i . . befordre.
sa.Anh.21. (i befodre. IIolb.Intr.(1728).I.

255. sa.B:P.II.4 ofl. Heitm.Physik.9). vbs.

t -else (Rolb.Ep.II.369. Ew.V11.139), -ing

(s.d.). (ænyd. befo(r)dre, beførdre; fra ty.

befo(r)aern, bef6(r)dern, omdannet efter

fordre)

1) føre (personer ell. gods) fra et sted til

et andet; transportere. 1.1) om menne-
sker: (postmesteren) skulde befordre mig
frit til Magdeborg. Eiv.VIII.121. Han gik
strax ind paa hendes Forslag at lade Jens
K. befordre hende frem og tilbage. Schand.
BS.65. i paasken har statsbanerne befor-
dret over 50000 rejsende

j jf. bet. 3: Be-
fordre (1907 afvig.) Zenas . . og Apollos
omhyggeligen, saa at Intet skal fattes dem.
Tit.3.13. li ucgl: Spiller Nogen fordækt
her, saa kan han for mig vælge Vindue
eller Dør, jeg er Mand for at befordre
ham ud ad hvilket Hul, han finder for
godt. Schand. BS. 414. spøg.: befordre
over i evigheden olgn., berøve livet. Tu-
sinder af Mennesker vare strømmede ud
tU Amager, thi Mange følte Lyst til at se
(morderen) blive befordret over i Evig-
heden (o: blive henrettet). Davids.KK.358.
lait 599 Civilpersoner befordret over i den
anden Verden. Jørg.KR.124. 1.2) (post.)
om breve, pakker olgn. Ved gaaende og
løbende Bud befordres Breve og Smaa-
pakker. Schytte.IB.II.381. Ludv.

2) t betjene; ekspedere. Postbudet
maatte staae længe, førend han blev be-
fordret, VSO.

II overf: (Muhamed) kunde
befordre 40 Fruentimmer paa een eranar.
Solb.Bih.II.90. sa.Ep.IV.53.

3) arbejde paa, at noget lettes, udvikles,
har fremgang olgn.; fremme, du gjør vel,
naar du befordrer (1907: du vil gøre vel
i at fremme^ deres Reise saaledes, som
det er sømmeligt for Gud, 3Joh.6. Jeg
vilde holde ud endnu en Maaneds Tiid
med at gaae i Tyboes Huus . . for at .

.

befordre Magisterens Kierlighed. Holb.
Tyb.V.2. Hvad andre holde for Studerin-
gers Befordreise, holder jeg for deres
Sinkeise. sa.MTkr.479. det er en Borgers
Hovedpligt af alle Kræfter at befordre

det almindelige Beste. Etv.VII.101. (kok-

ken) befordrede Erkebispens Flugt fra

Sjøberg. Ing. KE. 11.255. Jeg har aldrig

kunnet fatte, hvorledes Polemik skulde
kunne befordre Sandhedens Erkj endelse.
Sibb.1.16. Schack.415. Dette Lægemiddel
befordrer Fordøielsen.F*SO.(a«5'e?ifca-
rod) Blev tidligere anvendt som Middel til

at befordre Appetit og Fordøjelse. Panum.
10 27.

II
(sj.) tilvejebringe; fremskaffe;

stifte, al den Popularitet, som Theater
og Trykkerpresse formaae at befordre.
Heib.ProsJv.167. de Penge . . kunde lin-

dre mange Klager og befordre megen
Nytte. CBernh.XI.54.

\\ f befordre til

trykken, lade en bog trykke. Til Vel-ædle
og Høj-ærværdige Doet. Thomas Kingo
. . Der Hans . . Kirke-Psalmer Til Tryk-
keriet befordredes. LThura.Poet.94. han

20 gav mig Fuldmagt til , . i Trykken at be-
fordre medfølgende , . Manuscript. Chie-

vitz.FG.10. jf. (spøg.): Holb.Bars.11.6. især

i bogtitler: paa nye iglen . . oplagt og til

Trykken befordret. Wadsk.l. Hr, Wilhelm
Heltis . . Curieuse Poetiske Skrifter . . til

Trykken befordret. Af H. H. Helt.(bogtitel.

1732).
II t m. person-obj.: hjælpe, hvis

nogen, som er skyldig, haver sine Mid-
deler i Kiøbenhavn, da skal den Rettis

30 Betiente, hvorunder hånd svarer, strax .

.

befordre Sagsøgeren til Exsecution. DL.l—24—42. Jeg er vist (o : vis) paa, at (hun)
befodrer mig i mit Forsæt, Holb.HP.1.3.

4) (nu 1. br.) ansætte som embedsmand;
give embede; forfremme. Adskillige be-
fordres til Ære og Værdighed, alleene
efterdi de staae under Øvrighed og Be-
fordrere, som have en unaturlig og for-

dervet Smag. Holb.Ep.IV.425. *man be-

49 riger ham, der alt er rig,
|
Hans Døttre

giftes. Sønnerne befordres, Hrz.XI.278.
smst.XV.215. Præster er der nok af, mange
flere end der kan befordres, Kierk.XI.212.
en Rigsdagsmand, der befordres tU et

lønnet Statsembede. Grundl.(1849).§62.

O Befordrer, en. (f Befordrere.

Høysg.S.115. Pamela.1.369). til befordre 3:

fremmer; hjælper; beskytter, enhver Client

eller Sollicitant er dydig og skikkelig udi

S) Patronens og Beforder ens Nærværelse.
Holb.MTkr.162. Jeg vil , , skrive til min
gunstige Herre og Befordrere og takke
ham for hans store Godhed imod mig,
Pamela.1.369. vi (havde) ret af Hjertet . .

takket den mægtige Befordrer af vor
Lykke. Blich.(1846).VI.24. Man fremstUler
saa ofte Insekterne som de Dyr, der mest
af alt ødelægger . . Vegetationen, i Virke-
ligheden bør de maaske nok saa meget

60 betragtes som dens Befordrere. Frem.DN.
580. jf. f: Friderik den Anden, en Be-
fordrer for Videnskaber. Mall.SgH.601.
Befordring, en. [beifcor'dreii] (f Be-

fodring. Falst.T0.24). flt. (kun i bet. I.2;

-er. {ænyd. d. s.) 1) til befordre 1. l.l) C9

som vbs. (man benytter) sig af Heste, Mu-
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ler og Æsler til Befordring. Schytte.IR.II.

379. Hun talte med Skovrideren om Vogne
til sit Bohaves Befordring. Schand.F.152.
rigsdagsmænd har fri befordring med stats-

banerne
i

1 .2) (konkr.) middel, hvorved noget

befordres. Ew.VI.86. jeg valgte netop denne
Befordring (o : sejlskib), fordi den er min-
dre hurtig end Dampskibet. Hauch.IV.8.
(amtmanden) havde indsendt (o: til mini-
steriet) en Fortegnelse over forskjellige mi-
litære Befordringer, som tvende Sogne i

afvigte Aar havde afgivet. MinSkr.^yiolSol.
apostlenes befordring, se Apostel 1. || især

om køretøj; vogn. Derfra vilde de Kunne
leje Bondebefordring til Aarhus. Blich.IV.
236. næste Dag satte Bertel . . Stjærten i

sin nye Vogn og kjørte efter Doktoren.
Op ad Formiddagen vendte Befordringen
tilbage. Aakj.VB.103. Han kører ud paa
Jagt eller Fiskeri i en lille Befordring
med en Islænder for. JVJens.NA.100.

(j

(sj ) om slæde: Endelig klingrede der Bjæl-
der i Gaarden, og Befordringen fra Ro-
struplund svingede op for Døren. JakKnu.
A.265. 2) t til befordre 2: betjening;
ekspedition. VSO. 3) O til befordre 3:

fremme, de Ting, som tiene til vor Fuld-
kommenheds Befordring og Vedligehol-
delse. Nørreg.Naturr.lll. Svedens, Uri-
nens, Stolegangens . . Befordring. Tode.

ST.I.7. Hrz.D.III.47. Til Befordring af

Skoleungdommens Kundskaber i Latin
havde han (o: en præst) . . ladet Terents'
^Andria" opføre i Koret for Højalteret.
TroelsL.VII.140.

\\ f gavn; nytte. *Hør
du, som Børn ej venner til

|
At giøre

Gafn og andet,
|
Hvad Regnskab mon du

fiøre vil
|
For Kongen, Gud og Landet?

|

il hvad Befodring voxer de
|
Ved saa-

dan Lærdoms Føde? Falst.T0.24. 4) O
til befordre 4: forfremmelse; avance-
ment, (jeg) havde aflagt den anden Prøve
. . og havde faaet saa berømmelig en Ca-
racter, at jeg ved næste Befordring blev
Baccalaureus. JSneed.II.49. De kan være
forsikret om en hastig Befordring. Jeg
kan allerede i Forveien ønske Dem til

Lykke med Kapitains Karakteer. Tode.
(Rahb.LB.n.421). Han er Fuldmægtig i

et kongeligt Comptoir og har Haab om
hurtig Befordring. Srz.III.75. Kierk.VII.
442. Brandes.XI.218. f Befordrinssi-
brev, et. [3] anbefalingsskrivelse. VSO.
-gedtg^erelise, en. [l.i] (emb.) LovNr.
36-'^U1873.§1.4. t Befordrins-skab,
et. d. s. s. Befordring l.i. VSO. Befor-
dringis-kontor, et. [l.i] (post.; foræld.)
kontor under befordringsvæsenet. En Stafet .

.

holdt an udenfor „det kongelige Befor-
dringskontor" (o: i Bingsted), hvis Skilt med
gyldne Bogstaver under en Krone og over
et Posthorn hang over Indgangsdøren til

Huset, hvor vi boede. Schand.OJ.l. -mid-
del, et. 1) [l.i] G) Æsler, som i disse
Egne er det sædvanlige Befordringsmiddel.
Iiauch.MfU.174. Postvæsenet skal enten

ved dets egne eller ved andre Befor-
dringsmidler sørge for Postens regelmæs-
sige Befordring. LovNr.57^U1888.§7. Stø-
vets vigtigste Befordringsmiddel er Luf-
ten. VortHj.IV3.221. 2) [3] f middel, der
fremmer fordøjelsen af medicin olgn. Til at
tage en Lægedom ind er Vand det sim-

f)leste Befordringsmiddel. VSO. -pas, et.

l.i] Jai seddel, der giver ihændehaveren ret

10 til fri befordring; fripas. Efter General-
kommandoens Befaling udsteder (general-

kommandointendanten) Kvarteranvisninger
og Befordringspas. Tjenesteregl.201. -tfirj,

et. [l.i] koll. (fagl.) : om vogne olgn. NatTid
Viol912.M.Till.l.sp.l. -væsen, et. [1] nogle
Spørgsmaal omVeien, Befordringsvæsnet
og de Landes geographiske Beliggenhed,
Ing.EF.VI.113. \\ spec. (post; nu foræld.):
institution, der varetog befordringen af rej-

20 sende med ekstrapost, dagvogn olgn. Pl.ysl794.
(der skete) en Deling af Postmesterembe-
det (o : i Bingsted). Min Fader blev . . Op-
synsmand ved Befordringsvæsenet; under
hans Kontor laa Extraposter, Dagvogns-
befordring, Bivognsbefordring tU Pakke-
gost og Diligence. Schand.0.1.5. Post- og
efordringsvæsenet ledes af en General-

direktør. Sal.XIV.575.
befragte, v. [be'frBgda] -ede. vbs. (sj.)

30 -else (VSO. MO.), -ning (Nørreg.Privatr.
III.262. Hage.HW). (ænyd. d.s.; fra ty. be-
frachten, holl. bevrachten) 1) ^ T leje
(skib) af andre til godsbefordring

;

fragte. Een Skipper, som lader sig be-
fragte fra een benævnte Stæd og til een
anden. DL.4—3—22. (han) befragtede
Skibe . . og afskibede (sæden) tU Holland.
Hjort.KritPol.Sl. Scheller.MarO. 2) (nusj.)
forsyne (skib) med ladning; lade; laste.

40 Ew.VI.76. de kostbart befragtede, forliste

Skibe. Heib.Pros.IV.229. Dette Skib var
efter Angivende befragtet med Kom.
Hauch. II. 69. 3) (1. br.) udleje (skib) til

godsbefordring. Den danske Generalkonsul
i Stockholm advarer . . danske Redere mod
at befragte til Sandø og Dals Savværker.
BerlTid.^V5l907.M.3.sp.6. Befk-agter, en.

J^ T til befragte 1: person, som befragter
et skib. Naar Contracter oprettis imellem

50 Skippere og Befragtere. DL.4—2—2. Las-
sen.SO.785.

t befred(ig)e, v. {ænyd. befredige;
efter mnt. bevreden, ty. befried(ig)en)

skaffe fred; berolige, (han maatte) dy-
bere randsage Skriften for at befredde
sin egen Samvittighed. Tychon.AB.64.

]|

stille ell. dæmpe (strid olgn.). den Uenig-
hed, som var imellem de høie Hoveder i

den Bergenske Stat, og hvad Deres Ex-
60 cellence havde forrettet, til samme at be-

fredige. Gram.Breve.120.
I. CP befri, v. [beifri-'] Høysg.AGJ.16.

-ede. vbs. -else (s. d.). {ænyd. d. s.; fra mnt.
bevrien, jf. ty. befreien)

1) gøre fri (af fangenskab, tvang olgn.);

sætte i frihed. Før dem af os, som ere

Reatrykt w/7 1919
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adspredte, sammen; befri dem, som trælle

iblandt Hedningerne. 2Makhl.27. (de) for-

fulgte de fremmede Hobe . . og befriede

Staden, smst.2.23. Eusebia . . befriede mig
fra denne Forlegenhed. Ew.YI.4. * Hvilken
Engel kommer hid

|
For at befrie mig

fra min Qval og Nød. IIeib.PoetJ.284. jf.

t ; Om nogen af Parterne, efter Trolovel-
sen skeet er, forseer sig med Tyverj .

.

da maa den Uskyldige befriis fra den
Skyldige (o : faa trolovelsen hævet), om den
det begærer. DL.3—16—14.§6.

2) fjerne hvad der tynger ell. besværer en;

fritage (for). *Du (o: Kristus) estkommen
|

At udbrede Haab og Glæde,
|
Og os Svage

I
At befrie fra Syndens Plage. SalmHus.

134.1. alle (vilde) følge med, paa det at

de kunde befries fra de U-leyligheder
man er underkastet udi fiendligt Land.
Holb.Herod.148. *Du (o : København) maa ej

beholde
|

. . dine gamle Volde.
|
Nu skal

Du befries, min kjære Stad,
|
fra dit snevre

Panser. Kaalund.321. \\ om noget fremtidigt,

truende: hindre, at noget ondt ell. farligt

rammer en; fri. ingen Støtte (vil) befrie

den svage Bygning fra Fald. Sporon.Breve.

1.130. Døden befriede ham . . fra den Yd-
mygelse, at blive fangen. Molb.DH.1.395.

II t (j'^^-) f^nse for en beskyldning olgn.; fri-
kende, (jf. Befrielse 2). At befries . . ved
Dom. VSO. befri sig ved (med) ed,
rense sig for anklage ved ed. den, som saa
sigtis, (bør) sig ved sin Eed at befrie.

DL.6—6—15. I overgaar brød jeg op min
Herres Chatoll, og toog 4 Rdlr. deraf, men
befried mig med min Eed, da jeg blev
examlnered. Holb.UHH.II.6. jf.: (den sig-

tede) bør Sagen ved sin egen Eed sig at fra-

lægge, paa det at hånd for videre Tiltale

sig kand befrie. DL.l—14—6. \\ befri
(sin) samvittighed, (sj.) lette sin sam-
vittighed. Dette som jeg her giør, er hver-
cken for at befrie Samvittighed, eller at

aabenbare Synder. Holb.UHH.IV.9. jf.:
saa vit Guds Ord tilstæder, og een hver
med een christen Samvittiffhed kand vide
sig at befrie. DL.6—3—4.

\\ f i forb. be-
fri af (nu: tor) noget: (kirurgen har)
befriet en ung Pige af 700 Kirsebær-
steen. Tode.^T. II. 88.

II
befri for (no-

get), især: forskaane for; lade slippe for.
(de katolske præster i Fredericia) have kla-
geligen andraget, at de med Indqvartering
blive bebyrdede . . bedende sig for Saa-
dant befriet. Reskr.'^^kl712. (man) befries
. . for at stave saa taabeligt for born:
V, e, 1, 1, siger vel, eller sluder. Høysg.AG.
116. Gud har i dette Aar befriet os for
Pest, Krig, Uaar. 7S0. MO. \\ befriende
brugt som adj.: virkende som en lettelse paa
sindet; vidnende om en følelse af frihed ell.

lethed. Tavse gjennemvandrede (de) den
overgroede Have; først da de atter stod
paa Landevejen . . drog Fris et befriende
Suk. 8chand.TF.I.134. her, hvor der er
saa aabent og saa befriende 1 /Sft*cLIII.40.

en befriende latter
\ || befriet brugt som

adj.: som ikke har, er uden (noget, der

nærmere angives); frigjort; fri (for),

*Hvor er det godt i Jesu Arme
|
Som

Skødebarn at sove ind
|
Og ved hans

Naades Bryst sig varme
|
Med et fra Sorg

befriet Sind! SalmHus.827.1. (kritik) er

noget som intet Skrift er befried for. Holb.

Heltind.I.a4': Det Grønlandske Hav er siel-

10 den befriet for Driviis. VSO. Molb.F.204.
som har (ell. vidner om) en følelse af lethed

og friJied: glade befriede Udraab. JYJens.
NG.43.

II. befri, V. {ænyd. befrie (sig), gifte

(sig); efter mnt. (sik) bevrien, jf. ænht.

(sich) befreien; nu kun sdjy.) fri (bejle)

til ell. gifte sig med (en kvinde). Moth.F
369. (han) Befriede siden Sal. Prof. Ra-
sehes Enke. Gram. Breve. 148. Wadsk.Bru-

20 dev.IV.Al ». det ækler mig . . at see Fruen-
timmer overgaae Mandfolk i Dristighed,

at see dem oftere selv frie end blive be-
friet. Suhm.I.185. jf.:

*Hvoraf mon jeg
skal troe den Tale-Maade kommer

|
Om

Fruentimmeret: De lade sig befrie,
|
Naar

Ægte-Standens Soel gaaer op med Vaar
og Sommer. Wadsk.73.

||
nu kun sdjy., i

perf. part. brugt som adj.: forlovet (om
pigen). Feilb.(Angel).

30 GI Befrielse, en. vbs. til I. befri. 1)

til I. befri 1. Jødernes Befrielse fra det

Babyloniske Fængsel. Holb.JH.1.529. *sUg
en Aand . .

|
Har jeg at takke for Be-

frielsen
I

Af Biergets Hule. Oehl.A.126.

(hun) havde kun lidet Haab om hans Be-
frielse af Fangenskabet. Ing.EM.III.168.

jf. bet. 2: døden kom som en befrielse for

den syge
j [^ ("iscer relig., overf.) om salig-

gørelsen ved Kristus: frelse, vi ere ikke af

40 dem, som hensnige sig til fordervelse,

men af dem, som troe til siels befrielse

(1819: Sielens Frelse;. Hebr.10.39.(Chr.YI).
om et Forsonings-Værd for vor Befrielse

skulde betales til nogen, saa skulde det
være til Gud. Eiv.VII.71. 2) til I. befri 2.

Baden.JurO.II.132. \\ især om hvad der vir-

ker som en lettelse paa sindet, det (var)

ham en Befrielse, at de Mennesker var
her til Stede, til hvem han kunde sige det

50 hele, som vUde tage Ansvaret paa sig.

JakKnu.GF.146. (han) talte saa kort som
muligt med dem, der hilste paa ham, og
syntes at drage et Befrielsens Suk,
naar han slap en af dem. 8chand.TF.il.

157. JPJac.II.13.
II t (jur.) frikendelse;

frifindelse. 1. Advocat: „Hvad som min
CoUega fremfører tU denne Misdæders
Befrielse, grunder sig alleene paa Gisnin-

ger." Holb.Jep.IY.6. sa.Kh.765. f Beiri-
60 elses-dom, en. [2] (jur.) frifindelsesdom.

endskiønt jeg kand have Aarsag til at

paastaae en betydelig Satisfaction, vil

jeg dog alleene lade mig nøye med en
simpel Befrielses Dom. Holb.Abrac.III.9.

-krig, en. [1] Brandes.YI.19. OP Be-
frier, en. til 1. befri 1. han, som er
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Miskundhed imod mig . . min Befrier, mit
Skjold og den, paa hvem jeg haver for-

ladt mig. Ps.144.2. naar Smerterne rase i

hvert et Ledemod, da anseer man ofte

Døden for sin Befrier. Basth. Tak (1782).
49. *Foran ham bæres Verdens Befrier
(o: et kristusMllede),

\
Rundtom lyde Psal-

mer og Litanier. Oehl.L.1.42. *Jesus, Frel-
ser og Befrier

|
Er dit dyrebare Navn.

Grundtv.SS.III.93. JPJac.II.54. O Be-
irierske, en. til I. befri 1: Hrz.XII.338.
Saa slap jeg da ud af min forheksede
Borg . . Befriersken var en køn, mid-
aldrende Kone. Schand.O.II.243.
befrugte, v. [be'frogfZa] -ede. vbs. -ning

(Krøyer.111.170. FrenlDN.662) ell. (nusjT)
-else (YSO. Kierk.1.4), jf. Befrugtigelse.
(ænyd. d. s.; fra ty. befruchten) 1) (sj.) gøre
(jord) frugtbar. Helten, der befrugter
Marken med Menneskeblod. Basth.Tale
(1782). 7. Jorden befrugtes af Gødning,
Regn. YSO. 2) (især naturv.) om den hand-
ling, hvorved den hanlige og den hunlige
hmscelle indgaar forbindelse: bringe (en
hun, en ægcelle) i en saadan tilstand, at

afkom udvikles. Hannen befrugter Hun-
nens Æg. YSO. Deres Tyr befrugter, ei

slaaer det Feil. Monrad.Ps.59. Der er som
bekjendt Insekter, der døe i Befrugtelsens
Øieblik. Kierk.1.4. omtrent fjorten Dage
efter Befrugtningen er Fosteret fuldkom-
ment uddannet. Krøyer.III.170. Hunnerne
(o : hos nogle sommerfugle) er i Stand til at

formere sig uden at blive befrugtede.
Frem.DN.596. Den Celle, som skal be-
frugtes, kalde vi (hos planterne) Ægcellen.
Sal.II.762. jf.: *(naturen) blev befrugtet
under Almagts Vinger;

|
Nu føder den.

Ew.II.124.
Il

(poet, sj.) modne. *Druens
Bær af Solens Ild befrugtes. Oehl.XX.57.
3) O overf. brug af bet. 2; især om aande-
lig indflydelse: fremkalde (nye) tanker
ell. følelser; paavirke; give impulser; in-
spirere. Eiv.Y.177. Aanden var, om man
saa tør sige, gjødet med fremmede Me-
ninger, ikke befrugtet af den store Natur.
Ørst.II.169. *(han var) Befrugtet af den
nyere Tids Ideer. Hrz.FrederikYlI.(1864).4.
hans Talent blev ved at være goldt, og
her ved den stille Fjord var der Intet i

hans Omgang, der kunde indvirke be-
frugtende paa ham. JPJacJI.187. med de
sønderjyske Bønder . . førte han et gjen-
sidig befrugtende Samliv. BiogrLex.XIII.
507. O Befrugter, en. 1) til befrugte
2: *0g siig, hvi LUien staaer og drøm-
mer . .

I

Mens i dens Bæger henrykt svøm-
mer

I

Befrugteren, det gyldne Frø. Hrz.
D.I.31. 2) til befrugte 3: Han blev en
kunstnerisk Befrugter og Befrier for . .

Kunstens Udøvere. Riget.^'^lsl913.1.sp.6.

\ Befrngtigelse, en. befrugtning. Ge-
niet er et Æg, der trænger til Varme, til

Lykkens Befrugtigelse, eller det bliver
et Vindæg. HCAnd.III.137. Befrugt-
nings-del, en. [2] (sj.) om kønsdekne

hos planter. 0rst.lII.19O. -dygtig, adj.

[2] (naturv.) Hunner, i hvis Sædgemmer
den af Hannen om Efteraaret indgydte
Sæd holder sig livskraftig og befrugt-
ningsdygtig hele Aaret igennem. Frem.
DN.750. -sterv, et. [2] (sj.) blomstersløv.

0rst.YIII.177.
CP befrygte, v. [be'frøgda] Høysg.AG.

104. (f befrygtige. Holb.'ilh.II.193). -ede.

10 vbs. (sj.) -else (YSO.), -ning (s. d.). {ænyd.
befrygte, befrugte; fra mnt. bevruchten,

jf. ty. befiirchten) frygte for; nære be-
kymring for. (nu især m. en at-sætn. som
obj.). dersom jeg ikke befrygtede at blive
opirret af Fjenden. 5Mos.32.27. vi be-
gyndte næsten at befrygte et Oprør. Bag-
ges.L.1.227. I har nu Intet at befrygte
af den Forræder. Han skal aldrig meer
see Dagens Lys. Ing.EM.II1.157. Fruen

20 spurgte ham, om han ikke vidste, hvem
den velklædte Herre var, der . . var ble-
ven kjørt over . . Fruen befrygtede . . at

det kunde være Justitsraad Petersen. Tops.

1.210. Schand.F.115. Skolelæreren . . gav
ham noget Papfr. Men Vogn hævede
Hænderne og rystede befrygtende paa
Hovedet — for lidt, meget for lidt. JY
Jens.HF. 149.

\\ f m. obj. og inf.: Under-
veys saae vj eendeel Orlog Skiibe, som

åa ieg befrygtede at være svendske. Æreboe.
166.

II
upers.: just derfore er den største

Uheld at befrygte. Holh.Plut.III.12. det
var at befrygte, at han let kunde mis-
bruge hendes store Lydighed. Gylb.(1849).
IX.167. Forsamlinger under aaben Him-
mel kunne forbydes, naar der af dem kan
befrygtes Fare for den offentlige Fred.
Grundl.(1849).§93.

\\ f refl.: Greven for-

sikkrede dem vel om, at de . . intet havde
40 at befrygte sig, men de troede ikke paa

hans Ord. HolbJ)H.II.310. sa.Hh.II.193.
YSO.

II t m. præp. for: hånd befrygtede
sig for ham (1871: saa fik han Frygt for

ham). lMakk.7.30.(Chr.YI). Børnene bør
straffes med Forældrene, efterdi man udi
dem kand befrygte sig for Forældrenes
Laster. Holb.NF.II.105. befrygte . . for
nogen eller noget. Høysg.S.95. f ibe-

frygtelig, adj. {ænyd. d. s.) som kan te-

so frygtes. *det (er) befrygteligt (o: man kan
vente), hans Appetit gaaer bort. Wadsk.
103. jeg vilde gierne mage det saa, at

jeg kunde om Natten være tryg for alle

Defrygtelige Anfald af vilde (dyr). Bobin-
son.I.112. PAHeib.US.19. der (bliver) at

spørge, hvorledes de sandsynlige eller be-
frygtelige Ulemper skulle kunne afvær-
ges eller forringes. HNClaus.OmKirketvang.
(1845).24. som adv.: Slægtninge og Tiunde

60 (maa) i visse Tilfælde ikke sværge, af

Aarsag at Slægtskab og Føjelighed kunde
befrygtelig forlede dem til Meeneed. Tul-

lin.IL50. befrygtige, v. se befrygte.

Befrygtning, en. fit. -er. {ænyd. d. s.; sj.)

vbs. til oefrygte; bekymring, (han hen-

giver) sig til de tungsindigste Befrygtnin-

|8*
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ger for Europas Fremtid. Brandes.XII.21.
sa.Volt.II.104.

beirymse, v. [be'frøn'sa] -ede. (nu 1.

hr.) især i perf. part" befrynset, for-

synet med frynser. Moth.F390. et langt
hvidt lOæde, hvis befryndsede Ender hang
ned til midt paa Brystet. Blich.II.183. be-
fryndsede Tepper. Seih.Pros.V.lOO.

f befryse, v. {ænyd. d. s.; efter mnt.
bevresen, jf. ty. befrieren) overtrække med
et lag af is; overfryse. (Regner Lodbrok
lod) giøre sig uldene Klæder, hvilke han
lod. haart belryse med lis. Holh.DH.1.63.

tj) befaste, v. [beifogia] -ede. vhs. (sj.)

-else (VSO. MO.), -ning (VSO. Sal.Y.1127).
(ænyd. d.s.; efter ty. beieuchten) gøre fug-
tig, let vaad. (marken) befugtedes af Ha-
vet. Suhm.IL216. Huuseierne (anmodes om)
at viUe, for at dæmpe Støvet, saalænge
ingen Regn falder, lade Steenbroen nogle
Gange daglig med Vand befugte. Pl.^^/i

1795. *en stille Foraarsregn,
|
Der rigt

befugter Jordens grønne Blomsterbed.
OehWG.202. Blich.ni.247. (tungen) kom-
mer til at befugte Læben — og saa er
Smagen dér. Drachm.F.I.198.

|| (landhr.)

om lettere vanding, der maa (i Vestjylland)

befugtes hvert Ide å 5te Døgn, naar Af-
grøden i stærkt Tørvejr ikke skal afsvides.
IjandmB.1.325. Befug^tning^s-eng, en.

(landhr.) Grænsen mellem Befugtnings-
enge og egentlige Vandingsenge (er) ikke
skarp. LandmB.1.325. -vandings, en.
(landhr.) en kortvarig Befugtning af En-
gen (Befugtningsvanding). Sal.V.1127.
befnldmsestige, v. [be'fulmægdiqa]

-ede. vhs. -else. {efter ty. bevoUmåehtigen;
jiwr.) forsyne med fuldmagt. VSO. Her-
ved befuldmægtiger jeg N. N. til at be-
styre min hele Formue. JurFormularhog.*
426. TroelsL.XIV.247. \\ især i part. he-
fuldmægtiget brugt som adj. de (er)

indsatte af Folket, som dets Befuldmæg-
tigede for at give og haandhæve Love.
IIorreh.II.228. Kierk.XIII.420. dersom
nogen af os ei personlig kunde være til-

stede, da betjente (vi) os af en aldeles
paalidelig Befuldmægtiget. Schack.444. eje-
rens eller hans befuldmægtigedes under-
skrift I

befænse, v. [beifæn'a] præt. (sj.) -te

(OGuUh.NT.147. Hauch.DV.ILll7); part.
-t, t -et (nolb.Ahrac.IL3. sa.Hex.V.5. Ew.
IIL.183). vhs. (sj.) -else (Seidelin.237. VSO.).
{ænyd. d. s.; fsv. befangia, egl.: gribe, jf.
glda. befange, fange (ænyd. befanges, gri-
bes, betages af, se befangen^, mnt. bevan-
gen, ty. bevangen; nu især spøg., gldgs. og
blæsten kun i perf. part.) 1) om sygdomme:
angribe; især i part. befængt, m. præp.
med (sj. af. Kierk.Xni.218). „Dette
Huus er befænget ..." — „Med Pest?"
Solh.Ahrac.II.3. (det er) fornødent at de
Befængte ikke ligge alt for nær (ved hin-
anden), men fordeeles i adskillige Huuse
og Lader. Tode.ST.IL48. Kierk.XUL218.

Findes Nogen (militærperson) befængt
med venerisk Sygdom, og det kan op-
lyses, hvor han har paadraget sig Smit-
ten. Tjenesteregl.128. man har endog Eks-
empler paa, at samme Sommerfuglelarve
har været befængt med flere Tusinde
Snyltehvepse. Frem..DN.677. Feilb.L.58.IV.
30. (sj.:) *Strax de (o: de af en slange
hidte blodaarer) befængtes med Gift, og

10 de slog i hørlige Pulsslag. Hauch.DV.lI.
117.

II
om lugt olgn.: forpeste (luften), at

det ikke tillodes (renovationsvognene) at

efterlade sig saadanne Spor, der især om
Sommeren befænger Luften den hele føl-

gende Dag. PAHeih.US.9L Hele Kupéen
var fuld af Duften af Verveine, hvori hun
havde vasket sig, for ikke at være be-
fængt med Lugt af Røgen. Bang.DuF.
169.

II
(overf.) om laster, fejl, ubehagelige

20 ting : Et hvert fornuftigt Menneske, som
hører de Laster at igiennemheigles, som
han selv er befænged med, søger at cor-
rigere sig. Holb.MTkr.217. Etv.IILl83.
*Ungdoms Feil mig aldrig har befængt.
Wess.205. (menneskene) forekommer ham
. . befængte med Overtro, Fordomme.
Brandes.IV.57. nu skal jeg forloves med
min Kusine . . Jeg er tvungen, forstaar
Du, befængt med Gæld. Esm.III.20. Vore

30 Marker og Skove er om Sommeren . . be-
fængt med vilde Huskatte. Bogan.II.95.

jf.: (denne) Stemning, der . . let som en
snigende Sygdom kunde befænge det hele
Folk. Monrad.FPB.Nr.2.6.

|| f om trolddom,
(djævle)hesættelse olgn. mit gamle Huus er
blevet befænget med Dievelskab. Holb.
Abrac.II.7. Jeg troer, at den heele Bye
er befænget med Troldom. sa.Hex.V.5.

2) (nu 1. br.) om personer: overføre smitte
40 (sygdom, iitøj olgn.) til andre; smitte. Man

beienges af den, som er besmitted. Høysg.
S.318. Saadan en Patient maae enten om-
komme eller ligger længe, og befænger
altsaa fleere end den ellers kunde giort.

Tode.ST. 11.46. et fuldt Ladegaardslem!
Skulde to saadanne Mænd tage et saa-
dant Svinebæst hjem og befænge hele sit

Hus med Utøj. Schand.SF.195.\\ f overf.:

Vore Stamfædre syndede, og beiængte os.

io OGuldh.NT.147.
O befærde, v. [be'fer'da] -ede. {<M0.;

dannet af færdes) færdes paa dl. i (et

sted), befærde en Vei, Steenbroen. Levin.

Og dog maa (Arabien) befærdes, gennem-
strejfes paa de lange, møjsommelige Ridt.
TroelsL.XlII.121. næsten altid i part. be-

færdet, (især: stærkt) brugt til færdsel, paa
Hjørnet af de befærdede Gader (Chr.VI.
afvig.). Ords.1.21. (gaden) var lang og smal

60 ogkun lidet befærdet. JPJac.jri.594. (Them-
sen var) befærdet med Tusinder af Far-
tøjer. Brandes.VIII.18. f befærdslet,
part. adj. {dannet til Færdsel) d. s. s. be-
færdet, den befærdslede Strandvei. Chie-
vitz.NF.14. smst.20.

befæste, v. [be'fæsdd] -ede. vhs. -else
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(s. d.), -ning (s. d.). (ænyd. d. s.; fra mnt.
bevesten, ty. befesten; jf. befæstige)

1) t9 gøre fast; fæste, han befæster
det med Søm, at det ikke rokkes. Es.
41.7. Steen maa lægges paa Steen, og
befæstes i den rette Følge. Mynst.Tale.
(1838).8. I Hanken af Kurven havde jeg
. . befæstet et Baand, ved Hjelp af hvil-

ket jeg kunde hisse den ned. Gylb.(1849).
IX.148. hun (tog) et prægtigt Diadem,
befæstede det til sit Hoved. Hauch.III.
124. Til Bunden befæstes Reden (o: hunde-
stejlens) ved at betynges med Sten og
Grus. BMøll.DyL.III.120.

\\
(sj.) om byg-

ning: *I Volden var befæstet | Mod Øst
en Port saa stor. S:eib.Poet.III.129. jf.:
Faderens Velsignelse befæster Børnenes
Huse, men Moderens Forbandelse opriver
Grundvoldene. Sir.3.8.

\\
(bibl.) du be-

fæstede Jorden, og den stod fast. Ps.ll9.

90. imellem os og Eder (er) et stort Svælg
befæstet (1907: fæstet;. Luc.16.26. jf.: den
Latinske Oplysning og Dannelse befæster
. . et svælgende Dyb mellem sig og alt

Folkeligt. Grundtv.BrS.335.

2) gøre fast mod angreb; beskytte ved
opførelse af fæstningsværker. Hvo som
bestiger Kongens Huus . . som er be-
fæstet med Muur, Grave, eller Planker.
DL.6—9— 7. (de) forsvarede de befæstede
Stæder, hvorudi de havde indsluttet sig.

Holb.JHerod.225. Byen var . . stærkt be-
fæstet paa trende Steder af Naturen, og
paa den fierde ved Konsten. Wana.
M.indesm.1.112. Grev Jacob befæstede Hu-
nehals i Nørrehalland. Ing.EM.III.165.
Kierk.YIII.287. (slottet) blev nu stærkere
befæstet, forsynet med tykke Mure og
Taarne. Goldschm.NSU. VII.19. Ubefæstet
lejr, især JgJ; fæstning med en indre sam-
menhængende linie (enceinte) og en ydre, be-

staaende af fremskudte forter. Sal.ll. 764.

3) CP (overf.) gøre fast, sikker; styrke.
ved Retfærdighed befæstes Thronen. Ords.
16.12. den, som var træt, befæstede (1871

:

styrkede; du. Ps.68.10.(Chr.VI). Ved hvilke
Midler opnaaes, ved hvilke forskiertses,
og ved hvilke befæstes (lykken) lettest.

Ew.VI.193. Venskabet med den mægtige
svenske Kong Magnus (blev) befæstet ved
den dobbelte Forlovelse. Ing.EM.III.166.
Bønnen befæster vort Samfund med Gud
og styrker os i Troen. Katek.§105. Lau-
rits og Else spaserede sammen og befæ-
stedes i Hengivenhed for hinanden. JY
Jens.HF.83.

|| (refl.; nu 1. br.J sætte sig fast;
vinde en stærk og sikker stilling, (kongen
spurgte) ham, hvad han skulde gjøre for
at befæste sig paa Thronen. Grundtv.Saxo.
III.173. Ing.LB.II.33. (hun) havde for-
staaet at befæste sig i sin Herskerindes
Gunst. Etlar.SB.153.

\\ part. befæstet
brugt som adj. Heller ikke Thorvaldsen
kunde, hvor befæstet hans Rygte var,
aldeles undgaae en ubillig og nedsæt-
tende Kritik. Hauch.MfU.241. Deres Kær-

lighed var saa ny og saa lidet befæstet,
og nu . . skulde den skaanselløst udsæt-
tes for allehaande Umildhed og Fare. JP
Jac.I.135. CMøll.PF.3. især: fast, sikker i

tro, moral olgn. (mods. ubefæstet;, (en kri-

sten bør) være vel befæstet i den natur-
lige Theologie. 0Guldb.NT.21. han skal
iWie ud fra sin Moders Øjne, før han er
bleven ganske anderledes befæstet, end

10 han nu kan være. Hostr.E.1.4. (der gives)

Bøger, som (skildrer) Laster, hvilke det
vilde være højst urigtigt at give uudvik-
lede Væsner i Hænde, uden at dette dog
. . gør dem mindre skikkede til at læses
af de mere . . Befæstede. Brandes.XII.40.

il f stadfæste. Naar Keiser Vou ti vil

befæste denne Frihed, saa siger han:
Tænker ikke, at jeg vil nøies med
Snak; Jeg vil vide Sandheden. OeconT.

20 YI.12.
Befæstelse, en. 1) (9 til befæste 1

II (f(^ff^') owi vejbanens øverste lag. Til tun-
§ere Færdsel kræves tykkere Befæstelse.
aUII.835. 2) (1. br.) til befæste 2. Moth.

F94. YSO. 3) CP til befæste 3. Retfærdig-
hed og dom er din thrones befæstelse
(1871: Befæstning;. Ps.89.15.(Chr.YI).
(kongemagtens) Udvidelse og Befæstelse.
Allen.1.21. Brandes.XII.228. Paa en Be-

30 fæsteise af det opløste Familjeliv nytter
det vist næppe at tænke. Pont.LP.YIII.
110.

befæstige, v. [beifæsdi(q)9] -ede. vbs^

-else. (ænyd. d. s.; fra mnt. bevestigen, jf^
ty. beiestigen) 1) (især fagl.) d. s. s. be-
fæste 1. at befæstige en Sandflade med
Sandgræsser, for deri at opelske Skov.
Andre8.Klitf.372. (filens) Befæstigelse sker
paa den Maade, at Du stemmer Filen

AQ mod et Stykke blødt Jern og med en
dertil egnet Hammer slaar Skaftet paa.
Vrmageri.2. 2) f d. s. s. befæste 2. han lod
(staden) sterkt befæstige (Holb.DH.II.721

:

befæste;, og omgive med nye grave. Holb.
DNB.267. sa.Hh.I.209. 3) (nu l.br.) d.s.s.

befæste 3. det kostede hannem baade
Møye og store Foræringer, førend hånd
kunde blive befæstiget der udi (o: i re-

geringen). Holb.Intr.1.326. de mange store

50 Herrers Venskab , hvormed han havde
befæstiget sig. sa.MTkr.l95. den Brug,
Regeringen havde gjort af Armeen til

Monarcmets Befæstigelse. Goldschm.BlS.
111.222.
Befæstning:, en. flt. -er. vbs. til be-

fæste. 1) tlJ til befæste 1
||

(bibl; efter

Yulgatas firmamentum, fast, solid bygning}
om himmelhvælvingen, firmamentet. Gud
sagde: der vorde en udstrakt Befæstning

60 midt i Vandene, og den skal skille imel-
lem Vand og Vand . . Og Gud kaldte den
udstrakte Befæstning Himmel. lMos.1.6,8.

jf.: da vil jeg lægge Oceanets Strømme
som en udstrakt Befæstning mellem dig
og ham. Hauch.III.328. især i forb. him-
melens befæstning: ai tænke sig (him-



123 beføje beferre 124

melhvælvingen) anderledes end fast, kunde
man ikke falde paa. Det var Himmelens
Befæstning, Firmamentet, som hvilede

paa stærke Støtter, f. Ex. de høieste Bjerge.

Ørst.1.65. HCAnd.VII.7. 2) til befæste 2.

SaUlI.835. heraf Befæstnings-kunst,
-system ofl. || især konkr., om anlæg, hvor-

med et sted befæstes; fæstningsværk. Be-
fæstningen og Volderne (var) paa visse

deducerede min Beføielse (o: til at over-

være et retsmøde) af Lovens 1—3—1 : „Bye-
Ting skal holdes offentlig." Schack. 204.
mine egne Kundskaber og min Beføjelse
tU at tale med (strækker) sig ikke længere
end til Kunsten. JLange.I.270. Forældre-
magtens Kendetegn er en Beføjelse til

privat Magtudøvelse over for Barnet. Vort
Hj.III3.63.

II
(sj.) i flt, om rettigheder olgn.

Steder . . kun i maadelig Stand. Holb.DH. lo Kongemagten træder kendeligt frem som
111.158. foruden dens egen Befæstning
har Byen . . et Kastel, og to smaa Forter.

Bagges.DV.lX.304. ECAnd.VII.61. JPJac.
1.41. jf.: (han) greb i Stoleryggen og stil-

lede sig bagved Stolen som en beskyttende
Befæstning. Schand.BS.352.

jj
(sj.) befæstet

sted ell. by; fæstning, hvad det er for

Stæder, som (folket) boer udi, om det

boer i Leire eller i Befæstninger. 4Mos.

det egentlige Tyngdepunkt, hvori efter-

haanden de forskellige Beføjelser samler
sig, der tidligere knyttedes til de parla-

mentariske Institutioner. Hørup. II. 244.
snist.III.179.

m befele, v. [be'fø'lal -te ell. (nu kun
bibl.) -ede (Ez.23.21. Ing.EF.III.104). vbs.

(sj.) -else (Moth.F442. Sibb.II.197.280),
-ing (Tops. III. 166. KPont. Retsmed. 1. 101).

13.19. 3) (især bibl.) til befæste 3. Ps.89.15 20 {ænyd. d. s.; efter ty. befiihlen) undersøge

(se u. Befæstelse 3).

befeie, v. [be'fcoi'a] -ede. vbs. -else (s. d.).

{ænyd. d. s.; efter ty. befugen, befugen, jf.
Føje) 1) (sj.) give ret ell. grund (til);

berettige, den Skarpsind og Kyndighed,
som de ved flere Arbeider have beføiet

os at vente af dem. Bahb.Tilsk.1796.609.
*Hvad kunde Dem beføle til vor Ordens
Hellige Eiendom at gribe an? Molb.DC.

ved berøring med fingrene; føle paa; be-
fingre. Ew.VIII.80. *Den Gierrige be-
føler nu igien |

Med magre Fingre sine

gyldne Mynter. Oehl.II.288. Jeg bukkede
mig og befølte Jorden, hvor jeg stod.

Winth.VIIL295. HCAnd.VI.124. Hun følte

en Trang til at beføle Stofferne, men
vovede ikke at give efter for den. Schand.
SB.18. hans blege Hænder gik befølende

44. hans faderlige Velsignelse . . beføjer 30 fra det ene til det andet som kendte han
og forpligter mig tU at tale saa. Qrunåtv.
PS.IV.319. 2) CP part. beføjet, berettiget
(til). Moth.F437. Høysg. 8. 200. skulde . .

ikke hver Borger, som seer fremmede og
farlige Sæder indsnige sig hos os, være
beføiet og berettiget til at advare mod
disse? Bahb.Tilsk.1791.419. Du har jo Ret,
Du er jo beføiet, naar Du lader Ironiens
Lyn ramme dem. Kierk.II.117. Hvor langt

ikke de mest dagligdags Ting. AndNx.
PE.II.49. jf. (overf.): Hemmeligheden (0:

en jernbanelov) var tagen fra hinanden i

en Mængde Stykker, som hvert for sig .

.

var i Cirkulation til Drøftelse og Beføling.
Tops.III.166.

II
(med.:) Beføling (Palpation)

anvendes meget til Bedømmelse af en
Legemsdels Sundhedstilstand. Panum.51.
\\ især om utugtig berøring: de bolede i

Forældrene ere beføjede til at gaa i Magt- 40 Ægypten . . der trykkedes deres Bryster,
udøvelse over for Børnene, kan der
ingen Regler gives for. VortHj.III3.63.

II
i udtr. som finde (føle, tro) sig beføjet

til, mene, at man har grund ell. anledning
til (at gøre noget); føle sig foranlediget
(til). „Jeg har ikke fundet mig beføiet
til nogen Udsættelse paa Bygningen og
dens Indretning" — sagde Borgemesteren.
Ing. EF. VII. 101. en Ide, som han føler

og der befølede man deres jomfruelige
Barm. Ez.23.3. (han) sagde tvetydige
Vittigheder og mønstrede Pigerne. Han
befølte ugenert hende, der havde slaaet

sig paa mig. AndNx.DB.112. usædelige
Tilnærmelser af korporlig Art, saasom
Beføling og Begramsning. KPontBetsmed.
1.101.

befere, v. [be'fø'ra] -te. vbs. -else (Ja-
sig beføjet til at antage ret med sin hele 50 cobi.Skr.59. VSO.). {ænyd. d. s.; jf. forføre
Hjærtens Overbevisning. PMøll.II.141
Kammerherren fandt sig beføjet til igjen
at ytre sig: — Tænker, Kapitelstaxten
bliver god i Aar. Schand.TF.1.276. Drachm.
T.169. Avtoriteterne troede sig beføjede
til at gribe ind. Aakj.VB.138.

\\
(sj.) som

har de nødvendige egenskaber ell. betingelser;
.kompetent. Hvilket vrængende Misfor-
hold mellem en Beføiets Dom og denne

SV. befora; foræld.) 1) rette beskyld-
ninger mod; anklage; især om usand-
færdige beskyldninger: angive uden
grund; bagtale. Kongens Befalningsmænd
(maa) ingen Superintendent for Kongen
beføre, naar hånd ikke er aabenbare be-
røgtet. DL. 2—17—22. Der var en riig

Mand, som havde en Huusholder; og denne
blev beført (1907: angiven^ for ham, at

Utilforladelighed. Kierk.XIII.425.
|| om 60 han ødte hans Gods. Luc. 16.1. Hun har

ytringer, følelser olgn.: som der er grund til

;

berettiget. Bahb.E.V.294. Dommerne
fandt denne Begjæring beføiet. Allen.L356.
G) Befegelse, en. flt. -r. egl. vbs. til be-
føje; det at være beføjet ell. berettiget til

laoget; berettigelse. Engelst.Nat.xxi, (jeg)

beført mig baade i mit eget Huus, saa og
hos Fremmede. Pamela.I.461. *Men er her
en Spion iblandt, |

der med sin Sladder,

Løgn og sandt, |
befører nogen ærlig

Mand. PAHeib.US.60L *det min Bøn for

mine Fiender være,
|
For dem, som uden.
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Skyld beførte mig. Bahb.LB.I1.515. hun
beføres for usømmelig Omgang med sin

Stifsøn. Grundtv.PS.11.13. hvorlunde han
af onde Mænd var beført og lagt for Avind
og Dadel. Hauch.V.266. Winth.HF.121. 2)
ved usandfærdige angivelser olgn. faa en til

at gøre ell. mene noget urigtigt; forlede;
vildlede; forlokke. *hendes falske Taa-
rer har beført Dig! IIegermL.Troub.111.
han skal tilstaa hvad han har faaet for at lo

beføre os. JPJac.I.åS. jf.: *Han tænkte
paa, hvor ofte | Beført og forraadt,

|
Hans

Haand var strakt mod Frugten,
|
Som ei

han havde naaet. Winth.HF.259.
'Beg, et, (sjældnere:) en (OeconT.III.57.

YareL?). [bai ell. (nu 1. br. i dagl. tale) be'q;
i ssgr. 'bai-, 'beq-] beg. Høysg.AG. 138.,

hest.f. beget, smst.37. jf. Arkiv.XI1.358. uden

flt. {æda. bik (Harp.Kr.308), pik (FlensbSt.

OS.jf.jy. beg og peg), oldn. bik, fra mnt. pik, 20

mhi. bech, pech (ty. pech^, jf. eng. pitch;
laant fra lat. pix) 1) det sorte ell. brune,

klæbrige stof, som faas ved kogning
(destillering) af tjære. (Moses's moder tog)

en Kiste af Rør og klinede den med Liim
og Beg. 2M0S.2.3. (Edoms) Land skal blive
til brændende Beg. Es. 34. 9. (faklerne)
vare besmurte med Beeg og Tiære. Holb.
Herod.382. *Hans Isse de bestrøge med
det kulsorte Beg. Oehl.HE.124. *Venetia- 30

nerne ved Vintertide
|
Det seige Beg i Ar-

senalet koge,
I
For at kalfatre Skibets lække

Side. CKMolb.Dante.I.126. Hage.''672. || i

sammenligninger. *Hver Aften er den (o:

en fugl) hvid som Sneen,
| Hver Morgen er

den sort som Beg. Winth.V.8. Himlen var
. . sort som et Beg. Sv Grundtv.FÆ.I1.22.
Dynerne lagde sig om ham som Beg, han
smeltede hjælpeløst ned i dem. JVJens.
HF. 81.

II
talem. og ordspr. have beg 40

paa fingrene 0: være tyvagtig (jf. be-
get 2.2, Begfinger, begfingretj. Moth.BllS.
VSO. Mau.I.61. jf. : en Hofmand . . er som
Nabochodonosors Støtte, sammensat af ad-
skillige Materier: Hovedet er af Glas,
Haaret af Guld, Hænderne ere af Beeg.
Holb.MTkr.56å. Hvo som rører ved Beg,
besmittes (o: daarlig omgang fordærver,
„smitter"), air.13.1. Mait.1.61. jf: den som
rører ved Beg, faaer sorte Fingre, siger ^
man for et gammelt Ordsprog. Etlar.DV.
111. beg og tjære er baadsmands ære, se

Baadsmand 1. 2) hvidt ell. gult beg, T
(renset) fyrreharpiks. VareL?254. Sm.II.
765. 3) (i ældre tid) jordemødres benævnelse
paaet sortagtigt stof (meconium) i nyfødte
børns indvolde (jf. Barnebegj. KritiskJour-
nal.1772.50. Apot.(1791).197. VSO.
begaa, V. [be'gå-] (f begange. DL.6—6—

18. Moth.G57.VSO.).præt.-g}kjpass.-f-gikkes 60

{Holb.Intr.I.ll), flt. (foræld.) -ginge (Holb.
JH.II.617. Winth.VIII.191); part. -gaaet

(f fk. -gaaen. Moth.G46. VSO.) ell. (foræld.,
i bet. i) -ganget, flt. -gangne. vbs. (1. br.)

-else (VSO.), jf. Begængelse. (glda. d. s.,

<Bnyd. begaa, begange; efter nmt. began,

ty. begehen; m.h.t. bet-udviklingen jf. lat.

obire)

1) (ialm.) udføre, udøve (enhandling).
t.l) især om hvad der er urigtigt, forkaste-
ligt, syndigt osv. (jf. bedrivej; i talespr.

næsten kun i udtr. begaa en fejl, en dumhed.
Drab, som af Barn begangis. DL.G—6—18.
(der) var begaaet mange Tempelran i Sta-
den. 2Makk.4.39. *Tilgiv begangne Synder.
SalmHus.50.2. de Fejl, som begaaes af de saa
kaldne store Hoveder. Holb.Ep.IV.314. 8.

Skilling i Røgelse, naar Barnet begaar noget
(0: er urenligt) i Selskab. sa.Bars.1.7. (et)

Mord begikkes (nu: blev begaaetj. sa.

Intr.I.ll. jeg begik den grusomme Uhøf-
lighed, at sige plat ud Nei. Eiv.VIII.129.
*hvad mon jeg da begik, | Hvorfor til

Straf jeg Nød, Foragt og Trældom fik?
Wess.218. *(jeg) kiøbte mig Absolution,
saavel

|
For alt begangne, som for Frem-

tids Synder. Oehl.C.243. Dumheder be-
driver man ikke, dem begaaer man. . .

En Synd kan man baade bedrive og be-
gaae; Feil og Forseelser blive kun be-
gangne. At bedrive bruges altsaa om at

foretage sig det, hvorved man paadrager
sig en svær Brøde; at begaae noget er
at foretage sig det, som aldeles misbuliges.
PEMull.^360. jeg har ikke begaaet noget
Mord. Heib.Poet.1.263. man begik den
Uforsigtighed at kjøre ham igjennem Byen
i en Hyrevogn. Hauch.IV.297. Jeg har
fejlet og syndet; men noget egenligt
Stort har jeg ikke begaaet. Goldschm.Il.
375.

II
i flg. tilfælde nu næppe br. : Frankrig

kand aldrig stryge den Haanhed og Spot af

sig, som den begik (o : paadrog sig). Gram.
Breve.79. de Muitaire, der have begaaet
(„gjort sig skyldige i") Leiermaal. Stampe.
1.190. begaae en Overdaadighed. OeconT.
V.105. Det er et . . slet Tegn, naar en
Forfatter er ængstelig for at begaae Mod-
sigelser. Heib.Pros.XA52. 1.2) -f uden ned-
sættende bet. (han) begik en god Gjerning,
naar han . . reddede sin Principal. PA
Heib.US.60. Den er ikke dydig, der be-
gaaer een eller en anden Dyd. Basth.AaT.
280. jeg vilde begaae de ædleste og
største Handlinger. Sibb.1.95.

|| S m. hand-
lingen som subj.: hænde, lad os faae En
(o: historie) som Du selv har oplevet; jeg
skulde da mene, til at der er begaaet Dig
meget i dine Levedage. Etlar.F.190. 1.^
(spøg. ell. iron.) om en ell. anden, især
kunstnerisk ydelse, præstation (et digt

olgn.). Synderen Andersen, der har be-
gaaet „Kun en Spillemand". Brandes.II.
272. *Homer begik | det Billed (0: et æsel)

om en Ajax. Drachm.DJ.II.64. Leo Pla-
centius har begået et stort digt . . hvor
alle ord begynder med p. KNyrop.OL.198.
Der blev begaaet flere Viser til denne
Fest. NicHolm.GA.85. Lægen Ole Bang
(fik) Skyld for at have begaaet baade
Tekst og Melodi (til „Elsk mig lidt og elsk

mig længe"). Arlaud.211.
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2) t helligholde (en højtid); fejre (en

fest) olgn. (jf. Begængelse^. begåe . . sin

fødselsdag. Moth.G42. den Høitidsfest, som
Landets Folk beginge til Ære for Dagen.
Winth.VIILlOl.
3) t komme overens, indgaa akkord

olgn. (med en). Han begik det saaledes
med dem, at &e. YSO.

4) refl. begaa sig. 4.1) {fra mut. sik

began, beskc^tige sig med, leve af (no-

get)) overvinde visse vanskeligheder;
klare sig. kunde jeg kun begaae mig i

denne Uge, saa haabede jeg ved to Tra-
goedier at fortiene saa meget, at jeg
kunde betale (gælden). Holb.Hex.I.l. (han)
begik sig (o: kom sig) denne gang, skiøndt
han ikke, uden efter 10 Maaneders For-
løb, fik sin Helbred igien. sa.Kh.982. *Nep-
tunus søgte til (o: forsøgte, stræbte efter)

Ulyssem at ombringe; |
Men ved Minervæ

Hielp begik Ulysses sig. Falst.Ovid.7. ingen
os bekiendte levende Legemer kan begaae
sig (o : eksistere) (i jordens indre). 8uhm.II.
72. I Dag kan man neppe begaae („nære")
sig for Hede. VSO. || nu kun (dagl.) om
forhold til andre mennesker: forstaa at
omgaas; komme ud af det (med);
hamle op med (i kløgt, list); klare sig.

Høm.Moral.I.33.Holb.Paars.)(2v. *Seel om
I eder vil begaa

| Og uforagtet blive,
|

I Ærbarhed nødvendig maa
|
Sit Pas og

Afsked give. Falst.41. en Tosse eller Ja-
broer begaaer sig ofte best. Tullin.III.

229. Hvorledes skulle jeg begaa mig i

fornemme Selskaber? Jeg har jo ingen
Dannelse faaet. Blich.IV.397. Brandes.VII.
630. Alverden maa lyve, for at kunne be-
gaa sig. Drachm.HI.148. praktiske Evner
og Amæg (er) en Nødvendighed for at

kunne begaa sig i Livet. 'VortHj.l2.lll.

JakKnu.S.118. Naar man har det Ydre,
som Deres Søster har, saa kan man be-
gaa sig, hvor det skal være. Leop.B.65.

4.2) (sj.; jf. l.ij. Madam H. kom til at be-
gaa sig med mange Unøjagtigheder (o:

tage fejl). CChristensen- Ordrup. Trækfugle.
(1905).104.
begabe, v. [be'ga'ba] -ede. {glda. d. s.,

„spotte"; fra mnt. begapen, ty. begaffen; nu
især spøg^ stirre gabende paa; betragte
dumt forundret ell. nysgerrigt; beglo.
vore Damer stimler til Concerter . . bare
for at begabe, og begabes. Rahb.Tilsk.1796.
13. den uædle Nysgiærrighed, hvormed
de begabes. Grundtv.Udv.I.178. den plumpe
Begaben. Heib.Pros.V.236. Man bliver be-
gabet. Hrz.XIV.267. denne pedantiske
Samvittighedsfuldhed, der paalægger den
Reisende . . at see og høre, beføle og be-

fabe Dit og Dat. Brøchner.Br.20. Drachm.
'Æ.30. nogle kulørte snottede Børn kom-

mer og begaber den Fremmede. JVJens.
0M.11.
begave, V. [be'ga'va] præt.-tAt; part.-ti

(^ fk. -en. Holb.Ep.1.83. sa.Herod.l4). vbs.

-else (s. d.). {ænyd. d. s.; efter ty. begaben;

nu næsten kun spøg. (især i bet. i) ell. som
part. adj., se begavet) 1) om hvad der kan
bortskænkes som gave : tildele (en) gave (r)

;

udstyre med gaver (værdigenstande olgn.).

især m. præp. med. du gav alle dine bo-
lere megen løn af dit, og begavede dem
(1871: gav dem Foræringer^. Ez.16.33
(Chr.VI). Du skal rigeligen begave ham
af dit smaa Kvæg og af din Lade. 5Mos.

io 15.14. (jeg)va.T bleven begavet med fire

Skilling. Holb.DR.II.4. han begavede
(ham) med et kosteligt . . Armbaand. Ew.
III.148. Han byggede og begavede et Ho-
spital. Blich.IV.37. *(vikingerne) gjorde sig
baade hos Læg og hos Klerk

|
Begavet (o:

forsynede sig, røvede). PMøll.1.65. Hvor man
kan blive besynderlig begavet paa sin Fød-
selsdag! Bøgh.JT.608. BerlTid?''lnl916.Aft.
3. jf.: i Grunden veed jeg Intet at for-

20 tælle Dig af den Art, som Du ellers bliver
begavet med af mig. PVJac.Breve.95. (jf.

2:) *(der var ej) Udsigt til, at Mille
|
Med

smaa Baroner ham begave vilde (o : skænke
ham børn). PalM.V.253. )| sj. (poet.) m. den
givne ting som obj.: bortskænke som gave.
*Rige vi synes paa Naade og Fred . .

|

Tjeneren glemmer saa ofte derved, | At
betroet er ikke begavet. Grundtv.SS.III.
394. 2) (mere ell. mindre uegl.) om hvad der

30 tildeles af skæbnen, naturen osv.: udruste
(med); udstyre (med); forsyne (med);
give; skænke; forunde, især m. præp.
med. *Kand Gud et Græs saa høyt be-
gave,

I
Hvad skal du da, min Siel, vel

have
I

For Prydelse og Herlighed ? Brors.
81. Naturen havde begavet hende med
Skiønhed. Suhm.(Rahb.LB.I.118). HCAnd.
V.155. de utallige Slægtninge, Vor Herre
har begavet mig med. CBernh.VII.4. Gud

40 har begavet Dem rigt med jordisk Gods.
Schand.IF.91. jf.: *Der vanker en Kunst-
ner ved Tiberens Bred . .!

|
Det iiskolde

Marmor hans tryllende Haand | Begaver
med Aand. Oversk.1.375. || i udtr. som
være begavet med, have (besidde) som
naturlig beskaffenlied. (fiskene er) indvortes
begavede med tvende Blærer. Suhm.II.78.
*Huulveien mod Havet

|
Nedluder saa

brat,
I

Med Skygge begavet,
|
Med Træer

50 besat. Oehl.SH.14. Heib.Pros.IX.llO. *Vi
er ei med Fjeld begavet,

|
Pegende mod

Himlens Blaae. Winth.III.251. især om et

menneskes aandelige (jf. Begavelse 1, be-
gavet 2) ell. legemlige evner: Arius var
begaven med et stort Pund af Veltalen-
hed. Holb.Kh.l90. (han var) begavet med
et hurtigt Hoved, en kostelig Lærdom,
og en u-gemeen Klogskab. Oram.(K8elsk
Skr.II.92). Birckner.(Bahb.LB.I.448). han

60 var begavet med usædvanlig Legems-
styrke. Hauch.III.108. jf: Er Du ikke
begavet? Skjønhed, Kraft og Sundhed
straaler jo ud fra dig. Schand.VV.329.
Begavelse, en. flt. -r (i bet. 2). « VSO.
(1793); vbs. til begave; jf. begavet, Be-
gavethed) 1) (den egenskab at have) betyde-
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lige ell. ikhe almindelige aandelige
evner (mindre stærkt udtryk end Talent ell.

Geni^. *(kritiken) skxanted noget under
Rahbeks Pen

|

(Med Pennen meener jeg
hans Aands Begavelse). Bagges.V.93. Be-
gavelsen selv er ikke det Gode, som var
den udmærkede Evne det Gode, den ind-
skrænkede det Slette. Kierk.V.133. smst.

IV.383. JLange.II.94. hans begavelse gaar
mest i retning af de matematiske fag

\

(sj. :) derimod har Du Genie og Talent og
overordentlig Begavelse til at blive min
Mand. Kierk.V.14. 2) (konkr.) begavet
menneske, vi maa finde os i at se Ge-
nialitetsniveauet sænkes og de store Be-
gavelser ligesom jævnede ud i Samfunds-
opgavers Tjeneste. 8chand.VV.315. Hørup,
denne betydelige literære Begavelse, med
det skarpe Hoved. sa. 0.1.225. BiogrLex.
XIY.131. bejsavet, part. adj. [be'ga'va^]

(spøg.: begavset. [be'gau'sa^] jf. Jesp.Nut.
256). egl. perf. part. a/" begave (2). 1) f (jf.
Naadegave. Rom.12.6) om præst ell. anden
forkynder : som har gode „gaver" til atpræ-
dike olgn. Moth.Gl66. VSO. MO. 2)« VSO.
(1793); jf. Begavelse) om person: i besid-

delse af, udrustet med betydelige ell. ikke al-

mindelige aandsevner; evnerig; talentfuld

olgn. Leth. (1800). MO. HCAnd.X.50L en
enfoldig Christen (lever) langt mere po-
etisk, end mang-t et meget begavet Hoved.
Kierk.XIII.352. (et) udmærket philosophisk
begavet Individ. smst.Y.54. *den sjeldneste
Kvinde,

|
saa aandsfrisk og begavet

|
som

fordringsløs og god. Kaalund.338. det er
skrækkeligt at være saa daarlig begavet,
som jeg er. Schand.F.65. Han var langt-
fra ikke dum, snarere maatte man kalde
ham en begavet Fyr. AndNx.PE.III.77.
(han) var godt begavet i sjælelig Hen-
seende. VBolm. Morten Jacques. (1 900). 13.

*Ja, hvor var dog Bob (o: hunden) be-
g'avset,

I
Roded' aldrig mer i Snavset.

Blækspr.1902.5. Gadeordb.^ -hed, en. [2]

(især hos Kierk.; jf Begavelse) en Pæl i

Kjødet havde jeg, Aands Begavethed (især
Phantasie og Dialektik) . . en enorm Ud-
vikling som Iagttager. Kierk. XIII. 568.
smst.YII.179.471.XI.97. I| (konkr.) begavet
menneske (jf Begavelse 2;. en saadan sj el-

den lykkelig qvindelig Begavethed (o : en
skuespillerinde) findes (vanskeligt) i meer
end eet Exemplar i hver Generation. Kierk.
X.333.
Beg-blende, subst. [1] (efter ty. pech-

blende; mineral.; jf. Begjærnmalm) Briin-
nich.M.313. De uranrigeste Mahner ere
Begblende og Uranokker, den førstnævnte
graasort eller næsten begsort. OpfB.^IY.
80. Christians.Fys.310. -blus, et. [1] (jf.
Begfakkelj. En Række af Begblus kastede
et brandrødt Skær over (slottets) røde
Mure. JPJac.I.183. -daab, en. [1] (nu
næppe br.) fyrværkerisagers neddypning i

beg; ogs.: beget, som anvendes dertil. Mil
TeknO.

bege, V. ['bai8 ell. 'beqa] -ede. vbs.

-ning (YSO. Skomagb.51). (ænyd. d.s.; jf.
mnt. peken, ty. peehen; jf. beget) be-
stryge (bearbejde) m. beg; oversmøre m.
^^9 (^/o*' at gøre noget vandtæt, holdbart
olgn.). beg (arken) inden og uden til med
Beg. lMos.6.14. *Eders Skib . .

|
Blankt

og nylig beget,
|
Ligge skal . . i Havn.

Grundtv.Bjow.28. (han) fik Bødkeren til

10 at bege endeel gamle Tøndestaver, Oversk.
L.123. „Du beger vel godt? . . det er tn
Svinelær." . . Pelle strøg Rispen. AndNx.
PEII.14. smst. 15. Skomagb.27.
begegne, v. [belgai'na] -ede. vbs. -else

(s. d.) ell. (sj.) -ing (YSO.). (ænyd. d. s.; laant

fra ty.hegegnen, af gegen, (hen i)mod) 1)

t komme (en) i møde ell. træffe (en). Da
Erke-Bispen kom . . begegnede ham tvende
Kongelige Lehnsmænd. Holb.Kh.742. sa.D

20 H.II.460. Falst.191. *Vor Brudgom nu er
nær,

| Begegner ham til hobe. Brors.252.
smst.74. han (spurgte) alle dem, som han
begegnede paa Slottet, derom. JSneed.IX.
78. II møde (en modstander, fjende) til an-
greb ell. forsvar. YSO. (overf.:) gendrive,
imødegaa (en paastand olgn.). De . . som
ikkun spøge . . i saa vigtig en Materie,
ere ikke værd at begegne. Eilsch.Phil
Brev.140. YSO. 2) f om (især ubehagelige,

30 ulykkelige, uJieldige) begivenheder: tilstøde;
hænde; vederfares. *Vær min Hielp,
hvad mig begegner, | Naarjeg synker, vær
min Stav. Brors.56. Gud . . vil styre det
Onde, som begegner os, til vores sande
. . Beste. Eilsch.PhilBrev.282. Under Veis
begegnede dem et stort Uhæld. YSO. 3)
("„daglig Tale". MO.; foræld., spøg. ell. dial.)

om handling ell. tiltale: opføre sig paa en
vis maade %mod (en person); behandle ell.

40 tiltale (nu især paa en uhøflig, foragtelig,

uvenlig maade). den eene begægner den
anden med nogen Usømmelig Ord, eller

Gierning. DL.4—2—22. hun (har) begeg-
net mig med største Høflighed. Holb.Ygs.
(1731).1.6. *0 Laml hvorledes skal jeg
dig (o: Jesus) \

For saa ret ubegribe-
lig

I
En Kierlighed begegne. Brors.28.

han begegnede sin Kone noget nær som
sin første Betient. Ew.IY.258. (man) be-

50 gegnede ham med Høiagtelse. smst.YI.
209. Jeg begegnes ilde afmin Mand, jeg
forhaanes af min Broder. Biehl.(Bahb.LB.
11.391). *jeg dem (o: drengene) skal paa
dine Vegne | med et Saltmadsfad begegne
(o: afstraffe dem). Grundtv.PS.IY.374. *Du
seer, det er en Mand med Baand og Stjerne

;

I
Begegn ham med Respecten, han kan

fordre. IIeib.Poet.I.380. begegne en Mand
. . med Grovhed, give ham et Øgenavn.

60 smst. 149. Goldschm.YI.55. Snakken gik,

de . . begegnede (ham) forekommende.
JYJens.FJD.5. Grev Rambaut (udvikler)

kynisk, hvordan man bør begegne Kvin-
der for at faa sin Vilje med dem. YYed.
B.130. Feilb. Esp.414.

||
(sj.) om ting: (han)

fandt (sin haand) ilde begegnet (o: med-

Reatrykt"/8l919 9
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iaget) (af et vognhjul). Blich.III.459. Be-
fegnelise, en, vbs. til begegne. 1) (til

egegne 2; hornh.) underlig hændelse.
Esp.22.414. 2) (til begegne 3; nu næppe
br. undt. dial.) (især: daarlig, uvenlig) be-

handling; medfart. vAph.(1759). V80.
saasnart han nærmede sig Stor-Skibene,
mødte han samme Begegnelse, som Kong
Svend. Grundtv.Snorre.I.314. aldrig havde
jeg tænkt, at jeg skulde møde en saadan Be-
gegnelse i dette Huus. Hrz.IV.158. Esp.414.

begejstre, v. [be'gai'sdra] -ede. vbs.

-ing (s. d.). (laant i 2. halvdel af 18. aarh. fra
ty. begeistern, jf VSO.(1793): „Et nyt Ord,
som man har begyndt at bruge i Poesie"; se

VilhAnd.A0.III.144ff. sa.BT.167; nu 1. br.

i højere stil (jf. Levin); jf. beaande) 1) f
fylde (noget livløst) med aandelige egen-
skaber. *Saa af den grædske Helikons

|

Begeistret Væld dircæisk Kilde springer.
Steners.(Bahb.LB.I.193). (Rafael har givet)

sine Malninger Liv, og begeistret sine
Figurer med et høystædelt Væsen. Wie-
dewelt.T.22. 2) vække sjælelige evner,
især følelse og fantasi, til livlig virk-
somhed; henrykke; (op)ildne. Vore For-
fædre . . begeistrede sig allerede for (o:

før) Christi Fødsel i 011 (o: kom i livlig

sindsstemning ved at drikke øl). Hallager.73.

II
især om højere (ideelle) følelser. 'Apoll be-

geistrede hans (o:Horats's) Barm. Steners.

(SkVid.VI.16). Jeg maae begeistres („in-

spireres") af en tiende Muse. PAHeib.Sk.
III.211. (passet) begeistrede mig til den
skiønneste Taksigelses-Tale der nogen-
sinde er strømmet fra mine Læber. Bag-
ges.L.I.15. Molb.(Bahb.LB.L31). Heib.Poet.
1.484. Kierk.V.13. »Bardens Harpe lød .

.

I
Da han begeistred Helte ved sin Sang.

PalM.IV.3. *Du henrev mig, begejstred
mig. Drachm.XJV.121. præs. part. som adj.:

Dette Vertshuus var . . ikke noget be-
geistrende Sted. Bagges.DV.IX.358. Kierk.
IV.281.

II nu især i perf. part. brugt som adj.:
begejstret, stærkt optaget (af en stemning)
ell. interesseret (i en sag); henrykt; ild-
fuld, vær De kun begeistret og forvild
Dem i Drømmenes Land. KMBahb.200.
Aarestr.85. (han havde) tænkt sig som sit

Folks Anfører, som en hellig begejstret
(„inspireret") Profet. Goldschm.I.144. *Var
ogsaa Du begejstret og ung,

|
steg din

Aand som en Ørn imod Solen. Kaalund.
157. om udtryk for en persons begejstring:
•Saa bøied' PoUio et gunstigt Øre til

sin Virgils begeistret Sang. SkVid.VII.
54. *jeg digter et begeistret Qvad,

| Og
Danerfolket lytter til min Sang. Oehl.L.
11.176. *Skialden sang med begeistret
Røst. smst.I.90. Folkets begeistrede Hyl-
dingsraab. Ing.EF.VI.lOO. den nyvalgte
rigsdagsmand blev hyldet med begejstrede
taler

j jf. : lad ham . . forkorte sit Liv i

Videnskabens begeistrede Tjeneste. Kierk.
VII.12. (jf.i; sj.:) Vi samlede i eet sam-
let Raab alle vore begeistrede og ube-

geistrede Kræfter. Bagges.L.1.28. Be-
gejstring, en. flt. (sj.) -er (Bagges.DV.
IX.370). {<VSO.(1793); vbs. til begejstre;

jf. ty. begeisterung) den egenskab (til-

stand, stemning) at være begejstret (2).

i svimlende Begeistring af gammelt 01.

Ing.EF. VII. 77. || især om højere (ideelle)

følelser (jf. Entusiasme, Udhu^. *i din ska-
bende Haand

|
Bruser Begeistringens Bæ-

10 ger. Zetlitz.II.235. *Den høieste Begei-
strings Himmel-Elv

| Henrinder uden
Sprudlen i sig selv. Bagges.IV.213. (i)

Inscriptioner paa Væggene (har rej-

sende) udgydet deres forskiellige Be-
geistringer. sa.DV.IX.370. *Begeistring
fra hans Øie lyner. 8tafeldt.l79. Kunst-
nerens Siæl maa sættes i en stærkere
Begeistring end de fleste Andres. Oehl.

(1851).XXV.185. *Med Begeistringens Ild

20
I

I den blussende Kind,
|
Stred Du for

Sandhed og Ret. Hauch. SD. 1. 94. (jeg)
overgav mig til en Begeistring, der lod
Ordene frit strømme fra mit bevægede
Bryst. Gylb.KV.236. Beundringen blev . .

til Begejstring, da Statuen af Odin første
Gang udstilledes. ITo^sf. F.45. „ægte, adelig
Heydenkamper!" udbrød Præsten med en
Stemme, der skjalv af Begejstring og Rø-
relse. JPJac.1.14. (kmistsamleres) tavse

30 Glæde og højrøstede Begejstring. KLars.
AH.28. Som Dreng havde Oehlenschlager
følt Begejstring for Ewalds Poesi. Vilh
And.AO.III.146. (om en stærkere, men mere
kortvarig stemning:) Man kan udføre et

mangeaarigt Værk med Entusiasme, ej

med Begejstring (Affekt). PMøll.II.435.

II
(sj.) brugt om en vis angstfuld sinds-

stemning. Svendene føler Intet til den
angstfulde Begeistring for (dronning Dag-

40 mårs) Liv. IIeib.ProsJV.216. Fortvivlelse
er jo ogsaa en Begeistring. Kierk.IV.93.
CP Begejstrings-beige, en. om en
stærk begejstring, der griber mange (fiere og
fiere). DdgN^h.'«/nl913. Till. 1. sp. 1. -elv,
en. (poet.; sj.; jf. Bagges.IV.213 u. Begej-
string^. *Kilden til enhver Begeistrings-
Elv:

I
Religion. Bagges.V.106. O -rus, en.

voldsom, ligesom berusende begejstring. Ploug.
1.27. i den første Begejstringsrus ryk-

so kede (de) ud mod Fjenden. Muusm.PS.96.
beget, part. adj. ['baio^ ell. 'be'qaf] 1)

behandlet (ved oversmøring olgn.) med beg;

bestrøget med ell. indsmurt i beg.
(kristne) bleve iførte begede Klæder,
hvilke man satte Ild paa saa at disse for-

fuldte Mennesker tienede til Fakler for

at lyse om Natten. Holb.Kh.67. *Baaden,
beget, løsned sig fra Stranden. Draehm.
UD.165. 2) gjoH plettet ell. snavset af

60 beg; (pletvis) oversmurt med beg. 2.1)

Moth.B120. beegede Klæder . . ere Søe-
mænds Liberie. Holb.DH.1.63. *denne min
begede Næve. Bagges.V.160. *(matrosen)
knuger den gamle, begede Hat. Winth.
IV.20. Skomager-Anton tonede frem i sit

Skødskind og med begede Fingre. JV
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Jens.HF.51. AndNx.PE.II.3å. (poet, spøg.:)

begede gutter ell. drenge, sømænd
(matroser), (jf. Begtamp^. *Græske Ma-
troser, begede Gutter. Bagger.II.341. DécH.

jf.: *(jrrog er nu Begmatrosens største

Gammen. Drachm.DJ. 1.122. 2.2) overf.:

klæbrig (ligesom besmurt med beg), i særhge
udtr.: have begede fingre, (spøg., nu
især dial.) være tyvagtig (jf. I. Beg 1,

Begfinger, begfingret), VSO. Mau.1.61.
Feilb. have en beget hjerne, have en
god hukommelse (især: evne til at lære

og huske det lærte), (nogle mener,) at en
Historici Qvalitet bestaaer alleene i at

have en fugtig og beeged Hierne. Holb.
DU. III. al V. han havde megen Vittig-

hed, en beget Hukommelse. LSmith.S.l.
23. ogs. om en person: han er en beget
hjerne

| ||
(nu næppe br.:) Hånd er beged i

sædet (o: rejser sig nødig, har „bly i en-

den"). Moth.B120. 3) begholdig; beg-
lignende; begagtig, beget jord • Feilb.

(jf. bet. i:) *man reiser op |
Et Baal af

beget Fyr og Bjergets Graner. Ing.RSE.
1.238. Beg-fakkel, en. [1] (jf beget 1).

Moth.Blld. Beegfaklerne blive overtrukne
med en Blanding af Beeg, Harpix og
gammelt Vox. Sallager. 143. Aarestr.lSO.
Begfakler (kastede) Lysstriber langt ud
over Vandet. Schand.TF.IL372. f -fln-

Ser, en. [1] (jf. begfingretj tyv. den glat-

Ævede Tyveknægt; den feige Begfinger
og lade Spitzbub. Biehl.Cerv.LF.I.213.
-fingret, adj. [1] især overf. (spøg., nu
mest dial.): tyvagtig (jf. I. Beg 1, beget
2.2, Begfinger;. Moth.B119. VSO. MauJ.
61. Feilb.

begge, pron. ['bæga] {glda. d. s., sv.

bagge, no. beggje, opr. gen. af IV. baade:
€eda. bæggi(æ), oldn. beggja, got. baddje;
ordet fik i middelalderen -s tilføjet som gen.,

hvorefter formen begge blev brugt som nom.
osv. (se Fest8kr.VilhThoms.3)) om to (per-

soner, ting osv.), der hører (forekommer)
sammen ell. har noget til fælles, som led

af en (naturlig) helhed ell. sammenknyttede
som to forskellige dele.

I) som adj. l.l) umiddelbart knyttet til

subst. i flt. (best. ell. ubest. f ). (de) fyldte
begge Skibene, saa at de vare nær ved
at synke. Luc. 5. 7. paa begge Sider af

Floden voxte Livsens Træ. Aab.22.2. brave
Folk af begge Kiøn. Holb.LSk.V.l. Chri-
stianus præsiderede udi alle begge Rigers
Rette (o : alle retter i begge rigerne). sa.Ep.
111.182. En Midieres Pligt er det, at stille

begge stridende Partier tilfreds. Ew.(1914).
1.32. Jeg kan ikke være begge Steder
paa een Gang. VSO. Enten skal jeg dø
lør Dig eller Du før mig, og begge Dele
er saa tungt. Goldschm.VIII.lS. begge
brødre ell. begge brødrene (begge de unge
brødre) er syge

j
begge forsøgene mis-

lykkedes
i

bære kappen paa begge faksler
ell.) skuldre, halte paa begge ben, hugge
med begge hænder osv., se Aksel, Ben osv.

II
mindre rigtigt ved fremhævelse af forskel

ml. to. de, som arbeide i begge Nationers
Sprog og Historie, gave os en Fortegnelse
af de Ord og Egenskaber, som adskille

begge Sprogene (o: de to sprog). JSneed.
1.247. Øen er tvedelt, og begge disse Dele
staa i . . skærende Modsætning til hinan-
den. Blich.IV.221. hun var den ældste
af begge (o: de to) Brude, smst.254.

||

10 (jf. bet. 2; især fS) ved subst, der betegner

2)ersoner (f ogs. i andre tilfælde) og staar
som subj., kan begge skilles fra dette ved
et verballed olgn. (jf. Mikkels. Ordf. 317; se

ogs. u. i.s). de (to) omtalte brødre er begge
syge

j
saaledes altid, hvis subj. bestaar af

to subst. (i ent): onkel og tante er begge
rejst (i talespr. ahn.: baade onkel og tante
er rejst; • f i flg. tilfælde : *For let at troe,

slet intet troe,
|
Er begge (nu: begge

20 dele er; lige farligt. Reenb.II.283. 'Ver-
dens Had og Verdens Gunst

|
Er dog

begge kun en Dunst. Brors.180. Stolthed
og Hyklerie vare ham begge lige afskye-
lige. JSneed.VI.315. 1.2) (ved konkr. subst,

især om personer) i forb. begge to (jf. I.3;.

*0g er dig min Arm til saa stor Behag,
|

Til Trøst og Roe; |
Skiøn Havmand, saa

skynd dig, saa kom kun, og tag
|
Dem

begge to! Ew.(1914).III.206. *saa langt

30 vi troe,
| At kunne øine begge to, | Os

begge to maaskee vort Øie svigter. Bag-
ge8.SkR.332. *thi de var haarde Halse,

|

de Drotter, begge To. Ploug. 1. 341. *Mus
og Rotte, begge to,

|
slap lykkelig af

Kattens Klo. Børneremser. (1867). 13. Hun
trykker deres Hænder begge to (0: tryk-

ker begge hænder). LBruunÆ.III.181. 1.3)

i forb. m. personligt pron. (i talespr. hellere

:

vi. I, de (os osv.) begge to), især om per-

40 soner, formedelst (]&istus) have vi begge
Adgang i een Aand til Faderen. Ephes.2.
18. Det Dobelte (aandelag) be^J^nder af

det Stødende, og ender i det Kort-jævne,
og er saaledes en blanding af dem begge.
Høysg.AG.14. *Saa hug han sit Hors med
sin Træskohæl | Og lod hende springe i

Vandet.
|
Den anden han dasked med

Tøjrepæl: | Saa maatte de begge fra Lan-
det. Blich.D.II.115. * Natten vaage de

50 begge, de begge maae hvile paa Jorden.
Heib.D.76. *Paa denne Rand af Volden

|

Kan Fangen see os begge. Aarestr.218.

*naar du (0: moderen) græd, og naar du
lo,

I
da lo og græd vi begge to. Stuck.

S.60.
II

adskilt fra subj. ved verballed olgn.

(jf. 1.1;. de vare begge nøgne, Adam og
hans Hustru, og de bluedes ikke. IMos.
2.25. De gaaer begge Haand i Haand op
imod Irmiels Grotte. Ew.(1914).Ll82. *Han

60 holdt ved Tømmen sin Høvedsmands Hest.

I

Gud veed, de var' begge trætte. Hrz.D.
11.117. vi maatte begge (to) skynde os

af sted ell. vi maatte skynde os af sted

begge to
i II i forb. m. personligt pron. i

gen. ell. ejendom^spron. (disse forb. omskrives

nu helst m. præp.-udtr.; jf. Mikkels.Ordf.

9*
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256f.). 1. 1 « 9^'"'-i foran pron. Da oplodes

begges deres (1871: Begges^ øyne, og de
kiendte, at de vare nøgne. lMos.3.7(Chr.

VI). begges vores Lykke . . beroede paa
mig. Gude.0.27. i begges vor og mange
andre gode mænds nærværelse (o: i nær-
værelse af os begge). ADJørg.II.139. 2. i

gen., efter pron. vores begges jordiske

Vandring. Crylh.1.4. For vor begges Skyld
maa jeg gaa. Drachm.T.llO. 3. (nu sj.)

uden -s, foran pron. begge eders Tilstand

gaaer mig til Hierte. Paméla.1.408. til

hende (er) begge eders Lykke bundet.
Grundtv.SnorreJ.243.

2) som subst. 2.1) O om personer (i tale-

spr.: begge to olgn.). *Den høie som den
ringe Mand,

|
Eens begge hos dig (o:

fud) gjelde. SalmHus. 116.1. *Høje Odin!
[vide Kristi

|
Slettet ud er Eders Tvist,

I
Begge Sønner af Alfader. Grundtv.MD.

20. *Nu er kronet begges Haaben,
|
Glæ-

den løst i begges Bryst. PalM.T.215. if.:

•Sjæl og Hjerte, møder begge,
|
Takker

Gud, I kan nedlægge
|
Eder under Her-

rens Ly! SalmHus. 85.1. 2.2) f om andet
end personlige væsener (jf. ty. beides; i tale-

spr. : begge dele olgn.). *Nvi leer, nu græ-
der han, nu begge giør tillise. Holb.MpS.
134. *Du giftes eUer ej, dig skal dog angre
begge. FJuel.LL.87. Kraft.VF.60. ^afgjør,

I
Om jeg skal hade eller elske dig! .

.

hvad at begge (o: de to ting) bør, og tør, og
kan du? Pram.II.165. *Min Broders Slæb
og Flid, min egen Kløgt,

|
Den, som for-

ener begge, haaber trygt. Oehl.I.321.
*Konge-Haand og Folke-Stemme, ] Begge
stærke, begge fri. Grundtv.PS.VI.233.
"»egSC-haandet, od/. [l.i] (ænyd.d.s.;

jf. ty. beidhandig; sj.) om person: som bru-
ger begge hænder lige godt. Moth.B120.
Spørgsmaalet, om man skal opdrage Børn
til lige kraftig Anvendelse af begge Hæn-
der, saa at de i Stedet for at være højre-
haandede, eller kejthaandede, bliver begge-
haandede. VorVngdom.1914.77. f -stedis,
adv. [l.i] (ænyd.d.s.) paa begge steder. Moth.
B12L VSO.
t Beg-grcTe, en. [1] de saakaldte

Beeggrever (er) de Stykker Fyrretræ,
der ved Tjæresmeltningen blive tilovers.
Funhe.(1801).IL635. -gryde, en. [1] 1)
gryde til at koge beg i. Moth.B119. Harboe.
Mar0.41. TeknMarO. „Det smitter," sagde
Fanden, han rørte ved sin Beggryde. Mau.
690. 2) (foræld.) jærngryde ell. rist, hvori
beg ell. beget tovværk brændtes for at lyse op
under aaben himmel (jf. Begkrans, -pandej.
VSO. MO. -hue, en. [1] (foræld.) d. s. s.

-hætte. MotkBllG. VSO. MO. -hændet,
adi. [1] (nu kun dial; jf. jy. -haandet
(leilb.)) d.s.s. -fingret. (Kalk!V.97). VSO.
Esp.42. -hætte, en. [1] (jf. sv. beckhatta,
ty. pechhaube; foræld, ell. dial.) en med beg
bestrøgen hætte, som trykkedes fast paa ho-
vedet af den, der havde skurv, hvorpaa hæt-
ten, naar beget var tørret, blev revet af med

et ryk (idet patienten sprang ned fra en stol

olgn.) for samtidig at fjerne saarskorpen.
VSO. MO. i udtr. springe fra beghæt-
ten (-hvien.Moth.B119), helbredes for skurv
ved hjælp af en beghætte. BiblLæg.SuppL
1867.199. i Medicinen rækker Sundheds-
Collegiet dem (o: „kloge koner") Haanden til

at lade Folk springe fra Beghætten. Kierk.
XIII.7. Feilb.IIL341.504. (overf.:) (han)

10 skulde være født paany, eller i aandelig
Forstand være sprungen fra Beghætten
og have taget sig et helt nyt Sind og
Skind paa. Drachm.X.206. ogs. : udsættes for
straf; straffes; revses. PLMøll.GP.20.
jf: lade alle dem, der ere ildesindede
nok til at gaae med kort afstudset Haar,
dem selv til velfortient Straf og andre
ligesindede til Exempel springe for Beeg-
hætten. Bahb.Tilsk.1798.259. ff f give en

20 noget at hænge sin beghætte paa,
(nu: at hænge sin hat paa^ give grund til

klage, paatale olgn. Saare naturligt var det,

efter de Ubehageligheder, man nys havde
. . havt med Minister Hailes, at man ikke
skiøttede om at give ham noget Nyt at

hænge, som Ordsproget siger, sin Beeg-
hætte paa. Bahb.É.IV.297.
Begine-, issgr. [be'grna] o^^s. Bergine-

(Moth.Conv.B75. Funch.MarO.II.13. Scheller.

30 MarO.), Birgine- (SøLex.(1808).17), Bagine-
(Sal.II.446). (fra holl. bagijne-, begijne-,
ty. bagien-; oprindelse uvis) ^ -raa, en.

den nederste raa paa et fuldrigget skibs ag-
terste mast (mesanmasten). VSO. Harboe.
MarO. -sejl, et. Harboe.MarO.
Begitning, en. (pott.) vbs. til begitte.

Sal.XrV.586. ogs. om resultatet : den saaledes

behandlede flade, (flisens) Ornamenter .

.

staar glatte, i gul „Begitning". FortNut,
40 1.1916.164. begitte, v. [be'gida] -ede.

(efter nt., jf. holL begieten, ty. begieszen;
pott.) overgyde halvtørre lervarer med
flydende (især „flammede") masser af
andre lersorter (for at give dem et smukkere
udseende). Mange af Saltholmsmotiverne
benyttede PhUipsen til Dekorationen af

begittede Lerfade. KMads.MalerenTh.Phi-
lipsen.(1912).37. Begitter, en. (pott.)

person, hvis arbejde det er at begitte. Social-

50 dem.^^kl904.
begive, v. [be'gi'va, talespr. be'gi'1

givet. vbs. (i bet. 1) f
-else (VSO.); jf. Begivenhed, (ænyd.
præt. -gav; part.

' :VSO.); Jf _ - - . .

fsv. begiva; efter mnt. begeven (ty. bege-
benj)

1) (nu kun dial.) afstaa fra; lade
fare; opgive (et forsæt, en rettighed olgn.).

han kunde ikke tvinge Proprietarierne til

at begive den Ret. HolbjEp.III.73. *Jeg
60 kunde sige meget meer,

|
Men see, jeg

det begiver. Falst.l8. *jeg sindet var,
f

Aldrig meere Vers at skrive,
|
Men det

Haandværk at begive. Wadsk.l3. *Thi
maatte jeg begive,

|
Hvad ei var Guds

Behag. Grundtv.Bjow.89. Ing.VS.III.13,
Hvis du ikke begiver (de gale ideer), saa
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vil jeg aldrig ønske, at du maa blive gift.

Hostr.G.162. ZakNiels.K.105. (han) havde
alt et giftigt Gensvar paa Læben, men
begav det. Aakj. (Klare DruerAO). Feilb.

TJwrsen. Esp.414.
\\ (efter %, begeben; nu

næppe br.) Y om veksel: afhænde. Kaper.

2) (refl.) om persons forandring af virk-

somhed, tilstand, sted olgn. 2.1) f m. h. t.

virksomhed ell. tilstand (især m. præp. til^;

(opgive ell. holde op med noget og) tage fat
paa, gaa over til (noget andet); give sig
til; give sig i lag med. Ptolemæus be-
fol . . at slagte dem, som ikke vilde be-
give sig (1871: bestemme sig til at gaae
overj tS de Grækers viis. 2Makk.6.9(Chr.
VI). Herren . . vil ikke, at nogen skal

fortabes, men at alle skulle begive sig

(1819: komme; til omvendelse. 2Pet.3.9
(Chr.VI). begive sig i (o: indgaa) egte-
skab. Moth.Gl53. VSO. fri Stæder . . be-
give sig (undertiden) under en absolut
Eenevolds Magt. Holb.NF.II.68. (da)
begav jeg mis' ganske rolig til at stu-

dere HoUats. Ew. VIII. 147. (jf 2.2:; At
begive sig til et Arbeide. MO. Jeg begav
(o: hengav, viede) mig (med al min kraft)
til mine Studeringer. Hauch.II.50. || om
genstand for omtcue, drøftelse olgn. indtil

den Messeniske Krig passerede intet .

.

merkeligt . . Jeg vil derfor strax begive
mig til den Messeniske Krig. Holb.Intr.1.7.

Suhm.II.187. Een Anmerkning maa jeg
. . giøre, inden jeg kan begive mig til

Hovedspørgsmaalets Besvarelse. Birckner.
IV.82. (jf. 2.2:; Vil jeg begive mig fra

Bryllupper, til Begravelser, da finder jeg
ligesaa meget Galskab ved de sidste, som
ved de første. Holh.Bars.I.l. 2.2) (især GJ;

m. mere ell. mindre tydelig ste dsbetydning

:

forføje sig; drage (af sted); rejse; gaa
osv. især m. præp. fra (nu i alm. : bort fra,

t af; ell. oftere til ('hen til olgn.). Vorned
maa ej begive sig af sin Husbonds Grund.
DL.3—14—6. De begave sig (til) London.
Holb.Ep.IV.219. naar (kongen) begiver sig
enten tU, eller fra Folkets . . Forsamling.
Schytte.IB.V.302. Vi begave os strax paa
Veien (nu alm.: paa vej;. Eiv.VI.5. (hun)
begav sig paa sit Kammer, under Paa-
skud af Hovedpine. Heib.Poet.X.13. *Nu
bli'er jeg gal, jeg mig bort vil begive.
Hostr.8pT.lV.10. begive sig af steåolgn.
Il m. mindre tydelig stedsbet. (jf. 2.i;. *Med
Simeon jeg far' i Fred,

| Og mig til Ro
(o: til graven) begiver. SalmHus.lOl.S.
(tjenestefolk, som) uden lovlig Aarsag og
Opsigelse begive sig af deres Tjeneste.
Stampe.1.449. Basth.Tale.(l 782).24. %un iil-

somt sig begiver
1 1 Dandsens . . Rækker ind.

PalM.fv.241. hine Eventyr . . hvori den
unge Kongesøn begiver sig ud i et eller

andet farSgt Vovestykke. Drachm.T.4o.
begive sig i kloster, i krig, paa rejse
(VSO.), paa flugt (MO.) ofl.

3) (refl., især upers.; foræld.) om hæn-
delse olgn.: tildrage sig; ske; indtræffe

(jf. Begivenhed). Hvis Misforstand og
Ueenighed sig i Kiøbstæderne begiver,
. . skulle Stigtsbefalningsmændene . . see
tU at dæmpe. DL.3—1—S. smst.1—2—19.
det begav sig (1907: skete; i de Dage,
at en Befaling udgik fra Keiser Augustus,
at al Verden skulde skrives i Mandtal.
Luc.2.1. Bahb.E.1.8. *de Omskiftelser, der
have sig begivet

|
Her i vort . , Fædre-

10 land. Grundtv.PS.II.454. smst.V.200. *da
begav sig, . .

|
At Træk for Træk en

Drøm ham præsenteerte | Hvad samme
Tid paa Vesterbro passeerte. PalMJV.
330. det begav sig . . underligt med (ham),
inden Enden tog. Folk fik ham til at

grine ad. JVJens.HF.135.
4) 4/ ('''^fl-) om et skib, hvis skrog (som

følge af høj søgang ell. havari) er blevet

lød i sammenføjningerne : give sig. Harboe.
20 MarO. IdrætsÉ.1.359.

|| (1. br.) ogs. om en
tovende, der har strakt sig efter at være
fastgjort: give sig. Sal.ll.767.

5) (refl., dial.) om kreaturer: dø; krepere.

For at en nyfødt Kalv ikke skal „begi'e
sig" (dø), skiærer man en Spaan af en
Hiørnestolpe i Kalvehuset og brænder
den til Kul, hvilket da blandes i den
Drik, man giver Kalven. Thiele.III.58. jf.
MDL.

30 Begivenhed, en. [be'gi-'v(8)n|he'8]

flt. -er. {dannet efter ty. begebenheit ved
midten af 18. aarh.) i) en i menneske-
livet ell. naturen foregaaet forandring (af
væsentlig art); tildragelse; betydnings-

fuld hændelse. vAph.(1764). i et Oprør
eller ved slig en anden Begivenhed. Ew.
VI. 78. den pragmatiske Historieskriver
. . veier Begivenhederne efter deres Føl-
ger. FrSneed.I.460. *Alt hvad der for to

40 tusind Aar tUdrog sig
|
Ved denne hel-

lige Begivenhed,
|
Skeer da hvert Aar

igjen paa samme Tid (9: i julen). Heib.
Poet.1.339. Menneskenes Dont og Begi-
venhedernes Gang i alle Jordens Lande.
HCAnd.VI.282. (jeg) fandt Leilighed til

at styrte mig i Begivenhedernes Strøm.
Gylb.I.106. midt paa Jyllands Hede, hvor
der ingen Begivenhed er (alm.: ingen
begivenheder sker olgn.), og hvor den

50 største Begivenhed er, at en Urhøne fly-

ver larmende op. Kierk.IV.425. jeg kan
forvandle Forlovelsen fra en Handling til

en Begivenhed, fra Noget hun gjør, til

Noget, der hænder hende. smst.I.341. er
(avisberetningen) en virkelig Begivenhed
eller blot et Digterværk? Hostr.US.IV.10.
Naar jeg kommer til at skælve, fordi jeg
trues med en ladt Pistol, sker der da
først hos mig en rent aandelig Begiven-

60 hed, skabes der en „Angst". CLange.S.59.

jf. f: Fablen om Frode den Fredegodes
Dage blev Begivenhed (o: virkelighed).

Olufs.NyOec.I^.149. \\
(især dagl.) spec. om

særlig betydningsfuld, opsigtsvækkende til-

dragelse olgn. jf. en stor begivenhed
olgn.: en Gang fandt de . . Sneppeæg, det
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var en stor Begivenhed. HCAfid.VI.236.

obs. i udtr. som: være, blive en begiven-
hed (ofte iron.). Naar en Tjenestepige

ægter en Tjenestekarl, saa gaaer Alt stille

af; men naar en Konge ægter en Prind-
sesse, saa bliver det en Begivenhed. Kierk.

VII.132. Hvert enkelt Fotografi, der kom
tU Kjøbenhavn, var en Begivenhed (o: i

1861). Brandes.n.515. Paa Axel og Val-
borgs Tid var det en Begivenhed for en
Dansk at komme (til Trondhjem). Bogan.
11.109. Esm.II.114. Stort blev smaat; det
ubetydelige, mest intetsigende blev Be-
givenheder. KLars.MH.242.

||
(især dagl.)

om et lams fødsel. Vore Mødre og Bedste-
mødre kendte ikke til Fødekliniker. Deres
„lykkelige Begivenheder" fandt Sted
indenfor Hjemmets fire Vægge. PoZ.^Va

1905. der ventes nok snart en begiven-
hed hos din broders

i || f m. en gen. olgn.

:

oplevelse. De maa fortælle mig Deres
Begivenheder forfra. Ew.VI.289. Élich.IV.

91. Kongen . . udspurgte (ærkebispen) om
hans Reiser og Begivenheder i fremmede
Lande. Ing.VS.1.103. *Betydningsfuldt har
du mig foresunget | Mit eget Livs Be-
givenhed. Heib.Poet.1.483. med denne Nat
endte vore eventyrligeBegivenheder. Gylb.
1.276. Er hans huuslige Begivenheder No-
get at tale om paa Prækestolen. smst.VII.
45. 2) t f„daglig Tale". MO.) m. præp. i:

omstændighed; tilfælde; lejlighed, det
kan være mig tilladt, . . at betiene mig
af en Lignelse, som jeg allerede . . har
brugt i en anden Begivenhed. Eic.VIII.
114. Han holder for, at Vandbrok i de
fleeste Begivenheder grundigst hæves ved
Skiærning. Tode.ST.II.72. hos (min) Men-
tor hentede jeg Raad i alle mulige Be-
flvenheder. Gylb.1.54. CP be^ivennedis-
JEittis, adj. [1] en saa begivenhedsfattig
og utmredsstUlet Tilværelse. Brandes.III.
20. G) -les, adj. [1] med ham levede hun
. . i et . . aldeles begivenhedsløst Ægte-
skab. JPJac.1.248. det Had, som uroBge
Hjærter har tU det Dagligdags, det Til-
vante, det Begivenhedsløse. smst.II.365.
O -rig:, adj. [1] Frøkenen kunde . . for-
tælle os . . Historier fra sit begivenheds-
rige Liv. GyrLemche.FS.290.
Beg-lærnmalin, en. [1] (mineral.)

d. s. s. Begblende. Sal.XVII.1073. -krans,
en. [1] (foræld.) krans af hamp ell. blaar
olgn., som er dyppet i (smeltet) beg og be-
nyttes som en slags fakkel, ('„bruges ogsaa
til at tænde (Huse, Skibe) i Brand med."
Levin.). Moth.B119. de Belejrede . . an-
tændte Frydens-Fyr, og udhængede Beg-
Krandse af vor Frue Spiir. Holb.DH.II.
184. Ing.LB.IV.32. (der var) et stort Bal
i det Borghesiske Palads. . . Begkrandse
brændte udenfor, og alle Faklerne . . bleve
stukne ind i Jernarmene paa Muren. HC
And.I.110. Drachm.PT.142. -kngle, en.

[1] (guldsm.) en i en hul halvkugle af støbe-

jærn udstøbt begklump, i hvis overflade

den bearbejdede genstand trykkes og
fastholdes. OrdbS. -knl, et. [i] (geol.)

en slags begsort brunkul. Funke.(1801).III.
212. Uss.AlmGeol.75. VareL.''75. \\ ogs. om
en slags stenkul, smst.

be^lo, v. [be'glo'] -ede. (jf. ty. beglot-
zen; tsær O) glo paa; betragte dumt
forundret ell. nysgerrigt; begabe. *Alle
begloede,

|
faa kun forstode

|
Digterens

10 Fingal og Frode. PAHeib.US.578. Be-
gloen blev regnet for en stor Ufor-
skammenhed. Rahb.Tilsk.1793.15. Winth.
HF. 74. (han var) Gjenstand for irri-

terende Begloen og pirrelig Mistænk-
somhed. Schand.F.6. (nu især i pass.:)

Drachm.BK.140. denne Følelse af at blive
bekigget i al Stilhed, at blive begloet . .,

den fik ham tU at fnise. AKohl.MP.II.69.
Beg-mand, en. [1] (spøg., dagl.) især

20 i udtr. give (en) en begmand, trykke
ens næse flad, idet man sætter tommelfinge-
ren imod hans næse (og de andre fingre
under hagen), (han) bevægede Tommel-
og Pegefinger . . ind mod hans Næse og
gav ham . ., hvad man i Drengesproget
kalder en ordentlig Begmand. Schand.TF.
1.234. de Næsestyvere, Bejmænd, Spark
og Stokkeprygl, din Rolle forpligtede dig
tU at modtage. Brandes.VI.266. Gadeordb.^

30 jf.: (han) fik sig en antagelig Begmand
ved at trykke Næsen flad i (en) Protokol.
CMøll.M.III.123. -merk, adj. [1] (nu
1. br. ell. dial.) mørk (sort) som beg. Moth.
B119. VSO. en begmørk Kobaas. Aakj.
VF.26. Feilb. -merke, et. [1] (nu 1. br.

ell. dial.) bælgmørke. Arbejdet foregik i Beg-
mørke. Aakj. VF.140. SorøAmtstid.''Viol908.

l.sp.2. -naad, subst. [1] ^ den stribe

af beg, der efterlades i en fuge (naad) i et

40 skibsdæk, som er blevet tætnet med beg. Sal.

11.767.

O begnave, v. [be'gna-'va] -ede. vbs.

-else, -ning (vAph.(1764)). (jf. ty. benagen;
1. br.) gnave paa ell. i. vAph.(1764). *Pe-
rus Muld,

I

Som Støvets blinde Slægt be-
gnaver. Eio.II.59. den enkelte Orm kan
begnave et Træ saaledes, at der kun be-
høves et Vindstød for at knække det.

Bergs.PP.103. (markmusene er) kraftige

50 Planteædere, der anrette adskillig Øde-
læggelse . . ved at begnave Rødder . . og
Blade. Sal.XII.405.
Beg-nellike, en. [1] ^ tjæreurt (tjære-

blomst), Lychnis viscaria L. (jf. Bégurtj.
HCAnd.VIII.32. JTusch.137. Beg-olie,
en. [1] Af Beeg destilerer man . . Beeg-
olie. VareL.(1807).1.71. ogs.: terpentin-
olie. VareL.^75.
Begonia ell. Begonie, en. [be-

60 'go-'nia, -a] flt. -ier. (fra fr. bégone (-nia),

dannet c. 1700 efter et personnavn) S( skæv-
blad, Begonia L. MentzO.Pl.374. HavebrL.""

69. *Se, Begoniens Blad, det skønne. Hol-
stein.D.^67.

Beg-pande, en. [1] (foræld.) d. s. s.

Beggryde. Moth.B119. Begpander blus-
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sede fra Taarnenes Tinde. Winth.VIII.191.
MO. -pap, et ell. -papir, et. [1] groft
(indpaknings)papir, fremstillet af a/fald

fra tjæret tovværk ell. overstrøget med sten-

kulstjære. VareL.^76. -patron, en. [1]

skruemodel (patron), bestrøget med beg (voks

ell. harpiks), som anvendes til drejning.

Hahndgern.209. -plaster, et. [1] plaster

af lærred olgn. bestrøget med beg (ell. en
begblanding), (brugt som trækplaster olgn.:) lo

Beegplaster . . bruges at smøre paa Skurv.
Apot.(1791).23. VSO. MO. VareL.''76. || tid-

ligere brugt af forbrydere olgn. til at sætte

for munden af den, der overfaldes, for at

hindre ham i at raabe. VSO. Skynd Jer I— han vaagner . .1 Begplastret for hans
Mund! — Arme og Ben sammen! Ing.
LB.III.85. overf. i udtr. som slaa, give
en ell. faa et begplaster for munden,
tvinge ell. tvinges til at tie. *Glæden slaaer 20

Begplaster paa hans Mund. Oehl.SII.27.

Mau.1.61. Er Redaktionen diskret? Du
har dog slaaet den et ordenligt Begplaster
for Munden. JLange.(Brandes.XlV.457).
„jeg . . beder Dig at holde Dig til det, som
er convenable . .." — „Ja, naar der skal
klistres et Begplaster for Munden af mig,
saa har jeg . . ikke mere at sige." Schand.
BS.277. sa.F.536. jf.(om bestikkelse, der skal
bringe en til at tie) : Han er lykkeligviis at be- 30

stikke. Noget har han allerede faaet af mig,
og et lUle Begplaster har iegher i dette Brev
(0: et pengebrev). Hrz.VlII.289. -preve,
en. [1] (tidligere:) pinagtig behandling, som
en nyantagen skomagerdreng blev under-
kastet: han skulde trække en beget risp, i

hvis ende et par tunge læster hang, frem og
tilbage over sin nakke, indtil han maatte
holde op paa grund af smerte. AndNx.PE.
11.13. 15. 40

begramse, v. [beigram'sa] -ede. vbs.

-ning. (især G)) gramse paa; tage fat
paa ell. om paa en hensynsløs, nærgaa-
ende, ublufærdig maade olgn.; beføle,
(ogs. overf). *man styrter sig i Nyden .

., |

beler, begaber og begramser Alt. Drachm.
FÆ.30. usædelige Tilnærmelser af kor-
porlig Art, saasom Beføling og Begrams-
ning. KPont.Retsmed.I.lOl. FMoth.Vagant-
viserne.(1913).160. EmilRasm.DL.159. 50

begranske, v. [be'gran'sga] -ede. (nu
næppe br.) granske (over noget); undersøge;
overveje. Moth.G228. Mon ikke Sagen
er begrandsket . . med al optænkelig Møie ?

Jacobi.Luxd.23. (det er) en Naturnødven-
dighed for den menneskelige Ånd, at be-

Sranske og undersøge alle Tings Oprin-
else og Årsag. Rask.I.187.

begrave, v. [be'gra'Va] præt. -ede ell.

(nu foræld.) -grov (Holb.Jn.I.108. sa.DH.I. 60

112. Molb.DH.II.298. Holst.Urania.(1845).

107); part. -gravet (fk. (foræld.) -graven.
ApG.2.29. Holb.Pern.III.l. Schand.AE.
155). vbs. -else (s. d.). (glda. begraffue;
fra mut. begraven, ty. begraben; det gi.

nordiske ord er jorde)

1) m. person-subj.: anbringe i et i jor-

den gravet hul (en grav), som derefter til-

lukkes (tildækkes med jord olgn.). I.1) ned-
lægge (en død) i en grav (til hensmul-
dring i jorden); gravlægge; jordfæste.
han ihielslog Ægypteren, og begrov Le-
gemet udi en Sand-Dynge. Holb.JH.I.108.
(som modsætn. til jorde ^/ Forbryderen bli-

ver begravet under Galgen, han bliver
ikke jordet. Paa en Valplads blive de
Døde ikke jordede, men begravne hobe-
viis i store Kuler. PEMiill.^240. \\ især:

paa højtidelig maade, under visse ceremo-
nier, bringe (et lig) i graven; jorde; jord-
fæste. Den, som sig selv ombringer .

.

maa ej begravis . . paa Kirkegaard. DL.
6—6—21. naar jeg døer, da skulle I be-
grave mig i Graven. lKg.13.31. Jesus
sagde . .: lad de Døde begrave deres
Døde. Luc.9.60. De begrove Kongen med
hans fulde Rustning og beste Klæder.
Holb.DH.I.112. Hvad nytter det Altsam-
men tU? Alle vi Mennesker skal ud og
begraves (o : skal dog engang dø). Goldschm.
V1II.16. OehlenscUåger ligger begra-
vet paa Frederiksberg kirkegaard

| f
(talem.): den som Begraver Hastig, har
mangen Gang selv giort drabet. M.0I.E.
(1723).Blv. jf: *„Hvor er han med den
daarlige Mave?" |

— „Dens Elendighed
vil mig tilsidst begrave („lægge i graven")."
Heib.Poet.L77. (overf.:) Vi, som ere døde
fra Synden, . . ere altsaa begravne med
ham ved Daaben til Døden, paa det at

(vi skal) vandre i et nyt Levnet. Rom.6.4.

II
om døde dyr, der lægges i grav paa (no-

get) lignende maade som mennesker. Fuglens
Liig kom i en rød, deUig Æske, konge-
ligt skulde den begraves, den stakkels
Fugl! HCAnd.V.159. Moppen var død i

denne Morgen og begraven her i Gaar-
den. smst.V1.168. overf. (talem.J: der lig-
ger hunden begravet, se Hund. H om
hvad der medgives den døde i graven. Kraft.
VF.340. Med Krigeren begravedes , . hans
Sværd og øvrige Vaaben, med Smeden
hans Værktøi. Wors.DO.i. spøg. („ned-
grave"): (de) giorde sig en uskyldig Spøg
af at begrave (hatten) dybere og dybere
med deres Stokke. Ew.VI.185. j| han er
baade død og begraven, og hans Grav
er hos os indtil denne Dag. ApG.2.29.
Holb. Pern.III. 1. Grundtv. ChristelPræd. L.

157. det er nyt at se dig; jeg troede, du
var baade død og begravet

j
I.2) (uegl.)

med visse højtidelige ceremonier stede en død
til hvile; bisætte; ogs.: følge til graven.
man (førte) Liget (af Svend Grathe) tU.

Viborgs Domkirke, og begrov det i St.

Kields Capel. Molb.DH.LI.298. At spørge
mig, om jeg er fornøiet den Dag jeg har
begravet min Kone. Heib.Poet.I.261. han
blev begravet fra Frue Kirke

j
han havde

udtalt ønsket om at blive begravet i stil-

hed
i

1.3) om endnu levende personer (ell.

dyr): nedlægge, indsætte olgn. i en grav
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(gravhule olgn.), som derefter (for bestandig)

tillukkes, især i udtr. blive levende be-
gravet. Brud paa Kyskhedsløftet straf-

fedes med, at (vestalinden) begravedes le-

vende. Sal.XVIII.209.
2) Ilden forestilling om gravning: til-

dække; skjule. 2.1) m. tings-subj., om
omsluttende masser (vand, sammenfy-
gende sne ell. sand, sammenstyrtende jord
olgn.): skjule, tildække olgn., især paa en
tilintetgørende maade. Commandanten
vilde før lade sig begrave under den ned-
skudte Fæstning, end han vilde overgive
sig. VSO. *Havet

|
I Nat . .

|
Mit Fartøi

har begravet. Oehl.HE.lll. Heib.Poet.I.404.

*Naar Sneen høit paa Marken staaer,
|

Den skjuler en begravet Vaar. Hrz.Lyr.I.
16. Sphinxer, halvt begravede i Sandet.
HCAnd.V.201. En Bænk ragede op med
Plankerne halvt begravne i Isen. Schand.
AE.155. Hjulet stod midt i Strømmen næ-
sten begravet af Vand. JVJens.FD.lOl.
Vesuv begravede Pompeji under aske og
lava

i jf. : de ere begravede („nedsænkede")
i Søvn, i Viin ; i Skuldes forbandede For-
tryllelse ere de begravne. Ew. III. 205.
2.2) m.person-subj.: (næsten) skjule sig selv
ell. en del af sig selv i noget. *Hrymfaxe,
den sorte, |

Puster, og dukker,
|
Og i Havet

sig begraver. Oehl.LJ.23. \\ især mere uegl.

(ofte spøg.). *Den fine Haand (laa) begra-
vet

I

I de slangesorte Haar. Winth.IIF.22S.
begravet i en mægtig Lænestol å la Vol-
taire, sad en lille Kvindeskikkelse. Schand.
VV.169. Han . . begravede sit Ansigt i sine
Hænder. Drachm.T.51. (han) begravede
sine Fingre dybt i Bøgens Mos. Mark-
man. Fort. 109. Hovedet blev begravet i

Thekoppen. OlfRicard. (MitHjem. 1 911 . 69.

sp.l). hans Fødder var begravede i et

Par store Træsko. Hjemmet.l913.602.sp.2.

jf: man kan observere meget over Ran-
den af en Avis, naar man bare passer at

begrave Øjnene i Spalterne i rette Tid.
JVJens.OM.109. han staar altid med hæn-
derne begravede i bukselommerne

j

3) (overf.) i udtr. for ubemærkethed,
forglemmelse olgn. 3.1) anbringe noget
paa et saadant sted ell. paa en saadan maade,
at det (næsten) ikke bemærkes, (ofte ned-
sættende, beklagende olgn.). (digtene) ligge
begravne i det . . danske Bibliothek. Bahb.
Tilsk.1791.431. et glemt Tidsskrift, hvori
jeg en Gang . . begravede en Del Toner
og Tanker. Gh-undtv.PS.IV.355. i gamle
dage laa pengene ofte godt begravet
paa kistebunden I ('fa^m. .7 begrave sit
pund, se u. Pund. begravede byer
(steder), (selskabs)leg, som bestaar i at finde
navne paa byer (steder) ved at udtage (vælge)
ord (stavelser ell. bogstaver) i en sætningsfor-
bindelse. begravede Byer .. f.Eks.: „Jeg gav
Dig et Slag, Else"— Slag— else. Legeb.II.
149.\\om personer: anbringe paa et afsides,
(næsten) utilgængeligt sted, i en af-
knog af verden olgn. Pram.VI.161. Deres

(hustru) skal hun aldrig blive, før vUde
jeg begrave hende i et Kloster. Ing.EF.
1.217. (især refl.:) Hvorfor begrave Dem
i en eensom afsides Egn. PAHeib.Sk.I.137

.

ThomLa.AII.264. (han) vilde (ikke) be-
grave sig (i en lille by), naar (han) kunde
slaa sig igjennem i Kjøbenhavn. Gjel.GD.
31. Esm.II.146.

J|
om stærk (og stadig)

optagethed af (fordybelse i) læsning, stu-
io dier olgn. (være, sidde (osv.) begravet).
Hånd er gandske begraven i sine stu-

deringer. Moth.G233. ligge begraven i

sine Bøger. VSO. MO. han sidder begra-
vet i bøger og papirer fra morgen til

aften
i
3.2) (især t3j bringe i forglemmelse;

(søge at) glemme; (søge at) bringe noget ud
af verden; faa til at forsvinde, op-
høre olgn. *Jesus vil Hellighed have,

|
At

vi vore Synder begrave. Kingo.188. jeg
20 har i Sinde at begrave ald min Fortræd

udi et Ruus i Dag. Holb.GW.I.l. sa.Paars.

156. *jeg kand min Sorg i Vers begrave,

I

Jeg prøver, om jeg kand faa Tanker fra

mig vendt. Falst.Ovid.126. (hvad jeg har
skrevet) sk&l begraves i Forglemmelse.
Eio.(19l4).I.3. Et skiønnere og herligere
Aandsliv . . kalder os fra Egyptens . . be-
gravne („fordums") Liv og Pragt. Molb.F.
312. *A1 Verdens Glæde begravet laae;

|

io Nu frydes vi alle Dage. Ing.RSE.VII.234.
Lad nu alt Det være begravet og glemt.
HCAnd.VII.118. Kongen .. lovede at be-
grave i evig Glemsel Alt, hvad han.,
havde forbrudt. Allen.I.153.

||
(spøg., især

polit.) om lovforslag olgn., som man ikke

ønsker fremmet, men som man ikke ligefrem
vil forkaste: henvise til senere behand-
ling i et udvalg, hvor det da i stilhed kan
forsvinde (jf. Begravelsesudvalgj ; „ (ned)-

40 svlte". D&n. forslaget fandt ikke megen
tilslutning og er nu begravet i udvalg

i

Begravelse, en, \ et (Gram.Breve.
175). flt. -r. {ænyd. d. s.; jf. ty. begråbnis) 1)

vbs. til begrave (især i bet. 1); ofte om selve

højtideligheden (ell. de ledsagende cere-

monier); ligbegængelse;jordefærd. Naar
de Fattige hendøe, da skal dennem for-

skaffis een ærlig Christen Begravelse. DL.
2—19--13. Præd.6.3. *Hvor vil dend i sit

50 Huus sig vente nogen Lycke,
|
Som for

Begravelse kun gir et to Marks Stycke.
Holb.Paars.79. eiengangBegravelsen undte
man de Myrdedes Liig. Molb.DH.I.176.
han fik en deilig Begravelse med Laugs-
faner og Musik. HCAnd.VI.334. jeg (hørte)

den store Klokke ringe til Begravelse.
Hauch.IV.386. Sommetider spiller hun ved
Klaveret, men det er altid i en Tone, som
om man skulde til Begravelse (jf. Begra-

60 velsesmusik;. Schand.F.180. TroelsL.XIV.
193. (billedl.:) *Tak skee hans lærde Ro-
den Nat og Dag, |

Den gamle, syge, døde,
gode Smag

|
Fik derved dog en christelie

Begravelse. Bagges.V.93. (overf.:) den Af-
ten var der i alt Fald Kamp paa Liv og
Død (i teatret), mens Drachmann-Aftenen
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fra først til sidst var Begravelse fo: en
bedrøvelig forestilling). Nans.P.79.

|| (jf.
Begravelsesgilde^. om gildet (selskabelig

sammenkomst i anledning af en begravelse).
*(præsten) aad for fire, drak for fem

|
Ved

alle Bryllupper, Begravelser og Barsler.
Bagges.I.181. *man (o: præstefamilien) faar
hverken Vaadt eller Tørt

|
Ved en Be-

gravelsel jB«;Æ.J).47.
||

(sj.) om processionen,
det højtidelige (begravelses)optog : gaden er lo

afspærret for al færdsel, da begravelsen
(o: en stor militær b.) gaar denne vej

j

2) stedet, hvor en er begravet; gravsted
(uden for dial. nu næsten kun om et større

(familie)gravsted (i en kirke, et kapel olgn.)).

Ingen maa sælge nogen Begravelse i Kir-
ken . , uden Kirkens Forsvars Samtykke.
DL.2—22—34. Wadsk.17. ieg (saa) Tsare-
nes prægtige Begravelser og den riige
Domkierke. Æreboe.140. (hm) har ladet 20

oprette en Begravelse for sin unge Brud-
gom. JSneed.IX.18. Beenraden . . stilledes

i Nische af Menneskeknogler, som de
fandtes her i Klosterets Begravelse (0:
gravkapel). HCAnd.VII.369. Gylb.1.262.
Abraham eiede kun en Begravelse i Ca-
naan. Kierk.III.310. (Alexander den stores

lig blev) bragt til Ægypten, hvor det blev
bisat i en storartet Begravelse. JLHeib.
LD.112. Feilh. \\ aaben begravelse, 30

gravkapel (familieoegravelse olgnT), hvor man
kan se ell. komme ind til kisterne (idet det

blot er lukket med en gitterlaage olgn.) (jf.
aaben 2.^). (han) blev staaende . . ved den
aabne Begravelse; . . den nærmeste Kiste
var den mindste. IICAnd.IV.308. Tandr.
H.ll. især i udtr. ligge i aaben begra-
velse: Tinsoldaten var falden gjennem
en Sprække og der laae han i aaben Be-
gravelse. HCAnd.VI.92. Schand. AE. 351. 40

lukket begravelse, (1. br.) lukket, til-

muret gravkapel olgn. en Stank, ligesom
den, der udbryder af lukkede Begravelser,
JSneed.(Rahb.LB.I.496). \\ om højlagte lig.

der findes Begravelser i samme Høi baade
fra Steenalderen og fra Broncealderen.
Andres.Klitf.71. 3) {bogtr.; jf. sv. lik i sa.

bet; mods. Bryllup) sætterens oversprin-
gelse af et ell. flere ord i manuskriptet.
Bøgh.DD.1866.181. en „Begravelse" (maa 50

ikke lade) et yderst sparsommeligt Mel-
lemrum mellem Ordene blive tilbage og
paa denne Maade ødelægge det harmoni-
ske Rumforhold. Selmar.'67. smst.59. Da-
nia.III.53. Sal.III.266. BegraTelses-,
i ssgr. (ogs. Begravelse-^, til Begravelse 1.

II formsn uden -s briiges ikke mere, men var
tidligere ret alm., jf. Aa?fe.F.7^. Begravelse-
Penge. DL.2—i3—ll. Begravelse-Vers.
Holb.LSk.II.2.V.9. samt VSO.: „I Sammen- 60
sætning bruges det . . gemeenligen i No-
mtnat., dog undertiden og i Genitivo."
-bal, et. (dial.) d. s. s. -gilde (jf III. Bal).
MaglPet.F.II.26. -bog, en. (foræld.) d. s. s.

Kirkebog. KCarøe. Studier til dansk Medici-
nalhist.(1912).170. f -brev, et. (jur.) bevil-

ling til at foranstalte begravelse paa anden
maade end alm. tilladt. Forordn.^^UlSOO.III.
§11. LovL. 1.524. -gilde, et. (især dial.;

jf. Begravelse 1 slutn., -balj. HCAnd.VII.
103. Bek."hil889.§8. Feilb. -hat, en. (især
spøg. ell. iron.) hat, som man har paa ved
begravelser, (det er et stateligt syn) at se de
raske Svende . . med kulørte Baand paa
Bedstefars Begravelseshat fare afsted paa
de fede Amagerheste. Riget.^/tl913.1.sp.7.

-kasise, en. (jf. Begravelsesselskab^ for-
ening, der har til formaal at støtte den af-
dødes efterladte med en sum (som en slags

livsforsikring). VortHj.III2.104. Lov^U1965.
-musik, en.

f.//".
Begravelse 1; ofte spøg.)

musik i langsomt og „sørgeligt" tempo. „Hvad
er det for Begravelsesmusik, om man maa
spørge?" lød en dyb Stemme fra Tærsk-
len ind til den næste Stue. Drachm.T.16.
-penge, pi. (foræld.) honorar til præsten,
som forretter en begravelse. DL.2—13—11.
Plan^hl799.§123. MinSkr."/5l878. -plads,
en. (jf. Begravelse 2J sted, hvor en er begra-
vet; gravsted ell. kirkegaard. Goldschm.
VII.156. Kan I . . gjætte, hvad denne Ind-
hegning betyder . .? Det er Begravelses-
pladsen, her skal I hen, naar I ikke kan
holde ud længere. Etlar.SB.123. Pont.LP.
VIII.10. jf TroelsL.II.60. -selskab, et.

(jf. Begravelseskassej forening, som yder
sine medlemmer hjælp til afholdelse af ud-
gifterne ved en begravelse. Kierk.VII.513.
(der) var Begravelses-Selskaber, aner-
kendte af Staten og rede til at yde en-
hver, selv det fattigste Medlem, en hæ-
derlig Jordefærd. TroelsL.XIV.150. -nd-
Talg, et. (jf, begrave 3.2 slutn.; spøg.;

polit.). udvalg (i rigsdagen olgn.), hvor en
sag „begraves". Dania. III. 54. Gadeordb.^
-væsen, et. (især emb.) de institutioner,

der har med ordningen af begravelser at

gøre. Den katolske Kirke var mindre ublu
i sine Betalingskrav end et Begravelses-
væsen i Nutiden. TroelsL.XIV.9. Bek.'/s

1880. \ Begraver, en. person, der lader

foretage en begravelse. Oehl.Aml.209.
Begreb, et. [be'gre'&] Begreb. Høysg.

Anh.l9. (f Begrib. Moth.G254. Brors. 229.
EPont.Men.II.112). flt. (i bet. 4:) -er (JSneed.
III.112. Birckner.Tr.l08. VSO.) ell. f d. s.

(Hømg.S.84. Etv.VII.180. Birckner.Tr.5.
VSO.). (ænyd. begrib, begreb, glda. be-
griff; efter mnt. begrip, begreb, ty. begriff;

egl. vbs. til begribe)
t) t ^„en Bemerkelse, som sielden bru-

ges." MO.) om udstrækning i rum: om-
fang; omraade; areal. Landet .. var
kun af maadeligt Begreeb, men meget
folkerigt. Holb.Hh.I.505. Byen er af vidt-

løftigt Begreb. Gierdet er saa og saa mange
Favne i Begreb. VSO.

2) (nu næppe br.) sammenfattet ell.

sammentrængt form (jf. Indbegreb^;
især om fremstilling, udtryksmaade olgn. i

udtr. i kort begreb, i uddrag, hovedtræk
olgn. jeg kand see paa Herrens Ansigt

Rentrykt w/s 1919 10
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ligesom afmalet den heele Trojanske Kriig
, . i kort Begreeb. Holb.Tyb.V.8. *jeg i kort
Begreb min Meening skal befatte. FrHorn.
PM.80. Af dette mit Testemonium kand
sees i et kort Begreb Indholden af min
. . Historie. Ærehoe.35. Etv.VII.174. jeg har
tænkt paa en stor Opera buffa i kort Be-
greb. Ing.LB.II.86. PalM.IY.85. jf.: Kort
Begreb af Verdens Krønike i Sammen-
hæng. Grundtv.(bogUtel.l812).

3) ijf- ty. im begriff sein ell. stehen)
være ell. staa i begreb med, (i forb.

m. inf. ell. (sj.) vbs.) om et arbejde, en op-

gave olgn., som man er lige ved ell. har i

sinde ell. lige har begyndt at udføre: netop
skulle til ell. være i færd med (at fore-

tage sig noget). Wess.107. (fjenderne) vilde

anfalde de Danske i det de vare i Begreb
med at indskibe sig. Molb.DII.II.323. (hun)
stod . . i Begreb med at forlade Stuen.
Ing.EF.YII.104. Domestiquer ere i Be-
greb med at sætte Meublerne i Orden.
Heib.Poet.IY.237. jeg var i Begreb med
Afreisen endnu i Dag. ECAnd.XII.364.

\\

sjældnere uden (egl.) viljesforestilling : være
lige ved; være paa nippet til. Solen var
i Begreb med at dale. Bagges.DY.IX.370.
De arme Heste vare hvert Øieblik i Be-
greb med at styrte. smst.X.393. (under fyr-
værkeriet saa det ud,) som om en stor Vul-
kan var i Begreb med at berøve Natten
dens Herredømme. Hauch.III.387. (spøg.:)

jeg staar . . i Begreb med (o: er lige ved)

at beundre Dem. Wied.CM.134.
4) til begribe 3 (jf. Begribelse). 4.i)

forestilling (ialni.) ell. gruppe af fore-
stillinger; bevidsthedsbillede(r); ofte

spec. (jf. 4.2^ ; forestilling, der hviler paa ind-

sigt ell. forstaaelse; klar, tydelig fore-
stilling. EPont.Men.II.112. Almuen er be-
vandret i Skriften, og hæfter . . dog noget
Begreb til dens Ord. Suhm.I.23o. Deres
Adfærd svarede fuldkommen til det Be-
greb, som man havde giort (nu : givet) mig
om dem. Ew.YI.8. smst.192. Sine Begreb
om, hvad Bonden burde være, havde Rothe
dannet sig imellem Helvetiens Fiælde. J
Eierulf.(Bahb.LB.II.71). At faae sine Be-
greber opklarede. YSO. En ForestUling
er endnu ikke et Begreb. Man forestiller

sig Meget, som man ikke begriber. Heib.
Pros.I.113. Forfatteren giver os et Begreb
af („om") det Versemaal, han har valgt.
smst.III.415. De skal have Tak, fordi De
fortæller Drengen Historier, men De maa
ikke forvilde ('wm aZm.; forvirre) hans
Begreber (jf. begrebsforvirrende). HC
And.Y.260. Schand.YY.232. at gøre ell. (nu
olm.) danne sig et begreb om noget

j

YSO. MO. jf. (iron.): *„(kongen) er en
flygtig Taage,

|
Som svæver for et Pust

i Aftenluften." . . „Det kalder jeg et
smukt Begreb om Kongen." Heib.Poet.III.
479. ikke gøre sig noget begreb om,
ikke kunne tænke sig; ikke (kunne) gøre sig

nogen forestilling om. ClPet.0.100. du gør dig

ikke noget begreb om, hvor latterlig han
saa ud

j ||
(nu næppe br.) opfattelses-

maade; mening; skøn. *En vigtig Mand
i sit eget Begreb (o: i sine egne tanker).

Winth.IL 150. Efter mit Begreb (o:

min mening) gjør den, der vil skrive en
Bog, vel i at tænke adskilligt over den
Sag, om hvilken han vil skrive. KierhlY.
379.

II (jf. Begribelse 1, Begriben 1) (rig-

10 tig) forstaaelse; indsigt; kundskab
(vundet ved tænkning, undervisning olgn.).

give unge Mennesker nogle Begreb af
(nu: oni) Videnskaberne og Historien. J
Sneed. 111.186. Sproget skal tjene til at

bibringe Begreber. PAHeib.US.503. Møb
ej ud af Skolen

|
med halvtBegreb. Grundtv.

PS.IY.191. Theologien vil jo være Viden-
skab; Theologien maa vel altsaa see sig
istand til at give os et videnskabeligt Be-

20 greb om Guds Alvidenhed. RasmNiels.G.
1.44. (jf. 4.4:) det bliver en forbandet kjøn
Pige, men man maa tage hende med Be-
greb (o : forstand), ellers bliver hun sky.
CBernh.IX.50. nu især i udtr. som: O over
alt (eW. hvert) begreb, over al forstand;
utrolig; utæMkelig (jf. 4.4). PalM.IY.220.
*(æslet) var et forslagent Dyr

|
træsk over

alt Begreb. Eaalund.286. (han) var over
alt Begreb forbauset, over alt Begreb stille.

30 Bergstedt.A.210. ell. m. nægtelse: ikke have
begreb om (noget) O/. <!w. keinen begrtff
von etwas haben; især dagl.) være fuld-
kommen uvidende om ell. uforstaaende m. h. t.

(noget); ikke have idé om (jf. Anelse 1

slutn.). (af) vor Tids poetiske Radicale
(har) de Fleste ikke . . et Begreb om hvad
et Vers er. Heib.Pros.YL8. (jeg havde iklie)

Begreb om hollandske Skuespil og Tra-
gedier. HCAnd.XILl85. Jeg vover at paa-

40 staa, at De ikke har synderlig Begreb om
Maleri. Drachm.T.43. Om bildende Kunst
synes han ikke at have havt noget Be-
greb. Brandes. Y.381. Bæstet (o : teaterdirek-

tøren) har selvfølgelig ikke Begreb om
Poesi. SvLa.SD.9.\\ f tankeindhold (af
en tekst olgn.); mening. *det er mig icke
let,

I

Dens (o: jyske lovs) Indhold og Be-
greb at sige. Holb.Paars.36. Talemaader,.
der aliene ere en tom Lyd uden Begreb

50 (o: mening). Biehl. Brev. II. 133. 4.2) (især

filos.) gruppe af (mere ell. mindre skarpt

afgrænsede) forestillinger oyn hvad der

offattes som væsentligt ved (en vis art af)
ting, egenskaber, virksomheder olgn.; dels mere
subjektivt om en opfattelse hos den tænkende,

dels mere objektivt om genstanden for op-

fattelsen, de fleste Ord i Sproget . . be-
tegne (ikke) enkelte Ting, men alminde-
lige Begreber, som vi uddrage af Tingene.

60 JSneedJILllo. Ved at nævne Ordet Ret-
færdighed falder Begrebet, det udtrykker,,

let i Tankerne. Den Retfærdige seer paa
hvad der er ret. Mall.SgH.437. *Forsigtig-

hed og Frygt er to Begreber,
|
Som vel

maae skilles ad. Oehl.XlY.205. At opfatte

Virkeligheden i Begreber . . er just Phi-
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losophiens Formaal. JSeib. Pros. III. 302.
Mandens Begreb svarer til hans Idee . .

Qvindens Idee derimod er en Alminde-
lighed, der ikke er udtømt i nogen Qvinde.
Kkrk.VI.74. Brøchner.TV.32. BegrebetVæ-
ren og Ordet Væren, Begrebet Intet og
Ordet Intet . . ere jo saa uadskillelige, at

man ikke kan forandre Ordet uden at æn-
dre Begrebet. BasmNiels.G.II.l. Vi danne
et Begreb, naar vi bestemme en Fore-
stillings Indhold saaledes, at det er iden-
tisk med sig selv, hvorsomhelst det fore-

kommer i Forestillingsløbet. Høffd.Psylc.^

231. Et Begreb (er) en ved Definition af-

grænset Forestillingsgruppe. Krom.TS.*21.
4.3) (mods. Ting, (levende) Væsenj spec:
forestilling om noget usanseligt (ah-
strakt), uvirkeligt. Denne Filosof an-
tager Begrebet om den personlige Udø-
delighed for en Forestilliig uden al Rea-
litet. PMøll.II.231. Logiken er . . Viden-
skaben om det rene Begreb og den ab-
stracte Idee. RasmNiels.O.I.xxix. Et Nav-
neord . . angiver Navnet paa et levende
Væsen, en Ting eller et Begreb. KSchnee-
kloth.DanskSproglære.(1903).2. den patrio-

tiske følelse er et begreb, man under
mange forhold maa regne med

| ||
(mere

objektivt) hvad der ikke (længere) er til

i virkeligheden, ikke eksisterer. En Bonde
vil om nogen Tid være et forældet Be-
greb i Evropa. Pont.LP.VII.48. heste-
sporvogne er nu de fleste steder et for-

ældet begreb
\ jf.: disciplin er i adskil-

lige skoler kun et begreb
\ 4.4) {nu 1. Ir.

i talespr. undt. dial.; især m. tilføjet adj.;

jf. Begribelighed 1, Begribelse 2, Begri-
ben 2) fatteevne; forstand; intelli-
gens. Henrich: „. . jeg har bedre Hoved og
Begreb end de fleeste andre Tienere."
Holb.Masc.II.3. sa.Hh.II.288. *0! hvilken
Ære,

I

Og al Begrib for stor,
|
Hans Børn

at være,
|
Som i det Høye boer. Brors.229.

*I er lidt . . langsom af Begreb,
|
Men jeg

er en taalmodig Skolemester. Oehl.D.105.
*Dansken har et grumme tungt Begreb.
Grundtv.PS.IV.536. (barnet) voxte til i

Begreber (o: i forstand). HCAnd.IV.333.
PalM.VI.308. *Jeg seer nok, jeg Begre-
bet faaer Dem klare,

| Faaer aabne Tanke-
taagen en Ventil, smst.304. (han) har (ikke)

spekulativt Begreb. Kierk.1.24. vort Be-

freb siger os, at Jorden, som alle andre
ing, er endelig. Bogan.II.195. *den Ly-

stren på Pletten,
|
den Tagen til Huen:

det kneb 1
|
Han var nær ved at blive kas-

seret
I
for manglende krigersk Begreb.

Rørd.GK.50. Feilb. ved eksamensbordet
bliver han let forvirret og har vanskelig
ved at klare begreberne (jf. 4.ij.

Feilb.

t begreben, part. adj. (af begribe^.
1) (jf. Begreb 1; begribe 2) af et vist
omfang; i udtr. vidt begreben, vidt

udstrakt; omfattende. *Jeg har opbygt en
Stad, og vit begrebne Volde. Bose.Ovid.I.

70. Dumetius.III.39. Versailles er en or-
dentlig og meget vidt begreben, . . Byg-
ning, af 2 Etager. EPont.Men.II.97. ogs.

knap(t) begreben, af ringe omfang;
begrænset; indskrænket, (overf.:) det er ikke
altid at foragte, som er knap begrebet (1871

:

indskrænkede Kaar ere ei altid at foragtej.
Sir.22.29(Chr.VI). 2) (jf Begreb S) som er
ved at foretage sig noget; som er i færd (med

10 noget). Hist sidder han paa sin Raadsal . .,

begreben i Fyrsternes store Gierning, at

stifte Love. SkVid.lX.98. CP begrebs-
beisteninie, v. [4.2] {dannet efter Be-
grebsbestemmelse; 1. br.) Stikord som Ide-
alisme og Realisme . . maa begrebsbe-
stemmes om igen. Brandes.III.197. smst.I.

248. Hvad en Digter er, begrebsbestem-
mer han ikke. CÉoos.Moderne tysk Littera-

tur.(1914).134. || som part. adj. begrebsbe-
20 stemt. Brandes.II.350. G) -bestemmel-

se, en. [4.2] Sandheden i den Forstand,
hvori Christus er Sandheden, er ikke en
Sum af Sætninger, ikke en Begrebsbe-
stemmelse . . men et Liv. KierkSK.II.189.

Hvad er „Werther"? Begrebsbestemmel-
ser udtømmer ikke et digterisk Mester-
værks uendelige Rigdom. Brandes.IV.34.
smst.III.647. -forvirrende, part. adj.

[4.1] Hovedst.^/9l913.7.sp.l. talerens indlæg
30 i debatten var det mest begrebsforvir-

rende, jeg har hørt
] O -skrift, en. [4.1]

(1. br.) skrift, der bestaar af tegn for de
begreber, ordene udtrykker; ideografisk
skrift; billedskrift; mods. Bogstavskrift.

OpfB.^II.456. Sal.IX.332.

begribe, V. [be'gri'ba] begriber. fi'øys^'.

AG.61 (jf Filologmødet.l876.131.Arkiv.lII.

73). præt. -greb; part. -grebet ell. f (fk.)

-greben (s. d.). vbs. -else (s. d.), -en (s. d.)

40 ell. (sj.) -ning (S&B.); jf. Begreb, {glda.

d. s.; fra mnt. begripen (ty. begreifen^;
m. h. t. bet.-udviklingen jf. fatte , lat. conci-
pere olgn.)

t) f gribe fat paa; gribe; bemægtige
sig. (overf.:) Lad ikke bugs begiering,
eller ukydske samqvem begribe (1871:
bemægtige sig) mig. Sir.23.8(Chr.VI).

2) (jf.Begreh 1; begreben l) f omfatte;
rumme, (bægeret) begreeb (1871: rum-

50 mede) mange Bath, nemlig det holdt tre

tusinde Bath. 2Krøn.4.5(Chr.VI). (astro-

nomerne) deelede alting udi 2 lige Parter,

saa at under det Navn af Himmel og Jord
den heele Verden blev begreben. Holb.

MTkr.135. gemeene Indbyggere (i Eng-
land), som vare begrebne under det Navn
af Villains. sa.Ep.I.lll. de trende Stifter,

som begribe Dannemarks . . Øer . ., nem-
lig Siællands, Laalands og Fyens Stift. E

60 Pont.Atlas.1.389. smst.II.154. Høysg.S.Aal ".

S) danne (sig) forestillinger (omnoget);
opfatte. 3.1) (1. br., især poet.) om opfat-

telse gennem sanseindtryk. *I tør da In-

tet nævne,
|
Der kun ved Øiets Seekraft

kan hegrihes. Hrz.IX.276. 3.2) 07- Begreb
4, Begribelse^ om opfattelse gennem tanke-

10*
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virksomlied: forstaa; fatte; indse (især

om forstaaelse, der trænger helt til bunds i

en sag, fatter aarsagerne til noget olgn.; jf.

PEMiUU7f.). I kunne ikke . . begribe hans
Tankes Ord. Jud.8.14. Intet Embede er

saa vanskeligt som Dommer-Embede. Man
skal have Hoved at begriibe en Sag. Holb.
Ul.Prol. At begribe en Ting er at kunde
forklare Grunden til dens v æsen, og de
deraf flydende Beskaffenheder. Eilsch.Phil

Brev.227. et Menneske efter Syndefaldet,
som er uden Synd . . er noget, som ikke
kan begribes, og altsaa en umuelig Ting.
Ew.(1914).1.36. (at forstaa) er Forstandens,
(at begribe) Fornuftens Årbeide. . . Hvo
har om Magnetens Vii'kninger sagt noget,
som lader sig begribe? men forstaae det
kan man dog. Sporon.(PEMulU7f.). I Sko-
len havde den Unge ikkun at lære og at

begribe; ved Universitetet skal han vænne
sig til selv at undersøge med. Ørst.II.129.

*Han kunde Lærkens Qvad begribe
| Og

fatted Skriget af en Vibe. Winth.II.252.
Frembringelser, der efter deres Natur ikke
skal begribes med Forstanden, som f. Eks.
lyriske Poesier. Brandes.XII.30. Pelle be-
greb ikke Mester (o: mesters optræden) —
ikke det Suk forstod han af ham. AndNx.
PE.II.39. Henrik Pontoppidans Overlegen-
hed over hans jødiske Medbejlere til den
danske Aands Højsæde . . ligger i hans
Evne tn at forstaa til Forskel fra deres
Nemme til at begribe. VilhAnd.lIP.129.

\\

i talespr. især (som forsikring) i forb. m. en
nægtelse og i alm. m. bisætn. som obj. Stampe.
IV.27. (jeg) plages med Mismod og Vran-
tenhed. Jeg Kan ikke begribe, hvori det
stikker. Heib.Poet.I.231. Saa lykkelig som
den lille Gaaseurt var, nei, det kan Ingen
begribe. HCAnd.V.156. jeg kan ikke be-
gribe ell. har aldrig kunnet begribe, at

der skulde være noget særligt ved ham
j

det er ikke til at begribe (oi ufatteligt,

ubegribeligt), at han kan klare sig med de
indtægter I det er ikke let (ell. svært^ at
begribe

\
|l f opfatte noget paa en vis

maade. Andre maae forestille sig dette,
som de ville, og udvælge hvilken For-
klaring, de lyste. Jeg begriber Sagen saa-
ledes. Eilsch.PhilhistJ?.

begribelig, adj. [be'gri-'bali] {ænyd.
d. s., fsv. begripeliker; fra mnt. begripe'lik
(ty. begreiflich;; især O (og dial); jf.
ubegribelig) til begribe 3. 1) f (m. alhiv
bet.) om person: som let kan begribe (no-
get). Moth.G255. jf.jy. begribelig, begærlig,
gridsk. Feilb. 2) (m.pass.bet.) som kan be-
^9ri&es. 2.1) ('s/.) fi^begribe 3.1. Den aldrende
Dame klædte sig i stor Stads. Hun maatte
nedringe sig dybt, forat hendes Skjønheds-
rester kunde gjøres begribelige for Øjet.
Schand.IF.238. 2.2) til begribe 8.2: for-
staaelig; fattelig; især i udtr. som gøre
en (noget) begribelig(t), være ell. blive
begribelig(t). alting kunde bUve jevnt og
begribeligt, hvis Guds Motiver . . vare os

bekiendte. H:olb.Ep.IV.261. JSneed.II.221.
For at giøre dette begribeligere. Eio.VI.
106. hvis Mozart nogensinde blev mig
heel begribelig, da vilde han først blive
mig fuldkommen ubegribelig. Kierk.1.44.

Naar viser Philosophien sig herligere end
naar den bliver begribelig selv for de
Uforstandige. smst.V.56. Der er . . Ingen
af os, der . . forstaaer Arabisk; . . Hvor-

10 dan skal vi dog kunne gjøre os be-
gribelige for Landets Børn? Schack.41.
Drachm.STL.281.jf. Feilb. CP begribelig-
gere, v. Hvorledes de to Villier gaae
sammen til een, er ikke begribeliggjort.
Mart.TV.139. Forsøg paa at begribelig-
gøre ham hans Overflødighed var absolut
frugtesløse. Esm.I.112. G) -hed, en. {efter

ty. Begreiflichkeit; sj.) den egenskab at være
begribelig(t), forstaaelig(t). 1) f til begribe-

20 lig 1: d. s. s. Begreb 4.4. Moth.G256. 2) til

begribelig 2 (2.2). Eilsch.Term.15. Meget
kan have aandeUg Klarhed, uden at have
Begribelighed. MO. -vis, adv. « MO.;
jf. SV. begripligtvis, iy. begreiflicherweise;
især dagl. ('„Talespr." Levin.)) om hvad der
let begribes (forstaas) (naar man blot tæn-
ker sig om): naturligvis; selvfølgelig.
Schand.IF.60. Den yngste af Sønnerne —
som begribeligvis kaldtes den lille Bjørn

30 (idet den ældste kaldtes den store bjørn.).

Drachm.STL.7. om tørre Klæder var der
begribeligvis i Damernes Nærværelse in-

gen Tale. sa.SS.63. NMøll.H.127. Feilb.

O Begribelse, en. {glda., ænyd. d. s.;

1. br.) vbs. til begribe 3(2). 1) ('.//".Begreb 4.1,

Begriben i) VSO. En Begribelse kom al-

drig paa en Gang i hendes Hjerne, men
kun . . lidt efter lidt. Bang.L.195. (deres)

Øjenbryn løfter sig forbavset og uden Be-
40 gribelse (o : uden at forstaa (noget)). Soph

Clauss.AP.9. Saa nemt slap hun til Ud-
viklingslærens Begribelse. CEiv.DV.155.
2) (jf. Begreb 4.4, Begribelighed 1, Be-
griben 2) evne til at begribe; fatteevne,
(de var) langsomme af BeOTibelse. HSchar-
ling.Jøvik.(1901).54. G> Begriben, en.

(1. br.) vbs. til begribe 3(2). 1) d. s. s. Be-
gribelse 1. *Paa Jorden kun iblinde

|
Vi

gaae, men hist, i Himmelen derinde
|
Be-

50 gynder vor Begriben. Heib.Poet.X.198. Vil
man erhverve sig en indtrængende Be-
griben af en hel Tidsalder, føler man
snart sit Tag slappes overfor Foreteel-
sernes Mangfoldighed. Brandes.NG. 291.

2) d. s. s. Begribelse 2. med Troen paa,
at der ikke er foreskrevet den menneske-
lige Begriben faste . . Skranker, følger .

.

Troen paa, at der er . . Skranker for hvad
vor Evne til Handling kan udrette. Bran-

60 des.X.236. O Begriber, en. (sj.) person,

der er i stand til at begribe (opfatte, forstaa

noget). Brandes.VII.167.
begrine, V. [be'gri'na] begrine (d.v.s.

-grine^. Høysg.AG.5. -ede ell. -te. vbs. -else

(Bergstedt.Å.9). {ænyd. d. s.; jf. sv. begrina,
ty. (dial.) begreinen; /. br., nærmest vulg.
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('„uædelt". Levin.)) grine, le (spottende)

ad; gøre nar af; spotte. Høysg.AG.5.
LThura.Poet.355. *I)u (o: Jesus) holdtes en
forbandet Ting at være,

| Dig at begrine
holdt man for en Ære. Brors.32. Grundtv.
IIeimd.88. Nu endte Dandsen, . . Røgteren
(kom) trækkende med Marie, og skulde
til at begynde. Saa bleve de da dygtigt
„begrinede". AntNiels.FL.II.44. (han blev)

begloet og i Smug begrint af et Par Ot^-

\aitexe.Schand.TF.n.277.AKohl.MP.L811.
Beg-risp, en. [1] (sko.) beget risp. VSO.

MO.L39.
begro, V. [be'gro-] -ede. (ænyd. d. s.

(perf. paH.); især O og mest (nu kun) i

perf. part.) 1) i egl. bet. l.l) om planter
(især snylteplanter, ukrudt) olgn.: gro ell.

vokse (tæt) over (en flade); (be)dække.
Naar Jorden længe har hvilet, . . begroes
den med Mos. Schytte.IR.II.124. Torne
og Tidsler have begroet den hele Mark.
VSO. \.i) perf. part. begroet, (tæt) bevok-
set; tilgroet; overgroet (især m. præp.
med ell. (om ukrudt olgn.) ai). \\ om jord-

stykke. JSneed.II.152. Strandbredden . .

er begroet med Skov. Ew.V.SOL Skov-
stien er temmelig begroet. Sibb.II.266.

*(landet) af Ukrud var begroet. Hrz.DJII.
111. (hulen) var begroet med fine, grønne
Slyngplanter. JfCAnd.F.1 77. smst.381. Gylb.
TT.124.

II
(sj.) om skov olgn.: tæt bevokset;

overgroet. *nu hasted' de
|
Til Marken

fra den tykt begroede Lund. JSneed.II.
120. Heib.Poet.Vin.28L

\\ ^ om et skib,

hvis bund er gjort ujævn, ved at planter,

skaldyr olgn. har sat sig fast paa den.

(skibet) er stærkt begroet i Bunden og
vU derfor ikke gøre nogen særlig hurtig
Rejse til San Francisco. PoU'/iol906.1.sp.5.

\\ om legemsdele, der er besat med haar.
en Qvinde, som paa sit heele Legeme
var begroed med tykke Haar. Holb.DH.
11.520. *(uhyrets) Arme var begroet med
Haar, heelt stride. CEMolb.Dante.I.101.
JVJens.Br.l40. 1.3) f (intr.) blive (tæt)

bevokset, overgroet, især m. ukrudt. Nu
begynder Haven at begroe overalt. VSO.
2) t (uegl.) dække (helt), tildække m. noget,

der er ligesom groet fast. Hans hender er
begroedt med skarn. Moth.G264. VSO.
(overf.:) Hånd er begroedt med skelmeri
og ondskab. Moth.G264. Jeg troer, at alt

Ondt har begroet hans Hierte. VSO.
begrnnde, v. [be'gron'a] -ede. vbs.

-else (s. d.). {ænyd. d. s., (f)sv. begrunda
(bet. i); bei. 1 hører til oldn. grunda, tænke,
grunde (over noget), jf. ty. ergriinden; bet.

2 og S efter ty. begriinden) 1) tP (nu sj.)

grunde (granske) over; (søge at) forstaa
(helt, fra grunden af); tænke (alvorligt)

paa. *(den mand) hvis Hu til Herren
stunder,

|
Dag og Nat hans Lov begrun-

der. SalmHus.441.1. *Hvor lifligt er det
dog at gaae

|
Med Jesu Ord i Munde,

|

Hans Saar, hans Død at tænke paa,
|
Og

alt hans Værk begrunde 1 Kingo.192. *Due,

kunde du begrunde,
|

. . hvad der nu
skeer!

| Kulden den svækkes. Blomsterne
dækkes,

|
. . jo meer det sneer. Brors.295.

(hans) Afhandling . . fortiener at læses
og begrundes. Basth.FM.20. Bagges.DV.
VLU.407. *Hans Held og Frihed dybt hun
grunder paa hver Dag,

| begrunder det
endnu ved Midnatklokkens Slag. JB
Smidth.Poes.110. *sielden den Vise

|
Grand-

10 sker med saa stor Flid, hvad klogt hans
Hierne begrunder. Oehl.NG.241. BUch.IIL.
620. *Dybsindig (videnskaben) begrunder

[

En inspireert Idee. Hrz.D.IV.137. Ogsaa
paa den Maade kan vi være i vor Faders
Tjeneste, at vi med hinanden overveje
og begrunde, hvad han har gjort for os.

OMøll.GK.86. 2) (nu kun CP og m. over-

gang til bet. S) bringe (en institution,

forfatning, ordning, overenskomst olgn.) i

20 stand; grundlægge; oprette; (ind)-
stifte; danne; skabe. Vore Fædre be-
grundede en lovmæssig Forfatning, der
skulde betrygge Lighed. Blich.I.418. (dø-

beren) Johannes meente . . at et verdsligt
Rige skulde begrundes. Hauch.VII.375.
Længe før man . . tænkte paa at be-
grunde et nationalt Theater, havde Kjø-
benhavn saavel tydsk som fransk Comedie.
Hrz.X.375. (om et ægteskabs indgaaelse:)

30 Hauch.SD.1.325. (om grundlag for en fø-
lelse:) *Har i en Andens Liv man sit be-
grundet (o: knyttet sit liv til en andens),

|

Har til et Menneske man ret sig bundet,
|

Man mægter ikke meer at vorde fri. Pal
M.V.367. *den store Konstner, . . | Han,
hvis Værker først begrundedj Dyb Be-
geistring i min Aand. smst.VIIl.27. || (sj.)

m. bet.: grundfæste (sikre). Blich.IV.521.

jf. (refl.): begrunde sig, faa (fast) ^rund
4a under sig; fæstne sig; antage faste former

olgn. Uden dette — kommer Livet ei til

at begrunde sig. Sibb.(MO). |I være be-
grundet i, (sj.) have sin grund, sin natur-

lige forudsætning, sin oprindelse i. Planten
er begrundet i sit Frø. Hauch.A.1.394. jf.
(m. overgang til 3j; Det ligger dybt be-
grundet! disse (videnskabsselskabers) Væ-
sen, at de især have de Videnskaber til

Gjenstand, som ikke umiddelbart gribe
50 ind i det borgerlige Liv. Ørst.VIIlSO. \i

(m. overgang til 3j være grundlag (basis)

for; være det, hvorpaa noget hviler.

Den moderne Anskuelse, at det er Kær-
lighed, der begrunder Ægteskabet. Bran-
des.VII.208. 3) m. h. t. aarsagsforhold;
om person: give (fornuft)grun de for (en

handling, beslutning, udtalelse, mening olgn.);

godtgøre (rigtigheden ell. berettigelsen af
noget); motivere (et forslag olgn.). *Hvor-

60 paa
I

Begrunder hun sin Mening om mit
Værd? Hrz.AG.42. Et fornuftig Menne-
ske maa kunne begrunde (.,motivere") sine

Handlinger. HøedtEmbedsiver. (1863).10L
Han havde en skarp logisk Evne og kunde
med Skarphed begrunde sine Paastande.
Birkedal.O.1.98. hans ansøgning, forslag.
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anklage, beskyldning (olgn.) er ikke tU-

stræl^eiig begrundet
\ || om ord olgn.:

angive ell. udtrykke grund(e) for noget,

(gram.:) de begrundende (eUer forkla-

rende . .) (bindeord) thi og for. Mikkels.

SproglS.74. I| O med aarsagen som subj.:

være ell. gælde for (fyldestgørende) grund
for; godtgøre. *Trods mod Ret kan ei

begrunde Ret. Hauch.SGr.97.
\\ (jf. bet. 2

sMn.) G) være begrundet i (ell. paaj
have sin (tilstrækkelige) grund i; have
til aarsag; motiveres ved; skyldes. Alle
Indskrænkninger i den frie og lige Ad-
gang til Erhverv, som ikke ere begrun-
dede i det almene Vel, skulle hæves ved
Lov. Grundl.(1849).§88. jf. begrundet
paa, (især i annoncer, erklæringer olgn.)

paa grund af; „grundet paa". begrundet
paa bortrejse er en mindre villa straks

til salg
i
Besmndelse, en. vbs. til

begrunde. 1) j til begrunde 1. Moth.
G280. VSO. MO. 2) f til begrunde 2.

Handlingen foregaaer i en Colonie, . .

hundrede Aar efter dens Begrundelse
(o: grundlæggelse). Heib.Pros.VII.322. 3)
til begrunde 3. denne Antagelse mang-
ler fornøden Begrundelse („motivering").

M.art.TV.100.
||

(især jur.) den del af en
dom (erklæring olgn.), der danner grundlag
for (begrunder, motiverer) den endelige ken-

delse; præmisser. Begrundelsen, eller

Præmisserne, som man pleier at kalde
det, indeholde en Afvigelse fra det ende-
Hge Spørgsmaal. Madv.(MO). Sal.XIV.712.
O Begrnnder, en. {ænyd. begrundere,
iagttager, gransker; sj.; til begrunde 2)
grundlægger (ophavsmand til noget), (de)

nævne (A. S. Ørsted) som Lovkyndighedens
store Lærer og Begrunder i vort Fædre-
land. Mart.AÉØ.9. Balzac, Begrunderen
af den moderne franske Roman. Brandes.
VL46. smst.Xn.52.
O begræde, v. [be'græ'åa] præt. -græd

ell. f-grædede (Holb.Ul.lV.5. sa.DH.I.560);
part. -grædt ell. f -grædet (Holb.DNB.288.
sa.Heltind.II.85). vbs. -else (s. d). {glda.
d. s. (Dyrerim.l9); efter mnt. bewenen, jf.
glda. wenæ, sørge; i talespr. næsten kun spøg)
græde over; (grædende) klage ell. sørge
over.

II
om sørgen over afdøde. Abraham

(kom) for at sørge over Sara og at be-
græd.e hende. lMos.23.2. Rachel begræd
(1907: græd overj sine Børn, og vUde
ikke lade sig husvale. Matth.2.18. *Et Tab
(o: Frederik V's død), som Danske vil be-

fræde |
Til sidste Slægters sidste Sæd.

]w.(1914).1.96. (hun) hænger med Næ-
sen, som Venus da hun begræd sin Ado-
nis. Eiv.IV.225. *Det Ungdoms Blod, som
her udflød,

| De Skotske Piger begræde.
Storm.SD.145. En dybtsørgende Enke be-
græder en trofast og kjærlig Ægtefælle,
Ørst.VII1.81. *trende Folk i Norden

| be-

fræd en Faders (o: kongens) Død. Hostr.
T.152. Drachm.DVE.25.

||
(l.br.) om med-

følelse (med en levende): beklage. *Fyr-

sten begræder sit Folk; men han for-

maaer kun at ynke. Lund.ED.16. \\ om
sorg og anger over en begaaet synd, fejl

olgn.: angre; beklage (alvorligt), hånd
begræder nu . . sin forrige Vantroe og
Vildfarelse. Holb.UHH.III.2. *Begræd din
Daarlighed, at du ey ret har levet. Brors.

100. Oehl.EA.216. jeg begræder min FeU
med hede Taarer, og angrer den dybt.

10 Heib.TB.nr.66.12. (nu næppe br.) m. at-

sætn. ell. inf. som obj.: *Ingen haver det
begrædt,

|
At hånd elskte Jesum ret.

Brors.161. Jeg . . begræd at have forglemt
Papir og Blyant. Bagges.L.I.llO.

||
(sj)

sørge over noget som tabt (forbigangent);
(stærkt) beklage savnet af. Hun længtes
efter sit . . Huus og sin Have . ., og be-
græd det frie . . Liv, hun der havde til-

bragt. Gylb.VII.275. jf. At begræde sin

20 spildte Ungdom. MO. begrædelig, adj.

[beigræ'39u] {ænyd. d. s.; nu kun iron. ell.

spøg.; jf. Begrædelighed) 1) som maa be-

grædes ell. beklages; beklagelig; sørgelig;
jammerlig; ynkelig. Man forestille sig

det begrædelige Syn af et Par sorte

Strømper i et Par hviide eller røde Skoe.
Tode.ST.II.90. *jeg fra en Verden iler,

|

Hvori min Lod var saa begrædelig. T
Bruun.ST.29. Hos os er det ikke at have

30 Smør til Brødet Tegnet paa den begræde-
ligste Elendighed. Svedstrup.DeDanskesVej.
(1902). 126. 2) « MO.; iron. ell. foragt.)

om person: som har (overdreven) til-

bøjelighed til at græde over noget; ynke-
lig; sentimental; klagende; klynkende.
Hvad var dog det for en begrædelig
Psalme. Gylb.V11.80. min Tragedie (er)

ikke . . et borgerligt, begrædeligt Drama,
men virkelig i den shakespearske Stil,

40 Schand.TF.n.78. (Holberg) bliver hver-
ken begrædelig eller bitter (i „Jeppe paa
Bjerget"). Brandes.I.128. Bogens Tone
er . . begrædelig, følsom og bitter, smst.

IX.421. den begrædelige Stemning. Gjel.

M.130. Begrædelig-hed, en. (1. br.,

iron. (spøg.) ell. foragt.; jf. Begræaelse^.

[1] (han) sad rolig som af Sten og saa sig

om i al denne Jammer og Begrædelig-
hed. Bergstedt.A.134. |l [2] jeg vU ikke

50 høre paa den dumme Musik. Hvad kom-
mer den Sømand (o: som synger til en
harmonika) og hans Begrædelighed („sen-

timentalitet") mig ved. Nans.M.70. Be-
grædelse, en. flt. -r. {ænyd. d. s.; nu
især iron. ell. foragt, (jf. Begrædelighed^)
vbs. til begræde; klage; jammer. Eders
høytider skal omvendes til sorg, og alle

eders glædskaber til begrædelse (1871:
Klagemaai;. Tob.2.6(Chr.Vl). Mit barn! . .

60 begynd begrædelse (1871 : Sørgesang^,
som dig vare skeete svare ting. Sir.38.15

(Chr.VI). (han vilde ikke) høre paa hendes
Bønner og Begrædelser. JPJac.1.228.

||

titel paa skrift i Gamle Testamente: Be-
grædelsers Bog (Klagesange), i olm. kaldt

Jeremias' begrædelse ell. begrædelsesbog.
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heraf talent, f læse Jeremiæ (Jeremias')
begrædelse, (hengive sig til) Mage, jam-
ren (jf. Jeremiade/. Moth.a289. VSO.

begrænse, v. [be'gr^n'sa] -ede. vbs.

-ning (s. d.). {laant i sidste halvdel af 18.

aarh. (<.vAph.(1764)) fra ty. begrenzen)

1) (især CP^ om rumforhold: danne grænse
for (paa en enkelt ell. (jf. af-, omgrænsej
paa flere sider); dels m. et (land)omraade
som subj.: grænse op til; støde op til; lo

dels om en grænselinie olgn.: afgrænse
(afskære); uden for mat. sprogbrug nu især

med bibet.: indsnævre; afspærre; hindre ad-

gang ell. udsigt til olgn. *Mit Land | Be-
grændser aleene de bølgende Have (o:

kun havene begrænser landet). Pram.Stærk.
187. den Deel af Tydskland, Frankfurt
og Hannover begrændser. Bagges.L.1.343.
Mod Norden begrændses Dalen af . . lyng-
groede Bakker. Blich.(1846).IV.359. Intet 2»

Hegn viser her de begrændsede Eien-
domme. HCAnd.II.97. et fladt, fedt Stykke
Mark, begrænset af halvvoxenRug. Schand.
IF.285. den Tjørnehække, der begrænser
Jernbanedæmningen mod Øst. Drachm.
SS.13.

II
(mat.:) (en) Trekant er i Plan-

geometrien en Figur begrænset af tre

rette Linier. Hag.IX. 344. Kubus (ell.)

Terning (er) et Legeme begrænset af 6
Kvadrater. smst.VI.417. 2) overf. (ofte ned- 30

sættende). Regentens Magt er begrændset
ved Forfatningen. MO. Min Dumhed (er)

den Grændse, der begrændser mig og
derved udelukker mig fra Philosopnien.
Kierk.Y.62. \\ kun lade omfatte en (vis)

del af noget; lade (en ytring olgn.) gælde
(kun) en del af en vis gruppe (af tilfælde

olgn.); indskrænke; især m. præp. til. *du
ei din Dom begrændser (0: tager ikke

noget forbehold), | Kalder mine Lands-
mænd Pak. Heib.Poet.X.208. et skikkeligt
Par af Embedsclassen, hvis æsthetiske
Sands begrændsedes af (o: ikke strakte sig

videre end til) Adresseavisen og Corsaren.
HCAnd.IV.254. lærerens klage over dren-
genes ulydighed maa begrænses til (blot

at gælde) ældste klasse
j ||

(reft.) be-
grænse sig, holde sig inden for, ikke over-

skride en vis grænse, han maa begrændse
sig selv for ikke . . at gribe ind i andre 50

Læreres Ret. Mynst.Tale.(1843).9. emnet
er meget omfattende, men af hensyn til

tid og plads maa jeg begrænse mig til

det væsentligste

40

a leg Degi

j

(I især si

ikke over.
som part. adj.:

begrænset, som iklce overskrider visse
grænser; som kun omfatter (gælder) en
del af noget; af ringe omfang; ind-
skrænket; snæver (mods. absolut, altom-
fattende olgn.; ofte nedsættende). Man for-

nedrer . . Mennesket til at være et i Tiden 60

og Rummet begrændset Væsen. Heib.Pros.
1.71. i Latin . . havde han solide, men
begrænsede Kundskaber. Schand.O.I.187.
(stemmeretten er) begrænset, naar den . .

er knyttet til særlige Betingelser, saasom
en vis Skatteydelse eUer aarlig Indtægt.

Sal.XVI.664. De begrændsede tinglige
Rettigheder. Torp.448. arbejde med be-
grænset Kapital. Ludv. selskab med be-
grænset ansvar, se Ansvar 3.8. han er
dygtig inden for sit fag, men har en
meget begrænset horisont ! jeg har kun
begrænset tid til min raadighed

j CP be-
grænselig, adj. (sj.) som kan begrænses
ell. (nærmere) bestemmes (defineres). Da-
mer . . af „den dannede Middelstand" (er

et) ikke let begrænseligt Begreb. Schand.
0.1.172. O Begrænset-lied, en. (jf.
Begrænsning; 1. br.) Brøchner.TV.29. Be-
grænsning, en. vbs. til begrænse, t)

til begrænse 1. jf. (geol.) Begrænsnings-
flade, -linie. aForchh.DCf.28.44. 2) til be-
grænse 2. Bestemmelse om Udstrækning
eller Begrændsning af deres Myndighed.
Molb.(MO). (til begrænse sig:) den limi-
terende Magt, der . . lærer Mennesket at

blive i Virkeligheden, lærer ham, i Be-
grændsning at søge sin Sandhed. Kierk.
XIII.385.

II
om den evne at (kende og)

kunne holde sig inden for sine (aands)evners
grænse, (først) i begrænsningen viser
mesteren sig (efler ty. (Goethe) in der
beschrånkung zeigt sich erst der meisterj.
Arlaud.333. u om det, der danner (^sætter)

en grænse, ruin Skranke (bør ikke) finde
Sted, som en uoverstigelig Begrændsning.
Molb.F.315.

Il
især: grænse for et menneskes

evner, viden olgn.; begrænsethed. (man mær-
kede) snart sin egen Begrændsning. Hauch.
MfU.218. det hævner sig altid, naar no-
gen med Magt vil overskride sin Aands
naturlige Begrændsning, Hostr.FG.15sc.
Schand.0.II.216.
Beg-ske, en. [1] ^ skeformet beholder,

hvorfra (flydende) beg hældes i fugerne (naa-
derne) paa et skibsdæk. Sal.II.771. -sod,
en. [1] (fagl.) den (glinsende, faste) sod, der

afsætter sig i skorstene olgn. ved fyring med
brænde (jf. Glanssodj. VareL.^269. -sort,
adj. [1] (nu især O og dial.; jf. begmørk^.
*Søvnens Moder, som Beg-sorte Klæder
drager. FrHorn.PM.98. en stor beegsort
Skye . . trak op. Eio.VIII.123. begsorte
Lokker. PAHeib.US.55. Sorgens og Ange-
rens begsorte Nat. JPJac.iI.226. AKohl.
MP.III.284. Feilb. -sten, en. [1] (fagl.)

(vulkansk) stenart med begagtig glans. Sal.II.

771. -syder, en. [1] (foræld.) OeconT.11.66.
VSO. MO. jf. Moth.B120. -tamp, en. [1]

(spøg.) sømand (jf. beget 2.ij. Den gamle
Begtamp (o: tømmermanden paa et skib)

stUlede sig op . . og begyndte paa en
engelsk Reel. NatTid.''ia888.Aft.l.sp.4.

O begunstige, v. [be'gon'sdi(q)a] (f
begunste. Moth.G323. Olufs.(VidSelskAfh.
Hist.1.335)). -ede. vbs. -else (s. d.). {fra ty.

begiinstigen; først alm. i 19. aarh. (findes

ikke i VSO.(1793) og i MO. kun med Moth
som kilde)) 1) vise (særlig) gunst ell. yndest;

udmærke (fremfor andre); foretrække;
især m. person-obj. Kongen begunstigede
(nu: benaadede^ ham med det blå bånd.
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Moth.G323. Leth.(1800). Den, hvem Fød-
sel og Rigdom . . begunstigede. Mynst.
Mall.U. Sauch.VII.345. den Begunstigede,
hvem Naturen udrustede med alt Herligt.

KierTt.III.306. (de) ifølge Traktaterne
„meest begunstigede" Nationer (o:

som har visse forrettigheder). MinSkr.^*U
1862. (jf.Sal.VIII.448). Professorsønner
var blevne begunstigede („foretrukne")
utilbørlig med Stipendier. 8chand.0.1.126.
han kendte en velstaaende Mands Forplig-
telser overfor sine mindre begunstigede
Medborgere. Pont.LP.VIII.177. Handlin-
ger, ved hvilke (fallenten) retstridig be-
gunstiger enkelte Kreditorer paa Andres
Bekostning. Goos.II.249. jf.: Luft og Lys
vare Blomstens Beilere, men Lyset var
den begunstigede. HCAnd.V.144.

|| (1. hr.)

om ting olgn. (et) af Skandinaverne be-
gunstiget (o: yndet) Hotel. Bille.Italien.1.

383. Landets mest begunstigede Egne,
hvor Sæden høstes saa fuldmoden som
muligt, LandmB.1.627. 2) være til gunst
(hjælp) for (et foretagende olgn.); fremme;
befordre; støtte. Denne Strøm begun-
stiger Skibsfarten langs opad Kysten. Ørst.

VI.187. Mørket . . vilde begunstigeMis-
dæderens Flugt. Blich.(1846).V.22. Lystig-
heden (blev), som det vilde hedde i Avis-
Anmeldelsen, begunstiget af det skjønne-
ste Veir. BCAnd.XII.25. PalM.VIII.203.
Paverne begunstigede Oprettelsen af . .

Ordener og Broderskaber. GoldschmBlS.
IV.226. ogs. m. person-obj. : (den mørke nat)
begunstigede Flygtningene. Etlar.GH.!.
158. Begnnstig-elise, en. (<.MO ) vbs.

til begunstige (1). Begunstigelse af en Kre-
ditor paa de andres Bekostning. SaUII.
844.

II
(mere ell. mindre konkr.) gunstbevis-

ning. Rektors Rejsetilladelse (blev) kun
givet, som om det var en uhyre Begun-
stigelse. Sc/iaMti.O.1. 7,2. Kejserkronen (blev)
betalt med . . Privilegier og Begunstigel-
ser. Bille. Italien. 11.267. indrømme en en
begunstigelse

\ Sal.VIII.448.
Bes-nrt, en. [1] ^ d. s. s. -nellike. VSO.

JTusch.136. (jf. Moth.B120).
C begyde, v. [be"gy?99] præt. -gød;

part. -gydt. vbs. -else (VSO. MO.). (ænyd.
d. s.; efter ty. begiessen, jf. begitte; nu sj.)

gyde (hælde) paa, over (noget); overgyde.
egyde . . sit Ansigt med Taarer. VSO.

*med de sneehvide Hænder hun Bølgerne
tog, og begød sig

|
Hals, Arm, Skulder

og Bryst. Oehl.XXIX.237. *en stOle For-
aarsregn,

|
Der rigt begyder aUe Jordens

Urtebed. sa.ND.189. sa.Øen.(1824).IL23.
Snorro melder, at han ved Navngiften
blev begydt med Vand. Grundtv.PS.IV.
80.

II t gyde (fylde) i (noget). At begyde
Aarerne i et Cadaver med Vox. VSO.
begynde, v. [beigøn'a] beg^^nder . .

beg^rndte . . begyndt. E.øysg.AG.88. præt.
-te. vbs. -else (s. d.). {glda. d. s.; ligesom sv.

begynna laant fra mnt. beginnen (ty. d. s.),

jf. eng. begin samt got. duginnan; oprindelse

uvis
II

fortrænger i 15. aarh. glda. byrie
(oldn. byrja; sv. borja^ || som hjælpeverbum
bruges være i reglen i bet. 2 og ofte tillige,

især i talespr., i bet. 1 (dadles Molb.R.27
som en „grov og barbarisk . . Feil" ), spec.

fo9-an pass. inf. (se u. l.ih' se Mikkefs.Ordf.
392. 423f.)

1) som udtr. for en handling (virksom-
hed olgn.). \.i) gøre det første (indledende)

10 skridt til ell. i (noget); tage fat paa; give
sig til; udføre den første (indledende)
del af (en handling olgn.); lægge første
haand paa || m. inf. som obj. du haver
begyndt at lade din Tjener see din Stor-
hed. 5Mos.3.24. (Jesus) begyndte at toe
Disciplenes Fødder. Joh.13.5. *(englene)
begyndte Guds Harper at slaae. Brors.108.
Nu begyndte jeg, at mærke noget falskt
og tvunget i hendes venlige Smiil. Ew.

20 (1914).L79. Han har begyndt at lægge
sig efter . . Sprog. Man begyndte at tale

om hans . . Stilling. MO. Normændene,
som før . . havde en dansk Literatur, ere
jo begyndte at danne en norsk. Fædrel.
1847.sp.2218. (de) vare begyndt at frygte
for, at han helt skulde have glemt dem.
Gjel.GD.31. (hun) var begyndt at bruge
Briller, naar hun arbejdede. Pont.LP.VII.
187. nu begynder jeg at forstaa sammen-

30 hængen j \\
passiviske udtr. (m. inf); dels

(upers.; 1. br.) : der (var meget) at bringe
i Orden i Staden, førend der kunde be-
gyndes at tænke (nu hellere: begynde at

tænkes, ell. helst: man kunde begynde at

tænke^ paa Skolen. Mall.SgH.498. dels m.
pass. inf. (mi 1. br., vel mest upers.; se

Mikkels.Ordf.391): DL.1—12—3 (se u. an-
fange^. Disse (hæfter har jeg) viist, for-

modentlig at være skrevne, eller begyndte
40 at skrives omtrent . . 1775. Molb.EL.184.

(sangen) maa være begyndt at synges,
inden Baadene lande. Eeib.Poet.IV.237.
Der begyndte snart at hviskes derom i

krogene. Mikkels.0rdf.391. dels (nu næppe
br.) m. dobbelt pass. : efter hans Død be-
gyndtes meer end tilforn at tænkes paa
disse Skoler. Mall.SgII.619. jf bet. 2.i slutn.

II
m. subst. (især vbs.) olgn. som obj. (jf.

begynde paa ndf.). den, som haver be-
50 gyndt en god gierning. Phil.l.6(Chr.VI).

hvo skal . . begynde Krigen mod Benja-
mins Børn? Dom.20.18. *Styrk det, du (o:

Jesus) har begyndt i mig. SalmIIus.408.5.
*Dengang da jeg var en lille Een,

|
Og

havde begyndt min Skole. Winth.IV.41.

jf: (han) skulde begynde sin Skolegang.
MCAnd.V.187. (han) begyndte adskilligt,

uden at bringe det til Ende. CBernh.V.88.
(børnene) begyndte en eller anden Leg.

60 Drachm.IV.82. I Realskolens . . „store"
Klasse . . var (olm.: havdej Bestyreren
just begyndt den første Time. Fønss.TJA.
45. Jeg er begyndt en Orchidékultur der-
ude. Leop.(Mikkels.Ordf.424). (jf. I.2:) Den
største Vanskelighed ved at frie er at

hitte paa, hvorledes mand skal begynde
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(„indlede") sin Tale. Holb.Kandst.1.3. tU

pass. : *slig en Sag begyndes kan og endes
|

Saa hurtigt, som man dreier rundt sin

Haand. Hauch.DV.11.165. (m. overgang til

bet. 2.2 :j paa samme Dag begyndtes (1907:
udbrød^ en stor Forfølgelse over Menig-
heden. ApG.8.1. (jf. 2.3:j (stavelsen) be-
gyndes med høj og endes med lavere rest.

Høysg.AG.8. jl spec. m. subst., der betegner

et tidsrum (jf. 2.2 slutn.), som obj.: gaa ind
i; indtræde i; især m. angivelse af særlige

forhold, omstændigheder, foranstaltninger
olgn. Jesus begyndte sit tredivte aar
(1819: var ved tredive Aar, der han be-
gyndte;. Luc. 3.23 (Chr.VI). *Give Gud,
jeg kunde saa

|
Dagen i Din Frygt be-

gynde,
I

At jeg ikke skulde synde. Kingo.
374. begynde . . det nye Aar . . med Syg-
dom. YSO. Grundtv.SS.I.142. han begyn-
der altid dagen med et solidt maaltid

i

O pass. (jf. bet. 2.2); *(i Abrahams skød)

skal mine Aar
|
Begyndes i Evigheds

deilige Vaar. Kingo.255. *Aaret paa sin

første Dag
|
Begyndes helst i festligt Lag.

E:eib.(PNJørg.PP.49). (j abs. *Begynde
stort, og ende slet,

|
Nu her, nu der,

indklinke
|
Et Ord, som smager af Poet,

|

Et andet, af en Sinke. Beenb.II.4. Naar
hun havde læst den til Ende, begyndte
hun for fra igien. Bagges.L.II.171. jf.:
*alle de Andre

|
Begynde paafor igjen.

Blich.D.II.81. nu begynde vi. Naar vi
ere ved Enden af Historien, veed vi Mere,
end vi nu vide. IICAnd.V.322. saa be-
sværlig har enhver Begynden været mig,
at jeg, blot Begyndelsen engang var gjort,

heller med det Samme skrev en Bog end
en Artikel. Brandes.I.ii. Da man en Gang
var begyndt, saa vedblev man med Vi-
serne. I)rachm.IV.92. (han) skulde op-
læres i Faderens Haandværk; og Smeden
begyndte . . med Drengen, saa snart (han)
kunde holde om et Hammerskaft, smst.49.

*Snip, snap Snude!
|
Nu er Historien

ude.
I

Tip tap Tønde I
|
Nu kan du be-

gynde. Børnerim. III. 5. talem.: han be-
gynder, hvor han (sidst) slap (o: tager

den samme sag op igen, især: skønt den
ikke interesserer olgn.)

\ jf. Mau.1.62. Kierk.
Y.19. godt (ell. velj begyndt er halv
iu\diGnåi\jf.Mau.693. Arlaud.83. Grundtv.
SS. 1. 216. Ing.LB.1.54. jf: *Begyndt er
ikke endt. Brors.220. || spec. om den, der
slaar ind paa en ell. anden levevej (livs-

stilling olgn.). En ung begyndende Urte-
kræmmer. Étv.VI.147. Ney og Murat . .

vare begyndte som Soldater, og havde
fulgtes ad paa Ærens Veie. Fædrel.1848.
sp.l28. Hjælpebog for begyndende Na-
turhistorielærere. VBalslev. (bogtitel. 1900).
mange millionærer er begyndt som gade-
fejere eller avissælgere

| (jf. 1.2 og 2.5:)

have lidt, noget osv. at begynde med
(o: at sætte bo for, grundlægge en forret-
ning med olgn.)

\
YSO. at finde en god og

forstandig Kone og som tillige havde lidt

(o: nogle penge) at begynde med. Winth.
IX.61. Mau.1.62. || begynde paa, (især
m. subst. olgn. som styrelse) d. s. s. begynde
(trans.), ofte dog spec. m. bibet. af hurtig
afbrydelse af den paabegyndte virksomhed,
(se ogs. bet. 1.2). (de) havde begyndt paa
deres Hjemreise. Sauch.MfB.62. Alt hvad
hun begynder paa, kan hun strax udføre
til Fuldkommenhed. Gylb.(1849).IX.19.

10 han begyndte paa (at skrive) et brev,
men opgav det

j jf: I (kan) jo begynde
paany med at gjøre Gula. ELeib.Poet.I.213.

1.2) lade noget være udgangspunkt for
ell. tjene som indledning til noget andet

(jf. 2.3 og i); i forb. m. præp. med ell. f
af (om det, der er en del af obj.), f fra
(om det, hvorfra man gaar over til noget
andet) ell. f paa (m. mere ell. mindre tydelig

stedsbetydning). (Josef) randsagede (dem);
20 hånd begyndte paa (1871 : med; den ældste,

og endte paa (1871 : med; den yngste. IMos.
44.12(Chr.YI). I (maa) begynde jer Tale
(o: frieri) af det Ord: Saasom eller Efter-
som. Holb.Kandst.1.2. Tjenesten begyndes
altiid med Bøn og Sang. Høysg.S.318. Deg-
nen begyndte paa det fjerde Vers. smst.

Man begynder fra det smaa (d: smaa tyve-

rier), og ender med det store (o: store

tyverier). Ew.YI.145. jf.: *Med store (syn-

30 der) endes tidt, naar man med smaa be-
gynder. Bagges.SkB.155. *„See Tøiet efter

du, saa skal jeg læse Listen." —
|
„Be-

gynd paa Strømperne." Wess.43. *Med
hans Sang hvert muntert Lag begyndes.
Bahb.PoetF.II.31. Vi maa begynde med
Begyndelsen. Mau.1.62. (jf. 2.6:) vi vil

. . have seks Østers — til at begynde med.
EGad.S.108. 1.3) {efter ty. beginnen) f
som udtryk for en raadvild søgen efter

^udveje af en vanskelig situation olgn. (i

spørgende ell. nægtende udtr.): foretage sig
noget (med ell. imod en); gøre; gribe til;

finde paa (jf. anfange 1, fange an;. *Ach
hvad skal jeg dog begynde

| Til min
Jesu Lof og Priis. Brors.121. smst.239.
TBaden.Suppl. Mynst.Betr.1.9. *Med ham
er Intet at begynde („stille op").

|
Hvor

har jeg ikke præket . . |
For at bevæge

Mennesket. IIrz.I.ll. Enhver , . syntes for-

so legen og . . vidste (ikke) hvad han skulde
begynde. Gylb.X.131.

2) uden (tydelig) forestilling om et hand-
lende subj.; om (forandring af) tilstand
ell. forhold. 2.1) m. en (aktiv ell. dep.) inf.

som obj., betegnende, at noget (ofte lidt efter

lidt, især if. naturens orden) indtræder ell.

just er indtraadt i den tilstand, som
inf. udtrykker („give sig til" olgn.). Menne-
skene havde begyndt at formeres (hellere:

60 formere sig) paa Jorden. lMos.6.1. det be-
gyndte at dages, smst.19.15. hans Hoved-
haar begyndte at groe. Dom.16.22. (da
athenienserne) indvicklede sig udi Krig med
de Sicilianer, begynte deris Ulykke at

vaagne. Holb.Intr.I.17. (disse tillokkelser)

begyndte snart at giøre noget Indtryk i

Rentrykt i«/8 1919 11
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mit Sind. Etv.(1914).1.66. det begynder . . at

blive bedre med ham. VSO. *De Snekker
mødtes om Nat paa Hav,

|
Og Luften be-

gyndte at gløde. Grundtv.Kvædl.152. nye
Bygninger begyndte . . at reise sig. HC
And.XII.24. Himlen var begyndt at blaane.

Leop.(Mikkels.Ordf.424). nye vanskelighe-
der begyndte at taarne sig op \

en mis-
tanke begyndte at opstaa hos ham i han
begynder at blive gammel ell. ældes

j

f m. pass. form (jf. u. bet. l.ij; nu begyntis
deris Soel at formørckis. Holb.Intr.I.161.

II t m. pi-æp. til (jf. SV. begynna till (att)^

;

*Dens Bark begyndte og omsider til at

briste. Solb.Metam.lO. 2.2) (som en slags

pass. bet. af l.i^ m. subst., der betegner en

tilstand olgn., som subj. (især et vbs.): ind-
træde; tage sin begyndelse; opstaa;
blive til. Judas . . saae, at Krigen var
begyndt. lMakk.5.31. det evige Liv (kan)
ikke først begynde, . . det er stedse, som
det altid var. Mynst.Betr.lI.324. *Off flux
begyndte der en Jagen,

|
et Væddeløb,

der gik i Ring. Kaalund.123. *Nu begyn-
der Spillet (o: kortspillet) da! Hostr.Int.éé.

en begyndt Reformbevægelse (blev) til-

intetgjort. Brandes.XI.221. jf.: en ung
Bestyrer for en begyndende (o: ny) Skole.
Schand.AE.364. (m. overgang til 2.s:) be-
gynde fra (nu næppe br.) ell. med, have
sin oprindelse fra; udgaa fra ell. være
udgaaetfra;hvilepaa.AlvoTForheåring
maae begynde fra Forstanden. Basth.Tale.

(1782).12. *0, Du Guds Lam! . .
|
Du bar

al Verdens Synder,
|
Derfra al Trøst be-

gynder. Grundtv.SS.1.492. menneskelig
Kundskab . . begyndte med Underviisning
og Opdragelse. Mynst.Betr.1.43. |l m. subst.,

der betegner et tidsrum, som subj. (jf. u.

bet. 1.1^; oprinde; tage sin begyndelse;
især m. angivelse af visse nærmere omstæn-
digheder olgn. året begyndte med frost.

Moth.GSO. Aaret har (nu alm.: ev) be-
gyndt med Kulde. MO. (jf. 2.%:) vinteren
begynder tidlig i aar

\
nu begynder et

nyt afsnit i bogen, i hans liv olgn.
\ 2.3)

have sit udgangspunkt (paa et nærmere
angivet sted, tidspunkt olgn.); fortsættes
fra (tid ell. sted); indledes (mods.: ende^
med; have som første led, bogstav m.m.
(især m. præp. med, f af^. (navnet) Rosi-
munda . . begynder af samme Bogstav
som Fruens Navn. Holb.LSk.V.8. sa.Orthogr.
104. En vis Psalme begynder af det Vers:
Jeg raaber fast — . Høysg.S.318. Denne
første Handling begynder (o: skuespillets

første scener foregaar) i Dagbrekningen.
Ew.(1914).1.145. bogen begynder med en
lang fortale

\
her begynder byen (o: her

er de første huse), heden osv.
j bogstav-

gaade: kærlighed begynder med k, ender
(o: ordet ender begynder) med e, under-
tiden med u, aldrig med a \ jf.Krist.DF.
200. 2.4) (1. br.) trans.: indlede; danne
indledningen til (noget) ; aabne. (morgen-
og aftenrøde) begynder og ender den lange

. . Dag. Oehl.XXX.3. 2.5) (især i talespr.)

i udtr. (til) at begynde med, (jf. 1.2,

2.3; brugt adverbielt) i den første tid (da
øvelse, erfaring olgn. endnu ikke er naaet);
ved de første forsøg; i begyndelsen. Pro-
fessorens Forelæsninger kunde (russen),

at begynde med, sletikke forstaa. Jak
Knu.G.2?l. sa.A.237. han (gik) ud paa
Frierier. Til at begynde med fik han

10 Nej. JVJens.HF.37. Han var at begynde
med en stræng Opvækkelsesprædikant . .

men han kom snart i Forstaaelse med
den grundtvigske Livsanskuelse. PBMøll.
SS.80.
BegTndelse, en. [be'gøn'alsa] Høysg.

AG.6. flt. -T (i bet. B). {glda. d. s.; vbs. til

begynde; jf. mnt. begin, eng. beginning)
1) handlingen at begynde (1) noget ell.

det forhold, at noget begynder (2); paa-
20 begyndelse; tilblivelse. *her er Begyn-

delsens (o: det forudsætningsløses) evige
Land,

|
Som ingen Baggrund fordrage

kan. Heib.Poet.X.221. jf. JLange.IlI.200.
ordspr.: al begyndelse er svær ell.

vanskelig (jf. ty. aller anfang ist schwer,
lat. omne initium difficile estj. Mau.1.62.

jf. Brandes. I. II (se u. begynde l.i^.
|| (jf.

3.2^ gøre begyndelsen ell. en begyn-
delse, gøre det første skridt (til noget);

30 (begynde at) bringe noget til udførelse; be-
gynde (i); begynde paa. (jeg) ikke al-

leneste fattede det Anslag, men virkelig
giorde en Begyndelse med at undløbe.
Ew.VIII.42. VSO. nu er der da gjort en
begyndelse ell. nu er begyndelsen gjort

j

nu har jeg gjort begyndelsen, saa kan de
andre fortsætte

\ f m. inf. uden præp. : da
min Hører kom, giorde hånd een Be-
gyndelse at barske mig brav af. Æreboe.

^27.
II

tage sin begyndelse (f tage
begyndelse), (nu 1. br.) begynde (2.2 og a).

Floden tager sin Begyndelse fra denne
Kilde. Denne Konges Regiering tager sin

Begyndelse fra det eller det Aar. Slags-
maalet tog sin Begyndelse deraf, at &c.
VSO. Høitiden tager nu sin Begyndelse.
MO. *Din Prøve tager nu Begyndelse.
Heib.Poet.I.380.

2) det, hvormed noget begynder (2);

SO den første del af noget (dels opfattet som
et punkt, hvormed noget begynder, dels om
en større ell. mindre del af noget; mods.
Ende, Slutning olgn.). 2.1) om begivenheder,

mundtlige ell. skriftlige fremstillinger olgn.

(jf. 2.z). Jeg har hørt Y^ans enetale) fra
Begyndelsen til Enden („fra først til

sidst"). Holb.Bars.IV.2. Heib.Poet.I.319.
Begyndelsen (o: af en anført sætniyig) er

som paa et Eventyr, Kierk.IV.195. begyn-
60 delsen af digtet er bedst

|

(m. overgang
til 2.s:) Det andet Tidsrum „Fødselens
Begyndelse" ledsages af . . mere regel-
mæssige Veer. Panum.253. ordspr. og talem.

:

Enden er aldrig begyndelsen lig. Moth.G
61.Mau.l731. Vi maa begynde med Be-
gyndelsen ('o; forfra). Mau.1.62. om noget
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ubegrænset, meget vidtløftigt, omstændeligt
olgn. : Derfor kom han til at holde af hende,
saa der var hverken Begyndelse el-
ler Ende paa det. Budde.JF.38. jf. Moth.
G61.

II (jf. 3.1; hihl.) om gud: begyndel-
se(n) og ende(n), det første og det sidste

(jf. I. A 2, Alfaj. Jeg er Alpha og Omega,
Begyndelse og Ende, den Første og den
Sidste. Aab.22.13. *Min Jesus hånd er min
Begyndelse og Ende. Brors.160. jf. Salm 10

Sus.336.1. samt: f Amalek er hedningernes
begyndelse (1871 : det første af Hedninge-
folkene;. 4Mos.34.20(Chr.VI). 2.2) fj/. be-
gynde 2.3; om en linie, vej olgn. (m. præp.
ell. gen.), en lille Sommerbolig, han havde
lejet sig paa Strandvejens Begyndelse (0:
forreste strækning). Tops.II.514. et Menne-
ske (saas) bevæge sig frem og tilbage ved
Begyndelsen til Alleen. Etlar.GH.I.142.
begyndelsen af linien, navnetrækket, bog- 20

stavet osv. er meget utydelig
j 2.3) (især

styret af en præp ) om tidsforhold || m.
præp.-led ell. suhst. i gen. fra Aarets Be-
gyndelse og indtil Aarets Ende. 5Mos.ll.
12. Naar en Vare skal leveres i „Begyn-
delsen af en Maaned", forstaas herved det
samme som „primo" (0: første tredjedel).

Hage.^365. familien flytter paa landet i

begyndelsen af ferien I det ligger forud
ior vor tidsregnings begyndelse det skete 30

i begyndelsen af denne konges regering
ell. regeringstid

j (jf. 2.i:) den Grotte,
hvori Irmiel saaes i Begyndelsen af Hand-
lingen. Eto.(1914).1.160. (sj.) paa lign. maade
knyttet til et subst. uden tydelig tidsbetydning

:

Hån havde . . i Begyndelsen af sin Næ-
ringsvej haft store . . Indkomster. PAHeib.
US.87. det Sted, paa hvilket han i Dand-
sens Begyndelse havde stillet sig hen.
Hauch.IjLi.66. || abs., i forb. m. præp. : af be- 40

gyndelsen, (nunæppe br.) fra første færd;
fra først af; oprinaelig; i begyndel-
sen. EPont.Atlas.II.a2^. Søerøverie har af
Begyndelsen været baade et ærligt og
æret Haandverk. Tullin.III.222. kun Djæ-
velen, Løgneren af Begyndelsen, kan op-
spinde, at Sandhed og Løgn er — i Grun-
den Eet! Grundtv.Udv.IV.413. Ing.EF.IV.
171. jf. (bibl): jeg, som fra Begyndelsen
(Chr. VI: fra førstej kundgjør Enden. Es. 50
46.10.

Il
i begyndelsen, 1. (bibl.) i abs. bet:

ved tidernes begyndelse; først af alt.

I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og
Jorden. lMos.1.1. I Begyndelsen var Or-
det, og Ordet var hos Gud, og Ordet var
Gud. Joh.1.1. I Begyndelsen var der in-
gen Synd i Verden. Katek.§46. 2. i den
første del af et vist (kortere) tidsrum;
under den første del af en vis virksomhed
olgn.; i førstningen. Folk vilde .. lee af 60
mig i Begyndelsen. Holb.Jean.IV.4. Ew.
(1914).1.72. Drachm.IV.77. || til en begyn-
delse, (især dagl.) i den første tid under
nye (uvante) forhold; før man faar væn-
net sig til ell. bliver fortrolig med (noget)
•o^i^' (jf- til at begynde (I.2) med). Det

kan til en Begyndelse volde noget Ube-
hag at gaa fra Kunstens Klarhed til det
Halvmørke, hvori de religiøse Forestillin-
ger . . skjuler sig. VilhAnd.BT.45. EBrand.
UB. 70.

3) m. mere selvstændig bet. (og overgang
til konkr.), om noget fra det følgende for-
holdsvis adskilt. 3.1) (jf. begynde 2.2^ op-
rindelse (til en virksomhed, tilstand olgn.)

;

ophav; kilde; aarsag. (nu kun m. over-
gang til bet. 2.1 og B.2). Begyndelsen til

Krigen er Aarsagen til Krigen. Høysq.S.
327. VSO. Begyndelsen til denne Stridig-
hed var følgende. MO.

\\ f om person: den,

som gør begyndelsen (til noget); ophavs-
mand (jf. Begynder 1^. Hånd var be-
gyndelse heit'd. Moth. G61. TBaden.Suppl.3.
3.2) m. præp. til ell. (tidligere) gen.: det

første spor af; den første spire til; det

første skridt hen imod. (m. overgang til

bet. 3.1). Herrens Frygt er Viisdoms Be-
gyndelse. Ps.lU.lO. Sygdommens Kund-
skab er Begyndelsen tU dens Helbredelse.
Basth.Tak.(1782).20. Kan De se, jeg havde
Ret! Vi var igaar ved Begyndelsen til

Enden. Det er forbi. EBrand.GG.120. jf.
Arlaud.475. 3.3) det første, der fremtræder,

af en vis art ell. virksomhed; ofte (jf.
Begynder 2) om noget mere ell. mindre
ufuldkomment: første skridt; (første) til-

løb, forsøg olgn. Jeg har . . bragt det saa
vidt, at Philemon er halvdeels glemt, og
det er ikke en ringe Begyndelse. Holb.
LSk.IV.2. Alle Begyndelser ere ufuld-
komne. SchytU.IR.II.37S. Ew.VI.63. Løfte
vi vor Tanke op til den hellige alminde-
lige Kirke . . da møder os et helt andet
Billede end det, som Historien stykker
sammen af lutter Begyndelser. OMøll.GK.
6. (jf. begynde (I.1) paa:; af alle Begyn-
delser paa Kunsten . . er denne vel den
agtværdigste. JLange.BM.1.73. (nu næppe
br.:) den lange Skolegang, i hvilken vi
sielden lære mere end de første Begyn-
delser (o: begyndelsesgrunde) af et dødt
Sprog. JSneed.I.141. jf.: *Nu efter Stor-

mens Forsyndelser
|
tusinde grønne Be-

gyndelser (o: spirer, frembrydende vækster).

Bich.II.349. (Holbergs) Overseen af de
sproglige Begyndelser (0: nye ord ell. ud-
tryk) hos Vedel og Peder Syv. Brandes.I.
27.

Begyndelses-, i ssgr. især til bet. 2.

-bogstav, et. første bogstav i et afsnit
(vers olgn.) ell. (især) i et ord; initial. Ew.
VI. 44. vore Substantiver . . adskille sig
fra andre Talens Dele ved store Begyn-
delsesbogstaver. JBaden.Gram.8. HH —
det var Begyndelsesbogstaverne til hans
Fornavn og Efternavn. Schand.0.1.21. -for-
retning, en. (jur.) skifterettens forelø-
bige behandling af et dødsbo ell. en kon-

kurs, hvorved boet opgøres (registreres) ell.

beslaglægges. SkiftelovNr. 155^'°liil874.§12.
Hage.^388. -grunde, pi. de første grund-
træk af (ell. grundlaget for kundskaber i) en

11«
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lære ell. videnskab (jf. u. Begyndelse S.sj.

skønt I . . burde være Lærere, trænge I

atter til, at man skal lære eder Begyn-
delsesgrundene ("C^r.FI; begyndelsens ele-

menter) i Guds Ord. Heir.SlS. Det er ikke
nok i Skolen at lære visse Begyndelses-
grunde af en Videnskab ; . . Færdighed i

at gjøre Brug af det Lærte . . bør bringes
med fra Skolen. Ørst.VI.146. en ung Mand
(skulde) indføre os i Begyndelsesgrundene
til (i alm. : af ell. i) det . . arabiske Sprog.
DagNyhPlil913.Till.2.sp.4. -liastig:hea,
en. ^ den hastighed, et projektil har i be-

gyndelsen af sin bane. Funch.MarO.II.13.
Éarboe.MarO. -klasse, en. (1. br.) den
nederste (første) klasse i en skole (jf. Be-
gynderklassej. det var især de smaa Drenge
i Begyndelsesklasserne, hans Harme gik
ud over. Hauch.MfB.196. Schand.AE.54.
•linie, en. (bygn.) den linie, der danner
grænsen mellem en hvælvings indre flade og

den mur ell. pille, som bærer hvælvingen.

Sal.VII.368. -pæl, en. den af de to mær-
kepæle i kroket, hvor spillet begynder (og

ender; jf. Sejrspæl). Legeb.I.a.30. -rim,
et. (metr.) Begynd.elsesrimet (er) en Li-

nies Begyndelsesord rimet sammen med
et tilsvarende i en efterfølgende. Recke.
Verslære.151. Begynder, en. [be'gøn'ar]

flt. -e. (ænyd. begyndere (bet. 1); jf. mnt.
ty. eng. beginner) 1) CP (nu vel kun bibl.) m.
præp. til dl. gen. (af subst, der betegner en
virksomhed, tilstand olgn.; jf. Begyndelse
3.1^; person, som bevirker, at noget begyn-
der (2); ophavsmand; grundlægger;
stifter. Troens Begynder og Fuldkom-
mer Jesum. Hebr.12.2. de Engelske vare
Begyndere til Krigen. Holb.DH.IIL93.
smst.1.310. en Flod af skrækkelige Ulyk-
ker, til hvilke vi selv ere Begyndere.
Suhm.I.ll. i en Krybbe finder jeg det
Barn, som er det . . christelige Livs Begyn-
åer. Mynst.Betr.1.277. abs.: Den, der havde
været Begynderen, begraves under Rui-
nerne af sit eget Værk. J^Zierø.J.5. (sj.:) jere
Brødre . . har nylig opdigtet en Historie
om mig . . Ovidius er Begynder dertil.

Holb.UHH.IV.2. 2) (til begynde 1) per-
son, der nylig har begyndt at dyrke ell. ud-
danne sig i en kunst, et studium, en færdig-
hed olgn.; nybegynder; især (jf. Begyn-
delse 3.3) om den (endnu) temtnelig uer-
farne, lidet dygtige osv. Endnu er han ikkun
en Begynder i denne Kunst, Videnskab.
VSO. MO. En Digter som Oehlenschlåger
(har ofte) modtaget . . Tilsendelser fra unge
Begyndere (0: digtere). Hauch. MfB. 246.
en Begynder i Trolddomskunsten, der vil
fremkalde Aanderne, men som endnu ikke
kjender deres Navne. Hauch.III.153. Be-
gynderen maa fra afhængige Spørgesæt-
ninger vel adskille . . relative Omskriv-
ninger af et Begreb. Madv.LatSprogl.326.
Læreren (i fægtekunst) glemte næsten, at
han havde en Begynder for sig. Drachm.
YD.91. jf. (om en frier): et af disse op-

muntrende Smiil, der aliene kan give en
ung Begynder Dristighed nok til at sige:
jeg elsker dig. Ew.VIII.102. 3) (med.) om
de første, mere regelmæssigt indtræ-
dende, veer, der betegner „fødslens begyn-
delse" (jf.Begyndelse 2.1). Panum.253. Be-
gynder-, i ssgr. (især til 2) fx. begynder-
agtig, -arbejde {Kierk.VII.44), -bog (Jesp.S.

13), -fejl, -klasse, -standpunkt, -tid (Bran-
10 des.IX.127), -undervisning (Jesp.S.168)mfl,
-inde, en. (sj.) kvindelig begynder (jf. Be-
gynderskej. Rahb.ProsF.II.220. Bagger.
ØB.151. Begynderske, en. (sj.) d. s. s.

Begynderinde. Bahb.ProsF.II.198.

t Begængelse, en. (glda. d. s.; efter
mnt. begenknisse, ty. begångnis; jf. be-
gaa 2) stadselig (fornem) begravelse (jf.
LigbegængelseJ. Moth.G59. Kongen . . lod
Hans Legeme med pregtig Begiengelse

20 hegTafve.Wing.Curt.346. Begængelses-
dag, en. (foræld., nu sj.) Moth.G59. han
misunder ingen en Hjærtestyrkning paa
hans Begængelsesdag. Eriksholm.S.73.
Begær, et, (sj.) en (Kingo.280. VSO.

Oehl.NG.68. Hrz.D.II.30. Bergs.GF.I.170).
[be'gæV] (ogs. (foræld., poet.) Begære. Moth.
G115. Hrz.D.II.28. Winth.II.166). flt. (sj.)

d. s. (Staffeldt.168) ell. (sj.) -er (Bønnelycke.
IU.14). (ænyd. begær(e)

; fra mnt. beger(e),

30 jf. ty. begehr, se begære) 1) (nu iscer

højtid, ell. poet., jf. dog Feilb.) stærk lyst
(til at opnaa et ell. andet); (stærk) længsel
ell. higen (efter noget); attrå a. I.1) om
selve følelsen. *aUe Hjerter knytted' er'

|

Udi eet Sind og een Begjær. Kingo.280.
*Bort Kjøds Begjær! smst.31. *Hold fast,

min Sjæl, din høieste Attraal
|
Opgiv ei

din stolte Begjære! Ing.P0.II.262. HrzJ).
1.30. *(guldet) fyldte ham med Attraa og

40 brændende Begjer. Holst. TJH.66. Hvorfor
giver Skjæbnen En ikke det Attraaede i

Begjærets . . friskeste Øieblik? Goldschm.
Hjl.ll.682. med Sultens talende Begær i

de skinnende Øjne. Drachm.VD.116. || m.
præp. efter: et Samfund med Begær
efter Embeder, Ordener, Titler o. desL
Goldschm.IV.335. Bergs.GF.L170. \\(filos.:)

Vil man skelne mellem Drift og Begær,
vil det være naturligst at opfatte Begæret

so som den af tydelige Forestillinger ledede
Drift. Tillige gør der sig i Begæret den
Erkendelse gældende, at Forestillingen
om det, som attraas, staar langt tilbage
for selve Opnaaelsen og Oplevelsen af

det. Høffd.Psyk.^302. jf. SaV11.845. I| især

om trang til erotisk ell. kønslig tilfreds-

stillelse, d. s. s. I. Attraa 2. *(jeg) saae med
fyrigt Blod

|
Og ung Begjær hans Døttre

sidde stille
|
Langtfra mig i et Lysthuus.

60 Hrz.1.45. *I Skoven (jeg) hende traf . .
|

Vildt svulmed Hjertet i mig af Begjær.
PalM.II.85. (han) tilfredssffllede . . sit

pinefulde, sit nagende . . Begær (9: køns-

drift). Bang.T.196. *Jeg kunde paa Kysse-
nes Hede forstaa, |

at hér var Begærer
begyndte at gløde. Bønnelycke.IU.14. i.2^
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om følelsens maal ell. genstand. *En Sommer-
fugls Vinge

I

Var tidt mit Begjær. Winth.
1.145. (hun vilde) have betra^et sig selv

som et . . Klenodie, der kun skulde holdes
blankt og rigt indfattet, for at det kunde
blive Alles Begær. JPJac.1.105. 2) (poet.;

1. hr.) d. s. s. Begæring 2. Et ubilligt be-
gær. Moth.GllS. *(det er) min Begiær,

|

At du vil kiækt forsøge
|
En anden Idræt

her. Oehl.NG.68. sa.RL.4. *(jeg) voved' ei

at krænke I Min Dames høie Skjønhed
med uridderlig Begjær. Hrz.D.1.23. *Det
er hans Hjertes Bøn og Begjære,

i
At

Publikum naadigt vil overbære. Winth.
11.166. CKM.olb.Dante.Il.187. Drachm.DM.
49. 3) Y efterspørgsel (efter en vare);

høbelyst. Det er Nytten, der er Kilden
til Værdien . . Det er sandt, at det er fra

Fornødenheden, fra Begjæret, at Bevæ-
gelsen (o : den økonomiske bevægelse, omsæt-
ningen) udgaar, NCFrederiksen.Denpolitiske
ØkonomisBegreber.(1874).19. Særlig har der
været Begær for jydske Obligationer. Berl
Tid.BørsoversigtJan

.

—Febr.l919.1

.

t9 begære, v. [be'gæ'ra] jf. begjéres.
Søysg.AG-.71. -ede ell. (sj.) -te (Holb.UJ.
IV.2. Ørst.Br.1.279. Winth.lV.57. GoUschm.
III.20). vbs. -ing (s. d.), jf. Begær. ^Ida.
d. s.; fra mnt. begeren, jf. ty. begehren,
besl. m. gerne, gerrig)

t) (især højtid, ell. poet.) føle stærk lyst
til (at komme i besiddelse af); ønske (hef-
tigt, inderligt); hige efter; attraa. hånd
er liig en løve, der begierer at røve (1871:
higer efter Rov;. Ps.l7.12(Chr.VI). Du
skal ikke begjere din Næstes Huus. 2Mos.
20.17. (jf.Katek.§41). „Vil du være Bor-
mester i min Sted?"^— „Skam der giør..
Og ligesaa faa den der det begierer."
Holb.Kandst.y.3. *Naturens ædle Dyrker
begjerer ei den Krands, | Der falmer i

Tidernes Vande. B:auch.SD.I.190. *jeg fik

ej Lov at være
|
hvad Kvinder mest be-

gære (o: moder). Drachm.BB.101. nu især

Jogs. i talespr.) i udtr. som alt hvad hjertet

(ell. man; begærer olgn.: *Plads for sig

selv, og Ingen for nær,
|
Det var Alt

hvad hans Hu begjærte. Hrz.D.II.118.
*Ulven gav ham Kys og Klap | Langt
fieer, end han begjærte. Winth.IV.57. *I

vor lille verden kær
|
har vi alt hvad vi

begær („kan ønske os"). Sostr.SD.1.33. da
hun har saa mange (lerpotter) som hendes
Hjerte begærer. JVJens.NG.168. || om
erotisk, kønsligt begær (jf. u. Begær l.i;.

hver den, som seer paa en Qvinde for at

begiere hende, haver allerede bedrevet
Hoer med hende i sit Hierte. Matth.5.28.
Ords. 6. 25. \\ uden ohj. Begierligheden
kiendte jeg ikke, dersom Loven ei havde
sagt: Du skal ikke begiere. Bom.7.7. *Det(o:
mit hierte) følte, det begierte,

|
Det brændte

og det sloeg. Ew.(1914).1.161. *Sjælens Liv
Begjæren er og Virken. PalM.ND.75.

2) O fremsætte et ønske, en anmod-
ning ell. et forlangende om. Ingen, som

noget Præstekald begærer („søger"), maa
derfor nogen Gave byde, eller give. DL.
2—3— 7. hun kaldte hans Navn Samuel;
thi jeg, sagde hun, har begjeret ham af

Herren. lSam.1.20. de trængte paa med
stort Skriig og begierede (1907: forlangte;,
at han skulde korsfæstes. Luc.23.23. Her
er et Brev, som een leverede mig til

Monsieur, og begiærte svar. Holb.llJ.IV.
10 2. Frygtsomhed i at begiere og til rette

Tid at fordre de billigste Gientienester.
Etv.VI.311. Husbondl her er en Bonde,
som begjerer at tale med Jer. PAHeib.Sk.
11.13. *(her er en) Pige, som dit Raad be-
gjærer. B.eib.Poet.1.276. Enken . . var be-
gært i alle Byens Huse, naar der var
Slagtning . . eller Rengjøren. Goldschm.
IIT.20.

(I
nu mest (emb., jur.) i visse sær'

lige forb., fx.: begære (sin) afsked (jf.
20 Afsked 2.1). Moth.G115. (han havde) be-

gjært sin Afsked fra Malerakademiet. Ørst.

Br.1.279. begære anstand, se Anstand 1.2.

begære ordet: Som ved almindelige Mø-
der fik Deltagerne Ordet i den Række-
følge, de havde begæret det. BogensVer-
den.I.(1918147. jf. ogs. forb. som: Pakker
fra Udlandet (kan) ved Henvendelse til

Overtoldinspektøren . . begæres toldbe-
handlede og tilbragte ved Postvæsenets

30 Foranstaltning. Krak.1919.1.192.
\\ fri til;

især i forb. begære til ægte. Moth.GllS.
jeg skal tale med Mester Herman, og be-
giære hans Datter, som jeg lenge har
været forlovet med. Holb.Kandst.1.1. (jf.
1'.) *Der gives ingen Pige her i Egnen,

|

Der siger Nei, naar du begjerer hende.
Hauch.SK.68.
Begæring, en. [be'gæ'req,] begjéring.

IIøysg.AG.164. flt. (i bet. 2) -er. {ænyd.
40 d. s.; egl. vbs. til hegære;jf. mnt. begeringe)

1) (til begære 1; foræld.) d.s.s. Begær 1.

enhver slet Begjæring, enhver Lidenskab
. . være langt herfra. Mynst.Kronb.l7. mit
Hjerte er ikke reent for daarlig Smitte
af denne Verdens Begjéring og Forfæn-
gelighed. Ing. VS.1.19. man føler sig inde-
klemt, ja utQfreds og gnaven, naar man
ei faaer Luft i sin Begjærings Tilfreds-

stillelse. Sibb.II.16. Hans Begjéring var
50 ikke at see Østerlandets skjønne Egne .

.

Hans Attraa var at følge med de 3 Dages
Reise, da Abraham reed med Sorgen foran
sig. Kierk.III.61. enhver fristes, naar han
drages og lokkes af sin egen Begæring
(1819:BegieTligheå). Jac.l.l4(1907). hver
af eder veed at vinde sig sin egen Hustru
i Hellighed og Ære, ikke i Begærings
(1819: Begierligheds; Brynde som Hed-
ningerne. lThes.4.5(1907). 2) O til begære

60 2: anmodning, forlangende ell. bøn.
Herren opfylde alle dine Begjeringer!
Ps.20.6. frygt ikke, Zacharias; thi din be-
giering (1819: Bøn; er bønhørt. Luc.1.13
(Chr.Vl). store herrers begering er half

heialing. Moth.G115. (jf.Mau.3584). „Hvad
er hendes Begiering?"— „Jeg vilde gierne
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see paa nogle Vifter?" JSolh.Ygs.1.6. Det
er mit Ønske, det er min Begiering, at

det maa trykkes altsammen. Eio.VIII.167.
der (blev) paa min indstændige Begiering
. . sendt Bud (efter ham). smst.VI.62. Den
Mand er lyksalig, som . . forekommer (sin

hones) Begieringer. Suhm.II.134. den Be-
gjæring, jeg herved gjør Dem om ikke
oftere at lade Dem see i mit Huus. Gylb.

IX.57. hendes eneste Begjering er i For-
hold til mig at være slet Intet. Eierk.V.13.

II
(sj.) om det, som anmodningen osv. gaar ud

paa. Kongen gav ham . . al hans Begjering
(o: hvad han had om). Esr.7.6. lSam.1.27. jf.
Moth.GUS. t Begærinss-eTne, en. [1]

MO. t -kraft, en. [1] d. s. Eilsch.Term.23. sa.

PhilÉrev.101. begærlig, adj. [be'gæ'rli]

begjérUg. IIøysg.AG.10. jf.sa.Anh.l7. adv.

-i ell. (t) -en (Moth.GlW. VSO. MO.). (ænyd.
d. s.; fra mwibegerlik, ty. begehrlicn (be-
gierlich); se begære) 1) f m. pass. bet.:

som (fortjener at) attraas; eftertragtet;
efterspurgt; attraaværdig. Verket (^er)

paa nogle Aar . . bleven meget begiærUgt
og over alt gangbart. Holb.NF.(1728).Fort.
16. sa.Br.(Dania.IV.lO). enhver (hører
kunde) efter 4 Aars tro Tjeneste . . vente
Befordring, og det vilde gjøre en Hører-
Weneste meget begjærlig. EPont.(Nyerup.
univA.325). Langebek.(Hist.Almanak.l776.
C6*'). en stor Told, større og mindre, alt

eftersom (varerne) ere meere og mindre
begierlige hos Fremmede. Schytte.IR.II.

437. saadanne Skrifter (er) — efter de
litterariske Bissekræmmeres Kunstsprog— de meest begiærlige nu omstunder.
Bahb.Tilsk.1794.540. smst.524. VSO. 2) m.
aktiv bet: som føler stærkt begær ell.

attraa (efter noget) ; lysten ell. ivrig (efter

noget; især: efter at komme i besiddelse af
noget); gridsk. 4Mos.ll.34. *Begjærlig satte

han Flaskens Hals | Til Munden, lænet
tilbage. IIrz.D.II.119. der er en forkog-
lende Herlighed i Løgnen, som suger alle

begærlige til sig. OMøll.GK.20. se paa
med begjærlige Blikke. S&B. hun er saa
begærlig; alt, hvad hun ser hos sine be-
kendte, skal hun have fat i

\
det klæder

ikke børn at være forslugne og begærlige
(o: graadige), naar der kommer noget
lækkert paa bordet

j || m. præp. efter:
han blev meget begjerlig efter at have
Omgang med hende. Jtid.12.18. Myrer
(er) meget begierlige efter søde Ting.
LSmith.DN.113. naar de store Stamme-
fester fandt Sted var han (o: en dreng)
helt udelukket, skønt der Ingenting var
han var saa begærlig efter at blive ind-
viet i som dem. JVJens.NG.33.

|| (1. br.)

m. præp. paa: (han) syntes begjærligere
paa at opdage Gjerningsmanden, end paa
at faae Pengene fat. JIeib.Poet.X.73. sa.

Fros.X.527. Hrz.D.1.43. der kom noget
søvnigt over ham . .; han var ikke saa
livlig og begærlig paa at faa Besked om
alting. AndNx.PE.I.119. Begærlig-hed,

en. flt. (nu sj.) -er. 1) f til begærlig 1.

Bogens Begierlighed, som Boghøkerne
udtrykke sig. Rahb.Tilsk.1796.389. 2) til

begærlig 2. 2.1) egenskaben at være be-

gærlig; stærk lyst (til) ell. iver (for at op-
naa noget); gridskhed. Naar du sidder
tilbords hos en Hersker, da agt vel paa
. . at du sætter en Kniv paa din Strube,
hvis du haver Begjerlighed. Fat ikke

10 Lyst til hans Livretter. Ords.23.2. *Vogt
os for den Begjerlighed

|
Som Sind og

Sands besnærer. SalmHus.461.2. Ew.(1914).
1.72. Heib.Dv.lOO. den graadige Begær-
lighed har slemme Følger. CKoch.JL.272.
folk greb med begærlighed lejligheden
til at se den berømte skuespiller i (spøg.:)

smaa bidrag modtages med taknemmelig-
hed, store med begærlighed

j |j
m. præp.

efter: Begjerlighed efter Vinding. Visd.

20 14.2. umættelig Begierlighed efter et stort

Navn. Suhm.V.ll. han og jeg brændte da
af Begjærlighed efter at komme i Kamp
med hinanden. Hostr.G.33.

|| f m. præp.
til: mit heele Legeme brender af Begier-
lighed til Hevn. Holb.HP.II.6. Børn .

.

have en umættelig Begierlighed til at
høre og lære alt. JSneed.III.409. Bagges.
NK.381.

Il t uden præp., styrende en inf.

jeg brænder af Begiærlighed at (nu: efter

30 atj tale med (hende). Holb.Vgs.(1731).II.l.
Eiv.VI.5. 2.2) (nu sj.) stærk følelse ell. sinds-

bevægelse, især en saadan, som skyldes ønsket
om at besidde ell. nyde noget; lidenskab;
drift; lyst. Hver fristes, naar han drages
og lokkes af sin egen Begierlighed (1907:
Begæring^. Jac.1.14. lykkelig er den, som
. . giør sig ikke til en Slave under sine
egne Begierlighed er. Høm. Moral. II. 54.

JSneed.III.197. Den nye Verdens Rig-
40 domme og Frugtbarhed opvakte Euro-

pæernes Begierligheder. sa.(Bahb.LB.I.
360). Hendes Gemyt vankede . . ustadig
imellem tvende . . stridige Begierligheder,
Elskov og Had. Suhm.II.196. Ørst.I.169.

aldrig mættede Begierligheder sønderrive
saa mange . . Menneskers Bryst. Mynst.
Betr.I.14. IIauch.VI.451. \\ især om erotisk

lidenskab; attraa; begær. Hver af Eder
veed at besidde sit Legeme i Hellighed

50 og Ære, ikke i Begierligheds (1907: Be-
gærings) Brynde. lThes.4.5. De unge og
ugifte Fruentimmer, som en Mands-Person
forleder til Føyelighed for sine vellystige
Begiærligheder, forføres enten ved Ægte-
skabs Løfter, eller glimrende Foræringer.
Ruge.FT.229. Solens Broder . . havde en
uanstændig Begierlighed til denne sin

d'eilige Søster. Kraft.VF.366. (han havde)
til Hensigt . . at bedrage hende, naar hun

60 havde føjet hans vilde Begjærligheder.
Blich.IV.643. Begær-valg, et. [1] (for-

æld.) det forhold, at haandværkssvende har
ret til selv at vælge, hos hvilken mester de

vil arbejde. Pl.^U1781.§3. CNyropMaandv.8.
begere, v. [be'go-'ra] j?rcei -gjorde

;
^arf.

-gjort. (ænyd. d. s.; nu sj.; jf. overbegøre)
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„gøre" (o : udtømme ekskrementer) paa; foru-
rene, svine til m. sine ekskrementer. *I fiire

Tydske Helte,
|
Der en Sterckodder saa

ubluelig be . . . .
|
I blir dog reen igien,

saa kiecke Mænd som før. Holb.Paars.330.
smst.96.

II refl. Moth.G348. VS0.I.288.
\\

overf. denne arme, skidne By, der var
fedtet til med Fiskeslim og Sildeskæl og
begjort med Munke og Svin i alle Smø-
ger. JVJens.FD.27. AndNx.SD.3.

GI behaaret, part. adj. [beihå-'ra/] for-
synet (dækket) med haar. (hans) tæt be-
haarede og beskjæggede Hoved- Schand.
AE.333. En tyk, behaaret Arm kom frem
over Dynen. AndNx.MS.9. CP Behaa-
ring;, en. [beihå'reii] det at være forsynet

med haar, ell. (konkr.) om selve haarlaget.
(man kan) i Egekrattene (finde bladgaller)

af forskelligt Udseende og forskellig Be-
haaring. Frem.DN.661. Kvindermed mand-
lig Behaaring (Androtrichi). KPont.Retsmed.
1.76.

Behas, et, f en (IIolb.Heltind.I.a3 >:

JSneed.iri.191. Bagges.NK.303). [beifaa-'q]

Høysg.AG.40. uden fit. {ænyd. d. s.; fra
mnt. behach (gen. behages^, ty. behag(en)

;

se behage)
1) GJ følelse af tilfredshed ell. vel-

vilje; det at synes om, finde glæde, for-

nøjelse olgn. ved noget (jf. bebage 1). Samme
Stykke (o: skuespil) har . . fundet meere
Behag. Holb.Ep.V.165. JSneed.III.191. jeg
vil ikke forsøge at skildre det forunder-
lige Behag, vi føle ved at gjenkalde os
den Tid, der gik. Winth.VIII.6. Gylb.IV.
286. *Den Hj^te mig volder et hjertligt

Behag. Kaalund.27. Schack.270. Gud næ-
rer hverken Behag eller Mishag overfor
Menneskene (o: i Kong-tse's lære). Troels

L.XIII.43. Hun nød sin Træthed som et

mat Behag. Bang.F.58. Der var . . et ejen-
dommeligt Behag for ham ved . . at lade
sit Øje glide ned over denne skjønne
Kvinde. Pont.M.109. Mad, der blev ved
at efterlade Behag (o: en behagelig smag)
i Munden længe efter at den var fortæret.

AndNx.PEJ.277. jf. bet. 2: (han tog) fat

paa Kanden igien, og drak efter sit Hier-
tes Behag. Ew.VIII.84. \\ om Smag og
Behag kan man ikke disputere. Heib.
Poet.Xl.l31. Smag og Behag er forskjel-

lig. smstll.269. jf. smst.I.219.
||

(nu sj.)

have behag i (ell. til^; de have (nu
alm.: finder^ Behag i de Fremmedes Børn,
Es.2.6. (amtmanden) havde større Behag
(i Per degns sang), end i den største vocal
Musiqve. Holb.Er.1.4. Alt tjener ikke Alle,

og Enhver haver ikke Behag (Chr.VI:
behagelighed^ i enhver Ting. Sir. 37. 33.

Behag (Chr.VI: behagelighed^ haver Her-
ren til dem, som ham frygte. Ps.147.11.

\\

finde behag i: Den Behag Folk haver
fundet i at læse mine Skrifter. Holb-JH.
I.)(2r. Keiseren fandt megen Behag i

denne Tale. Bagges.NK.303. *(kongen) fandt
Behag i ham og i hans Væsen. PalM.

TreD.29. Jonathan . . fandt (Chr.VI: havdej
stort Behag i David. lSam.19.1. \\ smukke
Vers . . som læses af Folk med Behag
og Opbyggelse. Holb.Skiemt.)(2v. Den blide
Behag, hvormed han hidtil elskede Con-
stance, var forsvundet. Rahb. Fort. 1.268.
med Behag nød (han) den skjønne Ud-
sigt. Gylb.Novel.II.125. (Goldschmidt) lader
sig læse . . med Interesse, . . med delvist

10 Behag. Brandes.II.459. Det var med ublan-
det Behag, at vi . . sagde Farvel til det
. . saa ynkeligt sammensmæltede Folke-
ting. Hørup.11.402.

II
til behag, (foræld.)

af en saadan art ell. paa en saadan maade,
at man synes om det, føler tilfredshed ell.

glæde derved. Lad min Munds Ord og mit
Hjertes Betænkning være til Behag for

dit Ansigt, Herre. Ps.19.15. *er dig min
Arm til saa stor Behag,

|
Til Trøst og

20 Roe. Ew.V.162. Hver af os være sin

Næste til Behag (Chr.VI: befalde sin

næste). Rom.15.2. *Belønne dig — det vil

jeg; du har talt mig til Behag. Winth.VI.
201. *Saa kom Slmsmissens Dag;

|
Og

dette var just ikke
|
Den Gamle til Be-

hag. sa.HF.182. i høflighedsudtr.: *Hvem
er De? Hvad vil De? Hvad er til Behag
(o: til tjeneste). Heib.Poet.X.247. *En Extra-
postvogn til Behag („til behagelig (af)-

30 benyttelse'')
\
Stationen vel dem sender.

smst.VIIl.248.

2) G) hvad man ønsker ell. finder for godt

;

vilje; ønske; (vilkaarlig) afgørelse; (frit)

skøn; forgodtbefindende fj/. behage 2^.

Som Leret er i en Pottemagers Haand,
og alle dets Veie ere bestemte efter hans
Behag (Chr.VI: gode behagy: saaledes
ere Menneskene i dens Haand, som haver
skabt dem. Sir.33.14. *Den store Dag,

|

i) Den kommer efter Guds Behag. SalmHus.
261.1. Kingo.426. Staar til Eders Majestæts
Naade og Behag, om ikke Aalborg og
andre Steder, hvor Snedkerlav ere, maatte
faa Behøvlingstilladelse. KbhDipl.V.801
(aarl705). *0g det kommeran paa Hvers
Behag,

|
Om han gider gaaet i Skolet

Winth.IV.44. jf. bet. 3: Brødre I mit hier-

tes behag (1819: Ønske), og begiering til

Gud for Israel, er til saliggiørelse. Rom.
50 10.1(Chr.VI).

II
især i faste forb. efterpræp.:

efter behag, som man synes ell. finder

for godt. „vi (har) ikke i Sinde at døe
saa hastig." — „Efter Behag („(ganske) som
I vil"), I gode Venner." Holh. Ligbeg. 4sc.

skalte og valte efter eget Behag. VSO.
*Standspersoner betale efter Behag. Oehl.

SH.33. jf. (spoH.): Efter Behag siges et

Løb at være vundet, naar Hesten sejrer

uden at anstrenge sig særlig. IdrætsB.II.

^818. II t paa ens (gode) behag, med (ell.

under forudsætning af) ens samtykke. Moth.

H288. Jeg har . . paa mine Forældres
Behag giort Ægteskabs Løfte til Leander.
Holb.HAmb.III.2. sa.Bars.III.2. Paa jeres

gode Behag, min Får! saa gifter jeg mig
slet intet. Mol.G.(1724).32. Paa Deres
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fode Behag („med Deres venlige tilladelse")

ar jeg giort (det). VSO.
3) (sj.) hvad der behager en, vækker

ens tilfredshed ell. glæde. *Lad Synden mig
idag

I

Ei slet forblinde,
|
At jeg min Guds

Behag | Kan ret besinde. Kingo.399 (jf.
bet. 2). *fuldføer din gode Ville . .

|
Saa

skal ingen Nød mig skille
|
Fra at elske

dit Behag, Brors.176. *Ej Børneskrigen
er Mænds Behag. FMøll.1.64. *Den søde
Tvivl med sin Smerte

|
Var just mit Be-

hag. Winth.IV.108.

4) (sj.) det at (kunne) behage. 4.1) som
vbs. til behage 1: det at behage. *Han
fødes til Behag; blot han sig viser,

|
Man

roser og tilbeder ham. PalM.VIII.102.
4.2) den egenskab at kunne behage; be-
hagelig, vindende form, væsen olgn. egen-

skaber (skønhed, ynde, charme osv.). *Tan-
kerne fattedes Styrke,

|
Og Udtrykket

savned' Behag. Bahb.PoetF.1.154. *den, der
gav hans Hjem Behag . .

|
det var hans

Hustru, faur og fin. Ploug.I.320 (jf S).

behage, v. [be'ha'qa] behage. Høysg.
AG.124. -ede. jf. Behag. {glda. d.s.; fra
mnt. (ty.) behagen, jf. osax. bihagon samt
oldn. haga, være tjenlig ell. passende, besl. m.
hægr, bekvem (se højre. Hyndej)

1) til Behag 1. l.i) O vække behag
(hos); være ell. handle saaledes, at andre
synes om det; gøre et gunstigt, behage-
ligt indtryk (jpaa); falde i ens smag;
tiltale. Canaans Døttre . . behagede (ikke)

Isaak. lMos.28.8. hun behagede Herodes.
Matth.14.6. *vil mand Skue-Spil Cupido
skal behage,

|
Da maa der høres i hvert

Stykke Elskovs Klage. Holb.NP.A3>: *be-
flitter alle Dage

|
Dig, din Jesu at behage.

Brors.174. Men om mit lille Skrift skulde
behage Dem, hvor lykkelig er ikke da,

Høye og Gunstige Herrer! Deres under-
danigste Tienere Johannes Ewald. Ew.
(1914).1.1. Drost Peders Aasyn formør-
kedes. Ridder Laves Minespil behagede
ham ikke. Ing.EM.III.142. (værelset) be-
hagede ham overordentlig. Hauch.IV.34.
denne Tale behagede (Chr.VI: befaldt^
den ganske Mængde. ApQ.6.5. Min stak-
kels Ven vilde . . umaadeli|^ gerne behage
sin Udkaarne. Drachm.TJB.140.

||
(bibl.) i

forb. behage vel ell. ilde: det Ord be-
hagede Abraham saare ilde. lMos.21.11.
glemmer ikke at giøre vel og at med-
dele, thi saadanne Offere behage Gud vel
(1907: i saadanne Ofre har Gud Velbehag).
Hebr. 13.16. Sir. 1.25. || abs. Holb.Hh.1.68.
(Jacob von Tybo) behagede mindre („gjorde
mindre lykke"-), formedelst de lange Mono-
loger. Heib.Pros.III.lOl. *Konsten at be-
hage. PalM.VIII.101. (jf JSneed.II.3). hun
gjorde sig megen Uinag for at behage,
blev ikke lidet coquet. JPJac.1.105. Bran-
des.VI.45.

II t præs. part. brugt som adj.:

behagelig; tiltalende, (moderens under-
visning) var Datteren en behagende Syssel.
Bahb.Fort.II.410. 1.2) (nu kun bibl. samt

bornh., se Esp.414; jf. Brøndum-Nielsen.8F.

118f.) finde behag i; synes (godt) om.
vil du være dette Folk god og behage
(Buhl: vise dig huld imod) dem og tale

gode Ord til dem. 2Krøn.l0.7. I, som .

.

behage nyttige Videnskaber, have lyst til

Ager-Dyrkning, og en god husholdning.
PJuel.GB.a4v. 1.3) O behage sig, især
m. præp. i: finde behag i. (oftest m. nedsæt-

to tende bet.), jeg havde øvet mig meget paa
disse Ord, og behagede ret mig selv i at

sige dem frem. Sibb.1.37. *Hun syntes sig

i Luner at behage. PalM.IV.391. (han)
behagede sig selv i en vis Art af tvetydige
Vittigheder. Kierk.VI.267. Brandes.VI.179.
den . . friskfyragtige Spillen Kammerat
med Vorherre, hvori disse Folk behagede
sig. Pont.LP. VIII.149. Ogsaa behagede
man sig i . . sanselige Udmalinger af El-

20 skov. VVed.BB.264. jf. : Selv om hun ikke
havde gengældt hans Kærtegn . . saa havde
hun behaget sig i at blive Kvinde. EBrand.
TJB.92.

II
(sj.) (Høyen) kunde behage sig

V e d at kalde Idealet „et Spøgelse". JLange.
III.215. sml. ogs. jy. beha sig med, finde
sig i. Feilb.IV.31.

2) (især O j til Behag 2. 2.1) brugt upers.,

i udtr. som det behager mig, det er mit
ønske, min vilje; jeg har lyst (til); jeg

30 finder for godt (at); jeg vil. (jf. ogs. bet.

3). Gud . . gjør alt, hvad ham behager.
Ps.115.3. dersom en Qvinde haver en
vantro Mand, og det behager ham (1907:
og denne samtykker i) at boe hos hende,
hun forlade ham ikke. lCor.7.13. *du (o:

den uomvendte) tænker ey saa vidt,
|
Du

giør hvad dig behager Brors.113. saasnart
det behagede Himmelen og hende, var
(jeg) beredvillig at overlevere mig til hende

40 paa Naade og Unaade. Ew.VIlI.105. jf.
(m. overgang til bet. l.ij; Vær min Gjest
. . saa længe det behager Dem (o : De be-

finder Dem vel) her. Ing.EF.^ 11.96. Jeg
har i de sidste Aar ikke været i hans Huus.
Det behager mig ikke der. Gylb.1.55.

jj

(højtid, ell. emb.) ofte m. svækket bet., som
udtr. for ærbødighed ved omtale af gud, højt-

staaende personer olgn. det har behaget
Himmelen . . Ved en reen kierlighed at

50 sammenknytte tvende parter. Holb.Stu.II.

1. det har behaget den Dydziirede Ma-
dame Comoedien, ved en sagte Død at tage
Afskeed fra Verden, sa. Ligbeg. 4sc. Det
var saare sjældent, at det behagede Hans
Majestæt at lé højt. Schand.IF.12. det be-
hagede de høje herskaber at tage den nye
bygning i øjesyn

j
det behagede igaar

gud at hjemkalde min kære hustru
| jf.

(spøg. ell. iron.): jeg (kan) ikke .. erindre

60 de . . Udtryk, hvormed det behagede hende
at give mig Kurven. Ew. VIII.105.

||
(især

bibl.) i forb. lade sig (noget) benage:
Herre! lad det behage dig at udfrie mig.
Ps.40.14. *Herren det var med Engle to,

I

De lod sig det behage
|
Hyrden at giæste,

. .
I

Og Jordens Brød at smage. Grundtv.
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SS.II.46.
II
(nu ^.) uden subj. her er et

Ear Kopper (Jcaffe) til overs, om dem be-
ager. Holb.Kandst.IV. 9. Behager dem . .

at træde til Side, medens vi votere, sa.

Plut.IV.2. Eio.IV.217. VSO. 2.2) m.person-
subj.: ønske ell. ville; have lyst (til);

finde for godt. Svar for dig selv, om
du saa behager. PAHeib.Sk.III.166. *Sø-
hanen knurred med opreist Kam; thi

Dybet den elsker,
|
Ei behaged den nu ib

dens Nat at bytte mod Dagslys. Hauch.
DV.II.40 (jf. bet. 1 samt 2.1^. især (i for-
melt spr. ell. spøg.): som De behager.
TBruun.I.201. Som man behager (titel

paa Shakespeares skuespil As you like \t).

Lemb.Shak.XIII.125. jf. Feilb.
||

(højtid, ell.

formelt) m. svækket bet, som udtr.for ærbødig-
hed ved omtale af højtstaaende (overordnede)
personer. Herren er i saa god Humeur i

Dag, at hånd behager at skiemte. Holb. 20

Jep.II.2. Ew.IV.214. *Du har behaget
mig til Arving at udnævne. Wess.44. (ofte

iron. ell. spøg.:) vore Løier, som han be-
hagede at udtrykke sig. Eiv.VI.67. Heib.
Poet.VII.183. den Negligee, i hvilken en
Dame behager at lade sig overraske tid-

ligere om Formiddagen. Kierk.VI.67. Hans
Navn . . havde længe været i Alles Munde,
Rygtet . . behagede paa den Tid at (forøge)
hans Bedrifter. Etlar.DV.166. jf.: De be- 30

hager at spøge! (d: det kan De da ikke

mene!)
\ || nu især ved høflige, ærbødige

anmodninger ell.opfordringer (ogs.iron.

ved befalende ell. irettesættende tiltale). Jeg
veed icke, om de vil behage at dricke
en Skaal Caffee. Holb.Kandst.IV.5. mine
Herrer, De behage at vaagne, thi nu er
Prædiken snart ude. Ew.VI.30. Hr. A. B.
vilde behage at lade afhente 2 Breve, som
ere indlagte paa Adressecontoiret. Adr. *d

UT.1767.nr.32. Behag („vær saa god (ven-
lig)") . . at sætte Deres ærede Navn under
dette Papiir. Heib.Poet.X.69. Vil De be-
hage, Jomfru Aline ? Hav den Godhed at

læse den Regel, som her findes anført.

Gylb.II.130. Det trækker vist paa Dron-
ningen . . Behag at lukke (vinduet). Schand.
IF.50. Vil Du nu behage at fortælle, hvad
det er for Kunster, Du har for. Esm.II.
240. behag at beholde hatten paa! opslag 50

i banker olgn.
||
(nu næppe br.) m. et subst.

som obj. (han) spurgte, om jeg ikke be-
hagede („havde lyst til") et Stykke Kage.
Oehl.XXVIII.211. Behager De rød eller

hvid Viin? MO.
3) hvad behager, alm. udtalt [vabaiha'r],

ogs. [vab'hBr, 'vabhBr] ofl. {af bet. 2.i; i/".

ty. was beliebt, fr. plait-il) som udtr. for,

at man ikke har hørt ell. forstaaet, hvad der
er sagt til en, og ønsker udtalelsen gentaget. 60

(det alm. udtr. nu i dannet talespr., høfligere

end hvad, jf. ogs. hvaba samt hva'faller
w. befale 4; sml. : Hvad behager? Et Spørgs-
maal brugeligt til en Ligemand og Under-
mand i samme Tilfælde, som: hvad be-
faler? til en Overmand. F-SO.^. Trop : *„Naar

jeg til Kilden drager —" |. Ledermann:
„Hvad beha-ha-ha hvad behager?"

|
Trop

(høiere): „Naar jeg til Kilden drager,
|
Er

det for Kunst og Smag." Heib.Poet.VI.181.
„Lad os tale om noget andet ! som Manden
sagde, de sad og talte om Hullet paa hans
Albu!" — „Hva' behager? spurgte Biørn."
Drachm.STL.146. jf. : *Ind kom Kammer-
pigen trippendes galant,

j
Spurgte: „Hvad

behaver?" (0: hvad er til tjeneste? jf. be-
fale 4, Befaling å). ARecke.114.

||
(dagl.)

som udtr. for forundring ell. (forundret)
misfornøjelse, vrede olgn.: hvad for no-
get! hvad skal det betyde! *See, her er
Glasset, — tag fat nu og drik, —

| Hvad
behager? maaskee Du er kræsen. Winth.
1.206. „Kom nu, lille Peter." „Nej!"
„Hvad behager, siger du nej tU dia mo-
der!" I

II
(1. br., nærmest vulg.) brugt som

en slags afsluttende kraftudtr., for at frem-
hæve en udtalelse olgn. Næ, kom til Mik-
kelsen, min faer! Dær er stemme, og dær
er meget andet, værsgo, hvabehar! Hjortø.
F.61.

behageliff, adj. [beiha'qali] Høysg.
AG.71. adv. -T ell. (f) -en (VSO.). (ænyd.
d. s.; fra mnt. behageUk, ty. behaglich)

1) som vækker behag; som man synes
(godt) om, er tilfreds ell. fornøjet med, be-

finder sig vel ved; tiltalende (jf. angenem^.
1.1) om personer

|| (1. br.) kær(kommen)
(for); velset; yndet; afholdt (af), der-
som du gjør Godt, da er du behagelig.
lM.os.4.7. Mad giør os ikke behagelige
for Gud (1907 afvig.). lCor.8.8. Denne
Vei bør vi at gaae, om vi vil være vores
Skabere behagelige. Ew.VII.59. de Egen-
skaber, der skal gjøre Mandfolk behagelige
hos det andet Kjøn. PAHeib.US.455. Kierk.
11.140. jf.: ingen prophete er behagelig
(1819: vel antagen; 1907: anerkendt^ i sit

fædrene-land. Luc.4.24(Chr.VI). nu især i

forb. gøre sig behagelig (for), indynde
sig (hos), giøre sig behagelig for Krigs-
Folket. Holb.Kh.246. Han anstrængte sig
. . for at gjøre sig behagelig for hende.
Schand.F.147. sa. SB.125.

\\
(sj.) af et til-

talende ydre; køn; pæn; net. Hans Kone,
som endnu er et behageligt Fruentimmer,
er . . misfornøiet, . . fordi . . Folk ikke finde
hende mere saa smuk, som da hun var
16 Aar. JSneed.III.8. *Paa nette Fødder
svæved

|
Hendes siirlige Krop, — | Kort

sagt, hun var behagelig
|
Fra Taa og til

Top. Winth.HF.180. Jeg vil ikke sige, at

de ere regelmæssige Skjønheder, men jeg
vil kalde dem nydelige, behagelige Piger.
Gylb.XII.190.

II af et tiltalende væsen; elsk-
værdig, omgængelig olgn. ret hvad man
kalder en behagelig Mand. Heib.Poet.I.

448. Dersom den Mand ikke var lidt

tunghør og stammende, saa var han be-
stemt den behageligste Mand i Omgang.
smst.VI.175. Hr. Grønholt holder Taler —
ja hvad det dog er for en behagelig Mand.
Hostr.(1865).III.114. Begge havde de en

Rentrykt "/g 1919 12
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Følelse af Pligt til at være behagelige
mod hinanden. Schand.TF.II.292.

|| f i

udtr. som lad os nu være behagelige,
lad os tage det med ro, ikke gøre ophævelser

olgn. „Nei, det kan jeg slet ikke huske."
— „Lad os nu bare være behagelige."
PFaber.SK.14. jf. Gadeordb.^ 1.2) om ting

ell. noget abstr. det er en behagelig (o:

kærkommen) Tidende for mig. Holb.KB.
III.3. (han har) et venligt og behageligt

(„vindende")Yæsen. Etv.IV.228. (han sagde)

Fruen noget Behageligt, uden at det lige-

frem syntes smigrende. Ing.EF.II.61. Det
er mig . . behageligt (o: det glæder mig),

at min LeUighed er hende tilpas. Heib.

Poet.I.260. I Begyndelsen var hendes
Selskab ham blot behageligt, tilsidst blev
det ham næsten uundværligt. Hauch.1.44.
Den Kone, i hvis simple, men behagelige
(o: hyggelige) Hjem Claudine befandt sig,

var en Skipper-Enke. Gylb.XII.77. iis-

nende Kulde gik gjennem hele Naturen,
det var slet ikke behageligt. JSCAnd.V.152.
disse Bønner ere den himmelske Fader
behagelige (1909: velbehagelige^, og af

ham bønhørte. Katek.§105. *det er saa be-
hageligt at staa stille! Rich.1.95. en be-
hagelig overraskelse

i II
(sj.) af et tiltalende

udseende; køn; pæn. alt det som kaldes
skiønt og behageligt i Naturen. Ew.YI.3.
(de grønne buske) som Mængde og en skiøn
Uorden giorde behagelige. sa.(1914).I.6o.

Vi kiørte forbie Dyrehaugen og saae 30
Dyr gaae paa en Slette, hvilket behageligt
Syn I HHans.PD.127. jf.: Et glad hierte

giør ansigtet behageligt (1871: livligtj.

Ords.l5.13(Chr.VI). jeg vil sette . . alle

dine landemerker af behagelige (1871:
dyrebare^ stene. Es.54.12(Chr.Vl). 1.3) som
adv. viin, blandet med vand, falder sødt
og behageligt. 2Makk.l5.40(Chr. VI). Høysg.
AG.6. At Du her bliver modtaget med .

,

Gjæstmildhed . . vil Du selv behageligst
erfare. Blich.1.29. hun er saa behageligt
naturlig i sit væsen

|

jeg havde det sær-
deles behageligt i min ferie i jf. : En stor
Flynder . . bredte sig forresten magelig,
behagelig (o: velbehageligt). ECAnd.VIII.
158.

2) (i formelt spr. samt Y) som høfligheds-
udtr., dels for at betegne, at en persons hand-
linger (ytringer osv.) er noget, man sætter
pris paa, dels (jf. Behag 2, behage 2)
for at betegne, at handlingen osv. finder sted

ved, skyldes den paagældendes velvilje ell.

forgodtbefindende. Min Herres behage-
lige Sendebrev . . haver jeg . . bekommet.
Eolb.Ep.V.33. Balle.Bib.I.12. Kammerraa-
den har kun tre Kort at frembyde til be-
hageligt Valg. Blich.IV.364. Jeg har ladet
Titelbladet staae . . blankt og i Fortalen
. . bedet min kritiske Læser selv behage-
ligst („venligst") tilføie Titelen. Ing.EF.
III.36. Kierk.VII.406. Hos Undertegnede
(kunsthandler) er fremlagt tO behageligt
Gjennemsyn: Europæisk Gallerie. Fædrel.

1844.sp.l3976. idet vi imødeser Deres be-
hagelige svar, forbliver vi osv.

j
Ludv.

Behagelis-bed, en. flt. (i bet. 2.2)

-er. 1) (jf. jy. behagelig, som finder behag
i. Feilb.) d. s. s. Behag, l.l) (nu sj.; især
bibl.) d. s. s. Behag 1. Herren haver be-
hagelighed (1871: Behagj til dem, som
ham frygte. Ps.l47.11(Chr.VI). min Elske-
lige, til hvilken min Siel haver Behage-

10 lighed ('i50 7.-Velbehag;. Matth.12.18. 5Mos.
21.14. 3M0S.I.3. Jeg finder, hår stor behage-
lighed i hendes klingende stemme. Moth.II
289. (en tilstand, det er) værd at have meere
Behagelighed til end til den i Legemet.
OGuldb.AT.490. en elegant Tilskuer-Foyer,
hvor (man) med Behagelighed (kunde) op-
holde sig. Beib.Pros.V1.175(jf.bet. 2). PMøll.
11.379. jf. : (de) arbeide, sladdre eller række
og strælcke sig i drømmende Behagelig-

20 hed. HCAnd.IX.327. 1.2) (sj.) d. s. s. Behag
2. Jeg sad som en Gud, der ordner Skæb-
nen efter sin Behagelighed (0: forgodt-

befindende). Nans.M.131. sml. VSO. 2) til

behagelig 1. 2.1) GJ den egenskab at være
behagelig. Ew. VIII.131. (han) er en smuk
Mand, som taler med megen Anstand og
Behagelighed. FrSneed.I.400. Gjjlb.II.llO.

2.2) noget behageligt; behageligt forhold

olgn. (jeg har i Flandern) fundet adskillige

ia Behageligheder. Holb.Ep.1.265. (det danske
sprog) haver alle de Behageligheder, som
noget Sprog kand bryste sig af. smst.II.

429. Bagges.L.1.263. Gylb.IV.109. han tæn-
ker altid først og fremmest paa sin egen
behagelighed (o: det, der er behageligt for
ham selv)

\
det er en behagelighed at have

centralvarme
j
der er mange smaa be-

hageligheder ved denne stilling >
|j hele

Verden siger Dem (0: en digter) Behage-
40 ligheder (0: artigheder, komplimenter). HC

And.V.142. Manden, der altid begynder
med at sige Behageligheder og altid af-

slutter med Ondskabsfuldheder. Danne-
brog.'y9l910.1.sp.4.

CP Behage-lyst, en. [I.1] Eauch.1.436.
Hans Behagelyst vil sikre ham Hobens
Gunst. Hostr.DD.52. (dronning Elisabeths)

forfængelige Behagelyst og rent kvinde-
lige Koketteri. Brandes.1.96. t3 -lysten,

50 adj. [l.l] en livfuld, behagelysten . . at

Verden feteret Dame. Goldschm.IV.229.
EBrand.Bes.35. CO -syg, adj. [l.i] d. s. s.

-lysten, han er letsindig og behagesyg,
men . . der er en god Natur i ham. Holst.

III.236. hun var i Bund og Grund koket
og behagesyg. Drachm.UB.333. EBrand.
UB.86. (maleren Carl Larsson er) behage-
syg maaske, men uimodstaaelig. EHanno-
ver.SvK.56. O -syge, en. [l.i] d. s. s. -lyst.

60 ThomLa.NL.48. (hun) er saa fri . . af Væ-
sen, at meget ser ud som anlagt Behage-
syge, hvad der kun er hendes rige og
lykkelige Natur. Drachm.T.79. Brandes.II.

234.
behakke, v. [be'haga] -ede. vbs. -ning

(vAph.(1764). Larsen), {jf. ty. behackenj
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nu næppe br.) bearbejde med en hakke.
vAph.(1759). For . . at Ukrudet ikke skal

voxe over Roeplanterne til den Tid de
kan behakkes, har jeg fundet følgende
Fremgangsmaade tilstrækkelig. Olufs.Ny
Oec.I.206. (jeg lod) Ukruds Buske oprydde,
og Jordsmonne hakke, hvorudi jeg saaede
Boghvede, som jeg altsaa det Aar høstede,
Foraaret efter behakkede jeg dem paa
nye, lod med Hakken gjøre Rader langs
ad Bakkens Sider. Begtr.Sjæll.II.243.

behandle, v. [beihan'la] -ede. vbs. -ing

(s. d.). {ænyd. d. s., m. bet. „handle", „for-
handle (om)"; fra ty. behandeln, jf. mnt.
behandelen)

1) (især CP ell. fagl.) udføre et vist ar-
bejde, en vis virksomhed med noget for
at opnaa et ell. andet resicitat dermed. 1.1)

om redskab, instrument olgn.: anvende;
haandtere. selv de fornemste Stands-
personer . . satte en Ære i at behandle (o

:

spille paa, „traktere") Harpe, Gige . . og an-
dre Instrumenter med Færdighed. Engelst.

Qvindekj.81. han gav dem . . Underviis-
ning om, hvorledes (vifterne) skulde be-
handles (o: haandteres, anvendes). Hauch.
MfB.72. (han kunde ikke) behandle (vio-

linen) i det rasende Tempo, som Dansen
forlangte. Schand.BS.280. Jeg har set faa
behandle en Ridsefjeder og en Triangel
saa haandret som Majory Lane. ORung.
Y.32.

II
(overf.) skønt fremmed behandler

han det danske sprog med stor lethed >

1.2) om materiale olgn.: bearbejde. Denne
Uld er ikke ret behandlet i Kartningen.
VSO. han besad (en) øvet Haand i at be-
handle Marmoret. Molb.Dagb.131. MO.
(han) behandlede sine Negle med en
Lommekniv. Drachm.T.229. behandle jor-

den med plov, harve osv. \
ForstO. 1.3)

om syge ell. sygdomme: anvende en vis

fremgangsmaade for at opnaa helbre-
delse. vAph.(1764). en Anstalt, hvor for-

skjeUige Sygdomme behandles ved Ind-
aanding af fortættet . . Luft. Panum.391.
(denne hudsygdom) behandles med varme
Bade. smst.183. han (var) vant til, at Mo-
deren altid behandlede (hans syge øre) og
vilde ikke have, at nogen anden rørte det.

Bregend.DN.172. 1.4) om noget abstr., en sag,

et emne osv.: give sig af med, beskæftige
sig med noget for at undersøge ell. oplyse

det, træ/fe afgørelse om det olgn. ASØrsied.
Haandb.1.567. de Sager, der behandledes
gennem Ekspeditionskontoret . . skulde hen-
lægges under et Generaltolddirektorat. Sal.

XV11.530. sager af den art maa behandles
med den største takt

j || især om kunstne-
risk ell. videnskabelig fremstilling, (en

forfatter) der udtømmende og tilfredsstil-

lende har behandlet et eller andet Partie.

Kierk.IV.279. VilhAnd.N.lOl. mange forfat-

tere har behandlet spørgsmaalet om ejen-
domsrettens sandsynlige oprindelse

j ||

(jur.) gøre til genstand for retslig undersø-
gelse og afgørelse. Kpngen . . spurgte Ærke-

biskoppen, om han vilde have Sagen be-
handlet til Forlig eller efter den strenge
Ret. CPalM.0.369. mindre vigtige sager
behandles som regel kun ved underretten

[

II
drøfte; diskutere, simple Folk kunne

(altid) finde Stof til Tale. De UbetydeUg-
heder, der foregaa i deres Liv, maa dog
snart være behandlede og udtømte, skulde
man synes. Goldschm.VIl.591. især (polit.)

10 i forb. som : Intet Lovforslag kan endelig
vedtages, forinden det 3 Gange har været
behandlet af Thinget. Grundl.(1849).§55.
Finantsforslaget behandles først i Folke-
thinget. smst.§52.

2) vise en vis adfærd ell. handlemaade
over for (en); bære sig ad paa en vis

maade (med noget), eenhver skal . . op-
føre sig og behandles, som den Charge,
han er udi, det medfører. FrVsKrigsArt.

20 §4. Boghandlerne i Kiøbenhavn . . have
behandlet mig ærlig. OeconT.VII.80. (de)
behandlede deres Undergivne som Venner.
Eiv.VI.6. som Seierherrer behandlede de
den Værgeløse med frygteligt Barbarie.
Molb.DE.II.312. (man) betragtede og be-
handlede ham som en Arbeider for Løn.
sa.EL.79. Julius behandlede Paulus mildt
(Chr.VI: holdt sig venligen mod Paulusj.
ApG.27.3. Winth.NDigtn.151. jf. bet. 1.2:

30 man siges at have . . Bryderi med een,
som man har at undervise eller paa andre
Maader at behandle. Høysg.S.326. \\ m.
tings-obj. (ofte m. overgang til bet. i). At
behandle sine Klæder . . skiødesløst. VSO.
hvordan er det du behandler mine bøger! I

CP behandlelig, adj. [be'han'lali] (sj.)

som (let) kan behandles ell. egner sig til at bhve
genstand for behandling. Det ikke let behand-
leligeÆmne var jo dette : I Amfitryons Skik-

40 kelse . . besøger Zeus hans Hustru Alkmene,
der antager Guden for sin Husbond. Bran des.

IV.434. Hjemmet.l906.359.sp.3. Behand-
ling, en. fit. -er. vbs. til behandle. vAph.
(1759). 1) (især O ell. fagl.) til behandle 1.

II
til behandle 1.3. MO. (De skal) give Barnet

under Deres Læges Behandling. Schand.
F.199. Lægens Behandling af Saaret maa
være rettet paa en gjennemført antiseptisk

Behandling . . som Hovedmaal. Panum.530.
50

IJ
til behandle 1.4. der spørges, om denne

(sag) kan blive Gjenstand for en viden-
skabelig Behandling. Kierk.V.65. viden-
skabsmænds behandling af kemiske pro-
blemer har ofte ført til vigtige opfindelser

i

II O^^-j mit Boe var under Rettens Be-
handUng. PAHeib.Sk.L91. Engelst.Phil.157.

Schand.BS.453. Sagen kom strax til retslig

Behandling. Aakj.VF.190.
\\
(polit.) Den føl-

gende Sag paa Dagsordenen var: Anden
60 Behandling af Forslag til Lov om Vederlag

for Kontorudgifter til (embedsmænd). Rigs-

dagst.F. 1911112. II. 3321. \\ i udtr. tage
under behandling, (begynde at) behandle

(paa en vis maade); især (dagl.): underkaste

en streng prøvelse ell. kritik; gaa skrapt til

værks imod (en), (et) Digterværk, hvor en

12='
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Præst var bleven taget under mindre al-

vorlig Behandling. Schand.O.II.181. jf.: vi

ville bede for hverandre, at Jesus rigtig

vil tage os under Behandling. VBeck.LK.
11.257. 2) til behandle 2: den maade,
hvorpaa nogen (ell. noget) behandles; med-
fart ell. omgang, (han kunde ikke) over-
vinde Smerterne af (o: efter) den haarde
Behandling. Ing.EM.III.203. jeg (o: en
papegøje) har god Mad og intim (o : venlig)

Behandling. HCAnd.V.148. (hun) roste mig
for Værelsets nette og omhyggelige Be-
handling (o: rengøringen af det). Gylh.V.
33. Schand.TF.II.167. Behandlings-
maade, en. VSO. *en Digters Sang

|
Ei

vinder Værd ved Stoffet, der behandles,
|

Men ved Behandlingsmaaden. IIrz.D.III.

102. Brandes.XI.204. ForstO.
G) behandisket, adj. [be'han'sgai]

(jf. ty. behandschuht) som er forsynet (be-

klædt) med handske(r). Hun rakte ham sin

behandskede Haand. Winth.IX.24. JFJac.
11.94. (hun var) lidt pudret og vel be-
handsket taget ud . . for at gøre Indkøb.
Drachm.F.I.280. Bang.S.174.
behekiset, part. adj. (foræld.) for-

hekset; besat, (han) løb jamrendes (om),
ret som han var behekset og han vidste
ikke af sig selv. JPJac.1.113.

t beherberge, v. (ænyd. d. s.; laant

fra ty. beherbergen)5'ii;e husly (herberge);

modtage (som gæst), (der) var (ikke) leilig-

hed til at beherberge saa mange folck og
betientere. JJuel.21. Eiv.VIII.83.
\ beherre, v. tiltale med „herre"

(„hr")- lng.BSE.VI.83.
GJ beherske, v. [be'hBrsga] -ede. vbs.

-else (s. d.), (sj.) -ning (vAph.(17o9). VSO.
MO.). {ænyd. d. s.; efter ty. beherrschen)

1) lierske over. l.l) om fyrster: være hersker

over; regere ell. befale over; styre. Moth.
H173. *han er stor blant Konger, han be-
hersker

I

De Danske. Ew.V.73. *Norges
Bønder (har) fundet

|
Det usselt at be-

herskes af en Jarl. Oehl.HJ.39. *jeg be-
hersker Nordens stolte Lande,

|
Ustraffet

Ingen tør mit Bud modstande. sa.L.I.125.
CKM.olb.Dante.II.141. Hun lignede en ung
Dronning . . i sin Optræden, der tydeligt
bar Vidne om, at hun var vant tU at be-
fale og beherske. Pont.GA.16. 1.2) have
magt over; raade over; lede. Jeg vil

vinde,
|
Og ei beherske Hjerterne. PalM.

III.4. han overveiede Faren og Midlerne
til at beherske den. Etlar.GH.II.223.
Madam Hansen stod lang og høj . . be-
herskende („som herre over") Situationen.
Schand.SB.216. Menneskene kan kun be-
herskes rigtig ved Frygt og Beundring.
Bode.Dg.l67. AKohl.MPJI.245. T beher-
ske markedet, være den bestemmende m.h.
t. handelen med visse varer. Ludv. \\ om sinds-
bevægelser olgn. Søtoft.Panth.250. det er en
from Pligt at beherske sin Vrede. Hrz.
XVIII.156. Schand.BS.444. De kan ikke
beherske Deres Stemme, Fru Signe 1 Stuck.

III.87.
II
være fuldstændig hjemme i,

kyndig i (en kunst, færdighed, et sprog
olgn.). han behersker fransk og tysk til

fuldkommenhed
j

forfatteren af afhand-
lingen behersker fuldstændig stoffet

\ \\

beherske sig, lægge baand paa sig; ikke

give efter (for vrede, lidenskaber, smerter
osv.); styre sig. Goldsehm.V.309. Kierk.
VIII.311. (han) gør en Bevægelse, som

10 om han vilde springe ned, men behersker
sig. Drachm.BK.120. Han gør et Tilløb
(til vrede) og behersker straks sig selv.

Brandes.III.565. Bang.SF.90.
||

part. be-
hersket brugt som adj.: som har herre-

dømme over sig selv; rolig; tilbagehol-
dende. *alt som Yngling ej ed han en
Mands

|
beherskede og altid sikre Hold-

ning. Schand.SD.ii. (den) beherskede . .

Tænker . . antyder det Uværdige i at lade
20 Vrede henrive Sindet. Brandes. II. 199.

Bille (har) talt uskrømtede, men beher-
skede (o: lidt kølige) Lovord over Andræ
og Krieger. Hørup.III.66. Grovest i Om-
talen (af selskabstonen) ere Hollænderne .

.

En Englænder er en Kende mere beher-
sket i sine Udtryk. TroelsL.XI.128. Hun
er en . . yndig ung Pige, blot hun var
Udt roligere og mere behersket. Nans.
FB.63. jf: (det lille dyrs) Ynde og for-

so bausendeBeherskethediBevægelserne.
Frem.DN. 596. 1.3) m. tings-subj.: have
magten over; være fremherskende i;

have (taget) overhaand hos. Høysg.S.7.
Tro og Poesi (maa) beherske Videnskaben.
0rst.IX.63. (de) syntes beherskede af (Ing.

KE.I.53: beskæftigede med^ en Forestil-

ling, som de ikke kunde løsrive sig fra.

Ing.KE.(1858).I.53. *den Attraa,
|
Som be-

hersker nu dit Sind. GKMolb.SD.llO. De
40 som give sig hen tU Synden, og lade sig

beherske af den, kaldes Ugudelige. Katek.

§50. (stilheden blev) pludseligt afbrudt ved
et Pistolskud . . Endnu medens Forvir-
ringen beherskede Alle, faldt nok et Skud.
Etlar.DV.145. jf: Dronningens Skikkelse
behersker Digtets Udgang. Brandes.XV.51.

2) være i en saadan stilling ell. (om sted)

have en saadan beliggenhed, at man derfra
kan overse ell. (^d) med virkning beskyde et

50 vist omraade ; dominere, (skansen) der be-
herskede Veien, og hvorfra Ditmarskerne
.. begyndte en levende Ild. Molb.(Bahb.
LB.I.IOO). jeg valgte . . et Sted . . hvorfra
jeg i 200 Alens Afstand kunde beherske
Broen. Goldschm.VI.256. naar jeg sad midt
inde i Værelset, kunde mit Øie beherske
Gaden. Kierk.VI.193. det store Vindue
(i Louvre), som behersker et langt Stykke
af Seinen. Schand.IF.151. Bille.Italien.il.19.

60 fra Toppen af Bjærget (var han) naaet
op til at beherske Udsigten til endnu højere
Bjærge længere borte. JFJ^ews.5r.39. Fortet
behersker Løbet. Scheller.MarO. Sal.II.774.

t3 Beherskelse, en. 1) som vbs. til

beherske, især i bet. 1.2. VSO. tre Fore-
drag (vilde ikke) blive mig nok til Beher-
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skeise af Stoffet. Brandes.X.80. Der er kun
Frigørelse gennem Beherskelse. JVJens.
EE.169. 2) den egenskab at være behersket

(se beherske 1.2 slutn.). *Den glimrende
Beherskelse, der lader

|
Dem urørt svæve

over Livets Forhold. Hrz.XII.173. (Nietz-

sche har lært) meget af franske Moralister
(men) har kunnet tilegne sig saa lidet af

Beherskelsen i deres Form. Brandes.YII.
642. Hørup.III.66. O Behersker, en. lo

til beherske l.i: Moth. JS173. Surtur . .

Beherskeren af den gloende og bræn-
dende Verden. Ew. 7.284. Skiold var
en frie Behersker over de danske Øer.
Wand.Mindesm.1.37. Hrz.IX.343. Khalif!
de Troendes Behersker. Drachm.1001N.26.
(jf.Eiv.yi.46).

II
til beherske 1.2 : *Han var

til Dødens Stund sin Aands, sin Pens
|
Be-

hersker. Hrz.D.III.116. *helt Pengemand
og Købmand,

|
en ægte Dollarstærsker,

| 20

men Pengenes Behersker og ikke deres
Træl. Rørd.GD.202. G) Behersker-
inde, en. Etv.VI.7. Bagger.11.73.

tJJ behjertet, part. adj. [be'j^rcZa^]

{ænyd. d. s.; part. til behjerte, sætte mod i;

efter ty. beherzen, beherzt) 1) modig;
uforfærdet. Sort.HS.C4>\ f^^ewj behiertede
Dronning (Philippa) samlede i største Hast
alt det unge Mandskab sammen. Holb.DH.
1.563. * Jeg kunde blevet af saa mangen 30

Forsyns Prøve
|
Uovervindelig, behiertet

som en Løve. Brors.156. ieg var behierted
nok til at reise bort, uden at give min
Arendse det mindste Nys om mit Forsæt.
Etv.VIII.118. Hvor behjertet (han) var,
følte han sig dog besynderlig beængstet
af det ubehagelige Reiseselskab. Ing.VS.
11.166. behjertede redningsmænd

j || om
ord ell. handlinger: det var en behjertet
Tale, i hvilken der var Fynd og Mening. 40

Kierk.III.19. jj som adv. VSO. Deterkjækt,
og behjertet og ridderligt handlet af To-
bias. Kierk.III.150. 2) (1. hr.) godhjertet;
kærlig. Behjertede Mennesker tog sig af

de smaa Stakler (0: børn under en ilde-

brand). NatTid.'ysl916.M.4.sp.l. det (var)
behjærtede Folk, Drengen var kommen
imellem . . De forsynede den lille, forkuede
Dreng med . , nye Træskoer. Socialdem.^^/n
1918.2.sp.6. O Behjertet-hed, en. [1] 50

mod. (skoledrengen) havde . . Mandskraft og
en Mands Behjertethed. Brandes.III.184.
VVed. H. 190. f behjertig:, adj. d. s. s.

behjertet 1. „Bruges sielden." VSO. jf.
adv. behjertigen. vAph.(1759). f Behjer-
tig-hed, en. Holb.DH. 11.731. Stub. 96.

mit Mood faldt jo meere og meere . . i

hvor vel jeg nylig . . havde sanket ald min
Behiertighed sammen. Pamela.1.58. Ew.
III.98. Oehl.VII.14. 60

behjnlet, part. adj. [be'ju'laf] (sj.)

som er forsynet m. hjul. den lille aflange,
behiulede Trækurv, hvori De (rullede)

trukne af tvende . . Dyr. Bagges.DV.X.
240.

t Belyselp, en. {ænyd. d.s.; efter mnt.

behelp, /y. behelf) hjælp. JJuel.l2. be-
hjælpe, V. [be'jærfta] præt. -hjalp; part.
-hjulpet, vbs. -ning (s. d.), jf. Behjælp. {ænyd.
beh(i)elpe; efter mnt. behelpen, ty. behel-
fen; nu 1. br.) hjælpe; nu kun refl.: hjælpe
sig, klare sig, komme ud af det (med noget,
især: i mangel af noget bedre); nøjes (med
noget). JJuel.424. Havde de Danske med
hungrige maver kunnet behielpe sig nogle
dage længere, havde de Keyserlige bleven
nødde til at ophæve beJeyringen. Holb.D
NB.275. Vores Heste maatte behielpe sig
med de bæske Urter paa Mai'ken. Æreboe.
149. Eiv.VI.103. (man maa ofte) behjelpe
sig med Gisninger. Horreb.II.211. istedet-
for Viin have vi behiulpet os med Snee.
Bagges.DV.X.446. Oehl.C.lo4. han behøvede
saare Lidet, og med en Mark Sølv kunde
han behjælpe sig længe. Ing.VS. 1. 39. sa.

EF.II.14. I Mangel af Nummer Een be-
hjælper man sig med Nummer To. Blich.
I.XXV. man følte sig stimuleret til at gaa
Provisoriets Vej og behjælpe sig med For-
tvivlelsens Selvhjælp. Hørup.III.178.

|| f
benytte sig af; anvende, (gør nogen gældskrav
gældende over for mindreaarige) da skal
hånd agtis lige ved den, som sig med
Ulovlig Contract behielper. DL.1—23—13.
O behjælpeliff, adj. [be'jærfteli] {glda.

beh(i)elpelig, benulpélig; efter mnt. be-
helplik, behulpelik, jf. ty. behiilflich) 1)

som er til hjælp (foren); som hjælper ell.

bistaar (en med noget); nu kun i forb. være
en behjælpelig (med ell. i noget), han
skulde være ham behielpelig udi alle hans
Idrætter. Holb.Hh.II.320. sa.UHH.IV.5.
han skulde være ham behielpelig i (nu
oftest: medj at befordre hans Flugt. Mali.
SgH.380. tror I, at jeg vil være Jer be-
hjælpelig i at bestjæle Jeres Husbonde.
FAHeib.US.16. Heib.Foet.I.420. (han) var
mig behjælpelig til at . . afrette min (hunde-
hvalp). Wmth.VIII.286. Kierk.III.187.
Schand.BS.367. Feilb. 2) f som man (til

nød, i nødsfald) kan hjælpe sig med; i udtr.

en behjælpelig løgn 0: en nødløgn. VSO.
t Behiælper, en. person, som er en
behjælpelig; hjælper. *Gud være nu vo-
res Behielper. Sort.HS.C4*: (de indfødte
var hans) stærkeste Behielpere i at kuld-
kaste Montezumæ Herredom. Holb.Hh.I.
510. t Behjcelpniiiff, en. vbs. til be-
hjælpe: hjælp; bistand, den velvillighed,
og venlige behielpning, de . . havde be-
viist dem i modgangs tiid. 2Makk.l2.30
(Chr.VI). behjælpsom, adj. [be'jæl'b-

scomO] {jf. ubehjælpsom; sj.) villig til at

hjælpe; hjælpsom. Moth.Hl85. VSO.
||

d. s. s. behjælpelig 1. Feilb. Behjælp-
som-hed, en. (sj.) hjælpsomhed;tjenst-
V Ulig hed. den Behielpsomhed, som vi

ere hverandre skyldige. Suhm.II.223. Soph
Clauss.AP.l 7.

Behold, en, f et (Bagges.NblD.53. VSO.
Grundtv.PS.IV.489). [be'hoil'] udenflt. (glda.

d. s.; efter mnt. beholt, behalt; egl. vbs. til
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beholde, jf. Bi-, Forbehold) 1) f sted, hvor

man er i sikkerhed; tilflugtssted; til-

(lugt. (de) saae sig omkring, hvor de
unde søge Behold. Wing.Curt.200. *Slaa
mig ihjel, ja, det er ingen Sag,

|
. . naar

jeg sidde vU for Slag,
|
Og ej betids til

mit Behold mig svinger. Grundtv.PS.IV.
489. jf.: *mag, at jeg forbliver

| Herefter
i din Gunst, og Sikkerheds Behold. Falst.

Ovid.123. 2) sikkerhed; god, uskadt tilstand;

især efter præp. i. 2.1) sikkerhed; tryg-
hed; især i forb. som (være) i (god) be-
hold, uden for fare; i sikkerhed; uskadt.

*Alt var i god Behold
|
Paa Klæderne

man saae ey mindste Plet og Fold. Holh.
Paars. 33. Græv Claus . . blev fangen . .

hvorvel han siden igien af en Holsteener
blev befriet, og kom i Behold derfra, sa.

DH.I.444. Brors. 220. Han har faaet sit

Skib hiem i godt Behold. VSO. Min Vad-
sæk hænger i Behold paa min Sadel.
Ing.EF.XIIL193. sa.P0.I.112. *Du kom
fra salten Sø i god Behold. Heih.Poet.III.
169. *Men, da han nu mærked', han var i

Behold (o: usaaret),
|
Saa greb han atter

sin Flaske. Hrz.D.11.120. Bøgh.ni.l27. jf.
(sj.): Bajazeth kom udi sikker Behold til

Persien. Rolh.Hh.1.477. *Snekke, som min
Virgilius

|
Anbetroedes! . . bring ham i

trygt Behold
|
Hen til Atticas flerne Kyst.

Bagges.Danf.1.294. *hvem ligger, hvor tu-
sinde Farer true,

|
som laa han i sødest

Behold. Drachm.PT.107.
|| f i anden anv.

*Tirr mig ei meere, men gak, hvis ellers

du har dit Behold (o : sikkerhed, liv) kiært.
Bagges.NhlD.53. 2.2) det, at noget er til

overs, til rest; især i forh. i behold:
Lignet og lagt Indtægt mod Udgift, bliver
saa og saa meget i Behold. VSO. I den
Formening, at . . en Theaterdirektør altid

havde nogle Pladser i Behold for Frem-
mede, søgte de at komme ind ad en Side-
vej. Goldschm.Vl.229. Han havde . . tænkt
at sige 8000 Kroner for at kunne have
noget i Behold til at møde fremtidige Krav
med. Pont.F.1.96.

\\
(sj.) beholdning, en

usynlig Magt, der (bringer) Skyld og Be-
hold til at stemme i Livets det store Regne-
stykke. TroelsL.HF.IV.336. 2.3) f gunstig,
fordelagtig stilling; i udtr.: Han kan nok
være i Behold dermed (o: han kan nok
staa sig derved, være tilfreds dermed). VSO.
beholde, v. [be'hml'a] beholde. Høysg.

AG.29. præt. -holdt (flt. f -holdte. Holb.He-
rod.123. VSO.); part. d. s. ell. f -holdet (DL.4
—3—20. Holb.Philos.IL3. Gram.Breve.157);
flt. t -holdne (Joh. 20.23 (1907 afvig.), jf.
beholden^. vhs. -ning (s.d.). {glda. d. s.; efter
mnt. beholden, behalden, jf. ty. behalten)

1) forblive i besiddelse af; vedblive at
sidde inde med; bevare. I.l) om et ejen-
domsforhold: vedblive at have som sin ejen-
dom; vedblivende besidde; ikke give
fra sig ell. miste, den Efterlevendis (vil)

beholde Hovedgaarden. DL.5—2—19. min
Broder, behold du, hvad dit er. lMos.33.9.

du skal ikke . . beholde betroet Gods. Mynst.
Betr.1.27. *For mig kan Gud beholde' Pa-
radiis,

|
Blot han vil lade mig beholde

Gurre. Heib.Poet.II.349. Nok laane, men
ikke beholde. HCAnd.VI.301. Bergs.PP.213.

jf.: han aliene eier og (skal) stedse .. be-
holde mit Hierte. Eiv.IV.259. \\ i forb. som
beholde til overs, (sj.) igen olgn. (en
skipper maa sælge af sin last) dersom hånd

10 beholder saa meget af samme Last udi
Skibet igien, saa hånd (kan) segle did,

som hånd sit Folk haver hyret til. DL.4—1—23. hans Levemaade (er) uden Ødsel-
hed og Pragt. Hvad han beholder tilovers

bruger han til at hielpe sine forarmede
Bønder. JSneed.1.11. Jeg beholdt . . Penge
tilovers. iliO. i.2) m. person-obj.; især: lade
(en) blive hos sig; ikke give slip paa
ell. miste. Om den, der haver sin Fæste-

aa møe, tager sig een anden til Egte, da,

dersom hånd haver haft noget ydermeere
at skaffe med samme sin Trolovede, bør
hånd at forlade den anden, og beholde
den første, om hun vil. DL.3—6—2. han
beholdt ikke en Søn tilovers uden Joa-
cha.s. 2Krøn.21.17. Eiv.IV.204. Fyrsten øn-
sker at beholde ham hos sig om Natten.
Jacobi.Skr.25. Denne Tiener vil jeg ikke
længere beholde. De Fremmede, som han

30 havde til Middags, beholdte han ogsaa til

Aftens. VSO. MO. „Troer Du ikke nok, at

jeg beholder ham?" sagde hun, „Vor Herre
vil ikke tage ham fra mig I" HCAnd.VI.
103. folkene mistede to sønner under epi-
demien, kun deres lille pige fik de lov at

beholde | 1.3) om stoffer i legemet: holde
inden for legemet, indtil de udskilles paa
naturlig maade (især mods. kaste op^. Den
Syge kan ingen Ting beholde. . . Han har

49 en slet Mave, som intet vil beholde. VSO.
MO. D&H. 1.4) om forestillinger, meninger,
følelser olgn.: holde fast paa; ikke op-
give; bevare, jeg beholdt (1871: beva-
rede) den tale i mit hierte. Dan.7.28(Chr.
VI). (sæden) i den gode Jord ere de,
hvilke, naar de høre Ordet, beholde det
i et smukt og godt Hierte. Luc. 8. 15. Du
skal ikke . . beholde Vrede imod dit Folks
Børn. 3Mos.l9.18. Lad os icke tale meer

K) om det, hver kand beholde sin Meening.
Holb.Kandst.II.3. Gud,lad mig altid beholde
(ydmyghed og kraft). HCAnd.XII.4. smst.

V11.75.
II (1. hr.) bevare i hukommelsen; hu-

ske, (præsterne) skulle ei giøre deris Præ-
dikener alt for vitløftige . . den gemeene
Mand til Kiedsommelighed og dis mindre
Opbyggelse, som alt for meget paa een
gang ikke fatte og beholde kan. DL.

2

—
4—11. En Daares Indre er som et spruk-

60 ket Kar, og han kan ikke beholde nogen
Kundskab. Sir.21.15. Gram.Breve.157. De
har Lyst til Videnskaberne . . De lærer
hastig, og beholder vel hvad De lærer.

JSneed.III.470. (han) beholdt (ordret), hvad
han kun eengang havde læst. MynsLBispepr.
(1849).17. en svensk Baron, eller var det
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en tydsk, det havde (han) ikke nøiagtig
beholdt. HCAnd.VIII.276. jf.: Lad see ..

at du kandst beholde i dit Hoved, alt hvad
jeg siger dig. Holh.Pants.1.3. husk kun paa
mig (o: Holger Danske), I danske Folkl
behold mig i Tanke I HGAnd.VI.35. || be-
holde for ell. hos sig selv, ikke tale om
ell. røbe; fortie. Vi er reyst . . hid til Itha-
cien for at bortsnappe den skiønne Helene,
hvilcket I er saa god og beholder hos Eder
selv. Holb.Ul.1.1. Høysg.8.281. *Hvad jeg
har sagt dig, maa du hos dig selv beholde.
Heib.Poet.I.31. MO. jf.: Du priser (hans)
poetiske Natur, fordi han beholder den for
sig selv (o: ikke stiller den til skue) og al-

drig skriver Vers. JOT^.ÆJF.7JIi.i 7. \.5)om
fortsættelsen af en tilstand, et forhold i alm.

:

vedblive at have (bruge osv.); bibeholde;
bevare, eet og andet er af Hedenskabet
bleven beholdet (nu mest.hQwaxQt), og er
indkommet i Christendommen. Gram.(K
SelskSkr.II.98). de giftige Dyr beholde
altid deres Forgift. JSneed.IX.45. Bruger
han intet Middel imod Feberen, vil han
længe beholde den (o: kan han ikke komme
af med den). VSO. Dette ældgamle Nor-
diske Ord er endnu beholdt (nu mest: be-
varet ell.: findes endnuj i det lislandske
Sprog. VSO. *De har nu besluttet, de vise
Mænd,

|
Du (o: København) maa ej be-

holde
I

det grønne Bælte, som kranser din
Lænd:

|
dine gamle Volde. Kaalund.321(jf.

1.x). beholde Dampen oppe. Scheller.MarO.
beholde Fyr paa (under Kedlerne), smst.

han har beholdt sine kræfter højt op i

aarene
|
han har beholdt den vane fra sin

ungdom at gaa en tur hver morgen I

||

CP m. obj. og præd. *Naar kun mine Ven-
ner beholde mig kiær. Rahb.PoetF.1.100.

jl om klædningsstykker olgn.: ikke tage af.
Tillad . . Sire, at han beholder Hatten paa.
Schand.IF.65.

|| GJ i udtr. som beholde
livet, blive i live; ikke dø. beholde Liv og
Lemmer. Holb.Herod.215. *Tak din Gud,
at vi dig sparte, | Og at Livet du beholdt.
Heib.FM.33.

|| vt> vedblive at se; ikke
tabe af sigte. De Søfarende maatte for-
dum, i Mangel af Compas, søge at be-
holde Landkiendingen. VSO. SøLex.(1808).
Scheller.MarO. jf.: beholde et Skib i Sigte.
smst.

2) sætte sig i varig besiddelse af; faa;
opnaa; især (i visse faste forb.) om resul-

tatet af en strid olgn. : blive den endelige
besidder af. jeg har .. som en god Phi-
losophus stedse blevet ved min Meening,
og beholdet det sidste Ord. Holb.Philos.il.3.
At beholde Ret, Overhaand. VSO. i en
anden Forstand beholder den Lidende
Uret, forsaavidt han vil, at dette skal be-
tyde, at der ingen Trøst er for Lidende.
Kierk.XI.252. *saa bleve de ved at slide
og rykke,

|
til hver af Skindet beholdt sit

Stykke. Kaalund.217. han beholdt spillet,

da de andi'e spillere sagde pas
j |f be-

holde sejren, (1. br.) blive sejrherre. Ju-

das med sin hob beholdt (1871: havde
vundet; seyer. 2Makk.l2.11(Chr.VI).

|| CP

i udtr. som beholde valpladsen (VSO.
VIII. 78) ell. (foræld.) marken olgn., d. s.

*(Jesus) drager med os ud,
|
Han Marken

skal beholde. SalmHus.251.2. Tychon.AB.
230. *Sejre maa den danske Sag,

|
Marken vi

beholde. Gh-undtv.PS.VII.93. smst.IV.465.
3) lade en vedblive at have noget; (bibl.) i

10 udtr. som beholde (en) en synd, ikke tilgive

(en) en synd, regne den til last ell. skade;
tilregne (en) en synd. Herre, behold (1819:
tilregnj dem ikke denne synd! ApG.7.60
(Chr.VI). Hvem I forlade Synderne, dem
ere de forladne, og hvem I beholde dem,
ere de beholdne (1907: hvem I nægte
Forladelse, dem er den nægtetj. Joh.20.
23. *Vor store Skyld os ei behold,

| Men
riv os ud af Syndens Vold. SalmHus.428.5.

20 VSO.
beholden, adj. [be'hcorgn] intk. d. s.

ell. -t ell. t beholdet (DL.4—3—20); best. f.
beholdne ell. f d. s. (DL.1—25—24). {ænyd.
d.s.; egl perf. part. af beholde) 1) (nu især

i forb. vel beholden, velbeholden, s. d.).

god)som er i sikkerhed ell. uden for fare ; i (g
behold (se Behold 2.x); uskadt, alle dé
(af skibet) udkastede saa vel som de be-
holdne Vare. DL.4—3—11. (de) som fuldte

30 Socratem, komme beholdne tilbage. Holb.
Hh.II.501. naar ikkun Højers eller et an-
det lidet (historisk) Compendium var til-

bage . . var og vor Histories egentlige
Indhold frelst og beholden. Langebek.SA.
42. *en Skipper

|
. . med beholden Skib

og Gods hiemkom. Rein.I.156. (det kunde)
ske, at man kom galt afsted og ikke slap
beholden herfra. AZ^9Rx¥P.II.6o.

|| f Skip-
peren er kommen hiem . . med behol-

40 den Reise (o: lykkeligt og vel; i god be-

hold). VSO. jf Moth.H252.
\\

(dial.) om
ting: i god tilstand; (af) god (beskaffen-
hed). Feilb.IV.31. 2) (jur.) som er til overs,

i behold (se Behold 2.2); ikke forbrugt, (de)
som Skifterne forvalte, nyde for deris
Umage . . een Rix Daler af hundrede, af

den heele Boes . . beholden Formue. DL.
1—25—24. At bestemme . . en Sum til

almeennyttige Stiftelser, uden at vide, om
50 man efterlader sig beholden Bo, var .

.

Daarlighed. NordBrun. (Rahb. LB. 1. 400).
Boets Overskud, det beholdne Bo. Deuntz.
A.4. 3) ^ beholden kurs, den kurs, efter

hvilken et skib i virkeligheden bevæger sig,

paavirket af strøm olgn., mods. den sty-

rede kurs. VSO. Harboe.MarO. beholden
fart: Scheller.MarO.
Beholder, en. [be'hml'ar] flt. -e. «

VS0.1793; efter ty. behålter) indretning
60 (skaal, kumme, bassin osv.), hvori noget,

især vædsker, opbevares, det ('varj forbudt
at bære Ild i andet end i lukkede Behol-
dere med Laag over. TroelsL.II.107. Gra-
ven er . . formet som en lille, firkantet

Beholder, kun tilstrækkelig stor tU at op-
tage de brændte Ben. SophMull.V0.321.
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Hængelampen med den røde Beholder.
Jørg.LT.56. Buketternes Beholdere— Glas,

Vaser, Skaaler, Kurve. VortHj.III4.59. jf.

(overf.) : Elskoven er det forfriskende Flyg-
tige, men Beslutningen Beholderen, hvori
det bevares. Kierk.V.220.
Beholdning, en. (egl. vbs. til beholde)

1) (nu kun m. overgang til bet. 2) egl.: hvad
man har til overs ell. i behold (se Behold
2.2); formue ell. pengebeløb, som man
har til overs, naar udgifter ell. gældsfor-
pligtelser er fradraget. Ligned Indtægten
med sømmelig og behørlig Udgift, bliver

Beholdningen saa meget. Holb.Hh.II.469.
1 pro Cento af Boens Beholdning. Stampe.
1.307. VSO. MO. 2) samlet masse afpenge,
varer ell. andre ting; samlet pengesum;
forraad ell. oplag (af varer olgn.). (han)
forskaffede sig gode Beholdninger baade
af Ertzer og Schlicher, som og af Mate-
rialier. KSelskSkr.XI.269. smst.241. PalM.
VIII. 31. flere (købmænd havde) udsolgt
deres Beholdninger. Tolderl.F.IlI.13. Selv
den fattigste Husholdning, hvor Øllet til

daglig var tyndt nok, maatte til Julen
brygge sig en Beholdning af stærkere
Art. TroelsL.VII.lS. (byfogden havde) bragt
Byens Beholdning af rede Penge op til

over 40,000 Rigsdaler. Schand.F.108. „Lad
os heller faa en Skaal Kaffe til!" Og der
blev skænket frisk Beholdning i Kopperne.
Wicd.S.221. (af) blinde Patroner skal der
ved hver Bataillon haves en Beholdning
af 15 Stkr. pr. Gevær. Skyderegl.82. for-

eningens kasse udviste en kontant be-
holdning paa 5000 kr. I f Beholdninss-
sted, et. Olufs. (MO.). d. s. s. f Behold-
isted, et. d. s. s. Beholder. At have Fisk
staaende i et Hyttefad, som i et Behold-
sted. VSO.

I. BeliOT, et, t en (Moth.H393). [beihcnu]

behov. Høysg AG.35. hest. f. (1. br.) -et [be-

'hmu'aq VortHj.IV2.37. flt. d. s. (glda. d.s.;

fra mnt. behof, jf. ty. behuf, eng. behoof) 1)

O det at trænge til ell. have nødvendig brug
for, behøve noget; trang (til noget, som
ikke godt kan undværes); fornødenhed.
Mynst. Tale.(1843).8.Den store Musikmester,
jeg mener den gode Gud, omsætter . . Mu-
siken efter Stemmens Behov, fra Elskovens
Diskant til Moderkjærlighedens Contrealto.
Schand.IF.178. i to Timer kan en gammel
Soldat faa gjort det af med Morphei Behov
(o: kan tilfredsstille søvnens krav). Drachm.
VD.296. det forøgede Behov af Arbejds-
kraft, Høffd.E.364. et Evangelium, praktisk
tilpasset Øjeblikkets Behov. Pont.LP.VIII.
78. JakKnu.S.17. dække sit Behov (For-
brug) hos en. Ludv. jf.: *Vend da livets
hårde vilkår til et mere højt behov ('».-maaij!

|

styrk din hånd, at du kan fælde ulven,
før den fanger rovl NMøll.R.21. || til

ens behov, som er nødvendigt for en; til

brug for en. fattis Fætalie, eller andet til

Skibs Nytte og Behov.Di.4—^—i5. *Steen
og Træ til sit Behov

|
Hented han fra

Mark og Skov. PalM.ND.139. jf: Naar
man har til Behov (o: det nødvendige; „til

Misbehov"), bør man være fornøiet. VSO.

ti

(sj.) i udtr. have behov for, d. s. s.

lave behov (se H. behov 3). (de) erklærede
at nu var det . . dem der havde Behov
for Praxinerne. AKohl.MP.I.216. I| i flt:
fornødenheder. (Kalk.V.74). Mad og
Drikke, Søvn og Husly, alle legemlige

10 Behov syntes at være glemte. Jørg.EA.16.
lidt Klæder havde han jo paa Kroppen,
og andre Behov vidste han ikke af. And
Nx.PE.II.57. 2) (sj.) det man behøver
ell. har nødvendig brug for. *(du gav med
olie) Lampen sit Behov (o: hvad den trængte
til). Bødt.210. 3) (nu kun dial.) om ud-
tømmelse af tarmindholdet; især i forb. som
gøre sit behov, forrette sin nødtørft.

Moth.H393. VSO. *lade (elefanten) forrette

20 sit Behov. Oehl.A.328. Feilb.
||

(sj.) om det

som udtømmes; ekskrementer. *Et Svin, en
Hund, naar En har aflagt sit Behov,

|
det

sluger strax. Dorph. Overs, af Aristofanes:
Freden.(1858).ll.

|| f om sted indrettet her-

til: nødtørftshus ell. -rum; kloset. Høysg.
AG.35.\ IL behov, ubøjeligt adj. [be'hwu]
{glda. d. s.; fra mnt. behof; egl. L Behov
brugt som prædikativt adj.; jf.Dania III.

123) t) t i forb. være behov, være nød-

so vendig; behøves. Det fornemmeste af alt det,

som er behov til (1871: nødvendigt forj

et menniskes liv, er vand, ild og jern.

Sir.39.33(Chr.Vl). *Hvem vil pine sig og
qvæle,

|
Da det ikke er behov. Brors.73.

2) CP i forb. gøres behov, d.s. du kan
lære Indsigt af (de gamle), og at give
Svar, naar det gjøres behov. Sir.8.12. Ew.
VI.89. jeg (sked) søge at levere en Over-
sigt (over bogen) saa fuldstændig som Be-

40 hov gjøres. Kierk.XIII.201. 3) (13 samt
dial, jf. Feilb.) i forb. have behov, be-

høve; trænge til. Laan din næste, naar hånd
haver behov (1871: behøver^. Sir. 29.

2

(Chr.VI). de Karske have ikke Lægen
behov (1907 afvig.), men de, som lide ilde.

Matth.9.12. hun (har) ikke behov at (o : skal

ikke) være bange. Holb.Bars.III.6. Du har
icke behov at spotte. sa.Kandst.II.3. *Hvi
gjør du dig Smerte,

| Du ej har behov?
50 Grundtv.SS.III.434. (hun havde) haft al sin

Selvbeherskelse behov. Pont.FL.492.

t behnde, v. {jf. mnt. behuden, ty.

behåuten) egl.: dække (overtrække) med en
hud

II
(sadlen bliver) bebudet, d. e. ved

Liim overtrukken med ubleget Lærred.
Hallager.146.

behngge, v. [be'hoga] -ede. vbs. -ning.

{ænyd. d.s.;jf. mnt. behouwen, ty. behauen)
tildanne (tømmer, sten osv.) ved at hugge;

M tilhugge. Moth.H294. Behugge Tømmer.
Tilhugge ogdanne det til Skibbyggeri.^ar-
boe.MarO. „engelsk behuggede" eller „ekar-
rerede" Brosten. VareL.^161. Behng-
ning, en. vbs. til behugge. vAph(l 759).

Naar den firkantede Form er fremkommen
vedBehugning (Slingning) i Skoven, kaldes
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Tømmeret firhugget. Gnudtzm.Hush.114.
Man ser . . hvorledes en Marmorbuste
hugges lige fra den grove Behugning i

Marmorbrudet til den fine Bearbejdning
med Kunstnerens Mejsel. Fol.''/u 1907.5.

II
om (de ved hugning frembragte) tænder

paa en fil. Hannover.Tekn.268.
bebuje, v. [be'hui'a] -ede. (si.) huje ad

(en); skrige (truende, haanende) efter (en).

et Barn rides ned — Rytteren behujes og lo

forbandes af Mængden, som bølger efter.

Drachm.F.II.293. jf: *dem, hvis ELlap og
Bravo

|
Behuie (o: larmende bifalder) hvert

.. forfeilet Optrin! Boye.WS.22.
t bebuse, v. {jf. ænyd. behus(n)ing,

husly; efter mnt. behusen, ty. behausen)
give bolig ell. husly; huse. nogle store sorte
Skrog, som brugtes til Krigsfangernes Be-
husning. JJPaludan.Er.89.

t bebverve, v. (efter ty. bewerben) ao

anstrenge sig for at opnaa ell. skaffe

noget, (han) beværvede sig om . . Anhang.
KSelskSkr.IV.9.
\ bebylstret, part. adj. egl.: omgivet

med et hylster, (overf.:) (denne kvindes) af

barnagtig Kjælenskab behylstrede („ind-
svøbte", skjulte) Sanselighed. Schand.AE.
266.
bebytte, v. {ænyd. glda. behydde, be-

hytte; efter mnt. behuden, behoden, j/. 30

ty. behiiten; nu kun dial. (sjæll.)) vogte;
skærme; bevare; (spøg.) iudtr.liOTshe-
hytl bevares! (jf. ty. (gott) behute). OrdbS.

Il refl.: klare sig; staa sig; nytte sig.

Herregud Søren, ta' og giv mig en Haands-
rækning; Du kan jo da nok se, at jeg kan
ikke behytte mig. MaglPet.F.II.90.
bebæfte, v. [be'hæfda] -ede. vbs. -else

(s. d.). {ænyd. behafte(t), behefte(t); fra
mnt. beheften (behechten), „binde fast", 4o

„fængsle" olgn., jf. ty. behaften, beheften;
især brugt i perf. part.) t) f i perf. part.

m. bet: hindret; bebyrdet; besværet.
beheftet med en vanskelig forretning.
Moth.H130. Kongen var behæftet med
den besværlige Tydske Krig. KSelskSkr.
XI.182. 2) (jur.) paadrage økonomisk for-
pligtelse; bebyrde med gældsforplig-
telser (især om prioritetsgæld paa fasi ejen-

dom), (der skal være registre i pantebøger) 50

saa at deraf . . af enhver kan udfindes

,

om nogen Gaard . . med Pant eller i an-
den Maade er behæftet. Forordn.'1^1738.
§1. *Den Gaard, vi eied,

|
Beheftet er med

Gjæld. Hrz.XVI.93. CivilUsten kan ikke
behæftes med Gjæld. Grundl.(1849).§16.
et med Prioriteter stærkt behæftet Sæbe-
syderi. Drachm.VT.140. gifter hun sig igen,
behæfter hun den nye Mand med Under-
holdspligt til (hendes stifbørn). VortHj.III3. 60

78. 3) (nu 1. br.) om (især smitsomme) syg-
domme; næsten altid i perf. part. m. bet:
lidende (af); angrebet (af), (folk) som
med adskillige Sygdomme og Piner vare
behæftede (1907: plagede;. Matth.4.24.
mange . . ere behæftede med spedalskhed.

Holb.DNB.29. Suhm.II.196. dem, som med
. . udvortes Skade paa Benene eller andre
Lemmer ere behæftede. PAHeib.US.39.
smst.392. Naar en Patient er behæftet med
en saa curiøs Sygdom . . saa curerer jeg
ham gratis. Heib.PoetI.122.

|| (overf.) om
moralske olgn. mangler ell. skrøbeligheder.

de Feyl . . som jeg er behæfftet med. Holb.
LSk.lV.7. Forstillelse, Ceremoniel og
Sminke, som somme af Byens Folk skd[
være behæftede med. Pram.(Rahb.LB.I.
135). Heib.Pros.11.6. JLange.II.279. ham,
med hvis Særheder og Extravagancer
Slægt og Venner . . har baaret over —
eftersom vi jo allesammen er behæftet
med Skrøbeligheder. Drachm.F.I.370. hun
var anset for behæftet med adskilligt Ko-
ls.etteTi.EBrand.UB.41. Bebæftelsie, en.

flt -r. vbs. til behæfte, især (jur.) i bet. 2
om (paalæggelse af) retslig forpligtelse
(„hæftelse") paa en ejendom, hvorved eje-
rens ret indskrænkes (fx. ved pantsæt-
ning, servitutter olgn.). M0.I.144. *kan Bor-
gen næppe skimtes for Behæftelser og
æld:

I
gaa paa Landevejen ud — slaa

ihjell Drachm.KW.143. SaUII.849.
I. Bebænde, subst [be'hæna] {ænyd.

d.s.; fra ænht behende;
jf.

IL behænde;
foræld.; sj.) list; behændighed. *Skemt,
naar bruges med Behænde, | Et Selskab
lystigt giør. Reenb.II.389. (jeg lirkede) saa
smaat, med List og Behændfe. Etlar.GH.
11.192. II. bebænde, adv.ogadj. [be'hæna]
{ænyd. behend(e); laant fra mnt behende,
ty. Dehend(e); vist egl. „ved haanden", be-

kvemt, passende; foræld., især poet; jf. be-
hændig) 1) som adv. t.l) med lette og smidige
bevægelser; behændigt; ogs.: flinkt; kunst-

færdigt. *Ei Elskovsviser jeg sjunger meer,

I
Og 6i jeg dandser behænde. lng.VSt200.

*Han danned en Naal med Kunst behænde,
|

Heel let han kunde den snoe og vende.
Hauch.SD.II.143. Recke.KS.7. Gjel.Br.l37.
" snildt; listigt Ing.KE.1.27. I.2) (nu sj.).

urtigt; rask; i en fart. *Da blussed brat
behænde

| Den unge stærke Mand. Oehl.

NG.89. smst.63. •Til Frihed stander Fan-
gernes Sind;

| Dog ei det ganger behænde.
I

De brat opstige ad steile Fjeld. Ing.V
St.94. *De Tømmermænd hamre med stor

Umag:
|
Den Brøst ei bødes behænde.

smst234. Hauch.SD.I1.207. 2) som adj.:

let og smidig i sine bevægelser; behændig;
ogs. : flink; kunstfærdig. *Det vared' i Uger,
det vared' ei meer, |

End tjuge og een til

Ende,
|
Da feiled der ikke Stykker fieer

|

Af Flyhavns Mølle behænde (o: den sind-

rigt opbyggede mølle). HSneed.(Rahb.LB.
1.264). 'Han Holger Danskes Hoved har
I
I Fingrene behænde. PMøll.1.6. jf. : Tunge-
rap og behænde, med glatte Ord og lem-

Eelige Puf maatte (køgemesteren) bringe
ver enkelt til Sæde. Troels L. XI. 78.

\\

snild; listig. *Krogveie kiendte jeg og
Sned behænde,

|
og alskiøns Konst jeg

øved. CEMolb.I)ante.I.171. især i talem.:

Rentrykt »/g 1819 13
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*Mands List er vel behænde,
|
Men Kvinde-

list er uden Ende. Arlaud.138. (jf.DgF.l.
22. Mau.5643). Wess.184. Grundtv.Saxo.
11.51. Hauch. SD. IL 243. PalM.VIIL91.
t beliændeli^(en) , adv. (ænyd. glda.

behændelig, adj. og adv.) d. s. s. II. be-
hænde 1. *med høyre Haand han Flasken

I

. . toeg behændelig af Tasken. Holb.Paars.
817. *(du) behændeligen veed,

|
At plukke

Blomster af en andens Urte-Beed. FrHorn.
PM.19. behændis; adj. [beihæn'di]

Høysg.AG.7. adv. -t (ell. d. s.) ell. (f) -en

(VSO. Gymn.(1828).27.Kierk.V.23). {ænyd.
d. s.; fra mnt. behendich, ænht. behendig;
afl. af behend(e), se IL behænde) 1) som
er i stand til at udføre vanskelige bevægelser

hurtigt og sikkert; let og smidig i sine be-

vægelser; adræt, en Beck, over hvilken
Kierlingerne sprang meget behændig. JT0Z6.

UHH.I.5. Spil og leege . . til de Unges
øfvelse, at de kunde ved saadanne Be-
vegelser blifve behændige, gesvindige,
sindige og stærcke. Dumetius.lII.58. be-
hændigen at snoe og dreie Legemet i for-

skjellige Retninger under Løbet. G-ymn.
(1828).27. *Hun reiste sig ikke,

|
Eiheller

hun krøb;
i

Som Katten behændig
|
Hun

paa alle Fire løb. Winth.HF.272. *Med
behændige Fjed fremtreen den herlige
Jomfru. Hauch.SD.L68. Kierk.V.23. JV
Jens.NG.222. jf: De Belejrede (lod) bygge
lange Jagte med en stor Hob Aarer paa .

.

og, som samme Jagte vare behændige,
kunde de store Lybske Skibe ikke altid

hindre dem (i at bringe proviant). Holb.
DH.II.182. (billedl.:) viisdom er det al-

lerbehændigste (1871: bevægeligere end
al Bevægelsej, den farer, og gaaer igien-

nem alle ting. Visd.7.24(Ghr.VI). sm,st.7.22

(Chr.VI). 2) som let finder paa raad ell.

forholdsregler under vanskelige forhold; kløg-
tig; snild; listig, en klog og behændig
Tjener (faar) Alting at vide. Heib.TB.nr.
62.8. MO.

II
om ord ell. handlinger osv., der

vidner om denne egenskab: et behendigt
anslag. Moth.H71. MO. ved en behændig
anvendelse af løsrevne citater lykkedes
det taleren at komme modparten til livs I

jf: (hun) skulde pille ved Sagen overfor
(hende), men det maatte gøres behændigt,
saa hun ikke skræmtes. KMich.HE.8. 3)
(1. br.) som hurtigt og let tidfører et arbejde
ell. hverv; flink; dygtig. VSO. jf.: hastig
og behændig (d: nemt, praktisk) .. lære
.. den rette prononciation. Høysg.AG.7.
4) (nu næppe br.). om ting (redskaber), som
er nemme at haandtere; haandterlig; be-
kvem. VSO. jf.Feilb. Behsendis-hed,
en. flt. (1. br.) -er (Holb.Ep.III.96). (glda.

d. s.) 1) til behændig 1. *med Behændig-
hed mand kand der ofver (o : over en flod)
springe. Holb. Paars. 196. jf. sa.Ep.III.96.
alle Fødder, som besad nogenlunde Takt
og Behændighed, (var) i levende Bevæ-
gelse. Winth.Fort.l7. om Svalerne minde
(flagermus) i Flugtens Behændighed, ^rem.

DN.452. Musklernes rette Sammenspil,
der hedder Behændighed. VortHj.l2.98.
2) til behændig 2. jf.: Kongen tog sig
fore, ved Behændighed (o: list) at erobre
det Slot. Holb. (Levin). 3) (sj.) til be-
hændig 3. lit verktoi og stor behendighed
viser en god mester. Moth.H71. Behæn-
digheds-knnist, en. [1] han (lagde)
sig efter Behændigheds Kunster. HOAnd.

10 VIIL248. VThist.TV.IL87. TaskenspiUer-
eller Behændighedskunster. Schand.O.1.28.
-kunstner, en. [1] Jonglører, Behæn-
dighedskunstnere. Beridere og deslige.
Bille. Italien.IL 220. Drachm.VT.319. jf.
Brandes.XI.152. -evelse, en. [1] Gymn.

Behæng, et. [be'hæi],'] uden flt. {fra
ty. behång, behang; jf. behænge slutn.;

jæg.) lange nedhængende ører (paa en
20 hund). VigMøll.HJ.199. Sal.II.776. O be-
bænge, v. [beihæii,'8] præt. -hængte ell.

(nu næppe br.) -hang (Ing.EF.I.157. HC
And.XL254); part. -hængt. vbs. -ning; jf.
Behæng, {ænyd. d. s.; e^er ty. behången,
behangen; især brugt i perf. part.) be-
klæde ell. pryde (med noget hængende);
hænge paa (noget), (ofte m. nedsættende
bet. : „overlæsse"). Holb.Berg.252. (de vildes)

Geistlige behænge sig (med) klingende
30 Ting. Kraft.VF.314. et Malergallerie, be-
hængt med alle Konstens ypperste Ar-
beidev.Birckner.(Bahb.LB.1.448). (hertugen)
behænger ham med sin Halskjæde (nu:
hænger kæden om ham^. Ing.DD. 1.229.
*Harpen er . .

|
Behængt med Sørgeflor.

Heib.Poet.VIII.384. Tyrkerne, der kom til

Skanderbegs Grav og behængte sig med
hans Ben som Amuletter. Goldschm.I.133.
(hun flettede) lange Guirlander, som hun

40 . . behængte hele Skolestuen med. Schand.
TF.1.24. TroelsL.X. 85. Alle Møbler ere
overtrukne, Lysekronen behængt, Flyglet
borte. Værelset bart. EBrand.GG.llO. om
ordener: at gjøre Karriere .. behænges
med Stjerner og Baand. Kierk.XIV.302.

jf: denne behængte og betitlede Sværm.
CBernh.VI.77.

\\
(vel) behængt, (jæg.)

om en jagthund, der har lange (nedhængende)
ører (jf Behængj. VSO. CEio.F.54. en

50 deilig, smukt behængt Skydehund. Baud.
HS.41.

II t (overf.) i udtr. blive be-
hængt (med noget), blive belemret med
(faa noget „prakketpaa" olgn.). Dette Stykke
Tøi blev jeg behængt med paa en Auction.
VSO.
Beher, et. [be'hø'r] udeti flt. {ænyd.

d. s.; efter mnt. behor, ty. behor) 1) f
hvad der hører til, bør findes (hos en per-

son ell.ting); tilbehør; udrustning. Moth.
60 H387. Forordn.^*/9l774.§22. *(skibet Skiblad-

ner) Med alt dets Behør. Pram.(Bahb.LB.I.
311). kiøbe Tøi til en Klædning med alt sit

Behør. VSO. 2) (foræld.; sj.) i tidtr. med
behør, behørigt; som sig hør og bør; for-
svarligt. *At dissnarer færdis kunde,

|

Det verk med behør,
|
Dronning Tyre lod
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afgrunde
|
Rejse . . sig en bure,

|
Paa det

verk at have kure. LKok.(Skoleprogr.Aal-
borg.1912.8). t behere, v. (ænyd. d. s.;

efter mnt. behoren, ty. behoren) høre paa,
lytte til (en bøn); bønhøre. *Mm Morgen-
og min Aftenbøn —

|
Gud give, med et

naadigt Øre
|
Han selv deroppe vilde den

behøre. Bagges.III.206. O beherig:, adj.

[be'hø-'ri] adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (VSO.).
{ænyd. d.s.; efter mnt. behorich, ty. behorig)
som hører sig til; overensstemmende
med hvad der er rigtigt, brugeligt ell.

nødvendigt; passende; tilbørlig, (jeg

vil) give dig . . behørige (o: de nødvendige)
Klæder og din Føde. DomJ 7JO. han havde
talet om ham paa behørige Steder. Solb.
HAmb.III.3. JSneed.1.293. naturlige Mis-
iorstaaelser, som vi ved behørig Opmærk-
somhed kunne hæve os over. 0rst.VII.19.

(han) gjemte Pibe, Pung og Fyrtøj, hver
Del i sin behørige Lomme (o: hvor hver

del hørte til). Blich.II.284. han (havde) for-

tæret . . Flæsk . . og behørigt Brød. smst.

IV.207. de unge Grever . . hver med be-
hørig („den sædvanlige") Cigar i Munden.
lng.LB.III.3. (man kan ikke testamentere

sine midler) uden Notarius publicus og
behørige Underskrifter paa stemplet Papir.
Seib.Pros.VI.87. „De, Hr. Halling, synes jo

slet ikke om Operaen." . . „Det er maaskee,
fordi Hr. Halling mangler den behørige
musikalske Sands." Hostr.SpT.III.7. (naar)
begge Parter (var) enige og behørigt
Samtykke opnaaet, foregii endelig — Fri-

eriet. TroelsL.IX. 101. smst.III.49. Aakj.
B.65.

II
som adv. En god og behørig blan-

det Extract af . . to forskiellige Sætninger.
Ew.VI.58. (den) Nytte, hans Virksomhed
bragte Fædrelandet, (vil vi) behørigt . .

skatte. 0rst.VIII.il. jeg traadte ind af

Døren, efter behørig („som det sig hør og
bør") at være meldt af Tjeneren. CBernh.
1.19. Jeg har bevirket, at Løjtnanten bliver
behørig afstraffet (o: faar den straf, der
iilkommer ham). Hostr.G.157. Schand.SD.
XXII. JVJens.HF.45. f beherligf, adj.

{ænyd. d. s.; efter mnt. behorlik, ænht. be-
horlich) d. s. s. behørig. Ligned Indtægten
med sømmelig og behørlig Udgift, bliver
Beholdningen saa meget. Holb.Hh.II.469.
paa behørlige Steder. sa.DH.III.132.
behove, v. [be'hø'va] behøver. Høysg.

AG.114. behøves, smst.9. -ede ell. (sj.) -de

{ Goldschn. VI.297.jf. Feilb.IV.31) (sj., gldgs.,

ndtalt [be'høfda], part. [be'høfd]). {ænyd.
behove, behøve; fra mnt. behoven, jf. eng.

behoove; besl. m. Behov)
1) i aktiv: have brug for noget, som man

daarligt kan undvære; have nødig; trænge
til; nødvendigvis maatte have. 1.1) m.
et suhst. ell. pron. som obj. Haver du en
huus knegt, da hold ham som dig selv,

thi du behøver ham, som dit eget liv. Sir.

33.35(Chr.VI). Jeg behøver intet andet
Urværk end min Madames Sind. Holb.
Vgs.(1731).L5. vi behøve Religion, naar

vi skulle gaae Døden i Møde. Basth.Tale.

(179d).16.^Er ei Himlen allevegne?
|
Hvad

behøver jeg (o: Tyge Brahe) saa meer?
Heib. Poet. III. 126. *Natten er kort,

|

O^ Søvn behøver vort Øie. sa.ND.183.
Kierk.V.180. Laan din Næste, naar han be-
høver det (Chr. VI: haver behov). Sir.29.2.

her var Alt, hvad de behøvede, og mere
til. JPJac.II.183.

II
(dagl.) om en, der har

10 været genstand for en haard medfart (er

bleven gennempryglet olgn.): han har faaet,

hvad han behøver („hvad han har godt af")
\

Gadeordb.^ || i forb. m. blot, kun olgn.,

i udtr., der betegner, at noget er tilstræk-
keligt som betingelse for, at et ell. andet
sker (jf. u. 1.9 og 2). Vort Monarchie be-
høver kun een Rystelse endnu for at falde.

Bagges.L.II.355.
|| f perf. part. m. bet.:

nødvendig. De kunde .. ey faae en For-
20 mand, hos hvilken alle behøvede Qvaliteter

vare bedre samlede end hos ham. Tychon.
AB.206. 1.2) m. en inf. som obj.: nødven-
digvis maatte ell. skulle; have nødig.
*Jeg ei begrunde kan |

Hvordan Du (o:

Jesus) kan behøve
|
I Daaben Dig at løve

(o : bade). Kingo.68. Ingen behøver at for-

tælle mig, hvor urimeligt et Haab det er
. . thi det kan jeg sige mig selv. Grundtv.
PS.V.160. „Ifald du nu havde bedraget

3» mig, og jeg ingen Belønning fik for mine
Opoffrelser." . . „Det behøver I ikke at

frygte for." Heib.Poet.1.230. De behøver
ii±e at sørge for den Dag i Morgen.
HCAnd.V.142. *Ej man behøver for Mørket
at frygte;

|
Lamper straale. Kaalund. 84.

ogs. (dagl.) m. inf. uden at: vi behøver ikke
nøjes mea Minderne, vi vil leve. AaHein-
berg.L.93. Du behøver ikke skrive. Mikkels.

Ordf.732. \\ i forb. m.blot olgn. (jf.u. l.i):

40 Jeg (o : en maler) behøver . . blot at komme
til Uheld med min høire Haand, saa er \eg
tiggefærdig. Gylb.III.258.

\\
(især dagl.) i

nægtende sætn. som betegnelse for, at noget

ikke nødvendigvis er tilfældet ell. finder sted

(især: som en nødvendig følge af noget an-
det). Heib.Poet.1.269. Bogen behøver derfor
(o: fordi den giver mig stof til eftertanke)

hverken at være god eller slet. Hrz.XIII.
238. fordi han er et frækt Uhyre, derfor

50 behøvede vi Andre ikke at lade os for-

bløffe af ham. Gylb.IX.209. der er en Ung-
dom, som ikke behøver at dø med Aarene.
Goldschm. L.I.429. Fordi en Mands Næse
er rød, behøver han ikke at drikke („er

det ikke sikkert, at han drikker"). Tolderl.H.

62.
II
m.pass. inf. (jf. u. 2). Nogle Sandheder

behøve ikke saa meget at bevises, som at

indskierpes. J8need.VI.570. At Gang er

sund for Legemet behøver neppe at be-

60 viises. Bagges.L.1.397. Mennesket behøver
ofte . . at vækkes og paamindes. Mynst.

Ref.75. næste Aar . . bleve begge Capel-
lanier . . ledige ; og det var ikke Cancelli-

trappen, som her behøvede at trædes.

HNClaus.Eft.28. det behøver ikke udtryk-
kelig at siges j 1.3) uden obj. (især i sam-

13*
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menlignings-sætn.). vi ville hugge Træerne
paa Libanon, efter alt, som du behøver.
2Krøn.2.16. Penge skal De faae, saa mange
som De behøver. FAIIeib.Sk.IJ38. du gør
dig mere besvær end du behøver

j

2) i pass.: være nødvendig; ikke ell.

kun daarligt kunne undværes; kræves,
(han) assisterer , , mig nock saa meget,
som dertil kand behøves, Holb.Tyb.V.12.
*Til Dommer-Embede behøves vel For- lo

stand. sa.MpS.195. 'hold os got 01 varmt,
og mød os

I
Med Kruset . . det kan be-

høves. Ew.V.147. *Medhjælp behøves til

stort og til smaat;
|
Derfor paa Jord ..

|

Ægteskab er et velsignet Ord. Grundtv.
SS.IV.338. „Nu skal jeg tænde Lys." .

.

„Det behøves slet ikke." Schand.TF.II.70.
iforh. m. blot olgn. (jf. u. l.i og 1.2J; der
behøvedes kun Navnet af en Fredløs for

at bringe (kongen) i Harnisk. Ing.KE.II.4. ip

fi(nu sj.) m. pass. inf. (alm. bruges nu be-
øve i aktiv (se u. 1.2j, ell. andre udtryks-

maader anvendes; jf. Mikkels. Ordf. 391 f.).

I ere aUe erfarne Mænd, der ikke be-
høves, at opmuntres og undervises. Holb.
Pern.11.7. JSneed.VIlf.178. *Hvis Du blot
leve vil Dit Liv i Fred, |

Derfor behøves
ei saa svart at kæmpes. Hauch.DV.III.104.
Flyveposten.^^/7 1830.3.sp.2. (der) behøves
. . Intet at gjøres. Kierk.XII.314. Det be- 30

høves vel neppe at siges, at denne Mor-
skabslæsning umueligen . . vil kunne be-
gynde Strid og Trætte. smst.V.71. Ved
mtalen af E-Lyden er bemærket alt,

hvad der ved Skriftbogstavet i behøves
at paaagtes. Om Oplæsning.(1888).12.

||
(sj.)

m. aktiv inf. (jf. ndf). ey heller behåves
der at mærke flere end tré T6nehold.
Høysg.AG.9. *Hvem Drængens Fader var,

behøves (nu: behøver man^ ei at sige. 40

Wess.127. derom behøves ikke meget at

tvivle. Tullin.II.51. nu oftest i forb. det
behøves foran en inf. uden obj.: Det be-
høves ikke at møde i kjole. Mikkels.Ordf.
391.

II
(sj.) i perf. part. det havde ikke

behøvedes at minde hende. CBemh.NF.
XI.113. det (maatte) gjøre en Frier be-
tænkelig, hvad der slet ikke havde be-
høvedes. Eierk.VI.123.

3) præs. part. behøvende.'^SS.i) (nu 50

næppe br.) m. aktiv bet.: som har brug
for ell. trænger til (noget). Denne Bonde
er et Par Plovbester behøvende. VSO.

||

brugt som adj.: trængende; fattig. Her-
ved bekendtgøres, at (et) Legat for værdige
og behøvende ugifte Døtre . . er ledigt.
BerlTid.^y9l904.M.l.Till.l.sp.l. 3.2) f m.
pass. bet: som tiltrænges ell. kræves;
nødvendig, vi arme Hattemagere (kan)
icke med Penge . . opveje de til vor 60
Nærings Fortsættelse behøvende Haar.
Holb.Kandst.V.3. Gram. Breve.22. Det be-
høvende Vahre-Gods annammer han mod
sin Qvitering . . hos vedkommende For-
valtere. SøkrigsA.(1752). §408. Seidelin.24.

(fabrikkerne uden for byen) spare Kon-

sumtions-Afgift af deres behøvende Vare,
PAHeib.US.61. jf: i behøvende („paa-
kommende") Tilfælde. Stampe.1.55.
behevelig, adj. {ænyd. d. s.; jf. mnt

behoflicheit; nu næppe br.) som behøves;:

nødvendig, en Uforskammethed, der gav
mig gyldig Grund til at . . meddele ham
adskillige mere behøvelige end behagelige
Leveregler. Bøgh.JT.476.
behevle, v. [beihou'ls] -ede. vbs. -ing

(s. d.). {ænyd. d. s.; efter ty. behobeln) egl.

(sj.): jævne (glatte) med en høvl; høvle til.

Moth.E367. VSO.MO.
||
(sj.)overf *Naar det

Ydre man behøvler (o: forskønner) |
Stiger

Venus venligt ned. Oehl.PSkr.I.18. f be-
høvlet brugt som adj.: pæn ell. korrekt i

sin optræden; beleven; velopdragen (jf.nhe-
høvlet^. Moth.S367. Nu er han dog nogen-
ledes behøvlet. VSO. || især (foræld.) om
en lavsskik hos snedkere (og tømrere), brugt
naar en dreng blev svend, idet han lagdes

paa en høvlebænk, og man ligesom „høvlede'^

det gamle væsen af ham (jf. deponere om
studenter, løbe hornene af sig olgn. udtr.).

KbhDipl. V. 801 (aarl 705). CNyrop.Haandv.
4ff. BehaTlins? en. vbs. til behøvle;
især (foræld.): alle Skikke og Ceremonier
(i haandværkslavene), der bære Præg af de
ældre Tiders raae og vilde Sæder, saa-

som: Behøvling, Sværten i Ansigtet, og
deslige, (skal) aldeles afskaffes. Forordn.
*^hl800.§7. CNyrop.Haandv.274. \\ ret til

at „behøvle": Alle Kiøbstæder have ikke
Behøvling. VSO.
t beivre, v. {efter ty. beeifern; sj.)

refl.: vise (stor) iver (for noget); ivrigt be-
stræbe sig (for). Hans Eminence beivrer
sig i høj Grad for at vinde unge, smukke
Brude til Kirken. Blich.II.571.

C3 bejae, v. [be'ja'a] jf. bejaer. Høysg.
AG. 100. -ede. vbs. -else (Moth.J66. VSO.
MO.). (glda. beja; jf. ty. bejahen, sv. be-
jaka; nu 1. br.) sige ja til; tilstaa; be-

kræfte. Den, som Ustadig befindis i sit

Vidne, og nu siger et, nu et andet, og
nu bejaer noget, nu fragaar det igien.

DL.1—13—20. med et høfligt Nik bejaede
(han) hvad de andre fandt for godt. Holb.

Ep.iII.445. dette kand ey med nogen
Visshed enten bejaes eller benegtes. K
SelskSkr.1.27. Ew.VIlI.121. „Har De .

.

nogensinde hørt Jenny Lind?" Jeg bejaede
det. Goldschm.VI.224. At man kan vide
hvad Christendom er uden at være Chri-

sten, maa da vel bejaes. Kierk.VII.322.
Tops.III.470. Drachm.PV.125. (han) syntes

at bejae alt muligt med sit uskyldige an-

sigt. Hjortø.DG.144. ||
(sj.) m. person-obj.:

*hun bejaede med Lader, |
. . den fromme

Husets Fader. Wess.76. || bejaende brugt

som adj.: bekræftende. Jeg bød hende
op tn en af Datidens Modedanse, og fik

et bejaende Buk. Blich.(1846).VI.143. Er
Gud bleven forandret? Et bejaende Svar
synes en vanskelig Tale. Kierk.V.162. De
negtende Partikler (samt . . de ligefrem
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off alene bejaende). Madv.S.1.34. han (gør),

uden at vende sig, en bejaende Haand-
bevæffelse. Drachm.HV.78.

G) beJamre, v. [be'jam'ra] -ede. vbs.

-else (VSO.), -ing (MothJ74. Carst.Verv.151.

M.O.). {ænyd. d. s.; fra ty. bejammern; sj.)

jamre, klage over (noget); beklage (høj-

lydt), (vi) savne vores Moder, og bejamre
hendes Død. Mol. G.(l 724).l 6. (han) vaagner
op af sin Forvildelse, bejamrer sin Daar-
lighed. JSneed.1.257. Vi have nok at be-
jamre i de historiske Skrifter, som . . ere
tabte. Langebek.SA.43. Enken og Børnene
. . bejamrede det Tab, de havde lidt.

PAlIeib.TJS.261. i de mørkeste Phantasier
bejamrede hun i sønderrivende Ord sin

ulykkeUge Skjæbne. Gylb.I.121. PalM.V.
318.

II
m. person-obj. Philomele . . bejam-

rede sin arme Ithys. Ew.VI.6. Blich.I.175.

*Kvæle vU jeg min Klage . .
|
Ei sidde

paa Vagt ved det klynkende Selv,
| Som

en Hund, der bejamrer sin Herre. Drachm.
DM.142.
t Be(j)aii, en. (ænyd. bean (Kalk.I.112),

jf. mnt. beane, af mlat. beanus; vist sa.

ord som fr. béjaune, grønskolling (opr. bec
jaune, „gulnæb"), egl. haanende betegnelse

for nybagte studenter) uvidende ell. ufor-
skammet person; fæ; tølper. Moth.B99.
*Skal mand af den Bejan og Ludring (o:

om en poet) det vel taale,
| At hånd got

Folkes Feyl ved Alen skal udmaale,
|
Det

i*

o PasqvUler er og Skandskrifft, hvad
land giør. HeU.Poet.169.

I. Bejdse, en. (f Beds. VSO.I.274).
{'baisa] flt. -r. (laant fra ty. heize; se u. H.
bejdse; jf. V. Bed) (skarp) vædske
(syre), som bruges til bejdsning. Ørst.Br.I.51.

(indigofarve) gør mørkeblaa og hun gør
mellemblaa, ene efter som Bejtsen er.

JPJac.1.37. Haandv.165. VareL.^76. man
(bruger) Lerjordopløsninger . . som „Beitse"
ved Farvning af Tøj, Christ. Kemi. 133.
II. bejdse, v. (\ bedse. VSO.I.274).
f'baisa] -ede. vbs. -ning (s. d.). (fra ty.

beizen; se VHL bede) behandle et stof
m. en (skarp) vædske for at frembringe en
forandring i stoffets overflade (især for her-

ved at gøre det mere modtageligt for en anden
behandling), efterabet Mahogni af beitset
Lindetræ. Pram. VI. 140. *En Skomager
bejser og bider sin Traad. Drachm.VT.421.
Florentinerne er . . Mestre i Træmosaik
. . de brænder, bejtser, farver Træsor-
terne. VVed.BB.160. Dersom det er lyst
Træ . . og man vil have det brunligt, skal
det først „bejtses", det vil sige paastryges
en farvende Vædske, der trænger noget
ind i Træet. Haandgern.lOO. man bejdser
huder for at befri dem for kalk, metaller
for at rense overfladen

j SaV11.851. jf.:
Bjelker og Brædder, som Tiden har beitset
med en . . graabrun Farve. VThist.TV.I.
540.

II (landbr.) om afsvampning af korn.
LandmB.III.70. Bejdsning^, en. som
vbs. til IL bejdse. MO. Farvning af Træ

. . kaldes mindre korrekt Bejtsning, da
der kun i enkelte Tilfælde kommer egentlig
Bejtse tU Anvendelse. W^agn. Tekn. 549.
(metaltraaden) maa . . ved „Bejsning" med
fortyndet Svovlsyre, Bankning og Skyl-
ning befries for Glødeskal. OpfB.nilH.130.
H konkr.; d. s. s. 1. Bejdse. Hallager.108. Sal.

11.778.
1. Bejle, en. ['baila] flt. d. s. ell. (sj.)

10 -r (Moth.B108). (glda. bedhel, (flt.) bedMe,
oldn. bi3ill; afl. af V. bede; kun foræld,
poet, fortrængt af Bejler) 1) om person.

1.1) d. s. s. Bejler l.i. *Liden Kirsten er
saa væn en Mø,

|
. . hende beder saa rige

Bejle. DFU.nr.36.1. *Til hver en Brud
kom Bejle. Grundtv.PS.VII.81. || i ordspr.

og talem. Bejle skal selv røgte sit Ærende.
Mau.721. CBernh.III.309. døden er den
beile, som ei vil have nei. Moth.Bl08.(jf.

20 Mau.1554). Døden er den Beile, som aldrig
vil feile. CBernh.III.76. 1.2) (kun hos OehXT)

kvinde, som man bejler til; fæstemø; kæ-
reste. *Ungersvenae sneg sig hen

| Til
Bønderhytterne, til deres Beile. Oehl.VII.
11. sa.HrS.290. *Jeg søger ingen Beile
(o : elskerinde)

\
Paa Ulve-, Biørneviis. sa.

RL.12. jf sa.NG.128. 2) f S( d. s. s. Bej-
ler 3. Moth.B121. IL bejle, v. ['baila] -ede.

vbs. (sj.) -ing (Moth.B109. Hostr.SD.I.214
30 (~'sejiing)j, jf/".BejIeri. (cen?/d.be(d)le,beile,

no. bidla, mnt. bedelen, ty. bettein (se

betlej; afl. af V. bede) t) (nu især poet.

ell. dial, jf.Feilb.l.60.IV.31. Thorsen. 193.
sml. Kort.112) anmode, (en kvinde) om æg-
teskab; begære tilægte; fri.(jf.PEMiill.*
115). fast ingen beyler meer efter Incli-

nation, og . . Ægteskab er bleven Kiøb-
mandskab. Holb.Philos.II.4. *Elske, Beile,
frie og ynde,

|
Er vor Mandoms store

40 Værk. Stub.^164. Bagges.Ungd. 11.93. *Jeg
beilede og fik et Ja. Winth.HF.137. Var
jeg Qvinde, vilde jeg først og fremmest
frabede mig al Beilen. Kierk.VI.59. som
det hed: „Naar Pigen bejler selv, faar
Ungersvend ikke Nej." TroelsL.IX.113.

(jf. Mau.729). || især m. præp. til: Moth.
B108. *At bejle til Fluen saa strunk han
red;

|
Den elsked han over alle. PMøll.

1.12. *Til dit Hjerte og din Haand jeg
50 beUe nu vil,

|
Disse gode danske Herrer

ere Vidne dertil! Winth.VI.199. *Hanen
var Kineser

| og Noget af en Laban;
|

bejled strax til Tulte,
|
fordi hun var fra

Japan. Bich.1.32. jf.: han bejled til en
Kvindes Kærlighed og vilde, hun skulde
elske ham. JPJac.II.lOO.

||
(sj.) m. præp.

om: *Han beiler om skiøn Valborgs Haand.
Oehl.AV.35. sa.D.60.PMøll.(1848).II.4. Ing.
VSt.70. 2) O (overf.) søge at opnaa ell.

60 vinde; stræbe efter; attraa. beile til en
bestilling. Moth.B108. *hvo vU beile

| Til
gammel Helte-Digt? Sort.HS.B2^. *Han,
som paa Jorden bejler

|
Til Troskab uden

Svig. Grundtv.SS.IV.227. (han) er konge-
tro, bejler til en Orden. AndNx.DB.50.
\ m. præp. efter (i ordspil m. bet. 1):
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Mon det er philosophisk, at en, der vir-

kelig beyler efter Midler, siger, at han
frier alleene af Inclination tU Personen?
JIolb.Philos.II.l.

II
nu især i udtr. som bejle

til ens gunst olgn. (ofte m. nedsættende bet.).

*Jeg beiled til Mægtiges Naade,
|
Og evig

i Forgemak laae. Rahb.Poet.I.153. jeg er
ikke en Forfatter, der beiler til en Læsers
Gunst. Kierk.II.170. de svenske Mænds
og Qvinders . . Beilen til den kongelige
Naade var meer end tilbørlig stor. Allen.

1.155. Mau.1.65. Bejler, en. ["bailar] (f
Bejlere. Holb.Usynl.IlI.4). flt. -e. {ænyd. d.

s.; dannet af II. bejle, jf. den ældre form
I. Bejle) 1) om perbon. 1.1) (især poet. dl.

dial, jf. Feilh.I.60.IV.31. Thorsen.57) til II.

bejle 1: frier, jeg frygter, at eftersom
hun er til Alder . . at hun dog ingen
Beyler faaer. IIolb.Phit.III.6. sa.Usynl.1.2.

*Mangen Beiler tit kuldseiler
|
Midt i

Elskovs beste Lob. Stub.^164. *Hvad bange
Beiler (Oehl.XIX.3: Yngling; ei tør sige

|

Den deilige tilbedte Pige. Oehl.(1851).
XXVI.28. Heib.Poet.III.58. Der kom jo

Bejlere i den rige Bondes Gaard; og den
første Frier sagde til Faderen, at han
vilde nok have hans ældste Datter. Sv
Grundtv.FÆ.II.177. Schand.SD.xvi. om-
sider fik Else en Bejler, hvem hun gav
ja. JVJens.HF.83.jf. : Luft og Lys var Blom-
stens Beilere, men Lyset var den begun-
stigede. HCAnd.V.lié.

II
(poet.) kæreste;

elsker olgn. en ung Mø er . . saa tugtig,
at hun ey eengang vil kysse sin Beyler.
IIørn.Moral.I.81. Oehl.EA.313. *Under lyse
Bøg den danske Bejler

|
Med sin herligt-

voksne Pige gaar. PMøll.1.98. *Jorden har
drukken min Beilers Blod, |

Derfor er
jeg hvid om Kind! Hauch. SD. 1. 88. 1.2)

03 (sj.) til II. bejle 2: person, som søger at

opnaa ell. vinde noget. Moth.B108. Svenske,
Polaker og Rysser . . alle vare Beilere til

Lifland. Holb.DH.II.488. nu kun m. over-

gang til 1.1 : Der ere BeUere nok til den
Brud. Siges . . naar man kappes om at

faae . . en ledig Betiening, som er af

gode Indkomster. VSO. (det morede liende)

at hun var en gift Frue overfor disse
Bejlere til hendes Yndest. EBrand.UB.
96. 2) (jy.) edderkop. „Bejleren" spinder
sine Traade fra Gren til Gren, væver sine
kunstfærdige Net. Bregend.PG.133.jf.Feilb.

3) t ^ burre-snerre, Galium Aparine L.
JTusch.96. om andre planter : se vAph.Nath.
1.201. Bejleri, et. [bailairi-'J (sj.) som
vbs. til n. bejle 1: frieri. Moth.B109. *Men
naar hun hører Eventyr

| Om Beylerie
og Elskovs-Fyr,

|
Det kildrer liUe Drude.

Wadsk.37. VSO.
I. bejse, V. se bejdse.
II. bejse, V. se bisse.

Bejs-jærn, et. {efter ty. beizeisen)
en slags mejsel, brugt af billed- og stenhuggere.

Lundb.
Bejtel, en. ['bai'd(8)l] (jf. (ænyd. be-

telhammer, svær hammer?) no. beitel, sv.

betel; vist laant fra mnt. be(i)tel, jf. ty.

be(i)tel, beissel; besl. m. bide, egl. „kløve"}
•0 huggejærn ell. mejsel, især brugt (af
skibstømrere olgn.) til frembringelse af huller,

indsnit osv. i træ. Beitel, Bitte 1. vAph,
(1759). BedeL Roding.I.290. BeiteL
Harboe.Mar0.476. jf.Feilb.1.68 (betel).

Bejtse, bejtse, se Bejdse, bejdse.
bekaje, v. [beikai'e] (efter ty. héksåen;

10 jf. Bekajer; se ogs. bekajet; sj.) ^ d. s. s.

kaje. D&H.
t Bekajelise, en. den tilstand at være

bekajet. VSO.
Bekajer, en. [be'kai'ar] flt. -e. (fra

ty. bekaier ell. holl. bekaaier; maaske besl.

m. bekajet, jf. dog holl. pegaaier i sa. bet.)

^ tov til at kaje (dreje, brase) en raa med;
ogs.: nedhaler (paa et læsejl). VSO. Funch.
MarO.II.13. IdrætsB.1.359.

20 beknjet, part. adj. [be'kai'a^] (jf. bomh,
bekaja, belemre, bebyrde, sætte i forlegenhed,

SV. bekaja (og bekajad), besnære, besvære,

holl. bekaaien (og bekaaidj, d. s.; vistnok

(fra nt?) besl. m. Kaj, altsaa opr.: omgive
m. hegn, mur olgn., indsnævre; jf. bekasse;
nu kun dial.) 1) belemret m. noget; besat
(m. ukrudt); befængt (m. (hud)sygdom
olgn.). Feilb. 2) bragt i forlegenhed; for-
virret; betuttet. Dette uformodentlige

30 Besøg giorde mig ret bekaiet. VSO.jf. Esp,
414.

bekan(d^t, adj. se II. bekendt. Be-
kandtiskab, et. se Bekendtskab.
bekaisse, v. -ede. (vel af oldn. kasa,.

begrave, no. og sv. dial. kasa, ophobe, lægge

i dynge; jf. jy. kaset, halvfordærvet (maa-
ske egl. om fisk, der blev nedgravet for at

gennemgaa en gæring), no. kasen, lidt sur,

ufrisk (om fisk, hø olgn.); jf. Koka(s)se; bet.

40 vist paavirket af bekajet; jy.; sj.) i pass.

(især: blive bekasset med^: besværes,
plages, belemres med (en sygdom olgn.),

nu er du altsaa bleven bekasset med den
her bandsatte Fnathistorie. Aakj.VB.88,
Er det saa ikke ogsaa forfærdeligt, (at)

vi nu ogsaa skal bekasses med al den
Sygen, smst.167. det er meget værd at

ha' én, en kan stole paa . . og ikke saadan
en Drønnert som ham (o: en karl), vi er

50 bleven bekasset med. sa.VF.56. jf.sa.FJ.81.
bekaiste, v. [be'kasdg] -ede. (jf. ty.

bewerfen) 1) O (1. br.) i alm.: kaste (sten

olgn.) paa (et maal, en modstander osv.).

Moth.^B149. de bekastede hinanden (o:

med smaasten). Goldschm.VI.67. 2) Jai be-

skyde (et terrain, et fæstningsværk olgn.)

med svært skyts. Pol.^li'zl903. Forud for

(stormen) bekastede Japanerne de russiske
Værker fra deres Belejringsbatterier. Berl

60 Tid.^/i2l904.Aft.l.sp.l. Pol.^'hl916.

bekende, v. [be'kæn's] -te. vbs. -else

(s. d.). (glda. d. s.; fra mnt. bekennen, ty.

d. s., egl.: (lære at) kende, have kendskab til;

jf. bekendt (se ogs. bet. &))

1) (nusj.,isærbibl.) i al alm.: udtrykke
en vis (sikker) viden (erkendelse); er~
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klære; sige rent ud. Tobias bekjendte
for dem, at Gud havde forbarmet sig over
ham. Tob.11.18. Mange skulle sige til mig
. .: Herre! have vi ikke propheteret ved
dit Navn . . Og da vil jeg bekiende for

dem: Jeg kiendte Eder aldrig. Matth.7.28.

(jf. bet. 4^.2 :) jeg (bør) tilstaa, og bekiende
for heele Verden, at jeg end i mine beste
Kiær er en af de største Taasser i Byen.
Holb. Vgs.(l 731).II.13. fbekende sig, ud-
tale sin viden, hvad man har lært olgn.

(præsten maa) ikke tilstæde de Unge at

komme til Sacramentet, før end de have
vel fattet deris Børnelærdom (og) hvor-
ledis de skulle bekiende sig for 3Præsten,

og vide at svare til Lutheri smaa Spørs-
maal. DL.2—5—11.

||
m. overgang til bet. 2:

hver Tunge skal bekiende, at Jesus Chri-
stus er en Herre til Gud Faders Ære.
Fhil.2.11.

II t bekende en for (noget), er-

kende en som. da bekiendte de ham for en
sand Gud, hvilken de tilforn negtede sig

at kiende (1871: kom . . til at erkjende
den sande Gud;. Visd.l2.27(Chr.VI).

2) (relig.) (aabent) udtale sin tro; af-
lægge bekendelse (om) \\ om den guddom
olgn., man vedkender sig at tro paa. Be-
kjender (gud) . . Israels Børn! for Hed-
ningerne. Tob.13.3. *tro og bekjende

|
Til

Dagenes Ende,
|
Det er Saliggjørelsens

Vej. Grundtv.SS.IV.19. *Jesus, som med
Troes-Ordet

|
Vi bekjender een og hver.

smst.116. Vor Bekendelse overfor Herren
maa indeslutte dette, at vi er rede til og-
saa at bekende ham overfor Menneskene.
MPont.SK.34. jf.: hvo som vil bekiende
(1907: vedkender sig) mig for Menne-
skene, den vil jeg og bekiende (1907:
vedkende mig^ for min Fader. Matth.10.32.

3
bekende troen ell. sin tro, (med an-

agt) fremsige sin trosbekendelse; især om
„den apostoliske trosbekendelse". *Christne
med Skiel,

|
Kaldes de vel,

|
Alle, som

Troen bekiender. Grundtv.SS.1.105. smst.

664. (efter at præsten) havde bekendt Troen
og bedt Fadervor, blev (kisten) ført ud.
Rosendal. D. II. 33.

jj
(bibl.) om guds navn,

gerninger olgn. : nævne ell. omtale med religiøs

ærefrygt; lovprise, himlene. Herre! skal

bekiende (1871 : prise^ din underlige gier-

ning. Ps.89.6(Chr.VI). Herre! du er min
Gud, jeg vil ophøie dig, jeg vil bekjende
dit Navn. Es.25.1.

3) CP (erklære sig for at) tilhøre, slutte

sig til en vis religion (s-bekendelse), (han)
bekiendte den Calvinske Lærdom. Holb.

Heltind.II.302. den Lære, (Paulus) be-
kiendte, skulde sejre over den ganske
Verden. Kierk.III.298. Allah vil Død for

enhver, der ikke bekender Islam. EBrand.
M.204.

II refl. man kunde (ikke) eenfoldehg
bekjende sig at være en Jøde. 2Makk.6.6.
Engang var det livsfarligt at bekjende sig

for at være Christen. Kierk.VII.37. nu næ-
sten kun i udtr. bekende sig til: Jeg
vil bekiende mig til den i Staten antagne

Religion. Schytte.(Bahb.LB.I.388). Grundtv.

KG.46. bevar det, som er dig betroet, og
flye . . Tvistighederne af den falskeligen

saa kaldte Kundskab; hvilken Nogle be-

kiendte sig til (Chr.VI: have foregivet^,

og feilede i Troen. lTim.6.21. jf.: jeg be-
kjender mig ikke længer til den ellers

hæderværdige Bondestand, men jeg er

bleven Urtekræmmer. Heib.Poet.1.295.

10 4r) mere ell. mindre modstræb en de udtale
(noget som man kunde ønske (ell. tidligere

har ønsket) at skjule, som det er ubehageligt

at tænke paa olgn.). 4.1) tilstaa (vedgaa)

begaaede synder, (lov)overtrædelser,
forseelser olgn. (ordet er i modsætn. til

tilstaa ogs. bibl. og i det hele lidt mere O,
tildels ogs. m. bet.: gøre udførlig rede for

overtrædelsens enkeltheder).
||

(relig.) om (en

angrendes) syndsbekendelse, (synderen) er i

20 Guds Vrede, indtil hånd sig bedrer, be-
kiender og omvender. DL.2—9—23. den,

som skrifter, (skal) bekiende sine Synder
forPræsten. smsf.5—5—17. Brors.130. *Der
knælte han, og hver sin Synd bekiendte.

I

Mens Angerstaaren trUled heed og klar.

Oehl.L.I.126. m. bisætn. som obj. (jf. 4.2);

Vi bekende for dig, at vi . . have fortjent

din Vrede og Straf. Alterbog.427. f refl.:

naar nogen . . bekiender sig (1871: be-

30 kjender;, athåndhaver syndet.3ilÆos.5,5('CAr.

VI). m. obj. og præd. (nu næppe br.): han fø-

ler Syndens Vederstyggelighed, og bekien-
der sig selv en Synder. Mynst.Ref.37. \\ om
forbrydelser, forseelser olgn. Vil I bekiende
med det goode, saa skal jeg Pardonere jer.

Holb.Bars.IV.8.Ew.V.136. Vil I oprigtig be-

kjende Cantsleren eders hele Brøde. Ing.

EM.III.143. Forhørene vare gruelige, fordi

man vilde have mig til at bekjende. Sibb.

40 11.245. Schand.AE.104. Feilb. ordspr.: *Be-
kjendt, man siger jo, er halv forladt,

|
Og

nu har jeg bekjendt. Grundtv.PS.IV.485.
jf.Mau.736. \\ f bekende paa (nogen),

ved sin bekendelse nævne en som den skyldige.

At bekiende noget paa sig selv. Han
vilde slet ikke bekiende paa nogen. VSO.
4.2) O m. svækket bet. : erkende, indrømme
(sin ufuldkommenhed olgn.). jeg bekiender
at have fortient Straf. Holb.Jep.IV. 6. Det

50 bekiender jeg, er det politisk, at lade sig

træcke efter Haaret af sin Koene, saa

blir jeg aldrig Politicus. sa.Kandst.II.3.

Jeg maae bekiende, at han har Ret. VSO.
jeg vil bekjende det — jeg græd derfor.

Gylb.Novel.II.131. m. obj. og præd.: Men-
neskene hjælpe kun den, der er stærk
eller bekjender sig svag. Goldschm.II.306^

II (Jf- ^^^- ^) ^^9^ efter nogen nølen, over-

vejelse olgn.; indrømme; tilstaa. *At dette

60 var en usund Vals, | Maa vel enhver be-

kjende? Winth.IV.58. spec. f som forun-
dringsudbrud i udtr. det maa jeg be-
kende (jf. 4r.5) ell. det bekender jeg,
om noget overraskende, næsten utroligt olgn.

:

„det vil (maa) jeg (nok) sige"; „det maa jeg

tilstaa"; „tænk engang" olgn. Moth.K88. Nu
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det bekiender jeg. Det kalder jeg en
Hoved-P'orseelse, at gaa forbi Festninger.
Solb.Kandst.II.S. VSO. 4.3) i udtr. som:
det maa jegfhan osv.^ bekende, det har

jeg (desværre) erfaret, faaet at føle olgn.

(især: paa en eftertrykkelig maade). *Dyrt
^ylandshæren det maa bekjende: 1 1 slet-

test Drot er der Kongeblod, Ing.VSt.156.
Byfogden sagde . . at det var langt til-

bage med Folkets almindelige Retsbe- lo

vidsthed. Det maa han bekjende . . thi

der har i et halvt Aar fundet tre Brand-
stiftelser Sted i hans Jurisdiktion. Schand.
F.67. jf. Feilb. ffaa at bekende, faa atprøve,

at føle).

5) <^ bekende (farve, kulør, klør
osv.) (Jf. ty. farhe bekennen; egl.: tilkende-

give dl. ikke skjule, at man har kort af en
vis farve (jf. bet. 1 og 4:)) lægge et kort til

af samme farve som det udspillede (mods.: 20

svigte farve ell. kulør). Moth.K88. (naar
der udspilles) Trumf eller en anden Farve,
saa . . maae Farven bekiendes, naar man
kan. Spillebog.(1786).14. nu kom der Hjer-
ter igen fra Villing, Mortensen bekendte
med sin Konge. Pont.FL.33. VortHj.IVl.56.

I"

eg skal ikke bekende (o: jeg er renonce)

I
(dagl.) overf.: bekende kulør, vise sit

sande væsen (sindelag, sit politiske, religiøse

standpunkt olgn.); vise sig som man er (jf. 30

lægge kortene paa bordetj. Schand.AE.107.
skulde han som Venstremand opnaa noget
her i Kredsen, saa maatte han bekjende
bestemt Kulør og holde paa det forenede
Venstre. JakKnu.S.153. (Brandes) bekendte
Kulør i religiøs Henseende. EHenrichs.MF.
11.184. jf :I Whist, dette fine Ægtestands-
spil, tvinger du din Makker til at be-
kjende; det vil sige, at være af samme
Mening som du. PalM.1.236. 40

6) (Jf. mnt. bekennen, ty. erkennen; se

kende) f især om en mand: have legemlig
omgang med (en kvinde), hun har ingen
mand bekendt endnu. Moth.K88. Der giøres
. . et andet Spørsmaal, om Adam havde
bekiendt sin Hustru udi Paradiis, eUer om
saadan legemlig Omgiængelse skeede al-

lerførst efter Synde-Faldet. Holb.JH.I.15.
Bekendelse, en. [be'kæn'olsa] ftt.-r.

{glda. d.s.; jf. mnt. bekantenisse, bekent- å)

nisse, ty. bekenntnis) vbs. til bekende; ofte

mere konkr. om de ord, udtryk osv., hvormed
man bekender. 1) CP (1. br.) til bekende 1.

(m. overgang til bet. å:) at aabne mine Læ-
ber til en forvoven Bekiendelse af min
Kiærlighed. Eiv.VIII.115.

\\
(ogs. m. over-

gang tu bet. 2) om litterære værker, som
indeholder uforbeholdne udtalelser om for-
fatterens egne ydre og indre oplevelser, hans
livsanskuelse olgn.; især i bogtitler (se Sal.'' 60

11.374), som overskrift olgn. (jf. nylat. con-
fessiones, fr. confession(s)^. Hvad . . senere
arbeidede sig frem i min Sjæl, har jeg
nedlagt i en Slags Bekj endelse, der alt

tidligere har været trykt. Hauch.MfU.184.
En SKøn Sjæls Bekendelser, (efter ty. (Goe-

the), jf. Arlaud.331). sml. : Den, som inter-

esserer sig for at læse nye „Bekj endelser
af en skjøn Sjæl", vU finde, hvad han søger.
Heib.(ClaraBaphael.TolvBreve.(1851).ix). 2)
(relig.) til bekende 2. For en Død . . er
der ingen Bekj endelse; den, som lever og
er karsk, skal love Herren. Sir.17.28. alle

Christne ere døbte paa Bekiendelsen af

den samme Troe. JSneed.II.252. Paulus,
der for Christi stadige Bekiendelses Skyld
(0: bekendelsen om Kristus) blev trakt for
Raadet. Ew.(1914).1.26. Kierk.VIII.401.

\\

spec. (jf. Trosbekendelse^ om den aposto-

liske trosbekendelse, den augsburgske konfes-

sion olgn. skrifter, der indeholder et tros-

samfunds hovedlærdomme; symbol. Præ-
sterne skulle i deris Prædikener . . lære
Loven og Evangelium efter . . den Ufor-
andrede Augsburgiske Bekiendelse. DL.
2—4—6. MO. (jeg) lægger Professorens
Bog ved Siden ad Kirkens Bekiendelse,
og erklærer: de lade sig umulig forene.
Grundtv.Udv.IV.398. Credo ((o:) jeg tror,

Bekendelsens Begyndelsesord). Sal.1.972.

3) CP til bekende 3: den tro (religion), man
bekender sig til; religionsbekendelse ; konfes-
sion, (hun besøgte) reformeert Kirke, da
hun var af denne Bekiændelse. Bahb.E.I.
55. de tre betydeligste kristelige Bekendel-
ser og den israelitiske Religion. Brandes.V.
49. 4) til bekende 4(i).

||
(jur. ell. relig. ; jf.

Syndsbekendelse/ (præsten skal bede gud, at

synderen maa) komme til sine Synders Be-
kiendelse. I)L.2—9—23. Den Person, som
. . een til den første falske Bekiendelse
bragt og forleedt haver, smst.6—13—26.
Her hører Dommeren af hans egen Be-
kiendelse, at hånd (har) begaaet saadan
uhørlig Misgierning. Holb.Jep.IV.6. Pigen
(har) selv tUstaaet (mordet) og aflagt en
Bekiendelse. Stampe.I.331. Enhver offent-

lig forhaanende Straf . . der har til Hen-
sigt at tvinge den Tiltalte . . til Bekj en-
delse, skal . . aldeles være afskaffet. Beskr.

''^hl808.§9. hvo veed, hvilke Bekjendelser
Pinebænken kunde afpresse mig? Blich.

(1846).IV.184. (assessoren var) anerkjendt
for den Skarpsindighed og Energi, hvor-
med han bragte Forbrydere til Bekj en-
delse. Goldschm.VIII.113. || sidde paa be-
kendelse, sidde i arrest for at formaas til

at bekende. Birkedommeren (kunde) afsige

Arrestdecretet over ham og saa lade ham
sidde videre paa Bekjendelse. Baud.OI.
114.

II
i talespr. især i udtr. gaa til beken-

delse, bekende (4,.!). (om en forbryder:) VSO.
saa styrter jeg mig ned for hans Fødder
og gaaer til Bekjendelse af . . mine gale
Streger. Heib.TB.nr.45. IL den lille Syn-
der (var) under Taarer . . gaaet tU Be-
kendelse. Pont.LP.VIII.94. (jf. bekende
4.2:^ (han)^ vilde (ikke) gaae til Bekien-
delse for sig selv, at han virkelig elskede
hende. Bahb.Fort.II.27. jf. CP ; saa fremt
nogen løgnagtig Skrifter selv . . gaar tU
SandhedsBekiendelse.jDL.6—i5—56.
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VSO. t (han) gik til den rene Bekien-
delse. Ew.YI.188. O bekendelses-fri,
adj. [3] (sj.) d. s. s. -løs. Grundtv.(Kir-
keUgSamler.V.(1859).4). GJ -1««, adj. [3]

konfessionsløs. Skolen maatte være beken-
delsesløs (o: ikke være knyttet til noget be-

stemt trossamfund), fordi al dumfrom Le-
delse gør den unge Slægt aandeligt vanfør.
Brandes. X. 581. en bekendelsesløs Stat.

smst.IX.397. jf. Grundsætningen om Sta- i"o

tens Bekendelsesløshed. smst.397. O
-skrift, et. [2] symbolsk skrift. SalXVI.
1128.

CP Bekender, en. flt. -e. (ænyd. be-
kendere) især til bekende 2 05^ 3: person,

som bekender sig til (slutter sig til) en vis

tro (religion), (kristendommens) blinde Be-
kiendere ere mange, og dens oplyste Til-

bedere faa. FrSneed.1.304. Bisper . . hæd-
rede ham som en af Christi ypperste å)

Bekj endere. Hauch. V.428. store Kobe (drog)
gjennem Gaderne og slog Ruderne ind
hos en stor Del mosaiske Bekj endere, men
ogsaa hos adskillige Kj-istne. Davids.KK.
335. EBrand.M.144. jf: den Døde (var)
en Bekender af aandelig Frihed og reli-

giøs Tolerance. Hørup.II.131. (spec.relig.:)

Bekendere (confessores) kaldes de, der i

Kristenforfølgelsens Dage modig bekendte
deres Tro. Sal.II.779.jf Edvard Confessor 30

(Bekenderen). SaVVI.729.
\\

(sj.) til beken-
de 4.1. Den fromme Bekiender. Wess.134.

I. Bekendt, en. [be'kæn'd] (ogs. (nu
dial. (Feilb.) ell. vulg.) Bekendter. VSO.
Blich.1.67. Sganarel.IV.28. ell. Bekendtere.
Wied.BSt.47). flt. -e; ogs. (nu dial. (Feilb.)

ell. vulg.) bekendter (Oehl.Er.ILlOO. Heib.
Poet.1.28. Bregend.(Tilsk.l919.1.93)) ell. be-
kendtere (VSO. EGAnd.II.153. Kierk.I.
268). (sj.) best.f. (flt.): bekendtene (Bergs. 40

PP.478). {ænyd. (sine) bekante (fli.); egl.

II. bekendt brugt som subst.; især i flt. (jf.
de som ent. brugte flt.-former bekendter(e));
i ent. nu især ubest.: en (god ell. gammel)
bekendt (at mig osv.); jf. Bekendterinde)
person, som man kender fra personligt (pri-

vat) samkvem og i alm. staar i et (ret) for-
troligt, venskabeligt forhold til; kending;
omgangsfælle. tre Venner sidde magelig
der, hvor to Bekiendtere sidde tflpas. 50
Bagges.L.I.409. jeg blev (modtaget) som
en gammel Bekiendt. Molb.Dagb.99. At
hilse alle sine Venner og Bekiendte. VSO.
han (modtog) den gamle Bekjendt med
stor Artighed. Gylb.IX.93. En af vore
fælles Bekjendter, en Student R. Bagger.I.
28. Kierk.XIII.iii. Goddag, Hr.— Ah, der
træffer jeg jo Bekjendtere. — Goddag, Hr.
Smidt. Hostr.G.175. hendes nære Bekendt
. . Bettina von Arnim. Brandes.Goe.Il.255. 60
jeg var jo en god Bekendtere af Deres
salige Hr. Fader. Wied.BSt.47. j/. ; *Tidslen
er min gamle Bekjendt

|
og Burren og

Skræppebladet. Kaalund.331.
II. bekendt, adj. [be'kæn'd] (f be-

kan(d)t. Holb.Intr.L25.247. bekånt. Høysg.

AG.28). flt. -e ell. (især dagl.) i særlige forb.
d. s. (se 2.2 og S), komp. (nu næppe br.) -ere

(Bagges.L.1.293. Madv.GB.II.76); superl.

-est (nu bruges omskrivning m. mere og i

alm. ogs. m. mest^. {ænyd. bekan(d)t, be-
ken(d)t; efter mnt. bekant, bekent, perf.
part. af bekennen i bet. „kende", jf. ty. be-
kannt, holl. bekendt; jf. I. Bekendt)

1) m. passivisk bet: som er kendt (af
en, mange, alle); som man har kendskab
til (gennem omtale, iagttagelse osv.). (uden
for visse særlige udtr. bruges nu alm. i samme
ell. næsten samme 6e^. kendtj. l.i) kendt af
en ell. flere personer, som nævnes ell. forstaas

af sammenhængen, (ofte m. overgang til bet.

1.3, især m. tilføjet adv.: almindelig, vidt
(og bredt), vel, noksom bekendt olgn.).

*Det vorde vidt og bredt bekiendt,
| At

Gud sin Søn for os har sendt. Brors. 7.

(lægernes) Lærlinge (skal) være bestandig
i Stiftelsen, for at kunne hielpe i be-
kiendte Tilfælde, og strax kalde Lægerne
til Hielp i farlige. FrSneed.I.501. Menne-
sket og de fleste bekjendte (nu alm.:
kendtej Dyr . . have fem Sandser. Hall-
ager.9. Tyngden og dens Love (er) be-
kiendte. Suhm.II.59. Verbet kommer bag
efter de styrede Substantiver, hvilket af
de bekjendtere (nu: mere kendte) nyere
Sprog kun skeer i Tydsk. Madv.GB.11.76.
dette pludselige Syn af et bekendt An-
sigt efter alle de fremmede kom saa ufor-
varende paa ham. JPJac.II.143. som det
vil være ('mine tilhørere oZ^'n.j bekendt,
kan vort modersmaals historie følges gen-
nem mere end 1000 aar • jf. I.2, || spec.

(regn.) om talstørrelse, hvis værdi er givet

ell. kendt. I Algebra Numerosa sætter man
en Bogstav for et ubekiendt Tall, men i

Algebra Speciosa, sætter man Bogstaver,
saavel for bekiendte, som ubekiendte Tall.

Cramer. (1762). 23. i ligningen a + x = b
forudsættes a og b bekendte

| || m. hensobj.

(grækernes) store Tapperhed var dennem
vel bekant. Holb.Intr.1.25. (Columbus) for-

skaffede Spanien . . mange skønne Lande,
som er den heele Verden nock som be-
kandt. smst.247. Denne Person er mig ikke
bekiendt uden af Rygtet. VSO. *Gjør hele
Verden og bekjendt

|
I ham (0: Jesus)

din Naade (o: gør din naade bekendt for
hele verden; jf. bekendtgøre^. Grundtv.SS.
III.69. om udtr. det er gud og hver
mand bekendt se u. hver. jf: Han be-

fyndte at nynne en Melodi; den fore-
om T. bekj endt. Schand.TF.1.96. (nu

næppe br.:) gøre sig noget bekendt, d.s.s.

gøre sig bekendt med (se 2). At giøre
sig en Autor, et Skrift, en Persons Op-
førsel, bekiendt. VSO. spec. (især i næg-
tende forb.): 'mig bekendt ell. (ikke) saa
vidt 'mig bekendt, saa vidt mit kend-
skab rækker; saa vidt jeg ved. HMatthiess.D
K.77. (saa vidt) mig bekendt har han aldrig
tænkt paa at tage nogen eksamen

i || i

forb. m. præp. (jf. u. I.3J. Er da samme

Rentrykt ^k 1919 14
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stavelse ikke bekånt for at være (o: ken-

des stavelsen ikke som) et ord, da er gjérne
den rætte Stamme uvis. Høysg.AG.28. m.
overgang til 1.3: m. præp. fra om den kilde,

den sammenJiæng olgn., hvorfra noget kendes,

ell. (nu 1. br.) m. præp. af om de omstæn-
digheder olgn., hvoraf ell. hvorved noget er

blevet (be)kendt. *Man veed kun to Havne,
I

Bekiendte af Navne (o: hvis navne man
kender),

\
Den eene vor Vugge, den anden lo

vor Grav. Stub.40. Dette Sted er bekiendt
af et Slag (som der er holdt). MO. Dyne-
kilen er bekendt fra Tordenskjolds histo-

rie
j 1.2) om forhold, tilstande olgn.: al-

mindelig kendt og derfor betragtet som
mere ell. mindre utvivlsom, uomtviste-
lig, fastslaaet olgn. *Nu har han Him-
lens Salighed i Eie,

|
Det siger Præsten,

og det er bekjendt. Heib.Poet.X.185. *Min
Bedstemoders Klogskab er bekjendt. HC 20

And.V.135. det er en bekendt sag, at

osv.
I
VSO.

II
spec. i udtr. som bekendt,

om hvad der antages at være kendt af
alle, ell. hvad der ikke trænger til nærmere
omtale (er selvfølgeligt, indlysende). Skoe-
mageren forfærdiger, som bekjendt, Skoe
og Støvler. Hallager.SS. en Gjenganger
kan man som bekjendt ikke slaae ihjel.

Eierk.I.lOO. Som bekjendt deler Æsthe-
tiken Poesien i den klassiske og den ro- io

mantiske. Schand.UM.226. 1.3) især om per-
soner: almindelig ell. offentlig kendt
(og omtalt); kendt af almenheden, (ofte
i bet. nærmende sig noget til berømt olgn.,

idet det dog ikke betegner nogen egl. (aner-
kendende) vurdering^ men blot en alm. (ved
omtale, af den offentlige mening) fastslaaet

dom olgn.). Den, som er mægtig ved Tun-
gen, er vidt bekjendt. Sir.21.8. *Hver den,
som af Nature'n faaer

|
Saa stort Talent, 40

skal blive
|
Bekiendt, saa længe Verden

staaer,
|
Og Fingre kunne skrive. Reenb.

11.30. En bekiendt Mand er intet andet
end en Mand, hvis Person og Handlinger
mange kiende; men en berømt Mand er
den, hvis Ære mange kiende. PEMi'ilU
372. *Af Forfattere har han de bekjendte,

I
selv det Gamle og det Ny Testamente.

Rich.I.197. han tilhører den bekendte
familie Pontoppidan I han ejer det be- 50
kendte store landsted uden for byen

| ||

i udtr. bekendt som, for (nu næppe br.)

ell. for at være (jf. u. l.ij. een af Byens
Kiøbmænd, som var bekiendt for en rede-
lig Mand. Mall.SgII.439. (han) var bekiendt
for en stor Gnier. Grundtv.Snorre.III.256.
*min Hertug (er)^ vel bekjendt

|
Som en

. . ædel Mand. Heib.Poet.IY.197.
|| m.præp.

ved om midlet, præp. for ell. (nu næppe
br.) af om den omstændighed, hvorved en 60
person olgn. er blevet bekendt (jf. u. l.i).

Hånd er nok bekendt for sin skårnvorn-
hed. Moth.K90. en Maler, som var bekjendt
af, at han kunde male ganske smukke
Blomster. PAIIeib.TJS.170. At være be-
kiendt af Lærdom. VSO. At giøre sig be-

kiendt ved Manddoms Gierninger. smst.

*For Mod og Dristighed var han bekjendt.
Hauch.SD.II.lOS.

\\ f saa ruster strax den
omtalte Fordom hvert et Hierte ud imod
ham som imod en bekiendt Fiende (o : ertr

fjende, der er kendt som saadan; en aaben-
bar fjende). Eio.YI.166.

2) m. aktivisk bet.: som er i besiddelse
af (grundigt, nøje) kendskab til noget
ell. nogen. 2.1) om steder, forhold olgn. || om
stedkendskab: være bekendt (m. stedsbe-

tegnelse ell. præp. med^, kende godt (nøje),

saa at man kan finde vej, give paalidelige
oplysninger (om stedet) olgn. kan jeg reise
med dig til Rages i Medien, og er du
bekjendt paa disse Steder? Tob.5.6. Han
er bekiendt . . i de Egne. VSO. jeg (mær-
kede), at han ikke var saa bekjendt med
Byen, som han havde foregivet. Hauch.
MfU.41. Gylb.VI.6. du er vel bekjendt
her— kunde Du ikke sige mig, hvem der
boer her i Huset? Hostr.GE.Ii.2. sj. (vist

kun hos Hrz.) i sa. bet. m. obj.: „er De
Byen godt bekjendt?" — „Jo, Gud be-
vares! — især det Strøg, der ligger om-
kring Régensen og Studiegaarden." Hrz.
XIV.62. Mathilde var jo Byen bekjendt.
sa.ST.422.

\\ ^ f/'orøid.; bekendt mand,
(sø)mand, som var vel kendt med et farvand,
og som benyttedes i mangel af lods (jf. Be-
kendtmandj. Cit. 1 779.(Tidsskr. f. Søvæsen.
1901.611). De 2 bekiendte Mænd paaBaagøe
skulle foretage Lodsninger til de i Taxt-
bestemmelserne anførte Steder. Regl.^Va
1838. §10. Harboe.MarO. Etlar.SB.226.

||

om andre forhold. Hvo der er noget be-
kiendt i (nu: bekendt med, bevandret i

olgn.) de gamle Tilders Historie, veed .

.

Eilsch.Philhist.8. Tode.ST.II.36. * Paveise,
. .

I

Bekiendt med næsten hver en Spro-
gets Stavelse. Bagges.V.93. Karlene vare
bedre bekjendte med hans Pung, end med
hans Stok. Blich.(1846).VI. 150. Heib.Poet.
1.260. i udtr. gøre sig bekendt med,
lære (nøje) at kende; blive fortrolig med;
sætte sig ind i (ved læsning olgn.). giøre sig
bekiendt med . . gode Skribenter. VSO.
(han) havde gjort sig bekjendt med alle

Laugsartiklerne og hvad hver Oldermand
maatte vide. HCAnd.VI.249. f hun kunde
vanskeligen giøre sig bekiendt ved (o:

fortrolig med) den Tanke, at overlade sin

eneste Søn . . i Fremmedes Hænder. CB
Hallager.LF.36. 2.2) om et paa personligt

samkvem ml. personer beroende (især gen-
sidigt) nærmere kendskab, fortroligt forhold,

olgn. (jf. I. Bekendt^; i udtr. blive ell.

(nu næppe br.) være bekendt (med), lære

ell. have lært at kende; gøre ell. have gjort

ens bekendtskab, jeg er vel bekendt med
ham. Moth.K90. paa sine Reiser var (han)
blevet bekiendt med nogle Udlændere.
Ew.VI.59. de var blevet bekendt (0: havde
lært hinanden at kende) paa en sejltur

|

med subj. i ent. (uden præp. medj ; (jeg er)

saa angst for fremmede Damer . . Men
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naar jeg bliver lidt bekjendt (wm ; kendtj,

saa gaaer det strax bedre. Gylb.VI.225.
nu især om egenskab (væsen), optræden olgn.,

der er ejendommelig for den, der kender en
anden (nøje): (hun) tiltalte min Ven i en
bekjendt, skjøndt undseelig Tone. Heib.
Pros.IV.838. han hilste saa bekendt paa
mig (o: som om han kendte mig)

\

3) i udtr. være (noget) bekendt, (især
dagl.) aabent (og ærligt) vedkende sig
noget (over for sig selv ell. andre), især om
hvad man kunde have en vis grund til at

skamme sig ved, undse sig for ; ikke skamme
sig over ell. ved (nu næsten kun efter turde,
kunne ell. villej. *Eders Navn jeg ey af

Frygt bekiendt tør være. Falst.0vid.60.
Han vil ikke være (sin godgørenhed) be-
kiendt. JSneed.II.304. *Saalænge jeg |

Har
levet, var jeg min Bedrift bekjendt. Oehl.

F.850. *Kom hid, du Synder arme,
|
Som

er din Skyld bekjendt (o : som tilstaar din
skyld). Grundtv.SS.IV.184. (man) foretog
Forsøg, som man ikke vilde være bekjendt
for Verden. IIauch.IV.366. *Han kan ei .

.

være ret bekjendt
| At svigte mig. Hrz.

KP.9. Som Krigsmand kan han ikke være
andet bekjendt end at kunne hjælpe sig
selv. Hostr.G.156. *min Svaghed har jeg
haft, men ogsaa det Mod,

|
at være den

bekendt allevegne. Drachm.BR.123. den
lille dreng vilde ikke være bekendt, at
han var bange for hunden

j
jeg kan ikke

være bekendt at vise mig i den dragt
j

vil du være det bekendt (o: skammer du
dig ikke!)

\

Bekendter(e), en. se I. Bekendt.
S Bekendter-inde, en. {jf. ty. be-
kanntin) kvindelig bekendt. Hun skikkede
(barnet) hen til en af sine Bekiendter-
inder. Engelst.Qvindekj.188.

13 bekendt-gare, v. [H.l] [-,go'ra]

{dannet efter Bekendtgørelse (s. d.)) 1) (nu
næppe br.) i alm.: gøre noget bekendt (i);
bringe noget til nogens bevidsthed; aa-
benbare; vise. *(i Skibladners) høie Ka-
hytte

I

Hang da ubekiendte Compas, end-
skiønt seen

|
Først kommende Tid har

bekiendtgiort dets Nytte. Pram.(Rahb.LB.
1.311). Denne Hemmelighed har Gud be-
kiendtgiort os i sit Ord. VSO. Naar . .

deres Haand føler Nærværelsen af dette
Bord, saa er det egentlig kun dets rum-
opfyldende Virksomhed, som bekjendt-
gjøres Dem. Ørst.1.7. 2) give offentlig-
heden (mundtlig ell. især skriftlig) med-
delelse om noget; bringe til offentlighedens
(publikums) kundskab; kundgøre; med-
dele offentligt. En Araber . . var død;
Hans Enke . . lod ved Trommer og Piber
bekiendtgiøre den Dag og Time, da hun
vilde kaste sig paa Baalet. JSneed.lX.61.
Trykkefriheden, i det den anklager en-
hver Usurpateur, bekiendtgiør ethvert
Indgreb i Folkets Rettigheder. FrSneed.
1.577. Bekjendtgjør Forbrydelsen for Fol-
ket, at andre af deres Exempel kan lære

at vogte sig. PAJSeib.Sk.1.342. || nu kun
(især emb.) m. h. t. forordninger, (officielle)

meddelelser i aviser olgn. At bekiendtgiøre
en kongelig Forordning af Prædikestolen.
VSO. (jeg maa) vente med Udbetalingen,
indtil Testamentet er blevet bekjendtgjort.
Eeib.Poet. VII.68. folkemødet blev bekendt-
gjort i alle egnens blade

j
sogneraadet

anmoder herved sognefogeden om at be-
lo kendtgøre (ved kirkestævne), at skatter

til stat og kommune skal betales først-

kommende onsdag j 3) (nu næppe br.) om
litterære arbejder olgn.: (lade trykke og) ud-
give, jeg (kunde) døe, førend (skuespillet)

blev bekiendtgiort eller opført. Etv.V.333.
Bagges.DV.X.84. Diplomer, jeg . . agter
at bekendtgøre. PVJac.Breve.82. -garel-
se, en. [II.l] flt. -r. {jf. ty. bekanntma-
chung) 1) (nu næppe br.) til bekendtgøre

20 1- han ansaae . . sielden sine Feils Be-
kiendtgiørelse for noget ont og ubehage-
ligt. Æw.FJ.i 68. 2) (især emb.) <t? bekendt-
gøre 2: offentlig (officiel) meddelelse (af
noget); kundgørelse. Kongen befaler Lo-
vens Bekjenatgjøreise og drager Omsorg
for dens Fuldbyrdelse. Grundl.(1849).§29.
især konkr.: FrSneed. 1. 311. For en Be-
kiendtgiørelse til Skifter, Auctioner . . paa
offentlige Steder at oplæse . . nyder Sogne-

30 fogden i Betaling 20 Sk. for hvert Sted.
BegUVs 1814. §147. Den Bekjendtgjøreise,
som saaledes bevægede mit Indre, var en
Annonce om et Dødsfald. Bagger. 1. 116.
Nutiden (er) Avertissements-Tiden, de
blandede Bekjendtgjøreisers Tid. Kierk.
VIII.66. Pont. LP.VIII. 212. De fra Ad-
ministrationen udgaaende Retsnormer . .

udstedes af et Ministerium, sædvanlig un-
der Benævnelsen Bekendtgørelse. Hage.^

40 212. 3) (nu næppe br.) til bekendtgøre 3.

Bagges.L.I.xvi. -mand, en. (nu næppe
br.) J, d. s. s. bekendt mand (se II. bekendt
2.iy. Skipper N. N. . . har erholdt Tilladelse
til . . at fare som Bekjendtmand eller Lods
med fremmede Nationers Skibe. KancSkr.
"/41830.

Bekendti§)kab, et. [be'kæn'disga-'fc]

(f Bekend(e)skab. Olufs.NyOec.I.35.190. —
t Bekandtskab. vAph.(1759)). flt. -er. (efter

50 ty. bekanntschaft; af II. bekendt 2)

1) det forhold (den tilstand ell. egen-
skab) at være bekendt med noget ell.

nogen, l.l) til bekendt 2.1. (uden for udtr.

gøre ell. stifte bekendtskab med bruges nu:
Kendskab/ (dette skrift viste) mangeaarig
Praxis og Bekjendeskab med Bondens
Hjelpemidler. Olufs.NyOec.1.190. efter det
Bekjendskab jeg har til Bonden, smst.35.

Jeg er ret storagtig af mit Bekiendtskab
60 til Egnene og Veiene i Schweitz. Bagges.

DV.IX.896. især i udtr. som gøre, stifte,
(nu næppe br.) komme i bekendtskab
(især m. præp. med, CP ogs. m. gen. olgn.;

jf. 1.2/ (efterhaanden) kom jeg . . i Be-
kiendtskab med adskillige Bøger, af hvilke
nogle . . ledte mig til . . Kundskab om Gud.

14*
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JSneed.II.56. (hans) Skæg (har) aldrig .

.

gjort Bekjendtskab med („været i berøring

med") en Barbeers Sax eller Kniv. Hauch.
JF.44. det sydlige America, et Land, hvis
Bekjendtskab jeg ikke vUde undvære at

have gjort. Gylb.XII.157. Han gjør . . ikke
ilde i at stifte . . Bekjendtskab med hvad
tidligere er skrevet om den samme Sag.
Kierk.IV.279. Det er . . ikke først, naar
vi kommer til Langfredag, at Jesus skal lo

gøre Bekendtskab med Lidelsen og Smer-
ten; nej. Lidelsen har været hans Følge-
svend hele Tiden. MPont.SK.97. Skovrøy.

Fort.134. 1.2) til bekendt 2.2; især m. præp.
med ell. (næsten kun &) m. gen. olgn. (jf.

u. l.lj; i talespr. næsten kun i udtr. gøre
ell. stifte bekendtskab (med). Moth.
K90. For ti Aar siden, paa min første

Udenlandsrejse, gjorde jeg Deres Be-
kjendtskab. PAHeib.Sk.I.lO. Jeg fornyede 20

, . Sanders Bekiendtskab (o: bekendtskabet

med S.). Oehl. Er. 1.139. *Bliv ikke vred,
at jeg saa dristig kommer

|
Og taler med

dig, uden dit Bekiendtskab (o: uden at

kende dig). sa.A.87. Paa denne Reise deels
stiftede, aeels fornyede han mange beha-
gelige og lærerige Bekiendtskab er. Mynst.
BISJII.181. *jeg ham ikke kj ender, |

Men
flæder mig til hans Bekjendtskab. Heib.
'oet.IV.317. (hun) stod . . i Bekjendtskab 30

med alle Landets dygtige Forfattere, de
kom til hendes Fader. HCAnd.XI.216. en
anstændig, stille Pige, som det lykkedes
mig at bringe i Bekjendtskab med hende.
Gylb.III.35. Det glæder mig at gjøre
Fruens Bekjendtskab. Hostr.ML.37. „Er
det en Ven af Dem?" — „Nej, det er et

ganske løst Bekjendtskab, som jeg gjorde
igaaraftes." sa.SpT.II.5. sjældnere m. præp.
til: en ung, rig Mand, som jeg havde 40

noget tilfældigt Bekjendtskab til. Bergs.
FP.93. abs.: det er ikke et Sted for hende!
dog jeg maa see at gjøre Bekjendtskab
(0: med hende). HCAnd.Y.lGl. Jeg har
gjort et Bekendtskab. Bang.S.118.

2) (konkr.) det ell. (især koll.:) de menne-
sker, man er bekendt med; (ens) bekendt(e);
bekendtskabskreds. Jeg har for nogen
Tid siden lært at kiende en besynderlig
Mand . . Læserne vide allerede, at mine 50

Bekiendtskaber strække sig vidt (o: at

jeg har mange bekendte). JSneed.1.408. To
Gange om Aaret indbyder han sit hele
Bekiendtskab. VSO. Naar man har . .

ligget ved Universitetet i nogle Aar, er-
hverver man sig sædvanligviis et stort

Bekjendtskab (0: en stor bekendtskabskreds).

Winth.IX.3. hun havde saa godt som ingen
Bekjendtskaber i Kjøbenhavn. CBernh.
XI.114. et gammelt Bekjendtskab havde 60
han, som han satte Priis paa, og hvem
han jevnlig besøgte. sa.NF.XIII.50. Be-
kjendtskabet (nu hellere: bekendtskabs-
kredsen^ kom for at tilfredsstille sin Nys-
gjerrighed. smst.360. (hun) var en Oberst-
datter af Bekendtskabet (0: bekendtskabs-

kredsen). Bang.L.225. ser hun ikke . . ned
paa mig? Jeg er ikke fint Bekendtskab
nok. Esm.III.215. Hans Kone maa have
haft et udstrakt Bekendtskab. Skovrøy.
Fort.20. i talespr. især i udtr. som en fherre,
dame olgn.) af mit bekendtskab, jf. : endeel
Koner kf vort Bekiendtskab. Ew.VI.119.
Bekendtskabs-kreds, en. de per-

soner, som er ens bekendte (jf. Bekendtskab
2). nogle unge Mennesker af hans nære
Bekjendtskabskreds.ro^8.I.i03.sw8iII.5j(9.
saa snart (forlovelsen) foreligger officielt,

(udsendes) trykte Meddelelser til hele Be-
kendtskabskredsen. VortHj.IVl.13.
O bekige ell. (nu) bekikke, v. (ogs.

skrevet bekiggej. [beikiga] -ede. {ænyd. be-
kige, -kikke; jf. nt. beKiken; 1. br.) kikke
(kige) paa, især nysgerrigt ell. nærgaaende;
beglo, (de) skulde følge Engelænderen i

Hælene og igiennem Glas bekige ham,
hvor han g\k.Holh.Ep.V'K101. (han havde)
vendt Buxerne paa alle Kanter og bekiget
dem overalt. PAHeib.US.15. Jeg indseer
(ikke) hvorfor man skal bekige hinanden
saa mistroisk. Bagges.DV. X. 125. Efter-
aarssolen bekiger vore blege Ansigter

gjennem Ruderne.Ba^'.^er.J.505. ||bekikke.
Pram. IV. 418. Aber krøbe omkring (og)

bekikkedemig nysgierrigt. 0ehl.0en.fl824).
III.272. Mørket udenfor . . lurede gennem
dette sorte Øje (o : koøjet i et skib)_ . . og denne
Følelse af at blive bekigget i al Stilhed,

at blive begloet . ., den fik ham til at fnise.

AKohl.MPJI.69.
Bekkasin, en. [bæ^^a'si'w] flt. -er. (af

fr. bécassine ell. ital. beccaccino, af fr. bé-
casse, ital. beccaccia, lille sneppe, egl. „fugl
med langt næb" (fr. bec, ital. becco, næb))

\ slægt af sneppe fuglene (Scolopacidae),

nemlig arterne: tredækkeren ell. den tre-
dobbelte bekkasin (Gallinago major
Gm.), den dobbelte bekkasin (Sfcoio^aa;

Gallinago L.), den enkelte bekkasin
(Limnocryptes gallinula L.). Holb.Ep.IV.41.
tredobbelte Bekkasiner? .. paa saadan en
Aarstid vU hun ha' Tredækkere! Blich.

IV.62. Kjærbøll.539/f. den dobbelte Bek-
kasin, ogsaa kaldet Horsegjøg . . opholder
, . sig fortrinsvis ved Moser og Kjær. B
Møll.DyL.II.292. Bekkasin-ryle, en.

\ (brednæbbet) kærløber, Limicola pyg-
mæa L. Kiærbøll.510.

Bekkebnnge, en. se Bæk(ke)bun-
g(e)-

t bekladde, v. {jf. nt. bekladdern, holl.

bekladd(er)en; besl' m. Klat, Jf. Kladde;
sj.) over-, tilplette; besmøre (jf.heklakke).

en ærbar Pen (kunde ikke) finde Behag i

at bekladde Papiiret med det, som var
forargeligt at s&ive og fremføre. LThura.
Poet.262.

t beklaffe, v. (ænyd. d. s.; fra mnt.
beklaffen. „Bruges sielden." VSO) bagtale
(„klaffe") ell. bagvaske (jf. beklakke 2, be-
klikke 2;. Moth.K120. VSO.
beklage, v. [beifcla-'qa] -ede. vbs. -else
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(s. d.). (ænyd. d. s., fsv. beklagha; fra mnt.

(ty.) beklagen)
1) t om retslig anklage: fremføre klage

over. Superintendenten maa ej Sognepræ-
sten nogen Capellan paatrænge, uden det
var for hannem beklaget og bevist, at

hånd forsømmede sit SogneioLk. DL.2—
14—7.

2) (nu sj., især bibl. ell. m. overgang til

bet. 8) om følelsesudtryk i ord, smertens- lo

udbrud olgn., uden at der (særlig) tænkes

paa den, hvem det henvendes til: klage,
græde, sørge (dybt) olgn. over en ulykke,

der har ramt andre ell. en selv. 2.1) om sorg

over et dødsfald; m. person-obj.: de grædde
alle, og beklagede (1819: holdt Veeklage
overj hende (o: Jairi datter). Luc. 8. 53
(Chr.VI). *Du veedst ei, at dit Støv be-
klages (o: man begræder din død). Ew.
11.171.

II (if. 3.8) m. begivenheden, dødsfaldet, ia

som obj. Alle Ketskaine . . beklagede (o:

sørgede over) denne store Mands Død. Wand.
Mindesm.1.445. 2.2) om sorg (medlidenhed)
over andres ulykkelige tilstand, en stor Hob
. . fulgte ham (o: Jesus, paa vej til Golga-
tha), som baade beklagede og begræd
('iSO?; jamrede og græd overj ham. Luc.
23.27. De vride Hænderne og beklage de
Skibbrudne i den veemodigste Tone. Ew.
V.300. (jf 3.1:; Skiønt jeg aldrig har ud- 30

ladt mig dermed, har jeg dog ofte be-
klaget dig i mit Hierte. VSO. 2^) (JfS.2)
om sorg over ens egne ulykkelige livsvilkaar.

(refl.:) Jeg haver . . hørt Ephraim, som
beklager sig (1871 : hørt E. . . klagej yn-
keligen, sigendes: du haver tugtet mig.
Jer.31.18(Chr.VI). al Israels huus de be-
klagede sig ynkeligen (1871: sukkede^
efter Herren. lSam.7.2 (Chr.VI). 2.4) (jf
3.3) om sorg (anger) over ens egne handhn- 40

ger (synder). *Har man ey skønnet før

derpaa (o : paa frelsen), |
Da skal det dybt

beklages (0: angres). Brors.24. *A1 Verdens
Flok

I
Er skyldig nok | I Jesu beeske

Plage; | Hvo der ey er Steen og Stok,
|

Maa det nok beklage, smst.39.

3) m. mere ell. mindre svækket bet., især

om det forhold, at noget ikke er, som det

kunde ønskes, og derfor fremkalder udtryk

for mere ell. mindre dyb medlidenhed, be- 50

drøvelse, fortrydelse, misfornøjelse olgn. 3.1)

(jf.2.2) (føle og) udtrykke medlidenhed
ell. deltagelse med; betegne en person som
ulykkeligt, uheldigt stillet (bruges i alm. om
mmdre alvorlige forhold og mindre dybe
følelser end ynke; se PEMiilU78). jeg maa
heller beklage ham, end blive vred paa
ham. Eiv.IV.254. OeconT.11.51. Man be-
klager den Uhældige, men man ynker
den Elendige. PEMull.'78. *naar Tydsken 60

kommer her,
|
Beklager jeg Enhver. P

Faber.VV.3. || være at beklage, fortjene
at beklages; være beklagelsesværdig; være
uheldigt (osv.) stillet, jeg veed ikke, hvo
af os mest er at beklage. Holb.Vgs.(1731).
1.1. sa.LSk.IV.4. *En Helt, som regner

slet, er meget at beklage. Wess.60. han
er fsaamænd) ikke at beklage Moth.K122.

}\(jf 3.3; sj.) Jeg beklager (0: beklager

Vem for) det Tab, De har lidt. MO. jeg
(kan) ikke andet end beklage vor Litte-

ratur over at have (0: beklage, at vor litte-

ratur har) saamange gemene, baade ta-

lende og skrivende Ordførere. Heib.Pros.
VI.110. 3.2) (jf 2.3) udtrykke bedrøvelse
over ell. utilfredshed (misfornøjelse) med
egne (livs)vilkaar for at vække medli-

denhed, blive trøstet, faa manglen afhjulpet
olgn.; besvære sig over. beklage sin for-

tred. Moth.K122. *Klag! beklag for (Jesus)
din Jammer. Brors. 126. || nu kun refl. i

udtr. som beklage sig for en, over
noget. Naar nogen Tvist, eller Ueenighed,
kunde indfalde imellem Forældre og Børn,
Husbond og Hustrue . . da bør og kand
een hver ..beklage sig for sin Sielesørger.
DL.2—9—29. Ew. VI.160. De har Ret til

at beklage Dem over mig . . jeg skal taale

al Deres Heftighed, thi jeg fortjener den.
Schand.IF.205. (jf 3.3:; Enhver synes at

være beføiet til at beklage sig over Skiæb-
nen. VSO. han beklager sig altid: over
sin stilling, sine omgivelser, sit helbred

|

m. flg. inf. (f uden overj; Naar nogen
beklager sig forurettet at være. DL.l—
17—1. En Hustru kand ey . . beklage sig

at liide Uret, om hendes Mand bruger
andre Qvinder. Holb.NF. 11.15. 3.3) ud-
trykke sin erkendelse ell. indrømmelse
af, at noget (desværre) ikke er, som
man kunde ønske det (jf. beklageligvis^;
især m. bisætn. ell. inf. som obj. Vi beklage,
at Menneskene bekymre sig saa meget
om det Nærværende, at mange derfor
opofre et større og bestandigere Gode i

Tiden. JSneed.III.4. *Den, som beklager,
at i Jordens Dale

|
Man her skal døe, for

hist at leve, kiender
|
Ei Evighedens Dugg,

den himmelsk svale. CKMolb.Dante.III.
115. O Dog er det at beklage (o: man
maa beklage; det er beklageligt), at man ey
saa gandske vist kand regne paa Come-
ternes Omløbe-Tider. Kraft. (KSelskSkr.
III.269).e.br. \\især i deltagende, -und-
skyldende (høfligheds)udtryk; dels (jf. 2.i):

udtrykke fortrydelse over at have handlet

urigtig imod, skadet ell. fornærmet nogen.

Jeg maa beklage, at jeg saalænge mis-
kiendte ham. MO. jeg beklager meget, at

jeg har fornærmet Dem
j
dels (især emb.

ell. t): meddele en paa en høflig, und-
skyldende ell. deltagende maade, at

man (desværre) ikke kan opfylde hans øn-
ske, forventning olgn. jeg beklager, at

jeg ikke kan hjælpe dig
|
vi beklager

meget ikke at kunne effektuere Deres
ærede ordre

j jf. (1. br.) m. h. t. høflig

udtrykt meddelelse, der formodes at være
ukærkommen: (han tog mod digtet, men)
beklagede da, at han ikke troede, det
vilde blive forstaaet. PoUysl919.8.sp.6.
beklagelig, adj. [be'kla'qali] adv. d. s.
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ell. -t ell. (t) -en. {ænyd. d. s. (i bet. 1); jf.

ty. beklaglich) 1) f w. aMiv bet. (til be-
klage 2): som giver udtryk for klage; kla-
aende; begrædelig olgn. En klynkende og
beklagelig Stemme, ligner den ikke en
Sang? JSneed.YIII.152. 2) m. passiv bet.:

som maa beklages ell. fortjener at
beklages; sørgelig, (især til bet. 3.i; ,//".

beklagelsesværdig^. Moth.K123. (det) Be-
klageligste (er) det, at just de, hvis Kald
det er at forbedre deres Medmennesker,
tiest kiende dem mindst. Eiv.VI.28. En
beklagelig Tilstand, Skiæbne, Dødsfald.
VSO. Det gaaer beklageligen til i Verden.
smst. der er sket en beklagelig fejltagelse

j

II
om person (ogs. spøg.): y nkværdig;

stakkels olgn. (jf. beklagelsesværdig^, de
beklagelige Individer, hvem Lopperne
falder over. Frem.DN. 743. GJ -hed, en.

[2] han fremkom med nogle Almensand-
heder om Sygdoms Beklagelighed og Hel-
bredelses Behagelighed. Tops. 1. 384. CP

-vis, adv. [2] desværre; uheldigvis, der
er beklageligvis indløbet en alvorlig fejl

i regnskabet
j
Beklagelse, en. flt. -r.

{ænyd. d. s. (bet. 1); vbs. til beklage) 1)

(til beklage 2) klage; jammer. Moth.É
124.

II
nu kun m. svækket bet, nærmest

svarende til beklage (sig) 3.2; især mere
konkr. om de ord ell. udtryk, hvormed man
beklager sig. Et Brev, som er fuldt af Be-
klagelser. VSO. HCAnd.XI.266. *Alt deler
hun: hans Glæde, hans Beklagelse (o:

(lydelige) sorg, klage). PalM.IV.43. 2) (til

beklage 3.i^ udtryk for medlidenhed ell.

deltagelse, jeg sætter ingen pris paa
dine beklagelser

\ 3) (til beklage 3.S)

lutring, hvorved man beklager, at noget
tkke er, som man kunde ønske, (det er en)
overflødig Beklagelse, som . . lyder fra

flere Læsere: at denne Novelle kun er et

Fragment. Heib.Pros.IV.417. Præsten.,
udtalte sin Beklagelse af, at de ikke havde
faaet Lejlighed til at genoptage deres
Meningsudveksling. Pont.LP. VI1.173. Mi-
nisteriet udtalte . . en Beklagelse (o : mis-
billigelse) af, at han (o : en embedsmand) havde
kunnet . . tilsidesætte de Hensyn, som
han er sin . . Stilling skyldig. Rigsdagst.

F.1911/12.2631.jf.2635. CJ beklagelses-
værdig, adj. [-|VBr'di] d. s. s. beklagelig
2; især om personer (jf. Beklagelse 2). En
qvindelig Skabning, som staaer ene i

Verden, er . . beklagelsesværdig. Gylb.
Novel.II.64. han hører til dem, der forud
stemple enhver, der monne være af en
anden Mening, som en beklagelsesværdig
Idiot. JLange.II.326. Pont. LP. VIII. 137.

II
en Tilværelse uden Møje, uden Sorg,

uden Lidelse, men en Tilværelse, som
alligevel eller vel netop derfor maa kaldes
afgjort beklagelsesværdig. MPont.SK.93.
Wied.S.341.
beklakke, v. [be'klaga] -ede. {ænyd.

d.s.; dannet af Klak eW.°klakke efter be-
Mikke, bekladde olgn.) 1) f sætte „klak"

paa; overplette; tilplette (især m. blæk-
pletter olgn.;jf. bekladde, beklikke i). Han
har intet giort uden beklakket Papiiret.
Holb.Stu.II.lO. sa.Skiemt.C7v- Denne Stile-

bog er saa beklakket. VSO. 2) (overf.;

nu kun dial.) bagtale; bagvaske; bringe

i vanry (jf. beklaffe, beklikke 2). *hver
andre de med Skumlerie beklakker. Fr
Korn.SomnPoet.64. De maa virkelig bevidne

10 mine Ord, min Anstalts Moralitet er ifærd
med at blive beklakket. ChievitzARecke.D.
15. Feilb.

CJ beklappe, v. [be'klaba] -ede. {jf.
ty. beklatschen) w^re bifald (ved at klappe);
applaudere. Vi beklappede Alle hans
Bemærkning. Bagges.Dv.IX.51. FGuldb.
11.216. *Vel tvivler jeg (o: en skuespiller)

ikke paa mit Genie,
|
Thi jeg bliver be-

klappet hver evige Dag. IIeib.Poet.X.254.

20 Kierk.XIV.29. jeg holdt den vanvittige
Tale, hvis Vittigheder over mig selv

man ovenikøbet beklappede. DracJ^m.T.105.
uegl.: Frankerig, Engelland have hidindtil

giort mere Larm paa Historiens Skueplads
. . deres Spil i det mindste er bleven
ulige mere beklappet. Bagges.L.1.375.
Beklaskning, en. [be'klasgneix] (sj.)

hvad der er „klasket" ell. (i hast) slaaet paa
noget andet; om et ujævnt paastrøget lerlag:

30 Overdelen (o: af et lerkar fra oldtiden) er
glat, medens Underdelen har tyk Beklask-
ning. SophMull.(Aarb.l906.159).
beklemme, v. [be'klæm'a] vbs. -else

(s. d.). {ænyd. d. s. (ogs. i" egl. bet., jf. be-
klemt 1); fra mnt. ty. beklemmen; især i

præs. part. og (i talespr. kun) i perf. part.

(se beklemt^) 1) (1. br.) m. h. t. aande-
drættets virksomhed olgn.: tynge; besvære
(jf. beklemt 2). den tunge, svovlede Luft

40 var istand til at beklemme hans Bryst.
CBemh.VI.255. Luften var tung og be-
klemmende. Leop.TK.14. 2) m. h. t. fø-
lelser og (sinds)stemninger : virke trykkende
(paa sindet); ængste; fortirolige (jf. be-
klemt 3). *mit Hierte . .

|
Beklemmes nu

jeg seer hans Grav. Eiv. V.222. *tunge
Anelser

|
Beklemme dette Bryst. Oehl. VI.

68. det lettede mig at udtale hvad der
beklemte mit Sind, at fortælle det til Pa-

so piret. Gylb.IX.163. PalM.IV.146. Skoven
virker let beklemmende paa Følelsen
og spærrer for Forestillingerne. VilhAnd.
AD.102. de to . . Ministres Svar . . efterlod

et mat ogbeklemmende Indtryk. Dawwe&ro<7.

^^Iil908.1.sp.l. Beklemmelse, en. flt.

(1. br.) -r. egl. vbs. til beklemme. 1) (jf. be-
klemme 1, beklemt 2) vanskelighed ved at

trække vejret; trykken (for brystet); kvalme;
/yer^eowii.Beklemmelsekan enureen eller

60 bebyrdetMave forvolde. rode.ST.I.i 7. *(du)

faaer Qvalmer og Beklemmelser. Oehl.V
M.78. Spurvene aad sig en Beklemmelse
til i de mange Havrestakke. Aakj.VB.133.

2) (jf- beklemme 2, beklemt 3) urolig

sindsstemning; ængstelse; angst; beno-
velse; beklemthed (jf. Hjerte(be)klem-
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melsej. Moth.Kldo. Et slet Val, et Feiltrin

kan tilintetgiøre al hans Omsorg, og styrte

hans Barn i Ulykke . . I slig Beklemmelse
tiltalte han sin Dronning. Suhm.(Rahb.LB.
1.119). (han) var ganske rusten i Mælet
af Beklemmelse. Pont.F.II.102. Mit juri-

diske Studium drev jeg jævnt flittigt, men
. . med en stadig stigende Beklemmelse
over, hvor langt det fjernede sig fra den
Skole i Retfærdighed, mine Drengeaar
naivt havde drømt om. KLars.AII.64. (jf.
beklemt 1; spøg.:) hjærteformede Blom-
ster . . der saa ud, som var de knuste og
sprængte i stor Sorg, pressede og flad-

trykte i megen Beklemmelse. Leop.HT.78.
beklemt, part. adj. [be'klæm'd] Høysg.A
G.79. (egl. perf. part. af belilemme; jf. be-
klumret) 1) f som er „i klemme", indeklemt
(mellem noget); indesluttet; indespærret.
Moth.KléS. Skibet ligger gandske beklemt
imellem Isen. VSO. jf.: *Indspær dog
Fuglen ei saa længe

|
I det beklemte

(o: trange) Fangebuur. Oehl.L.I.175. 2)

(jf. beklemme 1 ; nu 1. br.) m. h. t. aande-
dræts- og fordøjelsesvirksomhed: besværet
(af beklemmelse 1); utilpas (paa grund af
kvalme olgn.). Mange blive (af kolde mine-
ralvande) ganske beklemt, føle en Vægt
og Trykning under Hiertet, midste Ap-
petiten, plages af korte . . Opstødeiser.
Tode.ST.II.7. (han) følte sig . . beklemt
af den indespærrede Luft. Ing.VS.II.117.

3) (jf. beklemme 2) trykket, tynget af be-

klemmelse 2; ængstelig; urolig; bekym-
ret. Moth.KléS. *Naar Hiertet sidder meest
beklemt,

|
Da bliver Frydens Harpe stemt

(o: i julen). Brors.7. smst.79. Ew. VIII.88.
*I er . . modfalden og beklemt om Hiertet.
OeM.HJ.142. Grundtv.Saxo.III.138. *(Mlig-
aanden) Aander, med vor Frelsers Røst,

|

Fred i det beklemte Bryst. sa.SS.IV.230.
Kong Adelrad . . var meget beklemt for
hvordan han skulde vinde Slottet, sa.

Snorre.lI.il. Jeg kunde ikke sove, jeg
var saa angst og beklemt, jeg maatte have
Luft. IIostr.NF.20. han (var) egenlig en
lille Smule beklemt, ikke just ængstelig
var han, men betaget af den Spænding,
som lister sig over Folk, naar de har den
bestemte Overbevisning, at de gaar en
hel Række af Fortrædeligheder og Ube-
hageligheder imøde. JPJac.I.170. || om
hvad der er knyttet til en følelse af be-

klemthed: *0g husker Du næstsidste
| Be-

klemte Aftenstund?
|
Usikkre vi os vidste.

Bagger.11.296. Hans Kuffert stod pakket,
det sidste, beklemte Maaltid var spist.

Jørg.HV.99. CD Beklemt-hed, en. (jf
Beklemmelse 2) til beklemt 3: *Suk og
Klage!

|
Ak, disse Hjertets Stivbørn har

. . jeg i søde, smertefulde Timer
|

(set)

fødes af min Sjæls Beklemthed. Hrz.XII.
173. *En underlig Beklemthed

|
Havde

taget ham i Favn;
|
Han længtes efter

Noget,
I

Men vidste ei sit Savn. Winth.
HF.258. FruHeib.EtLiv.IV.19L Schand.

TJM.175. ud af stor Hjertets Trængsel og
Beklemthed (1819: med beklemt Hierte^
skrev jeg eder til. 2Cor.2.4(1907).
beklikke, v. [be'klega] -ede. vbs. -else

(Moth.K126. VSO. AKaarsb. Mennesker.
(1892). 124). (ænyd. d. s.; jf ty. bekleck(s)en
og beklicke(r)n) 1) (mi næppe br., jf. MO.)
overplette (jf. beklakke 1); tilsøle; til-

smudse, aisse forgiftige Spie-Fluer der
10 beklikker end ogsaa den allerbeste Salve.

Hørn.Moral.I.17. Gaderne (maa) ikke have
været saa beklikkede (o: tilsølede) som de
nu ere. Holb.MascJ.4. Her gaaer denne
Muurmester og beklikker alle vore Vægge.
VSO. At lade saadant Snaus trykke, det er
kun at beklikke Papiret, smst. *bødet og
beklikket I Var hans Hoser og Vest. Winth.
V.225. 2) (overf; nu 1. br.; jf. sætte klik
paa ens (navn og) rygte) bagtale; bag-

20 vaske (jf. beklakke 2). En Soldat taaler
ikke, at den anden beklikker hans Rygte.
Spectator.302. (han) vilde beklikke hendes

fode, ærlige Navn og Rygte. Grundtv.
axo.II.302. *man bed Hovedet af Skam-
men

I

Mens Æren blev beklikket og be-
smurt. PalM.V.431. husk, at Du er Vog-
terske af Din Mands Ære, og sørg . . for,

at den ikke offenlig beklikkes. Nans.M.
95. AndNx.PE.III.249. jf.Feilb. \\ m. over-

30 gang til bet. 1 : litterære Spyfluer, som .

.

ved at beklikke de berømte Navne, op-
naae at faae deres egne bragte til Efter-
verdenen. Heib.Pros.IX.283. Suhm.1.93.
bekline, v. [beikli'na] -ede. (ænyd. d.

s.; nu næppe br.; sj.)''(be)dække med noget
paaklinet; overkline; overstryge (jf. be-
klistrej. Moth.KlSl. Væggene ere ligesom
beklinede med Skarn. VSO. Verten havde
. . ladet Væggen bekline med Papir. C

« Bernh.NF.IIl.97. MO.
beklippe, v. [be'kleba] -ede. vbs. •ning

(Davids.KK.407), -(ilse°(D&H). t) f d. s. s.

afklippe 1. *Et lumpen e kand volde tit,
|

Man gandske Verset slipper:
|
Men seel

den gode Mand (o: en daarlig poet) . .
|

Det rodden e beklipper. Beenb.II.110. 2)

O (jf. afklippe 2) klippe (de yderste) dele

af noget (for at tildanne ell. afpasse dvt);

tildanne ell. studse (ved at klippe). 2.1)

50 i egl. bet. Moth.KlSS. „Tar jere Saxe Karle!
. . Ere I færdige dermed?" — „Ja det (o:

papiret) er beklippet." Holb.Stu.II.l. Læg
et Stykke Papir sammen og beklip de
ilcke sammenhængende Rande. Ørst.III.

130.
II

spec. om buske olgn.: (den) franske
Havekunst, som i sine regelmæssigt be-
klippede Plantninger fremstiller . . Obe-
lisker, Pyramider o. s. v. Heib.Pros.II.295.
HCAnd.III.282. *han

|
Poder og beklipper

60 Ranker. PalM.VI.214. Pont.M.IL Jf om
mønter: forringe en mønts værdi ved (paa
tilovlig maade) at skære noget af den i kan-
ten (jf. Klipning^. Moth.KlSS. Nørreg.Pri-
vatr.IV.304. jf.VSO. *Var Sedlerne falske,

Guldet beklippet? Drachm.D.47. || billedl.

(jf, 2.2J; *jeg kuet har Senatet, stærkt be-
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klippet
I
den stolte Adels Vinger. Eostr.

DD.19. 2.2) (overf.) forkorte og afpasse
efter et vist formaal (især paa en hensynsløs,

voldelig maade olgn.). (han) foreslog for-

skjellige Midler at afhjælpe den alminde-
lige Trang (U. a.) en stærk Beklipning af

Kongens daværende Civilliste. Daoids.KK.
407. især om skuespil osv., der afpasses og
tilrettelægges efter visse sceniske hensyn olgn.

:

Jeg (o : en musiker) havde stor Færdighed
i at beklippe al Slags Musik, saa den
kunde gaa i dem her hjemme. Liden-
skaben kunde jeg gjøre tækkelig, For-
tvivlelsen kunde jeg gjøre sentimental.

Schand.F.432. 1 Berlin opførtes Sophus
Michaelis' „Revolutionsbryllup" i en for-

kortet og beklippet Skikkelse. Brandes.F.
66.

II
(paa voldsom maade) gøre indgreb

i ell. formindske en persons rettighed, fri-

hed, glæde olgn.; kue; øve vold imod. det
aristokratiske Whigministerium . . har
stræbt at beklippe Folkets Rettigheder.
Brandes.IX.362. Begge disse Opdagelser
beklippede hans Glæde lidt. Pont.LP.VIII.
92. Hun havde frygtet, at Barnet skulde
beklippe hendes TUværelse . . at det skulde
hæmme hende i hendes Nyden Livet. And
Nx.M.31. m. person-obj.: han (var) bleven
tvunget til et Forlig, som havde beklippet
ham paa alle Maader. JLange.1.368. Skjotdb.

KH.172.
beklistre, V. [be'klisdra] -ede. (jf.ty.

bekleistern; s/.) (be)dække med noget paa-
klistret; overklistre (jf.héklme). jf: be-
klistre . . Er at oversmørre med klister.

Moth.K183. hvor uformelige, beklistrede
(o: med plakater) .. ere (Paris's) sørgelige
Huse. Bagges.DV.X.312. (væggen) var be-
klistret med Opslag og Placater. HCAnd.
VIII.147. (uegl., m. nedsættende bet.:) Si-

derne (af porttaarnet) er tæt beklistrede
med Vaabenskjolde. Schand.0.11.285.
beklumret, part. adj. [be'klom'rei]

(f beklummet. VSO.). {omdannelse af ty.

beklommen, beklemt, trykkende, lummer (jf.
SV. t beklummen, beUemt), egl. part. af
(be)klimmen, gribe, sammenpresse (vist sam-
menblandet m. (be)klemmen; se klemme^;
jf. beplumret; isærdagl.) om (stue)luft: tung
og trykkende; kvælende; (lummer og)
indelukket („forpestet"); kvalm (især som
følge af uddunstninger) (jf. beklemt 2).

(de) begyndte at tinde Byens Luft for
beklumret. Pram.(Bahb.LB.I.130). Luften
maa i et Værelse, som kun er sex Alen
høit eller mindre, være ham beklumret.
sa.(smst.480). Winth.VIII.83. En varm, af
. . Medikamenter beklumret Luft. JPJac.
1.76. Der var . . en beklumretVærksteds-
lugt i Stuen. Drachm.UB.34. Pont.LP.VIII.
27.

||
om opholdsrum, hvor mange mennesker

er til stede, han stod . . i en beklumret
Klasse foran et Dusin Drenge. Tops.III.
481. jf.: (de søgte) at undgaa alle de be-
klumrede Aftenselskaber . . der stadigt
truede deres Fred. JPJac.II.166. || overf.:

Pietismen bortvejrede . . en beklumret
Luft og aabnede nye Fremtidsmuligheder
ved Tale om Fællesskab i Følelsesliv
mellem Ægtefæller. TroelsL.XII.44. O
Beklumret -bed, en. (klædeskabet)

sendte . . en frisk Luft af Fyrretræ ud i

al den øvrige Beklumrethed. Aakj.VB.92.
(overf.:) (han) svedte ved Tanken om sin

egen lumre, indestængte Frygt . . Inde-
10 stængthed, Beklumrethed — det var jo

ogsaa det, han alle sine Dage havde levet
il JakKnu.G.294. \ Beklumring^, en.

(dannet som en slags vbs. til beklumret;
overf.) fordærvelse; forpestelse olgn.

hvilken Beklumring og Forpestelse af Ens
sidste Tilflugt, hvis ikke den sande Tro
kunde fornemme Guds Kjærlighed . . i

Naturens vildeste B.SLseri.JakKnu.LU.101.

\ beklynke, v. klynke, jamre over

20 (nogen ell. noget); beklage paa en klyn-
kende maade. *være Luft for Far kun —
I
og jammerlig beklynket

|
af Mor og mine

Søstre
I
for Sorgen og for Skammen (o:

ved at være frugtsommelig). Rørd.GD.185.
beklæde, v. [be'klæ-'åa] -te ell. (sj.)

-ede (PAHeib.US.154. °Hauch. IL 141; jf.
part. beklædet. Holb.Herod.149. JakEnu.
F.6) ell. t -de (Job.29.14(Chr.VI); jf part.

flt. beklædde. Holb.MTkr.203. sa.Ep.V.^43).

30 vbs. -ning (s. d.) ell. (sj.) -else (VSO. Saa-
by.''). {gUa.d.s. (Rimkr.); efter mnt.hé^sle-
den, ty. bekleiden)

1) (nu sj.) iføre (en) klæder ell. hvad
der hører til dragten, l.l) i egl. bet; især:

(være, blive) beklædt med. (Esther) af-

lagde . . sine sørge-klæder, og blev be-
klædt med (1871: iførte sigj sine ære-
klæder. St.tEsth.l5.1(Chr.Vl). *en strid-

bar Helt, beklædt med (Holb.MpS.263:
40 skiult under) Levi Eliole. Holb.MpS.(Lieb.)

459. (vejen var) ufremkommelig for alle

med hvide Silkestrømper beklædte Been.
Heib.Poet.X.94. Han blev beklædt med
Ordensdragten, med Ordenstegnene. MO.
jf: den store stad (o: dens indbyggere),

som var beklædt med (1819: klæd i) ko-
steligt linklæde. Aab.l8.16(Chr.VI). uegl:
jeg saae en (engel) som var beklædt med
(1819: svøbt i; en skye. smst.l0.1(Chr.VL).

50 *Skiøn Havmand sig op af Havet skiød,
|

Beklædt med Tamg. Ew.V.161.
||

(sj.) abs.:

dækket af klædedragt. Hun var langtfra

færdig til at tage imod Gjæster. Hun
var vel fuldt beklædet, men ganske uden
Skjørter. JakKnu.F.6. en Kvinde, der
ikke var fuldt beklædt. SMich.HB.118.

(højtid.; nu næppe br.) Elskov . .

lædte (o: smykkede) og skiulede sig

med Philosophiens hæderlige Titel. Suhm.
m 11.208.

II t (bibl.) om en egenskab (dyd):
være ligesom en dragt (klæder) for; (helt)

præge, gennemtrænge, opfylde, være
fast (uløseligt) knyttet til et menneskes
væsen. Jeg iførde mig retfærdighed, og
den beklædde mig (1871: klædte sig i

mig;. Job.29.14(Chr.VI). *Lad Hellighed

1.2)

bekl
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mit Sind beklæde,
|
At jeg kand gaae min

Gang med Glæde. Brors.59. jf. (om uaf-
vendelig følge, straf): Der er en tale, som
er aldeles beklædt med døden (1871: for

hvilken Døden er fastsat). Sir.23.16(Chr.

VI).

2) O ell. fagl. (hygn.): anbringe et (del-

vis) dækkende (fast) lag, overtræk olgn.

(nu især af brædder, filt osv.) paa en flade

(mur, væg, gulv olgn.) til pryd, sikring osv.;

overtrække; i alm. m. præp. med. be-
klæde kirken med Maj. Moth.Kl76. (man)
finder Huuse illuminerede, og Gader be-
klædde med Tapeter. Holb.MTkr.203. De
beste Værelser i mit Huus skulde være
beklædte med skiønne Malerier. JSneed.
VI.374. beklæde Voldene med Muurverk.
VSO. Slottet var udvendig beklædt med
Marmor. MO. Naar Bindingsværk skal

beklædes, blive Bræderne i Reglen an-
bragte vandret. Gnudtzm.Husb.146. m. tings-

subj. : Kobberstykker beklæde Væggene i

Salen. Molb.Dagb.79.

3) O om hvad der vokser ell. fremkommer
paa naturlig maade: danne et (delvis)

dækkende (fast) lag over en flade; over-
trække (m. en skorpe olgn.); dække, en
Eng med Blomster beklædet. Holb.Herod.
149. Ved Overskylning beklæder (dryp-
stenen) andre Legemer med en sandig
Skorpe. Brunnich.M.9. det med Blomster
og Ellebuske beklædte Bierg. ^a^'^'es.DF.

IX.442. Skove af Birk og Eeg beklædte
store Strækninger. Molb.DH.L118. *Mit
Ungdomsharnisk er beklædt med Rust.
Ing.P.387. *Disse, hvis Hoveder ei Haar
beklæde,

|
Var Klerke før. Paver og Car-

dinaler, CKMolb.Dante.1.41.
4) om person: sidde, ligge, staa osv. paa

(en plads); indtage en vis plads. Moth.K
176. vi kunde icke taale at see, at saa-

danne artige Damer . . skulde beklæde
saa ubeqvemme Sæder i Vognen. Seidelin.

106. jf. 5.2.
II
nu kun (foræld., „spotviis

eller skiæmtviis". YSO.) i udtr.: beklæ-
de galgen, stejle og hjul olgn., blive

straffet med hængning osv. (jf. klæde (stejle

oghinl)). Moth.K176. 10. Capitainer maatte
. . beklædde galgen. Holb.l)NB.455. een-
deel . . maatte beklæde SteU og Hiul. sa.

DH.III.406. beklæde Galgen, Kagen,
Træhesten, o. s. v. VSO.

5) m. h. t. embedsstilling, myndighed olgn.

5.1) (nu næppe br.) beklæde en med et
embede, en myndighed olgn. (jf. ty.

einen mit einer wiirde (olgn.) bekleiden;
vistnok efter mlat. investire (jf. eng. invest^,

under visse ceremonier iføre en de ydre tegn

paa en vis værdighed) overdrage ell. til-

dele en et embede, en embedsmyndighed olgn.

(den) Myndighed, hvormed Kongerne vare
beklædde. Holb.Ep.V.^44. At beklæde een
med høi Værdighed, med et Embed, &c.
VSO. 5.2) © beklæde et embede olgn.

{efter ty. ein amt bekleiden; udviklet enten

af bet. 5.1 ell. (jf. især udtr. beklæde en

bispestol, en trone olgn.) af bet. 4 ell. af
begge) være indehaver af et (offentligt)

embede olgn.; forestaa; besidde. *disse
gode Mænd, som Rætten nu beklæde.
Holb.Paars.64. Her var ingen Mangel paa
Mænd, som kunde beklæde Bispestole.
Wand.Mindesm.I.317. Fruentimmerne . .

turde (ikke) beklæde noget borgerligt Em-
bede. Engelst.Qvindekj.291. Allen.I.15. (han)

10 beklædede en høi og vigtig Bestilling i

Toldfaget. Hauch.II.141. ingen Sagfører
kan give Møde . . for en af en enkelt
Dommer beklædt Ret. Lov^^ia868.§9. overf.

:

De skal engang beklæde vor udødelige
Holbergs ledige Throne. Hostr.ÆS.1.9.
Beklædning^, en. fli. -er. vbs. til be-

klæde; ogs., (mere ell. mindre) konkr., om
det, hvormed noget beklædes. Moth.KlSO.
VSO. 1) (især CP; til beklæde 1. de Fat-

20 tiges Beklædning kostede hende langt
mere end hendes egen. Blich.(1846).IV.
261.

II
(konkr.) alt hvad der hører til et

menneskes klædedragt; ogs. om handsker,

hoved- og fodbeklædning (jf. Beklædnings-
genstand^. BataiUonens Beklædning, Ud-
rustning og øvrige Inventarium holdes i

anordningsmæssig Stand. Tjenesteregl.221.

II
overf: iklædning; skikkelse. Det Usynlige

trænger tU en billedlig og synlig Be-
30 klædning. Hauch.VI.157. 2) (fagl.) til be-
klæde 2. Til Beklædning af Bogbind an-
vendes alle mulige forskelligt farvede og
forskelligt mønstrede Papirsorter. Haandv.
17.

Il
konkr.: bag ved (^stolene) er en Be-

klæaning af Egetræ paa Muren. Molb.BfS.
1.86. K&ken (har) en udvendig Beklæd-
ning af hugne Kampesteen. Trap.^II.371.

jf: den kisteagtige Kuffert med . . den
glinsende oliemalede Lærredsbeklædning.

40 Schand.SB.116. om lag af græstørv paajord-
skraaning olgn.: Sal.ll.782.

\\
(bogtr.) ind-

fatning, rammestreg om baandorna-
ment. Selmar.^380. 3) CP til beklæde 3.

(især konkr.). Murens brogede, skinnende
røde, skinnende grønne Beklædning af

vild Vin. JPJac.II.39. den fæstnede Klit,

der paa Grund af sin Beklædning med
graa Laver ofte betegnes „den graa Klit."

Frem.DN.587. O Beklædnings-gen-
se stand, en. [1] enkelt del af et menneskes

beklædning (jf. -stykkej. de klamme Be-
klædningsgenstande (o: bukser), som jeg
. . havde vristet ham af Benene. Drachm.
SS.59. der bør være Hjørneskabe (i en-

treen) til at indelukke Fodtøj og mindre
præsentable Beklædningsgenstande. Vort

HJJV2.160. II
(sj.) om usyede stoffer olgn. til

beklædning. smst.IIl2.17. -mnr, en, [2]

mur, der danner grænse for en jordmasse

60 (-skraaning, -vold). MO. MilTéknO. Sal.Il.

782. -stykke, et. [1] d. s. s. -genstand,
indhyllet i det mindst mulige af kvin-
delige Beklædningsstykker. Bergs.PP.45.
Haandv.65.
\ beknappet, part. adj. som er (vel)

forsynet ell. lukket med knapper, en

Rentrykt »/g 1919 16



227 Bekneb bekomme 228

dyb, vel beknappet (o : tilknappet) Lomme
under Vesteforet. Pont.F.1.27.

Bekneb, et. [be'kne'6 ell. (dagl.) -^kne-v,

-kneuC^l (ogs.Beknev. °8al.II.783. — (sj")Bc-

knib. SøLex.(1808). Drachm.FT.19 {co

-skib)j. {jf. SV. beknip; rimeligvis fra nt.,

se beknibe) i udtr. komme ell. være i

bekneb, 1. ^ komme ell. sidde i klem-
me; (komme til at) sidde fast. „Ymer"
(o: et skib) (kom) i Bekneb mellem to

Stykker gammel lis. AHovgaard. Norden-
skidldsBejse.(1881).10. jf.: (hans) ene Ben
kom i Bekneb og var lige ved at blive
knust imod Agterspantet. Drachm.STL.
239. især om en tovende, som er fæstnet

(ell. har fæstet sig) saaledes, at den ikke
let kan gøres løs (losnes). VSO. Funch.
MarO.II.18. Scheller.MarO. 2. « VSO.
1793; overf.; dagl.) komme ell. være i

forlegenhed (fornoget), i knibe; mangle
noget nødvendigt (fx. penge). MO. Møllen
vilde have bedst Vind i Vingerne om
Efteraaret . . og være mest i Bekneb i

Barfrost og Hundedage. Ojel.M.2. Hus-
mændene maatte slippe deres eget naar
han sendte Bud, og han var aldrig i B e -

kneb for (o: manglede aldrig) billig Ar-
bejdskraft. AndNx.PE.1.24. (han slog) mig
for (5 kr.). Den arme Fyr, han er ogsaa
altid i Bekneb. Nans.JD.93. Feilb. jf:
hun maatte gaa ud med en Spand og
bede Gaardmændskonerne om Mælk. . .

hun (kom) en Gang til Spanggaarden.
Siden var hun der tit i Bekneb. JVJens.
HF.134.

II
(sj.) *Hr. Wessel for paa Rejser

med eget Købmandsskib,
|
da kom han

med en Kaper, en Franskmand, i Beknib
(o: kom galt af sted, maatte bukke under for
kaperen). Drachm.PT.19. Beknib, et.

se Bekneb, beknibe, v. [beikni-'ba] præt.
-kneb; part. -knebet, jf. Bekneb, (ænyd.
d. s.; fra mnt. beknipen, knibe, ty. beknei-
fen) 1) ^ fastgøre den løse ende af et tov
i en blok (ell. talje), saa at tovet standses i

sin fart. Sarboe.MarO. IdrætsB.1.359. Ij intr.

ell.refl.: d.s.s. komme i bekneb 1. aøLex.
(1808). IdrætsB.1.359. TeknMarO. 2) f („dag-
lig Tale." MO.) formindske ell. beskære
ens myndighed, indtægt olgn. Moth.K203.
At beknibe . . Embedsmænds Indkomster.
MO.
beknyt, part. adj. se beknyttet, be-

knytte, V. [beiknøda] -ede (part. ogs.

t beknyt; se ogs. beknyttetj. vbs. -élse (s. d.J.
(ænyd.d.s.; se beknyttet; nusj.) i) f binde
ell. snøre (knytte) sammen. Moth.K215. 2)
(overf.; især bibl.) bringe i en (af visse

følelser, forhold olgn.) tvungen, ufri, be-
kymret (osv.) tilstand; kue; besvære;
ængste, hånd slog dem med et stort slag,
beknyttede (1871: kuede^ dem, og tog
deres rov fra dem. lMakk.d.3(Chr.VI). I
ere ikke beknyttede i os (1819: have ikke
snever Plads i osj; men I ere beknyttede
i eders hierter (1819: Eders Hierte er
snevertj. 2Cor.6.12(Chr.VI). Neh.5.7(Chr.

VI). Hånd er beknyt med stor geld. Moth.
K215. *Lad dig aldrig meer beknyttes.
Brors.208. Ingen elsker en anden uden at

. . Sorg beknytter hans Hierte, naar han
længe maa være skilt fra hans Omgang.
8uhm.II.161. jeg staaer beknyttet (o : „bun-
det", ufri, uvis) (Chr.VI: jeg beknyttes;
1907 :}eg staar tvivlraadigj imellem tvende
Ting, idet jeg haver Lyst til at vandre

10 herfra, og være med Christo. Phil. 1.23.
at holde Sjelen beknyttet i Taalmodig-
heden, at den ikke kommer udenfor denne.
Kierk.IV.85. jf.436. beknyttet ell. be-
knyt, part. adj. [he^kmå^t, be'knød] {egl.

perf. part. af beknytt°e (2); jf. "forknyt;
nu sj.) forknyt; nedtrykt; beklemt;
ængstelig.hekn.yttet:Brors.l90.Beknyt-
tede Hierter, Samvittigheder. VSO. Tænk
paa mig, din omhuefulde Mama . . Hvor

20 ofte har jeg ikke haft et beknyttet Sind
for dine vildsomme Ungdomsstiers Skyld.
Leop.EB.277. mit hierte er såre beknyt.
Moth.K215. et saare beknyt Sind. Blich.ll.

391. *en Mand, beknyt i Aanden,
|
En

Mand, i Strid med Verden eller Gud.
PalM.V.278. f Beknyttelse, en. vbs.

til beknytte; især om den tilstand at være
beknyttet, en kummerfuld Sinds Be-
knyttelse over Udfaldet af de og de giorte

30 Forslag. EPont.Atlas.I.198. (vi har) ingen
Deel . . i disse Beknyttelser og overflødige
Bekymringer, smst. VSO.
bekomme, v. [be'kcom'a] præt. -kom;

part. -kommet (jf. Holb.0rthogr.105; flt.

bekommede. smst.) ell. -kommen (Høm.
Moral.II.37 ; nu dial. og O som best. f. og

flt. bekomne. Pamela. 1. 430. Heib.Pros.III.
150). vbs. (sj.) -else (Høysg.S.Y4<\ VSO.);

jf. Bekomst, (ænyd. d.s., fsv. bekoma; fra
40 mnt. bekomen, jf. ty. bekommen, eng. be-

come, blive, passe, anstaa, got. biqiman,
komme over en (om pludselig smerte) (jf. ty.

beikommen, komme nær); sml. bekvem)
1) (egl.: komme i en vis tilstand) have

en vis virkning, indflydelse paa en
persons befindende olgn. (især om følge

af en handling); i alm. m. hensobj. og (nu
altid) maades-adv. (hvordan, godt olgn.,

især: vel, ilde), det vil bekomme ham,
50 som hund, der æder grefi (o : ilde). Moth.

K249. hvis I driste Eder oftere til at

komme hid, skal det bekomme Eder meget
ilde. Holb.Kh.690. Jeg holdt mit Ord, og
vel bekom det mig. Ew.VIII.152. imid-
lertid er (olm.: har) det . . bekommet mig
vel, Mynst.Breve.225. *Husk, hvordan det
dig bekom (o: hvordan det gik dig),

|
Mod

en Røver dig at stiUe. Heib.Poet.IV.137.
Ing.DM.91. *Jo mere Veiret raste, desto-

60 bedre
|
Det ham bekom. Hauch.DV.Il.26.

Kierk.VI.15. || i talespr. nu næsten kun m.
h. t. mad, drikke olgn. VSO. Maden har
ikke bekommet mig vel. MO. naa, hvor-
dan bekommer snapsen dig? I især (dagl.)

uden subj. i udtr. (ønsket): vel bekomme
(nu 1. br.: velbekoms. Kierk.1.383) (jf. sv.
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val bekomme, ty. wohl bekomm'sj, hrugt

som høflighedsudtr. (af en indtrædende olgn.)

til personer, der er i færd med at spise, ell.

ved maaltidets slutning vekslet ml. deltagerne

i dette; ogs. værtens (værtindens, husfaderens
osv.) svar paa gæsternes (hømenes) tak for

mad! ell. værtens (osv.) udtryk for, at maal-
tidet er til ende. vel bekomme dem, en
god Oxesteg er ti gange bedre (o: end
skildpadde). Wiivet.EL.69. VSO. *Nu, velbe-
komme Maaltidet, Antonio!

|
Var I til-

freds med Maden? Oehl.C.163. han havde
, , ikke seet hende kysse ham . . hverken
til Godmorgen eUer til Velbekomme. C
Bernh.XI.197. det ægteskabelige Huuskys,
hvormed Ægtefolkene, i Mangel af Ser-
viet, tørre hinanden om Munden, idet der
siges: velbekom' s. Kierk.1.383. da det er
efter Bordet, og De vel allerede har tak-

svare kan.
I

Fem og tyve Slag bekommer
|

Da din Ryg. HCAnd.X.344.
\\ jf. 2.2 og 2.3:

Lær os saaledes at tæUe vore Dage, at vi
bekomme Viisdom i Hjertet. Fs.90.12. der
han havde ventet taalmodig, bekom (1907:
opnaaedej han Forjættelsen. Hehr.6.15.
2.2) opnaa som følge af virksomhed, vi
hverken haver eUer kan bekomme faste
Læsnings regler for Vocalerne i Dansken.

10 Høysg.AG.lll. Af eet Systema kan man
uden Konst bekomme et heelt Hundrede
ulige Compendier. sa.S.a6*: At bekomme
Bytte, Seier, Rigdom, Ære, &c. VSO.

||

t m. person-ohj.: faa fat i. vi (har) hørt
hans ord, thi de mænd i Betulua bekom
(1871: fik fat paaj ham, hånd forkyndte
dem alle de ting. Jud.ll.9(Chr.VI). jf.smst.

6.9—10. 2.3) om hvad der kommer ell. ud-
vikler sig paa naturlig maade („af

ket Hr. Prof. Hauch for Maden, saa skal 20 sig selv"): faa; omlivsvilkaar, sindstilstande

jeg ønske Dem: velbekomme. smst.XIII.
424. „Vel bekomme De Herrer!" K. rejste

sig fra Bordet. Schand.TF.II.51. Pont.LP.
Vll.160. Feilh. spøg. ell. iron. (ved til- ell. om-
tale) som udtr. for, at der er hændt en noget
ubehageligt olgn., som man ikke misunder
ham: vel bekomme ham! YSO. „jeg kunde
reise til Bouchain, blot for at see eders
Major og tale med ham." . . „Vel bekomme
Dem." Heib.Poet.VII.204.

2) ('„Er paa Veie til at tabe sig, og
høres meest i den Udannedes Talespr."
Levin. (jf. ogs. PEMull.^406); nu foræld,
ell. spøg., til dels dial., jf. Feilb.) komme i

besiddelse af; opnaa; faa; især: ved en
(gunstig) lejlighed, et (heldigt) tilfælde faa
(noget, som man søger; jf. PEMull.^406).
2.1) faa noget tildelt af en anden (som
gave, belønning osv.); modtage; erholde.

olgn.: *Per Paars bekom stor Glæde (o:

blev meget glad)
\
Af saadant herligt Syn.

Holb.Paars.32. Kandst du ikke giøre nyt-
tigt Arbeide, og deraf bekomme sund
Motion. sa.Masc.Tl.3. Dette Menneske har
. . bekommet en stor Forstand, en lykkelig
Hukommelse, &c. VSO. hendes Forbauselse
blev endnu større, da Stenene ved at ad-
spredes bekom („antog") deres forrige

30 Udseende igjen. Ing.EF.I.12. \\ om afkom,
(hun) havde heldigen bekommet en lille

Datter. KMich.HE.195. jf.Feilb.

3) \ m. person-ohj. og inf. (jf. komme
en til at^; faa en til (at gøre noget). Hendes
Øjne . . havde den rørende tfskyld, som
bekommer Mandens Hjærte at løbe over.
EmilBasm.S.lOl.
bekomplimentere, v. -ede. vbs. -ing.

{vist kun brugt af Kie.rk.; spøg.?) d. s. s. kom-
Af Kirkerne bekomme Dægnene intet til 40 plimentere. Udsendinge fra et fjernt stjerne
Løn. DL.2—15—11. alle og enhver, som
ville være med i samme Toog (0: mod
Troja) . . bekomme 3 Maaneders Sold
ioT\id.Holh.Ul.I.12. *Danmark Sundets Told
bekom | med hele Schlesvig Fyrstendom.
indskrift paa skuepengen over freden 1720.
(DanmBigHist.V.82). (jeg) bekom . . hos-
følgende Brev. Biehl. (Rahh.LB. II. 372).
(de) have bekommet deres Løn. Balle.

kyndigt Folk, der ere komne for at be-
complimentere Hr. Prof. H. Kierk.V.SO.smst.
XIiI.420. Skaaler, Bebudelser, Becompli-
menteringer,Subscriptions-Vræl.smsf.F.57.
Bekomst, en. [be'kcom'sc!] uden flt.

(fra nt. (ik heff min) bekumst; vbs. til be-
komme (2)) især i udtr. som faa sin (give
en hans) bekomst olgn. (jf. \: *Faae
Bekomsten. Bagges.I.240). \) f i al olm.:

Bih.1.42. det israelitiske Folk bekom ai sQ saa meget, som der tilkommer en ell. som
sin første Lovgiver . . mange Love. Mynst.
Præd.(1810).291. I| om hvad der faas ved
køb. Kommer Skipperen i Havn, hvor
fersk Mad er at bekomme, da staar det
ham frit for at kiøbe det. DL.4—1—16.

(jeg) fick saa mange physiske Bøger, som
der var at bekomme. Ærehoe.56. Bogen
bekommes heftet for 1 Mk. Cit.l806.(Berl

Tid.^^U1906.Aft.6.sp.3). jf.: du mener, man
kand bekomme (1819: erhvervej den Guds 60

gave formedelst penninge. ApG.8.20(Chr.
VI).

II
om straf, som tildeles en. jeg var

saa stiv og øm af de bekomne Stød og
Saar. Pamela. 1.430. Erindringen om de
bekomne Slag. Heih.Pros.III.150. *Men
naar de i Morgen spørge,

| Og jeg ikke

behøves; tilstrækkeligt; rigeligt; især

om mad og drikke (som man er i færd med
at fortære ell. har fortæret). Jeg har min
bekomst (o: er godt forsynet, hverken sulten

ell. tørstig). Moth.K278. „giv os nok et

Glas Viin paa Fairebet." — „Vi har saa-

mænd faat vor Bekomst." Holh.HAmh.II.2.
*de (spiste) sammen, og hver sin Bekomst
blev rundelig tildeelt. Bagges.NbW. 110.

"(hunden) skal faae sin Bekomst af Æde
og Drikke. Biber.II.167. jf.: *Her (o: i

kurven) har jeg min Bekomst i Overflod.
Bagges. Tryl. 36. *Gid de

|
. . maatte nyde

den sidste Bekomst (o : deres sidste maaltid)
ved Gildet i Aften. PMøll.ES.I.303. || overf.

*skiønne Jord ! Dig toner kun min Lire,
|

15*
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Mens Hav og Maane faae af andre fuld
Bekomst (o: lovprises). TBruun.S.190. ogs.

om hvad aer er for meget (af det gode) ell.

om noget ubehageligt (jf. bet. 2): *lad os
hurtig

I
Rejse os, ellers vi faae vor Be-

komst af Hoste og Snue. Riber.II.91. Man
kan ellers let ved at reise giennem Tydsk-
land faae sin Bekomst af (o: faa mere end
nok at se af) Karke-Taarne. Bagges.DV.IX.
59. *Næsen faar og sin Bekomst:

|
Hver lo

en Frugt . . paa Træet lugter. Grundtv.
PS.1.369. Naa! er det længe siden jeg var
i Kirke, saa har jeg da faaet min Bekomst
idag (o: hvad jeg kan have godt af længe).
Gylb.VII.45. 2) (især dagl., spøg.) i tale-

spr. nu kun i udtr. faa sin bekomst,
sjældnere: give en hans fosv.j bekomst,
faa (o8v.) saa meget (af ond behandling,
prygl olgn.), at man ikke kan taale
mere, (næsten) ikke mere duer til noget 20

olgn. Jol jeg seer det, jeg er det rig-

tig nok, jeg har min Bekomst. Luxd.
FS.72. Han kom i et Selskab af Slags-
brødre, hvor han fik sin fulde Be-
komst. YSO. *Krukken gaaer

|
Til Vands

til sin Bekomst den faaer. PalM.V.163.
(poet.:) *fældet ligger hvert bittert Minde
I
om Haab, som f& saa ond en Bekomst.

Stuck.II.112.
II

(især spøg.) om skarp irette-

sættelse, røffel, skose olgn. de tre Admirali- 30

tetsherrer, som er tilsagte og kan belave
sig paa (o: paa at faa) deres Bekomst.
Oversk.L.453. Paludan-Muller . . giver (en-
hver) sin tilstrækkelige Bekomst. Beteg-
nende nok begynder Digteren med „at
skose" sin Tid. BrandesJI.158. Leop.HT.
55.

||
spec. om hvad der truer ens liv (livs-

farlige saar osv.). han fik sin Bekomst og
styrtede død omkuld. Grundtv.Snorre.III.
261. *sin Arm

|
Han bærer i sit Turban- 40

skierf, og jeg | Har ogsaa min Bekomst.
Hauch.DV.1.52. Hurtig lagde han Gevær-
kolben til Kinden, for at give (bukken)
sin Bekomst (o: skyde den).FalM.IL.I.42.
Drachm.FÆ.33. Skuddet havde gjennem-
boret hans Bryst. „Han har faaet sin Be-
komst," sagde Kulsoen. Etlar.GS.II.86.
AKohl.MP.L190.
bekoste, v. [be'kmsda] -ede. vbs. -ning

(s. d.). (ænyd. d. s., fsv. bekosta; fra mnt. 50
bekosten) 1) om et foretagende, en foran-
staltning olgn.: bestride omkostningerne,
udgifterne til (noget); betale (hvad noget
koster), jeg skal bekoste jer Bryllup. ÆToZft.

LSk.iII.ll. naar jeg . . bekostede deres
Begravelse, saa havde jeg gjort Nok. Éeib.
Poet.1.266. at bekoste Gjestebudet og be-
tale Musikanterne. Kierk.VI.448. TroelsL.
X.38. To Unge stod ham især meget nær
. . De var forældreløse begge to, han 60
havde . . bekostet dem opfostrede. And
Nx.DB.7. broderen har bekostet hendes
uddannelse

j 2) (nu sj.) om ting: anskaffe
(ved køb); købe. Denne Klædning er ikke
bekosted med („kan ikke købes for") 40.
Rigsdaler. H:øysg.S.129. *i dyre Domme

|

Jeg har bekostet trende Marmorkister.
Bredahl.II.42. || især refl.: At bekoste sig
en ny Klædning. VSO. De havde bekostet
sig en Stykpram. Mall.(Bahb.LB.I.5). de
gjorde sig en glad Nat ved at bekoste
sig for fire Mark Brændevin. PMøll.1.312.

3) (nu sj.) om penge: anvende (paa et

foretagende olgn.); give ud (paa noget);
ofre; koste, (især m. præp. paa^. Simon
. . førde kriiff for sit folk, og bekostede
(1871: kostede) derpaa mange penger af
sit eget. lMakk.l4.32(Chr.VI). Han har
aldrig bekostet Hvid eller Skilling paa
Gaarden. VSO. Det har været mig en sand
Fornøielse at kunne bekoste noget paa
eders Kone og Børn. Heib.Poet.1.265. hver
af (vestmagterne vilde) gjerne bekoste saa
lidt Penge og Blod som mulig. Goldschm.BlS.
I7J.558.be£o8telig, adj. [be'kcosdali] som
er vanskelig at bekoste (1); som medfører
stor bekostning; kostbar; dyr. vAph.
(1759). bekostelige Selskaber. Eiv.VILl53.
havde Forældre hidtil anseet Drengebørn
(o: m. h. t. opdragelse) for de mest be-
kostelige, saa kunde Pigebørnene let blive
endnu bekosteligere. Kierk.Vl.56. i Dan-
mark er det en bekostelig Sag at være
Forfatter, smst.456. Guldmagerkunsten er
en vanskelig og bekostelig Kunst. JPJac.
1.139. det er en temmelig bekostelig hi-

storie at ligge paa landet om sommeren
|

Il \ (overf.) „Ja men det er virkelig en
aparte Smag" — sagde hun med sin be-
kosteligste Accent (0: idet hun gjorde sig

kostbar paa en pretiøseagtig maade) — „at
man skal se dig første Gang offenMg ved
Siden af en Smedesvend!" SophClauss.JF.
45. O -hed, en. Rettergangsmaadens
Bekostelighed. Birckner.Tr.l53. vi burde
vise Iver for at hædre . . høitfortjente
Mænd med smukke Minder, hvis Bekoste-
lighed ikke satte altfor snævre Grændser
for Udførelsen af vore Ønsker. Ørst.VIIL
147.
Bekostning, en. [beikcosdneii,] flt. -er.

{glda. bekost(n)ing; efter mnt. bekostinge)
1) vbs. til bekoste (ofte mere ell. mindre

konkr.J; nu næsten kun, uden for faste forb.
(se ndf), om udgifter til vedligeholdelse af
en drift, et hus olgn. (jf. Udgift, Omkost-
ningj. i det jeg prædiker, kan (jeg) frem-
sætte Christi Evangelium uden Bekost-
ning (1907: for intet;. lCor.9.18. De Be-
kostninger staar mig for Hovedet, thi der
vil ikke behøves mange slige Barselstuer
til at føre en ærlig Mand til Hospitalet.
Holb.Bars.II.I. Man ødelegger sig ved Be-
kostninger, hvori der hverken er Fornøielse
eller ^m2ig.JSneed.VIII.238. de Bekostnin-
ger . . som vare gangne paa Effecternes
Registering og Vurdering, Gaardens og
Meublernes Auction. Stampe. 1. 302. *De,,

som en Daler giver villigt,
|
Men otte-

Marks Bekostning (olm.: en bekostning-
af 8 m.; skyer. Heib.Poet.IX.450. sa.Pros^

X.27. Bekostning er den Udgift, som.
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man haver med et vist Foretagende, eller

en vis Ting: Omkostning er den Udgift,
man haver i Anledning af Tingen. PE
Mull?395. Pligt til at godtgjøre Lejeren
de af denne paa den lejede Ting an-
vendte Bekostninger paahviler i Almin-
delighed ikke Udlejeren. Lassen. SO. 132.

II
i faste forh.: sætte ell. (nu næppe br.)

løre (en) i bekostning, volde (en) be-

kostning, udgift, omendskiønt (jeg) blev lo

tilbudet af Presten at gaa til Chærurgum
(o: med et sygt ben), saa vilde (jeg ikke)

føre hannem udj bekostning. Æreboe.23.
Bønder og Almues Folk, som bør for-

hielpes tu deres Ret, uden derved at

føres i alt for stor Bekostning. Stampe.1.
262. (de to unges studieplaner kunde kun)
sætte begge deres Forældre i unødige
Bekostninger. Ew.VI.179.

jj f gøre be-
kostning paa, bekoste; udrede en udgift 20

til (et vist foretagende), lad dig rense med
(o: sammen med) dem, og giør Bekostning
paa (1907: Omkostningen for^ dem, at de
rage Hovedet. ApG.21.24. Holb.Kh.l34.
Et Handels-Selskab i Kiøbenhavn (gjorde)

Bekostning paa at sende Skibe (til Grøn-
land). Mall.Sgn.257. Laantageren maae
selv giøre de Bekostninger paa Tingen,
som dens Brug fordrer. Nørreg.Privatr.
111.181.

II
paa ens bekostning. 1. (især 30

(S) i egl. bet.: til udgift for en; for ens
regning. detBeest har drukket Forstanden
bort, men har hånd giordt sig til gode
paa min Bekostning, saa skal hånd og
ærlig penitere åQvlox.HolbJep.IV.3. mange
Skriiter bleve trykte paa Keiserens Be-
kostning. JSneed.VIII.528. Han reiser paa
egen Bekostning omkring i Egnen og
inoculerer de Fattiges Børn gratis. Fr
Sneed.1.553. Alle Delinqventsager . . føres 40

jpaa Publici Bekostning. Nørreg.Privatr.
V.278. han vil lade mig reise udenlands
paa sin (alm.: (sin) egen^ Bekostning.
Meib.Poet.V.179. Transporten finder . .

Sted paa Modtagerens Risiko og i Reglen
paa hans Bekostning. Liidv. 2. (overf.)

for at drive spot (spøg) med, holde for nar,
more sig ell. gøre sig lystig over en.

mange har Lyst til at lee paa andres Be-
kostning. Solb.LSk.1.5. een af de politiske 50

Pantomimer, hvoraf det franske Cabinet
har spillet saa mange, og som amusere
een Nation paa den andens Bekostning. Fr
Sneed.1.435. At giøre sig tilgode paa eens
Bekostning . . figurligen: at have een til

Nar. VSO. jeg havde underholdt Selskabet
paa Markledshusenes (0: folkene i M.) Be-
kostning. Drachm.UB.17. Har De ikke
ogsaa prøvet at komme til at le ad en,
paa en eller andens Bekostning? JVJens. 60
EE.57. 8. (især O; ogs. om ting ell. noget
abstr.) til skade for; ogs. (nu alm. paa
bekostning a.t): saaledes at noget (andet)
bliver mindre ell. ringere. Jeg kunde
. . komme i en gall Vane . . og skieide
paa Herren, naar det faldt ham ikke be-

leiligt paa mine Ryg-Beens Bekostning.
Holb.Vgs.(1731).II.14.Ew.VI.116. man gjør
sig ingen Samvittighed over at forøge
Productets (0: svejtserostes) Mængde paa
Godhedens Bekostning. Oluf8.NyOec.I.223.
For dyrt kiøbtes Videnskabens Skatte,
dersom det var paa Bekostning af det
Ædleste . . i Mennesket. Mynst.Frb.l6.
Hukommelsen udvikledes paa Tænknin-
gens Bekostning. SNClaus.Tale.(1843).7.
Hostr.DD.66. den Hyldest, der ydes Poe-
sien, sker paa Videnskabens Bekostning.
Schand.TF.11.90. den franske Republiks
radikale Ministerier begunstiger Fritæn-
kerne paa de Troendes Bekostning. sa.O.
1.182. jf. f; han (vilde) ikke antage en
evig Lyksalighed paa Bekostning av (0:
saaledes, at det kostede ham, at han for at
opnaa det maatte udføre) en eeneste troløs
Handling. Fasting.P.II.328.

2) (jf. SV. t bekostning, kost, underhold,
og ty. hékosten, bekostigen, bespise) f føde-
midler (til underhold), sige I mig ikke,
hvo den er, som fortærer denne bekost-
ning (0: de fødevarer, der daglig lagdes for
afguden; 1871: hvad her gaaer med), da
skal I døe. Bel.7(Chr.VI).
bekradse, v. [be'krBsa] -ede. (Jf. ty.

bekratzen; sj.) beføle liradsende; Kradse
paa; overkradse, ved at bekradse (o: i bø-

gerne), hvad (læserne) hverken kunde lide
eller udslette, og forhaane, hvad de ei

vilde annamme og ei kunde giendrive.
Grundtv. Udv.III.390.
\ bekrallet, part. adj. forsynet

med kraller (kløer). *(op) paa Skuldren
|

Kravlede (katten), med sin bekrallede
Haand. Bagges.DV.VII.457.
O bekramme, v. [be'krBm'a] -ede ell.

(sj.) -te. (sj.) kramme (paa);°beføte; over-
gramse. (han) begynte atbekramme hinde.
Moth.K329. (dokumenterne) bare alle Spor af

at være bekrammede af smudsige Fingre.
Schand.TF.1.140. (overf.:) den aristokrati-

ske Følelse, enhver Videnskabsmand eller

Kunstner . . føler, naar hans Gerning be-
krammes af den halvdannede Pøbels
Smaalighed eller Misundelse. sa.0.II.41.

(han) havde bekrammet (0: atter og atter

gentaget) og vredet den Replik, havde holdt
den op for sin Bevidstheds Lys. sa.AE.250.

C3 »ekranse, v. [be'kren'sa] -ede;

vbs. -ning (MO. Gjel.GD.177)° (ænyd. d. s.;

efter ty. bekrånzen) t) w. person-subj. I.1)

anbringe krans(e) paa (nogen ell. no-
get), især som glædes-, hyldest- ell. æres-

tegn, som pryd olgn.; smykke med kran-
s(e). Moth.K333. Lad os bekrandse vore
Kjæres Grave. PalM.IL.L123. (jf. I.2:)

*min Harpe, |
Der aldrig bekrandstes af

Blomster. Rauch.SD.I.105. *jeg bekrand-
ser . .

I
Din Grav med Lilier hvide. Høedt.

Lyr. 133. || især m. person-obj.: anbringe
(blomster i) krans om ens hoved, en Trop
skiertsende, med Roser bekrandste Piger.

Ew.VIII. 54. *bekrandset som en Brud.
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Oehl.BL.16. *et Sted (o: Elysium) . .
\
Hvor

man kan i sali^ Fred
|
Synge, drikke, sig

bekrandse. Heib.Poet.X.203. unge Mænd
og Qvinder, alle bekrandsede med Roser
og Viinløv paa det lokkede Haar. Winth.
Nov.105. (billedl.:) ad Ærens Vei gaaer
man stolt med bekrandset Hoved. Kierk.
VIII. 372. ikke Mindet om nogen stor

Borger-Lykke, ingen Bekrandsning paa
Capitolium for Mængdens beundrende
Øine. Gjel.GD.177. 1.2) (især poet.) uegl.:

smykke med blomster olgn. *Bekrandset
som en Brud staaer nu den hele Jord.
Rein.(MO.). *See, Skoven sig atter be-
krandser (o: springer ud). Oehl.IIE.116.
*Vaaren, bekrandset med himmelblaae
Klokker,

|
hivettoTnyer.IIeib.D.13.\\(overf)

smykke; vise hyldest, hæder olgn. *Held
niigj J6g har skabt en Maler,

|
Spanien

ham bekrandse vill HCAnd.X.546. hun
lod sig (ikke) bedrage af Kærlighedens
Trang til at smykke og bekranse. Pont.
LP. y1.156. jf.: (han hørte) en almindelig
Ovation bekranse (o: hylde) Navnet Lauzun.
Schand.IF.17. 2) (1. br.) om blomster, træer
olgn.: danne ligesom en krans omkring (no-
get); omgive; indeslutte, (bjerget) er be-
krandset med afhængende Haver. Bagges.
L.I.313. smst.55. *høie Træer bekrandse
hele Bredden. Heib.FM.19. Solfatara er et

virkeligt Krater, en oval Sænkning, be-
krandset af Pimpstenshøie. BilleJialien.I.

286.
O bekrige, v. [be'kri-'qa] -ede; vbs.

(sj.) -else (VSO. Pont.LP.II.lO). {ænyd.
bekri(ge); fra ty. bekriegen; nu næsten
kun overf.) 1) om personer; (i egl. bet.:)

føre krig imod; paaføre krig ell. fejde.
staaer nu imod eders fiender, og bekriger
(1871 .-bekæmper; åem.lMakk.4.18(Chr.VI).
de gamle Græker, der udi 10. Aar bekri-

gede Troja. Holb.Søhist.97. Adelsmanden
bekrigede sin Fyrste, naar han troede sig

selv forurettet af samme. Wand.(Rahb.L
B.I.70). *Er der Herrebud

|
Og vorder

Landet af dets Fjender bekriget,
|
Da skal

du see mig fremmerst i Flok. Hrz.VI.lOO.

(jf. 2:) *Vaabenløs mod Verdens-Magten,
I
Sandhed, skiøndt en Konge stor, . .

|

Lader taalig sig bekrige. Grundtv.SS.I.189.
II uegl. : *Det er min Jesu Feyde-Skriig,

|

Til Satan at bekrige. Brors.31. *Gud er
plat fra mig bortviget,

|
Grumhed har min

Siel bekriget, snist.211. *Lad Verden kun
bekriige

|
Og være mig imod. Stub. 37.

(om drillerier olgn. :) Nu hengik nogen Tid
med . . smaa Bekrigelser paa Afstand, ind-
til Per . . besluttede sig til en dristigere
TUnærmelse. Pont.LP.II.lO. 2) (overf!) om
andre forhold: modvirke; bekæmpe; (søge

at) tilintetgøre (virkningen af) noget olgn.
*Mørket skjuler Jorderige,

|
Natten den

er nu for Haand,
|
Mørket Solen vil be-

krige. Kingo.121. *Vover,
|
Som glatte,

hinanden bekrigende,
|
Ud, hvad de teg-

nede før. Drachm.SII.134. || især om van-

skelige forhold (farer, fristelser olgn.): mod-
staa; søge at faa til at ophøre olgn. *Ved
Arbeyd andre Dyr kand Fattigdom be-
krige:

I

Sligt uanstændigt er for mig og
mine Lige. IIolb.MpS.273. Brors.82. *den
Helt, den sieldne dødelige,

|
Som altid

seierrig kan Fristelser bekrige. Wess.220.
Bagges. V.94.

bekrone, v. [be'kro-'na] -ede. (ænyd.
10 d. s.; jf. ty. bekronen; nu næppe br.) sætte

en krone paa; krone. Moth.K354. Kongens
Navn (er) forgyldt og bekronet. VSO.
(overf.:) *Du Dagens visse Bud! som med
dit Skin

|
Bekroner Morgenen (o: giver

den glans olgn.). JSneed.lI.121.

\ bekrnise, v. egl.: gøre kruset; for-
syne med rynker; fure. *Naar Saturnus
engang faaer

|
Reent afplukket dine Haar,

I
Og bekruset dine Kinder. Wess.263.

20 t bekrybe, v. (Jf mnt. bekrupen)
krybe hen til, imod (en); liste (snige) sig
ind paa (en), at bekrybe skildtvagten.
Moth.K373. (overf.:) *(ved bækkens rislen)

ham . . en Sukker-slum (o: sød søvn) be-
krøb. LThura.(Falst.0vid.a5).
bekrydse, v. (jf. ty. bekreuzen; sj.)

sætte ell. danne kryds paa. *Hans skal-

dede Isse, som hædrede Skrammer
| Be-

krydse. Pram.Stærk.59.

30 bekræfte, v. [beikrefÆa] ff bekræf-
tige. II0lb.Keltind.II.34r. "Gram.Breve.252.
KSelskSkr.I.214). -ede; vbs. -else, -ning (s.d.).

(glda. bekrækte, fra mnt. bekrechten; ænyd.
bekrækte og bekræfte (bekræftige, be-
krafte), fra mnt. bekreften (bekreftigen)
ell. ty. bekraften (bekråftigen) ; især 13)

1) (nu næsten kun relig.; især m.person-obj.
og præp. i) give indre styrke, kraft, fasthed,

sikkerhed olgn.; (be)styrke; befæste. Styr-

40 ker de afmægtige hænder; og bekræfter
de snublende knæ (1871: giver de snub-
lende Knæ Kraft;. Es.35.3(Chr.VI). Den
dag jeg kaldte paa dig, da bønhørde du
mig; du bekræftede mig med styrke i min
siel (1871: du gav mig Mod, i min Sjæl
kom Styrke;. Ps.l38.3(Chr.VI). Salomo .

.

bekræftede sig (1871: vandt Magt; i sit

rige. 2Krøn.l.l(Chr.VI). *0s i Troen han
(o: helligaanden) bekræfter,

| Og i Haab
50 om Liv herefter. SalmIIus.1.3. *Giv tusind-

foldig Lykke,
|
Bekræft Du selv al deres

(0: det nye ægtepars) Daad
|
Udi Dit gode

Tykkel Kingo.76. Gud styrke og bekræf-
tige Deres Excellences dyrebare Helbred.
Gram.Breve.252. See her Eders Instrux —
At opbygge, opmuntre og bekræfte de
Retskafne, at beskiemme og forbedre de
Lastefulde. JSneedJ.285. smst.VII.448. de
Salige . . synde (aldrig), men ere saaledes

60 moraliter bekræftede i det Gode, at de
blive i alle Evigheder fri for, endog mind-
ste Syndefald. Euge.FT.186. (jeg har læst

hans) Skrifter, og funden mig mægteligen
bekræftet og bestyrket ved dem. OeconT.
VI.40. Ja, Velgiørere I at beskue Eder .

.

opløfter Sjelen, og bekræfter (0: opmun-
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trer) Dyden. Jacobi.Skr.8. (jf. 3.2 :J (de)

forunderlige Eder i Freias Alter . . be-
kræftede (mig) i den Fordom, at Oehlen-
schlåger var en smagløs Digter. Hauch.
MfB.231.

2) om (mundtlig ell. skriftlig) menings-
ytring (vidnesbyrd olgn.). 2.1) give en (af
andre ell. en selv) tidligere fremsat udtalelse

(erklæring olgn.) større vægt ved forsikring

men?" Ditmar saae bekræftende paa ham.
CBernh.VI.19. „Har I forstaaet mig." Et
hviskende Ja- bekræftede hans Spørgs-
maal. Etlar.DV.210. „Er det kanske vor
nye Karl?" (han) bekræftede det. Aakj.
VF.47. spec. i udtr. i bekræftende til-
fælde ell. fald, (emb.) i tilfælde af sam-
tykke, tilslutning til et forslag olgn.; i til-

fælde af, at der svares ja paa et vist spørgs-

om dens rigtighed ; bevidne; indestaa for. lo maal. Ludv. (paa spørgeskemaer olgn.:) Har
hånd (skal) skrive uden paa Vexelbrevet,
at . . hånd dets Værd haver . . annammet,
og det med sit Navns Underskrivelse be-
kræfte ved Dag og Datum. DL..5—14—18.

Dette er en troværdig Tale, og dette vil

jeg, at du skal bekræfte (1907: derom vil

jeg, at du skal forsikre dem). Tit.3.8. Hvad
jeg har sagt paa ham, vil jeg med Eed
bekræfte. Holb.Rpb.III.3. (Jeanne d'Arcs)

De modtaget alderdomsunderstøttelse? I

bekræftende fald: hvor meget?
i || T i

forretningsbreve, som betegnelse for, at man
anerkender modtagelsen af en med-
delelse, ordre olgn. herved bekræfter jeg
Modtagelsen af Deres Rimesse. Ludv.

\\ j
bekræftende ('nM.'positivy servitut e/L

forpligtelse, (Jur.) den forjiligtelse, en
ejer har til at stille sin ejendom (fx. jord)

Historie kunde holdes for en Fabel, hvis 20 til (delvis) afbenyttelse for andre. Forplig-
den ikke med saa mange u-imodsigelige
Beviis var bekræftiget. sa.Heltind.II.341.

(de) læsde (en fabel) bekræftiget af den
bekiændte Medico . . Mizaldo. KSelskSkr.
1.214. Eiv.VI.187. *Det troer jeg ganske
vist, jeg Herrens Ord bekræfter. Wess.89.
*mange Vidner leve

|
. . som kan bekræfte

denne Sag. Oehl.AV.53. det kan jeg be-
kræfte, hvad han selv paastod, at han al-

telse er enten til at giøre noget, eUer tU
at lade (o : undlade) noget; den første kal-
des en bekræftende, den anden en benæg-
tende Forpligtelse. Nørreg.Naturr.53. sa.

Privatr.ll.388. FGram.Formueret.I.(1858).
454. 2.4) (jur.) ved skriftlig udtalelse (paa-
tegning olgn.) bevidne rigtigheden af
en afskrift olgn.; verificere. En løs Gien-
part er ikke gieldende, med mindre den

drig har hærjet i Danmark. Hauch.V.222. 30 af Vedkommende er bekræftet. VSO. Jeg
(om en iagttagelse:) „Det er en Hat, Hr
Bigum" . . „Ja", sagde Huslæreren ivrigt,

som om han var henrykt over at høre
hende bekræfte en Lighed, der netop og-
saa havde slaaet ham. JPJac.II.41.

j| f
(uden hentydning til nogen tidligere udta-
lelse:) forsikre; paastaa. (jeg) bekræf-
tede med . . Iver, at alting var got. Eiv.
VI.58. at forsvare Guds Alviished for saa-

bekræfter Genpartens (0: en obligations)

Rigtighed og meddeler herved Tilstaaelse

for Modtagelsen af . . Kr. 4000. Hage.'1193.
bekræftet genpart: VSO. RegUVaWU.
§138. SaUII.857. 2.5) (jf. lat. confirmare;
nu kun emb. olgn.) om ansættelse af (højere)

embedsmænd, om retslige afgørelser (domme,
kontrakter olgn.): give (en foreløbig afgø-
relse) gældende kraft; give retslig gyl-

danne Spotteres Taler, som vil bekræfte, 40 dighed; stadfæste. Dronningen havde
at Gud kunde have udvalgt et andet og
bedre Middel. smst.VII.96. 2.2) paa høj-

tidelig maade (især m. større styrke ell. sik-

kerhed) gentage ell. forny et givet løfte,
tilbud, forsikring olgn. (jf. bet. 2.3 og h); især
(relig.) i udtr. bekræfte sin daabspagt, se

Daabspagt (jf. Konfirmation^, jf.: *Kom
din Pagt med os i Hu!

|
Sandheds Aand

i dybe Dale!
|
O bekræft, besegl den nu

forlehnet Greve Geert af Holsteen med
det Hertugdom Slesvig . . Dette Lehn be-
kræftede hun siden. Holb.Heltind.1.46. hvad
de fleste Curiæ funde for godt, det skulde
staae ved Magt, naar det først var bleven
bekræftet („sanktioneret") af det store Raad.
sa.Herod.39. Kongen aleene skulde bekræfte
danske Bisper i deres Værdighed (o : stad-

fæste valget af dem). Wand.Mindesm.I.202.
h:ved konfirmationen)! Grundtv.SS.IV.231. 50 (byfogden) havde fældet fem Domme, som
|| Y om henvisning til et tidligere brev. je^

bekræfter mit Brev af 4. d. M. Ludv. 2.3^

udtrykke sin tilslutning til, sin enighed i

(noget af andre foreslaaet, hævdet olgn.);

bifalde; godkende; stadfæste. Freden
blev ved høitidelige Eder og udstedte
Breve bekræftet. Molb.EFl.53. *Hvad du
besluttet har, bekræfter jeg. Heib.Poet.II.
356.

II
nu næsten kun som svar paa et spørgs

alle blev bekræftede i Overinstanserne.
Schand.BS.394. (han) bekræfter den Over-
dommer., ihansEmbede. £ra«des.FJJJ.^35.

3) om handlingers, begivenheders
vidnesbyrd. 3.1) (jf. 2.i) m. person-subj. : ved
gerning, tegn olgn. bevidne rigtigheden
af noget; lægge noget tydeligt for dagen, see
her beviser og bekræfter jeg min oprigtige
Kierlighed med mit Hierte-Blod. Holb.Jean.

maal (mods. benægtej; sige ja til; bejae. 60 II.l. *Ved et Tegn . .
|
Min Magt og mine

Basth.(Rahb.LB.I.432). Det tør jeg ingen
lunde bekræfte; men jeg vover dog paa
den anden Side ikke at nægte det. Ørst.
III.142. „Tør Du følge mig?" .. Og hun
nikkede bekræftende. HCAnd.VII.
72. „hænger det maaskee ikke saadan sam-

Ord jeg klart bekræfter. PalM.TreD.336,

II ^ i udtr. bekræfte sit flag, (i tidli-

gere tid) om et krigsskib, som bevidnede („be-

kræftede") sin nationalitet ved at løsne et

skud, som tegn paa, at det sejlede under eget

flag. Scheller.MarO. 3.2) m. tings-subj. (især
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om hvad der viser sig for erfaringen som
udfald, resultater af visse handlinger ell.

begivenheder): vise rigtigheden af (no-

get); bestyrke; stadfæste. Holb.DH.II.
394. Udfaldet synes at bekræfte min første

Formodning. Eio.VI.197. Den Beretning,
som man forrige Post havde om et Felt-

slag, bliver i de sidste Aviser ikke be-
kræftet. VSO. Erfaringen (har) ikke be-
kræftet de Bekymringer, som Mange have
yttret. ASØrsted.Raandb.1.569. (hun vilde)

finde sin Tro paa den retfærdige Styrelse

bekræftet, sin Idee bestyrket. Kierk.V.15.

Gejstlig var han vel. Baade Tonsuren og
den mørke, folderige Talar bekræftede det.

Drachm.VD.lSé. Historien bekræfter de
Kristnes Tro og Haab. Pont.LP.VII.85.

\\

bekræfte sig, om antagelse, formodning,
forlydende olgn.: vise sig (efter erfaringen)
at være rigtig; gaa i opfyldelse; „slaa til".

Det er en Erfaring, der ofte har bekræftet
sig. Kierk.V.5. (i avisberetninger :) det har
bekræftet sig, at den i gaar omtalte over-
svømmelse har bevirket store ødelæggel-
ser

!

% bekræftelig, adj. (jf. bekræfte
3.2^. som vil bekræfte sig; sandsynlig;
troværdig; sikker, samme Prøver (o:

paa trolddomskunster), ihvor bekræftelige
de end foregives, at have været. Gram.
Breve. 131. Bekræftelse, en. flt. -r.

(ænyd. d.s.; vbs. til bekræfte; jf. Bekræft-
ning; især O) 1) (nu næppe br.) til be-
kræfte 1. at give agt paa love (o: visdom-
mens), er uforkrænkeligheds bekræftelse
(1871: Stadfæstelse;. Visd.6.19(Chr.VI).
de Saliges Bekræftelse og Opholdelse i

det Gode . . skeer i Evigheden. Buge.FT.
187. 2) til bekræfte 2. 2.1) til bekræfte 2.1

:

erklæring; (højtidelig) forsikring, (jeg

kan) med Eeds Bekræftelse sige og vidne,
at denne hidkommelse her i Dag ikke
skeer af Ceremonie. Rolb.Bars.IlJ. siig

mig paa eders Samvittighed, om I troer
hans Bekræftelser. Pamela.1.296. du vil .

.

troe mig uden mange Bekræftelser. Eiv.
VIII.193. *Ja gjentag for mig hvad du
før har sagt,

|
Det trænger til Bekræftelse.

Heib.Poet.II.304. 2.2) til bekræfte 2.3. Om
Dyrenes Siele have nogen videre Bestem-
melse, om de blive til efter Legemets Død
. . det er et Spørgsmaal, hvis Bekræftelse
vist ikke vilde fornærme Skaberen. Basth.
{Bahb.LB.1.432). Den enes Benegtelse er
Uge saa god som den andens Bekræftelse.
VSO.

II (filos.) om aandsretning af positiv,

anerkendende, opbyggende (ikke negativ) art

(jf. Bekræfterj. (Saint-Simon var) i sin
Reformiver ikke . . Fornegtelsens men Be-
kræftelsens Talsmand. Brandes.VI.56. 2.3)

(jur.) til bekræfte 2.4. For Udskrifter af
Auctions-ProtocoUen betales Arket med
30 Sk., og desuden erlægges for Bekræf-
telsen 40 Sk. BegU''U18147§121. 2.4) (emb.)
til bekræfte 2.5. Til Bekræftelse udstædes

dette under min Haand og Segl. VSO.
1|

mere konkr.: Han har . . faaet Kongelig
Bekræftelse paa sit Kaldsbrev, smst. Z)til

bekræfte 3. hans Regiering blev . . en Be-
kræftelse paa de tidlige Forhaabninger,
han havde opvakt. Molb.DH.I.351. Hrz.D.
1.125. Schand.IF.22. Et mildt Blik fra et

Pigeøje — og vort Hjærte staar i Flam-
mer . . vi er allesammen gale. Skrupgale
. . Jeg fik en Bekræftelse paa denne Me-

10 nings Rigtighed . . Den unge Mand havde
aflivet sig. Pont.GA.169. Bekræftel8es(-
ed, en. [2.i] (jur.) Bekræftelses Eed (ju-

ramentum assertorium) er (enhver) Eed,
hvorved man i Almindelighed stadfæster
en moralsk Sandhed i Henseende tU an-
dre Ting, end Løfter. Nørreg.Naturr.174.
KancSkr.''y3l846. -gebyr, et. [2.3] (jur.)

KancSkr.^yiil832. LovL.I.531. -ord, et.

[2.2] (gram.) bekræftende ord (biord olgn.).

TQ Bekræftelses-Ord kaldes . . f. Ex. Ja, Vis-
seligen, Aldeles, &c. VSO. e. br. -rigs-
dag, en. [2.4] (polit.) rigsdagssamling, som
anden gang skal vedtage et forslag til grund-
lovsændring. PoV*/*1915. O BeKræfter,
en. (sj.) vAph.(1759).

\\ (jf Bekræftelse
2.2^ person, hvis livsanskuelse ell. aandsret-

ning er af positiv, opbyggende art. (Bjørn-
son) farer kun saa skaanselsløst ud, fordi

han vil hele, han er den store Bekræfter.
io JVJens.NV.160. bekræftige, v. se be-

kræfte, t Bekræftning, en. vbs. til

bekræfte; d. s. s. Bekræftelse (2.i). *min
Eeds den høie Bekræftning. Bagges.NblD.
81. (jf. Bekræftelse 2.3; konkr.:) Alle Do-
cumenter, som Notarius . . udstæder, saa
og alle Bekræftninger, skal i Almindelig-
hed være affattede i det danske Sprog.
Beæ^U1814.§143.
bekvem, adj. [be'kvæm'] jf. komp. be-

40 qvæmmere (d. v. s. beqvafemmere^. Søysg.
AG.ll. superl. beqvsfemmest. sm.st.24. (for-

æld, bekvemme. JPJac.I.127). intk. -t og f
d. s. (Holb.KB.I.l). {glda. d. s.; fra mnt.
bequeme (bequame), ty. bequem; jf.æda.
kvæmlik, passende, oldn. kvæmr, adj. til ko-
ma, komme; sml. bet.-udviklingen i bekomme
(samt lat. convenire, se konvenere^; jf.
bekvemmelig; nu især i bet. 3, jf. : Ordet be-
gynder at tabe sig. Levin)

50 1) (nu kun dial.) om personer: som er i

stand til at foretage sig (udrette) noget; (vel)

skikket (til noget); duelig; dygtig, (næ-
sten kun m. præp. til). Vi have hørt om
dig, at du er en mægtig mand, og du er

beqvem (1871: skikket) til at være vor
ven. lMakk.l0.19( Chr.VI). en Herrens Tje-

ner bør det . . at være mild imod Alle,

bekvem (1907: dygtigj til at lære, istand

til at taale Ondt. 2Tim.2.24. *Skriv, naar

60 du est beqvem dertil,
|
Det altid ey ge-

linger. Beenb. 11.21. *Han syntis best be-

qvem, at føre an en Hær. Holb.Paars.91.

Jeg har . . et beqvem Hoved til Skielm-
stycker, uden at roese mig selv. sa.KB.I.l.

sa.Tyb.II.2. Ew.VI.lO. Officerer, der gjorde

sig bekvemme til Krigsstanden. PAHeib.
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118.52. jf. Feilb. (obs.:) jeg troede mig
uendelig forsigtigere og beqvemmere (o:

behændigere), end selv Gemsejægerne. Bag-
ges.DV.IX.446. \\ som en (tidligere brugt)

eksamenskaralcter: TU den ufuldstæn-
dige juridiske Examen gives Charakteren
Beqvem, for at antyde, at Personen ansees
at have en Dannelse, der passer sig til at

forvalte en vis Klasse af Embeder. PE
Mull.^368. Heib.Poet.VI.150. den Hoved- lo

characteer, hvormed Seminaristen dimit-
teres fra Seminariet . . tildeles ham i et

af de trende Udtryk: Meget duelig. Due-
lig, Beqvem. BegU''/il818.§49. (afløst af:
Ei UdueUg. Pl.^V*1841.§3).

2) som egner sig til at blive anvendt (til

et vist formaal); passende; tjenlig. 2.1)

(nu 1. br.) deres Frugt vil være ubru-

feUg, umoden til at spises og ikke be-
vem til Noget. Visd.4.5. det gaaer rigtig io

an, jeg kunde aldrig treffe beqvemmere
Karl at exercere mig paa. Holb.llJ.II.3.
Socrates holdt det for en vigtig Part af

Forældres Pligt, at give deres Børn be-
qvemme Navne. sa.MTkr.46. Konsterne
ere et beqvemt Middel til at fornøie Men-
neskene. JSneed.VIII.509. De besynder-
lige Hændelser (er) beqvemmere Materie
for Satyren, end ae store og bekiendte.
Ew.VI.308. (aareladning) bestaaer deri, at io

en beqvem (o: en dertil egnet) og sund
Blodaare . . aabnes, og det flydende Blod
udlades. Tode.ST.1.2. en Pung, beqvem til

at gjemme saadanne Lodder. Horreb.II.
215. (en) Kyst, beqvem til Rov og Strand-
hug. Molb.DH.1.345. (han) gjør en Løkke
paa Rebet, lægger det om Halsen og be-
gynder at klavre op i et beqvemt Træ.
AntNiels.FL.II.30. || som adv. : paa passende
maade olgn. Overalt hvor man gnider Le- 40

gemet . . kan Sæbebalsom beqvemt an-
vendes. Tode.ST.1.46. Poesien i Lægds-
gaarden lader sig bekvemt henføre tU to
Klasser. PMøll.II.12. 2.2) om jordsmon:
som ikke frembyder vanskeligheder for
dyrkning, er vel egnet til græsning af
kvæg osv. det Sted var et bekvemt („tjen-

ligt") Sted til Kvæg. 4Mos.32.1. fast intet
Sted findes der udi Landet (o: Fyn), der
jo haver sin beqveme Ager-Jord. Holb. 50

Staat.34. Hver af disse Jord-Arter er be-
?yem at frembringe sine Planter. Suhm.
1.59.

II
(nu især landbr. :) Jorden siges at

være bekvem, naar dens Temperatur- og
Fugtighedsforhold er saadanne, at den
falder let og smuldrende for Redskaberne.
Landbo.1233. LandmB.1.442. 2.3) (nu især
i forb. m. Lejlighed olgn.) om tid, lejlighed
olgn.: belejlig; gunstig, der de en bekvem
Dag toge vare, da kom engang Susanna 60

ind. Sus. 15. (vi ihukommer eder) baade
paa høytiderne, og de andre beqvemme
dage, over de offere, som vi ofre.

1 Makk. 12.11(Chr. VI). (medicinske stude-
rende) som her have den allerbeqvemme-
ste Øvelse og Leylighed til at exellere ,

.

i deres Kunst. EPont.Atlas.II.198. der til-

byder sig en beqvem Leilighed at opløse
denne Knude. Etv.VI.56. VSO. Affyringen
skeer just i det beqvemme Øieblik. Ar-
chivSøvæsen.II.155. MO. jf. JPJac.I.127.
2.4) ^ om fartøj: som er nemt at styre
(manøvrere med). Wolfh.MarO.158. jf.: En
fuld og bekvem Ladning er saa stor
en Ladning, som Skibet bekvemt kan sejle

med, men heller ikke mere. Hage.^1183.

3) (især i særlige udtr.) om ting, forhold
olgn.: som ikke volder besvær, anstren-

gelse, ubehagelighed olgn. (jf. ubekvem).
3.1) *I beiler til et Afslag. Hvis jeg gav
det,

I

Blev Tingen høist beqvem for jer.

Da skjød I
I

Paa mig kun Skylden. Eieib.

Poet.ilI.438. Halsen kunde han beqvemt
(o: uden vanskelighed) bevæge, men det
var ogsaa Alt. HCAnd.V.134. en bog i et

bekvemt format I det er mest bekvemt at

have alle sine bøger i sit arbejdsværelse
j

(jf. 4:1) (han) lod i&e til at have travlt med
nogen Ting i Verden, men syntes ret be-
kvemt og velfornøiet at spadsere gjennem
den vide Verden. Ing.EF.IL91. 3.2) om
vej olgn.: let, behagelig (at færdes paa).
Veien (er) saa bred som vel mulig^. . i

alle Maader beqvem, comfortabel. Kierk.
XIV.127. da havde vi ikke Klubhytten,
som jo siden har gjort Turen (0: bjergbe-

stigningen) bekvem og næsten komfortabel.
Gjel.W.129. 3.3) om opholdsrum olgn.: be-
hagelig (at bo i); hyggelig (komfortabel
olgn.; jf. bekvemmelig 2). I dette Huus
ere ikkun faa beqvemme Værelser. VSO.
hans Stue blev holdt beqvem og elegant.
Heib.Pros.VIII.541. paa intet Sted kunde
(han) finde det hyggeligt og indrette sig
efter sit Ønske. I Prag landt han det ikke
beqvemt. smst.IX.235. sa.Poet.VI.77. Hauch.
MfU.108. nu næsten kun (om siddeplads
olgn.): gøre sig det he'k.vejxit''(„mage-
ligt" olgn.). (han) lænede sig tilbage og
gjorde sig det i det Hele taget saa be-
kvemt, som Pladsen tillod. JPJac.I.290.

4) (nu meget sj.) om person: som nødig
gør sig besvær; magelig; ugidelig. *jeg
har tænkt, han var uskadelig,

|
For gam-

mel, for beqvem til Hof-Intriger. Hrz.II.
208. Efterhaanden som Købmændenes Liv
gaar over . . til et Kontorliv, bliver deres
Legemer, hvor . . virksom deres Aand end
er, ofte fede, dovne, bekvemme. VVed.BB.
193. jf.: at ikke Nogen aandløst skal prise
sit Livs beqvemme og magelige Dage.
Kierk.V.122. (jf. 3.3:; f (han) gjorde sig
beqvem i en Lænestol. Winth.IN.40.

G) Bekvent-hed, en. (nu sj.; jf. Be-
kvemmelighedj. 1) [1] fskikkethed; due-
lighed; dygtighed. Hvorledes kand man
. . gaa til "^erks for at udforske en Per-
sons Beqvemhed til det Embede, som han
søger? Holb. Ep. II. 332. J8need.(Bahb.LB.
11.11). enhver fremmed, der ikke ejer ud-
mærkede Kundskaber og fortrinlig Be-
kvemhed tn det Fag, hvori han er sat.

Rentrykt »»/a 1919 16
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PAHeib.US.326. Basth.(Rahb.LB.1.417). da
du har kun to Grene (o: arme), staaer du
dybt under alle Underjordiske i Beqvem-
hed til Haandarbeide. Bagges.NK.52. Der
hører ikke liden Færdighed til at vove
denne Nedfart; jeg . . fandt derved be-
styrket, hvad Rousseau har fortalt om sin

Lethed og Beqvemhed (o: behændighed),

sa.DV. IX. 378. 2) [2] 2.1) [2.2] (landbr.)

Naar Jorden om Foraaret, efter at have
afgivet den overflødige Vintervæde, har
opnaaet denne Bekvemhed. LandmB.I.éGO.
2.2) [2.3] t lejlighed; (god) tid. De fleste

Læsere . . have sielden Tid og Beqvem-
hed til at igiennemgaae de Værker, som
foredrage Videnskaberne i en konstig og
sammenhængende Form. JSneed.I.d. 3) [31

(han maatte) trække en Trillebør ned ad
en Gang i Søndermarken. For at dette

kunde skee med større Beqvemhed, laante

Kongen ham sit Ridderbaand og fæstede
det selv til Trillebøren. Hauch. MfU. 119.

Aladdins høje Rang blandt Oehlenschlå-
gers Ungdomsværker beror . . især paa
den Bekvemhed, med hvilken han i Ho-
vedpersonen kunde legemliggøre Hoved-
træk af sit Væsen som Yngling. Brandes.
1.237. (jf. bekvem 3.2 :j Udi Provincierne
vare . . Veye giorte, hvoraf man endnu
seer Levninger, som tiene til Beviis paa
deres Herlighed og Beqvemhed. Holb.Ep.
V.109.

bekTemme, v. [be'kvæm'a] -ede, f -te

(Holb.Bars.III.2). (ænyd. d. s.; fra mnt. (ty.)

bequemen; jf. bekvem)
1) bringe i en vis (skikket, passende olgn.)

tilstand, l.i) f m. præp. efter: tilpasse;
indrette; lempe, (vi vil ikke) beqvemme
vor Tale om Guds Væsen . . efter For-
standens LeUighed. Mynst.Betr.I.145. vore
Børn . .have (ikke) at klage over os, naar
vi ikke oeqvemme vor Retskrivning endnu
mere efter Udtalen, end vi allerede have
giort. sa.Bl8.II.401. især (refl.) i udtr.he-
kvemme sig („rette sig") efter en an-
dens vilje: Det er mig laært min Dotter,
at du er kommen i bedre Tanker . . og
beqvemmer dig efter min Vlllie. Holb.Stu.
II. 3. PAHeib.8k.I.267.292. det vU In-
tet sige; du skal nok faae Lov til at

beqvemme dig efter min Villie. Gylb.II.
241. t.2) (især m. præp. i)l) om person:
faa, bevæge, formaa, overtale en til

noget. Moth.K402. hånd var til ingen af

deelene at beqvemme. JJuel.153. Den Syge
kan ingenlunde beqvemmes til at tage
Lægemidler ind. V80. \\ nu kun refl. .-be-
kvemme sig til, tidligere ogs.: lade sig
bekvemme til, (mere ell. mindre frivil-

ligt) faa ell. overvinde sig selv til ell.

lade sig formaa, bevæge, overtale til

noget, (nu næsten kun m. inf.: til at gøre
ell. undlade noget), endelig lod (han) sig
beqvemme til at slutte Fred og forlade
Landet igien. Holb.Hh.1.16. sa.Intr.L107.
(jeg) maatte beqvemme mig til at giøre

en Afbigt til min Kone. sa.GW.I.l. *Vil
min Augustus kun til Naade sig beqvemme,
I

Da skal jeg lade strax et Glæde-Vers udgaa.
Falst.Ovid.lll. jeg skulde tilforladelig før
have beqvemmet mig til at stiæle, end tU
at tigge det. Ew.VIII.52. *Hvis Thor sig

kan beqvemme . .
|
Til Qvindedragt at

bære. Oehl.XXIX.283. de Elskende havde
lovet at finde dem i hin SkUsmisse, hvortil

10 de dog kun med stor Vanskelighed be-
qvemmede dem. Hauch.IV.346. de (ned-
satte) sig paa en Fjeldhøjde, hvorfra de
ikke kunde bekvemme sig til at bryde op.
JVJens.Br.ll5. jf. : hun tænkte ikke læn-
gere på det, der gik forud, inden hun i

sin tid bekvemmede sig til (o: at gifte sig

med) Lind. Hjortø.F.162.
\\

(sj.) obs. („føje
sig", „give efter"): Hun vil nok giøre Mod-
stand en Tid lang; men kommer dog at

20 beqvemme sig. Holb.LSk.II.3.

2) f passe med ell. for; anstaa; stemme
overensmed; sømme sig for. (opr. refl. :) ude-
lat (er) alt hvis som (o : hvad der) ikke kunde
beqvemme sig med voris Kongelig Sou-
veraine Arve-Regærings Ret. DL. Fort.

(abs.:) Vel hafde jeg ynsket at faae et

andet Verbum . . som kunde nettere be-
qvæmmet sig. Gram.Breve.90. \\ uden refl.

pron. om der (i min tale) er noget, som
30 smukt er, og vel beqvemmer historien

(1871 : dersom den . . er smuk og træffendej^

det vilde jeg og selv gierne; men er det
ringe og maadeligt, saa er det saa viit, jeg
har formaaet. 2Makk.l5.39(Chr. VI). *Een-
foldig Ord og Tone best

|
Med Hiertens

Andagt stemmer,
|
Og sitsomme Gebærder

meest
|
Guds-Dyrkelse beqvemmer. Beenb.

11.90. *Plump Snak . .
|
Beqvemmer („hører

hjemme i") Borgestuer, smsi.54 7. *(du) lærer
40 nok at blive til

|
Hvad som din Stand be-

qvemmer. JFriis.128. *Naar jeg kun i mit
Speil mit Skiæg og Haar beseer,

|
Saa seer

jeg Frieri beqvemmer („klæder") mig ej

meer. Helt.Poet.128. Ogsaa blev jeg herved
Skolens Vicedux, hvilket ikke altid be-
qvemmede („passede", „behagede") mig saa
vel. Bahb.E.L137.
bekvemmelig:, adj. [be'kvæm'ali]

Høysg.AG.5. adv. d. s. ell. -t, (f) -en. (glda.

50 d. s.; fra mnt. bequemelik, ty. bequemlich^

jf. æda. kvæmlik (se bekvem^; især som
adv.; nu 1. br.) 1) (nu næppe br.) svarende

til bekvem 2: passende (tjenlig, god olgn.).

(du) sendte dem brød beredt af himmelen
uden arbeide, som formaatte at give alle-

haande lyst, og al beqvemmelig smag
(1871: og passede til hvers Smag^. Visd.

16.20(Chr.VI). (som adv.:) mange Borgere
. . gave Lectioner for deres Sønner, hvor-

60 ledes de beqvemmeligen (o : bedst) kunde
forraske deres Fiender. Holb.Berg.92. (et)

Spørgsmaal, som i vore Tanker beqvem-
melig kan giøres i Anledning deraf. Ew.
VI.72. Deres Bud (kan) beqvemmelig . .

gaae hen at lægge sig, i Stedet for at bære
Deres Blad om. Bahb.Tilsk.1795.633. jf.:
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de talede med hverandre beqvemmeligen
(1871 : paa værdig Viisj. 2Makk.l4.22(Chr.
VI). 2) svarende til bekvem 3: magelig;
behagelig olgn. (man skal) indstævne alle

Creditorerne saa betimeligen, at de be-
qvemmelig (o: i ro og mag) kunde møde.
DL.5—14—42. (de) gaae til Fods, og det
heel beqvemmeligen, saasom den heele
Strand-Gade er belagt med store flade
Steene. Holh.Berg.80. Suhm.Il.57. *I kom-
mer saa beqvemmelig afsted,

|
I magsom

Hængekarm. Rahh.SkuespI.93. beqvemme-
lige Værelser. MO. Bekvemmelig:-
ked, en. flt. -er. 1) [1] f bekvemhed (1);
skikkethed. man (kan) ikke negte, at jo
Musiqven (ved brugen af noder) fik en
større Beqvemmelighed (o: blev lettere at

udøve), og bragtes til en Slags større Fuld-
kommenhed. Holb.Ep.I.187. 2) [2] det for-
hold at være fri for besvær, anstrengelse,

ubehageligheder olgn.; behagelighed; ma-
gelighed, jeg (begyndte) at grave . . ind
i Klippen, for at faae meere Rum til min
Beqvemmelighed. Bobinson.1.115. Hytter,
hvis faa Beboere feilte alt det som tiener
til Beqvemmelighed („komfort") og For-
lystelse. Ew.VI.3. den fremmede Dragt,
der passede ham saa godt og havde saa
meget tilfælles i Bekvemmeligheden med
hans gamle Vams. Ing.EF.VI.57. Her maa
lægges en Bro til de ærede Tilskueres
Beqvemmelighed. Heib.Poet.1.396. saa naa-
ede den Drivhuset, hvor den istørsteBe-
qvemmelighed .. kunde smutte ind. B^C
And.VII.157. Tabte hun Noget paa Gulvet,
lod hun det ligge, til hun engang ved Lei-
lighed kunde med Beqvemmelighed
(„uden besvær") tage det op. Gulb.V.119.

II t bruge sin bekvemmelighed, gøre
som det passer en, er en belejligt, „vi talte

om, at jai kun kan give ham en halv
Time nu, men jai kommer igjen siden."— „Ja, det gjør Intet. Brug De kun Deres
Beqvemmelighed." Hrz.X.322. \\ nu især i

udtr. som indrette noget efter, sørge
for ens (ell. sin egen^ bekvemmelig-
hed, o; som det passer en bedst. Vi reiste
ganske efter vor Beqvemmelighed. Kierk.
VI.123. han havde ingen elsket Ægtefælle
til at bestyre Huset . . og sørge for hans
egen Bekvemmelighed. Goldschm.II.82.
Schand.SF.290. Vi paalægger ikke vore
Gæster nogen selskabelig Tvang. De skal
faa Lov til at indrette Dem ganske efter
Deres egenBekA^emmelighed.Powif.jLP. FJJ.
15. 3) (konkr.; i olm. i flt.) om hvad der
gør det bekvemt for en i livets (ydre, dag-
lige) forhold; nu næsten kun om hvad der
skaffer en velvære, hygge, behagelig-
hed i ens bolig (jf. Udenomsbekvemme-
lighed(er)^. (den) Epoke, i hvilken en Na-
tion ved VidensKaberne og Konsterne for-
hverver sig nye Indsigter og Beqvemme-
ligheder. JSneed.1.263. Blikkenslageren
forfærdiger allehaande Redskaber, Kar og
Beqvemmeligheder baade af Messing-

blik og fortinnet Jernblik. Hallager.287.
(slottet var) rigeligt forsynet med Boskab
og allehaande Bekvemmeligheder. Ing.
KE.I.137. Winth.VIII.152. Selskaber og
fin Levemaade og kostelige Retter og
alle Livets mange andre Bekvemmelig-
heder. VBeck.LILI.33. (han) trampede i

Gulvet, hvis han fandt sin Pibe for løs
eUer for fast stoppet . . Datteren (havde)

10 maattet gjøre alle den Slags Bekvemme-
ligheder i Stand tU ham. Schand.F.342.
Villaen var . . en med en Mængde ube-
kvemme Bekvemmeligheder udstyret Mi-
niaturudgave af en Herregaardsbygning.
Tops.II.139. 4 å 5 Værelser med alle Nu-
tidens Bekvemmeligheder. CMøll.PF.291.
en 3 Værelsers Lejlighed med Entré, Køk-
ken, Pigekammer og øvrige Bekvemme-
ligheder. Esm.I.70.

20 \ bekvinde, v. [be'kven'a] (spøg.) refl.

:

gifte sig (med en kvinde). *Hvis nogentid
jeg faaer i Sinde

|
. . mig at beqvinde.

Wess.250.
\ Bekymmer, et. (f^-a sv. bekym-

mer; jf. gkla. bekummer (fra mnt. be-
kummerj) d. s. s. Bekymring(er). hendes
utrættelige, faste Hånd . . fjærnede fra
ham al det små Bekymmer i det daglige
Liv her hjemme og på Skolen. Kidde.JÆ.

^ 11.89. t bekymmerlig, adj. (ænyd. d. s.,

sv. bekymmerlig; af bekymre; jf. holl. be-
kommerlijk, ty. kiimmerlich) i) d. s. s. be-
kymret. Saa meget bekymmerlig Pompejus
var, saa . . fulde af Forhaabning . . vare
hans . . Officiers. Holb.Hh. 11.404. Gud
dømmer mildere om Vildfarelser, som
flyde af en bekymmerlig Eftersøgning,
end visse magelige, feede og veltrivende
Conformister. sa.Ep.I.140. sa.NF.1.6. den

40 bekymmerlige Umag, man har for at
skaffe sig (noget). Høysg.S.llO. Han blev
ret bekymmerlig i sit Sind. VSO. At søge
bekymmerligen efter noget. VSO. 2) om
en tilstand, som medfører bekymring; kum-
merlig (sørgelig), det Svar, Kong Saul
fik, da han engang i sørgelige og bekym-
merlige Omstændigheder spurte Qvinden
i Endor. Hersl.Salv.l9. denne Mangel (paa
et levebrød) foraarsagede , at (forlovelsen)

50 blev langvarig og bekymmerlig. Seidelin.

248. VSO.
bekymre, v. [be'køm're] bekj^mre.

Høysg.AG.103. -ede. vbs. -ing (s. d.); jf.
Bekymmer. {ænyd.hekixmre, fsv.bekymbra ;

fra mnt. bekummeren (bekumberen), ty.

bekiimmern; jf. Kummer)
1) (nu vel kun m. overgang til bet. 2) i

alm.: gøre bedrøvet; volde uro (jf. Be-
kymring 1, bekymret i). Da angrede Her-

60 ren, at hånd havde giort mennisket paa
jorden; og det bekymrede (1871: bedrø-
vede^ ham i hans hierte. lMos.6.6(Chr. VI).
intet kan bekymre ham meer, end naar
det gaaer hans Broder ilde. Eiv.IV.201.

Il
bekymre sig ell. bekymres, være

bedrøvet; sørge, hvem vU bekymre sig i

16«
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disse frydefulde Øyeblik? Wand.Stedm.
32. jeg (havde) intet Videre at gjøre end
lønligen at bekymres eller glædes. Kierk.
V.38.

2) m. tanken paa fremtiden, aandelig ell.

timelig velfærd olgn. (m. h. t. en vis van-
skelighed, et ansvar, en besværlig pligt olgn.)

:

fremkalde ængstelige, urolige tanker;
volde bekymring (2); gøre bekymret (2).

*ieg (har) dette Barn, der og bekymrer mig.
Jacobi.SBr.256. *Sligt Savn bekymrer dybt
mit . . Sind. PMøll.(1848).Ll28. PalM.III.
235. hendes Undergang nærmer sig, men
det bekymrer hende ikke. Kierk. 1. 202.

IJ
nu (1. br.) kun refl.: bekymre sig, føle

(gøre sig) bekymring (2); være bekymret (2).

(især m. præp. for ell. sjældnere (mest om
nærværende forhold. VSO.) m. præp. over^.
Bekymrer Eder . . ikke for den anden
Morgen; thi den Dag i Morgen skal be-
kymre sig for sit Eget. Hver Dag haver
nok i sin Plage. Matth.6.34. hvo iblandt
Eder kan lægge en Alen til sin Væxt,
enddog han bekymrer sig derfor (1907:
ved at bekymre sig)? smst.6.27. Høysg.S.
116. At bekymre sig over sin Ægterølles
Sygdom. VSO. Hun begyndte . . at be-
kymre sig for mig og trak mig med i

Kirke. AndNx.DB.107. (Jf bet. 3:; Be-
kymre jer kun intet om Sagen Monsieur;
Jeg vil opspinde noget, hvorved I skal
blive hiulpen. Solb.Tyb.1.2. Bekymre sig
om en andens Velfærd. Søysg.S.65.

3) m. svækket bet.: fremkalde forestilling

om og følelse af en vis afhængighed,
forpligtelse, omsorg, interesse, opta-
gethed (af noget) olgn. (jf. bet. 2). „*Peer
og Poul har samme Dom."

|

— „Peer og
Poul mig ei bekymre" (o : bryder jeg mig
ikke om). Heib.Poet.X.384. Det skal ikke
bekymre Dem I min Kjæreste . . vil med
Glæde følge Dem Allesammen hjem. Gylb.
1.178.

II
nu kun refl., i udtr. bekymre

s ig om , lade sig noget være magfpaaliggende

;

bryde sig om; interessere sig for; tage
sig af; tænke paa. Mange leve hen i

Taaget, og bekymre sig alleene om at
æde og drikke. Holb.Plut.II.4. Høysg.S.116.
(man) behåver . . ikke at bekj^mre sig
stort om nogen anden regel end at skrive,
som man tåler. sa.AG.103. de tydske Førster
. . bekymrede sig . . om at vælge en mægtig
Keiser, der kunde beskierme . . Christen-
heden imod Tyrkernes . . Magt. Schytte.
UB.I.5. man (bør) lære at kiende sig selv
førend man bekymrer sig om andre. Ew.
VI.62. det var ikke Mandfolks Sag at
bekymre sig om Kiøkkensager. Engelst.
Qvindekj.248. (de) bekymre sig (kun lidet)

om at vorde visere og bedre. Mynst.Betr.
1.112. *jeg bekymrer mig ikke stort

|
Om

Værket, som en Poet har gjort. Heib.
Poet.X.231. nu kun (spørgende ell.) nægtende:
det skal du ikke bekymre dig om

j olgn.

Il
(nu næppe br.; til dels m. overgang til

bet. 2:) bekymre sig med, være ivrigt

ell. uroligt optaget af (noget besværligt, vig-
tigt olgn.). jeg vil aldeeles ikke bekymre
mig med noget Examen, som kand sette
mit Sind udi U-roelighed, men jevnt troe
alt hvad de fleste got Folk udi Staden
troe. Holb.MTkr.342.
bekymret, part. adj. [be'køm'raf] (jf.

bekymmerlig^. 1) (især relig.) til bekymre
1: bedrøvet; ængsteligt urolig, (præsterne

10 skal) trolove og vie (folk) tilsammen, og
. . undervise deris bekymrede Samvittig-
heder. DL.2—8—1. der hun . . plagede
ham meget, da blev hans Sjæl bekymret
indtil Døden. Dom.16.16. jeg er bleven
bekymret og taler ikke . . Jeg tænkte
paa de fordums Dage, paa de længst hen-
rundne Aar. Ps.77.5. At opmuntre og trøste
de bekymrede Siæle. VSO. Naar en Ven
. . er i haard Sygdom, saa er man be-

20 kymret; er han i Dødens Vaande, er man
bedrøvet; men døer (han), da bliver man
sorgfuld. PEMull.^90. *0 Frelser! til be-
kymret Sind

I

Du gaaer ad lukte Dørre
ind. Ing.BSE.VII.84. *For den Bekym-
rede (har hun) et kjærligt Ord. Bødt.46.
være bekymret over noget

j
MO. 2) til

bekymre (sig) 2: som føler (er tynget af)
ængstelig omsorg, alvorligt ansvar,
pligt olgn.; urolig; omsorgsfuld, (især m.

30 præp. for^. Hånd var bekymredt for ham.
Moth.K388. Er Du syg, Frus? Hvad? Og
Fuldmægtigen mønstrede ham med en
bekymret Moders Omhu. Schand.TF.II.103.
(om velfærd, udkomme olgn.:) fattige Men-
nisker, som ere bekymrede om (nu: forj
deres Brød. Holb.HAmb.1.2. Det er natur-
ligt, at enhver er bekymret for sin Vel-
færd. VSO. han er meget bekymret for,

hvordan han skal faa sin gæld betalt
\

40 3) (nu næppe br.) til bekymre 3: ivrigt
ell. ængsteligt optaget af. (m. præp. for
ell. om og inf). jeg drømte en drøm; og
min aand blev bekymret for at vide
drømmen (1871: saa at jeg maa vide
Drømmen^. Dan.2.3(Chr.VI). I ere bekym-
rede om at viide Krigens Udgang. Éolb.
Ul.III.3. Et Baghold vare de bekymrede
for at sætte. OGruldb.(MO.). ethvert Men-
neske bør være bekymret om at arve

50 Himlens Salighed. Kierk.IV.154. C3 -hed,
en. (1. br.) [2:] Der var for Karl noget
rørende i den Tone af Ligestillethed og
af skjult Bekymrethed, hvori Onkel Jørgen
i Dag talte til ham. JakKnu.G.167. Be-
kymring, en. [beikøm'reii] flt. -er. (ænyd.
bekumring, fsv. bekymbring; fra mnt.
bekummeringe, jf. ty. bekiimmerung) vbs.

til bekymre (jf. Bekymmer^. 1) til be-
kymre 1: bedrøvelse; ængstelig uro (m.

60 overgang til bet. 2). jeg vil formindske
Brøds Forraad i Jerusalem, at de skulle

æde Brød efter Vægt og med Bekymring,
og drikke Vand efter Maal og med For-
færdelse. Ez.4.16. Bekymring gjør gammel
før Tiden. Sir. 30. 26. *Ingen Bekymring
skal kunne mig bøie,

|
Intet skal gjøre
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mit Hjerte forsagt. Kingo.266. *(jeg er)

Uforsagt, naar andre plager
|
Med Be-

kymring deres Sind. atuh.^ 51. *vi følte

Bekymringer mindre,
|
saa tit som en

Ven med os led. PAHeih.US.609. 2) til

bekymre (sig) 2: ængstelig følelse (af
ansvar, pligt, omsorg olgn.) m. h. t. til

(aandelig ell. timelig) velfærd. Vildfarelse
. . er lige saa stort Kiendemærke paa en
ægte, som en blind Orthodoxie paa en i"o

u-ægte Christen; Thi det første giver en
Bekymring tilkiende, det andet en Do-
venhed. Holh.Ep.I.UO. sa.NF.1.6. Hiin
Samling vil . . nære hos den Enkelte en
alvorligere Selvprøvelse, en dybere Be-
kymring om sig selv og for sig selv.
Kierk.V.36. jf: Naar et Foretagende (o:

den trojanske krig), der er et heelt Folks
Bekymring, forhindres. smst.III.107. \\m.
h. t. udkomme olgn. denne Verdens ±ie- 20

kymring og Rigdoms Forførelse qvæler
Ordet, og det bliver uden Frugt. Matth.
13.22. Du med Bekymring gaaer og sørger
for dit Brød. Helt. (MO.). huuslige Be-
kymringer. Eiv.VII.109. et Knippe Be-
kymringer fylder ingen Mands Madpose.
FAIIeib.Sk.III.66. At vaage for Rigdoms
Skyld fortærer Kjødet, og Bekymring
(Chr.VI: omhuj for den driver Søvnen
bort. Sir.31.1. \\ om omhu, omsorg olgn. 30

Marthal Marthal du giør dig Bekymring
og Uro tChr. VI: du bekymrer dig, og
forvirres) med mange Ting. Men Eet er
fornødent. Luc.10.41 (ofte brugt som talem.).

(3^9 forsømte) ikke mine andre Sysler.
Tm jeg havde stor Bekymring for min
lille Gedde-Jord. Robinson. 1. 249. Blev
Nogen i Familien syg, vare de idel Be-
kymring. Gylb.(1849).X.48. Hver Enkelt
. . behøver ikke at omfatte hele Samtiden 40
i sin landsfaderlige Bekymring. Kierk.
IV.279. jf.: (han) havde været sine Foræl-
dres Sorg, sine Søskendes Bekymring, sine
Venners og Velynderes Skuffelse og Skam.
Pont.LP.V11.163. nu næppe br. (m. svækket
bet.; jf. bekymre 3, bekymret 3j; Ager-
dyrkelsen i Dannemark , . er ene og alene
overladt til Bondens Bekymring og Viis-
dom. Oecon.T.I.30. O bekymrings-fri,
adj. [2] (nu næppe br.) fri for (timelig) be- 50
kymring; sorgfri. Leilighed aabnes ham
til . . at berede Huustro og Børn et be-
kymringsfrit Liv. FGuldb.(Rahb.LB.II.
126). VSO. MO. \ -sten, en. (poet.) tung
bekymring (2). *Min Krop er svag, men
dog er Sindet meere bunden,

|
Der ligger

daglig paa en haard Bekymrings-steen.
Falst.Ovid.99.

\ bekæfre, v. [be'kæ-'fra] (dagl, spøg.)

skaffe (en) en rus (kæfert); drikke fuld.
Vil Du bekæfre ham, Gamle. Schand.V
V.49.

bekæmpe, v. [be'kæm'fea] -ede. vbs.
-else. (efter ty. bekårnpfen) 1) (sj.; „bruges
meest figurligen." VSO.) G) føre strid
med; kæmpe med; bekrige (1). *i den

60

Smule Land
|
Bekæmpe Kongesønnerne

hverandre. Oehl.XII.17. den Dreng, han
i dødelig Forbitrelse havde bekæmpet.
Goldschm.I.219.

\\
(billedl.) *Har Gud vi

dyrket
|
I Sandhed og i Aand,

|
Bekæmpet

Mørket
|
Med Ordets Sværd i Haand.

SalmSus.354.1. *Der er et helligt Værge
[

Imod al Verdens Nød:
|
Den Tro, som

flytter Bjerge,
|
Bekæmper Sorg og Død.

Ing.RSE.VII.130. 2) (især GJ; overf.) om
fare, fristelse ell. aandsretning olgn.: mod-
virke; modstaa; søge at tilintetgøre;
faa til at ophøre. *Alt hvad dit Hjerte
vil

I
Fra Himlen vende,

| Som Mørkets
Gjøglespil

I
Bekæmpes (Brors.221: over-

vindes^ skal. SalmHus.464.3. *Der er ingen
Synd at bekæmpe,

|
Der er ingen Sorger

at dæmpe. Grundtv.SS.IV.408. (han havde)
store Farer at bekæmpe blandt de vilde
Hedninger. Ing.EF.I.129. Winth.Digtn.259.
Bekæmpelse af Overtroen paa Papirskon-
stitutioner og juridiske Formaliteter. J3ø^d.
(Sibb.II.ni). Fremskridtene med Hensyn
til . . Bekæmpelsen af . . ondartede Syg-
domme (tør) maaske endnu ikke siges at
være . . store. VortHj.IIl.l. (om person:)
*Den, som du agter meest, jeg helst be-
kæmper. IIeib.Poet.1.375. \\ især om stærke
følelser ell. lidenskaber: betvinge; ned-
dæmpe; beherske. Kjærlighed er en fix
Idee! . . den kan bekæmpes, den beroer
alene paa vor Villie. SCAnd.II.186. En
Slags Lyst føler jeg til at reise derover
. . men jeg bekæmper denne Lyst. smst.
XII.317. jeg (lovede) mig selv, mandigen
at bekæmpe min opblussende Lidenskab.
Gylb.KV.57. sa.Novel.II.75. Hun staar et
Øjeblik, brister heftigt i Graad, men be-
kæmper den med det samme. Esm.II.154.
(refl. :) *hun blev dog ikke vred . .

|
Hun

er from, hun sig bekjæmped. Winth.I.169.
G» Bekæmper, en. (1. br.) til bekæmpe (i
og) 2. *Stormens høie Bekiæmper('o;jPrede-
riklV). Ew.I.166. tt Mysticismens ivrigste
Bekæmpere. Ing.EF.III.86. Efter at have
været Wagners Forkynder har (Nietzsche)
udviklet sig til hans lidenskabeligste Be-
kæmper. Brandes.VII.597.

\\ Lidenskabens
Bekæmper, Skeptikeren over for Poesi,
Erotik. Schand.F.452.

t bekebe, v. {ænyd. d. s.; jf. mnt. be-
kopen, bedrage ved køb) købe til (at gøre
noget); underkøbe; bestikke, det store
Slag ved Bornehoved, da de Ditmarsker
. . havde ladet sig bekiøbe af (Valdemar
IFs) Fiender. EPont.Men.III.447.
belaane, v. [be'lå-na] -te. vbs. -ing»

(jf. SV. belåna, ty. beleihen; især jur.}

bruge noget som pant olgn. for et laan;
laane penge paa (noget, der overlades til

sikkerhed, som pant ell. prioritet), (han)
havde pantsat, belaant og prioriteret lige
til Grisene i Moders Liv. Esm.L156. Kredi-
tor (vil), naar Skyldneren benægter Gælds-
brevets Rigtighed være udeluKket fra at
transportere eller belaane det.Deuntz.C.104.
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et fordægtigt Papir (o: en aktie), der var
mindre vel egnet til Belaaning og Penge-
anbringelse. Tietgen.(189o).lll. PoUNslOOT.
8. Huset viste sig at være belaant helt op
til Rygningen. AndNx.DM.189. Belaa-
ner, en. (især jur.) person (institution),

som belaaner noget. PoU^/olOOT.S.
belad, part. adj. se beladt. belade,

V. {ænyd. d. s., fsv. belada; fra mnt. (ty.)

beladen; lam i præs.; jf. beladen, beladt)

1) t læsse (lade) paa; belæsse (jf. belaste 1).

belader (1871 : belæsser^ eders dyr. iMos.
45.17(Chr.VI). (uegl.:) jeg (vil) giøre Je-
rusalem til en tyngselssteen for alle folk,

alle, som vil belade sig med (1871: løfte

paa) den, skal aldeles sønderskæres. Sach.
12.3(Chr.VI). 2) (nu hm bibl.) overf.: (be)-
tynge; bebyrde; besvære; refl.: betynge,

besvære sig (sin samvittighed, sit sind olgn.).

(ingen maa) vanhellige Israels Børns hel-
lige Ting . . ikke belade sig med Mis-
gjerning og Skyld. 3Mos.22.16. hvorledes
skulde ieg . . belade mig med saa mange
verdslige Bekymringer og Uroeligheder,
der følger med et Gods. Seidelin.250. be-
ladt, pa7-t. adj. Cbeladen. DL.2—19—3.
Holb.MThr.291. Lund.(Bahb.LB.I.187). nu
hun dial.(Esp.41o), se bet. 3. — f belad.

Reenb.I.90). {ænyd. beladen, beladt, egl.

perf. part. af belade; foræld, ell. (i bet. 3)
dial.) 1) ^iZ belade 1: belæsset. Vi komme
ud af lærde Seminarier, som Cameeler,
beladne med Bøger. IIolb.MTkr.291. jf.
(uegl.): de fleste (friere) kom tilbage be-
ladte med Kurve. Ew.VI.16. || om skibe:

belastet; (tungt) lastet. Sort.RS.G2':
Skibet, som var beladt med Folk, var
synkefærdigt. Mall.SgH.57. * Langt borte
tungt beladne Skibe gaae. Lund.(Rahb.LB.
1.187). *(et skib) Med dejligt Klæde og med
Vin beladt. Grundtv.PS.IL187. Heib.Poet.
III.168. jf.: *Trindt paa Hav og Sø og
Strømme

|
Rigtbeladte Snekker svømme.

Blich.D.11.57.
||

(især poet.) forsynet, ud-
styret med noget tungt (tyngende). *Hver
liden Kvist er med Frugter beladt. Grundtv.
PS. VI.478. *hvor dybt sørgmodigt hælder
I
Granens Top, med Snee beladt. Winth.

V.148. *En Ungersvend de slæbte
i

Med
Lænker beladt. smst.IV.112. Beladt med
Kager, Frugt og flere blanke Sølvstykker,
iulgte jeg hende. HCAnd.1.67. 2) til be-
lade 2: (be)tynget; bebyrdet; besværet;
om sygdomme olgn. : (fattigforstanderen skal)
have Tilsyn, at de, som med smitsomme
Syger ere beladne („befængte"), ikke be-
smitte de andre. DL.2—19—3. de med ve-
nerisk eller anden anstikkende Svaghed
beladte. Beskr.^o/iol773. De der ere be-
ladte med Forstoppelser i Underlivet.
Tode.ST.II.8. Blich.I.121. til Straf for min
Ugudelighed blev jeg i en Ruus beladt
med . . St. Veits Dands. Ing.KE.1.99. Du
har mig til bedste, fordi jeg er beladt
med denne Klumpfod. PMøll.1.364. jf. Esp.
415.

II
om ulykke, tunge kaar olgn.: *En

Bondemand var hart belad
|
Med en for-

bandet Qvinde,
|
Gav hannem Knur, og

lidet Mad. Beenb.I.90. jeg var beladt med
(„tynget af") 6000 Rigsdalers Gjæld. Gylb.
111.210. jf.: (han var ikke) beladt med
nogen naturlig Ubeqvemhed til at tie.

Ew.VI.169.
II
om andres vrede, uvilje olgn.

Brors.35. Beladt med Balders Vrede, gaaer
Frithiof i Landflygtighed. Heib.Pros.V.12.

10 (han gik) overøst med Skjænd (og) beladt
med Fru Haldorfs Vrede og Bettys Mis-
fornøielse. Gylb.II.32.

|| om (stærk) liden-

skab (elskov) olgn. (jf, bet. B). Han havde
aldrig tilforn været beladt med denne
Passion (o: hærlighed). Suhm.II.196. JP
Jac.1.110. 3) (bomh.) beladen, forlegen;
benovet (spændt); i knibe. Lasse løftede igen
Knoen, han var svært beladen. „Kanske
du kunde være et Gran stille da?" . .

20 Lasses Kno . . faldt mod Døren. AndNx.
PE.I.292. jf. Esp.415.

t belaikke, v. {ænyd. d. s.; jf. sv. be-
lacka, holl. belakken, eng. belack) tillægge

(en) en fejl, mangel (lak); tale ilde om;
bagtale, (jf. beklakke, beklikkej. Moth.L
20. *Blant alle dem, som du belyver og
belacker

|
Tror jeg vel, at jeg ej den

allerførste var. Bose.Ovid.1.69.

t belang^e, v. {ænyd. d. s.; fra mnt.
30 ell. ty. belangen; jf. eng. belong) 1) egl.:

anmode om (noget); kræve; forlange, (især
jur.:) han forfølges, arresteres, belanges
(o: stævnes) for Retten med Beskyldninger
baade for Tyverie og Hexerie. Gram.Breve.
131. jf. Stampe.1.239. 2) d. s. s. anbelange.
hvad denne saa kalden arrest belanger
(o: angaar), da var den ikke andet end
en forkyndelse om til stede blivelse. Holb.
Ep.(BruunsUdg.V.303). \\ i præs. part. Der-

40 for dømme ingen eder i mad eller i drikke,
eller hvad nogen høytiid, eller nye-maane,
eller sabbater er belangendes (1819: i

Henseende til Høitider osv.). Col.2.16(Chr.
VI). især brugt som præp.: angaaende;
med hensyn til. Belangende den Rang,
og de Værdigheds Grader, som i agt tages
blant Undersaatterne, da hører det den
høje Øvrighed til at anordne og give
Fortriin. Holb.NF.II.115. sa.JH.1.573. Jeg

50 har talt med ham belangende Eders Sag.
vAph.(1764).
belaste, v. [be'lasda] -ede. vbs. -ning

(s.d.). {æ7iyd. d. s.; fra mnt. (ty.) belasten;
især i perf. part.)

1) d.s. s. belade 1. l.i) (især fO) lade med
tung last (tunge byrder); belæsse (timgt).

Et med Tøndegods belastet Skib. VSO.
JPJac.1.239. (æslet vender) fuldt belastet

hjem (o: med hø). Bille.Italien.II.334. *Her
60 vil Bien sætte sig,

|
sugende den gule

Honning;
|
tungt belastet atter ilyve(hjem).

Drachm.VS.199. en tungt belastet jærn-
banevogn

\
olgn. jf. (om tunge smykker):

(det var) muligt for en Brud af rig

Slægt at møde ganske solidt belastet. Un-
der (landesorgen) i Anledning af Frederik
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II's Død befaledes det, at ingen . . maatte,
saalænge Sorgen varede, bære mere end
tre Kæder. TroelsL.X.139.

\\
(sj.) m. byrden

som suhj.: *Jeg kunde . . Byrden hæve,
som mig længst b elasted. Pali¥^.J.damH.J,

238. 1.2) ^ lægge en vis vægt paa en (sik-

herheds) ventil (jf. Belastning 1.2J. (paa
en dampkedel) er Ventillegemet belastet,

saaledes at det aabner sig ved et vist be-
stemt tryk, der altsaa ikke kan overskri-
des. Hag.IX.476. Scheller.MarO.

)|
(bygn.)

lægge en vis vægt paa en bygmngskon-
struktion for at prøve dens styrke (jf.3e-
lastning I.2).

2) (fys.; 1. br.) give (en dynamo) en vis

strømstyrke, se Belastning 2.

3) Y m. h. t. paalæg af pengeafgift olgn.

3.1) paaføre udgift, bekostning olgn.;

debitere en (for et beløb). Naar De har giort

dette Udlæg for mig, vilde De behage at

belaste mig dermed. VSO. Deres Konto
er stærkt belastet. Jørg.YD.83. Hage.n209.
3.2) om told, som lægges paa (en vare),

porto, som opkræves (for postsager) olgn.

Olie er belastet med en Told af 90 frcs.

pr. Ton. Pol."-*/51903. Pakker fra Udlandet,
der ikke er belastede med Postopkræv-
ning. Krak.l919.1.192.

4) (overf.) tynge; besvære (jf. belade
2). 4.1) (især t3j m. h. t. anstrengelse, tunge
kaar, ulykke olgn. Han skal paa-agte, at

Mandskabet ikke med meere Arbejde be-
lastes, end de kan bestride. FrVsKrigs
Art.§200. den Tiid Landet var allerede
med Forpantninger saa stærk belastet.

KSelskSkr.IV.45. *Da føler de dem ret som
husvild Skare,

|
Forstødt, belastet med en

svær Forbandelse. Drachm.DM.116. sa.VS.
180. Vi skammer os over vor Fejghed.
Og vi tænker, det er da godt, at vi ikke
alle er i lige Grad belastede dermed. M
Font.SK.35. (især spøg.:) en noget bela-
stet samvittighed, 3; en mindre ren,

ikke helt god samvittighed, (han havde) en
noget belastet Samvittighed i Henseende
til det berørte Punkt. PontFi.i5 7.

||
(med.)

i perf. part. om person, som fra fødselen er

præget af ell. (især) har anlæg (er dispone-
ret) til visse sygdomme (især af sjælelig art

:

abnorme tilbøjeligheder olgn.) ; arvelig dis-
poneret (i sygelig retning); degenereret.
KPont.(DTidsskr.1902.506). arveligt bela-
stede, kadaverblege Svæklinge med ind-
faldent Næseben. OBung.Y.43. det arveligt
belastede Individ (holder sig) paa Grund
af særlige medfødte Egenskaber . . paa
Forbryderbanen. Hovedst.*y8l913.3.sp.l. 4.2)

(l.br.) drukken; beruset („anløben"), ikke
blot havde Bryllupsgæsterne . . Anledning
til at møde mere belastede end ellers. .

.

Menighedens sidste Hold, alle de uind-
budne, kom da „siden drukne og ubesin-
dige til Kirken". TroelsL.XI.34. en Stemme,
der . . var temmelig belastet. JakKnu.S.66.
Belastning, en. flt. -er. vbs. til bela-

ste. 1) til belaste 1; ofte konkr., om det,

hvormed noget er belastet, l.l) (især CP^ til

belaste l.i. (den svømmende havde ikke) anden
Belastning (o: andet, der tyngede) paa sig
end sine Drejlsbukser. AÉohl.MP.1.247.

|{

.^ d. s. s. Bestuvning. Sal. II. 784. I.2)

til belaste 1.2. Belastning af en Sikker-
hedsventil. TeknMarO. ScMler.MarO. Il

(bygn.) belastning af en bro i olgn. (jf.
Belastningsprøve. OpfB.^1.492). spec:

10 de samlede ydre kræfter, der virker paa
en bærende konstruktionsdel i en byg-
ning (en bjælke, hvælving osv.). det (er)

rigtigt at udregne Vægten af de forskel-
lige Mure med deres Belastninger og give
Fundamenterne Bredder . . i Forhold dertil.

Ghiudtzm.Husb.68. LandbO. 1.462. Sal.UI.
858. 2) (fys. ; 1. br.) til belaste 2 ; især om den
elektriske spænding (strømstyrken) i dy-
namomaskiner olgn., udtrykt i kimvatt, heste-

20 kræfter ell. i ampérer. Hag.1.393. 3) (jf. be-
laste 4.1; med.) arveligt anlæg (aisposi-

tion) til en sygdom. Hag.1.393.
belave, v. [be'la'va] -ede. vbs. (sj.) -else

(Saaby.''). « vAph.(1764); dannet af lave
i tilslutning til berede olgn.; jf. belavet;
især dagl.) henlede ens opmærksomhed (paa
at noget forestaar, vil ske); (for)berede (en
paa noget, især noget ubehageligt), (næsten
kun m. præp. paaj. Jeg kommer for at be-

30 lave Dem paa . . at vi i Aften har en Giest.
Bagges.Arrest.36. vi (skal) belave Publikum
paa, at der er al Grund til at vente Indfø-
relsen af en Reform. DagbU^lsl859.1.sp.3.

II
især refl.: gøre sig rede til ell. være be-

tænkt paa (at gøre) noget; berede sig paa.
det er Penge, som De maa belave Dem
paa (0: at oetale). Ew.VII.142. *jeg mig
belaver

|
Paa et anstændigt Svar. Wess.46.

Molb.DH.lI.164. Hostr.F.22. hun belavede
40 sig paa at klæde sig af og gaa i Seng.

Schand.BS.120. prachm.VT.260. Du maa
belave dig paa (o : maa vente dig) en Over-
raskelse, der vil falde dig slemt for Brystet.
EBrand.Brud.61.

||
(sj^ abs. (truende; jf.

vente (sig)^; der skulde dog helst være
en Maade med det (0: smør i grøden)!
Mette kunde belave sig (o: paa skænd).
Aakj.VF.165. belavet, part. adj. (især
dagl.) forberedt. Klnud staaer ferdig . .

50 belavet at (nu: paa atj fegte imod Folk
og Skibe. SkVidJX.69. Vertinden var .

.

ikke belavet paa noget til disse mange
Fremmede. VSO. MO. AKohl.MP.1.85. du
maa være belavet paa det værste

i || (1. br.)

abs. : strax efter traadte den herlige Skab-
ning ind, som imponerede mig, saa be-
lavet jeg ogsaa var. Sibb.II.212.

\\
(sj.) om

ting: gjort rede, i stand (til); parat (til),

(stuerne var) belavede paa at modtage Be-
60 Søg. Huset var møbleret. Tops.III.456.

GJ bele, V. [be'le'] præt. -lo; part. -let.

vbs. (sj.) -else (Eilsch.Term.29. vAph.(1759).
VSO.). (ænyd. d. s.; efter mnt. (ell. ty.) bela-
chen; nu 1. or.) 1) le ad (især paa en haanlig,

foragtelig ell. overlegen maade); udle; gøre
nar af; gøre sig lystig over. (Jesus) sagde
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græder ikke ; hun er ikke død, men sover
. . Og de beloe (1907: lo adj ham; thi

de vidste, at hun var død. Luc.8.53. Mad:
la Fleche beloe mig, fordi jeg knæp-
pede min Kiole, som andre her i Lan-
det. Holb.Jean.IV.5. sa.Kandst.IV.6. de
Overjordiske ere Folk af naragtige og slette

Sæder, og deres Love og Indretninger vær-
digere at belees end beundres. Bagges.N
K.314. *Viismands Søn er tit en Daare,

|

Beleer hvad ei han kan forstaae. Grundtv.
SS.II.170. Kaalund.375. Degnen ligefrem
belo Jensens Digterier. MylErich.NS.25.
smst.13. 2) (især poet.) uden forestilling om
nogen glæde, morskab olgn. : vise ringe agtelse

ell. opmærksomhed; foragte; (for)haane;
trodse. *Satans Magt jeg kun beleer. Brors.
22. *var ei Balder . . | Da laae du alt i Mulm,
beleet, uhevnet. Etv.V.56. *Du, som, graanet
i (livets) Jammer,

|
haant din glade Ung-

domsdrøm belér. Kaalund.193. *Er det Ar-
bejd fuldfærdigt, som du bittert belér.
Schand.8D.145. jf.: *Du Himmel-høye
Gran, I stedse Vinter-grøn,

|
Beledt har

Vinteren. Ruge.FT.352.

t belejdijg^e, v. {ænyd. beledige; fra
ty. beleidigen; sj.) krænke; fornærme.
han forlod Dem paa en underfundig og
beleidigende Maade. Chievitz.NF.24.

belejlijg^, adj. [be'lai'li] adv. -t ell. (f)
-en (Marc.l4.11(1907 afvig.). VSO.). {glda.

beleglig; fra mnt. belegelik; den opr. bet.

er „(godt)beliggende", jf. jy. belejen (Feilb.)

og ty. gelegen (belegen)) 1) f som har
en god beliggenhed. Edomiterne .. havde
indtaget de beleylige befæstninger (1871

:

nogle velbeliggende Fæstninger^. 2Makk.
10J5(Chr.VI). 2) som egner sig godt til et

vist formaal, til „lejligheden" (til at anvendes
i et vist øjemed olgn.); tjenlig; skikket;
bekvem; passende. 2.1) om sted (nu
næsten kun iforb. belejligt stedj; Naar
Provsterne noget have med . . deris Her-
retspræster at forrette, da skulle de dem
forskrive til at møde i een belejlig („en
dertil egnet") Kirke, ungefær midt i Her-
redet. DL.2—16—12. smst.1—3—2. (han)
indtog de beleylige stæder (1871 : de Steder,
der vare ham tjenlige^. 2Makk.8.6(Chr.VI).
hvor fandt man nogensteds en Beliggenhed
. . saa beleilig for (o: som egner sig saa
godt til) Handel? Engelst.Forsv.283. (de
skulde) anlægge tre Fæstninger i Landet
paa de beleiligste Steder. Molb.DK.224.
Stedet (o: en grube) var beleiligt nok for
(røverne). Ing.EM.II.103. Slottets beleilige
Beliggenhed med Hensyn paa Jagten.
sa.KE.1.48. *Fuglen bygged Rede der,

|

Hvor Stedet var beleiligst. Holst.UE:.24.

II
som adv. vi, som ligge Øster-Søen saa

meget beleiligere end de. OeconT.VII.26.
et lidet Handels-Sted, det ligger særdeles
beleiligt for Fiskerie. IslKyst.35. *Vel er
der deiligt

|
I Skov og Slot,

|
Man boer

beleiligt,
|
Man lever godt. IIeib.Poet.VIII.

252. 2.2) om tid, lejlighed olgn. (jf. ube-

lejlige ; En fortællelse i utide skikker sig,

som musik i sorrig; slag og optugtelse til

al beleylig tiid (1871 : til enhver Tid;, er
viisdoms gierning. Sir.22.6(Chr.YI). han
søgte, hvorledes han kunde beleiligen
(1907: kunde faa Lejlighed til at; for-

raade ham. Marc. 14. 11. naar jeg faaer
beleylig (1819: bedre; tiid, vil jeg lade
kalde dig til mig. ApG.24.25(Chr.VI). der

10 kommer Mag. Tychonius. Hånd skal paa-
tage sig den Post. Hånd kunde aldrigkomme
meer he\ej\igt.IIolb.Tyb.I.5. Jeg vilkomme,
naar det bliver mig beleyligt. Høysg.S.155.
(kongen var) tvivlraadig om, hvorvidt det
kunde være beleiligt nu at storme. Grundtv.
Saxo.III.299. *Saa flagred jeg snart her,
snart hist,

|
Hvor jeg det fandt beleiligt

(„hvor det passede mig"). Winth.XI.73. Hvis
det falder Fru Ribolt belejligt, vilde jeg

20 gierne tale et Par Ord med Dem. Hostr.
T.84. Spørgsmaalet kom ikke Albrecht
ganske belejligt. Schand.UM.222. (han
havde) ikke kunnet finde noget belejligt

Øjeblik tn at bringe Sagen paa Bane. Font.
LP.VI1.22. 2.3) (nu næppe br.) afpasset
efter tiden ell. lejligheden. En skrift-

lærdes viisdom erlanges ved beleylig hvile
(1871: ved en passende Fritid;. Sir. 38. 25
(Chr.VI). Af saa beleilig (o: formaalstjenlig,

io fornuftig) og statsklog enKjærlighed venter
jeg ikke stor Lyksalighed. Ing.P0.II.126.

(jf. Lejlighedsdigt:; *Ja kunde jeg digte
som Mange,

|
Og blev jeg ret aldrig træt

I
Af at skrive beleilige Sange

i

Og bukke
inåerlig net. Aarestr.l4. O Belejligr-hed,
en. [2.2] Tidens Beleylighed bestaar aer udi,

at det er St. Hans Aften i Dag . . hun
maa ud til Kilden (o: for at blive helbredet).

Ilolb.KR.1.8.
II

(i^ær hos Kierk.; nu næppe
40 br.) belejlig tid (tidspunkt); belejlige
forhold ell. omstændigheder; lejlighed.
Udslukker ikke Aanden, den hellige, le-

vende Aand, som lyser i Eders Inderste,
men forunder den Tid og Belejlighed at

udbrede sig åexmåe.Mynst.Præd.(1810).302.
blot en Beleilighed forundes mig til at tale

med liQiiåe. Kierk.YI.195. hvor er der vel
Tid til at digte Triumphviser eller Belei-
lighed til at synge dem. smst.IV.270. smst.

50 X.157. Den, som mener sig at have Evne
og Beleilighed til dybere Forsken, smst,.

VII.141. jf: (bogen) seer kun efter hiint

velvillige Menneske, der . . giver det Sagte
Beleilighed (o : lejlighed til at virke), kommer
de kolde Tanker atter til at brænde, smst.

IV.121.
belejre, v. [be'lai'ra] (f skrevethélægre,

belegre. Holb.Intr.L19.sa.JBars.IV.9). -ede.

vbs. -ing (s. d.). {ænyd. d. s., fsv. belågra; fra
60 mnt. belegeren, jf. ty. belagern; fortrænger

glda. ænyd. bestalde, se bestolde) 1) lejre sig

om (en by, en fæstning, for at tvinge den
til overgivelse); indeslutte; omgive; om-
ringe (med en hær), han beleirede Hellig-

dommen mange Dage, og brugte dertil

Volde og Stormredskaber og Blider tU at
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udslynge Ild og Stene. lMakk.6.51. dine
Fiender skulle kaste en Vold op omkring
dig (^- Jerusalem), og beleire dig rundt
omkring (1907: omringe dig^, og trænge
dig allevegne. Luc.19.43. Mand seer i Be-
leiringer, at Soldater i hobetall deserterer,

og løber hen til beleirede Byer. HolhJep.
V.6. (han) beleirede . . London tU Lands
og Vands. Molb.DH.1.399. medens Romerne
belejrede Jerusalem, rasede de forskjellige

Partier imellem Jøderne. Goldschm.1.77.

II
(1. br.) i præs. part. som adj. (hun kan)

overgive sin Fæstning til . . de beleirende
Generaler. PAHeib.Sk.II.153. som subst.

(jf. Belejrer^; Beleyringen varede udi to

Maaneder, eftersom deBeleyrende fattedes
fornødne Ting til Fæstningens Bestormelse.
Holb.Hh.1.99.

||
(sj.:) Saul opbød alt Folket

til Krigen, for at drage ned . . og beleire
David og hans Mænd. lSam.23.8. (jf. bet.

2:) Jeg hører, at hånd formaliter vU be-
leyre Mad. Leonora i hendes Huusl Solb.
Tyb.Y.10. der kommer de Beleyrede ud
(o: af huset). smst.V.13. 2) (overf.) om en
m,ængde, hob, især af paatrængende ell. be-

sværlige personer: trænge sig sammen
om (et sted, en person); flokkes om (ell.

paa et sted, for at kræve, afvente noget, faa
adgang olgn.). den utrolige Hob Betlere,
som belejre Vesterbro. PAHeib.US.267.
*(troldungerne) komme nærmere og nær-
mere !

I
Hvor de belejre mig fra alle Kan-

ter 1
I

. . Her er ingen Udflugt. Heib.Poet.
1.283. En Stund var Kroen belejret. Sol-
daterne var meget tørstige. Bang. T. 244.
(man var) ivrig efter at belejre posthusets
lille forstue, når tiden til avisernes ud-
deling nærmede sig. Jesp.(Tilsk.l917.I.9).

II
om en enkelt person: stadig opholde sig

uden for ens dør for at træffe vedkommende
olgn. jf. : *(soldaten) beleirer en Fæstning,
og (elskeren) sin Grusommes Huusdør. Heib.
D.77. ta Belejrer, en. {jf. ty. belagerer)
til belejre 1: vAph.(1759). Eto.VI.306. Ing.
EM.III.193. *Decemberskumringens Skyg-
ger sig trænge

|
Beleirerne og de Beleireae

midt
I
Imellem, og Skydningen standser.

Drachm.DM.165. *Det begyndte at gry.
1

1

Belejrernes Grav (o: løbegrav) blev der
tyst. Rørd.GK.115. Belejring, en. flt.

-er. vbs. til belejre. 1) m belejre 1: du
skal æde dit Livs Frugt, Kjødet af dine
Sønner og dine Døttre . . i Beleiring og
i Trang, hvormed din Fjende skal trænge
dig. 5Mos.28.53. (en mand) Der udi Bra-
bands Beleyring løb alleene . . Storm, og
slooges paa Muuren i en halv Time med
den heele Guarnison. Holb.Tyb.V.ll. Beley-
ringen varede udi to Maaneder. sa.Hh.I.
99. FrSneed.1.496. Ew.VIII.123. begynde,
fortsætte, ophæve belejringen

j 2) til be-
lejre 2 (slutn.): alle disse Approcher (o:

til en dame) . . udgiorde Forspillet til en
ordentlig Beleiring. Ew.VII1.104. *I et
Aar min Beleiring var tapper,

|
I et Aar

har jeg (o: en supplikant) ikke haft Ro.

E:eib.Poet.VIL334. Belejring:«-, i ssgr.

(især ^) a/" Belejring 1. '-artilleri, et.

OpfB.UI.183. Scheller.MarO. -maskine,
en. Ing.KE.I.177. -park, en. (oplagssted

for) alt til en belejring hørende materiel.

MilTeknO. *Jævnlig kom en rund Granat
I
fra Belejringsparken,

|
gennembored Di-

get
I
og røg ud på Marken. Børd.GK.127.

Scheller.MarO. -istand, en. (nu næppe br.)

10 d. s. s. -tilstand, i de Tilfælde, hvor en
Fæstning eller Skandse maatte være be-
leiret eUer erklæret i Beleiringsstand, (bør)

Officerernes Hustruer, Børn og Tieneste-
folk . . være vedkommende militaire Ret
undergivne. PUV5l814.§2. jf.PalM.'-I.SlS.

-tilstand, en. (jf. -stand), især i udtr.

erklære (i) belejringstilstand, (under
farlige forhold) stille en by (et distrikt osv.)

under de militære myndigheder (militære love,

20 militær diktatur). MilConv.1.424. I Nødstil-
fælde har Gouverneuren (i dansk Vestindien)

Ret til paa sit Ansvar at erklære Øerne
ganske eller tUdeels i Beleiringstilstand
og at udøve uindskrænket Myndighed.
Lov^ynl863.§12. De Klerikale (erklærede)

Belejringstilstand; Roms Porte lukkedes
ved Solnedgang. Bergs.FM.131.
belemre, v. [be'læm'ra] -ede. vbs. -mg

(s. d.). (fra nt. (ell. holl.) belemmern, ty.

30 d. s., jf. SV. belamra (fra nt. belammern};
maaske besl. m. adj. lam, jjf. Moth.L118: be-
lemre d. s. s. lemre, lamme; vistnok laant
som ^) 1) (især ^) være i vejen for;
hindre adgang (til) ell. fri bevægelse (paa
et sted); spærre, (man) haver at holde
Skik og Orden blant kommende og gaaende
Fartøjer, at de ei . . saaledes belemre Far-
vandet, at de blive hinanden til Hinder.
FrVsKrigsArt. §248. ArchivSøvæsen.1.416.

40 Stykket mellem Husene og Rendestenen
. . var belemret med Træskure, Bislag,
Trappetrin, Bænke eller Træer og alt-

saa ikke egnet til Gangsti. TroelsL.II.46.

Resterne af Storrigningen , . hang . . og
belemrede Skibet. Drachm.STL.269. Mand-
skabet . . dukkede efterhaanden frem af

det sydende Saltvand og Vraggodset, som
belemrede Dækket. sa!PV.140. jf: (teltet

styrtede ned) og „belemrede" baade Fjender
50 og Venner. sa.STL.38. dækket er be-
lemret (o: overfyldt med gods, bestuvet).

Scheller.MarO. batteriet er belemret
o: skydningen kan ikke foregaa uhindret.
SøLex.(1808). Scheller.MarO. 2) udstyre med
noget, der er overflødigt, til besvær olgn.;

bebyrde; tynge; besvære, (ogs. overf).
Den nuværende Oeconomie belemrer sig
ikke med store lnålsAøh.Bahb.(MO.). Syssel-
sættelsen med fremmede Sprog gaaer hos

60 os ofte saa vidt, at man . . belemrer Sproget
baade med fremmede Vendinger og frem-
mede Ord. Ørst.IX.7. derfor er der saa
ofte i de forskjellige Tider følt Trang . .

til en stor Forventnings oplivende Udsigt
— at man ikke skal blive qvalt i Verds-
ligheden eller omkomme i det belemrende

Rentrykt »«/g IW« 17
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Øieblik! Kierk. IX. 235. \\ m. person-obj.:

(han) kommer og belemrer ham med sit

Besøg i Skovensomheden. Brandes.IX.117.
nu næsten kun i udtr. være belemret
med, have saa meget af noget, at det er

besværligt; være besværet med. At være be-
lemret med . . uafsætlige Varer. VSO. (til

at leve behageligt hører) det, at man ikke
skal være belemret med Andre end med
sig selv. IIauch.VI.178. (han blev) belemret
. .med et Par Hundrede Smaakommissioner.
GMøll.PF.16. vore egne Snyltere meUem In-

sekterne, af hvilke vi desværre er belem-
rede med en Del. Frem.DN.740.jf.: Skoven
(er ikke) belemret med nogen Underskov.
Sibb.11.119. Belemring, en. (især ^)
vbs. til belemre. Scheller.MarO.

\\ f (konkr.)

Unødvendigt Gods, der hindrer Skibets
Manæuvrer eller andet Skibsarbeide, samt
hvad der er i Veien eller til Hinder i La-
sten. Harboe.MarO.
belene, v. [be'le'na] -ede. vbs. -ing

(Moth.L37. KSelskSkr.IV. 93.96. CPalM.O.
400). {fra f«/.belehnen ; foræld.)give (en noget)

som len; forlene. Moth.L37. *(vi) belehne
(ham)

I

Med Alt hvad han paa Spaniens
Kyst udriver | Af Mahoms . . falske Strube.
Hauch.DV.in.5. CBernh.V.35. Han bele-
nede . . sin Svoger som Hertug af Holsten
og fornyede de Rettigheder, dennes For-
fædre havde havt. CPalM.0.403.
Bel-etage, en. ['bæl-] (ty. d. s.; dannet

efter fr. ('bel(Ie), smuk, jf. Belladonna, Belle-
trist osv.), hvor ordet ikke findes i sa. bet.

(jf.Arlaud.548); nu 1. &r.) om finere huse:

første (og „fineste") etage; første sal.

JBaden.FrO.IL PalM.IL.II.481. han fore-

trækker . . at boe i Kjælderen . . han bliver
forbittret, naar Nogen vil foreslaae ham at

indtage Belle-Etagen. Kierk.XI.156. Han
stillede Fyrsteværelserne i Bel-Etagen til

Disposition. Nans.P.110.

t beleve, v. (efter ænht. beleben, jf.
wnf.beleven; „Forekommer sielden." FSO.)
opleve; erfare. Jeg har beléft mange hårde
vintere. Moth.L134. EPont.Men.1.233. selv

har jeg belevet mere end et Exempel paa,
at Børn, som har slaget deres Forældre,
ere af deres Børn igien blevne slagne.
smst.III.448. (han) som havde belevet og
været Vidne til dette. KSelskSkr.III.31.
beleven, adj. [be'le'v(a)n] Høysg.AG.

147. best. f. -levne (ell. f d. s. Dumetius.III.
4). komp. (sj.) -levnere (Hauch.V.Sl). (ænyd.
d. s.; omdannet af ænyd. belev(t), kær (fra
nt. belevt, ty. beliebt, egl. perf. part. af nt.

beleven, ty. belieben, holde af; jf. forUbtj;
ligesom sv. belevad omdannet (allr. i mnt.)
efter leve; især O) venlig; elskværdig;
nu kun m. h. t. selskabelig dannelse: som
har levemaade; høflig; dannet, (da han)
var artig, belevend og polered, erhvervede
han mange anseelige Borgeres Venskab.
Solb.Hh.lI.374. (han) viidste at paatage
sig et mildt og belevent Ansigt. Dumeiius.
III.91. EW.YL212. En Mand kan i et

Selskab vise sin Levemaade uden at op-
lukke sin Mund; men ingen kaldes beleven,
der ei kan tale for sig. PEMulU322. *Han
har belevne Sæder. Hrz.VI.99. Paa Borger-
ballerne var han, om just ikke en komplet
fin og gentil Kavaler, dog en rask og be-
leven Danser. Goldschm.Il.45. de skønnede
nok de var i fint Selskab og gjorde sig
derfor Umag for at udtrykke sig saa be-

lo levent som det stod i deres Ma^. JPJac.
1.232. Schand.F.507. (han) aabnede Døren
med et belevent Buk. Tandr.K.17. jf. (sj.):

Der (o: i en embedsmands hjem) var saa
smagfuldt, hyggeligt og belevent. Goldschm.
VI.lOl. -hed, en. (især CP^ Hvad, som
giorde hende behagelig hos Almuen, var
en vis naturlig Belevenhed, hvormed hun
indtog alle deres Hierter, som hun talede
med. Holb.Heltind.1.63. Han havde med

20 Belevenhed taget Karen ved Haanden og
ført hende til Sæde ved sin høire Side.

Ing.LB.1.13. Det er ikke . . Skik i jevne,
danske Familier . . at en fremmed Gjæst
strax faar Lejlighed til at knytte en Sam-
tale med alle Voxne og fortrinsvis med de
kvindelige Medlemmer. En saadan fransk
Belevenhed vilde blive anset for Paa-
trængenhed eller Kurmageri. Goldschm.
VII.175. Belevenhed, næsten Beskedenhed

30 og fuldendt Verdensmands-Optræden er
Særkendet for den russiske Otficer. Brandes.
X.105.
Belger, en. [ibæl'gar] flt. d. s. (jf. lat.

belgæ) person af den keltiske stamme,
som boede i det nordlige Gallien (jf. Bel-
gier i;. Moth.Conv.B57. SaU 11.863.872.
Belgier, en. [ibæl'giar] flt. -e ell. (nu
1. br.) d.s. 1) d. s. s. Belger. Fra Tydsk-
land begav Cæsar sig til de Belgier, nu

40 kaldede Nederlænder, hvilke . . havde for-

samlet een stoor Magt. Holb.Intr.1.96. Bran-
des. Cæs.II. 65. 2) beboer af (det nuvæ-
rende) Belgien, paa nogle faa Tusindedele
nær er aUe Belgiere Katolikker. WDreyer.
Jorden.III.(1906).383. ||

(landbr.) hest af
belgisk race. SorøAmtstid.^*hl919.2.sp.5. bel-
gisk, adj. ['bæl'gis^l adj. til Belgien ell.

Belg(i)er. Drachm.Vi.283. Belgisk Kvæg.
LandbO.1.235.

50 Belgylt, en. se Berggylte.
Belial, propr. ['be'li^] (af hebr. beU-

jaal; bibl^ 1) som navn for djævelen.
Hvorledes kan Christus stemme overeens
med Belial? 2Cor.6.15. 2) i udtr. som en
B elials mand, om et ondt, fordærvet
menneske. En Belials (1871 : nedrig^ mand
bereder ulykke; og paa hans læber er

som en brændendes ild. Ords.l6.27(Chr.
VI). jeg kommer at klage over en Ve-

60 derstyggelighed (der er) talet bespottelige

Ord mod dig, du Guds Mand . . „Hvor er

den Belials Mand?" spurgte Miinzer. Blich.

1.497. Sal.UI.879. jf Moth.B126.
beligge, v. [be'lega] præt. -laa; part.

-ligget, vbs. -else, jf. Beliggende, (glda. be-
leghen (perf. part), beleyendes (præs.
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part); efter mnt. beliggen) 1) CP præs.

part. beliggende: som befinder sig paa et

nærmere angivet sted. et langt derfra be-
liggende Sted. Ew.(1914).1.41. den en halv-

anden Fjerdingvej fra Byen beliggende
Kro. Schand.TF.IL5. if. (I Ir.): kraftigt

l)laa, smukt beliggende Øjne under de
stærke Bryn. Brandes.II.168. \\ især i forb.

være beliggende, have en vis beliggen

Beliggenhed midt paa Torvet. Schand.TF.
1.73. byens forretningsliv er hemmet af

dens uheldige beliggenhed
i || ^l^ om den

retning, hvori en kyst strækker sig (set fra
søen). SøLex.(1808). Scheller.MarO.

\\ J^ (da
dur- og mol-skalaer) kunne efterlignes med
en hvilkensomhelst Tone . . som Udgangs-
tone, opstaa saaledes 12 Dur- og 12 Mol-
Beliggenheder, hvilke — desværre feil-

hed. Dersom Trette falder om Jord .. og lo agtigt— benævnes forskjellige Tonearter.
Markeskiel, da holdis det for Værneting,
under hvilket Ejendommen, som Tretten
reiser sig af, er beliggendes. DL.1—2—18.

{boligen) var beliggende paa en . . Høi.

Ew.VI.3. Byen er vel beliggende til Han-
del. MO.

II t blive beliggende, blive

ved at ligge ell. opholde sig {paa et sted).

Skibet (skal) ikke blive beliggendis og
forsømmis. DL.4—1—35. Varerne (maa)

Geb.MusK.17.

t beliste, v. -ede. (fra ty. belisten)
bedrage (narre, føre bag lyset) paa en listig

maade; overliste (jf. belure 2). *du dig vel
skammer | At du belisted mig saa. Biber.

11.158. *Ikke belister, hvor bold du og
er, . .

I
Du mig. Bagges.NblD.67.

belive, v. [be'ii'va] -ede. {dannet i

midten af 18. aarh. (se SorøSaml.1.94) efter

ej saa djrre settis, at ingen vU dem kiøbe, 20 ty. beleben; nu sj.) sætte liv i; oplive; be

saa at de blive hos Kirkeværgerne be
liggende, dennem og Kirkerne tU Skade.
smM.2—22—16. Jeg maatte her i byen
blive beliggende, for at faae mine folck .

.

til sundhed igien. JJuel.430. 2) (Jf. ty.

beUiegen; nu kun jur. ell. dial.) have le-

gemlig omgang (samleje) med en kvinde

(uden for ægteskab); besove. Sigter Qvind-
folk nogen Mands-Person, at hånd hende

sjæle. JSneed.II.127. jeg har styrket (ægte-

mændenes) Følelser, og har belivet deres
Dvale vante Lemmer til . . Forvovenhed.
SorøSaml.1.54. mUde stille Smiil beliver
det heele Aasyn. Rothe.KB.6. kiærlighed
for fædernelandet (skal) beUve vore lærde.
sa.KF.171. Billeder, brugte for at belive
Sproget. Horreb.II.369. den Stemme, ved
hvilken hun (0: en skuespillerinde) gjør vel

beligget haver, og saaledis aabenbarer sin 30 i Stykket, den Inderlighed, der beliver
egen Skam, og giør sig selv til Hore. DL.
6—13—6. smst.6—13—10. hvem Fanden
kand beviise slige Tøyter noget over. De
lader sig undertiden beligge af got Folck
aUeene for at faae Attester af dem om
deres Ærlighed. Holb.Ul.I.l. Forordn.^fa
1734. §1. (uværdig til at arve) efter den
Romerske Ret (var) Den, som belaae Te-
stators Kone. Schytte.IR.V.206. den Kvin-

Sammenspillet. Kierk.VI.126. *beaande,
belive

|
være vort Løsen. Brandes. XII.

367. min Ånde stod som Dampen af selve
Guds Næsebor ud i det tomme Mørke og
belivede det. Kidde. H. 264.

|| perf. part.

brugt som adj. Dette belivede Støv (o:

legemet), i hvilken vores fornuftige Aand
udvikler sig. Basth.AaT.95. Jeg betænker
mig ikke paa at erklære vor Middag idag

de, der havde ladet sig beligge og ikke 40 for belivet fo; amwere^^. Selv Hs. Majestæt
kunde bevæge vedkommende tU at ind
gaa Ægteskab med sig. TroelsL.XII.140.
Beliggelse .. forpligtede (ikke) til Ægte-
skab. Matzen.Priv.L63. Feilb. jf. Sal' II.

S80. t Beliggende, et. vbs. til beligge
1; d.s.s. Beliggenhed. Landets Størrelse
og Beliggende (er) ikke en af de ringeste.

JSneed.I.240. VSO. Tænk Dem nu Havens
deiligeBeligsende.IICAnd.Breve.I.13. Be

Gnavpapa behagede allernaadigst at være
i indladende Humør. NansJDAS.
Belladonna, en. [bæla'dcnna] (fra

ital. belladonna, „skøn dame" (se ndf.; jf.
dog ogs. plantenavne som jomfru i det grøn-
ne^) 2( planten galnebær (af natskygge-

familien), Atropa belladonna L.; ogs. om et

udtræk (destillat) af planten, brugt som
læge- ell. skønhedsmiddel. Italiæneme

liggenhed, en. [beilegauihe-^] (ænyd. 50 have kaldet (natskygge) Bella Dona . . fordi
beliggenhed, belegenhed) til beligge 1:

den maade, hvorpaa et sted (en lokalitet

olgn.) er beliggende; situation, (jf.: Vi be-
stemme Stedernes Beliggenhed paa Jor-
den saaledes, at der iflie tages Feil af

100 Fod. Ørst.VL162). især m. h. t. gunstige
ell. ugunstige, skønne ell. uskønne forhold ell.

omgivelser: Hansestæderne . . have deres
Beliggenhed at takke for deres store Rig-
domme. SchytteJB.IL65. Denne lille Bye 60

..har intet andet mærkeligt end sin skiønne
Beliggenhed. Bagges.DV.VIII.411. denne
Kirkes yderst romantiske Beliggenhed.
smst.IX.244. (gaardens) skiønne Beliggen-
hed ved Skov og Sø. Ing.EF. ¥11.122. Rostr.
JEF.L4. (butikken) havde en fortræffelig

de Italiænske Damer lave af denne (plante)

en Sminke, hvormed de gnide Ansigtet
for at giøre Huden hvid. vAph.Nath.V.544.
en Kræft, som blev lægt med den Plante
bella dona eller Natskygge, smst.543. (af-
kog af galnebær skal) have været brugt
som kosmetisk Middel, idet det udvider
Pupillen i Øjet og giver det større Glans;
deraf Navnet Belladonna. Sal.VIL455.
Belle, subsi. (egl. fem. af fr. beau,

smuk, jf. udtr. som fr. jouer la beUe, spille

det afgørende spil (i et kortspil), l'avoir belle,

have en gunstig lejlighed; ^) samlet Konge,
Dame i Trumf (o:i fransfus) er en Melding,
der kaldes „Belle". Spillebog.(1900).107.

(9 Belletrist, en. [bæla>tris(2J ftt. -er«

17*
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(/y. d.s.; afi. affr. belles lettres, de „skønne
videnskaber" ; nu sj.) dyrker af skønlittera-

tur; skønlitterær forfatter; „skønaand".
(man saa) at Forfatteren (o : af talen) var
blot Belletrist, og derfor betragtede han
kun eensidigen alle Forfatteres Fortjene-
ste fra Veltalenhedens Side. Ørst.Br.I.153.

Heib.Poet.X.260. Skal jeg sige jer, hvad
der er skønt — ja hvad der er det skøn-
neste i Verden? Aa nejl I begriber det
dog ikke, I sølle Belletrister I Pont.A.85.
belletristiisk, adj. [-'trisdis^] adj. til

BeUetrist. JBaden.FrO.lt. Salonen. Et
belletristisk Maanedsskrift. (bogtitel.1840—
42). SalII.811.
Bellis, en. ['bælis] flt. d. s. ell. (sj.) -er.

{af lat. bellis) 2( (almindelig) tusind-
fryd, Bellis perennis L. vAph.(1759). Oecon
H. (1784). II. 263. (i køkkenhaven var der)

Belliser paa Randen af Urtebedene. Gold-
schm.III.9. 8tuck.II.808. 1 Plænen (var der)

mange smaa, hvide, uvedkommende Bel-
lis. Breum.HH.53. jf. Thorsen.125. Bellis-
rive, en. (gart.) Smaaredskaber som .

.

Tidseljern, Bellisriver (til Græsplæner).
LandbO.II.546.
belokket, part. adj. [be'lmgsi] (poet;

sj.) som har (smukke) lokker. *Mln Yngling
saa skiøn,

|
Rank og belokket. 0ehl.BG.222.

belove, v. -ede. [be'lå'va] {ænyd. d. s.,

fsv. belova; fra mnt. beloven, jf. ty. ge-
loben; nu næppe br.) forpligte sig til;

afgive løfte om; love. Moth.L206. vAph.
(1759). II

især perf. part. brugt som adj.

de faa Dage, som jeg har opholdt dette
over den belovede Tid. Ew.YIII.166. (han)
lovede at erindre Magisteren om sin be-
lovede Information. FAHeib.US.102. Vi
blev der da . . men hvo der ikke kom tU
belovet Tid, var Manden. Rahb.E.1.352.
Heib.Poet.VII.222. jeg venter med Læng-
sel det belovede Brev fra ham. HCAnd.
Breve.I.173. den belovede Forstærkning,
som han . . havde lovet at føre Byen til

Undsætning. CBernh.Y.109.
Bels, en. se Bæls.
S belngte, v. [beilogtia] lugte (snuse)

til (noget), (jf.hesmxse). Efterat Hunden
havde belugtet sin Herre, løb den afsted.

LSmith.DN.144. smst.479.

belnkse, v. [be'logsa] U læses som u
(i) beluxe. Høysg.Anh.22. (fra ty. beluch-
sen; jf. Luks; nu næppe br. uden for dial.)

bedrage (narre) paa en listig maade. vAph.
(1759). At beluxe een nogle Penge fra.

YSO. Leth.(1800). Feilb.

belure, v. [be'lu-'ra] -ede. vbs. (sj.) -ing

(8&B.). {ænyd. d. s.; efter ty. belauern) 1)

O hemmeligt (lurende) udspejde (ens

adfærd), lytte til (en samtale olgn). Moth.
L225. Ew.VI.244. (han) belurede . . uden
for Døren (en) Samtale mellem de tre

Søstre. Bagges.JDV.XI.276. *Samson sad hos
Dalila beluret. Grundtv.SS.I1.152. Heib.
Poet.lV.194. *Der er ingen hemmelige
Spor,

I
Ingen Nympher mere at belure.

Bødt.113. 1 det afsides Værelse ville vi,

som usynlige Aander, belure Fader og
Søn. HCAnd.II.181. deres sagte, hemme-
lighedsfulde Samtale, som jeg med Øinene
belurede, dreiede sig vist ikke om lige-

gyldige Materier. Gylb.XII.212. Hostr.DD.
89. (naturen) hvis smaa og store Scener
han belurede og ofte skildrede med stor
Friskhed. Høffd.(Sibb.II.xiv). KLars.AH.

10 60.
II

(sj.) ved luren faa kendskab til noget (jf.
aflure 1). hun elsker ogsaa Dem, det har ]e

beluret, det veed jeg vist. Gylb.IX.56. 2"

('„DagUg Tale." MO.; nu næppe br.) be-
drage; skuffe; illudere (jf. lurej. *Hun (o:

en malerinde) veed at jævne net de Al-
derdommens Furer,

|
Og hendes Kunst

de kræsenste belurer. Wess.175. YSO. MO.
jf.: *Synderen til sin Sjæls Behag

|
Be-

lurer Ilettens Venner. Grundtv.SS.IV.80.
20 O Belurer, en. (til belure 1). person^

som lurer (staar paa lur). Ing.EF.VII.109.
belusKe, v. [be'lusgg, -losga] -ede»

{dagl.; 1. br.; jf. luske) 1) d.s. s. belure 1.

i Mørkningen (kunde jeg) fortælle dig det,

uden at nogen skulde beluske os. PAHeib.
Sk.II.19. 2) d. s. s. belure 2. „Jeg er blevet
forlovet, Fa'r." — „Hvad er Du blevet for-

lovet? . . at Du saadan har kunnet gaa og
beluske Din Fa'r." Esm.II.120.

30 C belyse, v. [be'ly'so] -te, f -ede (Bag-
ges.L.I.91). vbs. -ning (s. d.). {dannet i slutn.

af 18. aarh.; ikke i VSO.(1793); jf ty. be-
leuchten) 1) lade lys falde (skinne) paa
(noget); oplyse. Bahb.SkK.24. *Underlig
trist er det fugtige Skuur,

|
Sparsomt be-

lyst af en eneste Lygte. Hrz.D.I.183. (han
har) med Aubins Lanterne . . belyst Kon-
gen. sa.NG.317. Tinsoldaten stod ganske
belyst (i kakkelovnsilden) og følte en Hede,

40 der var forfærdelig. HCAnd.V.165. *Fak-
len i hans Haand

|
Belyste Luftens Vei

med klare Straaler. PalM.II.121. *Didude
flammer op en Brand | Imod den dybe
Nat;

I

Imod den dybe Nat et Skær
|
Be-

lyser Masteskovens Træer. Drachm.DM.
82. Schand,F.391.

\\ (fot.) udsætte for lysets

paavirkning; eksponere. Hvor længe man
skal belyse Pladen, afhænger af, hvad man
skal fotografere og af Lysets Styrke.

50 Haandv.27. 2) (overf.) kaste lys over (no-

get); vise meningen med (noget); for-
klare. Bagges.L.I.91. for at bruge et Ord-
sprog, der belyser, hvorledes han sad,

han sad som en Bisp i en Gaaserede.
HCAnd.VII.84. jeg (vil) stræbe at belyse
en Svaghed, hvoraf hele Hegels Opfattelse

af det Begreb Ironi synes at lide. Kierk.

XIII. 338. sm^t.V.58. De har forsømt at
belyse Muhammedanismen i Kristendom-

«) mens Lys. Schand.AE.180. Belysning,
en. flt. -er. vbs. til belyse. 1) til belyse 1;.

ogs. (mere ell. mindre konkr.) om den
^
lys-

mængde, der er tilstede, ell. om de midler,

ved hvilke lyset frembringes. Selskabet . ..

glædede sig ved den smukke Belysning:

paa Skibene og de stedse skjønnere Ild-
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konster. Ing.KE.II.245. Maaneskin i Ita-

lien giver en Belysning, der er ligesaa

god som en mørk Vinterdag i Norden.
HCAnd.V.220. der var ingen Maane. Stjer-

nerne alene besørgede Belysningen med
deres smaabitte blaahvide eller hvidrøde
Flammer. Schand.BS.260. Et Legemes Be-
lysning ved et lysende Punkt forholder
sig . . omvendt som Kvadratet af dets Af-
stand fra dette. Paulsen.1.515. Skyderegl.59.

malerier maa ses i den rette belysning
j

værelset var saa mørkt, at man hele da-
gen maatte bruge kunstig belysning

J

landskabet er smukkest i bygevejr med
de mange skiftende belysninger

| || ben-
galsk belysning, se bengalsk. 2) O
Toverf.) til belyse 2: Seib.Pros.II.117. see
Tilværelsen i æsthetisk Belysning. Kierk.
11.121. Med dette Ord „Tænker" falder
der en vis comisk Belysning over ham.
smst.VI.401. Schand.TF.II.304. Forholdet
mellem Mand og Kvinde er i (Ibsens)

„Gengangere" stillet i en ny Belysning,
idet det ligesom maales ved Forholdet til

Barnet. Brandes.

I

II. 307. JakKnu.G.62.
Belystnings-, i ssgr. (af Belysning 1).

•gas, en. OpfB.UII.491. -mester, en.

(teat.) Belysningsmesteren har Ledelsen
af og Ansvaret for alt til Belysningen
henhørende saavel paa Scenen som for
øvrigt i Teatrets Bygninger. Regi. Nr. 170
^^kl892.§56. -olie, en. Christ. Kemi. 158.
-pr»ve, en. (teat.) Indbydelseskortene
tu Teatrets Belysningsprøve for Pressen.
Bang.S.149. -tid, en. (fot.) tid, i hvilken

den lysfølsomme plade udsættes for lys; eks-

positionstid. OpfB?III.430. -væsen, et.

tre nye Embeder under Kjøbenhavns Be-
lysningsvæsen. MinSkr.Nr.149^/4.1904.

t belystige, v. {ænyd. d. s.; efter ty.

belustigen; s/!) forlyste; more. han sang
muntre Viser . . for at belystige Selskabet.
CBemh.IV.295. smst.III.373.

t belytte, v. {jf. ty. belauschen; sj.)

lytte til (noget); belure. *Talen han havde
belyttet, da lumsk de hitted paa Lønraad.
PMøll.ES.I.303. jf: belute .. Er hemme-
lig at merke andens ord. Moth.L231.

CP belyve, v. [beily'va] præt.-lø]; part.

-løjet. {glda. (præt.) beløgh, beløff; efter

mnt. belegen, ty. beltigen) lyve (en noget)
paa; udsprede løgne om (en); bagvaske.
* Falske Tungers Slange-Brodde . . beløi
ham meer og meer. Kingo. 204. CFrim.
Poet.lOl. Det er for at belyve, og høre
belyve de Fraværende, man samles. Rahb.
Tilsk.1796.543. Grundtv.Saxo.III.401. *Man
hører sig belyve, ja nedrakke:

|
Man ta-

fer sit Parti — man la'er dem snakke.
'alM.V.249. det store, i mange Maader

beløjede og miskendte Geni (o: Napoleon).
Brandes.IIi.709. Nans.M.63. Hvis Løgnen
har pekuniært Tab til Følge for Offeret,
da har Offeret — den beløjede — Er-
statningskrav mod Løgneren. VortHj.1113.
^-

II (^j- O Et Par Hotelkuske tog mig straks

ved Uvidenheden og slæbte af med mig— man snød og beløj mig (o : fortalte mig
løgnehistorier) flydende. JVJens.IM.3.
t Belæg, et. flt. d. s. 1) (jf. belægge

1.1, Belægning I.2) hvad der lægges (syes)

uden paa tøj til nytte ell. som pynt. VSO.
II

(skræd.) hvad der anbringes mellem tøjet

og foret til afstivning osv. VSO. 2) (jf.
belægge 1.2^ det yderste lag af en sten-

10 art. VSO. 3) (til belægge 6; bjergv).

Denne Grube kom i Belæg (o : i hrug) .

.

1694. KSelskSkr.XI.97. VSO. 4) (fra ty.

beleg; til belægge 8) hvad der (som gyl-

digt bevis) vedlægges en skrivelse (et doku-
ment); bilag, forsyne en Contract med
Belæg af stemplet Papiir . . forlange en
Qvittering til Belæg ved sit Regnskab.
VSO. MO. 5) (jf. belægge 11 ; sj.). om hvad
man paatænker at udføre; plan. Hvor kan

20 jeg lægge Plan til min Lykke, der ikke
kan see, hvad Forandringer det næste
Øjeblik vil føde af sig? De fornuftigste

og forsigtigste Belæg nar tidt et slet Ud-
fald. Tullin.II.207.

belægge, v. [be'læga] præt. -lagde;

part. -lagt. vbs. -ning (s. d.) ell. -else (VSO.
MO. Saaby.'') ; jf. Belæg. (glda. d. s., især

m. bet. „belejre", „indesltdte" ; efter mnt. be-
leggen, ty. belegen)

30 1) ('O ell. faglT) lægge paa ell. over (i lag):

(over)dække; tilhylle; skjule, (især i perf.
part). 1.1) om (resultatet af udførte) ar-
bejd,er af forskellig art. (de) belagde . .

Gulvet med Kuli . . for at hindre Fugtig-
heden at opstige. Schytte.IR.II.19, en lang
med Steenfliser belagt Gang. Sibb.II.210.

en Klippegrund, som (man lod) belægge
med Jord og beplante. IICAnd.VII.233.
han (lod) hele Vejen . . belægge med rødt

40 Fløjl og bestrø med Perler og Diamanter.
Qoldschm.II.277. 'med duftende Granris
er Taget belagt. Kaalund.27. et sort Bord,
belagt med . . Papirer og Dokumenter.
Bergs.GF.I.210. JPJac.1.75. forskellige

Insektarter . . belægger (egetræets) Orga-
ner med Æg. Frem.DN.660. Skal man .

.

belægge en Gaardsplads (med beton), maa
man først tUrette Underlaget. Haandv.299.

II
spec. : lægge skiver (af paalæg) ell. lag (af

50 syltetøj, krydderi olgn.) paa brød, kød olgn.

ell. inden i bagværk, at bestryge (brødet)

med Smør og derefter belægge det med
tynde Skiver Sul. TroelsL.V.9. AKohl.MP.
III.343. 4 Stykker belagt Smørrebrød.
Schand.0.1.72. Wied. Da. 95. to flækkede
Surbrødder, godt belagt (o: med fint og
rigeligt paalæg). KLarsJ)M.8. Naar Styk-
kerne (o: af stegt lever) er færdige, be-
lægger man dem med de stegte Løg. Const.

60 Kogeb.98. FrkJ.Kogeb.268. \\ lægge paa og
fastgøre paa forsk, maade. belegge en
klædning med snorer (o : sy snore fast paa
en klædning). Moth.L 96. Glas, som paa
Bagsiden belagdes med et farvet Kit. Ørst.

Br.I.130. »Guldfarvede Skjolde, medÆdel-
steen belagt („indlagt"). Hauch.SD.II.228.
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*Kappen af røden Fløiel er rigt med Guld
belagt (o: broderet), smst.220. (gyldenlæde-
ret) belagdes med Bladsølv. VortHjJIIl.
132.

II
(Jwrald.) i perf. part., som betegnelse

for, at der i en heraldisk figur er afbildet
en mindre figur. Luther førte (i sit vadben)
en Sølvrose belagt med et rødt Hjerte.
Sal.VIII.803. 1.2) perf part. belagt brugt
som adj. (uden bibel, af nogen forudgaaende
handling): dækket, det lisbierg, hvormed lo

Landet (o : Gh-ønland) er belagt. Holb.Staat.
356. Undertiden ere glatflisede Steenarter
belagte („overtrukket") med en tynd . .

Malmhinde. Brunnich.M.295. *Du, grønne
Jord, med Blomst og Frugt belagt. Staf-
feldt.18. *Søens Flade (er) saa belagt I

Med Fisk, at man kan fange dem med
Spande. Hrz.D.in.31. *PoppelpUens Ho-
ved hælder

|
Tankefuld, med Snee be-

lagt. Winth.1.54. *helt belagt med lis er 20

Fjorden. PalM.IV.lO. en Sandvei, belagt
med store Rullesten. Bergs.BR.12. \\ spec.

(især med.) om tunge, svælg, stemmebaand
osv., naar disse dele er overtrukne med et

slimet lag (som følge af forsk, sygdomme).
naar En gaaer og har ilde Smag i Mun-
den, belagt Tunge, lidt Kulde-Gysen. Eierk.
XIV.113. (patientens) Tunge . . er dygtig
belagt og en Del tør. KPont.Psychiatr.I.
41. Aakj.B.65. om stemmen, egl. om dens 30
klang, naar stemmebaandene er dækkede m.
slim, derefter ogsaa i alm.: uklar („tyk",

„grødet"), han (sang) med en . . halvfor-
legen og lidt belagt Stemme, der nu og
da kontrasterede pudsigt til Indholdet.
Drachm.E0.154. saJ'.I.S?!. Præster, gud-
hengivne og med en belagt Baryton. JV
Jens.A.I.l?0. Stemmen var hæs og belagt,
saa han idelig maatte rømme sig. AndNx.
DB. 111. jf. (overf; sj.): han havde (med 40

lidt belagt (o: ikke helt ren) Samvittighed
forresten) altid følt sig særdeles vel til-

pas hos ham trods hans ofte gudsbespot-
telige Tale. Pont.LP.YIII.253. smst.V.69.

2) G) belægge (en fange olgn.) med
lænker (jærn), lægge i lænker (jf. udtr.

belægge med arrest u. bet. 9). Saasnart
(slaverne) bringes ombord, belægges de
med Lænker. Holst.FF.86. Skjønnes det
nødvendigt, at Arrestanten strax belægges 50
med Jern, skal dette tilkjendegives ved
Afgivelsen. Tjenesteregl.81. de (burde) be-
lægges med Haandjærn. Bang.DuF.446.

3) tage et sted (en bygning, et værelse
osv.) i besiddelse. 3.1) lægge beslag
paa (for sig selv ell. andre); besætte; op-
tage, (især om pladser i et hospital, en jærn-
banekupé olgn.). (jeg) var bleven vist over
til det „dansKe" Hotel, og havde belagt
et Værelse med Udsigt over Slottet. 60
Drachm.DG.31. Den store Fællesstue,
hvortil (han) blev ført, var saa godt som
udelukkende belagt med Patienter, der
var i Bedring. Pont.SM.159. Gaa iforvejen
og belæg en Plads for mig (0: i jærn-
banekupeen). KLars.Ci.l99. Dannebrog.^Vu

1910.1.sp.2. jf.: naar (studenterne) her have
„belagt" et CoUegium (0: begyndt at høre
en forelæsningsrække), saa holde de ud til

Enden. Molb.(Brøchner.Br.l04).
|| Han har

Rettighed til at belægge en Seng (o: ret

til at tildele en person fribolig) i Vartou.
MO. Trap.1.292. 3.2) J«; besætte (en kaserne^
et kvarter) med mandskab; indkvartere
(mandskab) i (jf. Belægningsstue). Etlar.
DV.95. Baud.GK.327. naar Belægnings-
planerne ere fastsatte, paaser (generalen),
at Kasernerne belægges overensstemmen-
de med dem. Tjenesteregl.167. Kvarteret
(skal) tages i et Landdistrikt, der allerede
er belagt med Tropper, smst.140.

4) t (om en hær:) lægge sig omkring (en
by olgn.) ell. spærre adgangen til (et sted);

besætte (med tropper); omringe; belejre.
de kom, og belagde (1871: indesluttede>
ham i (staden) og kastede en vold op mod
(den). 2Sam.20.15(Chr.VI). (den) stoore
General belagde Mayntz, hvilken Bye
giorde stor Modstand. Holb.Intr.1.344. Falst,
Ovid.130. Bugislav (havde) belagt Mundin-
gen af Floden, for at indsperre de Danske.
Jacobi.Skr.29. Mall.SgE.495. Flaaden . .

kunde løbe ind og belægge Staden. Grundtv,
Saxo.III.433. Erz.XI.7. jf (billedl): *(Je-
sus) har dig som en Stad belagt

|
Med

sine Taarers Vold og Magt. Brors.85. *Nu
er Dødens heele Magt

|
Og hans Fæst-

ning haardt belagt, smst.37.

5) f have kønslig omgang med; omr
dyr: bedække. Hengste, som . . bruges til

at belegge Hopper. Ruge.FT.231. || be-
lægge sig med, d.s.s. beligge 2. DL.3
—16—15—2.

6) (bjergv.) anlægge drift af (sætte ar-
bejder i gang i) en grube (jf. Belæg 3),
denne Grube (blev) paa ny belagt, som i

adskillige Aar med Fordeel blev drevet.
KSelskSkr.XI.163. Larsen.

7) vL 9<^^ cw tovende fast; binde (fast).

slipper Godset af Taklet (under losningen)
formedelst Baadsmændene det ikke vel
have belagt. DL.4—2—18. Harboe.MarO.
IdrætsB.1.359. \\ ogs.: ombinde den yderste
ende af et tov (tampen) med sejlgarn; takle

(jf besætte;. Scheller.MarO. Sal.II.824.

8) ledsage (en skrivelse, en udtalelse ell.

lign.) med bilag ell. med beviser (paa dens
rigtighed). 8.I) (nu især emb.) lade (noget
som bilag) følge med (et dokument olgn.),

især til bekræftelse af dette. Du kand vel
.. belægge den Udgift (o: for en smække)
med Kræmmerens Qvittering? Holb.Abrac.
1.4. belægge . . et Regnskab med Attester
og Qvitteringer. VSO. Hans Ansøgning
var belagt med en Anbefaling fra Bor-
gerne i Byen. Bagges.NK.71. jf. 8.2: For-
fatteren foregiver sig . . ved autentique
Documenter at belægge (0: bevise) hvad han
i Stats-Sager forebringer. Holb.Heltind.I.
a5r. (jf. smst.11.253). 8.2) G» styrke (et ud-
sagn) ved beviser; bevise (rigtigheden af
noget), udi Problematiske Sager maa (man)
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antage den rimeligste Meening, og den
som kand belegges med fleeste Argu-
menter. Holb.Ep.1.402. Ew.VI.242. Denne
sin Paastand vidste han . . at belægge
med Lovsteder. Grundtv. Snorre. III. 213.
han belagde det (han sagde) med Ord af

Bibelen. Schand.SF.231. Han udtaler al-

drig en Almensætning uden at belægge
den med en halv eller hel Snes Bevis-
steder. Brandes.XV.268. Saa snart (prædi-

kenen) drejedes ind paa (trolddom), og især
naar den belagdes med behørige Eks-
empler, var alle med. TroelsL.VI.58. JP
Jac.I.126. velkendte Kunstmidler, — som
de samtidige Kommentarer belagde med
Paralleller fra Martial, Petronius og Clau-
dian. VVed.B.415. JVJens.D.207. jf. Feilb.

9) (overf.) belægge (en) med (noget),

lægge en byrde (især en straf, en afgift,

en sygdom olgn.) paa en (jf. bet. 2 og 10^.

II
belægge med arrest, (jur.) fængsle;

arrestere. Ingen Udlændiske . . maa med
Arrest beleggis. DL.l—21—6. For at be-
lægge nogens Person med Arrest, betales

6 Rbdlr (til fogeden). RegUysl814.§45.
Hostr.KG.II.9. Han blev belagt med Ar-
rest og kørt tU Herredsfogden. Drachm.
VT.330.

Il O om straf, al den Ærestraf,
hvormed Staten kan og bør belægge Pe-
bersvendene. Eiv.VII.141. (hælerne) skal

belegges med samme Straf, som Tyven
selv. Stampe.I.136. PAHeib.B.L37. det er
belagt med Straf at paaføre mig en smit-
som Syge. Aalcj.VB.178. jf.: *I er belagt
med Kirkens Band. Srz.I).1.88. efter Ja-
cob Erlandsens fængsling blev Danmark
belagt med interdikt

i || QP om afgifter,
skatter olgn. JSneed.I.165. Fremmede Over-
daadigheds Vahre . . belægges med store

Afgivter. SchytteIB.II.423. der er ingen
Nationers Handels-Skibe belagde med saa
mange Afgifter og Besværinger, som de
Danskes. OeconT.IV.9o. At den russiske
Regering har belagt Udførselen af Træ
med Told, er ikke i Skovdriftens Inter-

esse. NationaløkonTidsskr.1.43. al Ting (er

efterhaanden) blevet belagt med Skat. Hø-
rup.III.51. (I (sj.) om sygdom, (hun var)
belagt med den faldende Syge, saa at hun
hverken kunde staae eller gaae. Bergs.B
B.149.

II
(nu næppe br.) m. overgang til

bet. 10: belægge („overvælde") een med
grove Bagvaskelser. VSO. Du veed ikke
hvilket indgroet Had, jeg har belagt denne
Last med (o : jeg har næret til denne last).

CBernh. VIII.88.

10) (nu sj.) i udtr. belægge med (et

navn olgn.), tildele, give (som navn, benæv-
nelse); benævne; omtale; især: give et ned-
sættende navn; omtale foragtende. Etv.V.134.
Nogle holsteenske Skribenter belægge
Ebbesen for hans Foretagende mod Greve
Geert med de skammeligste Navne. Wand.
(Bahb.LB.L73). OeconT.V.103. Skiebnen,
eller hvad det er, som man saa tankeløs
belægger med dette Navn, vilde, at jeg

skulde reise. Bagges. L. 1. 15. de gængse
Folkemeninger, hvilke man i Almindelig-
hed belægger med Navn af sund Menneske-
forstand. Pilfø«.II.i56. CBernh.IX.68. ingen
skulde rose sig af ustraffet at have belagt
mig med dette Epithet (o : rødhaaret ræv).
JJPaludan.Er.5. jf.: gamle, kendte Melo-
dier . . blot belagte med nye Ord. Troels

L.VI.60.
10 11) (især i talespr.) belægge sine (sj.

sit) ord, give sine ord et rigtigt udtryk;
udtrykke sig paa den bedste (den for-

delagtigste ell. mest korrekte) maade; føje
(sine ord). Jeronimus . . vU udøse ald sin

Galde mod mig. Jeg maa grunde lidt paa,
hvordan jeg skal belegge mine Ord. Holb.
Masc.III.4. *du belægger dine Ord.

|
Din

Tale passer lidet tU din Stand. Oehl.SO.64.
saaledes taler man, naar man har Hjertet

20 paa rette Sted, og forstaaer at belægge
sine Ord. Heib.Foet.XI.158. *Hør kun hvor
lumsk han belægger sit Ord. smst.VII.101.
Pont.FL.545. Gud kunde ikke undlade at

hjælpe et Væsen, der saa smukt forstod
at belægge siae Ord. Wied.L0.130. AKohl.
MP.II.160. Feilb. jf. l.i: Unge piger nikker
og smiler sig frem, ældre koner belægger
deres trange vej med omforladelser og
god aftener. Sjortø.F.13.

30 Belægger, en. (til belægge l.i^ en
slags flad ske, brugt af forgyldere til at lægge
metallet paa listerne med. Ltmdb.
Belægning, en. (ænyd. d. s., m. bet. „be-

lejring") vos. ^iZ belægge. 1) til belægge l.i.

1.1) CP som vbs. Holb.DNB.50. Den heldigste
Aarstid for Belægning med Muld er det tid-

lige Foraar. LandmB.I.290. 1.2) (især fagl.)
konkr., om det, hvormed noget er belagt, for
at opnaae den fulde Virkning af en Magnet-

40 Steen maa man give den en velanordnet
Belægning (Armatur) af Jernskinner. Ørst.

IX.13. nogle Mosaikgulve, . . en skraanende
Gang med Belægning af forskjellig farvede
Sten. Bille.Italien.I.370. Gnudtzm.IIusb.104.

li J6g tog mig (for) at skrabe Belægningen
af Spejlet og lade det blotte Glas . . blive
hængende.PAIIeib.(mstTidsskr.3R.II.108).
JVJens.0M.23. jf. TroelsL.XIV.199.

\\
om

hvad der lægges (syes) uden paa tøj (til

50 nytte ell. som pynt; jf. Belæg i). *Jeg kjøbte
mig Silke, jegkjøbte mig FløU,

I
Og Herme-

lin tilBelægning („besætning"). Hrz.D.I.153.
især (haandarb.): (ophøjet) kant ell. stribe
(anbragt paa tøj, til at sy knapper olgn. fast
paa ell. for at styrke tøjet mod slid); jf.
Belægningsbaand, -stykke, man (anbringer)
en Belægning paa de 4 Skulderspidser
(paa en chemise) for deri at kunne sy Knap
og Knaphul. VortEj.IIIl.94. Haandv.85.

60 ogs. (sjældnere) om hvad der anbringes mel-
lem tøjet og foret (i en klædning) til af

-

stivning af tøjet (vattering); jf. Belæg 1,

Belægningslærred. Skræderen har tillagt

(lærred) til Belægning. VSO.
\\ (1. br.) om

paalæg (paa smørrebrød). Tops.II.385. jf.:
en forloren Kvinde . . har spekuleret i nogle
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Maaneders Fængsel for at tjene Penge paa
Martyriet og opnaa en passende Belægning
{)aa sit tørre Brød. Hørup.II.116. 2) til be-
ægge 1.2. (især konkr.). et Seminarium,
hvorfra han (o : en tynd og forkommen mand)
vendte tUbage . ., rigtignok uden Eksamen,
men med solid Belægning paa Lemmerne.
Font.SM.19. (med. .•) Belægninger (o: i svæl-

get ved difteritis), d.er . . er vrimlende fulde
af Baciller. ArnMøll.SundhedsL780. 3) til i'o

belægge 3. 3.1) (med.) til belægge 3.1 ; ogs.

konkr., om de paa et hospital olgn. ind-
lagte patienter, en Kirurg (kan have)

en daglig Belægning paa Afdelingen af

120 å 150 Patienter. EATscherning.(Gads
Mag.1908109.142). De patienter, som kunde,
blev udskrevne ; belægningen gik ned til

et minimum. Tilsk.1917.1.531. Sundhedstid.
1918.18. 3.2) ^ til belægge 3.2; ogs. konkr.,

om det paa en kaserne olgn. indkvarterede 20

mandskab, (kasernekommandanten) mod-
tager fra de kasernerede Regimenter skrift-

lig Underretning . . om enhver betydeligere
Forøgelse eller Formindskelse af Belæg-
ningen. Tjenesteregl.160. Belæg^nings-
baand, et. [I.2] (haandarb.) (smalt) baand,
som man fastsyr over trævlede kanter (ved
indsætning af mellemværk olgn.) for at und-
gaa tykke sømme. Haandv.74. Hovedst.^^/it

1913.5.sp.6. -distrikt, et. [3.2] ^ Tjeneste- 30

regl.142. -jærn, et. [I.2] (valset) jærn,
der bruges som brodæk, fx. som underlag

for en makadamisering. Hannover.Tekn.108.
SaUII.904. -lærred, et. [I.2] (skræd.)

NBaden & Ingerslev. Tysk Handelskorrespon-
dance.(1901).131. -stue, en. [8.2] ii Bist.

S.240. (mandskabet maatte) gærne tilbringe

Vaage-Tiden nede i deres Lukafer eller

Belægningsstuer. AKohl.MP.I.60. Sal.X.
270. -stykke, et. [I.2] (haandarb.) Paa 40

Skulderstykkerne (paa en chemise) sættes
et Belægningsstykke . . for at Knap, event.
Knaphul, ikke skal rive ud. Haandv.74.

t belænke, v. (ænyd. d. s.; „Bruges
undertiden i Poesie." VSO.) lægge lænker
om (en); lænke; binde, (især i perf. part).
*Hvis Kongen . . opdager den Færd . .

|

Da maae du belænket i Hulen nedsat
|

Hengræde dit Liv i uendelig Nat. Bagges.
Unga.II.94. || uegl.: *Det Mesterstykke af 50

Guds Haand,
|
Vor Tunge, seer du nu i

Baand,
|
Af Satan selv belenket. Brors.84.

Min Haand
|
Skal løse belænkede Danne-

mands Baand. Pram.Stærk.315. smst.311.

G) belære, v. [beilæ-'ra] -te cll. f -ede
(HCAnd.1.366). vbs. -else ell. -ing (MO. Leop.
SE.99. jf. JKHøst. Morgenblad. (1819).118).
(glda. d. s.; fra mnt. beleren, ty. belehren)
bibringe (en) kendskab (til) ell. kundskab (i

noget); oplyse; undervise, (man) fortier 60

de gode Bøger, hvoraf man . . kunde be-
læres . . og paa denne Maade . . tilsperrer
alle Veie til Belærelse. Balle.Bib.Lxir. en
Candidat fra den polytechniske Lærean-
stalt, sendt ud for at belære Folk i Pro-
vindserne. HCAnd.YII.132. bestandig tog

(jeg) feil af Veien og maatte lade mig
belære af hvert Menneske, jeg traf. Gylb.

KV.41. (Kristus) gjør Tegn og Under, saa
(massen), istedetfor at faae Noget at vide
eller nogen sand Belærelse, kommer til

at troe paa ham. Kierk.XII.46. smst.V.52.

det er utaaleligt at høre en Grønskolling
ville belære en Olding. PEMull.^235. De
Troende trænger ikke tU slig Belærelse.
Igennem mig (o: Muhammed) hører de
Allahs Ord, EBrand.M.1.34. Man belærer
ikke Børnene; men man lærer dem at

belære sig selv, at forske. VortHj.l2.49.

jf. (sj.): *paa hans Versebøger jeg mig
ikke forstaar,

|
for jeg er kun saa sim-

pelt belært. Schand.SD.15. || ofte m. bet:

berigtige ens begreber; vejlede; gøre klo-
gere, (især i perf. part.). Belærede ved
den fortræffelige Tænker, bortkastede man
nu hele den forrige Maade at criticere paa.
Heib.Pros.II.263. Adskillige Jurister raa-

dede mig til at anlægge Sag mod Kul-
tusministeriet .. men belært af Erfa-
ringen . . holdt jeg mig ganske stille.

Schand.O.II.166. Al Belærelse forudsætter
ikke alene, at noget Nyt bliver bibragt,

men tillige, at noget Gammelt bliver rettet.

PEMiill.*235.
\\

part. belærende brugt

som adj.: som man kan lære meget af; ogs.

(nu især m. nedsættende bet., om en selvgod

ell. lidt naragtig bedreviden): formanende
(tilrettevisende olgn.). et Eventyr . . som
er dybsindigt og belærende. HCAnd.V.208.
*Jeg læser . .

|
om de amerikanske VUde

|

en meget belærende Bog. Drachm.TJD.273.
Den belærende Tone maa aldeles ikke
høres i det gode Selskab. PEMm.^235.
læreren kedede børnene ved sine belæ-
rende raad og anvisninger

j

Belæsenned, en. se Belæsthed.
belæsse, v. [be'læsa] -ede. vbs. -else.

(jf. ænyd. belassed, belæsset) 1) CP lægge
læs ell. (tung) byrde paa. belæsse en Vogn
med Bylter og Pakker. VSO. *(de) stærke
Gangere . . | Er tungt belæssede med Bytte.

Hauch.E0.29. Kjøbmanden driver sine be-
læssede Kameler. HCAnd.V.246. belæsser
(Chr.VI: belader; Eders Dyr. lMos.45.17.

jf: *Lampen du (0: Aladdin) med Haan
har puttet i

|
Belæsselsen (0: byrden) af alt

det andet Skramlerie. Bagges.II.152. samt

:

Damerne finde sig i, at belæsse deres spæde
Fødder med Oversko og Støvler. Molb.Bf
S.L35. uden obj. (sj.): *Lette Vaaben ei

belæsse (o: tynger). Oehl.L.I.115. || billedl:

(de; medvanærend.e Slavelænker belæssede
Nationer. Birckner.Tr.l81. *bestandig jeg
min Sjæl belæsser

|
Med Mindets Byrde.

Drachm.DM.118. 2) overf.: bebyrde; be-

tynge, (han) belæssede . . hans Hukom-
melse med alt det, den kunde rumme. Ew.
VI.258. en Skam, hvormed de har havt det

Vanheld . . at belæsse sig og andre. smst.

VIII.39. være belæsset med Forretninger.

VSO. *Belæsses (0: med skat) over Evne
skal de ikke. Becke.KL.20.
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belæist, part. adj. [be'læ'sd] (ænyd. d. s.;

jf. ty. belesen) som har læst meget; som er vel
bevandret i litteratur, (han gik) saa-

som han var vel belæst, den hele Svenske
Historie . . igiennem for dem. Holb.DH.
11.81. Hans Rector var . . en meget be-
læst, og det man i den egentligste For-
stand kalder en lærd Mand. Eio. ¥1.211.
Oehl.Digtn.I.114. De ere rasende belæste,
saa at ethvert Plagiat paa Timen falder i"o

Dem i Øinene. Heib.Poet.1.427. Hostr.DD.
69. han var i Aarenes Løb bleven ikke li-

det belæst i forskjelUge Literaturer. Schand.
TF. 11.316. Brandes.VII.aO. Pont. LP. 1. 8.

Skolelæreren . . var en — ikke just lærd;
thi dertil var hans Læsning altfor lidt

systematisk — men dog meget belæst
Mand. JakKnu.Jy.II.257. Feilh. QP Be-
læst-bed, en. („nyt Ord, af Talespr."
Levin) ell. f Belæsen-bed, en. {jf. ty. 20

belesenheit) den egenskab at være belæst;

kundskabsfylde. Belæsenhed: Jacobi.

Skr.81. (hans) Kundskab og Belæsenhed
vil være af liden . . Nytte for Tilhørerne,
dersom hans Forhold ikke er et levende
Mynster paa hans Tale. Basth.GT.7. En
Mand af stor Belæsenhed. VSO. (han
havde) en ikke almindelig Belæsthed i

(de) fortrinligste Værker. Molb.NTidsskr.il.
134. Mart.Forsvar.l8. Hans æsthetiske Be- 30

læsthed røbede sig i træffende Citater
under Samtalen. Schand. F. 157. JakKnu.
GP.111.
Beleb, et. [be'lø-'6] flt. d. s. (efter ty.

belauf) 1) (til beløbe 1). sum, hvortil no-
get (formue, udgifter osv.) løber op; (samlet)
pengesum. Moth.L291. disse Bekostnin-
gers Beløb maatte . . nøie undersøges.
Ew.VILlSS. Heib.Poet.VL80. (han) havde
efterladt sig Besiddelser til Beløb af syv 40

Tønder Guld. Ing.EF.n.249. smst.VIL207.
jeg (skal) sende Dem Beløbet af de ud-
lagte Penge. Qylb.IV.81. da der manglede
tyve Daler i Gjældens hele Beløb, vilde
han lade mig føre i Slutteriet derfor.

Goldschm.IV.357. hver skal tilbagegive,
hvad han er skyldig, med det fulde Beløb
(Chr.VI:hoveå-sxim).4Mos.5.7. Omstasienåe
Beløb er mig udbetalt. Postanvisningsblan-
ket. 2) t d. s. s. Beløbenhed. VSO. MO. 50

beløbe, v. [be'lø'ba] præt. -løb ell. f
-ede (Holb.DNB.581); paH. -løbet, jf Be-
løb, {ænyd. d. s. (jf. glda. (perf. part.) be-
lupet^; efter mnt. belopen, ty. belaufen)
1) om talstørrelser (nu især om pengesummer,

jf Beløb 1^; løbe op til (et vist antal, en
vis sum); udgøre (i penge, i en samlet
sum). 1.1) t uden refl. pron. hvis (pan-
tet) kand beløbe højere, end som det
er pantsat for (skal panthaveren) beholde 60

Pantet. DL.5—7—2. (en sum) der beløber
til omtrent en halv Skilling paa ethvert
Individ af Frankrigs Folkemængde. PA
Heib.US.526.

j|
om talbestemmelser i olm.

Derimod beløb den allierede Armees Tab
ikke mere end noget over 1000 Døde.

Engelst.(Rahb.LB.L116). 1.2) refl. de (skal)

have forbrut saa meget, som deris halve
Aars Løn sig kand beløbe. DL.3—19—11.

naar vi regner en heel Maaned, som vi
ligger i Byen; beløber dog logementet
sig henved en Daler. Holb.llJJ.2. de Ster-

boer, som beløbe sig høiere (end 10.000
rdl.). Stampe.L185. nu kun i forb. beløbe
sig til. Geistligheden og Borgerskabet
giorde deres indskudd, som , . beløbede
(beløb. Holb.Staat.351) sig til den Summa
af 5000. Rdlr. Holb.DNB.581. sa.DB.II.l.
Hine Kommissærers Løn . . beløber sig .

.

til "Værdien af 400 Kvintaler Hvede aar-

ligen. PAHeib.US.52 9. Jeg har nu her et

detailleret Overslag, efter hvilket den
første . . Udgift ved dette Foretagende vil

beløbe sig til circa . . 5000 Rigsdaler. Hrz.
X.328. Gielden beløb sig tu meer, end
han eiede. MO. e. alm.

J|
(1. br.) i andre

tal- ell. størrelsesbestemmelser. aUe de øv-
rige, som beløb sig til fulde 47000. Ew.
Vl.91. Figurernes Høide beløber sig til

tyve Fod. Høyen.Thorv.29. jf: (disse op-

regninger) indtage en stor Deel af hans
Historie, skiøndt, naar det alt bliver nøje
overvejet og udregnet, befindes det at

beløbe sig tiL („komme ud paa") slet intet.

Holb.DHJII.a3r. samt: Alt, hvad jeg kan
sige om denne Bye . ., beløber sig til (o:

indskrænker sig til), at Vertinden havde en
kiøn lUle Datter paa 6 Aar. Bagges.DV.X.
419. 2) part. beløben brugt som adj. {ænyd.
d.s.; a/" beløbe i bet. „gennemse (en bog)",

„overveje" ; foræld, ell. dial.) øvet (erfaren i

noget); (vel) bevandret (i noget); kyndig;
især om boglige sysler: (hun) var saa be-
løben udi den Ægyptiske og Orientali-

ske Historie, saa at der siges, at hun selv

har skrevet et kort Begreb derover. Holb.
Hh.II.132. giør Jer kun vel beløben („sæt

jer godt ind'O i dette Eventyr. Mol.E.(1723).
C9r. Langebek.SA.29. Alcibiades . . holdt
det for umueligt, at nogen kunde besidde
Lærdom, som ikke var beløben i Homerus,
Tullin.II.321. (han) var meget beløben
i den nyere Filologi. VilhAnd.Erasm.il.
301.

II
om andre forhold. *ingen af de gode

Damer der
|
Var synderlig beløbet i Mo-

ralen. Bagges.I.120. (den) romerske Bru-
nette (var) temmeligt beløben i Minespil,
og hun brugte Læber, Øjne, Hænder. Bhch.
11.570. Feilb. f BeløDen-hed, en. den
egenskab at være beløben (se beløbe 2; jf.
Beløb 2). Beløbenhed i de gamle Poeter
. . i Rettergangs-Sager. VSO.
belemne, v. [be'lon'a] -ede. vbs. -ing

(s. d.). {ænyd. d.s. (i bet. i); efter mnt. be-
lonen, ty. belohnen) 1) f give løn(ning);

lønne (betale). Skipperen (har) Magt at

sette hannem (0: en ulydig) udj Land . .

og belønne een anden i hans Stæd af den
Uhørsoms Hyre og Føring. DL. 4—1—9.

(han) lod antage en Deel habiles Profes-
sorer . , hvUcke Professorer Kongen selv

vilde belønne. Seidelin. 52. den ældste

Rentrykt **l» 1919 18
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Taarnvægter . . var en af (de) rigeligst

belønnede Svende. Ing.PO.1.180. 2) gtve
vederlag (gengæld for noget), især som ud-
tryk for erkendtlighed ell. taknemme-
lighed; gengælde. Tamerlan . .belønnede
de andre, som havde forholdet sig vel.

IIolh.Hh.1.42. I har skudt Papegoyen. Jer
Troskab er bleven rigelig belønned. I er
. . den lykkeligste Mand paa Jorden, sa.

Usynl.III.3. En Dommere . . maae belønne
det Gode, og straffe det Onde. Eiv.(1914).

1.20. *01af vil
I

Belønne den med Hæder
og med Guld,

|
Som bringer eders Ho-

ved. Oehl.HJ.U6. *Med andagtsfuld Ære
|

I vor Gave belønne 1 sa.L.1.23. *Belønne
dig — det vil jeg; du har talt mig til

Behag. Winth.VI.201. Der er en evig Ret-
færdighed, den vil belønne dine stille

Dyder. Gylh.TT.272. naar De kommer til

Maalet . . skal De blive belønnet med at

faae et godt Embede. IIeibJPoet.1.382. jf.

:

Han følte Trang til at belønne sig selv

for sin Klogskab . . ja, der var Restaura-
tionen paa Kvægtorvet 1 Der var god og
solid Mad. Schand.BS.138. || ofte iron.: at

vrænge ad Folk . . det belønnedes med
Riis og . . Tugtelse, som vanartige Drenge-
streger. Ing.EM.1.63. kassereren belønnede
sin principals tillid med at stjæle af kas-
sen

i
3) CP være ell. udgøre vederlag ell.

gengæld for noget. *Herrens Naade rigt

belønner
|
Enhver, der gav sig i hans

Haand. SalmHus.513.1. all den Ære, Magt
og Rigdom de stræbe efter, kand ikke
belønne den Bekymring, de derover un-
derkastes. Holb.Hh.lI.228. *0 føler det
Hierte, hvis Banken belønner,

|
HvisVarme

giengielder den ædleste Dyd. Eiv.V.150.
(jeg) følte . . en belønnende Glæde der-
over at den var saa vel anvendt. smst.VI.
46. jagtudbyttet belønnede rigeligt de ud-
staaede strabadser

j
O Belenner, en.

(f Belønnerej. (nu 1. hr.) til belønne 2. (gud)
bliver deres Belønnere (1819: Belønner)
som opsøge ham. Hebr.ll.6( Chr.Vl). (de
var) Belønnere af Dyd og Tapperhed.
Holb.Hh.1.485. Danmark (har) neppe no-
gen Tid . . haft en . . rundere Belønner
af de ædle Kunster. Langebek.VT.66. JSneed.
1.193. Belønning, en. flt. -er. vbs. til

belønne; især konkr., om det, hvormed en
belønnes. 1) f til belønne 1: betaling; løn-
(ning); gage; honorar. Naar Poeter de
giøre Vers, spørge de . . om den Mand,
som de vil rose . , kand betale Verset.
Saa snart de see da Belønningen, . . gaaer
Vers fra dem, baade bag og for. Holb.D
R.II.l. De Ældste, som forestaae deres
Embed vel, skal holdes dobbelt Belønning
værd. Høysg.S.35. det vilde give for me-
gen Vanskelighed, ifald disse Penge . .

skulde anvendes til en bestandig Audi-
teurs aarlige Belønning. Stampe.1.475. 2)
til belønne 2 (og S). Kaster . . ikke Eders
Frimodighed bort, hvilken haver en stor
Belønning. Hebr.10.35. den onde skal ingen

belønning have paa det sidste (1871 af-
vig.). 0rds.24.20(Chr.Vl). jeg (haaber), O
Paris! at du bifalder mig, der kand give
dig den herligste Belønning. Holb.Ul.Prol.
*0 at dog disse hede Taarer,

|
At alt mit

Venskab var dig en Belønning. Ew.V.44.
Seieren er ikke altid Tapperheds Beløn-
ning. OeconT.V.47. Tak, ædle Qvindel Du
kan vente dig en klækkelig Belønning,

io Heib.Poet.1.439. de dygtigste elever fik

boggaver som belønning for deres flid I

II
ogs. iron. : „Kast mig denne gamle Knark

paa Døren." — „Strax, naadige Herre!"
.. „Du utaknemmelige Skarn! Er det min
Belønning?" Heib.Poet.1.236. landflygtig-

hed har ofte været de største mænds be-
lønning I

O beløTet, part. adj. [beilø-'vafl (f
heiløvt). {jf. ty. belaubt; 1. br.) (som er) be-

20 sat med løv. *Snart tæt beløvte Skove
snoe,

I
Snart Banker slutte sig om fede

Dale. Steners.(Rahb.LB.I.189). HCAnd.IV.
187. gamle, sparsomt beløvede Æble-,
Pære- og Kirsebærtræer. Schand.TF.1.121.
ForstO. jf: tætbeløvede Grene. Blich.I.

444. Belerning, en. (j/". <?/. belaubung;
forst.) (et træs) blade ell. løv. ForstO.

t bemaje, v. {ænyd. d.s.; sj.) pynte
ell. smykke med „maj" (o: løvgrene; jf,

30 udmaje;. VSO. (billedl.:) *Vil du mig for-

leede med Riigdom og Guld, |
Som er

kun et Laan af Bekymringer ifuld,
|
Et

Sæde, bemajed med visnende Qvas. Sort.

PSkan.71.
bemale, v. [be'ma^la] -ede ell. (sj.) -te.

vbs.-ing (s.d.), f -ning (VSO.). (æriyd.d.s.,

især i bet. „afmale", „beskrive", fsv. be-
mala, jf. ty. bemalen; især CP) 1) forsyne
(overstryge) m. farver, især til pryd (som

40 dekoration olgn.); overmale. Moth.M41.
Denne Kirke er overalt bemalet med
Vaabener og andre Sirater. VSO. Vinduer,
udzirede med Billedværk, og bemalet med
allehaande Farver. Bagges.L.1.236. sa.DV.
IX.386. HCAnd.V.333. Naar et Hjul, hvis
syv forskellige Dele man har bemalt med
de syv Regnbuefarver, drejes meget hur-
tigt rundt, ses kun den hvide Farve. Bran-
des.Xin.436. (billedl.:) Digtekunsten . .

50 bemaler vort Livs Fængselsvægge med
de deUigste Billeder. Oehl.Øen.(1824).II.

113.
II

uegl.: „male" (tegne, skrive paa en
uordentlig, grim maade) alle vegne paa no-

get; overkradse; besmøre olgn. bemale
Yægge og Døre med Kride, Papiret med
Blek. VSO. *alle sine Bøger, gamle, ny,

|

bemalte han (o : en skoledreng) med Ugler,

Marekatte. /Sc^and!.Z7D.4. 2) (spøg.; sj.) af-
bilde ell. fremstille paa malerier (jf.

60 be- i.i). den æstetiske — bedigtede og
bemalede — Øresundskyst. VilhAnd.(Nat
Tid.yslOlS.Aft.l.sp.l). Bemaling, en.

vbs. til bemale (1); ogs. konkr., om de paa-
malede farver, hugne Steen, hvis skiønne,

lyse Farve ikke er skiult under en broget
Bemaling. Thiele. Breve. 244. DaFolkekal.
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1843.161. Det ser .. ud, som om Bema-
ling . . kan betragtes som den første og op-
rindelige Beklædnlngsmaade. OpfB.^I.60.
bemande, v. [be'man'a] -ede. vhs. -mg

(s. d.), (sj.) -else (VSO.). {glda. bemannæ;
fra mnt. (ty.) bemannen) 1) forsyne ell.

udruste med mandskab. 1.1) (især .^)
om fartøj ell. flaade. hånd havde ladet .

.

Orlogs-Skibe udtackle og bemande. EPont.
(KSelskSkr.IL 122). O Guldb. (Bahb.LB. I.

86). Ing.EM.III.214. Skibet blev . . be-
mandet . . med Bondesønner fra Omegnen.
Hauch.V.ia. Drachm.LK.80. Scheller.MarO.

II
især i part. bemandet brugt som adj.

eet Skib, bemandet med 80 Soldater. Eolb.
DH.II.252. *En liden Flaade ligger jo be-
mandet

I

Af (nu mest: med) norske Gutter.
Oehl.DM.98. der ligger to Galeier ..; dog
troer jeg ikke, at de ere bemandede. Hrz.
XIV.164. Drachm.8TL.305. Scheller.MarO.
t.2) (nu sj.) om fæstning olgn. VSO. MO.
1.3) T m. person-obj. jf.:\i ere ikke beman-
dede (o : mandstærke) nok til at giøre Fien-
den Modstand. VSO. 2) f indgive (udruste
med) sindsstyrke ell. mod (jf. mande sig
op, opmandej; styrke; staalsætte; op-
muntre (kraftigt), min Tro . . maatte blive
til at . . bemande mig self, som en Kob-
ber-Muur. Sort.Tr.49. *For Jesu skyld far

fort . .
I

Din David (o : om en ung prins)
at bemande

| Til det, du agter stort. Brors.
262. Bemander Eder til dette Arbeyde
forud med Bøn. Hersl.Ep.ll2. \\ som part.

adj.: behjertet; modig, at kunde være
. . i Faren behiertet, i Nøden bemandet.
Sort.ClR.4. da skulle vi blive . . oplivede
og bemandede til at tage imod Kors og
Modgang. sa.Tr.31. *hvorvel (Medea) var
dristig og bemandet,

|
Saa kom dog hen-

des Syn en bleg Forandring paa. Falst.

Ovid.69. Bemanding, en. 1) fisær ^)
som vbs. til bemande (l.i). VSO.

||
(sj.) om

besættelse af ræerne (især paa et krigs-

skib og i festligt øjemed) med (staaende)
mandskab (se m. mandej. *Under de rus-
siske Ræers Bemanding,

|
fra Kejserens

Yacht . .
I
løber han ind under Breddens

Landing. Drachm.TJD.137. 2) konkr. 2.1)

^ (et fartøjs) mandskab ell. besætning.
VSO. *paa mit Skib (vil) jeg hende . . og
med egen Bemanding

|
Sende. Bagges.N

blD.73. Harboe.MarO. Draehm.KK.129. jf.
Bemandings-liste, -reglement ofl.

Harboe.MarO. SaVII.905. 2.2) f (et lands,

et omraades) befolkning. Vore emigre-
rende Forfædre (tænkte), at Danmarks Be-
manding var for stor for den Provision,
som Landet frembragte. OeconT.VI.77.
bemangle, v. (efter ty. bemångeln;

nu næppe br.) finde fejl (mangel) ved noget;
dadle; (have noget at) udsætte (paa no-
get). Jeg saa . . gærne, om Du underret-
tede mig om, hvad der er at bemangle
ved mine Skrivelser, om dette skulde be-
klippes og hint udvikles videre. PVJac.
Breve.30. (det kan) om end Noget i en-

kelte Retninger er fundet at bemangle,
dog ikke antages, at Chefen . . har gjort
sig skyldig i nogen . . Forsømmelse. G8
Krig64.III2.81.

t bemant(e)le, v. (ænyd. d. s.; fra
mnt. bemantelen, ty. bemånteln, jf. sv. be-
mantla; „Bruges sielden," VSO.) egl.: klæde
(hylle) i en kappe ell. kaabe (mantel); kun
i overf. bet. (jf. udtr. som dække med kær-

10 lighedens kaabej: (søge at) dølge noget,

som kan dadles (moralske fejl olgn.), især

ved at ville give sig (ell. andre) skin af
at være bedre, end man (ell. de) er;

dække over (fejl); besmykke. Genue-
serne . . have siden, for at bemantele
deres Feyl og Haanhed, givet denne Aar-
sage dertil, at Venetianerne vare dem
overlægen med Canoner. KSelskSkr.1.295.
vAph.(1764). VSO.

20 bemaste, v. [be'masda] (fra ty. be-
masten; sj.) forsyne (et fartøj) med ma^
stier). MUConv.I.450.
bemeldt, part. adj. kun i best. f.: be-

meldte [beimæl'fia] bemafeldte. Høysg.AG.5;

t bemeldede (Gram.Breve.177). (fra ty. he-
meld(e)t, ^arf. a/" bemelden, nævne, j/. ænyd.
bemelde ; emb., nu kun foræld, ell. spøg.) som
(tidligere, i det foregaaende) er nævnt ell.

omtalt, (oftest uden art.; ogs. alm. i ssgr. som
30 for-, før-, mer-, ovenbemeldte ofl.). Borgret-

tens Domme tadstævnis for Kongens Hof
Ret; og maa ingen Sag til bemælte Hof Ret
indstævnis for ringere end . . tredive Lod
Sølv. DL.1—6—10. bemeldte Skribentere
. . affectere den alamodiske Skrive-Maade.
Holb.Ep.IV.367. EPont.Men.II.8. Den be-
meldte Redakteur . .optog Efterretningen
i sit Blad. Hauch.MfTJ.20. HCAnd.Breve.L
224. Indskriften paa den svenske Nord-

40 stjerne-Orden . . havde (jeg) hørt . . af vor
Amtmand, der var hædret med bemeldte
Orden. Schack. 105.

\\ f m. gen. ell. ejen-

domspron. ml. bemeldte og subst. i bemelte
min Føde Bye Svenborg. Æreboe.5. (jeg)

har havt den Ære at modtage bemeldte
Deres Naades Juveler. Gylb.II.206.

QP bemestre, v. [be'mæsdra] -ede.

(ænyd. d.s.; efter ty. bemeistern)
1) trans.: gøre sig til herre (mester)

50 over. t.i) t i egl. bet.: overvinde; be-
tving''; faa bugt med. (han) bemestrer
sine Fiender, opretter et Rige. Sporon.
Breve.II.39. i.2) j erobre; indtage; sætte
sig i besiddelse af; bemægtige sig.

Moth.Ml32. *Der skal en vældig Hær,
|

Til at bemestre (Oehl.HJ.44: ind at trænge
i; et fremmed Land. Oehl.(1841).IIL43.

1.3) (sj.) forstaa at bruge til fuldkommen-
hed; være inde i, fortrolig med; mestre;

60 beherske, han følte . . hele Sprogets Fylde
af Ord og Rhytme bruse for sine Ører i

den sikre Følelse af, at alt dette kunde
han bemestre . . til at skildre (den) jor-

diske Kærlighed. KLars.Ix.l55. 1.4) (sj.)

m. tings-subj., som betegner en følelse, en
sindsstemning, en tanke olgn.: faa magt

18«
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over; optage elL fylde helt; beherske.
hans Sorg bemestrer ham, uagtet al den
Omhue, som de anvende paa at trøste

ham. NKBred.Zem.63. * Fortvivlelse kan
snart bemestre („overmande", „kue") en
bedrøvet. Tullin.I.217. (naar kærligheden)
betager En i en moden Alder, vær vis
?aa, at saa bemestrer den En helt. Schand.
F.173.

2) (nu sj.) reft., := het. 1. 2.1) d. s. s. l.i. i'o

Casteller, som man vilde anlægge for at

bemestre sig Landet. Holb.Kh.202. Jeg
vil ikke tale om . . hvor let de Vilde ei

bemestre sig Dyrene; .. Tigre og Ele-
phanter ere langt fra ikke disse Folk
voxne, de fælde dem som i Spøg. Kraft.
VF.37. smst.44. 2.2) d. s. s. 1.2; om erobring
i krig olgn.: (de) bemæstrede sig begge
Sider af Floden. Holb.DH.lI.301. EPont.
(KSelskSkr.II.123). Skulde det fiendlige 20

Skib stryge for ham, og han erobrer det,

da sender han en Officier om Borde, for
at bemestre sig det. SøkrigsA.(1752).§748.
De Svenske (fandt) ei tienligt, at lade
Friderikshald bag dem; hvorfore de . .

besluttede, indtil videre at bemestre sig
den. Mall.SgH.151. vi skulde landsætte
Tropperne . . for at bemestre os eller

ødelægge en Mængde Colonialvarer. SB
Dhlp.1.251.

II
sætte sig i besiddelse af; 30

bemægtige sig; sikre sig. nogle Bye-
knegte havde bemestret sig (ham) og hans
Ven, og vilde bringe dem i god Forva-
ring, Eiv.VI.187. medens Gaardens øvrige
Folk vare paa Marken . . bemestrede (dren-
gene) dem Grødgryden. Bahb.E.1.2. *Trol-
dens Broder . . pønser . .

| Paa at styrte
dig i Støvet, at bemestre sig din Skat.
Oehl.A.346. *Din Fædrearv de har beme-
stret sig. Blich.D. 11.36.

\\ (overf.) (gra- ^
tierne) bemestrede sig alles Hierter. Suhm.
11.185. (han) haabede ved sit kierlige
Forhold at bemestre sig („vinde") hendes
heele Hierte. Biehl.MF.II.28. hvad Tænk-
ningen engang ret har bemestret (0: grun-
digt tilegnet,, indprentet) sig, det indpræger
sig . . den indvortes Sands. Ørst. 111.143.
2.3) d. s. s. 1.4. *Lader du din Kraft for-
nemme,

I
O hvor mægtig giennemtræn-

gend den bemestrer sig mit Sind. Brors, å)

245(jf 2.2^. Vellyst har bemestret sig hans
Hierte. Suhm.III.28. Hvilken Blan(flng af
Rædsel og Medynk bemestrede sig min
Siel. Bagges.L.I.161. den sørgmodige For-
tryllelse, der siden vor Adskillelse har
bemestret sig mig. CBemh.VII.6. en fuld-
kommen Adspredthed bemestrede sig ham.
Gylb.1.224. Chievitz.FG.34. *den Rus,

| der
har bemestret sig vor egen Stad. RSchmidt.
FK.2. en Idé, som helt og holdent har 60
bemestret sig en Mand. Drachm.LK.121.
jf.: *nest bag Liiget kom en Sønn . .

|

Bebyrdet . . med Sorgens tunge Steene.
|

. . Besvimelse bemestret sig hans Barm.
Stub.96.

O bemidlet, part. adj. [he^mxQ'ldt]

{efter fw. bemittelt) som har en (større ell.

mindre) formue (midler); især som sva-
gere udtr. end rig (jf. MO.): formuende;
velhavende. Moth.M.104. „Er jer Jomfrue
bemidlet?" — „Ja vist har hun store Mid-
ler." — „Har hendes Kiereste ogsaa noget
til beste?" — „Aa ja vist." Holb.Mel.IV.6.
Jeg vil aldrig raade nogen at gifte sig
med en bemidlet Kone; thi hun vil altid
føre Herredom. sa.Abrac.II.5. naar man
derimod havde Midler nok, for at kunde
giøre det, var det ilde, at ikke iværksætte
det, fordi Andre mere bemidlede ikke
tænkte paa noget saadant. NordBrun.(Rahb.
LB. 1.400). alle Riige og Bemidlede i

Dannemark. OeconT.i.67. *En stærkt be-
midlet Mand opholdte sig i Dover. Wess.
191. Den største Deel af den menige
norske Adel har sikkert været lidet be-
midlet. Allen. 1.45. Bøgh.III.204. en ung,
ikke bemidlet Enke. Drachm.F.I.150. (jf.
ubemidlet^, nu især i udtr. mindre be-
midlet, som lever under beskedne økono-
miske kaar (som regel svagere udtryk end
fattigj. den mindre bemidlede Adel, sank
ned i Bondestanden. Allen.1.48. vi tager
en Skat fra de Velhavende og lægger den
over paa de mindre Bemidlede. Hørup.II.
306. Frem.DN.144. CP Bemidlet-hed,
en. („hrviges siælåen.'* vAph.(1764).). Ord-
strid, om hvad man skal kalde Rigdom,
hvad Velstand, hvad Bemidlethed. Kierk.
X.34.

t bemosset ell. (oftere) f bemost,
part. adj. (alm. skrevet bemoost, bemoest^.
(ænyd. bemoset; fra ty. bemoost (bemoo-
set)) beklædt med mos; mosgro et. *Be-
mooste Høie. Ew.II.57. *Paa den bemooste
Altersteen de bragte

|
, . et simpelt Offer

frem. MCBruun.PF.1.190. *Steenegen
staaer fra Thyras Tider,

| Og Sagnet su-
ser i dens mørke Blad,

| Mens Droslen i

bemoeste Grene sidder. JHSmidth.Haver.
206. Bredahl.I.218. (billedl.:) *Min Sorrigs
mørke Huus — bemoest og eensom staaer

I

Dets høie Muur. Ew.V.206. *I Lye af
Skiolds bemooste Stamme 1 smst.II.98. (I

bemosset: Pram.Stærk.189. en gammel
bemosset Eg midt i den frodigt voxende
Ungskov. Blich.III.418.

t bemnre, v. (jf. ænyd. bemuret, fsv.

bemuradher; fra mnt. bemuren, ty. be-
mauern; sj.) omgive med mur(e). Moth.
M188. vel især i perf. part. (uegl.): en
Biergflade, krandset paa høire Side med
en Fyrreskov, og paa venstre bemuret
(0: omgivet) af frugtbare, afvexlende Bierg-
høie. Bagges.DV.IX.406.
bemyndig®, v. [be'møn'di(q)a] -ede.

vbs. -else (s. a.). {dannet af myndig vist i

lighed m. bemægtige (1), befuldmægtige;
især jur. ell. O) give magt, myndighed
(til at gøre noget); især: give fuldmagt
(til at handle paa en andens vegne), (jf.
bemægtige 1). (de) have tillagt Byefog-
den . . 1 Rdr. . . hvortil ingen Praxis kan
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bemyndige dem. Stampe. 1. 308. foretage
sig en offentlig Forretning, uden at være
bemyndiget dertil. YSO. (han) følte sig
kaldet og bemyndiget til Sjælesørger. Ing.
LB.II.37. jeg bemyndiger herved N. N.
til at hæve og kvittere for det mig til-

kommende beløb
I II

som part. adj. (brugt
som subst.): det (er) ligegyldigt, om . . Rets-
handelen skal indgaas i Bemyndigerens
eller i den Bemyndigedes Navn. Lassen, lo

SO. 727. Bemyndigelse, en. (især jur.
ell. C9j vbs. til bemyndige; ogs. mere ell.

mindre konkr., om den ret(tighed), man faar
ved at bemyndiges af en anden. Du har min
(o: kongens) Bemyndigelse: stadfæst Dom-
men i mit Navn. Ing.KE.1.224. At slutte
Mere overlader jeg til de Magthavere, der
i deres Personlighed finde enBemyndigelse
dertil. Kierk. V.60. (et dokument er) ægte, naar
det er gjort af en Anden (end udstederen) 20

ifølge Bemyndigelse. Goos. 11.46. Lassen.
80.727.
bemægtige, v. [beimægdi(q)8l (\ be-

mægte. Eilsch.Philhist.66. Mall.SgH.88.153.
Bagges.IV.20). -ede. vbs. -else (se bet. 2.2).

{ænyd. bemægt(ig)e; fra ty. bemåchtigen
(mnt. bemechtigenj, jf. holl. bemachten)
1) f give magt (til at gøre noget); bemyn-
dige. ('„Bruges meest i part. præt." VSO.).
Det kunde vel synes at den Længstlevende 30
. . ikke var bemægtiget til en me Dispo-
sition over Boets Midler. KofodA.S.10. 2)
iD gøre sig til herre Over noget (med magt)

;

sætte sig i besiddelse af; tilegne sig.

2.1) refl. han skal komme, naar der er
Tryghed, og bemægtige sig Riget med
Smiger. Dan.11.21. Landet (var) opfyldt
med smaa Konger . . indtil . . Faxiba be-
mægtigede sig det høyeste Regiment. ÆToZfe.

Ep. V.122. Den døde Mand sagde . .: Verten 40
. . har myrdet (mig), for at bemægtige sig
mine Penge. sa.Abrac.II.3. (om en ekseku-
tion :) Jeg har . . ved mine Folk bemæg-
tiget mig nogle smaa Meubler, som jeg
har fundet i de andre Værelser. sa.DR.
III.9. (fjenden) bemægtede sig Byen. Mali.
SgH.153. (Peder Skram) veååeae sin Lands-
mand Mogens Gyldenstierne fra 3 Svenske,
som havde hemægtet (1834: bemægtiget)
sig hans Person, smst.291. det er temmelig 50
uanstændigt, at Folk, som f. Ex. er Bor-
ferrepræsentanter, vil . . bemægtige sig
e offenlige Arbejder. Schand.VV.225. jf.

(spøg.): Jeg bemægtigede mig nu den unge
Dames Arm . . og vi spaserede veltilmode
afsted. JVJens.IM.94. drageren bemægti-
gede sig uden videre min kuffert og det
øvrige rejsetøj I

||
(sj.) overf, om viden olgn.

at bemægtige sig (0: tilegne sig) Kund-
skaber, man ikke ganske forstaaer atmagte. «)
Hrz.EF.153.

\\ m. tings-subj., der betegner
en følelse, en sindsstemning olgn. En hæftig
Vrede havde gandske bemægtiget sig hans
Sind. VSO. Tvivl og Uro bemægtigede
sig hans Sjæl. IIolst.FF.26. Lad ikke Bugs
Begjering og Kjødets Lyst bemægtige sig

(Chr.VI: begribe; mig. Sir.23.8. en al-

mindelig Panik har bemægtiget sig . .

Børsen. Ludv. jf. : *Bemægt dig (o : haabet)
dette Bryst, og i mit knuste Hierte

|
Din

Balsams Lindring gyd. Bagges.IV.20. 2.2)

som vbs. Eilsch.Philhist.xiii. (nu især jur.:)
Ved Bemægtigelse som Ejendomserhver-
velsesmaade forstaas en ensidig Besid-
delsestagelse af en herreløs Ting. Torp.
191. Nørreg.Naturr.203. jf. KLars.AB.167.

II
overf. ; jf. \ : (de fleste har) følt Be-

mægtigelsestagens Fryd lige overfor en
anden Sjæl. Tops.II.91. 2.3) f ipass. Hender
det sig og, at noget fientUg Skib skulle
af (en) Flode bemægtigis, da skal det strax
føris i een af Kongens . . Havne. DL.4—
7

—

6. (overf.:) hvad der skal opfattes, til-

egnes, bemægtiges, er det Samme, som
Det, der opfatter, tilegner sig, bemægtiger
sig. Eeib.Pros.1.474. Bemægtigelses-
evne, en. [2.2] (fagl.) BemægtigeTsesevne
anvendes ofte som Betegnelse for de dyr-
kede Plantearters større eUer mindre Evne
til at bemægtige sig den Næring, som
Voksestedet byder. LandbO.1.239.
bemænge, v. [be'mæix'o] -ede ell. (sj.)

-te. vbs. (sj.) -else (yAph.(1764). VSO.).
(ænyd. d. s., fsv. bemångia; fra ty. (sich)

bemengen) 1) f blande (noget i ell. med
noget andet); sammenblande. (Karl den
store lod) ved Forflyttelser saaledes be-
mænge Indbyggerne (o: sakserne) med
de Franske, at de kunde passere lor eet
Folk. Holb.Kh.448. en Mængde, der om-
ringer noget, som dermed er bemænget,
eller paa Stedet forstrøet. (fx.) Der findes
Klinte blandt Hvede allevegne. Høysg.S.
271. *Just Dumhed, blandet lidt med Viis-
dom, giør en Daare,

|
Som Guult og Blaat

bemængt den grønne Farve giør. Luxd.
(SkVidJI.186). Hoved-Gangen (i guldgru-
ben var) med Kies bemænget (o: isprængt
med kis). KSelskSkr.XL116. \\ x perf. part.
brugt som adj.: som har flere forskellige
farver, viser et smukt (broget) farvespil
olgn. jf. : *Hans Kinder (er) som Urtebed
liflig bemænget. Brors.240. 2) (nu foræld.,
spøg. og altid m. nedsættende bet.) refl. 2.1)

befatte sig med (blande sig i) noget, som
er en uvedkommende, som man gør bedst
i at holde sig fra. *En Handvercksmand
sig ey med lærde Ting bemænger. Solb.
Paars.92. saadan Soe, som du est, maa .

.

icke tencke til at bemenge dig i (1724:
meå) Sager, som Naturen har skabt mig og
andre Mands-Personer til. sa.Jean.II.3. det
staar saadan Mand som Herren icke an
at giøre Vers, og at være Autor eller

bemænge sig med noget, som lugter af
Pedanterie. sa.Tyb.II.2. Jeg veed dog ei,

hvad jeg ville bemænge mig i denne
Sludder. Wiwet.EL.70. Naar man selv har
holdt sig fra al Urigtighed og aldrig be-
mænget sig med Justitsen. Hrz.III.240.
Hvorfor har jeg Formue? fordi jeg aldrig
har bemænget mig med Kjærlighed eller
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taget en Kone. Oversk.1.457. Troldskab og
Papister!, . . det skal ingen ærlig Karl
bemænge sig med. IIostr.ML.225. 2.2) have
omgang med (personer); omgaas; „give sig

af m^ed". De vil bemænge dem med de
Filistre her? Og De er Romantiker. —
De er Kunstner. Schand.B8.350. Med den
Slags Personer bemænger jeg mig ikke.

Pont.LP.VI.115. (klubmedlemmerne havde)
af Borgmesteren . . ladet sig overtale til

at bemænge sig med Folket. AndNx.FF.
143.

Il t have legemlig omgang (samleje)

med. han lod sig indtage af hendes Skiøn-
hed, og bemængede sig med hende. Holb.

JH.II.505.jf.: Slig, at jeg med de ni

Gudinder mig bemænger,
|
Og digter Vers.

Falsi.Ovid.65.

bemærkbar, adj. (fra ty. bemerkbar;

jf. mærkbar, bemærkelig; sj.) til bemærke
3: værd at lægge mærke til; mærkelig;
paafaldende. (de drak) endnu en Gang
paa, at der var noget bemærkbart indeni
Skroget (o: et skibsskrog). MylErich.NS.il.
bemærke, v. [be'mBr^a] Høysg.AG.21.

-ede. vhs. -ning (s. d.), -else (s. d.). (ænyd.
d. s., fsv. bemårkia; jf. ty. bemerken)

1) t sætte (anbringe) et mærke paa; be-

tegne ved et mærke; mærke (jf. anmærke 1).

(vi) paginere vore Bøger, eller bemerke
enhver Side med et Tal. Eilsch-PhiWrev.
300. hver Kugle (i billard) er bemærket
med Punkter, efter Antallet af de Spil-

lende. Spillebog.(1786).167. \\ om et ur: an-
give; vise. De allergemeeneste og grove-
ste Uhrer give Timer tUkiende; men ik-

kun de kunstigere bemerke Minuter. Eilsch.

Font.193.

2) (nu næppe br.) være kendetegn paa, ud-
iryk for (noget); udtrykke; betegne; be-
tyde, hvad meener og troer mand, at saa-

dan Siunes Aabenbaring vil tilkiænde give,

bemærcke og betyde. Holb.Bars.II.8. *Naar
en Student i Drøm vil reyse uden Lands,

I
Bemærker det, at han faaer stor For-

stand og Sands. FrHorn.SomnPoet.50. Aar-
sag . . Caussa og Ratio. Thi Aarsag i Dan-
sken bemerker begge Dele. Høysg.S.Y4^:
Fredens Tempel . . naar den stod aaben,
bemerkede Krig, men, naar den var lukket,
betydede Fred. Langebek.VT.30. (fyrsten)
kaldtes Casba, som bemærker: Den store
Keiser. Bagges.NK.298. Molb.DH.Ll86.
MO.

3) (især Oj give agt paa; iagttage (jf.
anmærke 2); især: modtage et synsindtryk
(ell. et andet sanseindtryk), saaledes at man
bliver sig dette bevidst (gør sig tanker derved
olgn.); blive opmærksom paa; lægge
mærke til. nu bemærkede han et listigt

Smiil i Ridder Laves urolige Ansigt. Ing.
EM.III.143. *jeg hende før har seet,

|
Men

jeg har ikke ret bemærket hende. Heib.
Poet.II.310. *Skjøndt maskeerte,

|
Bemær-

ker (nu: mærker, ser^ man dog strax af

deres Anstand
|
Og hele Væsen, at det

ere Folk
|
Af ædel Byrd. smst.IY.275. den

Lysning var saa godt som ingen, han be-
mærkede den først, idet han stod lige der-
under. JRCAnd.V.120. Han saa flere Bor-
gere ile hen ad Gaden, og vinkede ad
den nærmeste; men denne bemærkede
(dagl.: saaj ham ikke. Goldschm.1.5. Ingen
havdebemærkethendesFraværelse.Sc^aw<i,
BS.115. Brandes.VII.17. ofte i udtr. gøre
sig (ell. blivej bemærket, (søge at) op-

10 træde saaledes, at folk lægger mærke til en,

at man vækker opsigt olgn. (især m. ned-
sættende bet.), den Pragt, med hvilken For-
muende Folk søge at giøre sig bemerkede
i Verden. JSneed.II.294. Han stræber over-
alt efter at blive bemærket, at giøre sig
bemærket. MO. det kokette pigebarn skulde
altid gøre sig bemærket ved paafaldende
pynt og højrøstet tale

| jf: *Her (o: i te-

atret), hist og overalt er man active;
|

20 Man vU bemærke og bemærket blive.

PalM.I.13.
II

(sj.) betragte ell. iagttage
med opmærksomhed. Anders gaaer ud
for at bemærke Stormen. Eio.V.296. \\ samle,

koncentrere sin opmærksomhed paa et be-

stemt punkt; indprente sig; mærke sig;
lægge mærke til. *o ædle Mennesker,
i

Bemærker nøie hvad jeg siger her. Ew.
11.67. Herr S, skal (forestaa) ovennævnte
Filial, og vi beder Dem om venligst at

30 bemærke hans Underskrift. Ludv.
||

(sj.)

om fornemmelser ell. følelser: mærke; føle.
mange Mennesker bemærke et vist Ildebe-
findende, naar en Kat kommer ind i Stuen.
CBernh.VIIL7.

4) (især tS) meddele en iagttagelse ell.

oplysning; gøre opmærksom paa; gøre
en bemærkning; nævne (jf. anmærke Z).

Dette sidste . . har jeg ey vildet efterlade at

bemerke (som hørende) til vores Christines

40 Historie. KSelskSkr.V.67. forlængst bemær-
kede tænkende Mænd . . at man stedse
mere beundrede de Gamles patriotiske
Grundsætninger end efterlignede dem.
Engelst.(Bahb.LB.I.455). Jeg følte mig en
Smule stødt og bemærkede, at mange
Sandheder . . var af den Beskaffenhed,
at vi maatte ønske, de var Drømme. Blich.

(1905—07).1. 290. jeg vil blot bemærke,
at jeg kun har min viden fra anden haand

j

mjf-'- Dette var herved bemærket (o: hvad
jeg her bemærker) hans dyreste Ed. Blich.

III.596.
II

især: gøre opmærksom paa fejl

(mangler); gøre indvendinger (mod).
Som en lille Uopmærksomhed ved De-
corationsvæsenet maa jeg bemærke den
i Bondestuen i fjerde Akt paa Væggen
hængende Aftegning af en dansk Land-
soldat. Eeib.Pros.VII.130. Kan De blot

klare de Ærter med Løjtnanten, saa skal

60 jeg inte have videre at bemærke. Hostr.

0.175.
O bemærkelig:, adj. {be^mvxg^li]

{ænyd. d. s.; fra ty. bemerklich; til be-
mærke 8 (jf. bemærkbarj) 1) (1. br.) som
kan iagttages ell. konstateres; kendelig.
Paa Datterens Ansigt var bemærkelig
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(„saas"): Forundring, med et flygtigt .

,

Præg af Beundring. Blich.IY.181. allerede

ved de ganske sædvanlige Forstørrelser
er Afvigelsen meget bemærkeUg. Seib.
Fros.IX.444. Hans Sjæls-Evner synes at

være saa ligeligt fordeelte, at ingen af

dem kan gjøre sig bemærkelig (nu: be-
mærket^ fremfor de andre. Rrz.8T.69.
Gaderne, hvor de fattige Lygter snarere
gjorde Mørket bemærkeligt, end lyste for

Folk. Winth.IX.239. I den først beskrevne
Tilstand (a) er Angesten mere bemærke-
lig, hvorimod den i b mere og mere for-

svinder. Kierk.IV.383. smst.XIII.270. med
et neppe bemærkeligt Anstrøg af Spot.
Recke.KL.85. om person: troer De, det er
muligt, at man saaledes kan være be-
mærkelig paa et andet Sted, end hvor
man virkelig er. Ing.EF.V.27. 2) (sj.) som
er værd at lægge mærke til, fortjener

ell. tiltrækker sig opmærksomhed; bemærkel-
sesværdig. *Af alle Tanker . .

|
Mig ingen

synes saa bemærkelig som den . .
|

„ vort
Levnet er kun kortl" Bagges.1.227. (den)
unge Mand (var) ikke egentlig smuk
maaske, men bemærkelig (o: af et inter-

essant ydre), fangende Blik og Tanker.
Baud.KK.12. jf. : Studenter, som siden giøre
sig bemærkelige i Livet. Mynst.Levnet.89.
Bemærkelse, en. [be'mBi-^alsa] Høysg.
AG.7. flt. -r. {ænyd.d.s.; vbs. til bemærke)
1) (nu sj., foræld.; „begynder at tabe sig."

Levin.) til bemærke 2: betydning, ad-
skillige Folk . . spender alle deres Hoveds
Seener an, paa at udfinde saadan Siuns
Bemærkelse, Signlfication og Udtydning.
B.olb.Bars.II.8. Bemerkelsen er ligesom
Ordenes Sjæl og Liv; hvorimod Lyden
og Bogstavene ere kun som Legemet.
Møysg.S.Y7r. Medlidenhed (er) efter Or-
dets Bemærkelse virkelig . . en Lidelse.
EW.VL290. Mange Ord have . . i min Tid
tabt deres oprindelige Bemærkelse. PA
Heib.TIS.547. det Spørgsmaal: How do
you do? eller: Hvordan befinder De Dem?
er en blot Talemaade, en Lyd uden mind-
ste Bemærkelse. Bagges.NK.325. Jørgens
Karakter var langt ridderligere — i god
Bemærkelse — end hans Gjenbos. Blich.
IV.60. mangfoldige Ord . . have først en
egenlig, og dernæst en afledet, en meta-
phorisk Bemærkelse. Heife.Pros.I.509. Hostr.
ML.20. Brandes.XII.102. Hørup.II.177.
Familie (kan) foruden i sin almindelige
Bemærkelse tillige bruges for en Slæb-
ning. KLars.(Dania.III.60). det blev mere
bankmæssigt drevet i dette Ords snæv-
reste Bemærkelse end maaske nogen an-
den dansk Bank. NatTid.^^hl918.M.3.sp.l. 2)

t til bemærke 3: iagttagelse. Erfaring
kaldes de Bemærkelser af Forandring i

materielle Ting, hvilke vi erholde ved vore
Sandser. AWHauch.(1799).3. MO. CP be-
mserkelses-værdig:, adj. [-|VBr'di] d.

8. s. bemærkelig 2 (jf. bemæriiningsværdig^.
(han var) i Besiddelse af en bemærkel-

sesværdig Veltalenhed. Hjemmet. 1913. 61.

sp.2. Bemærkning, en. [be'mBr^'weii]

flt. -er. (ænyd. d.s. (i bet. i); jf. ty. t)emer-
kung; vbs. til bemærke) 1) f d. s. s. Be-
mærkelse 1. Von har den samme Bemærck-
ning hos os, som Us udi Cannicke-strædet.
Holb.Tyb.1.4. det Ord souverain haver ad-
skillige Bemærkninger. sa.Ep.I.149. 2) f
d. s. s. Bemærkelse 2. vi gjør een Be-

10 mærkning her, en anden der, hører et
Ord hist, et andet her; alt dette combi-
nerer vi . . gjør vores Betragtninger der-
over. PAHeib.Sk.1.24. Enten betragte vi
Tingene uforandrede, som vi forefinde
dem, og da er vor Erfaring en Bemærk-
ning; eller og forandre vi dem forsætlig
. . og da bliver vor Erfaring et Forsøg
eller ExpeTiment. AWHauch.(1799).3. jee
(kan) ikke . . bare mig for at arbeide med

20 (mit batteri), hvorved jeg . . har giort ad-
skillige interessante nye Bemærkninger.
Ørst.Br.1.22. Heib.Pros.I.430. Helene gjorde
for første Gang den tause Bemærkning,
at hendes Forældre i deres sinaple Dragt
toge sig langt bedre ud. Gylb.IlI.132. det
(forekom) ham, at hun undgik at see ham
. . Denne Bemærkning trSc ligesom en
lisskorpe omkring hans Hjerte. CBemh.
NF.V.96. 3) « VS0.1793) til bemærke 4:

30 kort udtalelse ell. ytring (i tale ell. skrift),

(ofte i udtr. gøre en bemærkning).
Talent til at sige skarpe og undertiden
vittige Bemærkninger. Ing.EF.V.105. hans
. . faa, men træffende Bemærkninger . .

vise os en ung Mand med megen Aand.
HCAnd.II.14. hvor er . .. Dirigenten, jeg
har en Bemærkning at gjøre. Kierk.III.
234. (de) vexlede nogle ligegyldige Be-
mærkninger om Vind og Veir. Goldschm.

40 NSM.I.285. Hasting gjorde den alminde-
lige Bemærkning om, at de Lidenskaber,
der betage Sans og Samling, ikke ligge
for os. Tops.II.105. Folketingsmanden for
Københavns 5te Valgkreds har Ordet for
en kort Bemærkning. Bigsdagst.F.1912/13.
991.

II
i bogtitler. Bemærkninger om den

Kunst at prædike. Mynst.(bogt%tel.l812).
||

kritisk ell. dadlende ytring; indvending.
Det er kun et logisk Punct . . mod hvilket

50 jeg tillader mig at gjøre en Bemærkning.
Ileib.Pros.II.169. den dreng skal da ogsaa
altid komme med bemærkninger, naar han
faar en besked!

j || (1. br.) i flt, om for-
klarende tilføjelser til en tekst olgn.; an-
mærkninger; noter, (han har) ledsaget
denne Afhandling med . . grundige Be-
mærkninger. M.ynst.BlS.II.146. f be-
mærknings-værd(ig^), adj. [2] {jf.
ty. bemerkenswert) d. s. s. bemærkelses-

60 værdig. Alle oplyste Mennesker vide nu,
at hver Planet er en Klode som vores;
men det er en meget bemærkningsværdig
Følge af den herskende Aandsretning, at

denne Tanke indtager et saa ringe Sted
i de Flestes Forestillingsverden. Ørst.1.69.

Solstraalerne falde skraaere i Norge end
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i Tyskland og . . lyse (altsaa) noget min-
dre ; men dette vil neppe give en saa stor

Forskjel, at den vilde falde en Fremmed
sær bemærkningsværd. sa.Br.1.278.

bemode, v. [be'mø'cfa] -ede. (ænyd. be-
mød(ig)e, fsv. bemodha; fra mnt. bemo-
den, ænht. bemiiden; jf. bemøje; foræld.)

egl.: gøre træt (mødig), udmattet (jf. VSO.);

volde besvær ell. ulejlighed; besvære;
ulejlige; trætte. Dog vilde vi ikke be-
møde eder (1871 : gjøre Eder . . Uleilighed^.
lMaTck.l2.14(Chr.VI). jeg (skal) ikke . . be-
møde digmed hvad jeg seer, der er en Brand
i din Næse. Grundtv.Snorre.II.3. *Man be-
møder ei Kongen, hvis Tid er viet

|
Til

Rigets Sysler. Hrz.XI.78. M refl.: gøre sig
ulejlighed ell. umage. *Lad Andre hen
i Trældom gaae,

|
Med Loven sig bemøde.

Kingo.245. Cit.l709.(JulPet.L.30). det (bør)

os at lade den legemlig' Sværd blive i sin

Sted, thi visseligen, vi have nok at be-
møde os med den aandelig'. JPJac.1.43.
bemøffe, v. [be'mwi'a] Høysg.S.225 (se

w. bemøje}, -ede. (af Møg; jf.ænyd.møge,
møye (Kalk.IlI.134)) i) f ('„Usædvanngt."
MO.) forsyne (jorden) med møg (gødning);
gøde. Moth.M212. VSO. MO. 2) (vulg.;

1. br.) svine til; tilsøle; især (refl. ell.) i

part. bemøget brugt som adj.: snavset;
beskidt. Denne Pige, dette Gulv, seer saa
bemøget ud. VSO. saa omskiftede han sine
bemøgede Kramtræsko med et Par . .

Lædertræsko. Aakj.VF.96. jf MO.
bemøje, v. [be'mcoi'a] -ede. vbs. -else

(s. d.), -ning (s. d.). (ænyd. d. s. (sammenblan-
det m. bemøde, s. d); fra mnt. bemoien,

jf. ty. bemiihen, egl. „gøre msje" ; nu kun
foræld, ell. dial. (Feilb.), idet ordet i udtalen
faldt sammen m. (det vulg.) bemøge, jf:
de Sællandske misbruge (ordet bemøje^
og have en Afsky dertil, saasom de ved
deres urigtige Prononciation confundere
det med bemøger, i hvis Sted de sige
hemøyei. IIøysg.S.225. jf.MO. Festskr.Vilh
Thoms. 300) d. s. s. bemøde. er det eder
lidet, at I bemøye folket (1871 : falde Men-
nesker til Besværg, at I vil ogsaa bemøye
min Gud (1871 : falde min Gud til Besvær; ?

Es.7.13(Chr.VI). Ey det giøres ikke for-

nøden at bemøye hende med at repetere
saadan lang Historie. Solb.Bars.II.8. jeg
undseer mig ved, at bemøie D. E. med
at læse mere af min slette Skrift. Gram.
Breve.135. Ligesaa Udt vU jeg bemøie Dig
med en Reisebeskrivelse om Farten fra
Vesterports Vagt. Wilst.(Museum.l891.II.
314). II

især refl.: gøre sig ulejlighed ell.

umage. Bemøy (1871: anstrenge dig ikke
at blive riig. Ords.23.4(Chr.VI). Es.47.15
(Chr.VI). *Min Geist paa det som skevt
og kroget er at rette,

|
Bemøyer aldrig sig.

E.olb.Paars.20. *Saa meget mueligt, vil jeg
stedse mig bemøye,

|
Mig som et lydi^

Barn i alle Ting at føye. Brors.161. Sorø
Saml.11.9. Hvem vil bemøye sig med den
Steen mand ikke kand rokke? Hersl.TT.

1.215. dog beder jeg, I vil bemøie Eder
med at tale! I har en stor Læsning . . i

de Gamlel HCAnd.V.124. jf: *den, der
sig bemøyer

|
Om (o: stræber at erhverve)

Rigdom og om Gods. Falst.Ovid.9. Be-
merjelse, en. flt. -r. (foræld.) vbs. til be-
møje (jf. Bemøjningj; bestræbelse; an-
strengelse. Paa alle Tider har det været
de Vtises Bemøyelse, at de have villet

10 see længer, end Næsen naaede, eller Al-
muens Indsigt gik. Eilsch.Font.223. sa.Phil
Brev.l2. den Bemøyelse et Menneske vilde
giøre sig, der vUde lægge noget tU sin
Vext. Ruge.FT.347. de allerædelmodigste
Bemøyelser, for at lyksaliggiøre (folket).

EPont. Atlas. I.a3^. SorøSaml. II. 9.jf1.122.
*De gode, gamle Ægyptere (blev)

\
lagte i

en Pyramide,
| dem selv tU megen For-

nøjelse,
I

men andre til stor „Bemøj else".

20 FolketsSangB.172. f Bemflrjning, en.
d. s. Deres utrættelige Bemøyning og Om-
sorg hensigtende til (videnskabernes) Frem-
væxt i vort Fædreneland. Gram.Breve.259.
sa.(KSelskSkr.I.52).

I. Ben, et. [be-'n] IIøysg.AG.34. flt. d.s.

ell. (nu kun poet, jf. dog Feilb.) -e (Holb.
Hh.1.556. Oehl.VI.234.XX.245. Bagger.II.
266). (æda. ben, oldn. bein, ty. bein, eng.

bone; bet. 1 („knogle") er vistnok den ældste;

30 bet. 3 („lem") kendes fra æda. (14. aarh.;
AM. 59) og sen oldn. (tidligere brugtes fotr,

se Fod); oprindelse uvis)

1) haard ell. fast, kalkholdig del af men-
neskes ell. (hvirvel)dyrs legeme (bestemt til

i legemet at afstive ell. omslutte de blødere

deleolgn.); skeletdel; knogle. U\) om ske-
letdel i et (levende) menneskes ell.

dyrs legeme (omsluttet af kød, hud osv.).

(hvor forveksling m. bet. 3 kunde finde sted,

40 bruges nu i alm., især anat., ordet Knogle^,
de rive deres Hud af dem og deres Kjød
af deres Been. Mich.3.2. *(Satan) Sig ind
ved Synden glider

|
I mine Been og Blod.

Kingo.292. der (er) ikke et heelt Been udi
mig (o: jeg er mørbanket). IIolb.DB.V.4.
Arret udj min Hovedskal i Beenet er end-
nu at finde. Æreboe.l2. *En Helhest rede
de paa for sande;

|
Af blege Bene var

Hestens Pande. Oehl.XXX.103. (hænderne
50 var) udtærede, saa hvert Ben kunde

tælles. PEBenzon.S.3. jf. Ps.22.18. (if. 1.5 :)

Hovedets Skelet (o: hos pattedyrene) . . be-
staar hovedsagelig af Ben. Boas.Zool.567.

\\

i udtr. til det bare ben, se w. HL bar 1 (sp.

1125^").
II
det hellige ben, (anat.; 1. br.)

krydsbenet (os sacrwn). Lægen. V.362. Panum.
117.

II
(talem., nu næppe br.) Han hænger

næppe ved Benene (o: er meget mager).
Mau.1.67. Moth.B128. VSO. \\ fra barns

60 ben af, se Barnsben. || hud og ben, se

ndf. u. skind og ben.
||
kød og ben,

(bibl.) legeme, en Aand naver ikke Kiød
og Been, som I see at jeg haver. Luc.24.

39. jf.: Da sagde Adam (om den nyskabte

Eva): denne Gang er det Been af mine
Been og Kjød af mit Kjød (o: et væ-
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sen af samme aii, som jeg). lMos.2.23. Jørg.

Liv.V.22.
II

'marv og ben, om det inderste

i mennesket. *Saa faae vi Liv og Roe |
I

Siel, i Marv og Bene. Brors.82. især om
voldsom smerte olgn., i udtr. som gaa til

(ell. igennem^ marv og ben. den tæ-
rende Ild, som trengte sig ind til hans
MarfV og Been, og plagede hamu-liideligen.
Diimetius.lII.65c. *Men Bravo, Hei, En-
core — o det kan hierterøre,

|
Det gaaer

til Marv og Been. Ew.IV.14. især i Aften
er jeg saa daarlig, at det piner mig til

Marv og Been, som man siger. KMRahb.
12. Gylb.IV.166. Eostr.G.142. \\ skind og
ben. 1. især i udtr. som være, blive (det bare)
skind og ben (f hud og ben: Moth.B127.
Mau.1.67), (især dagl.) meget mager; rad-
mager; „afpillet". Moth.B127. *Fæster Svag-
hed mig til Sængen,

|
Skal jeg blive Skind

og Been. Stub.72. *vi blive snart til bare
Skind og Been. Hostr.F.Sl. (trods Kierke-
gaards) gode Levemaade var han kun
Skind og Ben. Birkedal.O.II.86. 2. som
ed: i djævels (nu især: djævelens^
skind og ben. Holb.Bars.lV.9. *Band
paa, du lever . .

|
„Ja vist! i Diævels

Skind og Been,
|
Jeg lever 1" Bagges.I.171.

„Skyd i Djævlens Skind og Ben!" raaber
han til Jens. Blich.1.41. 3. (sj.:) *(han er)

i Been og Skind (o\: helt og holdent)
\
Een

Guds troe-løsz Bedrager. Vit.l723.(Bruun.
FB.II.234). 1.2) (jf. 1.3 og i) om levnin-
ger, affald olgn. af døde (slagtede, fæl-
dede olgn.) dyr. Knoglerne af Pattedyr og
imellem disse . . Benene af Hjort, Raadyr
og Vildsvin. SophMUll.VO.il. om knogler
som handelsvare: Instr.''klS69.§52. en stor

Købmandshandel med Kolonialvarer, Jærn
og Kul og med Ben. Bosendal.D.I.163. Ben
en gros. Krak.l919.I1.164. Ben, Klude og
gammelt Jern. smst. || om spisevarer: den
uspiselige del af maden; knogle, skeletdel i

kød, fisk olgn. *Han brød et Been (o: af
gedebukken) i tvende,

|
Og aad den stærke

Marv. Oehl.NG.lO. Benene af en flamsk
Sild hang ham ud af Munden. Bosenk.ES.
lI.60(jf.Arlaud.l91). *Hornfiskmed grønne
BeenlPFaber.VV.28. ordsjn:: den Nærvæ-
rende (faar) Kjødet, den Fraværende Be-
nene. CBernh.III.149. i folketroen : For Been
i Halsen skal være et forsøgt Raad, at tage
et Been af samme Fisk og stikke i Panden
under Peryken. Tullin.II.125. Thiele. III.
117.

II
i forb. det er der ingen ben i,

egl. om et stykke kød ell. fisk, som er (ben-

frit og derfor) let at spise, nu: om et ar-

bejde olgn., som der ingen vanskelighed
er ved; om hvad der er let atforstaa olgn.

Deres Excellences Degne-Kald og hele
Jus patronatus dertil, er in salvo, og, som
Bonde-Ordsproget lyder, slet ingen Been
i Tingen, Gram.Breve.184. Wadsk.78. „Aa,
nu forstaaer jeg Dem!" — „Gudskelov!
Der er da ingen Been i det!" CJansen.
StoreBededagsaften.(1864).16. selv styre sine
egne Pengeaffærer (det er der) ingen Ben

i. PoU^/el913.5. 1.3) knogle med kød(rester)

paa; kødben. *to Hunde om eet Been,
|

Aldrig kunne Venskab holde. Wess.261.
faa et ben at gnave olgn.

\ overf. (jf. 2.z)

:

skal jeg endnu plages med kedsommeligt
Overhæng af Tjenere og fornemme Stod-
dere — nu, de dog veed, jeg har ingen
fede Been meer at slænge til Hundene?
Ing.PO.1.62.

||
(m. overgang til 2.z) i forsk.

10 ordspr. og talem. (især dagl.): gøre sig
til hund for etben, krybe som en hund,
der vil hare et kødben; opføre sig uværdigt
for at opnaa en (ringe) fordel. Moth.Bl27.
*En braf retskaffen Mand

|
Til Hund for

lidet Been sig aldrig giøre kand. Holb.
Paars.162. Gylb.XI.122. Mau.743. jf: *gør
(hundene) kan hændes et Krumspring —^

\

nuvel, man er Hund for et Ben. Drachm.SB.
110. vore(s) egne hunde skal gnave

2ovore(s) egne ben, vore nærmeste, vore
egne, landets egne børn olgn., skal have det

bedste. PSyv.1.82. Da han er en Interessent,
saa er det billigt, at han skal have Leve-
rancen. Vore egne Hunde bør gnave vore
egne Ben. Witvet.EL.91. der er mange
hunde om det ben (o: der er mange, der
gerne vil opnaa den fordel, det embede olgn.)

\

Mau.748. „skal Deres Frøken ikke snart
forloves?" . . „der er jo Hunde nok om det

30 Been." Hostr.SpT.II.ll. \\ (dagl.) Skal Du
føre Ballet op med hende? . . Det er et

magert Ben at gnave (o: hun er ikke vi-

dere attraaværdig). Schand.TF.II.126. ogs.

abs. (nærmest vulg.; om en kvinde): et godt
ell. magertben, et godt ell. daarligt parti,

jf. 2.3. 1.4) (højtid.) om knoglerne af døde
mennesker; en afdøds jordiske levnin-
ger (ofte uden at der særlig tænkes paa knog-
lerne; jf. Aske 3.1, Støv^. Jeg skal slaa Pæ-

40 rer ned med dine Bén (o: jeg skal overleve

dig). Moth.(Mau.I.67). Mose tog Josephs
Been med sig. 2Mos.l3.19. *hvis det er
eders skiæbne,

|
At I paa Havets Bund

skal hvile eders Been. Holb. Paars. 13
(se hvilej. *jeg ey, som I har Aarsag til

at døe,
I
At legge mine Been (o: blive

begravet) paa denne ringe 0. smst.59. Ing.
VS.II.98. *Nu hvile deres Bene

|
Bag

Høiens Bautasteen. Oehl.XX.245 (se hviley.

50 *Danske de vaj-e, hvis møre Been
|
Under

mig (o: mindestøtten paa Oddens kirkegaard)
smuldre i Jorden. Grundtv.Kvædl.152. (kir-

kegaardens) østlige Del laa hen som et

stort grønt Græstæppe med smaa Tuer. Der
gemtes Fattigfolks Ben. NSvends.H.194.

jf. : *vaagne skal slumrende Ben. Grundtv.
SS.IV.406.

II
(nu kun bibl.) døde ben,

d. s. I ere ligesom kalkede Grave, hvilke
synes deilige udvortes, men indentil ere

60 fulde af døde Been og al Ureenhed. Matth.
23.27. Holb.Meiam.53. JSneed.II.291. \\ f
i ent. (koll.) om alle knoglerne i menneskets
legeme; skelet; benrad. Min hud er ble-

ven sort over mig; og mit ben (1871:
Benene i mig) er optændt af tørhed. Job.

30.30(Chr.VI). hans (o: Jesu) Been skal

Rentrykt »/s 1919 19
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ikke (1907: Intet Ben skal) sønderbrydes.
Joh.19.36. han havde et dødt Been hæn-
gende ved sine Vinduer . . samme Been-
rad bevægede sig, maa skee af Vinden.
Holb.ÉhJ.293. 1.5) som stofbetegnelse,
især om materiale, arbeide i Been. VSO.
MO. SophMull.VO.266. et fingerbøl af

ben
I

et cigarrør, drejet af ben
j jf. El-

fenben, Fiskeben, Tandben olgn.

2) overf. 2.1) (hibl.) i flt, om sædet for

livskraften („sjæl"), da kom Frygt og
Bævelse paa mig og bragte mine Beén
til at skjælve CC/w-.FJr;forskrekkede meget
mine been^. Job.4.14. Alle mine Been skulle

sige: Herre 1 hvo er som du? Fs.35.10.

Jer.23.9. 2.2) (især dagl.) i udtr. have ben
i næsen, i panden ('f have gammel(t)
ben i panden. Holb.Kandst.IV.2. Wadsk.93),
have en stærk vilje, aandskraft olgn.

Moth.B128. Jeg deponerede fra Slagelse
Skole, med Per Monsen, Rasmus Jespersen
. . Alle Karle, som havde Been i Panden,
og Skiæg paa Hagen. Holb.Er.1.3. *I er

en Herre, som jeg ser,
|
Der har i Næsen

Been. Ing.VSt.174. (han) er en klog Karl,
der har Been i Panden. Erz.XVI.366. *Da
var jeg ikke saa from som nu,

|
Da havde jeg

Been i FsLnden.Winth.IV.41.jf. : Den eneste
af Familien, som der er Ben i, det er
Mathilde. Sostr.US.IILl. 2.3) (af 1.3; dagl,

spøg. ell. iron.) om noget attraaværdigt;
fordel olgn. jf.: *Hvis nu jeg sladdrer,

skader jeg jo Bladet, | Jeg vil ei tage
bort det bedste Been af Fadet. HCAnd.
V.136.\\spec.: indbringende (bi)erhverv,
især et saadant, som tildeles (politiske) me-
ningsfæller. Hørup.III.59. Læg Mærke til,

at Juristernes væsentlige Indtægtskilde i

de sidste 30 Aar har været Ben, Ben, som
vislogesojn.Bosenkrantz.Betsbetjente.(1901).

309. „Bén", De véd, alle disse smaa ind-
bringende Bigevinster, der hænger paa
Træerne under Avancementet. Leop.B.185.
jf.Arlaud.443. 2.4) (nu kun dial.) i forb.

ikke et ben olgn., ikke en eneste smule;
ikke spor. Vi hår fisket en heel Dag, og
fik dog ey et Been o: en Fisk. Nysted.
Bhetor.34. Feilb.I.62.IV.32. 2.5) (jf. ni. ben
ell. klen gebente, (lille) barn; vistnok paa-
virket af I. Ben 3; jf. Hønseben, Lamseben,
Nusseben olgn.; dagl., spøg.) i forb. et lille
ben, om en (især: lille ell. beklagelsesværdig)
person. „Hvor Du er bleven stor, Luzie!
næsten Kiæreste voxeni Skal det være
Manden, det lille Been, Du der har med?"
han pegede paa Christian. ECAnd.III.114.
faa sig et lille ben, faa sig en Icæreste.

Gud ved, om hun ikke har et lille Ben.
Jo galere, jo bedre.(1896).8.

3) lem (hos mennesker ell. dyr), som bru-
ges til gang. 3.1) om lemmet i alm. (se

ogs. 3.8

—

&). De unge ginge ligesom lem-
lestede, slæbende deres Beene efter sig
paa Stadens publiqve Stæder. Eolb.JE.II.
328. naar (paafuglen) seer paa sine Been,
skieramer den sig. Og naar den derimod

seer paa sine Fiere, Bryster den sig. sa.

Stu.II.2. (jf. Mau.750). mine skiælvende
Been kunde neppe bære mig. Bagges.Skudd.
12. En flink Knøs! . . han har Falkens
Øine og Hjortens (o: rappe) Ben. Ing.EM.
1.18. *KorsI hvor du faar Prygl af Fatter,

I

Hvis du brækker dine Ben. FMøll.I.109.

*Et Been med spæden Ankel
|
Og svul-

mende Læg. Winth.EF.225. skjøndt jeg
10 har unge Been, er jeg dog næsten træt

af at rende fra Herodes til Filatns. Kierk.

VII.86. lad mig holde paa dig, for du er

nok ikke saa ganske sikker paa Benene
(o: lidt beruset). Hostr.SpT.1.1. *En Spurve-
unge, en nøgen En,

|
med store Øjne og

lange Ben. Kaalund.224. paa cykeltur skal

man ikke drikke spiritus; det gaar i be-
nene (o : gør en svag ell. usikker i benene)

\

rette ell. strække benene (fx. efter at have

20 siddet), hvile benene osv. || slaa arme
og ben i stykker paa en, se u. I. Arm l.i.

II
(efter eng. leg before wicket, ben for

gærdet) ben for, det at slaaeren i kricket

stopper bolden med kroppen (benet). Gymn.
11.48.

II
talem. hvad man ikke har i ho-

vedet, maa man have i benene olgn., naar
man er glemsom, kommer man til at gaa
mange gange, om igen; ogs. for at betegne,

at en persons legemlige evner er stærkere ud-

30 viklet end de aandelige. Mau.744. Hauch.II.
255. faa, have benene under sit eget bord,
se Bord. stikke halen mellem benene, se

Hale.
II

best. f. benet, om et af en bestemt

persons (ell. et bestemt dyrs) ben (jf. Mik-
kels.Ordf.§68,c). *Benet var ynkelig skudt
ham fra —

|
Ved at see det Soldaten

grued'. Hrz.I).II.119. *Men da blev Hun-
den rigtig vred

|
Og Frederik i Benet

bed. Den store Bastian.(1867).8. han faldt

4a og brækkede (forstuvede, stødte) benet I

(talem.:) (være) en klods om benet (paa
nogen) olgn., se Klods, det ene ben, d.s.

ell. : (kun) eet af benene (se ogs. 3.3j. *Da
var fra Jorden flyttet

|
Ikkun dens (o:

Utgardlokes kats) ene Been;
|
De andre tre

sig støtted
I

Mod Hulens dybe Steen. Oehl.

NG.72. han faldt og brækkede det ene
Ben. Goldschm.II.5. jf.: I Reglen saas kun
„efter det ene Ben", det vil sige : hver

50 Gang højre Fod føres frem, udkastes Sæ-
den med et rask Kast. MøllE.1.279. (talem. :)

staa med det ene ben i graven olgn.,

være døden nær (se Grav^. jf.: en gammel
udslidt Ting som mig (o : en gammel kone),

der staar med det ene Ben paa Kirke-
gaarden. AndNx.PE.I.lll. 3.2) om en del

af benet (3.i) || om hele lemmet undt.
foden, strax bleve (den haltes) Been og
Ankler stærke, og han sprang op, stod,

60 gik omkring og fulgte med dem. Ap
G. 3.8. PalM.Vf.ll. jf. (om billedstøtte):

dets Been vare af Jern, dets Fødder til-

deels af Jern og tildeels af Leer. Dan.2.
33.

II
om lemmet fra knæet til atike-

len. Moth.B130. *Laar er allernæst ved
Been. TBruun.S.217. Et Menneske med
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heelt Legeme, med to Laar, to Been, to

Fødder. Bagges.DY.X.380. Anat.(1840).L
53. nu hm i udtr. som tynde ben olgn.

(jf. Smalbenj. jeg vil jo nødig troe . . at

mine Been ere fuldt saa tynde og Fød-
derne slet saa lange (som paa en karika-

tur). Gylb.EA.41. jf. HCAnd.V.254. \\ om
fødderne; i særlige udtr. som tørre be-
nene af (paa maatten), gaa paa bare ben
(se III. bar i), falde ned paa benene (se

3.5) olgn.; se ogs. 3.5: ind, ud til bens. jf:
han (var) betænkt paa at gaae med blotte

Beene. Holb.DB.IV.7. \\ (dagl.) om af-
tryk af fødderne, hvad er det for Ben,
Du sætter paa det ganske rene Gulv? ..

fris mig ikke hele Stuen til. Schand.F.397.
eg efterlod . . nogle forfærdelige „Ben"

af et Par tilsølede Støvler. ChKjerulf.GU.
276. 3.3) i særlige forb. m. et (trykstærkt)

adj., pron., num. || sætte det bedste (ell.

lange, længstej ben foran ell (sj.)

frem, (dagl.) gaa hurtigt; skynde sig. Mau.
747. Hov Marie du faar sætte det lange
Ben foran . . Jordemoderen er her! . . du
maa gaa ind og lægge dig. AndNx.PE.1.
99. Gadeordb.^ (overf.T) Hørup.III.165. (sj.)

vise sig fra sin bedste side : (er det) ganske
ligegyldigt, hvorledes man seer ud, eUer
er det i den Forstand det hedder, at man
skal sætte det bedste Been frem. Kierk.I.

292. Mau.1.66. Gadeordb.^414. |l halte ell.

hinke paa begge ben, (overf., nu næppe
br.) holde snart med et, snart med et andet
parti; halte til begge sider. Moth.BlSO.
VSO.

Il
staa paa eet ben. 1. i egl. bet:

RCAna.y.161.213. han kan staa paa eet

ben og sige hele den danske kongerække
(o: kan remse den op i en voldsom fart)

\

Gadeordb.'' jf: *En anden paa et Been
kand staae en gandske Time,

|
En Hest

og Best, Poet, Privet kand sammenrime.
FrHo7-n.PM.64. (1. br.) om den, der er ude

af sig selv af glæde (ikke ved, hvad ben han
skal staa paa): han er færdig at staa paa
eet Ben. Gadeordb.^ jf: *Hanen stod paa
eet Been | den hele lange Dag. Rich.1.33.

2. (dagl., nu 1. br.) lade sig nøje med een
snaps olgn. „Jeg drak en Snaps, og der-
med stillede jeg min Tørst for den hele
Formiddag." — „Ikke strax, du maatte
gientage Experimentet." — „Ja, man kan
ikke staae paa eet Been." Oehl.XVII.3.
S&B.

II
falde over sine egne ben, se

u. falde, staa paa (sine) egne ben,
(kunne) staa uden at støttes; (overf.:) være
selvstændig, uafhængig. *jeg kan staae paa
mine egne Been,

|
Og er afhængig ei.

Oehl.XV.169. den dramatiske Kunst (maa)
ogsaa have vundet ved at staae paa sine
egne Been. Heib.Pros.III.251. Schand.O.
11.159.

II
talem. have faaet det forkerte

(gale) ben først ud af sengen oZ^'w., være
uoplagt, i daarligt humør olgn. fra morgen-
stunden, saa dagen derved ødelægges. Pont.
LP.V.151. jf: Vi faar, som man siger, det
gale Ben ud af Sengen, vi bliver ikke os

selv bevidst, men en hel Del andre Ting.
YilhAnd.AD.20. || han ved ikke, hvad
ben [va'be'n] ell'. hvilket ben han skal
staa paa, han er ude af sig selv af glæde
(nu sjældnere: af sorg, vrede olgn.). Jeg er
saa opbragt at jeg ikke veed paa hvilket
Been jeg vil staae. Heib.Poet.V.333. Mau.
1.67. II gøre lange ben, (nu 1. br.) skynde
sig. *Han selv gjorde lange Been og und-

10 løb. Hrz.XI.8. sætte det lange (læng-
ste) ben foran, se det bedste ben ovf. ||

t gaa paa sine sidste ben (jf. være paa
faldende fod olgn.), være døden nær. den
gamle Fangefoged, som gaaer paa sine
sidste Been. CBemh.III.127. (overf.:) Guld-
berg, der da alt gik paa sin Alvældes
sidste Been. Rahb.E.IL84. smst.198. jf.:
„Siges . . om et Fruentimmer, som er nær
ved at giøre Barsel." VSO. \\ ordsp>:: der

20 skal stærke ben til at bære gode dage
(o: det er ikke alle, der kan taale at have
det godt). Moth.BlSl. Grundtv.Snorre.III.12.
Hrz.IX.30. jf. : En Mand, der ey har Been
til at bære de gode Dage, lad ham blive
forsøgt i de Onde. Spectator.260. (jeg vil)

giøre en stor Mand af dig, om du har
ellers Been til at bære det. Grundtv.Snorre.
III. 109.

II
gaa paa to ben. Jeg har

kiendt mange af vore udenlandske unge
30 Herrer, der længe har været uden Fødder
og ladet sig age og bære, men siden har
gaaet paa to Beene ligesom andre ge-
meene Borgere. Holb.Hex.1.8. jf.: han er
den største skurk, der kan 'gaa paa 'to 'ben
(o: den største skurk, der kan tænkes; den
største skurk, der kan „gaa i et par sko")

\

Grundtv.Snorre.Il.180.213. 3.4) som obj. for
verber \\ bruge benene, bruge (sine)
ben, se u. bruge || f faa ben, komme

40 i bevægelse; skynde sig bort. saasnart han
saae mig, fik han Been og tog Flugten.
Bagges.NK.182. *Brat fik da Been

|
Den

Kampesteen (o: blev flyttet), \
Han viiste

dem, han var en Kæmpe. Grundtv.SS.II.
62. faa ben at gaa paa. 1. (nu 1. br.) om
personer: blive jaget bort (paa en ynkelig
maade); skynde sig bort (af frygt olgn^).

Mau.1.67. 2. (overf.) om penge, gods olgn.:

blive opbrugt paa en ødsel maade. Pol.^*/n

50 1916.9.
II

give ell. skaffe (f gøre) en
ben at gaa paa. 1. w. person-obj.: jage
bort; faa til at gaa („skrubbe af"). Fort
gaae din Gang, som jeg har befalet dig,

eller jeg skal giøre dig Been at gaa paa.
JRPaulli.SB.65. Mau.1.67. dog havde han
forpligtet sig til at skaffe Bispen Been at

gaae paa. FolketsNisse.-^/il866.sp.l2. jf. f:
Vil du gaa siger jeg, eller jeg skal giøre
dig Been. JRPaulli.JM.9. 2. om penge

60 olgn.: ved sin ødselhed skaffede han hur-
tigt sin formue ben at gaa paa

\ \\ skifte
ben, (1. br.) skifte om, saa at man støtter

paa det andet ben. BUver man (o : paa jagt)

træt af at staa, skifter man Ben. VigMølt.
HJ.127.

II
spænde ben for, berøve fod-

fæstet ved en vis benbevægelse; spænde krog

19*
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for. CBernh.IX.37. den Anden var kom-
men bagfra og havde spændt Ben for ham
og holdt ham nu i Struben. Goldschm.II.
62. En Spiller der (o : i fodhold) vælter en
Modstander ved bagfra at føre sit Ben
frem foran ham, bør dømmes for at spænde
Ben. Gymn.II.84. (overf.) lægge hindringer
i vejen for. som om (din fjende) vilde
hjælpe, skal han spænde Been for dig
(Chr.VI: undergrave din hæl^. Sir.12.24.

den ene Generation skal da ogsaa altid

spænde Ben for den anden. Gjel.W.25.
||

sætte sine ben hos nogen, et sted osv.,

besøge, (især i forb. m. en nægtelse), om jeg
endnu en eneste Gang sætter mine Been
i denne forbandede Gade, saa gid jeg ikke
meer maa hedde Doctor P. Heib.Poet.I.
274. Schand.SB.55. || tage benene med
sig, (spøg. ell. foragt.) skynde sig; „rubbe
sig". Moth.B131. Kongen, som ikke ret
havde lært at tage Benene med sig, faldt

i Flugten. Grundtv.Saxo.I.191. Drachm.EO.
85. tage benene paa nakken, d. s.

Mau.1.67. Pont.LP.YlI.175. tage tH bens,
til et par ben, til det lange ben, se u. 3.5.

3.5) i forb. m. præp. paa ell. til
||

paa be-

nene, (i forb. m. et verbum:) bringe paa
benene. 1. (1. br.) bringe, jage tid af sen-

gen; vække. For ikke at bringe det hele
Kloster paa Benene, maatte han søge
Natteleie. CBernh.IV.121. 2. om hær olgn.:

samle og udruste; tilvejebringe. Kongen be-
sluttede at begive sig didhen med al den
Magt, som kunde bringes paa Beenene.
Holb.Hh.I.166. Mau.1.67. || faa, stille
paa benene, d.s.s. bringe paa benene
2. han havde faaet paa Beenene en Krigs-
hær, som bestod af 400000 Mænd. Holb.
Hh.1.23. Amerika har i løbet af kort tid

stillet en stor hær paa benene i jf: Ingen
Provinsby . . forsømmer nogen Vinter at

stille sin Privatkomedie paa Benene. Vort
Hj.IV1.87.\\ falde paa b e-n ene, 07-3.2;
falde (heldigt), saa man kommer ned paa
fødderne, katten falder altid paa benene I

nu især: slippe heldigt fra en fare olgn.;

redde sig ud af en forlegenhed, han speku-
lerede dristigt paa børsen, men faldt altid

paa benene og vandt
j || have, holde

paa benene (f paa bene. Holb.Ep.III.
345), om hær olgn.: have, holde udrustet,

kampberedt. Det kand snart blive giordt,
havde vi kun først en Armee paa Bee-
nene. Holb.Ul.1.6. e.br.

\\ hjælpe paa
benene, hjælpe til at staa op ell. rejse sig

efter et fald. den gamle dame faldt, men
blev straks hjulpet paa benene igen af
de tililende

j overf. : hjælpe til at komme til

kræfter, til at genvinde sin sundhed. VSO.
Mau.1.67. nu (især) om (økonomisk) hjælp
til forretningsvirksomhed olgn. købmanden
gik fallit, skønt han var blevet hjul-
pet paa benene den ene gang efter den
anden af sine venner

j jf. Moth.B131.
\\komme paa benene, rejse sig (især

efter et fald). (1. br.:) staa op af sengen.

det luftede frisk fra Havet i den deilige
Sommermorgen. De unge Grever vare
endnu ikke komne paa Benene. Ing.LB,
III.207. (1. br.:) komme ell. sætte sig i be-
vægelse, hele den blaae Drengeskole . .

vilde komme paa Benene, hele Nyboder
vilde arrivere, for at see ham. HCAnd.V.
134. (overf.) komme til kfæfter, rette sig efter
en sygdom; især: overvinde økonomiske van-

id skeligheder olgn. „Han betaler (gælden) med
Renter for syv Aar." . . „Naa du er kom-
men saadan paa Benene?" Hostr.KG.III.9.

II
være paa benene, være staaet op af

sengen; være oppe. Bagges.DV.IX.252. Jeg-
havde været ualmindelig tidlig paa Be-
nene og vendte nu hjem fra en lille Mor-
gentur. Pont.GA.46. ogs.: være i bevægelse^

paa færde, en stor Mængde Mennesker
var paa Benene, der ved Rygterne om

20 Optøiernes Fornyelse flokkede sig paa de
Steder, hvor det kunde ventes, at det vilde
gaa løs. Davids.KK.332. \\ til bens. 1. i forb.
m. adj.: hurtig, let, rask osv. ell. daar-
ligtilbens,om den, der bevæger sig (gaar)
hurtigt, let osv. (ell. kun med besvær), i en-
kelte særlig olm. forb. har subst. ofte bitryk:

'let til |bens (ell. 'let til 'bensj; jf. ndf. u.

3. Heib.TB.nr.53.1. *du er yngre j Og let-

tere tilbeens, end jeg. IIauch.SGr.38. Pat
ioM.V.172. *Dands du ..! Du er flink til-

beens. IIolst.G.122. en ældre Mand, syge-
ligt udseende . . og daarlig til Bens. E
Brand.TJB.21. 2. i forb. m. verbum; (sj.^

jf. dog Feilb.:) drage faf sted olgn.) til

bens, til fods. *Kanhænds Du vil flyve
til Valhal . .

|
tUbens kan Du (o : en lem-

læstet) did ikke drage,
|
det voldte de

Drenges Kniv. Drachm.VS.88.
J|

tage til

bens, (sj.) tage til sine ben (DFU.nr.5.
40 16. SvGrundtv.FÆ.1.63), f tage til et par
ben (Moth.B131. VSO.), (spøg.) skynde sig^

(af sted); tage benene paa nakken. Moth.B
131. Nogle tog til Beens af alle Kræfter.
Grundtv.Saxo.III.140. *(haren) tog tilbeens
ad Marken. Winth.V.25. Mikkel tog til-

bens om et Hjørne . . Mikkel blev skam
forfulgt, men han løb og løb. JVJens.FD.
52. sj. (jf. sætte det lange ben foran, ovf..

u. 3.3J;
* Fritz, der tog ved MoUwitz til

50 det lange
| Ben (o: flygtede). Drachm.DJ.

11.62.
II t være til bens, være (kommet}

paa benene. Lægen havde lovet, at han
snart skulde være tilbens igjen (o: efter at

have brækket benet). Ing.LB.1.84. 8. i forb.

m. adv.: ind til bens, ud til bens ['en'-, 'u'9-

te(l)|be'ns; dagl. 'ute|be'ns] egl.: f paa in-

der-, ydersiden af benet (foden). Øxen tør-

nede i min venstre Anckel ind til Beens..
Æreboe.44. At spende sin ene Sko ud til

60 Beens, og den anden ind til Beens. Høysg.
S.206. m. h. t. gangen: være, gaa ind ell.

ud til bens, med benene ell. fødderne drejede

indad, udad. Gangen er langsom og ud-
tilbeens. Bagges.L.II.52. MO. især m. per-

son-subj.: *Han gaaer lidt indtilbeens paa
venstre Foden. Bagges.V.58. Oehl.0S.242.
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WinthJX.234. en Danser, som er indtil-

bens, er en ubehændig og ubehagelig
Danser. JLange.1.364. Schand.BS.454.
{overf.:) gøre sig ud til bens olgn., (egl.

om dyr, som, for at stritte mod, spærrer he-

nene fra hinanden) sætte sig til modværge;
vise halsstarrighed ell. trods. Moth.B130.

Helt.Poet.70. Borgerskabet i Lund gjorde
sig ud til Beens og vilde ikke holde Trop.
Grundtv.Saxo.III.404. Rich.II.2. jeg (synes)
ikke, der er nogen Grund til at blive ner-
vøs, fordi de viser sig en Smule ud-
tilbens. Aakj.VB.112. jf.: „Hvad nu?"
— „Blot den fordømte Pen, som gør sig
udtilbensl" — „Tag en anden Pen." Hol-
stein.T.169. (sj.:) hvorfor vil du ikke tjene
mig længer? — har din Morbroder gjort

dig udtilbeens (o: umedgørlig, trodsig)?

Ing.P0.I.142.

4) overf. brug af bet. 3. 4.1) den del af
benklæder, der omslutter benene (3); bukse-
ben. *Saa gjør med Saxen hun saa dybt
et Snit

I

I Buxerne . .
|
Forkortede til

Knæet man dem saae,
|
Og Benene som

Stumper hos dem laae. FalM.IV.267. Soph
Mull.VO.o58. (han) greb sine Bukser, stak
i det ene Ben. CÉw.H.SO. 4.2) om dele af
forsk, genstande, der i form og udseende ell.

m. h. t. brugen minder om et ben. Moth.B130.
fx. om bord (Oehl.NG.56), om stol (JVJens.
HF. 70), om ildtang (Blich.1.253), om pas-
ser (TeknMarO.), gryde olgn.; sjældnere om
et (blomster)glas olgn. (i alm. bruges, i alt

fald om en enkelt støtte: Fodj, jf.: Vinglas
med Ben og Fod. Bille-Top.31. (spøg.:) et

nyt Forsøg paa at faa noget Fornuftigt
ud af Paraplyen viste, at den solgte Aal
paa alle sine otte Ben (o: stivere). Schand.
UM.l. (mat.:) De to lige store Sider (o:

i en ligebenet trekant) kaldes Benene. Sal.

XI. 804. en vinkels ben (o: de to rette

linier, der danner en vinkel)
j ||

(bot. :) (kim-
skimmel) angriber . . en Mængde Planter
(og) fremkalder den Sygdom, der kaldes
„Sorte Ben", fordi Elimstængelen bliver
sort eller brun og skrumper ind, hvor-
efter Planten falder om. ÉavebrL.^434.

II. ben, adj. {jf.Kalk.I.155; efter no.

bein, oldn. beinn, lige; uden for ssgr. (se

benframj kun som adv.: bent; sj., poet.)

lige; i lige linie (retning). Hånd kom
bent til mig. Moth.B132. om tiden: straks.
*Thi skødes bent i Sinde

|
Det EigU Sna-

rensvend,
|
At Raad kanske at finde

|
Der

var hos kloge Mænd. Grundtv.PS.V.562.
Ben-, i ssgr. ['beOn-] de fleste til I. Ben,

j/. dog ben-fram, Ben-nød, -olie, -saal
||

af saadanne ssgr. kan en stor mængde dan-
nes, kun de vigtigste er medtaget ndf. || ude-
ladt er fx. til bet. l.i: -aare, -flis, -fuld,

-holdig, -splint, -tør; til bet. 1.5: -arbejde,
-fløjte, -gul, -hvid, -kam, -knap, -kniv,
-naal, -pil, -skaft, -støv, -vifte; til bet. 3.1

(især gym.): -bevægelse, -føring, -kastning,
-kunst, -løftning, -onde, -opslag, -par, -rap,
-rejsning, -salve, -samling, -spredning,

-stilling, -strækning, -stærk, -stød, -svag,
-sving, -øvelse.

benaade, v. [be'nå'da] ('f benaadige.
IIolb.DH.II.711. JSneed.II.327). -ede. vbs.

(1. br.) -else (Rahh.LB.lI.514. Oehl.XVI.
222. Heib.Pros.VII.195) ell. -(n)ing (s. d.).

(ænyd.henaaå{ig)e; glda.henodhe (Mimkr.)

;

fra mnt. benaden, jf. ty. begnad(ig)en) 1)
O (især om fyrstelige personer): vise sin

10 naade ell. gunst; vise velvilje mod ved at

skænke en gave ; give naadegave; begun-
stige; især m. præp. med. disse Personer,
som under et Selskab og Compagnie fore-
tog sig saadan en Handel, bleve med be-
synderlige Friheder benaadede. OeconT.
III.69. Hendes Majestæt . . havde i Sinde
at benaade det unge Par med en Brude-
gave. CKMolb.Amb.68. m. inf. (sj.): de
Piger, som Kalifen endnu ikke havde set

20 og benaadet med at være Odalisker. Gold-
schm.VII.215. || især: udmærke ved til-

delelse af titler, ordenstegn olgn. Raadet
har . . benaadet hende med Frøkens Titel.

Holb.Kandst.IV.2. med Dannebrog-Korset
i Sølv, (vil kongen) benaade hver den Han
skiønner saadan Udmærkelse værdig. Aab
Brev.'^^kl808. en længst afskediget Adjunkt
fra den gamle Skole, ved sin Afsked be-
naadet med Titel af Overlærer. Schand.

30 BS. 202. Bergs. PP. 269.
\\

(hibl.) om gud.
Engelen kom ind til (Maria) og sagde:
hil være dig, du Benaadede 1 Herren er
med dig, du Velsignede iblandt Qvinderne I

Luc.1.28. Grundtv.SS.IV.357. jf.: (Snoghøj)
er et af Danmarks mest benaadede Steder,
samlende som i en Hovedsum al vor Skøn-
hed, Bælt og Skov tilsammen. Frem.DL.
1.421.

II
(sj.) m. tings-subj.: *De Kilderos

højt benaade:
|
Den ene os giver for Dø-

40 den Bod,
|
Den anden os giver med Gud-

doms-Blod
I

Opløsning paa Livets Gaade.
Grundtv.SS. V.40.

|| f (jf. bet. 2) give som
naadegave; skænke af naade. (ipass.:) Om
een Mand, eller Qvinde, som er Egtegift,
forseer sig med hans eller hendis , . næ-
ste Slegt . . og hannem , eller hende , af

synderlig Aarsag benaadis Livet. DL.3^-
16—16—1. smst.6—13—16. 2) (især jur.,

om den højeste øm'ighed) give en (især en
50 dømt forbryder) nedsættelse i ell. fritagelse

for straf; formilde straffen for; fri-
tage for straf; m. præp. for om den straf,

der formindskes ell. ophæves, (de skal) tre

gange gaa under Kølen, uden Skipperen
dennem benaade vU. DL.4—1—4. Hvad
for Plætter kunne da fordømme, naar saa
sort en Synder, som jeg, bliver benaa-
åiget. JSneed.II.327. Kongen kan benaade
og give Amnesti. GrundlT(1849).§31. Naar

60 Fangen betingelsesvis benaades ,.

afgives (han) tu Politimesteren. Anordn.
Nr.l2^^/tl873.§17. (m. overgang til i) om
gud: forvente deres Frelse ved den samme
Forløser, for hvis Skyld jeg selv tør haabe
Benaadelse. Balle.Bib.I.132. *Det staaer til

Gud: en Røver at benaade. Bredahl.III.37.
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\\ m. præp. med, om den mildere straf, hvor-

til den strengere omsættes. ( Griffenfeld blev)

benaadet med ævigt Fængsel (o: i stedet

for dødsstraf). IIolh.Ep.III.363. e. hr.
\\ f

benaade paa livet, fritage for dødsstraf.

Moth.N6. Holb.Herod.123. VSO. MO. Be-
naadning^, en. (f Benaading. Holb.Staat.

333. Nørreg.Naturr.327. VSO.). flt. -er. vbfi.

til benaade. 1) (nu 1. br.) til benaade 1.

Kongerne (søgte) at vinde Modstanderne
ved Benaadninger med Len, Indtægter og
høie EmbedsstUlinger. Allen.I.13. j] bevil-

ling paa visse rettigheder; privilegium.
Kiøbstæder, som Avl bruge, bør . . med
mindre de sær Benaadning derpaa have
. . deris Kirker at holde ved lige med, at

give Tiende. DL.2—23—10. Danske Asi-

atiske Compagnie . . bekom mange herlige
Privilegier og Benaadinger, ved en Kon-
gel. Octroy. Holb.Staat.333. Allen.1.15. 2)

(især jur.) til benaade 2. (Griffenfeld)

maatte høre Dødsdom over sig, og finde
Benaadning i at leve i Fængsel. Mall.Sg
H.596. Hauch.VII.338. betinget be-
naadning, se u. betinge, (spøg.:) da en-
gang en af de større Drenge ikke kunde
sin Lektie og derfor til Straf, med sin

Bog i Haanden, blev stillet op paa Skole-
bordet . . og jeg derover var ganske
utrøstelig, fik Synderen Benaadning. HC
And.XI.13.
\ beiiage, v. (fra iy. benagen) gnave

paa; begnave. *Hvert Kryb, som tør be-
nage (frugterne). Ew.1.163.
benaje, v. [be'nai'e] (ogs. (ved tilknyt-

ning til Bindsaalj bindnaje^. -ede. vhs. -nin^.

{jf. holl. benaaien, ty. benahen; sml. af-

neje; sko.) sy bindsaalen fast til over-

læderet og randen. Benejningen . . ved
„syet Fodtøj" . . svarer til Indriningen ved
„pløket Fodtøj". Skomagb.25. Bindneien.
Sko- og Støvlemageren overs, af J Behrend.

(1832).40. Skomagb.(1917).24. (vil du)
bilde mig ind, at de kan lave Sko paa
Maskine — skære til og pinde op, bin-
neje, sy Saal paa og alting? AndNx.PE.
11.201.
Ben-aske, en. [LI.2] (fagl.) aske af

brændte ben. Landb 0.1.239. -bliedhed,
en. [LI.1] (med., vet.) blødlied i knoglerne,

p. gr. af afkalkning ell. mangelfuld forbe-

ning. Sal. II. 831. -brud, et (i bet. 2 vel:

en, jf. dog VSO.). [Ll.i] 1) {æda. benbrot
(Harp.Kr.l22), oldn. beinbrot; med., vet.)

brud paa knogle; fraktur. frygtelige Trus-
ler om Benbrud og Pandeknusning. Blich.

III.378. LandbO.1.239. jf. (om det ved

fraktur beskadigede sted): (hun) vilde have
daaned ved at see mindste Saar eller

Beenbrud. Holb.Heltind. 11.107.
\\

(sj.) til

I. Ben 3.1, om brud af laar- ell. skinneben.
MO. Goldschm.II.6. 2) f ^ d.s.s. -bræk.
JTusch.151. VSO. |l om Asphodelus luteus L.
vAph.Nath.I.197. j -brnd-sten, en. en
art kalktuf, opstaaet ved forstening af træ-

rødder olgn. (navnet p. gr. af den takkede

brud/lade); osteokolla. Brilnnich.M.lO. jf.:
Beenbrudsteen . . bruges udvortes til at
lime og læge brudte Been sammen. vAph.
Nath.1.198. -brnd-syge; en. (vet.) d. s. s.

Benskørhed.Mø^^il.J.iST'.-brudt, i^arf. adj.

[Ll.i] (nu kun bibl.) med brækkede knogler, lem-
mer; lemlæstet. End vorder mand trælbaaren
(0: skamslaaet) . . saa at hånd ligger deraf
beenbrut og Ufør. DL.6—7—9. 3M.os.22.22,

10 Æreboe.117. -brnisk, en. [Ll.i] (anatj den
bløde del af henvævet; ossein. Sal. 11.827.
-brseli, en. [Ll.i] (efter ty. beinbrech, jf.
Benbrud 2 samt sv. benbrottsgriis, no.

beinbrotgras; overs, af lat. ossifragum, egl.:

som bryder ben; navnet, fordi planten antoges
at volde benskørhed hos dyr) 3( om forsk,

arter af Narthecium, især sværdbladet ben-
bræk, N. ossifragum Huds. den med sværd-
formede Blade og livligt gule Stjerne-

io blomster prydede Benbræk. Frem.DN.246.
t -brækker, en. [Ll.i] (fra ty. bein-
brecher; overs, af lat. ossifragus, ørn, som
knækker de fangne dyrs ben) \ gaaseørn.
Moth.B128. Funke.(1801).1.212. -bræk-
ker-gade, en, -stræde, et. [LS.i] (fol-

kelige) øgenavne paa gader med daarlig bro-

lægning, se HMatthiess. Gader. 73. -byg-
ning, en. [Ll.i] (anat.) legemets system af
knogler; skelet. Benbygningen eUer Skelettet.

30 BMøll.DyL.1.2. af Bryst og Skuldre skulde
(man) slutte sig til en temmelig stærk
Benbygning. Brandes.X.466. (ovo-f.:) (hu-
sene) var jo enten fuldt af Træ, eller Ben-
bygningen i dem var Tømmerværk. Troels

L.II.81. Ved at lægge Bogstavrim til Grund
for al sin Sprogkunst gav han Versets
bløde Organisme en Benbygning. Brandes.
(Tilsk.1909.1.508). -celle, en. [LI.5] (anat.)

celle i henvævet. Sal.II.833.

40 Bende, en. flt. -r. (fra holl. ben(ne),
kurv, jf. ty. benne, kassevogn, eng. bin, kasse;

egl. keltisk; fisk.) kurvelignende indret-
ning, kube, til at fange snegle i. CollO.

Bendings-knbe , en. (vistnok besl. m.
Bende; fisk) d. s. s. Bende. CollO. Snegle
fanges i . . Bendingskuben, igjennem hvis
musefældeagtige Indgange de krybe, lok-

kede af en død Fisk . . som anbringes inde
i Kuben. Fiskeriredsk.(1872).12.

50 Ben-drejer, en. [I.I.5] (nu 1. br.) haand-
værker, der udfører drejerarbejde i (af) ben

(ogs. elfenben). Moth.É128. (mine terninger

er gjort af) dend ærligste Been-Dreyer
her i Byen. Holb.llJ.1.5. PAHeib.Sk.II.213.
JPJac.II.58.

1. bene, v. [ibe-na] -ede. « VS0.1793;

af I. Ben 3.i, jf. tøfle olgn. samt sv. dial.

bena; dagl., især spøg. ell. foragt.) bevæge

sig (i en vis retning) med hurtige henhevæ-

60 gelser; skynde sig; løbe; rende; kim i forb.

m. adv. dl. præp., især af (jf. af B. l) ell.

af sted. *Hvad skal jeg skrive? At jeg løb

I

Ei fra det som en Hare?
|
At ei jeg

bened af, dengang |
Jeg saae, at der var

Fare? Holst.LHbl.124. Drachm.SS.61. „jeg

maa hjem til Middagsmaden." Hun bener
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af Sted. CEw.F.38. Ekspedienten benede
med nogen Arrigskab i Fodsaalerne op
ad en lille Trappestige. KLars.Ci.51. Jeg
ser noget bene som en Streg over en
Lysning i Krattet og skyder i samme Nu.
JVJens.Sk.21. (han led) af Digternes sør-

geligste Mani: han benede ustandseligt
om og plagede Folk med Oplæsning af

sit sidste Produkt. PoUyiil906.6. Gade-
ordb.' Esp.22.

II. bene, adv. ['be'na] (fra lat. bene, adv.

til bonus, god) 1) f som interj., brugt af
latinkyndige: godt; vel. Bene, bene, jeg
har tilgivet jer . . af mit Hierte. Holb.L
Sk. II. 5. Bene, lidt Taalmodighed , min
rierre! sa.Pern.III.l. 2) (foræld.) en ka-
rakter ved den 1850 ophævede examen ar-

tium (se u. Artium^. Ved Examen artium
fik jeg 88 bene, og kunde altsaa løbe i

fuld Galop. LSmith.S.1.9. Gude.0.33.
benebiet, adj. [be'ne'blai] (efter ty.

benebelt, af nebel, taage; spøg., mi 1. br.)

omtaaget (af spiritus); beruset (jf. be-
dunstet;. Pol.^/6l887.2.sp.l.

Ben-edder, en. [I.l] (med.) kronisk ben-
betændelse, der langsomt foHærer knokkelen;
caries (jf. -kræftj. der var Benædder og
nu tillige Koldbrand i (fingrene). Ing.EF.
V.114. Panum.56.
benedicere, v. [benadi'se'ra] -ede ell. io

t -te. vbs. Benediktion (JBaden.FrO. Sal.

11.841). (fra lat. benedicere, afbene, adv.:

godt (se II. bene;, og dicere, sige;jf. bensche)
i den katolske kirke: velsigne. Derpaa be-
nedicerte (1859: helligede; han selv Bæ-
geret med Korsets Betegnelse. Ing.PO.II.
36. Paven benedicerer tre Gange aarlig
. . hele Jorden. Sal.II.841. benedide, v.

[bena'di-'åa ell. -'diå'a] -ede. vbs. -else (vAph.
(1764). VSO.). (glda. benedi(d)e, jf ty. h
benedeien (mht. benedien;; fra lat. bene-
dicere, se benedicere; foræld.) velsigne;
næsten kun som part. adj. benedidet: vAph.
(1759). eders Skytshelgen . . den benedi-
dede Hertug Knud. Ing.VS.I.120. mange
Ildebrande og lignende benedidede Ulyk-
ker. CBernh.III.5. (du) kom op i den be-
nedidede Tiendedeel (o: som han havde læst)

og fik bedste Charakteer. smst.VI.ll.
Benedikte-rod, en. se Benediktrod. jrø

Benediktiner-tidsel, en. [benadeg-
'ti'nar-, -dig-] (a/benediktinere,mMnfeeor(Zew,
stiftet af Benedikt fra Nursia) S( korbene-
dikt, Cnicus benedictus L. Warm.SystB.527.
-urt, en. ^ (sj.) d. s. s. Benediktrod.
Jomfru Marias sødtduftende Silkeærmer,
Benedictinerurten , St. Dorotheæ Lilier.

Baud.IIS.381. Benedikt-rod, en. (ogs.

Benedikterod. VareL.^564). [ibenadegd-, be-
n8idegfi!(a)-] (jf. ty. benediktenkraut; efter to
mlat. herba benedicta, velsignet urt, se bene-
dide) 2( febernellikerod, Geum urbanum L.
(Kalk.I.155.I*.30). JTusch.101. -nrt, en. ^
d. s. JTusch.101. Sal.VII.696.
Benefice, en. [bena'fiOsa] flt. (1. br.) -r.

(fra fr. benefice, af lat. beneficium, velger-

20 god

ning, se beneficere; teat.) forestilling (paa
teater), koncert olgn. til fordel for en af
de medvirkende ell. i velgørende øjemed, (jf.
Benefis (et) . . kaldes en forlæning. Moth.
Conv.B65). (han) har i disse Dage havt
sin Benefice for 43 Aars Tieneste; og aUe
Theatrene kappedes om at vise denne
fortrinlige ældste Skuespiller Kiærlighed
og Hyldest. 0ehl.Er.III.12 7. BerlTid.Vsl 907.
Aft.2.sp.6. Benefice-foreistilling:, en.

d. s. Bagges.III.158. Hauch.VII.349. bene-
ficere, V. [benafi'se'ra] -ede. (fra nylat.

beneficere, af lat. benefacere, gøre godt
imod, af bene, godt (se II. benej, og facere,

gøre; især jur.) benaade, begunstige med
gave olgn. Holb.Ep.11.71. En frie Skole er
vel her i Sognet, men samme endnu ikke
saa rigelig beneficeret, som de fleeste

andre. EPont.Atlas.il.204. \\ beneficeret
s, gods, som er overdraget en embedsmand

som biindtægt. Baden.JurO. Sal.II.842. be-
neficeret sag, retssag, i hvilken der er be-

vilget en af parterne fri proces. Lov (Till.)

Nr.32-yiol893.§3. Beneficium, en. [be-

na'fisiom ell. -'fijom] flt. -ier ell. (m. lat.

bøjning) -ia. (fra lat. beneficium, se benefi-
cere; isæreni}).) egl.: velgerning; gunstbe-
visning; offentlig gave. de søge omEm-
beder som om Gaver og ikke som Byrder.
Udi hvilken Henseende Bestillinger o^saa
kaldes Beneficier. Holb.Ep.IV.450. nu især

om (offentlig) understøttelse af forsk, art

(især stipendier olgn.). Holb.Ep.1.411. Bene-
ficier og Understøttelser. Samling af de for
UniversitetetsLegatergjældende Bestemmelser.

(1890).4.
beneje, v. se benaje.
Ben-ende, en. [1.3.i ell. 2] især i best.

f., om den nederste ende af sengen, hvor fød-
derne har plads; fodende. Levin. Sengetæppe
har jeg ikke, men her er et pænt uldent
Shawl . . det naår helt fra Hovedgjærdet
ned til Benenden. Schand.SB.211. AKohl.
MP.I.32. jf : (han) flyttede sig godmodig
op i Benenden af Sofaen. CarlSør.S.II.208.

benet, adj. ['be'na^; i bet.2.i: -|be'naq

1) til I. Ben l.i. „Bruges undertiden for

Benig." VSO. l.i) med mange ell. stærkt

fremtrædende ben (l.i) ; om personer (legems-

dele): med stærkt fremtrædende benbygning;
knoklet;mager.Afoth.B130.MO. svampede
Tyskere som benede Englændere. Brandes.
XV.273. et højst ejendommeligt, benet,
lidenskabsløst Ansigt. Drachm.SS.17. det
tykke, sorte Haar strøget tilbage over en
benet Pande. KLars.AH.138.

\\
(overf.)fast;

kraftig, (han var) udrustet med en sær-

egen benet og knoklet Viljeskraft. Brandes.
IX.541. 1.2) som er af ell. ligner ben; ben-
agtig. en benet Fortykkelse paa Laarets
Forside. Arb.forsikr.1907.Bilagi.165. jf: en
tør, benet Lyd . . som af et Skelet, der
retter sig, Jørg.LT.59.

\\ (overf.) tør som
ben. den benede Mening, den tørre Lære
ses igennem Digtets Væv. Brandes.II.124.

2) til I. Ben 3.1. 2.1) kun som sidste led i
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ssgr., fx. en-, fir-, hjul-, kort-, lang-, skæv-,
tobenet ofl. jf. Kalk.V.81. MO. Feilb. 2.2)

(jæg.) om en hund: som har lange ben;

langbenet (og hurtig). VigMøll.HJ.51.
Det var vældige Saater, der blev taget
med disse benede Hunde. Fleuron.BK.131.
Ben-fedt, et. [I.l] (fagl.) fedt, som

udvindes af knogler. Hage.^668. -lisik, en.

[1.1.1] (zool.) især i flt.: afdeling af fiske-

klassen med benet skelet; teleoster. Cuvier
delte Fiskene i Bruskfiske og Benfiske.
Sal.VI.617. BøvP.III.516.

\\ [1.1.5] (efter ty.

beinfisch) f om koffertfiskene (Ostracion),

der har et meget stærkt benpanser. Baff.(l 784).
239. t -fo(de)r, pi. [I.B.i] d. s. s. -klæder.
(Kalk.I.154). i mine Beenfoder og Stryroper
var jeg svømmed til Borde. Robinson.1.80.

\ -fram, adv. [II] {efter no. beint fram)
lige frem. beenfram! saa finder du Kongen
i Norge. Grundtv. Snorre. 1.150. -fri, adj.

[1.1.2] i forb. benfri sild, (kog.) sild, som
benene er taget ud af. FrlcJ.Kogeb.82.

bengalsk, adj. [bæn-, beniga'ls</ ell.

(især i bet. 2) 'bæn-, 'beuiga-'ls^] adj. til

jyropr. Bengalen. 1) i egl. bet.: NMPet.
(Rask.I.Fort.79). Af Sprog læres Engelsk
og Bengalsk. StBille.Gal.1.227. Sal.II.847.

Il
om forsk, stoffer, der (egl.) tilvirkes i Ben-

galen (jf. bet. 2). Bengalsk Lærred . . Ben-
galsk Silke. VareL.(1807).I.73. Bengalsk
Hamp. MentzO.Pl.351. 2) i forb. bengalsk
belysning ell. lys ell. (nu 1. br.) ild olgn.,

kunstig, farvet flamme, der anvendes
dels i fyrværkerisager, dels for (paa
teater) at fremhæve tableau olgn. Den ly-

stige Jubel derindevar enbengalskFlamme,
som belyste Slutningsscenen af hans Barn-
doms Drama. HCAnd.III.139. Ibsen i ben-
galsk Belysning (o : ved en fest). Nans.P.123.
Ghrist.Kemi.128. jf. (uegl.): Vi saå (solens)

Ildkugle synke tU Jorden mellem Træerne,
under bengalsk Belysning af den halve
Himmel. Nans.JD.192. (overf.:) Versene
har en . . noget søgt lOang. Følelserne
er ædle og ridderlige . . Belysningen ben-
galsk. Brandes. IV. 464. JLange. 1.384. jf:
*Ak, meget Bestialsk

|
Er deiligt — i Ben-

galsk. HCAnd.X.281.
Bengel, en. ['bæixXa)!] f^t. bengler, (sj.)

bengle (Bagges.III.165). (ænyd. d. s.; fra
nt. ell. hty. bengel, egl.: knippel, stok, jf.
bang, IL banke; m. h. t. bet.-udviklingen

jf. Knippel, Prygl) 1) (bogtr.) vægtstang
paa haandpressen ; pressebengel. VSO.L
226. OpfB.^1.449. 2) (dagl, nu 1. br.) især
som skældsord: ubehøvlet (og doven) opløben
dreng ell. ung mand; døgenigt; lømmel;
slubbert, skieide dem alle for nogle grove
Bengler. Ew.VI.189. *0g spør saa Sanct
Peder: „Hvad Godt har du giort?"

|
Svarer

jeg Schweizeren: „Ikke stort!
|
Men hvad

har de andre Bengler da giort?" OehLSH.
19. dovne Bengler tilhobe. Ikke en eneste
af dem er bleven til Noget. Schand.SB.98.
Endnu Ingen at se. (Ser paa sit Uhr.)
Halvni, saa maa han da for Pokker snart

— hvis ikke Benglen er dumpet ned hos
vore Veninder i Brogade. Gjel.HV.10. \\

ofte (spøg.) som mods. til Engel: Bagges.IIl.
165. *fordi

|
Man skriver Digte, som en Ben-

gel,
j
Man paa en sindig Prosa-Sti

|
Kan

tee sig siden som en Engel. Hrz.D.III.23.
Bøgh.I).II.54. jf. (som tiltale til en kvinde)

:

„Giv dig tilfreds min Engell Du skal finde
i mig en troe og kydsk Hustrue." — „For

10 Utroeskab er jeg ikke bange min Bengel."
Holb.Usynl.III.5. bengelsk, adj. ['bæii'-

als^'] {vistnok dannet af Oehl. som rimord til

engelsk; spøg., sj.) adj. til Bengel 2. *„Seer
I vel, Faer! det er paa sin Engelsk."

|

—
„Mig synes før, det er paa sin Bengelsk."
Oehl.SH.31. *det er egent med John Bull
bevendt:

|
Hans Smag, skjøndt af Europa

høit fortjent, |
Tidt i det Fine falder i

det bengelske. Hrz.D.III.41.

20 Bengel-nrt, en. se Bingelurt.
Ben-glas, et. [I.l] (fagl.) mælkehvid

glasart, fremstillet af benaske og blyglas;

mælkeglas. VareL.^77. -gnaver, en. [1.2.2]

(spøg.) person (især politiker), der har mange
„ben" (2.2). VortLand.^lil905.3.sp.l. -gna-
veri, et. [1.2.2] (spøg. ; jf. -gnaver). Ben-
gnaveriet har aldrig floreret stærkere end
under (denne minister). PoU/nl909.4. -ged-
ning, en. [I.l] (landbr.) kunstgødning af

30 knuste dyreknogler; benmel, en viis Øvrig-
hed, paa hvis Foranstaltning her er indført

Vexeldrift og Beengjødning og Staldfod-
ring med Kartofler. Heib.Poet.II.52. Sal.

11.848. -haard, adj. [I.l] vAph.(1759).
Vi snurrede begge riindt og faldt . . Jeg
kom underst, og Musikerens benhaarde
Fingre klemte mig om Halsen. Drachm.EO.
84.

II
benhaardt træ, (fagl.) træ af stor

haardhed (af næsthøjeste haardhedsgrad, jf.
AoSal.XVII.712).Wagn.Tekn.430.-liami»kj

et. [1.3] (foræld.) om benskinner, hånd havde
et been-harnisk af kaabber (1871: Kobber-
skinnerj over sine fødder. lSam.l7.6(Chr.
VI). -hinde, en. [LI] (anat.) fast binde-

vævshinde, som dækker knoglernes overflade;

periostium. Moth.B129. Panum.57. f -ho-
Ted, et. [I.l] (anat.) ledhoved. VSO. MO.
t -hud, en. [I.l] (anat.) d. s. s. -hinde.

Hallager.3. -huggetj part. adj. [I.l.i] {æda.

50 ben hoggæn; jur., foræld.) i forb. benhugget
saar, saar, der er hugget saa dybt, at en knogle

er beskadiget, er det Hulsaar, eller been-
hugget, saa at Been tagis af, eller Arret
er i samme Been. DL.6—7

—

3. Nørreg.

Privatr.IV.205. -hule, en. (anat.) 1) [I.l-i]

ledskaal Moth.B129. VSO. MO. 2) [1.1.5] lille

hulhed i benvævet, der optages af en bencelle

(if -legeme;. Sal.ll.827. -hns, et. [1.1.4]

(nu 1. br.) mindre bygning paa en kirkegaard,

60 hvor opgravede knogler samles. (Kalk.V.80).

*Mon der i Beenhuus blev Forskjel
|
Paa

min og deres (o: fornemme folks) Pander.
Falst.80. *Ved skumle Beenhuus, hvor man
Knokler ' giemte. Oehl.L.II.68. ved Mid-
natstid at hente . . en Hjerneskal fra Ben-
huset. Blich.1.294. I Benhuset i Weimar
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havde Goethe staaet med Schillers Hjærne-
skal i sin B.aand.Jørg.VI.403. (uegl. :) (jætte-

stuerne) ere store Benhuse, som rumme
Levninger af talrige Individer. SophMull.
V0.62.

t benign, adj. (Jf. sv. benig, ty. beinig)
d. s. s. benet 1. vAph.(1759). VSO. (jf. be-
net 1.1 :; En benig Fisk. VSO.

GJ Benjamm, en. ['bænjaimi'n, -|min]

(efter lMos.35.18 navn paa Jakobs yngste

(og kæreste) søn) den yngste af en flok sø-

skende, af flere kammerater osv. (Ingemann)
blev en lykkelig Benjamin i det patriar-

kalske Hus. Ing.Levnet.1.13. han kom tidlig

i skole, han var klassens Benjamin
i
Pol.

*°/i2l918.9.sp.2. jf: det var og blev dog
noget som en Benjamin blandt Central-
bankens Foretagender, Victoriaetablisse-
mentet. Bang.S.324. \ JBenjamine, en.

(spøg.) Kongressens Benjamine, den yngste
og mest indtagende af alle Damerne. Fol.

^ysl906.3.

Ben-jord, en. 1) [I.I.2] (fagl.) d. s. s.

-aske, Levin. D&H. 2) [I.I.5] (anat.) den
haarde del af benvævet (jf. -bruskj. Sal.II.

827. -kalv, en. [I.3.i] (jf. sv. benkalv,
-kavle; jy) læg. Buxerne posede omkring
Knæerne og støttede midt paa Benkalven.
Aakj.VB.141. sa.PA.19. -klæde-, issgr. af
Benklæder, (især skræd.) Man begynder
nu ogsaa at sige: Beenklæde-tøi, -knap o.

desl. (0: i stedet for Bukse-). Levin, som
eksempler anføres: Benklæde-arejl, -lomme,
-tøj. -klæder, pi. [1.3] [ibe()n|klæ()r,

-|klæ"98r; ogs. 'beii|klæ()r] {dannet i midten

af 18. aarh. efter ty. beinkleider || opr. og
til dels endnu som finere (mere dannet) udtr.

(jf PEMull.^223. KNyrop.OL.49) end Buk-
ser; nu især dels om dameundertøj, dels

skræd.
|| i ssgr. Benklæde-) klædnings-

stykke (over- og underbeklædning), der
dækker underkroppen og benene til

knæet (korte benklæder, knæbenklæder) ell.

til foden (lange benklæder); bukser. (CP
Rothes fortale til JNNorcross' levnedsbeskri-

velse, 1756) er opfyldt med . . nybagede
danske Ord, saasom Beenklæder i Steden
for Buxer. Brev 1756.(Suhm.XV.248). (jf.
NMPet.V2.160). Beenklæder siges ikke,
men man siger Éuxer. vAph.(1764). et
slags Beenklæder saa vide og lange, at
dertil aleene kunde behøves Snese Alen
Silketøy. Mall.SgH.4oO. (han) fremstillede
sig . . i Beenklæder, der vare opsmøgede
forneden. Goldschm.Hjl.I.140. Bønder med
korte .. Beenklæder, der neppe be-
dække de nøgne, brune Been til Knæet.
CKMolb.Span.198. Kaaben glider af hende:
hun er klædt i Særk og Benklæder af
kostbare Stoffer. EBrand.M.110. det er da
ikke et Skelet, der sidder inde i Benklæ-
derne, men rigtige Mandfolkeben af Kød
og 'R\oå.PLevin.LM.17.

\\ om mandsdragten
i mods. til kvindedragten (jf. bære bukserne,
være herre i huset): her bære jo Fruen-
timmerne Beenklæder og Mandfolkene

Skjørter. Hauch.E0.11.
||

tage benklæder
paa, (overf., sj.) optræde med ærbarhed,
velanstændighed olgn.; undgaa grove, ulwvi-
ske ildtryk. *Der min Skiemt ta'r Benklæder
paa; |

Der min Mund gaaer ziirlig istaae.

Bagges.V.166 (jf.smst.l67). f -knogle, en.
('-knokle. vAph.(1759). -knogel. VSO.) 1)

[I.l.i] fremstaaende del af, knude j^aa, et ben.

vAph.(1759). 2) [1.1.2, jf. 1.1.3] helt afpillet

10 kødben. VSO. -knude, en. [I.l] (anat.)

?iqelig udvækst paa en knogle. MO. MøllH.
V.535.

II
„Et Led i Halen paa en Kat,

Hund, eUer andet Dyr." VSO. -kogeri,
et. [I.l.2] (fagl.) virksomhed, fabrik, hvor der

koges benlim af knogler. KancSkr.''*/iol839.

-kræft, en. [I.l.i] (med., foræld.) d. s. s.

-edder. VSO. MO. -kul, et. [I.I.2] (fagl.)

et ved forkulning af knogler fremstillet stof,

der anvendes til rensning af forsk, stoffer

20 ell. til farvestof (bensort). VareL?77. -la-
byrint, en. [I.l] (anat., sj.) den benede
labyrint i det indre øre. Panum.661. -le-
geme, et. [I.I.5] (anat.) d. s. s. -hule 2.

Panum.399. -lim, et. [1.1] (fagl.) lim af
knogler. Moth.B129. VareL?478.

t Benling, en. flt. -er. {ænyd. d. s.; fra
nt. beenlink ell.ty.heinling, af hein, knogle

;

garv.) den del af en dyrehud, som har siddet

lige over en knogle, (skindene blev) afkræn-
30 gede hele med „Benlegender" og Klør.

Cit.l740.(JySaml.II.73). VSO.
Ben-lære, en. [I.l.i] (anat.) keren om

(menneskets) benbygning; osteologi. vAph.
(1759). Panum.57. -los, adj. 1) [I.l] I.l)

[I.l.i] (1. br.) MO. jf. (som tilnavn; foræld.):

Ivar Benløs, en af Lodbrogssønnerne, som
havde brusk i stedet for knogler i kroppen.
Oehl.BL.71. DanmRigHist.L244.

\\
(overf.)

som mangler kraft, styrke, denne Djævel
40 (er en) benløs og blodløs Allegori. Brandes.

V.133. 1.2) [I.I.2] i forb. benløse fugle,
(kog.) om en ret af kød, der steges som vildt

i smaa stykker, som har en vis lighed med
en fugl. Kogeb.(1710).98. FrkJ.Kogeb.59.
benløse sild, (sj.) benfri sild. Schand.AE.
327. 2) [1.3] (sj. ell. diat) som mangler ben

(3) ell. paa grund af sygdom i benene ikke kan
gaa. Bagges.DV.X.381. Feilb.

\\ [1.4.2] Der
var alle de mange Gryder, store og smaa,

50 lavbenede eller benløse skabte til at sættes

fiaa Trefod. TroelsL.II.104. -mager, adj.

I.l.i] (sj.) som, er bare skind og ben; rad-
mager, den barnløse Thames, der med et

genert, impotent Blik saa ud af sit ben-
magre Skrog. Aakj.VF.106. deres gamle,
benmagre Lemmer rystede (af kulde). Rist.

LM.7. -marv, en. [I.l] (anat.) marven i

knoglernes hidrum. (Kalk. 1. 154). Bredahl.
E.30. Panum.57. -mel, et. [I.l] (landbr.)

M pulveriserede knogler, der anvendes til gød-
ning (jf -gødning). Drachm.VT.391. De
bliver (o: efter døden) til en Smule Gød-
ning og lidt Benmel. SMich.T.166. Landb
0.1.243. -molle, en. [I.l] (fagl.) maskine
til maling af knogler; (ogs.) jfabrik (mølle),

hvor knogler males (jf. -mel). MO. et Par

Rentryltt »/» 1919 20
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Savskærerier og en BenmøUe. Pont.LP.

1

V
102. LandbO.1.244.
Benneke, en. se Bindike.

t Ben-nød, en. {egl. behen-nød, af
arab. behmen, Moringa) om frøene af Mo-
ringa Gaertn. vAph.Nath.I.203. VareL.
(1807).II.221. I. -olie, en. (se foreg.; fagl.)

olie af Moringa Gaertn. vAph.Nath. 1.204.
Behenolie eller Benolie er en fed Olie,

der . . benyttes dels . . som Madolie, dels

til Smørelse for finere Maskiner (Urma-
gerolie), endvidere til Pomader. VareL.''

76. II. -olie, en. [I.l] (fagl; sj.) d. s. s.

-fedt. VareL.^78.
benove, v. [be'ncnu'a] præt.-&de; part.

-et, (sj.) -t (Hrz.L8d. sa.D.U.58: c^ flaut;.

vhs. -else (s. d.). {laant i (beg. af) 18. aarh.

fra ty. benauen, som igen er laant fra nt.

ell. hall. benaauwen, jf. mnt. benouwen, egl.:

bringe i Memme, til mnt. nouwe, snæver,

smal, se nøje; især i præs. part. ell. (nu kun)
i perf. part.) gøre et (stærkt) ubehageligt ind-

tryk paa; fremkalde en følelse af legem-
ligt ell. sjæleligt ubehag; om legemligt

ubehag (nu næppe br.): vAph.(1764). den
galante Mand vilde ikke udsætte sin unge
Viv for . . den benauende, svovlede Lugt,
der hænger ved Uldtøi. CBemh.NF.XIIL
331.

II
om sjæleligt ubehag, uro olgn.: gøre

ængstelig, forlegen. *Da kunde mig
hver Svanebarm "benaue,

|
Og alle El-

skovshymner maatte Taarer til. Aarestr.

309. Kierk.XIV.356. den benauende Re-
spekt, Agenten . . havde følt for den uhyre
rige Mr. W. Goldsckm.VIIL188.

\\
part.

benovet brugt som adj.; om legemligt ubehag
(kvalme, hjerteondt; nu næppe br.): vAph.
(1764). ved Tanken om, at have havt Bo-
gen i Haanden, bliver han benauet, han
faaer ondt. Kierk.XIII.428. nu om sjæleligt

ubehag: beklemt; forlegen; ængstelig.
VSOJ.310. *Her, blandt Damer — o saa
fine!

| Al min Pynt mig gjør benaut.
|

Bli'er jeg aldrig da som hine?
|
Er til

Armod jeg fordømt. Hrz.D.II.58. hvor jeg
er benauet 1 Hvad det er for en Pine at

vente, og især Noget, som er saa forfær-
deligt stort. Oversk.II.95. Blot det Ord
Mediation nævnes, bliver Alt saa storartet

og grandiost, at jeg ikke befinder mig
vel, men er beklemt og benauet. Kierk.

V.49. Feilb. jf.: (han) var ganske ør af

benovet Forelskelse. Wied. S. 57. (sj.) om
dyr: han rejste sig for at pirre de vaagne,
men forlegne eller benovede Høns ned
fra Pindene. Schand.IF.307. Benovelse,
en. flt. (nu næppe br.) -r. vbs. til benove

||

om legemligt ubehag (nu 1. br., jf, dog Feilb.)

:

anfald af beklemmelse (kvalme, hjerteondt)

;

ildebefindende. vAph.(1759). *Den pyn-
tede Hofmand Benauelser fik,

|
Af Angest

hans Madlyst aldeles forgik. Storm.SD.165.
Apot.(1791).170. i de sidste sex Aar har
jeg ikke havt saa meget (o: af sygdom)
som en Benauelse engang. PAÉeib.Sk.IIL
218. „daglig Tale." MO.L153.

|| om sjæle-

ligt ubehag: uro; ængstelse; beklemt-
hed. Blich.III.134. de Fleste følte dog et

Slags bange Anelse, en Benauelse ved
Tanken om, at der nærmede sig et Onde,
hvorom man ikke havde noget klart Be-

freb. Oversk.L.56. Benovelsen over Man-
ens Død .. havde sat sig. Wied.L0.81.

Hos Inger . . ytrer Elskovens første søde
Benovelse sig med en let Mavepine. Vilh

10 And.HP.130. Benovet-hed, en. (1. br.)

Den Fornemmelse af Benauethed, der var
gaaet forud . . fortog sig ikke ganske.
BSchmidt.MD.215.
Ben-pibe, en. [I.l] (anat.) den midter-

ste (hule) del af lange knogler, der er fyldt

med marv; ogs. om selve knoglen (rørknogle).

Moth.B131. *de suged Marven af Been-
piben huul. Oehl.IIK.148. det ene Ben var
knækket, saa Benpiben stak ud gennem

20 Laarkødet. Pont.SM.82. || overf, i særlige

udtr. : *Skrækken fylder Blodet mig | Med
lis, og blæser Marven af Beenpiberne.
Oehl.Aml.227. vor Familie har Marv i Ben-
piberne (o: er stærke, livskraftige). Vi er

ikke raadne i Knoglerne som Fjolsen der
ovre. Schand.BS.133. jf. marv og ben (u.

I. Ben Li;.- Oehl.NG.240. Ja, hun veed,
hvor Skabet skal staae. Det vil gaae mig
gjennem Beenpiberne, naar jeg hører

30 Posthornet. Hun er her snart. HCAnd.X.
153. Han var altsaa en Sværmer lige til

Benpiberne. JVJens.EE.74.
Benrad, en, f et (Holb.Hh.L293. Stub.

42.Molb.Dagb.171). ['beC)n|rt?9] flt.-c,f-tr
(Oehl.Øtn.(1824).11.266. Ørst.IL138). (glda.

d. s. (Mariagerleg.12); af I. Ben 1 og Rad,
række, jf. dog Rygrad) 1) (nu 1. br.) hele

benbygningen i et menneske; skelet. En
Been-Rad deeles i Hoved, Bul og Lem-

40 meT.vAph.Nath.L194.Sal.XVL49. \\ (overf.)

om det til grund liggende system i noget;

skelet. Høysg.S.a6r. Ørst.II.16. Den engel-

ske Sproglæres Benrad. ESkovrup.(bogtitel.
1919). 2) (især O, jf. dog Feilb.) skelet-

tet af døde mennesker, naar kødet er

raadnet bort. Holb.E.h.I.293(se u. I. Ben l.i).

Stub.42. en Mark fuld af Liig og Been-
rade. Molb.Dagb.132. (hun trak) en af de
Benrader, der hang paa Væggen, i Taaen,

50 saa den raslede. Ing.EF.VII.49. Kidde.

AE.1.255. i sammenligninger (især foragt.)

:

Han er saa mager, som et Been-Rad (jf.

benradmager). Pamela.I.411. (nogle klipper)

see ud, som om de vare raadnede . . An-
dre grine, som colossalske Beenrader.
Bagges.DV.X.30. *Som Dødninge saae hans
Bønder ud,

|
Som Beenrade deres Heste

(jf. Benradhest;. Aarestr. 74. jf. (foragt.)

om en meget mager person: *ham,
|
Den

60 onde, visne Beenrad (o: Nureddin). Oehl.

A.286. samt: *(man) faaer ei det mindste
Glimt at see |

Af den magre Beenrad,
man kalder Idee. Heib.Poet.X.244. || spec.

:

dødning; genfærd, levende Beenrader,
som klapprede med Knoklerne. Oehl.Øen.

(1824).n.266. en Liigkiste, hvori en Been-
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rad reiste sig i Veiret. HaucJi.MfB.lS. jf.

:

(det afbrændte Koldinghus) forekom mig
ret egentlig som Beem-adet af et Slot.

Molb.Dagh.171.
\\ (1. hr.) om døden (jf.

Knokkelmand, Benrad(e)mand olgn.). jf.:
man fremstiller Døden i Skikkelse af en
grinende Beenrad. Goldschm.NSM.il. 51.

den hvide Beenrad kommer med sin Lee
. . og viser Eder det udrundne Timeglas.
Oehl.Øen.(1824).IlL86. Oehl.XXII.126. jf.: lo

Manden med Benraden henter den Døende.
Brandes. IV. 458. Benrad-, i ssgr. (sj.

Benrade-, se -mandj. især til Benrad 2.

-hest, en. (sj.) radmager hest. Ing.EM.II.
128. CP -maser, adj. radmager. Ing.EF.
IV.66. *de tynde, smalle, benradmagre Præ-
sters Hære. Brandes.VI.626. -mand, en.

(sj.)om døden : knokkelmand.Benrademan-
dens Dans (o: dødedansen). VVed.BB.424.
Ben-rang:el, en, f et (Tullin.T.223). 20

{efter sv. benrangel ('-rangla ofl.), no. bein-
rangel; vistnok egl. om skelet, der hænger
og dingler i galgen; jf. Rangle; 1. br.) d. s. s.

Benrad (2). Tullin. 1.223. han stank som
et Aadsel, og han saa' ud som en Ben-
rangel. Drachm.VD.109. SMich.Dø.l54.
-saal, en. se Bindsaal. -siaar, et. (med.)

1) [I.l] dybt saar i forb. m. beskadigelse af
en knogle (mods. Kødsaarj. Beensaar, hvor-
ved Marven maatte beskadiges. Hauch.V. 30

208. Sal.XV.437. 2) [1.3] {glda. d. s. (Aarb.
1918.125)) saar paa skinnebenet. Panum.541.
-saks, en. [I.l] (med.) kirurgisk instrument
til overldipning af knogler. Panum.57.
bensche, v. ['bænja] -ede. (fra jøde-

tysk benschen, omdannelse af lat. benedi-
cere, se benedicere; jød.) fremsige takkebøn
efter maaltidet; læse bordbøn, nu vil jeg
lære ham at bensche fra Bordet. Goldschm.
1.15. smst.VIII.29.
Bens-hng, et. {af I. Ben 1; æda. bens-

hog
;
jur., foræld.) kast ell. slag (mod nogen)

med en knogle; (ogs.) den herved voldte skade,

(jf. JyLov.3.32. ValdLov.2.25). For Stavs-
hug og Steenshug og Beenshug og Næve-
hug og Haargreb og Jordskuf bødis trende
sex Lod Sølv. DL.6—7—8. Baden. JurO.
jf. (det foræld.) ordspr.: sjælden gør hund
ad benshug (0: fordi man kaster ben til

den) olgn., mange taaler ofte fornærmelser 50

for (en ringe) vindings skyld. Mau.3935.
Moth.B127. jf. (m. tilknytning til I. Ben 3);
Beenshug, det er: Hug eller Slag, som
skeer ved at sparke. Nørreg.Privatr.IV.202.
Ben-skade, en. [L3] ('„Talespr." Le-

vin.) PAHeib.Sk.III.161. Mester Harpe-
stræng (skal) snart bringe Jer til at

gaae lige paa Benene. Han læger alle

Beenskader fortræffeligt. Ing.VS.III.126.
Drachm.KW.46. -skinne, en. [L3(.2)] del eo

af rustning, der beskytter (skinne)benet. MO.
1.134. Sal.XV. 362. \\ nu især (sport, og
med.): plade olgn. af træ, metal, tøj til be-

skyttelse ell. støtte for benet. Gymn.II.71.
t -skrogs, et. [LI] d. s. s. Benrad 2. (om
et sultent dyr:) *et sulten Beene-skrog,

40

hvis Side-been mand teller. Sort.Poet.73.
-skerhed, en. [LI] (anat, vet.) skørhed
i knoglerne, saaledes at de let brækkes. Pa-
num.244. LandbO.1.244. -slette, en. [I.l]

(væv.) lim af liesteknogUr, der bruges til at

slette (lime) garn med. Sal 111.338. -slid-
sCe), en. [1.3] (haandarb.) slids forneden i

en skjorte, der betinger benenes fri bevægelse;
sidesplit. Haandv.lOl. -sort, et. [I.l] (fagl.)
sort farvestof, der fremstilles af benkul; brændt
elfenben. Moth.B129. fineste Farve giver
Bensort og Laksort. Haandgern.551. Vare
L.^78. -spat, en. [1.3] (vet.) betændelse i

hasen hos heste; spat. (en hest) som den
Ene paastod havde Benspat. Blich.III.613.
Landbo.IV.325. -spattet, adj. [1.3] (sj.,

foragt.) om Jiest: som har benspat. Jap
Steenstr.T.22. -spids, en. [1.3] (haandarb.)
lille trekantet tøjstyklie paa en skjorte oven-
over benslidsen; spids; spjæld. OrdbS.
-spræt, et. [1.3] (spøg., sj.) der (o: paa
et dukketeater) var BaUetdands med Been-
Spræt. HCAnd.XII.14L -spænd, et. [1.3]

(sport.) det at spænde ben (3.8) for en mod-
stander. SpoHsbladet.1917.466. -snppe, en.
[I.I.3] (kog., 1. br.) *SultekurI Tiggermad I

Bensuppe I ren Hospitalskost. Blich.D.I.
148. CollO. t -svamp, en. [I.l] (med.,

vet.) benedderlignende sygdom. Tode.ST.II.
38. Oec(mH.(1784).IIl.'l47. -svind, et.

[I.l] (med.) knoglesvind (osteoporose). Panum.
58. -syge, en. [I.l] (med., vet.) d. s. s.

-skørhed. LandbO.1.244. -system, et.

[LI] (især anat.) d. s. s. -bygning. Orme og
Utøi . . opaade alt Kjødet, saa at tilsidst

kun Beensystemet var tilsyne. Bagger.I.
26. en temmelig høj Dame, ikke egenlig
mager eUer skarp; men Bensystemet
traadte stærkt frem. Goldschm. VI.83. Sal.

11.857. -sem, en. [LI] (anat.) fast for-
bindelse ml. to knogler; søm; sutur. Moth.
B130. Sal.II.826. -tand, en. [I.I.5] i folke-

troen: Naar Barnet (under tandskiftet) mi-
ster en Tand, skal man kaste den ind
under Sengen, sigende tre Gange : „Muus,
Muus! giv mig en Beentand for en Guld-
tand!" saa faaer Barnet sin Tand igien.
Thiele.III.10L Feilb. -tang, en. [LI] (med.)
tang til at fastholde bendele ved operationer.

MO. Sal.Il.857. -terne, en. {af uvis op-
rindelse) \ dværgterne, Sterna minuta. Kjær-
bøll.593. -træ, et. [I.l.5] (fagl.) veddet

af dunet gedeblad, Lonicera xylosteum (der
har meget haardt ved). VareL.^78.

|| f ^
Ligustrum valgåre L. (jf. -ved I.2J. vAph.
Nath.I.199. -turkis, en. se -tyrkis. -ty-
fus, en. [I.l] (med.) betændelse i benmar-
ven; benmarvsbetændelse. Panum.58. -tyr-
kis ell. -turkis, en. [I.I.5] (mineral.)
uægte tyrkis, fremstillet af blaafarvet ben;
tandtyrkis. OpfB.UII.132. VareL.^807. -tej,
et. [L3] (dagl., spøg.) især i best. f., om be-

nene, tag nu Benene med Dig! . . lad os
see, hvor let Du er i Beentøiet. HCAnd.
1.99. Nu maatte Elverpigerne dandse .

.

„Prrrrl" sagde Troldgubben, „det er Com-

20*
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merce med Beentøiet!" smst.VI.9. Holst.

IV. 93. tag Dem for Guds Skyld i Agt for

det hvide Bentøj med Snørestøvlerne (o:

sangerinder olgn.). Schand.F.ll. Lad os nu
bruge Bentøjet fa; løbe vor vej). Drachm.
STL.38. jf.: Det er min Stolthed, jeg har
aldrig havt en Hest med saa fint Bentøj.
Schand.F.222. -nid, en. [1.3] Y den ringere

slags uld, der har vokset paa faarets ben.

CollO. LandbO.1.245. -Ted, en, (i bet. 2:) lo

et. [1.1.5] {oldn. beinvi9r, kristtorn; jf. ty.

beinholz) 1) ^ navn paa forsk, planter med
meget haardt ved. 1.1) om forsk, arter af
Ceiastraceæ (benvedfamilien), især Euony-
mus europæus L. („alm. benved"). JTusch.
85. TræeaHer.(1799).2o8. *Beenveds Bær
for Zephyr rokker. JHSmidth. Haver. 57.

Benved udvikler sig bedst i Sydsælland
og paa Smaaøerne; Træet kan der blive
15 Fod høit og Stammen henved 4 Tom- zi

mer tyk. CVaupell.S.62. *Den store Løn
stod ravgul,

|
Benvedden skært zinnober.

Børd.GD.135. Lange.Flora.711. 1.2) om an-
dre buskvækster med haardt ved (jf. Festskr.

Feilb.46)
\\ f Ligustrum vulgare L. (jf.

Bentræ^. vAj)h.Nath.I.199.
\\

(dial.) krist-

torn, Ilex aquifolium L. JTuschll3. 2) (især

fagl.) det meget haarde ved af Benved (1).

Hauch.MfB.119. Det fine, haarde, lysegule
Benved kan saaledes bruges til Skeer, 30

Strikkepinde og andet fint Træarbejde.
Frem.DN.338. -ved-mel, et. (zool.) især

i flt., om (insekterne af) mølarten Hypo-
nomeuta euonymellus olgn. arter. Havebr
L.^75. -vidde, en. [L4.i] (haandarb.) ben-

klæders vidde. Haandv.92. \ -vrider, en.

[1.3] (spøg.) læge, som vrider ben i led. *Din
Doctor lever som andre Beenvridere

|
og

Steensnidere,
|
Pulsfølere

|
og Recept-

sølere. Aarestr.371. -værk, et. [L8] (især ^
spøg. ell. dial.) gigt i benene. S&B. Feilb.

t -vserk-nrt, en. [L3] ^ stor konval,

Convallaria multiflora L.; (ogs.) kantet kon-
val, Convallaria xwlygonatum L. (navnet,

fordi disse planter antoges at hjælpe mod
benværk). JTusch.63. VSO. -væv, et. [I.I.5]

(anat.) masse, væv, som danner hovedbe-
standdelen af knoglerne. LandbO.1.245.
benytte, v. [be'nøda] -ede. vbs. -else

(OecMag. VI. 183. Ing.LB. III. 1 7. Andres. 50

Klitf.377). {dannet i 1. halvdel af 18. aarh.
efter ty. benutzen, benutzen, af ældre nytte;

jf. betjene || ofte (nu næsten kun i bet. i)

refl. i forb. m. af)

t) G) især om vilkaar, tid olgn.: drage
nytte af; bruge til sin fordel; gøre
brug af. Høysg.S.226. *Jeg veed det eene
Raad, og intet uden dette . .

|
Skielv du I

i fald du ei benytter dig deraf. Wess.30.
dette opnaaede han . . ved snildt at gribe 60

og benytte heldige Vilkaar. Molb.DH.II.
47. *jeg den svundne Tid tilbageønsker,

|

For at benytte den paany, men bedre.
Heib.Poet.I.409. Slaget har jeg vundet,
men just derfor bør jeg og benytte Sei-
ren. sa.Pros.X.32. Han benyttede sig .

.

af den almindelige Forstyrrelse til ube-
mærket at fortære en lækker Osteskorpe.
PMøll.II.29. Drachm.BB.70. han benyttede
sig af sin modparts blottelser, af sin aan-
delige overlegenhed, af sin lovlige ret

(osv.)
i II

benytte sig af lejligheden,
udnytte en given mulighed, et gunstigt øje-

blik olgn.; tage lejligheden i agt (se u. I.

Agt 1; jf. u. benytte 2.i). vAph.(1764).
Heib.Poet.VI.212. e. br. f benytte sig af

tiden, d. s. der (er) ingen Tvivl paa, at de
jo have benøttet sig af Tiden. Holb.DH.
III.536. jf.: (Sverige søgte) at benytte sig

Tiden, smst.49 (trykfejl(?) for b. sig af.

2.udg.III.49).
\\ om noget konkr.: udnytte.

benyttet brak, (landbr.) se Brak. (forst.:)

fælde, afdrive (en skov), naar den er tjen-

lig; i udtr. staa ell. komme til benyttelse:
ForstO. jf. Benyttelses-alder, -areal ofl. smst.

2) (især) om noget konkr.: drage nytte af
(noget) til et bestemt formaal; betjene sig

af; anvende; bruge, (især m. til ell. som
for at betegne formaalet). 2.1) (især C9j. I

Europa benytter man sig af Heste, Muler
og Æsler til Befordring. Schytte.IR.II.379.

Marmor-Arterne, som i store Blokke vin-

des af Biergene, benyttes som Bygnings-
steen. Brunnich.M.14. (blandt uredelige vil)

Ens Smule Ærlighed tage sig brillant ud,
aah, ja, hvis ikke denne kløgtige Benyt-
ten af Belysningen var en langt dybere
Art af Uærlighed end de Andres lige-

fremme. Kierk.XIV.270. Andres.Klitf.377.
Benyttelse af uægte Dokumenter som
Middel til at iværksætte Krænkelser af

Handlefriheden. Goos.II.39. Kronborg be-
nyttes . . til Kaserne. Trap.II.40. man an-
modes om at benytte maatten (o: om at

tørre fødderne af paa den)
\ \\ om noget

abstr.: (han) benyttede sit Forspring til

. . at opstille sine Mænd i Slagorden. Ing.
EM.III.153. Jeg benyttede mit første

korte Ophold i Neapel for idetmindste
udvortes at tage Byen i Øiesyn. Hauch.
MfU.82. især i udtr. benytte lejlighe-
den til (jf. bet. i): Kierk.V.25. 2.2) om brug

af noget, der tilhører andre (jf. afbenytte^:
la ane (til brug), (han) tog en Bog frem
af sit lille Reisebibliothek, som her var
opstillet til fælleds Benyttelse. Ing.LB.III.
17. maa jeg benytte Deres telefon? \

over-
lade en noget til behagelig benyttelse >

(jf. Afbenyttelsej. jf.: Ordentligvis er Be-
nyttelsen (Udøvelsen) af Andres Rettig-

heder, f. Eks. Afhændelse eller Forbrug
af en Andens Ting, et Retsbrud. Lassen.

A0.240.
II
O om kunstnerisk motiv, stof

olgn.: gøre brug af; bruge, (han) laaner
fra andre Digtere de gode Indfald, han
benytter i sine Stykker. Hrz.XVIII.78.
Goos.III.17.

Benytter, en. (sj.) især til benytte
2.2. Raffael var med al sin overstrømmende
Frugtbarhed en stor Benytter. Hans Be-
nytten er det aldrig vanskeligt at opdage.
Brandes.XI.143. smst.II.451.
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Benzin, en. [bæn'si'n] {ty. d.s.; navnet
dannet 1833 efter Benzoe, harpiks af et træ,

der vokser i Bagindien ni. m.) egl.: vædske,

der fremkommer ved destillation af stenkul-

iiære (benzol) ; nu især : flygtig kulbrinte
(vædske), der udvindes af raapetroleum.
brandfarlige Vædsker, saasom Benzin,
Naphta, Terpentin. Bek.Nr.58^Vel877.§l.
OpfB.UIl.137. heraf: Benzin-baad (Sal.II.

864), -motor ofl.

benægte, V. [be'nægia] -ede. v&s. -else

(s. d.). {ænyd. d. s.; jf. sv. beneka, mnt. be-
ne(i)nen; t æda. glda. bruges især i bet. 1.2

:

dyliæ, se dølge) 1) paastaa, (højtide-
ligt) erklære, at noget ikke finder ell.

har fundet sted, at noget forholder sig an-
derledes (end paastaaet), er urigtigt. 1.1)

(især Pj om en udtalelse, paastand olgn.

(mods. bekræfte 2). VSO. *Hver priser

hende; dog hun sukker smægtende:
|
Roe-

sen er Webers — Ingen er benegtende
(o: benægter det). PalM.1.57. Det lod sig

nu engang ikke benægte, hun kunde godt
haft lidt flere Kræfter. AndNx.PE.II.54.

jf. : *Du troer paa (elverkongen), som kun
er Hjernespind;

| Og mig (o: Chr.IV), der
synlig for dit Øie staaer,

|
Hos mig au tør

benægte Liv og Sandhed. Heib.Poet.III.
481.

II
(abs.) part. benægtende, om ytring

olgn., som indeholder et nægtelsesord ell. -be-

greb: nægtende; negativ, (filos.:) af to

benægtende Forudsætninger følger intet.

Krom.TS.*83. (gram.:) benægtende adver-
bium, nægtelse; negation (nu alm.: næg-
tende biord^. VSO. (emb.:) i benægtende
fald o: i tilfælde af, at noget ikke forhol-

der sig som angivet eller forventet. 1.2)

(jur.) afvise en anklage (for); erklære
sig uskyldig (i), (mods. bekende, tilstaaj.

bekiender (han) noget, som hånd siden .

.

benegter og fragaar. DL.l—15—2. *Fræk-
hed her benægter Brøden,

|
Forsætlig

Ondskab øved. Bredahl. II. 17. han blev
anklaget for mord, men benægtede det

\

2) (1. br.) forbyde, at noget finder sted;

nægte at give tilladelse til noget; sige nej
(til). En benægtende eller forbydende
Lov . . er den, som forpligter os til at

lade noget. Nørreg.Naturr.53. Hun bevæ-
Sede Læberne som for at væde dem, og
iels greb efter Glasset . . men hun vug-

gede benægtende med Hovedet. JPJac.lI.
254.

II t vægre sig ved (at udføre et ar-

bejde olgn.). (dersom hospitalslemmerne) be-
negte (arbejde), som de til Gavns kunde
giøre, bør de at forvisis Hospitalet. DL.
2—19—8. Benæg'telste, en. vbs. til be-
nægte; ogs. om ytring, udtryk olgn., hvor-
ved man benægter noget. 1) til benægte 1.

1.1) (nu 1. br.) til benægte l.i. den enes
Benegtelse (er) ligesaa meget at agte,
som den andens Bekræftelse. VSO. Veed
I ikke . . at to Benægtelser udgiøre en
Bekræftelse. Oehl.XXVIII.437. 1.2) (jur.)

til benægte 1.2. Ellers skulle Vidne paa
eens Mund ikke gielde imod hans be-

negtelse. DL.l—13—21. Isak fandt det
bedre ved sin Tavshed at bestyrke By-
fogden i hans Tro, end ved Benægtelse
mulig foranledige en Undersøgelse. Gold-
schm.I.107. 2) fil benægte 2.

|| f rettens
benægtelse, den embedsforbrydelse at

nægte en mand sin ret. den Foged, eller

Skriver, som for Rettens benegtelse er
beskylt. DL.1—7—4. Benægtelses-ed,

10 en. [1.2] (jur.) ed, hvorved en anklaget kan
fralægge sig den beskyldning, der rettes mod
ham. DL.1—14—6. „Jeg byder mig til at

giøre min Eed derpaa." — „Men om han
. . tilbyder sin Benægtelses Eed, saa bli-

ver man jo lige klog." nolb.Rpb.1.5. Kane
Skr.^^/sl846. -ord, et. [l.i] (gram.) nu alm.

:

Nægtelse. VSO.
benævne, v. [be'næu'na] præt. -ede

(Basth.FM.548); part. -et ell. -t (Holb.NF.
20 II. 75. nu kun som adj.). vbs. -else (s. d.),

'ing(s. d.). {ænyd. d. s.; efter ty. benennen)
1) give ell. tildele navn (egen-, artsnavn

olgn.); bruge en vis bestemmende betegnelse

for; kalde; betegne ell. omtale (paa
en vis maade). 1.1) O om tildelelse af
navn olgn. i alm. med dette Navn be-
nævnede (man) den høieste Gud. Basth.
FM.548. *en Nidding med Ret jeg burde
benævnes,

[
Hvis jeg veeg dig. Bag-

30 ges.NblD. 88. de ere Tragedier af en
ganske anden Art . . hvorfor man ogsaa
gjorde bedre i at benævne dem Sørgespil.
Heib.Pros.III.243. *Her staaer Portneren,
Gonzalo,

|
Med sin Søn, Juan benævnet.

sa.Poet.IV.65. Min Fætter, thi saaledes
maatte jeg benævne hiin Slægtning. Hauch.
1.284. Hebr.7.11(Chr. VI og 1907 afvig.),

(sj.) refl. : *Hun sig selv benævner Psyche.
Heib.Poet.III.33. (m. adj.:) *Ham, hvem

40 Kirken og Historien | Stor og hellig har
benævnet. PalM.VI.275. Drachm.EO.284.
(abs.:) *Der bliver mange Urter at be-
nævne,

I

Og mange Navne vil behøves
til

I

At skjeme mellem alle disse Træer.
PalM.VII.140.

II
benævne efter, (sj.) give

navn efter; opkalde efter, vort Aarhun-
drede . . skulde benævnes efter en Fyrste.
Bagges. L.I. 390. jf: at skrive et Drama,
hvilket jeg egentlig burde have benævnet

50 af Guds Algodhed. Ew.III.4.
||

(sj.) an-
give navnet paa (noget). *Fra Hangen hen-
ted han en Haandfuld Nælder

|
. . bad jer

benævne dem. Oehl.D.lO. (vor fører) be-
gyndte med en Cicerones Rundtalenhed
(o: ordflom) at udpege og benævne alle

de Kirker, som (vi kunde se). Blich.(1846).

1.55. 1.2) (regn., mat.) i udtr. benævnte
tal, tal med tilføjet angivelse af arten af
det talte (fx. 2 meter, 3 øre, mods.: 2, 3

60 osv.; jf. Benævnelse 2, ensbenævntj. MO.
Eleven maa . . have Færdighed i at løse

Opgaver i de fire Regningsarter med be-
nævnte og ubenævnte hele Tal. Anordn.
^'/al903.A.§3. hvis det var benævnte Tal,

det drejede sig om. Kroner og Ører og
saadan noget. Bergstrøm.L.15.
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2) omtale; nævne (jf. benævnelig/;
kun (foræld.) i perf. part. i hest. f. (uden
foreg, bestemmelsesord ; se Mikkels.Ordf. §69
II9b): benævnte, (den) ved omtale bestemte;

forannævnte; bemeldte. Kongen (lod)

kalde benævnte Gesant til sig. Holb.Hh.
1.145. (verset er digtet) i Dronning Mar-
gretes Dage . . som en Slags Gratulatjon
til benævnte Dronning. Grundtv.PS. III.
467. Blich.II.197. de mange Sagn, der
i sin Tid bleve berettede om benævnte
gamle Eg. Schack. 2. jf: Artiklen kan
forklares med det Adjectiv samme eller

benævnte. Høysg.S.21.
\\ f i forb. m. ubest.

art.: (en) vis; „bestemt". Een Skip-
per, som lader sig befragte fra een be-
nævnte Stæd og til een anden. DL.4—3
—22.

3) t om bestemmelse ved aftale ell. over-

enskomst. 3.1) m. person-obj.: udvælge i et

bestemt øjemed; udnævne (til). Undertiden
hænder det sig udi et Monarchi, at en
Konge døør, førend der er nogen benævnt
til at succedere ham udi Regieringen.
Holb.NF.II.75. de Danske (tillod de svenske)

at benævne selv en anden, som kunde
dømme udi Tvistighederne. sa.DB'.IJ.6^4.

3.2) om sted, tidspunkt olgn.: fastsætte;
bestemme. *Facultetet selv, som lod en
Tiid benevne,

|
Paa hvilken til Forhør

optoges saadan Sag. Holb.Paars.53. smst.

162. den Stad Lybek blev benevnet til

Freds-Handling. sa.DH.II.732.
\ benæTnelig^, adj. som kan nævnes;

nævnelig (jf. benævne 2). Af alle mulige
benævnelige Ting elsker jeg Intet saa
meget, som Reenhed. Bagges.DV.X.210.
BenseTnelise, en. flt. -r. vbs. til be-
nævne. 1) (nu 1. br.) til benævne l.i: ord
ell. udtryk, hvormed noget benævnes; navn;
betegnelse, naar man saa nøye bestem-
mer Personen eller Tingen, at hele Be-
nævnelsen passer sig ikke paa nogen uden
paa den samme. Høysg.S.20. f, 1, m (osv.

kaldes) Hålv-lydende . . fordi man i deres
benævnelse (o: i bogstavernes navne) hører
l^den af Vocålen æ. sa.AG.4. Ew.VI.291.
*Navne er Benævnelser,

|
Kun Toner, som

forsvinde strax i Luften. Oehl.C.159. Maa-
skee vare de Geer og Jesse to forskjel-
lige Benævnelser paa den samme Person.
Hauch.III.427. Schack.124. hvis man med
den gængse Benævnelse vilde tale om
„Resterne af fordums Skønhed", vilde man
snarere sige for lidt end for meget. Drachm.
YT.258.

II
om titel paa bog: de Skrifter,

som ere udgivne af Dig, under Benæv-
nelse af Noveller. Gylb.1.3. den senere
nye Række (eventyr) er fremtraadt under
Benævnelsen „Historier". HCAnd.XII.53.
2) (regn.) til benævne l.s; tals benæv-
nelse, (den til et tal føjede) angivelse af
arten af det talte; i udtr. som bringe tal til

ens ell. fælles benævnelse, gøre dem
ensbenævnte, „til Additionen udfordres fæl-
leds Benævnelse . . Jeg kan ikke sige, at

tre Faar og to Køer ere fem." . . „I kan
sige, at det er fem Stykker Qvæg." Heib.
Poet.II.146. en brøks benævnelse, stør-

relsen af dens nævner, overf. : Ørst. IX. 74.

bringe (to) brøker under ens benævnelse,
skaffe dem samme nævner. Man kan ej sam-
menligne to Brøker uden at bringe dem
under ens Benævnelse. PMøll. 11.433. f
Benævning^, en. vbs. til benævne. 1) til

10 benævne l.i: d. s. s. Benævnelse 1. Spro-
gene bleve frugtbarere paa Benævninger i

samme Forhold som Mennesket selv blev
rigere paa Tanker. Kraft.VF.97. Eiv.VIII.
4. 2) d. s. s. Benævnelse 2. At bringe Tal
til eens Benævning. MO.
benoglet, adj. [be'nmi'laf] (1. br., spøg.)

forsyn^ (dekoreret) med kammerherrenøgle.
Benøglede, bestiernede Hoffolk. Birckner.

Tr.l27. det er saa flovt at være titelløs i

20 hele den bestjernede og benøglede Om-
givelse. Hostr.SpT.1.2.

t ben4ije, v. {ænyd. d. s. og benøge;
fra innt. benogen, jf. ty. begniigen, se nøje,

V.) refl.: give sig tilfreds (med); lade sig
nøje (med), de Narre, som gierne vil

efterabe berømte Mænd . . benøie sig med
at ligne dem i deres Svagheder. Eiv.VII.
128. (menneskene har) uden at benøje sig

med de aandige Aabenbarelser, forsøgt at

30 sandseliggjøre dem. Blich.MT.94.
Ben-jøkse, en. se Bindøkse.
fbeobagte^beopagte, V. -ede. (ænyd.

d.s.; fra ty. beobachten; jf. opagte) iagt-
tage, jf: Jeg skrev . . ligesom Ordene
udi en Hast kunde falde mig ind. Naar
jeg for exempel ikke kunde hitte paa det
Ord, I agtage skrev jeg beobagte. Holb.

Orthogr.93. FrHorn.PM.123. \\ i egl. bet.:

betragte; holde øje med. den Uro, som
40 Bevidstheden om, eller Frygten for at

være beobagtet fremkalder, vilde ikke
undgaae PoUtibetientens Argusøine. HB
Dhlp.II.251.

II
(overf.) iagttage; vare-

tage. Han skal, for aes bædre at be op-
agte alle Ting, være fri for at gjøre Vagt
til Ankers. SøkrigsA.(1752).§450. hans Sags
Tarv beopagtes ved en Procurator. For-
ordn.^kl796.§12.

t beordne, v. -ede. {fra ty. beordnen)
5Q anordne; bestemme; foreskrive, (han)

bragte Artilleriet til beordnede Sted. Holb.

Intr.(1728).688.

beordre, v. [beicor'dra] -ede. vbs. (sj.)

-ing (D&H.). {ænyd. d. s.; efter ty. beor-
dern) 1) (især C3 ell. ^) give ordre ell. be-

faling (til noget). 1.1) m. person-obj., der

betegner den, til hvem befalingen rettes: give
(i pass.: faa) befaling (til at gøre noget);

især m. j)ræp. til: Stub. 103. *alle Despo-
60 tismens Tropper selv

|
Omsonst beordre-

des til Kamp imod dem. Bagges.V.13.

Nogle (soldater) bleve beordrede til at

afbryde Broen. Goldschm.V.288. Fru Ki'og
beordrede uden videre Familiens Huslæge
til at se til Erik. Schand.AE.245. de af-

skudte Patronhylstre . . opsamles af dertil
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beordret Mandskab. Skyderegl.46. han er
beordret til (at gøre) tjeneste i general-
staben

i II
(nu 1. br.) m. inf. uden præp.

tU: befale; overdrage, de 24000 Rdlr.,

som Kongen af Dannemark havde beor-
dret Uhlfeld (Holb.DH.III.123: givet Or-
dre til Ulfeld^ at tilstille ham. Holb.Heltind.
11.204. han gik ud i Gaarden for at be-
ordre sin Karl at sadle en Hest. PAHeib.
US.105. neib.Poet.IV.218. herved beordrer
vi Dem at indkøbe følgende Varer for os.

Ludv.
II

(sj.)' uden angivelse af befalingens
indhold. Mængden af Menniskene . . maa
adlyde og lade sig beordre af andre. EPont.
Men.III.37.

|| (sj.Ji perf. part. brugt som adj.

(ell. subst.). at blive tilnøie informeret her-
om ved Nogen D. Excells. Beordrede.
Gram.Breve.52. 1.2) m. (tings-)obj., der be-

tegner, hvad befalingen gaar ud paa: be-

fale; paabyde; foreskrive (jf. bet. 2).

Hertugen . . beordrede mig fri og uhin-
dret Adgang til den Syge. Winth.VIII.
203. Jeg spaserer . . hver Dag . . Doktoren
har beordret det. Pont.M. 120. 1.3) m. en
adv.-bestemmelse, der betegner en bevægelse

ell. retning: give ordre ell. befaling til,

at en skal indfinde sig etsteds, at noget skal

bringes et sted hen osv. jeg glæder mig
ved at see dig staae med saadan Bestan-
dighed paa den samme Post, hvor jeg
beordrede dig for 10 Aar siden. Holb.Ul.
III.6. FrSchmidt.ND.268. Peder Rask be-
ordrede da Jollerne frem paany. Drachm.
VT.435. Wied.S.251. Louison beordrede
GarQonen hid. JVJens.IM.96. 2) (Y, nu
1. br.) give ordre paa (varer); bestille.

At beordre visse Varer hos en Kiøbmand,
YSO.
bepakke, v. [be'paga] -ede. vbs. -ning

(s. d.). {ænyd. d. s.; fra ty. bepacken; især
i perf. part.) 1) O forsyne med læs ell. byr-
der; pakke fuld; belæsse, en usigelig
Hoben Bøndervogne, alle vel bepakket
med alle Slags Proviant. PAHeib.US.162.
Klokken henved tolv vare Vognene be-
pakkede, og vor Fører . . kaldte os til

Vogns. HBDhlp.II.199. B:rz.XVII.97. et

Tog af Vogne og bepakkede Heste og
Æsler (drager) ind og ud af Byportene.
YYed.BB.177. gennem Perronen« Træng-
sel af bepakkede Mennesker. Jørg.LT.51.

Il
(l.br.) overf.: forsyne rigeligt, til over-

flod. *qvæg du denne Mand,
| Bepak ham

riigt med Gaver, thi hans Vei
|
er lang.

Rahb.VT.213. 2) anbringe mange ting paa
en forholdsvis ringe plads ; overfylde; over-
læsse. Trods al dens værdige Ro lignede
den (o: dagligstuen i 16. aarh.J, overfyldt og
bepakket som den var, en blot foreløbig
Ordning hos en talrig Familie. TroelsL.II.
111. taSket være de store Møbler, løber
(herreværelset) Fare for at se bepakket ud.
VortHj.IV2.71. det af Drivis bepakkede
Store Bælt. CSPet.(FortNut.I.58). Bepak-
ning, en. vbs. til bepakke, t) til bepakke
1 ; især ^ (konkr.) : bagage ell. udrustnings-

genstande, som en soldat (medfører ell.) bæ-
rer paa sig; oppakning. Folkene tog Be-
pakningen af. Bist.8.229. OBloch.D.U.297.
jf.MilConv.I.4o7. 2) O til bepakke 2: op-
hobning; overfyldning; ogs.: det forhold,

at (ell. de ting, hvormed) en plads er over-

fyldt. Den lille Have (o : ved et traktmsted)
. . havde samme Bepakning af Borde og
Telte, samme Trængsel, som vi kjende

ioåen.HCAnd.III.285. smst.IX.53. Bepak-
nings-sager, pi. [1] ^ Hver menig faar
ved sit første Møde ved Hæren et Sæt
Bepakningssager. LovNr.213^°hl909.§28.
Bepakningssager (Koiive, Skeer, Gafler,
Børster, Kamme og Blikdaaser). NatTid.
'"/8l912.M.Till.l.sp.l.

bepansre, v. [be'pan'srs] -ede. vbs.

-ing (s.d.). {efter fy. bepanzern; især fagl.)

forsyne ell. beklæde med et (beskyttende)

20 panser; pansre. Moth.^BlSl. en bepant-
seret („panserklædt") Mand. YSO. be-
pansre Dækket med 75 mm. Scheller.Mar
0.52. (overf.:) Foreløbig vilde han nyde
den bepansrede Tryghed. Schand.TF.II.
158. Bepansring, en. (fagl.) vbs. til

bepansre; ogs. konkr., om (et skibs) pan-
serklædning. HjælpeO.582. Scheller.MarO.
henerlet, part. adj. [be'p^r'laf] (jf.ty.

beperlt; poet, sj.) besat med perler ell.

20 perlelignende draaber. den beperlede, den
skummende Christal (o: vinglasset). Ew.
YIII.63. *Tømmen, beperlet af Dug. Heib.
Poet.YIII.45.
bepiisse, v. [be'pesa] -ede. (glda. d. s.;

jf. ty. bepissen; vulg., sj.) lade sit vand
paa. Moth.P90. YSO.
beplante, v. [be'plan'd8] -ede. vbs.

-ning (s. d.) ell. f -else (VSO.). {efter mnt.
beplanten ell. ty. bepflanzen) 1) (især GJ

40 ell. fagl.) ved plantning fremkalde be-
voksning (især af træer) paa (et areal);

tilplante. Moth.^Bl82. En betydelig Banke
. . har den nærværende Eier beplantet med
en Skov. Molb.Dagb.225. *Biergenes Nym-
gher

I

Skal beplante min Grav med vild
ypres. Hauch.SD.1.74. en beplantet Jord-

høj. Pont.LP. VII.131. besaaet og beplantet
Areal (i Ringkøbing amt) 111,114 Tdr. Land.
Trap.^Yl.293. Statsskovene (blev) opmaalte

50 og inddelte i Stykker, der skulde hugges
bort og atter beplantes. Frem.DN.293. 2)

t om (svært) skyts: bringe (kanoner) i

stilling paa (et sted); besætte (med ka-
noner). VSO. inden Mørket faldt paa, var
Skandsen istand og beplantet med Styk-
kerne. Blich.II.501. Beplantning, en.

flt. -er. (især O ell. fagl.) vbs. til beplante
(1). Steengierders og jorddigers Opførelse
og Beplantning. Forordn.^ytl781.§13. He-

60 dernes Beplantning. JF'rem.Z)iV".50.3. || konkr.:

plante- ell. skovvækst paa et beplantet

areal. Den ældste Skovkultur (o : paa Born-
holms klitter) er omtrent 40 Aar gammel, og
saavel den ældre som den yngre Beplant-
ning seer godt ud. Andres.Khtf.249. midt
paa torvet er der en smuk lille beplantning '<
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GJ beplastre, v. [be'plasdra] -ede. {jf.

ty. bepflastern; 1. br.) forsyne med plaster;

lægge plaster paa. Han havde fra den
sidste Bataille et bredt beplastret Saar i

Baghovedet. Egeberg.PV.16. jf.: der drys-
sede ud af (posen) en okkerrød Masse;
han maatte beplastre Posen med en gam-
mel Las og et Par Naale, HCAnd.IX.279.
a(overf.) en ærlig Natur . . som ikke til-

ækker eller beplastrer hvor det gælder
at afsløre og åabenbare. Brandes. III. 149.

G) beplette, v. [be'plæda] -ede. vbs.

-cise (S&B.). (sj.) sætte pletter paa;
(til)plette. Moth.^B182. Berberissens
Blomsterstøv er en Gift for Kornet, d'et

tunge Ax beplettes med den ædende Rust.
IICAnd.III.53.

\\
(overf.) S&B. D&B.

t bepligte, v. vbs. -else (s. d.). (glda.

d. s.; efter mnt. beplichtigen, ty. bepflich-
ten) forpligte; især refl.: forpligte sig;
love. VSO. t Bepligtelse, en. vbs. til

bepligte; forpligtelse; løfte. Loven (ta-

ler) om hemmelig Trolovelse . . skiønt sligt

Løvte maaskee rettere kaldes Bepligtelse.
Nørreg.Privatr.I.127. VSO. \\ tilsagn;
forsikring, de vedvarende Bepligtelser
om eders Uiertens Elskov. Mol.G.(1724).5.

t Bepligtelse-brev, en, et. skriftlig

forpligtelse; skriftligt løfte. Ej heller skal
agtis . . hvis hemmelig Bepligtelse- eller

Trolovelse-Brev, som nogen giver hver
andre indbyrdis. DL.3—16—6.

beplumret, part. adj. [be'plom'raf]

(jf. beklumret, forplumre; sj.) cLs.s. be-
klumret, de mørke, stinkende Gyder, hvor
Prostitutionen herskede. Usunde og be-
plumrede var de for det meste. HMatthiess.
DK.11.
bepryde, v. [be'pry'åa] -ede. vbs. -else

(VSO.). (ænyd. d. s.; foræld., nu næppe br.)

forsyne ell. udstyre med prydelser; (m.
tings-subj.:) være en pryd for; pryde;
smykke, hver i sit med billeder bepry-
dede .. kammer. Ez.8.12(Chr.VI). hver.,
soldat stræbede at bepryde sit skiold med
en eller anden afbilding om sine mandige
bedrifter. Holb.DNB.621. *En Grotte der,
som malet Løv bepryder. Pram.(Rahb.LB.
11.500). * Stærkodder . , forbinder

| De
vældige Saar, som bepryde hans Ven.
Pram.Stærk.235. Alle ere de (o: bjergene)
beprydede med sølvskinnende Sneekro-
ner. Bagges.DV.XI.41.

|| (overf.) om noget
abstr., egenska,ber olgn. værer beprydede
(1819: smykker Eder^ med ydmyghed.
lPet.5.5(Chr.VI). *Dit Lys og Lyst

|
Idag

mit Hjerte, Sjæl og Bryst
|
Og alt mit

Liv bepryde. Kingo.391. *Af dette sees
kand med hvilke Sindets Gaver,

|
Den

store Peder Paars beprydet været haver.
Holb.Paars.217. FrHorn.PM.34. *Frihed og
Held

I
Bepryded' hans Land. Pram.Stærk.

208. JMHertz.Isr.188.
bepndre, v. [be'puQ'ra] -ede. (jf. ty.

bepudern; sj.) bestrø med pudder; pu-
dre. *fogden gaar

|
I herre-stads og bra-

sker
I

Med sit bepudret lange haar. Sort.

(SamlDanskeVers.^VI.183). (overf. :) *Sneens
Flokker ret med Ynde

|
Bepudre dig den

hele Skov. Søtoft.Panth.28.
bepnrpre, v. [be'por6r8,-ipur-] (efter

ty. bepurpern; ^oet, sj) farve purpurrød.
*Herligt bepurpres den kneisende Tinde
I

Hist af den hvirvlende Kugle (o: solen),

som brændei'. Oehl.L.1.28.

10 bepustet, part. adj. [be'pusdai] (ny-
dann.; sprogv.) om visse sproglyd: udtalt
med et efterfølgende p ti st. Den almindelige
benævnelse for denne art (p, t, k) er
aspirerede tenues eller kort aspiratæ ; med
et dansk navn kunde man måske sige be-
pustede lukkelyd. Jcsp.Fon.334.

t bepionse, v. (især hos Rahb.) pønse
ell. grunde paa; prøve at udpønse ell.

udgrunde. Moth.^B182. jeg (besluttede) da.

20 . . at — med en vis Recensents Tilladelse
— bepønse, om jeg ingen constitutionel
Titel kunde finde til hende. Rahb.Tilsh.
1797.38. Da jeg . . læste om Deres Huus-
raad mod Skrivefrihedens Misbrug . . kom
jeg lidt efter lidt til at bepønse de Mid-
ler, man bruger mod farlige og besvær-
lige Skribenter, smst.1798.506. smst.514.

t Beraab, et. (sj.) som vbs. til beraabe
(sig), han anseer da mit Beraab paa Bi-

30 belen for et Skalkeskiul. Grundtv.KrG.68.
beraabe, v. [be'rå'ba] beraabe. Høysg.

AG.115. -te ell. f -ede. vbs. -else (se ndf.), jf.
Beraab. (ænyd. beraabe ell. berøbe sig paa,^

jf. ænyd. berobe, berøbe, udraabe, bagvaske,
glda. berobe, berope, røbe; fra mnt. bero-
pen, jf. ty. berufen) refl., m. præp. paa:
henvise til ell. anføre som hjemmel, motiv,

undskyldning, bevis olgn.; fremhæve, gøre
gældende for at retfærdiggøre sin handle-

40 maade ell. bestyrke enpaastand; paaberaabe
sig. Hvis hun beraaber sig paa min lange
Fraværelse, paa sine blomstrende Ungdoms
Aar, som ere sliige Fristelser underkaste,
stopper jeg mine Øren til. Holb.Ul.V.3.
Hertugen beraabede sig paa den Neutralitet,
som ham af Sverrig havde været forundet.
sa.DH.III.191. dette Navnkundige Conci-
lium til Rimini, hvorpaa Arianerne længe
siden have beraabet sig, og anført det

50 samme som en Beviis til deres Troes Rig-
tighed. sa.Kh.241. *Som Hykleren er van,^

1
Paa Mammon kun at haabe,

|
Paa Gud

sig dog beraabe. Brors.78. Enhver Stand
ønskede gierne de mindste Byrder, og
nogle vilde tildeels skyde dem fra sig paa
de andre. Adelen beraabde sig paa deres
Privilegier. Mall.SgH.210. Kierk.V.14. Her-
der, der bekæmper Oplysningen og stadigt

beraaber sig paa det Ubevidste, Natur-

60 grunden, Mysteriet. Brandes.Goe.I.16. [|
(sj.)

uden refl. pron., som vbs.: man (hører) ikke
sielden istedenfor andre Grunde en Be-
raaben paa Videnskabens Fremskridt.
Mynst.BlS.II.115. En idelig, alt for hyppig
Beraabelse paa Andres Mening. MO. Be-
raabelse paa „Livskraften" eller paa Sjæ-
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lenslndgriben anerkender (fysiologien) ikke
som videnskabelig Forklaring af et orga-
nisk Fænomen. Høff'd.Psyk.^12.

I. Beraad, et, f en (jf.Holb.DNB.200).
[be'rå'é] {fflda. d. s.; fra mnt. (ty.) berat,

jf. beraade; nu især CP ell. dial. (jf. Feilb.))

overvejelse; betænkning; altid efterpræp.,

især i forb. i beraad. 1. f tage i beraad,
tage under overvejelse. VSO. 2. være, staa
(olgn.) i beraad (nu oftest m. tilføjelse:

med sig selv^, overveje; overlægge; ogs.:

være itvivl; være tvtvlraadig (jf.Feilb.).

Jeg staar . . i Beraad om jeg vil driste mig
til at tale med ham self. Holb.Masc.III.é.
Eto.Vl.265. jeg stod . . i Beraad med mig
selv, om jeg ikke skulde giøre et Bud.
Bahb.Tilsk.1795.35. (han) syntes i Beraad
med sig selv om hvorvidt det her var klogt
eller nødvendigt at indlade sig med dem.
Ing.KE.II.75. Moltke var . . i flere Aar i

Beraad, om han turde overtage Grevskabet.
Mynst.BlS.III.127. Schand.SF.50. Jeg var
i Beraad med mig selv. Paa den ene Side
vinkede Troperne mig . . paa den anden
Side følte jeg godt, at jeg . .kun var Dansk.
Baud.JB.99. f om overvejelse ell. raadslag-

ning med andre : At gaae, at staae, at være,
i Beraad med een om noget. VSO.

\\ f de
Danske (blev) foraarsagede , at see dem
om en Konge. De bleve efter lang be-
raad, endelig til sinds at udvælge Hertug
Adolph. Holb.nNB.200. \\ med (fuldt) be-
raaa, med (fuldt) overlæg; med velberaad
hu; med forsæt. VSO. MO. *med fuldt be-
råd

I

vi trodser landets love. NMøll.Antig.6.

II
gaa paa beraad, tage under overvejelse;

overlægge, jeg har . . Noget paa Hjerte —
og det har tynget svært paa mig i disse
Dage, — i al denne Tid er jeg gaaet paa
Beraad med mig selv om hvad der var det
Rigtigste. Gjel.W.220. II. beraad, part.

adj. [be'rå-'aj (f beraadt. VSO. MO. f be-

raadet. MO.). (egl. perf. part. af beraade;
ænyd. d. s., jf. glda. beraaden, beradhen,
(flt.) beradde samt mnt. beraden, ty. be-
raten) 1) f som har bestemt ell. besluttet
sig (til noget); betænkt (paa). *Jeg spørger
Eder ad Pernille, om I er

|
Af hiertens

Grund beraad med dennes Ledicker | At
gifte Eder. Holb.Skiemt.El" . 2) (nu 1. br.,

nærmest foræld.) overlagt; overvejet; i

udtr. med (vel) beraadhu, med overlæg;
forsætlig (jf. velberaad^. Æreboe.4. frivillig

og med beraad Hu tilstaaer (jeg) min Feil-
tagelse. Ew.VII.132. Den Anklagede haver
slaget Niels Bruus ihjel; dog neppe med
Forsæt og beraad Hu. Blich.ll.398. Fru
Heib.EtLiv.II.195. (baaden syntes) et be-
sjælet Væsen, der med beraad Hu havde
valgt denne . . Vej. Pont.F.1.328.

|| f af
beraad hu, d. s. I . . giorde det forsette-
ligen af beraad hue og Villie. Wing.Curt.
57. Holb.NF.(1728).II.57. beraade, v.

[beirå-'aa] præt. -te (f -de. lMakk.3.31(Chr.
VI). KSelskSkr.IV.134); part. -t ell. (1. br.)

-et (Joh.l2.10(Chr.VI). VortHj.IV2.150).

vbs. t -else (jf. VSO. MO.), jf. I. Beraad.
{glda. berode, (præt.) beradde; efter mnt.
beraden (ti/, beratenj; jf. II. beraad; især

bibl., nu SJ., nærmest foræld.) 1) refl. l.l)

raadføre sig; raadslaa; ogs.: overlægge;
overveje. Med hofmodighed foraarsager
man ikkun trette; men hos dem, som be-
raade sig (1871: lade sig raade^, er viis-

dom. Ords.l3.10(Chr.VI). hvilken Konge,
10 som drager i Krig . . sidder ikke først, og

beraader sig (1907: raadslaarj, om han
er mægtig til, med ti tusinde at møde den,
som kommer mod ham med tive tusinde ?

Luc.14.31. saa kan Du beraade Dig imens.
Blich.lII.633. Saa tilspørger jeg Eder . .

Om I har beraadt Eder med Gud i Him-
melen, dernæst med Eders eget Hjertelag,
siden ogsaa med Eders Slæ^ og Venner,
at I vil have denne ærlig'e Pige . , til

20 Eders Ægtehustru? Alter-Bog. (1882).263
(vielsesritualet; ændret ved Bek.^*l»1897). han
har beraadet sig med sin Hustru og med
sin Pengepung. VortHj.IV2.150.

\\ f m.
præp. paa: de beraadte sig paa (1907:
raadsloge omj at slaae dem ihjel. ApG.5.
33. hånd beraader sig paa skændelige ting

(1871: optænker List;. Es.3,2. 7(^(7/^71;. 1.^

t bestemme ell. beslutte sig (til), (han)
beraadde sig (1871: besluttedej, at drage

30 til Persen. lMakk.3.31(Chr.Vl). ApG.27.39
(Chr.VI). KSelskSkr.IV.13å. 2) (nu næppe
br.) uden refl. pron.: overlægge; overveje;
betænke. *den sande

|
Stats-Viisdom (som)

Efterslægtens Vel med lige Forsorg
|
Be-

tænker og beraader som vor Nutids. Sa^r^es.

V.13.
II
part. beraadt: som har raadført sig

ell. overvejet (jf. II. beraad 1). U-beråd er
u-beréd, vel beråd er vel bered. Moth.^U22.
*Beraadt med Frænder og med Gud,

|
Jeg

40 vorde skal Jep Muuses Brud. Winth.V.99.

t beraadfore, v. -te. vbs. -else. {dannet

af raadføre i lighed m. beraade, beraad-
slaa; (kun?) hos Kierk.) refl.: raadføre
sig. Selvtillid nok til at vide med sig selv,

udfen at beraadføre sig med noget andet
Menneskes Viden. Kierk.III.199. Kirkens
Tjener spørger altsaa de Tvende (o: et bru-
depar), hver især, om han har beraadført
sig med Gud og med sin Samvittighed, smst.

50 IX.133(jf. u. beraade U). smst.IV.33. XIII.
442.

II
uden refl. jyron., som vbs. han tør ikke

lade være at consulere (oraklet), selv i Be-
raadførelsens Øieblik er han i et tvetydigt
Forhold tU det. Kierk.IV.367. f beraad-
slaa, V. vbs. -else (Eiv.VI.196), -slagen

(Holb.Kh.797), -slagning (Holb.Hh.I.503.
VSO. PVJac. Breve. 205), jf. Beraadslag.
{ænyd. d. s.; efter ty. beratschlagen) raad-
slaa. Holb.GW.III.2. Efter lang Beraad-

60 slagen blev man omsider dog eenig der-

udi. sa.Kh.797. de have Tilladelse til at

komme sammen og beraadslaae over deres
Sager. Schytte.IB.II.167. De vare egentlig
samlede, for at beraadslaae om hvorledes
Angrebet skulde skee paa de kongelige.
Mall.SgH.96. Gud beraadslaaer med Satan

Rentrykt Vio 1919 21
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om at lægge Planer op mod et Memieske.
KierTt.IIl.232. en og anden Genstand, som
antages at ville blive underkastet Stæn-
dernes Beraadslagning. PVJac.Breve.205.

II refl. taler tilsammen, og beraadslaaer
eder fl871: raadslaaer^ her. Dom.20.7(Chr.
VI). T Beraadslas, et. {ænyd. d. s.) vbs.

til beraadslaa: raadsTagning. vAph.(1759).
VSO.
Beram, et. [be'rBm'] uden flt. {ænyd.

d. s. (i bet. 1); til beramme, jf. mnt. be-
ram, bestemmelse) 1) (især dial.) egl.: det at

sigte efter, prøve at ramme; gisning; for-
modning; i udtr. paa (et) beram, efter

et løst skøn, uden forudgaaende nøjagtig be-

regning; paa maa og faa; paa slump
(jf. glholl. op rame i s'a. bet.). VSO. Aarstal
bleve Begivenhederne paaBeram tilføyede

siden. JohsBoye.H.50. Et Anhang af svenske
Digte er tilføiet, men Valget af disse sy-

nes skeet saa temmelig paa Beram, uden
omfattende Kundskab til den svenske Lit-

teratur. FLMøll.KS.1.206. *én (skyder) for

højt og en anden for lavt,
|
og det meste

gaar paa Beram. Ipsen. Sonetter og Sange.

(1884). 102. jf. MDL. Feilb.I.64.IV.33.
Kværnd. 2) bestemmelse; beslutning.
VAan^Knurred ej modGudsBeram. GrJttwd^v.

PS.111.382. nu kun (dial.) i udtr. af, efter

ell. paa eget beram, efter eget tykke ell.

forgodtbefindende. (Kalk.V.82).jf.VS0. „(jeg

kunde) ha' gjort det noget bedre for dig
end den Stodderunge!" sa' Soren (o: under
et frieri). „Ja, her maa enhver nok gaa
efter sit eget Beram," svarede Line. Aakj.
B.166. Bregend.IIB.22. Feilb. beramme,
V. [be'rBm a] -ede ell. f -te (jf. Holb.Anh.
257). vbs. -else (vAph.(1759). LovNr.oæVa
1909.§906), jf. Beram. (ænyd. d. s. „tilveje-

bringe", „bestemme" ; fra mnt. beramen, jf.
ty. beramen, (an)beraumen; af mnt. ramen,
sigte, stræbe efter (se ramme), ram, maal,
bestemmelse; især emb. ell. jur.) bestemme
ell. fastsætte (noget, som skal finde sted

senere); især: fastsætte til en vis tid;
fastsætte tiden for (et møde, en fest olgn.).

DL.5—2—33. (jf. ASØrsted.Haandb.I.509).
vi har berammet vort Bryllop klokken 4re.
Holb.HP.II.S. Vi have . . berammet en
extraordinaire Ret, for at dømme udi disse
Tvistigheder. sa.Plut.V.6. Faderens Bisæt-
telse var netop berammet til den Afdødes
Fødselsdag. Ing.EF.VII.8. Brylluppet (var)
allerede paatænkt og næsten berammet.
Sibb.II.104. der blev nu berammet et Møde
af Valgmenighedens Medlemmer. JakKnu.
A.274. Wied.S.61. || m. obj. (i pass.: subj),
der angiver tiden ell. (1. br.) stedet, de (skal)

skikke deres Fuldmægtige til den Sted,
som er berammet for de AUmindelige
Moeder . . Dersom nogle Lande forsømme
at skikke deres Gesanter til beramte Tid
og Sted, saa skal . . de, som ere Nærvæ-
rende, raadslaae. Kolb.Anh.257. *jeg er
altid vel bered,

|
Naar Gud berammer

Tiid og Sted
|
Fra denne Jord at fare.

Brors.155. hvis det ellers var muligt at

finde Stedet og beramme Øieblikket for

denne Forsamling af alle Mennesker. Kierk.
IX.112. Allen. 1.74.307. Da tabte Frierne
Taalmodigheden og berammede hende en
Dag, paa hvilken hun skulde træffe sit Valg.
Brandes.XII.176. LovNr.53'"'hl909.§906.

II
(sj.) i al alm.: bestemme. Disse Vaaben,

som jeg tage bort med mig, skal snart

10 tOføye mig den Ære, som Eder var be-
rammet. Dumetius.III.82. *Alt hvad os
møder berammes af Gud! FGv,ldb.P.187.
*Hvor er Lammet, Offer-Lammet?

|
Isak

spurgte, syg i Sind,
|
Da Slagt-Ofret var

berammet
|
Med ham selv paa Bjærge-

tind. Grundtv.SS.III.192.
Berapning;, en. vbs. til berappe. Jafc

Knu.A.238. Feilb. \\ konkr.: tyndt, uglat-
tet lag af mørtel (paa en mur), han kan

20 have noget Kalk eller noget Ler eller

noget Berapning paa sig, som skal betyde
Mur. Lemb.Shak.XVI.137. berappe, v.

[be'reba] -ede. vbs. -ning (s. d.). {fra ty. be-
rappen) forsyne (en mur) med et tyndt

og ikke glattet tag af tnørtel ell. kalkpuds;

rappe. For en Qv. Alen rue Vægge at

berappe og afkoste — 1V» Rbsk. Pl.V*1813.

*Den Mand med Kalk berappet forestiller

I
den slemme Mur. Lemb.Shak.XVI.178.

30 Berber, en. se Berberis. Berberis
ell. (1. br.) Berberisse, en. [ibBr'b8iris(9);

ogs. bBrba'risCa)] fBerberisse. JTusch.34.
træearter.(1799).246. Lange.Flora.578. —
Barbaris(se). Kogeb.(1731). register. HaveD.
(1762). 254. nu kun sjæll: JTusch.34. — f
BaThns.Kogeb.(1710).188.—fB(irhis.HaveD.
(1762).254. — t Berber. Moth.B134). flt. ber-

berisser ell. d. s. (Sal.II.871). {ænyd. og æda.
berberis (JTunch.34. Harp.Kr.2'96); jf. ty.

i) berberis, berberitze, ænht. berber, holl.

berberis(se) , mlat. berberis (barbaris);

vist egl. et arab. ord) S( busk af slægten

Berberis L.; især om arten B. vulgaris L.

(„almindelig berberis", surtorn). Moth.Conv.
B72. vAph.Nath.VII. 663. Berberissens
Blomsterstøv er en Gift for Kornet, det

tunge Ax beplettes med den ædende Rust.
BCAnd.III.52. *Bag Hækken hist af Ber-
berisser. PalM.V.353. LandbO.1.246. \\ ogs.

50 om bærrene : Moth.B134. Morbær og Ber-
beris at sylte. OeconH.(1784).I.294. jf.:
Grøfterne, beskyggede af d.e blodrøde
Berberisser. HCAnd.III.44. \\ ssgr. Berbe-

ris-busk, -bær, -(græs)rust (sortrust, Puccinia
graminis Pers. Sal.XIV.741), -hegn, -saftofl.

Berbis, en. se Berberis.

berede, v. [be're'9a] præt. -te (f -de.

2Mos.39.6(Chr.VI). Holb.Metam.63) ell. (sj.)

-ede (Hauch.II.355.III.191. Gylb.IV.257.

60 Brandes.X.278); part. -t ell. (sj.) -et (Aab.

12.6(1907: -t). 8mst.21.2(1907: -et). Heib.

Poet.X.272. Gylb.IX.276) ell. (især poet.,

nu sj.; jf. beredtj bered (SalmHus.44.6

;

658.1. OecMag.IV.191. Ew.V.79). vbs. -else

(s. d.), -ning (s. d.), jf. Beredsel. {glda. d. s.

(Bimkr.); fra mnt. bereden, j/. ty. bereiten;
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sml. beredt; især bibl. ell. højtid., næsten

aldrig i talespr.; i alm. skriftspr. oftest i

bet 3.2 og 4.3)

1) underkaste noget en behandling ell. be-

arbejdning, saa at det bliver egnet til en vis

anvendelse; gøre rede, færdig til brug; be-
handle; bearbejde. 1.1) om raasto/fer;

især om skind ell. huder: vAph.(1759). Me-
dens Naturfolkene ellers blot plejede at

berede Huderne paa Kødsiden og lade
Haar og Uld blive siddende, drive Indi-

anerne virkelig Garvning. OpfB.^II.314.
Haandv.15. jyjens.NG.158.

||
(sj.) om andre

ting. Salomo' Bygningsmænd . . tilhuggede
og beredte Træerne og Stenene tU at

bygge Huset. lKg.5.18. berede Silke til

Farvning. vAph.(1759). 1.2) (1. br.) om føde-
midler (jf. u. 2 og 3.1^; gøre tjenlig til

at spises; tillave; tilberede, gaaer hen,
og bereder os Paaskelammet, at vi kunne
æde det. Luc. 22.8.

\\
(mi næppe br.) om

vin: klare, naar Mosten . . haver ligget

en Maaneds Tiid, bliver den bereed lige-

som Fransk Viin sædvanlig bliver bereed,
nemlig med Huusblas Beredsel. OecMag.
IV.191. 1.3) om jorden: gøre tjenlig til

dyrkning. At berede Jorden til Sæd.
vSO. nu kun m. overgang til 4: *Det Frøe,
som han da nu betroer

|
Sin ved slig

Gravning vel beredte Jord. Storm.FF.154.
Jeg lægger mig i Selen og bereder mine
Marker for det kommende Foraar. Stuck.

1.525. (overf.:) at berede Jordbunden for

en alvorlig og oprigtig Tro. Pont.LP.YIII.
139. 1.4) om vej: gøre tjenlig til færd-
sel; bane. (især overf., m. overgang til 2).

Du skal berede dig Vei til dem (o: tre

stæder). 5Mos.l9.3. Aab.16.12. bereder Her-
rens Vei, giører hans Stier jævne. Matth.
3.3. 2Krøn.27.6. *Gennem slagne Fjenders
Trop

I
Jesus aaben Vej bereder. SalmHj.

526.3. *(ræven) Løb udi Skoven om, sin

Frue at oplede,
|
Og ved slig Tidend Vey

til Velstand at berede. IIolb.MpS.38. Lad
mig . . ride forud og berede Eder Veien,
Herre Drost! Ing.EM.Ll8. det lykkedes
ham efterhaanden i Tyskland at berede
Vejen for den moderne Kunst og vække
det tyske Publikums . . Opmærksomhed
for de franske Malere. PoUysl915.6.

2) om resultatet af en behandling: frem-
stille; lave; tilberede; især om hvad der
fremstilles ved sammensætning af forsk, be-

standdele ell. ingredienser: (de) beredte
vellugtende Urter og Salver. Luc. 23.56
(jf.i.i). I skulle ikke berede nogen anden
(olie) efter dens Maade. 2Mos.30.32. (hun)

fik rask ind i min Moders Sovekammer,
eredte selv forskjellige Huusraad. Hauch.

11.28.
II
om mad (jf. u. 1.2 og 3.1^. (hun)

aad og drak . . dét, hendes Pige havde
beredt. Jud.12.21. bereed (1907: tilbered;
det, jeg skal have til Nadvere. Luc.17.8.
Mefistofeles . . giver sig her straks til at

berede ny Lokkemad for (Fausts) Ørne-
Sjæl. VilhAnd.Goe.I.13. || om fremstilling af

læder (jf. l.ij, klæde olgn. vAph.(1759). VSO.
jf. Beredning 1.2.

||
(sj.) forfærdige; lave;

konstruere, en tømmermand haver af-

hugget et haandeligt træ . . og efter kon-
sten skikkelig beredt (1871: dannet^ et

nyttigt kar. Yisd.l3.11(Chr.TI). han søger
sig en dygtig Mester til at berede et Bil-

lede, som ikke vakler. Es.40.20. *Een viiser,

af hvad Kar en Viin kand lifligst smage

;

10
I
Og af hvad Jord man best bereeder slige

Kar. Falst.Ovid.46.
||

(billedl.) m. tings-subj.:

frembringe (gennem en organisk proces).

saa lidet som Moderen selv næres ved den
Mælk, som Naturen bereder for Barnet.
Kierk.VII.515. ligesom den spæde Plante-
spire af Jord, Vand og Luft bereder de
kommende Blomster. Goldschm.1.42.

\\
(bibl.)

om guds virksomhed: danne; skabe. Dine
Hænder have skabt mig og beredet mig.

å) Ps.119.73. din Himmel . . Maanen og Stjer-

nerne, som du beredte, smst.8.4. Verden
er bleven beredt (1907: skabt^ ved Guds
Ord, saa at de Ting, som sees, ere blevne
af dem, der ikke vare tilsyne. Hebr.11.3.

II
berede vej, se 1.4.

3) bringe i orden ell. stand; tilvejebringe.

3.1) m. konkr, obj.: bringe i orden ell.

stand; gøre rede; sørge for; indrette;
tilvejebringe, (de) kom Lad i en af Sa-

M maritanernes Byer, at berede ham Her-
berge. Luc.9.52. (myren) bereder . . om
Sommeren sin Mad. Ords.6.8. jeg haver
beredt tU Herrens Huus . . hundrede tu-

sinde Centner Guld . . dertil Kobber og
Jern . . jeg haver og beredt Træ og Steen.
lKrøn.22.14. (gud) bereedte (menneskene)
et Paradiis, hvorudi de kunde leve i Lyk-
salighed. Holb.Ep.IV.80. Drengen, som han
havde beredt et Leie til imellem Papirerne

40 paa Bænken. Ing.VS.1.28. Stelle og Hjul er
mig beredt. sa.EM.III.144. *Vist Ingen
da gjætter, at her man har

|
Beredet vort

Brudekammer. Heib.Poet.X.272. der (Moses)
skulde berede (Chr.VI: fuldkomme; 1907:
indrette^ Tabernaklet. Hebr.8.5. han an-
viste ham et Værelse, lod ham berede et

Bad. Goldschm.1.67. \\ om maaltid (jf. u. %):
anrette; servere, et landligt Maaltid . .

blev beredt for os i en Have. Gylb.IX.278.

50 *„Er denne Sal dit Opholdssted?" . .
|
„Nei,

her mit Maaltid kun beredes mig." PalM.
11.35. jf. 4: hvor vil du, at vi skulle be-
rede (1907: træffe Forberedelse^ for dig
at æde Paaskelammet? Matth.26.17. 3.2)

m. abstr. obj.: tilvejebringe; skaffe;
lade blive til del; hidføre; forvolde,
(nu oftest m. angivelse af, for hvem noget

tilvejebringes), af de Umyndiges og Dien-
des Mund skal du berede Lov (1907: har

60 du beredt dig Lovsang^. Matth.21.16. En
nedrig Mand bereder Ulykke. Ords.16.27

(jf. 4:). *Lad hjertelig Eendrægtighed
|
Og

fælles Flid og Nøisomhed
|
Dem huusUg

Fryd berede. SalmHus.382. *Salighed han
dig beredte,

|
Skrev dit Navn i Livets

Bog. Ing.BSE.VIL173. Slagene . . beredede

21*
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Polakkerne afgørende Nederlag. Brandes.
X.278. (et digt) som ved Form eller Ind-
hold er i Stand til at berede en senere
Eftertid Glæde og Udbytte. CSPetXittJ.
494. (en) verstfikator, der . . ikke bereder
læseren store overraskelser. Brøndum-Niel-
sen.SF.102. Læger og Sygeplejersker be-
reder de Syge en Juleaften saa god, som
det er muligt . . paa et Hospital. PoU^ln
1914.2. de to optrædende kunstnere be-
redte publikum en stor nydelse <

|| f For-
medelst troe beredde (1819: anordnede^
hånd paaske og blods udgydelse. Hebr.ll.
28(Chr.YI).

4) forberede. 4.1) m. obj., der betegner det,

hvortil man træffer forberedelser: forbe-
rede; træffe forberedelser til. Bryl-
luppet er vel beredt, men de Budne vare
det ikke værd. Matth.22.8. *Nu er vor
Bryllupsfest bereed i Hælhiem. Eic.Y.79.
de kommende Helligdages Lystighed .

.

blev beredet i Landsbyerne. Gylb.IX.276.
Mennesket skal huske sin Fortid for at

berede sin Fremtid. Blich.IV.405. *Koral-
dyret lig i den dybe Sø

|

jeg bygger dog
med paa den voxende j og bereder den
Verden, som kommer. Kaalund. 175. 4.2)

m. obj., der betegner den ell. det, som er gen-
stand for forberedelse: forberede; bringe
i en til forholdene egnet tilstand; især om
aandelig (oftest religiøs) forberedelse ell. paa-
virkning: (gud) berede, styrke, bekræfte,
grundfæste Ederl lPet.5.10. vi ere . . skabte
i Christo Jesu til gode Gierninger, til

hvilke Gud forud beredte os, at vi skulde
vandre i dem. Ephes.2.10. *Gavn han dog
af alt udleder,

|
Og til Himlen mig be-

reder. SalmHj.26.1. At berede (nu: for-

beredej een . . til Confirmation. YSO. saa
lad Cantsleren da komme og berede mig
til Døden. Ing.EM.III.143(jf. berette^.
Folket havde endnu ikke rettelig beredet
(Chr.VI: ikke endnu beskikketj deres
Hjerte for deres Fædres Gud. 2Krøn.20.
33.

II (1. br.) om paavirkning, der skal for-
hindre, at noget kommer en uventet, alt, hvad
flyttes kan, maa forlade Bye og Land .

.

For at berede Gemytterne maae Præsterne
fortælle, at den hellige Slange i Templet
. . allerede havde flyttet. OGuldb.(Rahb.LB.
1.87). (han) nærmede sig, og beredede
hende paa denne store Nyhed. Gylb.Y.261.

II (1. br.) i anden anv. At berede een til

Inoculation. YSO. Menneskets Øre beredte
Gud (o : gjorde gud modtageligt) for Toner-
nes Forhold. Mynst.Betr.L211.

||
(bibl.)

udstyre; (ud)ruste. (jeg saa) det nye
Jerusalem, at stige ned af Himmelen .

.

beredet som Bruden, smykket for sin
Brudgom. Aab.21.2. Hesten beredes til

Krigens Dag. Ords.21.31. SalmHus.280.
4.3) refl.: gøre sig rede; træffe forbe-
redelser ell. foranstaltninger (til); for-
berede ell. belave sig (paa); nu især m.
præp. til: om Basunen giver en utydelig
Lyd, hvo vil berede sig til Krig? ICor.

14.8. bered dig, o Israel! til at møde din
Gud. Am. 4. 12. De unge Mennesker til-

bragte næsten hele Dagen i Landsbyen,
hvor de hver for sig beredede sig til den
følgende Festdag. Gylb.IY.257. (han var)
oppe med Solen for at berede sig til Af-
reisen. Goldschm.Kjl.1.95. dybt grebne
bleve de, der vare Vidne til, at han saa-
ledes beredede sig til Døden. HFEicJF,

10 11.156. *bered Dig til at følge mig. Drachm.
YIII.452.

Jl
m. præp. paa (især m. henblik

paa noget besværligt ell. iibehageligt). I har
selv lært mig . . i Uvished at berede sig
paa det Sørgeligste. 8ander.NEbb.147. Mar-
sken beredte sig paa at forsvare sig i

Landet til det Yderste. Ing.EM.III.165.
Goldschm.lII.83. Familjen (brød) op fra

Bopladsen ved Kilden og beredte sig paa
Langrejse. JYJens.NG.199. smst.311.

|| (nu
20 sj.) styrende en inf, uden præp. *Bus .

.

sig beredde,
| Sin kiære Mage at om-

faune. Holb.Metam.63. \\ uden styrelse, den
Tiener, som veed sin Herres VUlie, og
ikke bereder sig (1907: har truffet For-
beredelserj, og &ke giør efter hans Villie,

skal faae mange Hug. Luc.12.47. Sibb.1.78.

en enkelt mand kan pådrage landet krig,,

uden at det har fået tid til at berede sig.

Jesp.(Tilsk.l915.I.15). 4.4) (sj.) intr. : træffe
30 forberedelser, han saa' hende sidde der

en Maaned før Jul og berede til Festen.
PEBenzon.H.258. jf: Vær beredt, og be-
reed for dig (1871 : hold dig rede). Ez.38..

7(Chr.YI).
Beredelse, en. (bibl. ell. højtid.) vbs. til

berede (j/. Beredningj, især i bet.å: for-
beredelse; oftest om aandelig (religiøs) for-
beredelse ell. paavirkning: Præsterne maa
ikke . . anmode den Syge . . om noget

40 Verdsligt, som kunde hindre hannem i

hans Christelig Bereedelse til Døden. DL.
2—7—6. Eolb.Ep.L201. (Mn tænkte) ikkun
paa det, som en værdig Beredelse til det
allervigtigste Øyeblik i Livet . . udfordrer.
JSiZsc/i.PM^^rev.504. *uden Beredelse, Trøst,,

eller Ven
|
Hans tvivlende Siel foer til

Evighed hen. Bagges.Ungd.lI.97. (sorgerne)

ere fornødne til Menneskenes Opdragelse,
til deres Beredelse for det Fuldkomnere..

M Mynst.Betr.I.103. han beskikkede . . Nogle
tU Hyrder og Lærere, tU de HeUiges fuld-

komne Beredelse (Chr.YI: beredning^.
Ephes.4.12. jf. : Veien derud er ogsaa som
en Beredelse til det, der kommer. BaudJB.
90.

II
(1. br.) i anden anv.: forberedende

ell. indledende foranstaltning(er). saa-

dan Massacre var en slet Bereedelse
til paafølgende Devotion. Holb.Kh.569.
*0 Lørdagsaftens Glands, som tidt mig^

6oblendteI ..
|
Rundt om Beredelse jeg^

bliver vaer |
Til Søndagmorgens Fryd,

som er i Vente. PalM.Y.384. Beredel-
ses-das« en. (bibl.) dagen før jødernes
sabbat. Joh.19.42. jf: det var Beredelsens-
dag (1907: Beredelsesdag^, hvilken er en
For-Sabbat. Marc.15.42.
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bereden, part. adj. se beride.

Berednins* en. 1) som vhs. til be-
rede (jf. Beredielse^; især: 1.i) O til be-
rede 1.1. VSO. De smaa Benkamme . . have
været brugte . . ved Beredning eller Flet-

Bing af Dyresener o. lign. SophMiiU.VO.38.
Skindets Beredning (o : ved fremstilling af
handsker). OpfB.UL324.

\\ f til berede 1.3.

Jordens Beredning. VSO. 1.2) G) til be-
rede 2. Beredningen af det saakaldte
„Fedtlæder". OpfB.UI.314. Kamuld, der
tjener til Beredning af glatte Uldtøjer.
smst.56. 1.3) f til hereåe 4. Ephes.4.12(Ghr.
VI) (se u. Beredelse^. 2) f konkr.: ud-
rustning; udstyr (else); tilbehør, jf:
der kom en hob, og megen beredning,
og brudgommen drog ud, og hans ven-
ner . . med trommer og musik, og mange
vaaben. lMakk.9.39(Chr.VI). smst.15.32
(Chr.VI).

II
de ved fremstillingen af en dragt

nødvendige tillægsartikler (foder, knapper
osv.); tilbehør. Denne Klædning har med
Overtøi, Beredning og Syløn kostet saa
og saa meget. VSO. Beredsel, en. [be-

're'9s(8)l, beire9's(a)l] (ænyd. d.s.; egl.vbs.

<ii berede) i^til berede 1.2 : middel til at klare

vin med; klaringsmiddel (jf. hall. be-
reidsel, sv. beredsel i sa. bet.). Moth.^B187.
OecMag.IV.191(se u. berede \.2). VSO. e. br.

Beredskab, et. [beire-'Qisga-'Z), be'rea'-]

{ænyd. d. s.; efter ty. bereitschaft, af be-
reit (se beredt^; især CP ell. ^ (jf. ogs.

Feilb.)) den tilstand at være beredt,
rede, parat, i orden; især efter præp. i:

have, holde, være ('staa osv.) i beredskab,
have ell. være rede, parat, alting maa være
i Bereedskab; thi Herren vil være her i

dag. Holb.HF.1.2. Skibe, der stedse staae
i Beredskab til Trefninger. sa.MTkr.41.
(jeg) havde et . . Smiil i Beredskab til alt

hvad hun sagde. Ew.VIII.104. Om jeg
ogsaa havde alt i Beredskab, hvad hjæl-
per det, naar jeg ikke tør bruge det.

Kierk.VI.248. sex Maaneder efter fødte
hun et stort og velskabt Pigebarn til Ver-
den. Der var jo en Amme i Beredskab,
som den kloge Kone havde skaffet. Sv
Grundtv.FÆ.I.144. deres Dom er falden
og de ser, de intet kunne undgaa Tæn-
gerne og Øksen, der holdes dem i Bered-
skab. JPJac.I.80. Lønnen (o : for hans om-
vendelse) havde hun jo i Beredskab, tænkte
hun med et . . kærlighedsfuldt Blik paa
Inger. Pont.LP.VII.159. ^ Tropper, der
tjene til Dækning for andre, ved at de
have en øjeblikkelig større Kampdygtig-
hed, siges at være i Beredskab. Saaledes
f. Eks. Forpostafdelingerne. Sal. II. 873.

||

i anden anv., ikke styret af præp. i, især
om det forhold (hos en stat) at være rede ell.

forberedt i militær henseende; ogs. mere konkr.,

om (en stats) hele militære udrustning ell.

militærvæsen (jf. Krigsberedskab^, kan
Tyskland virkelig bevise at det vilde
være blevet ødelagt . . af franskmændene,
om de ikke selv var gået gennem Bel-

gien? Det vUde forudsætte større bered-
skab og større styrke hos franskmændene.
Jesp.(Tilsk.l91 5.1.6). Italiens militære Be-
redskab, der ikke i mindste Maade kolli-

derer med den vagtsomme bevæbnede
Nevtralitets Grundsætninger. FoV^li\1914.

Aft.2.
beredt, adj. [beire'd] (nu næppe br.:

bered. SalmHus.274.1; 416.5. Solb.DH.I.
10 437. Brors.80.142. Høysg.S.325. Ew.(1914).

1.151. jf. bered. Høysg.Anh.W). {efter mnt.
berede, ty. bereit (af oht. bi-reiti, se rede^;
m. tilknytning til perf. part. af berede, fra
hvilken form det ikke altid kan skilles; jf.
Beredskab; især O (jf. dog Feilb.)) færdig
med forberedelserne til noget; rede; parat,
(næppe attrib.; ofte m. præp. tjl). jeg har
sendt Brødrene . . at I . . skulle være be-
redte, paa det, naar Macedonierne kom

») med mig og fandt Eder uberedte (1907:
uforberedte X at vi da ikke . . skulde blive

beskæmmede. 2Cor.9.3. (de) saae Judas'
Hær paa Marken, beredt til Strid. IMakk.
4.22. *Til Døden . . giøre sig bered. Kolb.

Metam.82. *Beredt til Døden altid vær I
|

Den kommer, naar du mindst den tænker
nær. Wess.138. lad Alt vente færdigt og
beredt paa hans Commando-Ord. Kierk.l.

76. (hun) meldte, at Bordet var beredt.

30 ThomLa.AH.149(jf. berede 3.i;. *Vi elsker

vort Land, | og med Sværdet i Haand
|

skal hver udenvælts Fjende beredte os
kende. Drachm.DVE.148. ||

villig; ikke
utilbøjelig ell. afvisende, disse vare
beredte til enten at leve eller døe med
Ære. lMakk.4.35. Hun nikkede . . til den
venlige Dreng, der . . altid stod beredt til

at være hende til Tjeneste. Ing.LB.1.113.
Nogle af Gjæsterne bade nu Emilie om

ia at synge, hvortil hun ogsaa strax var be-
redt. Hauch.1.45. vi er stedse gerne be-
redt til Gentj eneste. Ludv. \\ m. præp.
paa; især: forberedt paa noget, saa at det

xkke kommer uventet; belavet (paa). (sml.

berede 4.3/ jf.: Man er bereed paa det,

som man forud har betænkt, og beredet
sig til, saa at man kan gjøre det, naar det
skal være; og, man er bered til det, som
man er villig til at gjøre. Høysg.S.325.

50 MO. beredte paa at tage Dagens Kamp
op. NatTid.''yil915.Aft.3.

|J
(nu 1. br.) sty-

rende en inf, uden præp. de fire Engle . .

,

som til Time og Dag og Maaned og Aar
vare beredte at (1907: rede til at^ ihiel-

slaae den tredie Deel af Menneskene. Aab.
9.15. jeg er beredt at flygte med dig til

et fremmed Land. Hauch. 1. 353. Drachm.
DM.31.

tU beredvillig:, adj. [be"re'9ivil('ji,

M beire9'-] {efter ty. bereitwillig) som gerne

ell. med glæde gør noget, ikke gør indven-

dinger dl. vanskeligheder; (altid, straks)

villig ell. rede; redebon. Moth.^B188.
(han) havde beredvillig stillet sin hele
Eiendom . . til hans Tjeneste. Goldschm.
Hjl.II.14. Skøgens beredvillige Venlighed.
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Jørg.LT.182. Helen vilde vide Besked om
Fakirernes Tro; og Gamål fortalte bered-
villig. LBruun.tJG.239.

\\
(nu sj.) i slut-

ningsformler i breve, fortaler olgn. Jeg for-

bliver den gunstige Læsers beredvilligste

Tiener. Hans Michelsen. Solh.Paars.)(3^.
sa.Metam.)(2v. jf. VSO. \\ m. præp. til:

Eio.YI.67. De nj^tige Forslag, som af

sagkyndige Underordnede gjordes ham,
var han beredvillig til at prøve. Ørst.VIII.

19. Det bedste Middel til at gjøre Skue-
spillerne beredvillige til at udføre alle

d^m tUdeelte Roller, er vistnok . . at ind-

føre den saakaldte Feu. Eeib.Pros.VI.236.
de unge Damer vare saa huslige i deres
Beskjæftigelser ved Thebordet, de unge
Herrer saa forelskede og saa beredvillige
til at hjælpe dem. Chievitz.NF.21.

||
(sj.)

styrende en inf., uden præp. (jeg) var be-
redvillig at overlevere mig til hende paa
Naade og Unaade. Ew.VIII.105. tfl -hed,
en. Holb.Ep.III.434. vor Vert (gav os) med
den største Beredvillighed (alt). Eiv.VIII.
34. HCAnd.IV.385. om man saa var aldrig

saa fuld af Hjærte og Medfølelse og Be-
redvillighed til Ofre. JFJac.II.195. || en
større Ydmyghed, en større Beredvillighed
at (nu: til at ell. i atj adlyde. Eiv.Vi.181.

I. beregne, v. [be'rai'na] -ede. vbs. -else

(s. d.), -ing (s. d.), jf. Beregneri. (ænyd. d. s.;

fra ly. berechnen)
1) udfinde størrelsen af noget ved regning

;

udregne, l.l) (nu næppe br.) udfinde stør-

relsen af noget ved at tælle; tælle; optælle.
et stort Folk, saa det ikke kan tælles eller

beregnes for Mangfoldigheds Skyld. IKg.
3.8. Tobias beregnede (1871 : regnede efterø

hver dag, og som reysens dage vare fuld-

kommede, og de kom ikke, sagde hånd:
mon de ikke være beskuffede? Tob.10.1

(Chf.VI). *Imedens du, med Hænderne i

Skiødet,
I

Beregner her din kielne Lises
Taarer. Eio.V.109. *Kort var hans Her-
skertid i Aar heregnet Holst.D.II.65. 1.2)

udfinde størrelsen, værdien ell. beskaffenheden

af noget ved regning; fastsætte ell. be-
stemme ved udregning; udregne, hvo
iblandt Eder, som vil bygge et Taarn,
sidder ikke først, og beregner Bekost-
ningen. Luc.14.28. efter at have paa det
nøieste forud beregnet Tab og Fordeel.
Schytte.Ili.il. 82. Omkostningerne . . be-
regnedes efter et løseligt Overslag . . tU
40,000 Rbdlr. Høyen.Thorv.5. Tiltrods for
deres 5000-aarige astronomiske Observa-
tioner formaae Chineserne endnu ikke at

beregne deres egen Almanak med tilstræk-

kelig Nøiagtighed. Heib.Intel.III.252. (han)
fæster Øiet paa de himmelske Ting, tæller
Stjernerne, beregner deres Løb. Eierk.V.
29. At beregne Dødeligheden i de for-

skjellige Samfundsklasser er en af Stati-

stiJ5:ens vanskeligste Opgaver. Nationaløkon
Tidsskr. 1.366. det kniber med at se i

teatret, der er beregnet for lidt plads til

tilskuerne j der er beregnet 4 stykker

franskbrød tU hver
\ jf.: da man nu, ved

Hjelp af en Skjeppe Erter, kan beregne
sig i Slægtskab med hele Verden. Heib.
Pros.IV.90.

|| Y fastsætte (forlange) en
vis pris. vi nar beregnet Dem Priserne
saa lavt, som det var os muligt. Ludv.
hvorledes beregner De i Dag Artikel 53.

smst. han beregnede sig 8 "/o af overskud-
det for sit arbejde

i || f i forb. ni. paa:
10 paaligne (skat olgn.). Udgiften til Geistlig
og Verdslig Brug skal paa een hver (o:

af borgerne) beregnis. DL.

3

—6—1. || om
overslag, der ikke (alene) hviler paa udreg-
ning af talstørrelser. Dette er hvad der
blev beregnet (Chr.VI: Disse ting bleve
talte^ til Tabernaklet . . som det blev be-
regnet (Chr.VI: som blev taltj efter Mose
Ord. 2Mos.38.21.

2) (nu 1. br.) optage i et regnskab, en for-

20 tegnelse, et overslag olgn.; medregne; ibe-
regne. Skibsfolkenis Føring skal ikke
herudj (o: sammen med skibets øvrige lad-

ning) beregnis. DL.4—5

—

11. (hvilken sum)
Skibsskriveren rigtig haver at indfordre,
opskrive og beregne. FrIVsSiøe-Artikler.
§138. Departementet for de udenrigs Sa-
ger, der i Dannemark, det ene Aar be-
regnet i det andet . . koster den Summa
302,960 Rd. PAHeib.U8.532. Heri er ikke

30 beregnet, hvad Reisen kostede. MO. jf.:
Vort Skib førde . . 14 Mænd, Skipperen,
hans Dreng og mig imed beregnet. Bo-
binson.1.64.

3) overf. brug af bet. 1, om overvejelse ell.

planlæggelse. 3.1) O (søge at) blive klar
over ved overvejelse; overtænke; over-
veje. Bagges.Skudd.54. *0g nu stod Dan-
kongen, og saae, og beregned, og pønsed;

i

Fienden ei laae ham tilpas, Juel endnu
40 Vinket ei fik. Oehl.L.1.150. Hvo beregner

den Virkning, som dette . . har havt? Mynst.
Jonstr.9. det er ikke altid saa let at be-
regne (.,blive klog paa") de unge Damer.
Winth.IX.163. 3.2) gennem overvejelse plan-
lægge noget; (efter overvejelse) gøre reg-
ning paa ell. forudsætte; tilrettelægge
ell. indrette sin optræden, sine handlinger

osv. efter en forud udtænkt plan. det var
altsaa vel overlagt og beregnet Altsam-

å) men. Ing.EF.II.83. (prinsessen) blandede
sig mellem (mængden), omhyggelig be-
regnende, at hun talte først til de første

i Rangen. Schand.IF.159. jeg havde be-
regnet at faa arbejdet færdig inden mid-
dag

i
l| i forb. (være) beregnet paa (sj.

forj, (være) anlagt paa, bestemt ell. indrettet

til. (legemsøvelserne) maatte være bereg-
nede alene paa sand Nytte, aldeles ikke
paa nogen forfængelig Skue. EngelstNat.

io 179. (talen skal) ikke være beregnet paa
at kildre Ungdommens Lytten. Kierk.V.

125. Ved den første Stadport gaaer en
stejl Gade opad, men den er ikke bereg-
net for Vogne. Bille.Italien.IL305. Vild-

svinelever skaaret i Strimler beregnet paa
at synkes hele. JVJens.NG.85.

||
part. b e -
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regnende brugt som adj., især m. ned-

sættende bet: som (kun) tager hensyn til

egen fordel. I det hele prægedes deres
Udtalelser af en beregnende Forsigtig-

hed. Pont.LP.Vin.91. Enkelte beregnende
Mennesker begyndte . . allerede at spe-
kulere i Kongens Død og købte Sørgetøj
for at faa det billigt. NKKrist.DD.86. jf.:
(det var) med beregnende Frygt, at han
voldte Marie Grubbe den ene Tort efter

den anden. JPJac.I.205.
\\

part. bereg-
net brugt som adj.: planlagt i forvejen;

overlagt; udspekuleret, er der dog ikke
noget Beregnet i Alt, hvad jeg foretager
mig? Kierk.VI.197. Det er dog underligt,

hvormeget Koketteri der findes hos Kvin-
der. De er istand tO at anlægge deres
Dragt saa uendelig beregnet uden ret selv

at gøre sig Rede for hvad Beregningen
gaar ud paa. EBrand.Bes.9. om personer:

han var saa beregnet og udpønset i sine

Bevægelser, som Kun potenseret Dumhed
kan gøre en. JVJens.D.103.

II. \ beregne, v. [be'rai'ng] (jf. ty.

beregnen) lade regn falde paa; væde ell.

bestænke (som) med regndraaber. Tode.

HM.153(se u. bedryppe).
tfl beregnelig, adj. [be'rai'nali] til

I. beregne (især i bet.) 1 : som kan udregnes

(jf. uberegnelig^. Vil man følge den her-
skende Uskik . . er fast ethvert beregne-
ligt Slægtskab hinderligt (o: for ægteskabs

indgaaelse). Ing.KE.II.181. (ordet kapital) er
blevet et Udtryk for den i Penge be-
regnelige Formue. Sal.X.172. f Bereg-
nelse, en. vbs. til I. beregne. VSO. || til

bet. 1; mere konkr.: aUe deres landsbyer
. . laae indtil Eaal; disse ere deres boliger,
og deres slægters-beregnelse (1871: Slægt-
fortegnelsej iblant dem. lKrøn.4.33(Chr.
VI). Tit.3.9(Chr.VI). Beregner, en. (til

I. beregne i.i) i livsforsikringsselskaber:

aktuar. VortHj.III2.86. Beregneri, et.

egl. vbs. til I. beregne; (konkr.) til bet. 1.2

:

afdeling i forsikringsselskaber olgn., hvor
der anstilles beregninger. Sal.''1.388.

Beregning, en. flt. -er. vbs. til I. be-
regne. 1) til I. beregne 1 (især 1.2J; ud-
regning. Holb.Kh.l033. Oeconomiske Be-
regninger. OeconT.VI.95. statistiske Be-
regninger have viist, at der mellem 13
Personer sædvanlig døer 1. Heib.Pros.X.
406. Efter Skipperens Beregning stod
dette Fyr paa den mest berygtede Klippe
i disse Farvande. Ing.EF.VI.9. Ludv. jf:
hold dig fra . . Slægt-Beregninger (Chr.
FJ.beregnelser; 1907: Slægtregistre^. Tit.

3.9.
II

(konkr.) skrevet ell. trykt udregning
ell. overslag, (han skal) forfatte sin Be-
regning over Bekostningen og lade Be-
regningen . . paaskiønne af kyndige og
uvillige Mænd. Forordn.^yd781.§26.1. Let-
heden, hvormed Byfoged B. gjennemløb
Tal og Beregninger. Schand.BS.467. 2) til

I. beregne 3: overvejelse; det, at man
(efter overvejelse) gør regning paa ell.

forudsætter noget; planlæggelse; (over-

lagt) plan. den kloge Beregning, at et

Mord her vilde skade meer end gavne.
Molb.DE.I.403. Alt . . er saa usikkert, at

der ingen rimelig Beregning kan giøres.

MynstJjevnet.291. at fordrive alt . . Fan-
tasispil . . at lade kold Beregning træde
i Stedet for genial Opfindelse. PMøllII.
15. *Ryttere her? |

Det er slemt og mod
10 min Beregning. Hrz.XI.151. Et Menneske

skulde blot vide, hvor meget han gjør

umiddelbart, og saa skulde han vide, hvad
det er ikke at gjøre det Mindste uden
Beregning. Kierk.VI.192. hans Beregning
er bleven til Intet (Chr. VI: hans betæn-
kelse er omkommenj. lMakk.2.63. (sj.:)

Meget uformodentlige Hændelser ere de
eneste, som ikke kunne bringes i Be-
regning. JSneed.VI.471.

||
især m. ned-

20 sættende bet: hensyn (tagen) til egen for-
del, det var ikke Beregning .. der frem-
kaldteVelgierningen.ilf?/nstJttiS'.6. al denne
Amme-Kjærlighed var dog ikke andet end
Beregning og Forstillelse. SvGrundtv.FÆ.
1.65. det er da heUer ikke af Beregning
at Bjørnson er bleven Fritænker. Brandes.
III. 110. Beregnings-horn, et. [1]

(landmaaling.) især i ftt, om tynde hompla-
der, afdelt i kvadrater, der bruges ved areal-

30 beregning. LandbO.I.154.
berejse, v. [be'rai'sa] præt. -te; part.

-t, t -et (Holb.Ep.IV.487). (jf ty. bereisen)

1) tjj rejse omkring i (et land, en egn osv.);

gennemrejse. *hver en Jordegn
|
Jeg har

bereist. Bagges.NblD.283. (han) havde be-
reist Kysten . . for at anstille Iagttagelser

over Søplanter. Kierk.VI.177. Det første

Skridt, som man nu til Dags gør, naar
man vil lære et Land at kende, end sige

40 da, naar man vil berejse det, er at kaste
et Blik paa dets Kort. TroelsL.I.81. Far-
tøjer, til at berejse hele Verden med.
JVJens.Br.228. 2) part. berejst brugt som
adj. 2.1) (1. br.) m. pass. bet.: besøgt af
rejsende. Den store Mængde Reisende af

alle Slags, som søge de almindeligen be-
reiste Landes berømte og anseelige Mænd.
Abildg.(Rahb.LB.II.63). 2.2) m. aktiv bet

(jf. befaren): som har rejst meget, været

50 vidt omkring paa rejser. Nu est du jo en
bereyst Mand, og har uden Møye og Fare
beseet de Ting, som faa Mennisker nyder
den Lycke at see. Holb.Ul.IV.13. (de var)

alle erfarne og bereiste. Eiv.VI.59. *den
i Luft berejste Tor. Grundtv.PS.IV.470.
en Verden, som ikke den meest bereiste

Fugl kjender. Kierk.VIII.281. Schand.O.II.
283. Trækfuglen. Organ for Foreningen for

berejste Haandværkere. (bogtitel.l888ff.). jf.

60 Feilb.I.64.IV.34. GJ Berejst-hed, en. (til

berejse 2.2J. Oehl.P.267. Især spores hans
Bereisthed i hans Skildringer af Arabiens
og Ægyptens Dyreverden. Brandes.XI.364.
berende, v. [be'rBu'a] -te. vbs. -ing.

(ænyd. d. s.; fra »nnf. berennen, egl.: rende,

løbe omkring (noget); ^ foræld.) indeslutte
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(en hy, fæstning) med tropper for at af-
skære dens forbindelser inden den egl. belej-

ring; (ogs.) belejre. Effter dette Slag re-

solverede de Allierede at beleyre dend
vigtige Stad L'Isle . . Staden blev først be-
rendt midt udi Augusti. Holb.Intr.I.503.
*haardt din kiære Bye

| Berendes rundt,
maaskee er alt beleiret. Kruse.DV.II.6.
Han berendte een Stad efter en anden, løb
vel og Storm til samme. Blich.II.llO. overf.

:

*0 Jesu, o Du kjender,
|
Hvor ofte Satan

dog
I

Min Fæstning hart berender,
|
At

bringe mig i Aag. Kingo.292. \\ rette storm-
angreb mod (en belejret by, fæstning) ; storme;
indtage med storm, de som havde Volden
at bestorme, bleve oven fra saa haardt
imodtagne, som om det var en Muur de
havde at berende. JBaden. Tacit. 1. 118.

(fjeldene ligner) en brudt Fæstningsmur
. . Berendt og lagt øde af Jætter. Achton
Friis.61. overf.: *jeg med Suk og Graad

|

Mig tU min Jesum vender,
( Hans Naades

Slot berender. Brors. 116. Drachm.BK.OG.
II \ om dystløb (til hest): *Den første be-
rendende Dyst, de nu reed. Bagges.V.123.
Beretning, en. flt. -er. vbs. til I. be-

rette. 1) til bet. 1. 1.1) til bet. 1.1 : med-
delelse; fortælling, de har nylig opdigtet
en Historie om mig, som er u-hørlig .

.

Jeg er saa bange, at I troer deres falske
Beretninger. Holb.UHH.IV.2. Ew.VI.187.
i Fald hun . . indskrænker sin Fortællen-
Historier til Beretning af Siælehistorie
alene. Brandes.III.718. 1.2) tu I. berette
1.2: tjenstlig, pligtmæssig, fagmæssig olgn.

redegørelse (for en sag, et forhold), især
til en øvrighed ell. overordnet; indberetning
(jf. Relation^, (de skal) det strax for Kon-
gen angive med sand udførlig Beretning
om deris Tvistigheders Omstændigheder.
DL.3—1—3. (de) ommeldte Statsmyndig-
heder skulle . . udrede Portoen for For-
sendelser i Embedsanliggender , . naar
Forsendelsen finder Sted . . for at affordre
Beretning. LovNr.l52'^'^hl902.§2. især i forb.
aflægge beretning: Blich.(1846).IV.22
(se u. aflægge 5.2^. jeg (aflagde) ved min
Hjemkomst en sandfærdig Beretning om
det Forefaldne. Gylb.IX.191. Samfundets
Sekretær aflagde Beretning om Virksom-
heden i Aaret 1892—93. UnivBl.II.xxii.\\
(konkr.) skrevet ell. trykt redegørelse. Ap(x.
l.l(Chr.VI: tale; 1907: Bog^. Beretning
om det første nordiske filologmøde 1876.
(bogtitel.1879). Der laa nogle Piecer og
Beretninger, som hendes Mand havde bedt
hende interessere sig lidt for. Breum.HH.8.
2) t til I. berette 2: d. s. s. Berettelse 2.

vAph.(1759). VSO. I. berette, V. [be'rBda]
Høysg.AG.74. -ede. vbs. -else (s. d), -ende
(s. d.), -ning (s. d.). (glda. d. s. (Bimkr.); efter
mnt. bericnten, egl. : bringe paa ret vej, ret-

lede; i bet. 2 efter lat. communicare, egl.:

meddele) 1) give underretning om; meddele
kundskab, oplysning om. l.l) ('KJ, jf. dog
Feilb.) give meddelelse om; fortælle. 2Mdkk.

3.7(Chr.VI). „Er I gandske vis derpaa?"— „Ja vist: Fogden berettede mig det nys."
Holb.Er.V.5. han berettede mig, at denne
Vei var den beste. Etv.VI.8. *Dette Brev
beretter Eder

|
Hvad Eders Datters Læber

ei tør sige. Heib.Dv.66. *Jeg sværger Dig,
at Sandhed | Min Mund beretted her.
Winth.HF.98. han berettede (Chr.VI: for-

kyndte ;1907: fortalte^ os Eders Forlængsel.
10 2Cor.7.7. (anmelderen) har, med Anerken-

delse af min Replik, bebrejdet mig at

forsømme de berettende og beskrivende
Stykker. Schand.O.II.36. Om Peters Van-
dring paa Søen har Johannes lige saa lidt

som Markus et Ord at berette. MPont.SK.
73. 1.2) (1. br.) give en tjenstlig olgn. rede-
gørelse (for en sag, et forhold), især til en
øvrighed ell. overordnet; indberette, (embeds-
mændene skal) forklare og berette Sup-

20 plicantens Sags (beskaffenhed). DL.l—26—1.

Æreboe.113. De berettede denne Begiven-
hed til Rom. Basth.(MO.). 2) (kirk.) forbe-
rede (en person) til døden ved skriftemaal
og sakramente (især nadveren). *(tyven
blev) siden paa en Sluffe slængt,

|
Kiørt

ud, vendt om, berettet, hæng^. Bagges.1.
169. *Lad Præsten først berette Jer og
give

I

Jer Nadvren. Oehl.Tieck.II.243. Blich.

IV.383. PalM.V.79. Gravl.N.55. Feilb.

30 II. t berette, v. (ænyd. d. s.) d. s. s. be-
rettige. Denne Overensstemmelse beretter
os Danske til at betjene os af det tyske
Sprogs Rigdomme. JBaden. (NMPet. V2.
188). det anførte maa . . berette os til at

slutte, at et væsentligt Slægtskab finder
Sted imellem den slaviske og gotiske
Sprogklasse. Rask.NS0.143. Naar har Lotte
sagt eet Ord, som kunde berette Dig til

at tage hende saaledes. CBemh.XI.133.
40 Berettelse, en. vbs. til L berette. 1)

(jf. SV. béråttelse; 1. br.) til bet. \: d. s. s.

Beretning l.i. Jeg benægtede at have hørt
Historien, og han fortalte. Hans Berettelse
var saa kortfattet som mulig. Drachm.STL.
225. sa.PV.71. Dagens Tekst var Evange-
listen Marcus' Berettelse om Kristus. Pont.
FL.343. 2) (kirk.) til I. berette 2. Præsten
har i Dag været ude i Berettelse. VSO.
Syges Berettelse. VSO. MO. jf Feilb.IV.34.

^ Berettende, et. (sj.) vbs. til I. berette
1.1. *med Respect for Rygternes Berettende.
Hrz.D.IV.74. CP Beretter, en. til I. be-
rette 1.1. vAph.(1759). (han ophører) ikke
at være den naturlige Talsmand for sine
personlige Anskuelser eller synker ned
til at blive den kolde Beretter. JohsSteenstr.

(Tilsk.1899.312). Berette-tej, et. [L2]

(sj.) de til beretteisen nødvendige genstande.

PEBenzon.S.7.
6b berettige, v. [be'rBdi(q)a] -ede. vbs.

-else (s. d.). {ænyd. d. s.; "efter ty. berechti-

gen; jf. II. berette) 1) O give ret til. l.i)

give (en person) ret (til noget); bemyn-
dige; (overf.:) give rimelig grund (til).

berettiger andres Falskhed mig til at være
nedrig? Etv.IV.224. PAHeib.Sk.II.109. han
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har givet mig carte blanche, som berettiger

mig til enhver Frihed. Heib.PoetL392. At
skrive et Forord er ligesom at have gjort

Noget, der berettiger til at fordre en vis

Opmærksomhed. Kierk.V.7. „Der kommer
Kjærestefolkene !" plejede man at sige .

.

Endnu var der dog ikke forefaldet noget
imellem dem, der berettigede Sladderen
. . til at skjænke dem denne Elite-Udnæv-
nelse. J.afej.Fi^.60. 1.2) m. (abstr.) tings-obj.:

have til følge, at noget bliver (anset for)
rigtigt ell. rimeligt; retfærdiggøre, din
ophidsede sindstilstand berettiger ikke din
handlemaade, undskylder den højst j om-
stændighederne kan undertiden berettige
en lille usandhed I 2) part. berettiget brugt
som adj. 2.1) om personer: som har ret (til).

Olaf Haraldsen (var) bleven Konge i Norge
. . hvilket Kong Knud saavelsom . . Hagen
Jarl ikke kunde fordøye, eftersom de mee-
nede sig Jure Belli at være meere beræt-
tigede til Norge. Holb.DH.I.134. Vore Com-
pagnier, sige de Engelske, vil alene være
berettiget at (nu: berettigede til at^ fare
?aa de 3. fierde Parter af Verden. OeconT.
11.74. han kunde jo ikke byde Constance
den Stilling, som hun efter sin Fødsel . .

syntesberettigettil.lfawc/i. VII.340. Ethvert
af Thingene er berettiget til at foreslaae
og for sit Vedkommende at vedtage Love.
Grundl.(1849).§48. \\i udtr. som finde, tro
sig berettiget til, mene, at man har ret

til. Svend Eriksen og Knud Magnusen
strede om den danske Klrone. De troede
sig begge berettigede dertil. Mall.SgH.456.
„(brevet) blev fvmået efter (hans) Død blandt
hans Papirer . . Jeg har ikke fundet mig
berettiget til at bryde det." Ivrig brød
jeg Oblaten og læste. Schand.F.45.

|| (1. br.)

som subst.: Dersom der paahviler Ejen-
dommen betingede eller uvisse Fordringer,
kan den berettigede fordre, at der . . af-

sættes det fornødne Beløb til hans Fyl-
destgørelse. LovNr.66^U1891.§23. 2.2) om
noget abstr. : som grunder sig paa lov og ret

ell. paa retfærdighed, billighed olgn.; ret-
mæssig; begrundet; rimelig, den hele
Fremgangsmaade er juridisk berettiget
efter Valgloven. HNClaus.FV.206. Det er
ikke vor Mening at miskjende et Værk,
der . . har sin berettigede Fortjeneste paa
et underordnet Standpunkt. Kierk.V.35. Fra
dit uvidende Synspunkt er det aldeles be-
rettiget, at du føler dig forurettet. AKohl.
MP. II. 148. GJ Berettigelse, en. 1)

(sj.) som vbs. til berettige. Kongen holdt
det for raadeligt, at tilbagekalde denne
Berettigelse. MO. 2) det at være berettiget;

ret(tighed). vAph.(1759). Fremstillingen . .

havde en virkelig psychologisk Beretti-
gelse. Hauch.MfU.139. Enhver, som har
holdt sig tilbage fra disse Valg, uagtet
han var berettiget til at deeltage deri og
dog maatte vide, at hver Berettigelse til-

lige paalægger en Forpligtelse. Lehm.IS.6.
Sønnen havde fra Barndommen af indsuget

en fast Tro paa alle Autoriteters Beretti-

gelse i Aands- og Samfundslivet. Schand.
TF.1.29. Drachm.UB.200.
Berg, et. se Bjerg. Berg-, i ssgr. (fra

no. (ell. ty.) berg) se Bjerg-; nu kun Berg-
fisk, -gylte (se ndf.). jf VSO. MO.
Bergamot^te) , en. [bBrga'm(nd(8)]

(ogs. Pergamot(te). [psr-] VS6'.V.P67. MO.
11.421. YareL?81. — nu kun dial.: Perga-,

10 Pergemut(te). vAph.(1772).I.124.JBaden.Fr
0.1.35. Thorsen.62. Feilb.II.807. Bergemut:
Moth.B134). flt. -(te)r. 1) (fra fr. berga-
motte,ifaLbergamotta; opr. tyrk.(?);gart.) en

art pærer. Funke.(1801).II.45. Graapærer,
Bergamotter ellerFigenpærer erede Sorter,

som man i Almindelighed koger sammen
med Tyttebær. Frk.I.Sylteb.28. 8al.XIV.801.

II
være blød paa bergamotten, se u.

blød. 2) (af ital. bergamotta, vist opr. efter

^Bergamo i Norditalien; bot., Y) en slags

citron, frugten af bergamot-orange, Citrus

Bergamia Risso. Funke.(1801).II.192. Mentz
O.Pl.124.

II t om olien af bergamot-orange

;

bergamot-otie. (hun) havde bedt mig kiøbe
sig et par Flasker Bergamotte. Bagges.!.
1.7.

berge, v. se bjærge.
Berge-, Bergens-fisk, en. se Berg-

fisk.

30 Bergens-jolle, en. [ibBr'aans-] (egl:

jolle fra Bergen) J, letbygget jolle med bred

bov og smal agterdel. Forhen forsynedes
Fiskerne (o: i Snekkersten) med Baade,
hovedsagelig fra Sverrig og Norge (Ber-
gensj olier og Pindebaade). Fiskeriredsk.

(1872).6. Drachm.PV.37. Sal.IX.944.

Berg-fisk, en. [ibBr'ifes^; ogs. 'bsr'q-]

(ogs. (især tidligere) Bergefisk. JHelt.Poei.219.

Oehl.SH.2 7. AntNiels.FL.II.62.jf. Berrefisk.

40 TBruun.V 32. jf. Feilb. — sj. Bergensfisk.

Farei.'rPij. (ænyd. berge-, bergen-, berger-
fisk; fra no. bergfisk, egl. : bjerg-fisk; tidligere

sat i forb. m. Bergen, hvorfra fisken (især)

udførtes; kog.) torsk, der er tørret (egl:

paa en klippe, jf. Klipfisk^ og senere ud-
blødt i en særlig lud. Berge-Fisk for 2
Skilling med Sinnop og Smør over. Holb.
Ligbeg.Ise. *I min Tid spiste man Øllebrød

|

Og Bergefisk, som var lagt i Blød. Oehl.

50 SH.27. *I vilde lægge ham i Lud
|
og

banke ham paa Jysk,
|
som om han var

en Træskovisk,
|
en Bergefisk. Grundtv.

PS.IV.162. Den udblødte Bergfisk . . taaler

at koge højst et Kvarter. FrkJ.Kogeb.143.
der trakteres (o: ved et bondegilde) med
Risengrød, Bergfisk med Smør og Sennep.
Feilb.BL.287. KSkytte.JB.401.

\\
(sj.) i sam-

menligninger (jf. Stokfisk) : saa drak de og
sloge hverandre paa Snuden og skamfilede

60 hverandre, det er jo saa naturligt, et Men-
neske er da ingen Bergefisk (o: uden li-

denskab). Etlar.SB.287. {{ (dagl, nu 1. br.)

i talem.: lyse en hjem (ell. \yå) med en
bergfisk, behandle paa en meget haanlig
maade; vise vintervejen. Levin. EWolle.Et
ParKomedier.(1851).91. Ja! havde jeg ikke

Rentrykt «/io 191

9
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denne lille Orm (o: et barn) paa Armen,
saa skulde jeg lyse Jer hjem med en Berge-
jBsk, saa baade Syn og Hørelse skulde for-

gaae Jer. BDodt. Rideknægten. (1859). 83.

Schand.GA.380. -g:ylt(e), en. ['b^rq-] (fra
no. berggylta; se Berg- og Gylt(e)) >f
naxm paa forsk, arter af læhe fiskfamilien
(Labridæ). Bel- eller Bergylt. Moth.B125.
Schytte.Polit.107. vAph.Nath.I.206. nu især
om Labrus berggylta: Krøyer.1.476. Sjælden
er hos os den skønne Berggylte . . Berg-
gylten har hjemme i Middelhavet og langs
Kysterne af det vestlige Europa op til

Bergen; den foretrækker Klippegrund.
BøvF.III.551. ScJielkr.MarO.

||
(især dial.)

om søkarudsen, Ctenolabrus rupestris. v
Aph.(1772).II.410. Den almindeligste Be-
nævnelse for (søkarudsen) hos os . . er
Berggylte; saaledes har jeg til Exempel
hørt den nævnes i Sundet (hvor Berggylte
dog stundom fordrejes tU Baggylleke).
Krøyer. 1. 543. smst.538. bergig;, adj. se

bjergig.

Bergine-, se Begine-.
beride, v. [be'ri'åa] præt. -red; part.

-redet (jf. bet. S), vbs. (nu næppe br.) -ning
(Saaby.''), jf. Beridt. (ænyd. d. s.: fra mnt.
beriden, jf. ty. bereiten) 1) (nu næ.ppe br.)

ride paa (en hest); især: afrette til ri-
dedyr; tilride. HesteL.(1703).C8r. Det
synes . . at Hestene udi de første Tider
have løbet udi Skov og Mark blant vilde
Dyr, indtil man hittede paa at tæmme og
beride dem. Solb.JH.1.88. Denne Hest skal
berides tn Pasganger. Bøysg.S.42. VSO.
2) f ride gennem (egn, distrikt olgn.); især
(om skovrider olgn.) : ride gennem (et distrikt)

for at holde opsyn med det; undersøge, in-
spicere til hest. (skovriderne) skal flittig

beride Kongens Skove. Forordn.''^lil733.

§24. Fleischer.S.439. VSO. 3) part. bereden
brugt som adj.; infk. -ent ell. (sj.) -et (MO.).
{efter ty. beritten) 3.1) f (jf. bet. 1) om
hest: afrettet til ridning; tilreden. VSO.
1.313. jf. Sort.(smst.). 3.2) m. aktiv bet., om
personer: forsynet med ridedyr; ridende;
til hest. (Kalk.V.82). »Fyrstens beredne
Drabanter

| Med Banderne stred. PMøll.
1.133. de beredne Gensdarmer paa Landet.
Drachm.DG.112. Ved Nørrevold holdt der
beredent Politi og spærrede for den indre
By. AndNx.PE.III.352.

\\ i forb. m. adv.:
godt (vel, daarligt) bereden osv., ri-

dende paa, forsynet med en god (daarlig) hest.

det . . fortrefielig beredne franske Ka-
valleri. POBrøndst.BD.5. udmærket be-
reden og ledsaget af tvende statelige Ride-
svende. JPJac.1.224. Korporalen, der var
bedst bereden, kom snart foran. BerlTid.
^Val902.Aft. jf: (de var alle) tilhest . .

paa de forskjelligste . . Hesteracer, efter-
som Enhver havde kunnet gjøre sig be-
reden. GBernh. XI. 304. Berider, en.
[be'ri-'Qar; be'rid'ar] flt.-e. {ænyd. d. s.; til

beride 1) 1) fJii rid.) en, som tilrider heste;

især: ridelærer ved militær afdeling ell.

ridehus. Man kand ansee dem som Stald-
knegte og Beridere, hvilke forstaae at

temme Heste, men vide ikke at holde
deres egne Affecter udi tømme. Holb.M
Tkr.291. den kæmpestærke og dog saa
øvede Beridder — Du skal see, hvor nøie
han betragter den ham fremmede Hest
han første Gang skal bestige. Kierk.IX.
220. en kongelig Berider, en sand Heste-

10 betvinger. Schand.AE.222. Berider Hen-
riksen, Oversergeant i Artilleriet, travede
rundt i Filosofgangens Manege. Gjel.R.l.

2) artist, som i cirkus olgn. optræder som
kunstrytter; kunstberider; cirkusryt-
ter; især i flt., om omrejsende cirkus-
selskab, der især giver forestillinger i heste-

dressur olgn. Heib.Poet.VI.155. *hos de be-
undrede, bekjendte j Beridere paa Nørre-
bro. Srz.D.Ii.l91. Jeg var forleden med

20 Fader og Moder nede i Hospitalsgaarden
og saae Beriderne og de vilde Dyr, som
de havde med. Winth.VIII.257. De tar-

velige Lommepenge blev omhyggelig op-
sparede til at gaa „paa Beriderne" for.

Schand.F.26.'Berider-hUid,et. [1] (med.)
forbinding om fodleddet, der skal udøve et

vist tryk (virke komprimerende). Haandb
Sygepl.199.218. -hest, en. 1) [1] f hest,

der skal tilrides. Man kand ansee en Viel-

30 geschrey . . som en Beriider-Hest, hvilken
giør sine Exercitier paa Gaden med Op-
hævelser og krumme Spring, saa at den
staaer udi fuld Skum, og sveeder, førend
den kommer til Gadens Ende. Holb.MTkr.
253. 2) [2] cirkushest. Beriderheste, der
løb rundt og rundt i et Telt paa Markedet
i Kjøbstaden. Schand.SB.213. det blussed
op i hendes Øjne, som hos en gammel
Beriderhest, der pludselig hører Giger

40 og Fløjter i Luften. Aakj.VB.153. -knnist,
en. 1) [1] (rid.) ridekunst. VSO. »Baronessen
ikke blot kan kjøre,

|
Men sin Beriderkonst

forstaaer hun med. PalM.V.24. Aldrig give
efter for en Hest, det er Beriderkunstens
Alfa og Omega. Gjel.B.121. 2) [2] i flt,

om cirkuskunster, han kryber ganske naivt
og barnligt op i et Træ for at see Berider-
Kunsterne. Heib.Pros.VI.104. Kalven er

et roligt Geni og til at gøre Beriderkunster
50 viser den ingen Tilbøjelighed. Brandes.VII.

353. -seliskab, et. [2] omrejsende cirkus-

selskab, (der bør ikke) meddeles udenlandske
Beriderselskaber Tilladelse til at give of-

fentlige Forestillinger . . i Tiden imeUem
1ste Oktober og 31te Marts. MinSkr.Nr.58
^^/sl887. Beriderske, en. [beiri'åarsga,

-'ri5'-] flt. -r. kvindelig berider; især: cirkus-
rytterske. Heib.Poet.VI.149. Gud give, jeg
ogsaa kunde . . blive Beriderske og blive

60 saa net klædt paa. Winth.VIII.258. Beri-
dersker, der hopper gennem Tøndebaand.
Esm.L130. Berider-trup, en. [2] d. s. s.

-selskab. HCAnd. III.244. En Beridertrop
ankom tn Byen og gav Forestillinger.

Schand.F.25. Beridt, et. [be'rid] flt. -er.

{ænyd. d. s. (Forordn.''yiol670.§14); fra ty.
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beritt) 1) (foræld.) otnraade, som „berides"

o: undersøges ell. inspiceres til hest; især om
en skovriders distrikt. Hvor i et Amt
ere flere end een Skovrider, skal Amtet
deeles i visse Beridter . . paa det enhver
i sit Beridt flittig kan tilse e. Forordn.^^/i

1733.§26. VSO. se at tage (hjorten) paa
Vintapperens Beridt . . i Bangsbo Skov.
Blich.IV.24. ODLutken. Præstøelmt. (1839).
281. Tidsskr.fSkovvæsen.1907.B.8. 2) (post.,

foræld.) ret ell. pligt til at forsyne den ri-

dende post med Jieste. Nogle Postmestere
have selv Beridtet, andre ikke. VSO.
berige, v. [beiri'(q)8] -ede. vhs. -else

(s. d.), (sj.) -nitig, jf. Berigningsskud. {ænyd.
d. s.; efter mnt. beriken, ty. bereichern) 1)

skænke rigdom; gøre rig. 1.1) (1. hr.) uden
refl. pron. den Mand, som slaaer ham, vU
Kongen berige med stor Rigdom. ISam,.

17.25. Jupiter havde . . tilladt Riigdommens
Gud at besøge vor Stad for at berige den.
Holh.Plut.1.6. Kirken beriges til Landets
Forarmelse. Jacohi.Skr.53. Hrz.XI.278(se
ovf. u. befordre 4^. jf. bet. 1.2 : Mine Arvinger
ville ikke kunne modsætte sig, at Hustruen
beriger sin Slægt med Gaver, forinden hun
åøT.VortHj.III3.133.

\\ (overf.) *I)\i(o:gud)
giør os nøgen, bar og blot,

|
Naar du os

vil berige. Brors.82. *du, o Himmel, maa
ei see os græde —

|
. . vort Tab beriger

dig. Ew.1.3. 1.2) (især W) refl.: skaffe
sig rigdom; især m. nedsættende bet: skaffe
sig rigdom paa uhæderlig vis; tilegne sig
andres ejendom, der skulle endnu opstaae
tre Konger for Persien, og den fjerde skal
berige sig med større Rigdom end alle

de andre. Dan.11.2. Samme Bestilling er
heller en Æres-Post, end et Embede,
hvoraf man kand berige sig. Holb.Anh.148.
Vandet har løset et stort stycke Jord fra
min Principals Grund, og ført det hen tU
min Contrapai-ts Agre . . Her vil jo hans
Principal berige sig med min Principals
Skade. sa.Kandst.V.2. Hun vil bedrage,
bestiæle, ødelægge Dem, for at berige sig
og sine Venner. Ew.l V.200. *Vee dem, som
sig berige

|
Ved Ran og Tyverie! Wess.

100. E:GClaus.Præd.(1802).23. 2) C9 gøre
bedre, mere værdifuld ell. righoldig
ved tilførelse af noget, som hidtil har manglet.
At berige sit Cabinet med nye Skilderier,
Sproget med nye Ord og Talemaader.
VSO. de mange Billeder, Berlinermuseet
var blevet beriget med. Schand.0.11.212.
især om aandeligt udbytte olgn.: Skriften
har beriget og ophøiet Fornuften. OGuldb.
NT.31. Mænd, som . . berigede Konsten
med Mesterværker og Livet med nye Op-
findelser. Engelst.Nat.70. om jeg ikke kan
efterlade min Datter Gods og Guld, saa
har jeg dog beriget hendemed Kundskaber.
Hostr.T.62. berigende Samtaler. Pont.LP.
VII.158. Berigelse, en. vbs. til berige.
1) til berige l.i ell. især (jur.) 1.2. vAph.
(1759). han var blevet rig, (hunden) havde
givet Anledning til den hele Berigelse.

Goldschm.YII.106. (forbrydelser) ga.a. nå. paa
ulovlig Berigelse paa Andenmands Be-
kostning. Goo8.II.285.

II
(konkr.) det, hvor-

med en er beriget, noget, som retfærdiggør,
at Berigelsen bliver hos den Berigede. Sal.''

III. 42. 2) O til berige 2. Sprogets Be-
rigelse ved nye Ord og v endinger. JBaden.
SB.77. (hvilken) Berigelse Natarvidenska-
berne forskaffe Den, som . . henvender sig

10 til dem , behøver ikke her at udvikles.
IIeib.Pros.X.186. (jeg fik) en Berigelse med
fyldige Indtryk (o: paa en Englandsrejse),
der langt overgik enhver Forventning.
Brandes.XI.307. (hun) skrev sig dog dette
Udtryk bag Øret som en Berigelse af sit

Vokabularium af dannede Udtryk. Schand.
SF.115. Berigelses-, i ssgr. (jur.) til

Berigelse 1, berige 1.2. -forbrydelse,
en. det hører til Berigelsesforbrydelsernes

20 Væsen, at der tilstræbes en ulovlig Formue-
fordel. Goos.II.292. -grundsætning,
en. Den saakaldte Berigelsesgrundsætning
(gaar ud paa) at den ugrundede Berigelse
paa en Andens Bekostning skal gaa til-

bage. Lassen.AO.237. -hensigt, en. Goos.
11.295. jf. SaVIII.42. -krav, et. krav, som
støttes paa berigelsesgrundsætningen. Lassen.
A.0.187. Berignings-sknd, et. (bot.)

til berige 2, om sideskuddene hos enaksede
30 planter. Sal.V.996.

berigtige, v. [beiregdi(q)8] -ede. vbs.

-else (s.a.).« vAph.(1764); fra ty. berich-
tigen) bringe (noget) i rigtig orden; især O
om urigtige meninger, udtalelser olgn.: rette;
korrigere. Rahb.Min.1795.1.150. underti-
den behøver (man) et Ark, for at berigtige
eller giendrive en Side. Sander.NEbb.116.
det Menneske, som grubler over de gud-
dommelige Hemmeligheder, maa gaae

40 igjennem mangfoldige Trin og til een Tid
berigtige, hvad han til en anden havde
fattet urigtigt. 0rst.VlI.117. (han har)
undersøgt de rabbiaske Vidnesbyrd og
berigtiget flere unøiagtige Angivelser.
Mynst.Bispepr.(1852).9. Det er ikke Moskus,
berigtigede Felix, det er Patschuly. Chievitz.

FG.94. Schack.214. Pedanter, der „sidder
hele Foraarbort" for at berigtige en Trykfejl
ienstøvetFoliant.FtZ/i^«d.6roe.IJ.4i.

||
(især

50 GJ^ om pekuniært mellemværende olgn.: af-
^øre;6efaZe. Om jegogsaaharPengeunder
Hænderne, saa er det mig ligesom physisk
umuligt at berigtige en Regning. Det synes
mig næsten som det var, at kaste Pengene
ud afVinduet.irrz.X585. smst.IV.251.Ludv.
\\ (mønt.) give (mønter) den rette vægt ell.

form. de Møntplader, som ere for tunge,
blive berigtigede ved Affiling og Afskrab-
ning. Sal.XIII.llO.

II t give oplysning om
60 noget hidtil uklart; udrede; konstatere.

Tilskueren har ikke været i Stand til at

berigtige denne Fortællings Authentie, og
han giver den blot, som han har faaet den,
som et Byrygte. Rahb.Tilsk.1792. 33. sa.

(Trojel.II.xxii). O Berigtigelse, en.

vbs. til berigtige.MO. LovNr.d3'yBl909.§212.

22*
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II
mere Itonkr.: oplysning, udtalelse olgn., hvor-

ved noget berigtiges ; rettelse. Protestantis-
men erganske simpelt, christeligt, enUsand-
hed, . . saasnart den skal være Princip for

Christendom, ikke en til given Tid og
Sted fornøden Berigtigelse (Correctiv).
Kierk.XIV.47. smst.VlI.184. Sig dog til

Redaktionen, at den retter den Buk. —
De skulde sende en skriftlig Berigtigelse,
Hr. Doktor. Schand.TF.II.291.
Beril, en. se Beryl.

S berime, v. (fra ty. bereimen; jf.
ænyd. velberimt, passende (Kalk.I.615))
besynge i rimede vers; rime om. *Du bad
mig, rime dig min hele Reise,

|
Mens her

nu til Paris vi deise —
| Jeg i det mind-

ste vil — berime den. Bagges.II.43.
beringe, v. [be'reix'a] -ede. {ænyd.d.s.;

fra mnt. ty. beringen) 1) (1. br.) part. be-

ringet, forsynet med ring(e); ringsmykket.
(Kalk.V.82). (han) holdt sine hvide, be-
ringede Hænder over Dampen. CBernh.
NF.II.243. Schand.SF.151. Føj I sagde den
beringede Stuepige. sa.SB.193.

|| f talem.

Den som er beringet er betinget (o: den,

som har ring paa fingeren, er formodentlig
forlovet). VSO. jf. Moth.^B196. 2) f om-
give, omslutte (som en ring); (især iii)

indeslutte. *Hand fandt, at de hafde Hr.
Sested belagt,

|
Og vilde Flotillen be-

ringe. Sort.HS.E4r. smst.H2v. *Ach! giv
os ret i Sinde,

|
At gaae med samled

Magt,
I
Din Krybbe at beringe |

Med
Hiertens Tak og Troe. Brors.7. smst.205.

3) S tilbagelægge en vejstrækning, som gaar
i en bue. derefter kom Tryphon, at fare
i landet, og slet forderve det, og hånd
beringede veyen, som er til (1871: gjorde
en Omvei over) Adora. lMakk.l3.20(Chr.
VI).
Berkan, subst. [bBr'ka'n] ogs. Perkan

[per-], (nu sj.) Barkan [bnr-], f Barakan
(VareL.(1807).I.79). (ænyd. parchem, jf.
ty. berkan (perkan, barakan), holl. bara-
kaan (barkaan) ; egl. et arab. ord) T et meget
tæt vævet uldent stof. Barkån. Moth.B
60. min Barcans Vest. Ew.VI.69. CBernh.
III.371. Berkan: VareL.(1807).I.79. SaU
111.45. Perkan: VareL.(1807).L79. Vare
L.H12.
Berkesi ell. (olm.) Birkes, et (i bet. 1)

ell. pi. (i bet. 2). ['bir^-as] (sj. Barches.
SaUII.654). flt. (i bet. °i) d. s. (egl. om jø-
dernes sabbatsbrød, lavet af hvedemel og be-

strøet med valmuefrø; af hebr. berakot, nogle
velsignelsesord, der udtales over brødene) 1)

(dagl.) franskbrød, bestrøet med val-
muefrø CBerkes 2); berkesbrød. SaUIV.
174. et 16-øres berkes • 2) (pi.) valmue-
frø til at strø paa franskbrød. VareL?
84. FrkJ.Kogeb.326. Berkes-bred, et.

d. s. s. Berkes 1. Meyer. 8aUIII.276. FrkJ.
Kogeb.326. -fr«r, pi. (dagl.) frøene af opiat-
valmue. Papaver somniferum L., olgn. arter.

JTusch.323. -tseppe, et, (jød.) Kiddusch-
tæppe eller Birkestæppe, det lille Tæppe,

som (ved Kiddusch o: indvielsen af sab-

baten) bredes over de to Brød, der efter
Vinen er det afgørende for Maaltidet. Jø-
disk Udstilling.(1908).x v.

Berline, en. [bBr'li-na] flt. -r. (af fr.

b erline, (vogn,) som stammer fra Berlin;
foræld.) lukket vogn, hvis fading er ophængt
i fjedre højt over undervognen; berliner
(2). Hallager.130. Sal.II.916. Berliner,

10 en. [bBr'li'nar] flt. -e. (fra ty. berliner) 1)
indbygger i Berlin. 2) (nu næppe br.)

d. s. s. Berline. (en) Berliner med fire

Siddepladser indeni og med en Kalesche,
som har Plads til To. Bille.Italien.1.26. 3)
(i haandværker-sprog) ransel; rygsæk. Vi
(o : rejsende haandværkssvende) er nu færdig
til og marschere afsted, vi svingede Ber-
lineren over Skulderen. Tilsk.1911. 1.438.
(jeg) snørede min Berliner og gik. smst.

20 450. 4) \ navn paa en slags duer. Ber-
linerne ere gode Flyveduer. Sal.V.552.
Berlok, en. [bBrilcn^] (sj. Brelok. JBa-

den.FrO.1.35. Sal.III.593). flt. -ker. (af fr.

breloque (berloque); oprindelse uvis; især

guldsm.) lille pyntegenstand (af metal,

porcelæn olgn.) til at hænge ved urkæde,
i ørenring olgn.; „dingeldangel" . Tode.ST.I.
230. Hrz. VIII.4. den Perle, der har været
Deres Hjerte nærmest, den skal figurere

30 i min Uhrkjæde og fordunkle alle mine
andre Berlokker. CBernh.NF. 1. 177. „Saa
vil jeg tage dem som et Minde om Din
Ansættelse paa Fabriken . .," sagde den
gamle Frue og befølte Berlokkerne .

.

„Hvad skulde jeg gamle Kone ellers med
Ørenlokker?« Bergs.GF.1.227. SophMilll.

V0.498.
Berme, en. ['bBrma] (f Berm. Moth.

B134). flt. -r. (gennem fr. berme fra mnt.
40 berme; besl. m. H. Barm, Bræmme; iii

bygn.) vandret afsats ved foden af jord-
skraaninger (dige, vold), der skal forhindre
udskridning. Ingeniøren. 1912. 41 2. Sal.III.
998.

Bernhardshnnd, en. se Sankt Bern-
hardshund. -krebs, en. ['bBr'nh^rds-]

(zool.) navn paa en eremitkrebs, Pagurus
Bernhardus. Krøyer.1.379. Boas.Zool.285.

Bernsten, en. [ibsrnisde-w] (ænyd.
50 d. s. og barnsten; fra mnt. bernsten (ty.

bernstein^, ænht. barnstein; af mnt. ber-
nen, brænde; egl.: brændende (lysende) sten,

jf. æda. brænnæ sten (Harp.Kr.318), oldn.

brennusteinn, suovi!; /orceM.) rav. Naar Ra-
vet eller Bærnsteenen . . af en storm er
inddrevet, da tilsiiges bønderne . . at møde
ved stranden. JJuel.33. EPont.Atlas.1.473.

Figurer af Træe, Guld, Sølv . . Bernsteen,
Elfenbeen. Bagges.DV.XI.180. *Som lyse

60 Bernsteen, puur og klar,
|
Din Ridderære

skinne 1 Ing.VSt.155. sa.VS.I.142. VareL.^82.
I. O Bero, suhst. [be'ro-] uden flt.« VS0.1793; til H. bero 1) i faste forb.

som: stille i bero, udsætte ell. opsætte
(en sag olgn.); lade hvile ell. Iienstaa uaf-
gjort; fore løbig standse (virksomhed olgn.).
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jeg maatte stille min Nysgjenighed i Bero.
Blich.III.431. (præsten) mente, at naar det
unge Menneske var vaklende i Troen, saa
var det bedst at stille Altergangen i Bero.
Schand.VV.26. (eleverne kan faa) Orlov .,

i den Tid, Undervisningen ved Skolen er
stillet i Bero. Tjenesteregi. 90. \\ sætte i

bero, (1. hr.) d. s. om Du kunde sætte
Verdens ellers travle Hovedstad som i

Bero, fordi Alle lyttede til Dine Taler.
Kierk.VIII.294. smst.168. MO.

\\
(sj.) i

anden forb. Sagen (faldt) i Bero. Brandes.
X.142.

II. bero, V. [be'ro-'] -ede. vis. -ende (s. d.),

(ænyd. d. s.; fra ty. beruhen; jf. I. Bero)
t) forblive i uforandret tilstand; hvile.

1.1) G) (især upers.) om sag olgn.: henstå

a

uafgjort paa ubestemt tid; vente; hvile.

de bégiærede, at det maatte beroe med
Lehnets Annammelse indtil Hans Kongl.
Majestet sine myndige Aar havde naaet.

Holb.DH.II.532. med eders Herre Broders
Frigivelse maa det . . beroe, til Hyldingen
er forbi. Ing.P0.II.161. *Kan til imorgen
ei beroe

|
Hvad du mig sige vilde. Heib.

Poet.X.150. „Jeg skylder Dem den sid-

ste Modejournal" . . „Meget forbunden!
skjøndt det hastede virkeligt ikke . . Har
De derfor et andet Brug for den, kan det
gjerne beroe," Hrz.III.57. || lade . . bero.
1. lade forblive uforandret, henstaa uafgjort;
lade vente ell. hvile; opsætte. Samme Aar
skulle ieg have dimitteret mig til Acade-
miet, men for Klæder, Penge etc. maatte
ieg lade det beroe. Æreboe.30. jeg vilde
tilstaae at vi i mange Stykker kunde lade
det beroe ved det gamle. OeconT.V.82.
*Vær mig tro !

|
Lad din Brudekrands be-

roe,
I
Til jeg kan den rette flette. Becke.

BB.22. 2. lade det være nok; lade sig nøje.

(især i nægtende udtr.). Ved den ene Udaad
lod (han) det heller ikke beroe. Molb.DH.
11.218. Mynst.Bef.103. jeg troer dog, man
skal lade det beroe ved dette Besøg. Han
er ikke af de Folk, der passer ind i vor
Kreds. Hrz.XVII.299. Jeg har en Tidlang
ladet det beroe med at irettesætte og for-

mane, uden at det har frugtet. smst.XVIII.9.
1.2) t m. person-subj.: lade sig nøje med;
give sig tilfreds med. hvis endeligen
Parterne ikke dermed vilde beroe, maatte
Sagerne blive staaende. Holb.Berg.241.

\\

\ m. overgang til bet. 3.1 og tilknytning

til Ro: Denne unge Kvinde beroede saa
vidunderligt i sig selv. Hun sendte ikke
det mindste Sideglimt ud til Mændene
eller til Verden i det hele taget. KLars.
AH.117.

2) befinde sig ell. være (et sted); især
(emb.) om ejendele, papirer olgn.: befinde
sig et sted til opbevaring; forefindes;
være deponeret. Meget beleiligt beroede
der hos ham sex . . mig tilhørende Spe-
cier. Krøyer.Er.194. der var nogle Papi-
rer, som beroede hos en Hr. Bagger, og

GoU,schm.V.som denne skulde udlevere.

347. blandt de i rigsarkivet beroende ak-
ter. ADJørg.III.214. f være beroende:
den tiltrædende Chef (modtager) Proto-
coller . . som tn I-agttagelse maatte være
ved Vagten beroende. FrVsKrigsArt.§439.

jf. (sj.): en Staalsplint (sprang) op i hans
højre Øje . . Saaret helet. Staalsplinten
beror inde i Øjet. Arb.forsikr.l907MilagI.
25. ^(sj.) om personer: opholde sig. Næ-

10 ste Søndag lyste Præsten til Ægte for

Ungkarl Mels Nielsen, tjenende i Hede-
gaard, og Pigen Line Christensdatter, be-
roende samme Sted. Aakj.B.171.

3) (især O^ i forb. m. paa: grunde sig
paa. 3.1) have sin grund ell. aarsag i;

have til forudsætning; være betinget
af; skyldes, man kunde have saadant
Testament mistænkt, saasom det beroede
aUene paa Dronning Dorotheæ Sigende.

20 Holb.DH.1.742. Kongens Magt beroer paa
Folkets Velstand. Janeed.VII.442. meget
af hvad der berettes om ham, beroer paa
usikkre . . Sagn. Molb.DH.1.276. Men Lo-
ven beroer iSte paa (Chr.VI: er ikke sd)

Tro. Gal.3.12. komiske Skildringer, der
bliver saa meget sandere, som de beror

Eaa personlig Erfaring. Schand.F.417. det
ele beror paa en misforstaaelse

J
3.2)

være afhængig af (noget, som har indfly-

30 delse paa ell. bestemmer, hvorledes det skal

være); komme an paa. i forige tilder

beroede (alle sager paa kontoret) paa Ex-
pedientens hukommelse. Holb.DNB.716.
*et Garn, hvorpaa hver Udsigt

|
Af Bryl-

lup med to elskte Møer beroede. Ew.V.
154. *Byens Vel beroer derpaa,

|
At vi

vor Smed igien maae faae. Wess.137. „Og
altid kan jeg blive her?" .. „Det beroer
paa Dig selv." HCAnd.V.201. Kongen kan

40 indkalde Rigsdagen til overordentlige Sam-
menkomster, hvis Varighed beroer paa
hans Bestemmelse. Grundl.(1849).§25. in-

gens Liv beror paa, hvad han ejer (1819:
bestaaer i at have overflødigt Gods). Luc.
12.15(1907).
Beroende, et. (sj.) som vbs. til 11. bero

1.1. *da de Troende
|

just ikke dele denne
Tro,

I
har det ved Dommen sit Beroende

(o: forblivende). Bich.1.98.

50 C3 berolise, v. [be'ro'li(q)8] -ede. imp.
berolige, (sj.) berolig (Pont.FL.487). vbs.

-else (s. d.). « vAph.(1764); efter ty. be-
ruhigen) skaffe ro i sindet; gøre rolig.

min Siæl . . var alt for virksom, alt for

meget i Giæring, til at blotte Tanker eller

Billeder kunde oerolige den. Ew.VIII.145.
•Berolige dit Hierte, min Maria! Oehl.C.

266. *Det Grønne kjeder mig aldeles ikke,

I

Det tvertimod beroliger mig. Heib.Poet.

60 1.181. Jeg haaber . . snart at sende Timo-
theus tU Eder, paa det ogsaa jeg kan be-
roliges (Chr.VI: blive vel tilfreds; 1907:
blive ved godt Modj ved at erfare, hvor-
ledes det gaaer Eder. Phil.2.19. Vi vugges
paa (bølgerne) som Børn, der skulle be-
roliges efter at have grædt. Gylb.XII.72.
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*Vi vil gaae til ham,
|
Og ham berolige

for denne Frygt. PalM.TreD.153.
\\ (1. hr.)

m. (abstr.) tings-obj. (det) staaer i Deres
Magt at berolige min Dødsstund. CBernh.
11.254. „hvad Under, om jeg vilde tale

nogle Ord med dig?" — „Jeg vU ingen
Mistanke vække." — »Jeg kunde da være
her netop for at berolige Mistanken."
EBrand.M.104. \\ refl.: (forsøge at) over-

vinde ophidselse, ængstelse olgn.; slaa sig lo

til ro. Berolige dig! Du er i Sikkerhedf.

Srz.Lyr.1.117. dersom du ikke er kaldet
til denne . . Anstrengelse, da berolige dig
kun derover. Mynst.Præd.1.25. Pont.FL.
487.

II
præs. part. brugt som adj. der for-

tælles, at (en præst) beroligende sagde:
græder ikke Børn, det turde være Løgn Alt-

sammen. Kierk.XIV.218. Beroligende
Midler slutter sig nær tU de smertestil-

lende Midler. LandbO.1.249. jf. Kierk.V. 20

42.
II

perf. part. brugt som adj. (jeg) har
fundet alle dem af vor Almue, som jeg
. . har udforsket, fuldkommen indskræn-
kede og beroligede, om ikke just ved en
saa kaldet Kulsviertroe, saa dog ved saa
blind en Troe. Ew. VII. 177. Over alle

Bødtchers Digte ligger et dæmpet, be-
roliget Skær. Brandes.1.547. CP Beroli-
f;else, en. vbs. til berolige; ogs. det at

live ell. være beroliget, (jeg kan) ei med 30

Beroligelse . . slutte denne Materie, førend
jeg har igientaget . . at mine Domme kun
gielde Almuen i Almindelighed. Eiv.VII.
181. Hvilken usigelig Beroligelse ligger
der dog i at fatte en Beslutning I Gylb.

KV.184. Steder og Lokaliteter og Natur
glæde mig; det er mig ligesom en Bero-
ligelse at se, naar de er, ligesom de var,

før jeg tog bort herfra. Schand.TJM.221.
||

mere konkr.: beroligende ord olgn. Trusler, 40

Beroligelser, Skjældsord, Slag i Bordet .

.

blandede sig i vild Dissonans. <ScÆand.ri^.

11.315.

Berrefisk, en. se Bergfisk.
Bersiærk, en. [bBr'ssr^'] (nu sj. skan-

deret 'Berisærk: Oehl.L'.'t.llG. sa.RL.13.
Grundtv.PS.III.86). (sj. Bersærke. Srz.D.
IV. 180). fit. -er. (fra oldn. berserkr; af
ber-, bjørn, og serkr, se Særk; egl: (kriger,

klædt i) bjømeskindsskjorte) navn paa vilde 50

kæmper (i den nordiske oldtid), som kunde
gribes af et voldsomt og blindt raseri i

kampen („bersærkergang"); vild, ustyrlig
kæmpe. Moth.S127. (Harald Haarfager)
har bygget blant andre et saadant stort

Skib . . hvorpaa han satte sine Bærsærker
eller stærkeste Kiemper. Holb.Søhist.91.
*Pharaos Vogne Han bored i Grund,

| Og
hans Bærsærker gjorde Han spage. Grundtv.
SS.II.95. *Til Bersærk havde de Goliat,

| 60

Som et Taarn han stod i Dalen. smst.V.
454. *Angantyr den stærke,

|
Han din Fa-

der var, en grum Bersærke. Hrz.D.IV.180.
PMøll.1.35. den Tilstand . . hvori En teede
sig som en Berserk og hverken skyede
Vaaben, eller, som man siger, Ild eller

Vand. NMPet.IslFærd.1.296. *Jeg læser
her om en gammel Klerk;

|
Han var nok

en kronraget, vild Bersærk. Drachm.IV.
245.

II
tidligere sat i foi-b. m. bar (oldn.

berrj og opfattet som „(kriger) uden rust-

ning", jf. Oehl.(1851).XXII.15. Grundtv.
Saxo.III.445. Ordet Berserk, der er sam-
mensat af ber eller bar og Serk eller
Panserserk, Brynje, udtrykker en Kriger,
der . . frembød det blotte Bryst imod
Fjendens Hug. NMPet.IslFærd.1.295. jf.
0ehl.VII.22.

II
i billeder ell. sammenligninger

:

*Fortvivielsen har som en Bersærk vild
(Oehl.ES.1 77: som en vild Bersærk)

|
Vendt

Sværdet draget mod sin egen Indvold. Oehl.

(1841).II.34. *Han søgte tilbage til Nordens
Strand,

|
vilde atter tumles i Slaget,

|
hvor

Vintrens Bersærk i sit Skjold sætter Tand.
Drachm.XII.622. bersærke, v. [bsr-

's^r^a] (sj.) gaa bersærkergang, saa snart
Thomas kunde sidde op, slog han løs;

inden de kunde faa Hold paa ham, bersær-
kede han og ryddede Stuen. Han splintrede
alt derinde. JVJens.nF.140. D&H. Ber-
sserker-gang, en. ("o^^s. Bersærkegang eW.

(sj.) Berserksgang. NMPet.IslFærd.1.295).
egl. om det vilde kampraseri, der greb bersær-

kerne : vildt, ustyrligt raseri; især i forb. faa,
gaa bersærkergang. ('J.w^'anifyr^ og hans
Brødre . . fik Bersærkergang, skrege høit
med skummende Raseri, bede Tænderne
sammen, og anfaldt Stene og Træer, for ei

at overfalde hinanden indbyrdes. Oehl.ØS.
239. *0g, som Tyrtæus, tilBærsærkergang

|

At væhie slagne Hære. Blich.D.II.119. (de)
paavirkes ganske sygeligt stærkt af Spi-
ritus, saa at de bliver ganske vilde (gaar
'BeTS2erkegang.).AFriedenreich.(DetnyAarh.
112.134). jf.: Normanden, der var kæmpe-
stærk og gik i glad Bærsærkegang, løf-

tede mig over Bordet. Bøgh.JT.338. overf.

:

*Som om han ene blev den Evne givet,
|

At gaae Berserkergang i Sproget op og
ned. Bagges.DV.VI.339. jeg kan rigtignok
ikke kalde (Shakespeares) Bersærkegang
for virkelig bevidst og forstandigt Kunst-
nermod, JPJac.II.71. n \ tvekamp mellem
bersærker; holmgang. *Vil du gaae

|
Ber-

særkegang med mig i Morgen? Oehl.VII.
26. \ -ganger, en. en, der gaar bersær-

kergang. *Blodet drives
|
Til Kinderne mig

op og Sjælen rives
|
Til en Bersærke-

gangers Raseri. Srz.D. III.94. -raseri,
et. (1. br.) d. s. s. -gang. Ing.EF.1.47. Sal.

11.943.

I. bert, adj. se bjært.
II. \ bert, adv. {fra oldn. ell. no. bert,

adv. til berr, bar; vist nok sat i forb. m. I.

bert) tydeligt; klart. *nu kiender jeg dig
bert; | En Søn du est af Svipur, min Ven,
min gode Vert. 0ehl.HK.22.
Berta ell. Berte, en. ['bnrta ell. 'b^rtia]

ilt. -(e)r. {fra fr. berthe; hdandarb.') "be-

sætning langs udskæringen paa livet af en
damekjole; (ogs.) lille damekrave ell. -flip.
de fleste Kjoler er nemlig meget dekol-



349 Bertel beruste 350

leterede og viser slet ikke andet end et

bredt Bælte og en kort Berthe eller Vo-
lant. PoUMOOå. Sal.IL944.
Bertel, propt: i forb. Blindebertel (s. d.).

Berteljaem, et. se Børtlejærn. bert-
le, V. se 'børtle. Bertlejæm, et. se

Børtlejærn.
Bertram, en. ['bBi-itrBm] (æda. ber-

tram, bertrafn (Sarp.Kr.368); gennem mnt.
bertram (jf. MKrist.Fr.36) fra lat.-gr. py-
rethrum, feberurt, af gr. p^, ild; nu 1. or.)

Sf navn paa forsk, planter af de kurvblom-
stredes familie (se Festskr.Feilb.44), især

matrem, Chrysanthemum parthenium Bemh.
(vApLNath. 1.211. VareL.(1807).I.81. jf.
Schaldem.HB.II.259), og nyserøllike,AcMl-
leaptarmica L.(JTusch.3). Bertram(s) -

røa, en. 1) (bat. f) den som lægemiddel
anvendte rod afAnacyclus officinarum Hayne
og A. pyrethrum D.C. vAph.(1759j. Yareh?
82.

II % om selve planten (A. officinarum
Hayne). Warm.Frøpl443. 2) f ^ matrem,
Chrysanthemum parthenium L. KjærbølLFB.
345.
beruse, v. [be'ru'sa] -ede ell. (sj.; især i

bet. 2) -te (Riber.II.146. Winth.HF.182). vbs.

-else (s. d.) ell. -ning (s. d.). {efter ty. be-
rauschen) 1) (især Gi ell. fagl.) fremkalde
en rus (hos en); (især) gøre drukken.
den allersletteste Viin beruser snarest.

Bagges.DV. XI. 351. nogle Flasker svære
berusende Vine. Ing.EF.III.120. paa of-

fentligt Beværtningssted maa ikke ud-
skænkes berusende Drikke til Personer
under 16 Aar. Goos.I.551.

|| (1. br.) refl.:

drikke sig fuld. det vorder en Fornøden-
hed for Drankeren daglig at beruse sig
ved stærke Drikke. Hauch.(0ehlMinde.28).

Il
part. beruset brugt som adj.: druk-

ken; fuld. Moth.^B198. VSO. Berusede
modtages ikke til Befordring med Per-
sonposterne. Anordn. Nr. 1 79 Vs 1888. IV. §2.
Det anses som en skærpende Omstændig-
hed . . naar den utilbørlige Adfærd er ud-
vist mod nogen, som var i beruset Til-

stand. LovNr.68 Vs 1881.§134. (hun) vaklede
som en beruset ud af Værelset. Boeck.UH.
181. jf.: Øjnene vare tillukkede, om Mun-
den laa et beruset Smil. Schand.TF.I.213.
2) GJ overf.: virke stærkt betagende paa
sanserne; bringe i en tilstand af stærk
begejstring, glæde olgn., saa at man er

Jielt fortumlet ell. ude af sig selv; henrive.
de berusende Fordomme, der føre de ni
tiende Dele iblant os paa de farligste Af-
veie. Ew. VII. 190. *de Elskendes Siæle
berustes af Himmelens Glæder. Riber.II.
146. der var en Sødme i den Luft, han
indaandede, der ligesom berusede alle
Sandser. Ing.EF.VI.56.

|| refl. Den Hob,
som tryg af (nu: i) Vellyst sig beruser.
Sort.(VSO.). *I Kys de sig beruste

|
Som

den stærkeste Drik. Winth.HF.182. Det
var kun i Lystigheden, i Selskabets over-
fivne Spøg . . at Rudolph beruste sig.

VHans.Novel.II.58. JPJac.II.228.
||

part.

beruset brugt som adj. saaledes ere og-
saa disse berusede af Drømme (Chr.VI:
de drømme; 1907: gaa . . i Drømmej. Ju-
das.8. *De glemte hver Beslutning, Jord
og Himmel,

| Og sank beruste hen i El-
skovs Svimmel. PalM.1.89. dette bør sig
ethvert Medlem at være ligesaa beruset
som en drukken Mand, men, vel at mærke,
beruset i Begeistring. Kierk.V.84. det var

10 et Tegn paa en Nations Forfald, at den
stirrede sig beruset i sin Fortid. Schand.
0.1.113. jf: Overalt derimod, hvor det
Christelige ikke er, er Selvfølelsens Beru-
sethed det Høieste. Kierk.IX.58. CP Be-
ruselse, en. flt. (sj.) -r. egl. vbs. til be-
ruse: det at beruse ell. blive beruset; især:

den tilstand at være beruset; rus. Officerer,

hvis Manerer og stive, stirrende BUkke
vidnede om den første Grad af Beruselse.

20 Etlar.GH.II.143. Du skal fyldes af Beru-
selse (Chr.VI: driikkenskabj og Bedrø-
velse. Ez.23.33. som Drankeren, der véd .

.

at enhver ny Beruselse er Kræfter tagne
fra hans Svaghed og øget til Lidenska-
bens Kraft. JPJac.I1.12.

\\ (overf.) til be-
ruse 2. Der løftede sig_ en Beruselses
Glæde i Dryadens Bryst. HCAnd.VIII.147.
Kvinden i sin Herlighed . . med al sin

Evne tU henrykkende, forunderlig Beru-
30 selse. Goldschm.III.178. disse idelige Hen-

vendelser til Himlen, disse Beruselser i

Følelsen. JLange.II.130. Beruser, en.

blandt kbh. politibetjente betegnelse for en
anholdt beruset person. OrdbS. G3 Be-
rusninjB^, en. (nu 1. bi\) d. s. s. Beruselse.
(han) kommer ud med et fyldt Bæger i

Haanden, som han . . i sin dæmoniske, Be-
ruusning lignende Tilstand, forgjæves sø-

ger at føre til Munden. Hrz.IX.259. de
40 talløse Udtryk for Berusningens forskj el-

lige Stadier: han er godt til Pas .. han
er skjævt læsset, har en Blus . . trækker
med en Bjørn. Feilb.BL.91. || især overf.:

*en Lyst,
|
Som Skjaldens Aand i sød Be-

rusning hæver. Blich.D.I.31. *Kjærlighed
er ikke

|
For ham et Tidsfordriv, en let

Beruusning.
|
Nei, den er Livet selv for

ham. Hrz.XII.67. (Søren Kierkegaard) følte

med Berusning, at Troen var en Liden-
50 skab. Brandes.II.310. *Da var det Berus-

ning, om blot hun var nær,
| et Smil var

en Vellyst, et Haandtryk var Døden.
Drachm.GG.41. Bang. Udv.240.
beruste, v. [be'rosda] -ede (part. ogs.

berustj. vbs. -ning (VSO.). (ænyd. d. s. og
beryste; fra ty. beriisten; foræld.) forsyne
m. vaaben ell. udrustning; bevæbne; ud-
ruste, (de var) Berustede fiSZi : rustedej
med bue. lKrøn.l2.2(Chr.VI). (Simon) be-

60 rustede (1871: \æhneåe) kriigs-mænd af

sit folk, og gav dem sold. lM.alck.14. 32
(Chr.VI). *Kong Frideric sidder berusted
til Hest,

I
Med skarpeste Sabel ved Siide.

Sort.HS.Hlr.Holb.Ep.IV.163. *Enhver, som
har sin Jesum kier,

|
Beruste sig med

Herrens Hær
|
Mod Verdens Lyst og Glæde.
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Brors.31. jf. : Nu ligger uden denne Bys
ringe Volde og svage Befæstning en al-

mægtig Hob af velberuste Stridsmænd.
JPJac.1.43.

t beryge, v. {ænyd. d. s. (Forordn, "/i

1625.§32); jf. berøge) udsætte for røg;
overryge. at holde det ureene Kar (o: syge-

hækkenet) i den eene og et Fyrfad med
Eenebær i den anden Haand, for at be-
ryge baade sig og sit Anbetroede. Tode,
ST.II.51. V80. MO.
berygte, v. [be'røgda] -ede. vbs. -else

(s. d.). (glda. d. s.; fra mnt. beruchten) 1)

t udsprede (daarhge) rygter om; bringe
i vanry. Dersom nogen for anden vorder
mistænkt og berøgtet at leve et letfærdigt,
eller skammeligt, Levnet. DL.6—13—5.

(han) bebreyder os, at vi synde imod lo-

ven, og berygter os for (1871: forekaster
os) synder af vor optugtelse. Visd.2.12
(Chr.VI). *Brug endnu dog Sagtmodighed
(o: over for en daarlig hustru)!

|
Og vend

ei Huset op og ned!
| Du ellers selv be-

rygtes med,
|
Og kaldes hendes Lige.

CFrim.AS.156. han vilde ikke berygtes,
som Den, der, for sine huuslige Sorgers
Skyld afbrød en Folke-Fest. Grundtv.Saxo.
11.265. 2) paH. berygtet brugt som adj.

2.1) (nu kun dial., jf. Feilb.) som har et vist

(godt ell. daarligt) rygte, er alm. kendt ell.

omtalt for noget; især i forb. v el (ell. godt^
b erygtet. en forfaren, vel berygtet Krigs-
mand. Molb.DK.147. en Udlænding . , en
Mand, der ikke var i nogen Embedsstil-
ling . . og ovenikøbet ikke var vel be-
ryAet. lIBDhlp.II.81. hendes Datter var
5odt berygtet for hendes Skjønhed. Krist.

yF.VII.215. 2.2) (nu kun dial, jf. Feilb.)

atm. kendt ell. omtalt p.gr. af gode egenskaber

ell. handlinger; bekendt (i vide kredse);

berømt. Og saadan en stor og berygtet
Mand, som han nu er bleven bare paa en
halv Snes Aar. ZakNiels.Fort.227. 2.3) alm.

kendt ell. omtalt p. gr. af daarlige egenskaber
ell. handlinger; som har etdaarligtrygte,
er ilde omtalt, saa fremt det befindis klar-

ligen, at hånd . . for Uskikkeligt Levnet er
berøgtet. . bør hånd baade Kald ogEmbede
at have forbrut. DL.2—11—11 (jf.2.i). en
Magister . . førte dem alle paa berygtede
Huse. Ew.VI.261. Han var berygtet over
det ganske Land for sit misundelige . .

Sind. Oehl.VS.27. navnkundige Mennesker— berømte saavel som berygtede. Blich.

1.213.
II

(jur.) spec. : som har gjort sig skyl-

dig i en efter den offentlige mening vanæ-
rende handling (uden at have faaet æresop-
rejsning). jf.Lov^yel849.I.§2 samt SaVIII.
95.

II
(især jur.) om kvinder: som har rygte

paa sig for løsagtigJied. DL.6—13—9. Éolb.
Tyb.IV.lO. Overbevises en Qvindesperson
. . for nogen Slags Lætfærdighed at have
været berygtet, da bør hun . . bevise sin
skikkelige og tugtige Opførsel. Forordn.
^/sl734.§8. hans Søster er et berygtet Fruen-
timmer. Hbs<r.JDD,56. (den, som) tiltvinger

sig Samleie med en uberygtet Kvinde,
ansees med Strafarbeide . . Øves saadan
Færd mod berygtet Kvinde, bliver en . .

ringere Straf at anvende. Lov^^hl866.§168.
Berygtet er en Kvinde, om hun end kun
en emselt Gang har ladet sig i Uære be-
ligge. Goos. 1.400. t Berygtelse, en.
vbs. til berygte (1). VSO. || daarligt rygte;
vanry. (Kalk. V.83). VSO. Berygtet-hed,

10 en. (især jur.) til berygte 2.3: (Pjaltenborg
havde) ikke aengang, ved sin Indqvarte-
rings Mylr og yderhge Usselhed, opnaaet
den store Berygtethed, hvori det kom til

at staae faa Aar efter. Oversk.L.166. Sal.*

III.95. jf. (spøg.): den forbandede Kineser-
kanon . . tilhørte hans Berygtethed Tung
Fu-Hsiang. Rørd.BrP.148.
Beryl, en. [be'ryl'; beiry-'f] (f Beril.

VareL.(1807).I.78. Ballager.191). flt. -ler.

20 (glda. (flt.) berille (Brandt.BD.1.322), jf.
æda. beriUus (Harp.Kr.l78); fra mlat. be-
rillus, gr. beryUos; sa. ord som Brille; mi-
neral.) navn paa forsk, ædelstene afgrøn-
lig farve. Jerusalems Gader skulle bro-
lægges med Beryl (Chr.VI: beril^ og Kar-
bunkel. Tob.13.27. Aab.21.20. *Opalen og
Beryllen,

|
Veed I, . . love

|
Trøst i Sorg,

i Qvaler Lykke. Aarestr.234. 'Beryllen
skyder sit Stængelskaft

|
Som Græsset i

30 Jordens Dale. Becke.GND.88.
t berege, v. {ænyd. d. s.; efter ænht.

beråuchen, jf. ty. berauchen, beråuchern)
d. s. s. beryge. Derpaa tændte de an de
Oxe-Haar og den Ureenlighed, de havde
samlet, og dermed lod ham stærkt berøge.
Holb.Berg.247. Processionerne standser og
berøger (altrene) med deres Røgelse-Kar.
Seidelin.131. VSO. MO.
\ Berem, subst. (gennem sv. berom

jio fra mnt. berom; egl. vbs. til berømme) ros;
berømmelse, (man synes) at have staaet i

den Tanke, at spille (o: om skuespilkunst)

alvorlig, var at giøre Støi, og at spille

comisk, at giøre Narrestreger, og da nu
enhver kan giøre Narrestreger eller Støi,

følger deraf, at enhver kunde, og maatte
spille med Berøm. Bahb.Tilsk.l794.624.

beriomme, v. [be'rom'a] berømmer..
Høysg.AG. 106. præt. -ede ell. f -te (Ing.

50 VS.1.100. Gylb.VII.249); part. -et ell (nu
kun som adj.) -t. vbs. -else (s. d.), jf. Berøm.
{ænyd. d. s.; fra mnt. beromen (ty. beriih-

men^; af mnt. rom (ty. ruhmj; besl. m. rose)

1) (nu 1. br.) omtale (mundtligt ell. skrift-

ligt) i rosende ord; rose (højlydt). At en
Jomfrue roses formedelst hendes Skiønhed,
er en Roes, som er ilde grundet: Men hvis

hun staaer mod Fristelse . . saa fortiener

hun allerførst at berømmes. Holb.Ep.IV.

60 376. (et) Sted, hvis Herlighed hun ikke

noksom kunde berømme. Eu-.VI.3. Fader
berømmer dem dog, og siger . . at de ere

troe, paapasselige og ædruelige. PAHeib.
Sk.II.21. HauchJ)V.1.185. Pont.FL.183. \\ i

forb. berømme for (f af), rose p. gr. af
noget, en Dame, som hun berømmede af
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Gudsfrygt. Holb.Vgs.V.8. maatte jeg spørge
om min Herris Navn, at jeg kunde be-
rømme ham derfor (o : for hans nidkærhed).
sa.llj.ll.l. (de havde) hørt Strandbjerg
berømme for sine fortryllende Udsigter.
Hostr.EF.IL7. Brandes. VII. 598.

\\
(især

bibl.) prise; lovprise, hvo er som du,
herlig beviist i Hellighed, forfærdelig at

berømme, underfuld i Gjerning! 2Mos.
15.11. Kingo.284. *Paaske vi holde

|
Alle

. . Himmel-Egne
|
Samtlig berømme som

bedst
I
Opstandelsens Fest! Grundtv.SS.I.

457.
Il

(mi hun bibl.) refl.: rose sig (af
noget); (ogs.) prale, at love dit hellige
Navn, at berømme os af din Priis. IKrøn.
16.35. (assyrerne) berømme sig (1871: ere
hovmodige^ af fod-folkets arm. Jud.9.9(Chr.
VI). Bergen (har) haft det at berømme
sig af . . at den har produceret den største
Poétinde. Holb.Berg.96. han maae være en
Vindmager, siden han altid berømmer sig
selv, og . . fører sin egen Roes paa Tungen.
PAHeib.II.402. Heib.Poet.III.288.

2) ^;ari. berømt brugt som adj. : som (viden
om) omtales paa e« rosende maade; som er

fordelagtig bekendt; vidt omtalt; navn-
kundig, du er en Fyrste og berømt og
stor i denne Stad. lMakk.2.17. *„Est du
den vidtberømte Lampens Aand?"

|

—
„Ei berømt; en Hemmelighed I" Oehl.A.
235. *Her er da den berømte Throndhiems
Kirke,

|
Hvis Ry har bredet sig til selve

Rom. sa.AV.3. navnkundige Mennesker —
berømte saavel som berygtede. Blich 1.213.
Man gaaer først saa gruelig meget Ondt
igjennem . . og saa bliver man berømt! HC
And.XI.32. (bøgerne) har gjort Pseudonymet
bekendt, næsten berømt overalt. Brandes.
III.218.

II
i forb. berømt for ('f af^, herømt

p. gr. af noget, den af de nordiske Konger,
der var meest berømt af Goddædighed.
Mall.SgH.458. Karenz var berømt af sine
. . prægtige Templer. Grundtv.Saxo.III.308.
(den) for sin Skjønhed saa berømte Aase
Henners-Datter. Ing.EM.L22. Beyer.LL.20.

jf.: *du er berømt
|
For (nu: soin) en

dygtig Regnemester. Grundtv.PS.IIl.283.
\\(iroi^..) som er ufordelagtig omtalt ; berygtet.
Æreboe.57.
beremmeliS; cidj. [beirpm'ali] Høysg.

AG.127. (ænyd. a] s.) 1) (iscer &) som bør
roses; rosværdig; (ogs.) som ofte omtales
med ros; berømt. (Tyrus) den berømmelige
(1871: lovpriste^ stad, som var mægtig paa
havet. Ez.26.17(Chr.VI). (Augustus) hvilken
berømmelig Keyser stiftede det nerde og
sidste Monarchie. Holb.GW.III.2. Udi SieP
land boede en Konge ved Navn Syvald,
som var berømmeligere ved sine Forfædres,
end ved egne Bedrifter. Suhm.(Rahb.LB.
1.118). (Sorø kirke) med de store Skygger
og de berømmelige Grave. Bang.HS.81.
(iron. :) de, som finde Fornøielse . . i at

giøre deres Haandværk deraf (o: at ud-
føre vilde streger), beslutte sædvanligviis
deres berømmelige Løb med at rende

Hovedet i Stykker. Ew.VI.176. I| som adv.
Tyskland er icke større nu end det var i

gamle Dage, da vi icke alleene forsvarede
os berømmelig . . men end og tog ind
stoore Stycker af Franckerige. Holb.Kandst.
II.1. med al Hæder blev (han) Student
og tog ligesaa berømmeligt anden Ex-
amen. Gylb.VI.153. 2) (sj.) som udtrykker
ros; rosende. Et berømmeligt Skudsmaal.

io VSO. MO. Ber«ininelig-ned, en. (sj.)

vAph.(1759). (hvad søen) mere end de
skiønne Kyster, skylder sin Berømmelig-
hed, er det Antal af større og mindre Øer,
der hæve deres rige og varierede Vege-
tation . . over Vandspeilet. Thiele.Breve.185.

MO. Beremmelse, en. flt. (nu næppe
br.) -r. vbs. til berømme. 1) det at berømme;
ros; pris; lovprisning. 1.1) (nu 1. br.)

som vbs. Ved Berømmelse af gunstige Pa-
20 troner blive mange befordrede. Høysg.S.

185.
II

efter til, især m. ejendomspron. ell.

gen., der betegner den (ell. det), der roses,

berømmes. *een, til hvis Berømmelse
|
Mand

ej kand sige andet,
|
End det, at hånd ud-

ryddede
I

En Aager-Karl af Landet. Holb.
IIJ.V.12. jeg er icke af de Folck, der taler

noget til minBerømmelse. Sfl.2't/&.iJ.,2. (han)
synger en Arie til Danmarks og de Dan-
skes Berømmelse. Ew.V.302. Ing.KE.II.

30 207. 1.2) (nu næppe br.) omtale; især: ro-

sende og velvillig omtale. Niels var uvirksom,
af indskrænkede Evner, pengegierrig . .

„intet mindre end Konge eller Folkestj'^rer",

Saa slet er den Berømmelse, man gav denne
Konge. Molb.DH.II.176. \\ i forb. kende
('nogen ell. nogetj afberømmelse, kende
af omtale. Goldschm.IV.240. jeg taler nu
saa frit til Dem, for vi kjende hinanden
jo allerede af Navn og Berømmelse. Hostr.

40 G.166. 1.3) C9 mere konkr.: rosende ord;
ros. Holb.HP. 1.2. Hans Giestgivergaard
fortiener for Resten al Berømmelse. Bagges.
DV. IX. 298. (jeg begyndte) med at rose
Hunden . . og sparede ikke paa Berøm-
melse. CBernh.VlII.39. Schack.153, Hun
glemte rent sin Frygt og tænkte kun paa
al den Ros og Berømmelse, hun havde hørt
over ham. JPJac.1.69.

\\
(mi næppe br.)

i flt. (jeg selv) maa grunde alting paa Frem-
50 medes Domme, og de Berømmelser, som jeg

udi mine Børne-Aar hørte at alle gamle Folk
ham (d : Holbergs fader) have tillagt. Holb.
Ep.II.209. JSneed.1.389. de Berømmelser,
hvori (han) udgjød sig over hendes Faders
tiltrækkende væsen. Gylb.V.149. 1.4) f om
ærestegn olgn. (gud) satte en guld-krone
oven paa præstehuen . . En hæderlig be-
rømmelse (1871 : Hædersprydelsej, en styr-

kes gierning. Sir.45.22(Chr.VI). 2) CP det

60 at være berømt; navnkundighed; ry. *Alt
længe skinner hans Berømmelses Maane

|

Over hele det store Kongerige Skaane.
Heib.Poet.X.229. Ulrik Frederik rejste uden-
lands og vandt Hæder og Berømmelse.
JPJac. 1.135. t Berammelses-brev,
et. [1] anbefalende, rosende brev. behøve
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Berømmer

vi, som nogle, berømmelses-breve (1819:
Anbefalingsbrevej til eder, eller berøm-
melses-breve fra eder? 3Cor.3.1(Chr.VI).

Berømmer, en. (f Berømmere^. (sj.) til

berømme 1. En ubesindig Skiønheds Be-
rømmere . . er overflødig riig paa . . de
allersødeste Ære-Navne. Eilsch.PhilAnm.14.

Berømmer. vAph.(1759). berømt, part.

adj. se berømme 2. Berømt-lied, en.

flt. (hm i bet. 2) -er. « VS0.1793) 1)

(nu 1. hr.) det at være herømt; navnkun-
dighed. Oehl.DL.66. *Berømtheds Krands
. .

I

Var slynget om en attenaarig Pande.
Heib.(Adr.''yiil857.1.sp.l). den Berømthed,
som er Maalet for den Unges Stræben.
Gylh.XIl.220. Hauch.SD.I.219. 2) {<M0.;
især CP) berømt personlig hed.han (gjorde)

efterhaanden Opvartning hos alle kjøben-
havnske Berømtheder. PalM.IL.II.383.
med ét Slag var Byron bleven en Be-
rømthed. Brandes.V.512. for den, der ikke
vidste bedre, kunde Digtet muligvis have
gaaet og gjældt for et Foster af en Be-
rømtheds Muse. Schand.TF.11.88.Bang.GH.
133.

I. GJ berøre, v. [be'ro-'rø] -te. vbs. -else

(s. d.) ell. -ing (s. d.). (ænyd. d. s.; efter mnt.
beroren, ty. beriihren)

i) røre ved. 1.1 ) i egl.bet. *(jeg) at Yel-

lyst bæver,
|
Ved at berøre hvert et Sted

I

Som hendes Hænder rørte ved. Bagges.
Ep.231. uden at sige et Ord berørte han
med den skarpe Od af sin Landse det
sorte Slør paa Grevens Brystharnisk og
rev en Rift deri. Ing.EM.IIL170. det er
forbudt at berøre de udstillede Sager.
Goldschm.NSU.VIL207. \\ uegl: Træerne,
hvis Toppe netop berørtes af Solen, der
hævede sig over Volden. Goldschm.II.117.
*See, hvor (teltet) bølger sig skjønt, sagte
af Vinden berørt! Holst.II.153. ||

mer ell.

mindre overf. ell. billedl.: *Valkyrien har
alt berørt din Isse.

|
Du raser alt. Jeg seer,

din Skiebne haster. Eiv.V.48. Mangen en
Byld i mit Indre havde han først berørt
lempelig, dernæst forsigtig aabnet. Sibb.

1.136. Den døde Konge af Ægypten . .

holdt Vagt i Ørkenen over Stenen, og
Enhver, som nærmede sig, blev strax be-
rørt af Døden. Goldschm.Il.274. \.2) (overf.)

have en vis (især: lettere ell. mere overfladisk)
virkning paa; paavirke (i en vis retning);
indvirke paa; især om aandelige indtryk.
•naar du er uden Ro,

|
Maa det dybt mit

Sind berøre,
| Saa vi sukke begge To.

Winth.IIL72. Det vil let indses, at et liv-

ligt ungt Menneske paa 20 Aar i Foraaret
1848 ikie kunde undgaa at blive patrio-
tisk og politisk berørt. Schand.F.120. vis-
selig er det Tegn paa, at De er berørt af
Naaden, at De med Magt drives til at
leve med hine hellige Skikkelser, smst.
189. Aakj.VF.20. I) oftest i forb. m. adv.,

der betegner en ubehagelig paavirkning.
det vilde berøre mig ubehageligt at vide,
at hun havde været Gjenstand for en Cour-
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magers Opmærksomhed. Kierk.V1.190. Hof-
kavallererne sendte hverandre forbausede
Blikke, det var ikke Hofsprog det. Selv
Kongen syntes at blive ilde berørt. Bergs.
GF.I1.155. naar han læser højt for hende
af en filosofisk Afhandling, føler hun sig
pinlig berørt, fordi hun ikke forstaar den.
Brandes.III.644. || om indflydelse ell. (ind-)
virkning af anden art (paa ens ydre for-

10 hold olgn.). være berørt af en Bankerot.
Ludv.

2) mødes med i et enkelt ptunkt. 2.1) (under
en bevægelse) røre ved ell. træffe i et enkelt

punkt; især (mat.): tangere. 8al.XVII.165.

jf. : Vi gaar forbi (Middelfart). Jernbanen
berører ikke Byen. Drachm.VIl.194. (sj.:)

snart var han i Frankrig, Flandern, Bra-
bandt og Tydskland, snart gik han til Rom
og berørte paa Hjemreisen de engelske

20 Kyster. lIolst.V.63.
\\
grænse til; støde

op til; (efter fr. les extrémes se touchentj
i udtr. som: *Extremerne sig som bekjendt
heTøve.PalM.V.317. Modsætninger berører
hinanden. Brandes.lI.104. 2.2) (sj.) om per-
soner: komme i forbindelse med; mødes (til-

fældigt) med; onigaas (flygtigt) med. Lad
andre Mennesker komme og gaae, lad
dem berøre hinanden for igien at forsvinde.
Mynst.Præd.(1829).10. jeg (blev) ret for

30 Alvor . . opmærksom paa et ungt Menneske,
hvem jeg tilforn allerede oftere havde be-
rørt. Kierk.III.175.

3) omtale ell. nævne i forbigaaende; bringe

(flygtigt) paa bane; „strejfe". Jeg kan
ikke undlade, med faa Ord at berøre hans
efterfølgende Skiebne. Ew.VIlI.38. Ad-
skillige Punkter . , har jeg endog enten
ganske forbigaaet eller blot berørt. Engelst.
Nat.xxviii. vi kunne forbigaae at berøre

40 (vikingetogene) videre. Molb.DU.1.361. HC
And.XlI.266. De to Damer havde givet

sig til at tale om det samme Ulykkestil-
fælde, som Præsten nylig berørte. Pont.

LP. VII. 33.
II

(nu næppe br.) part. be-
rørt brugt som adj.: før omtalt;foran nævnt.
*Berørte Herremand, berørte Sadelmager

|

Paa samme Vei modsatte Courser tager.

Wess.89. et Billede, der . . erindrede mig
om før berørte Sagn. Blich.lII.133. smst.

50 1V.156.
II. berøre, v. [be'ro^ra] -ede. (af Rør;

bygn.) beklæde (loft, bræddevæg olgn.) med
rør, hvorpaa gips, kalkpuds olgn. anbringes;

røre. Gesimserne i det gebrokne Tag be-
røres og gibses, for desbedre at kunne
imodstaae Heden uden at antændes. PZ.Vr

1795.§9. D&H. Feilb.lV.34.

Berørelse, en. flt. -r. Berøring,
en. flt. -er. {vbs. til I. berøre; Berøring

60 <vAph. (1764); Berørelse er mi sj. i

skriftsjyr. og ubrugeligt i talespr.)

1) til I, berøre 1. l.i) til I. berøre l.i.

den sagteste Berørelse var nok til at

oprive (saarene) paa ny. Bahh.Fort.lI.47.

Den Blinde vU ved Berørelsen kunne er-

holde en ufuldkommen Forestilling om
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en Billedstøtte. Heib.Pros.II.362. Heiberg
har engang- . . skrevet en Afhandling om
upassendeBerørelser paa Scenen. Goldschm.

V.429. de talrige Undersøgelser af (tyrens)

LegemsbygningmedtilhørendeBerørelser.
CMøll.PF.169. *Din silkebløde Haand maa
læge Saar

[
Blot ved Berøringen. Oehl.

SO.105. Højspænding! Berøring livsfarlig!

opslag paa højspændingsanlæg. \\
(sj.) om

helbredende haandspaalæggelse. (han) besad
Kraft til at hæve visse (smerter) formedelst
den blotte Berørelse . . Han tilbød sig (at

lade enhver )prøYe sinBerøringscuur.JTorreZ).

11.391. 1.2) (sj.) til I. berøre 1.2:^aovir&-
n ing ; in dv irkning. Bntnng og inåeslnttet

Natur som hans . . var aaben for Naaden
og ventede blot i bevidstløs Halvslummer
paadensvækkende Berøre Is e.6r/ei.M.i 95.

2) til I. berøre 2. 2.1) (mat.) til I. be-

røre 2.1. Berøring . . mellem to Kurver
i et Punkt finder Sted, naar begge Kurver
gaa gennem Punktet og have fælles Tan-
gent deri. Sal.II.954. 2.2) til I. berøre 2.2,

om forbindelse af forsk, art, selskabelig
omgang, handelssamkvem, politisk
forbindelse olgn. meget opvakte og, idet-

mindste for den Fremmede, jeg mener, i

let overfladisk Berørelse .. meget be-
hagelige Fruentimmer. POBrøndst.RD.89.
Hvad Berørelse kan der være mellem min
Fader og denne Mand, hvis Navn jeg al-

drig har hørt af hans Mund. Gylb.1.265.

Det fjortende Aarhundrede havde med-
ført livlige politiske Berøringermellem
Nordens Lande og Folk. KrErsl.DM.27.

II
i forb. ('bringe, komme olgn.) i berø-

ring med: jeg har havt den Lykke at

see, og at være i Berørelse med en stor

Mængde mere eller mindre berømte og
navnkundige Mænd. PAHeib.E.136. Pro-
fessorerne staae ikke kun fra Cathedret i

Berørelse med (studenterne). HCAnd.I1.201.
Hun var den eneste Qvinde det unge
Menneske hidtil var kommet i Berørelse
med. Etlar.F.66. ADJørg.1.206. jf. (sj.):

Man kjender hinanden, kommer i utallige

Berørelser, skal være gode Venner, skal

hilse og hilses venlig paa Gaden. Goldschm.
III.293. Deres Forretninger bragte dem
.. i Berøring med adskillige Handels-
huse. Gylb.TT.5. den unge Ludvig (som
vi) for en Deel Aar siden levede i megen
Berøring med. Kierk.II.220. Nu sagde han
derimod til sig selv, at han helst var fri

for at komme i personlig Berøring med
Frihedens Koryfæer. Schand.F.347. Han
har flakket Markederne rundt med et Par
Svirebrødre, og skal heller ikke have væ-
ret uden Berøring med Gøglertrupperne.
JPJac.II.304. (sj. :) de Personer, med hvilke
jeg er kommen i uvenlig Berørelse.
Mynst.Levnet.Fort. (en) Folkestamme, som
er kommen i fiendtlig Berøring med
disse. Molb.DH.I.15. den 1. September (fik
vi) at vide, at vi den Dag vilde komme
i Berøring med Fjenden. SdjySoU.25.

||

(uegl.) om forbindelse af aandelig art: jeg
traadte ud af al levende Berørelse med
den nærværende Slægt. G)-undtv.PS. V.156.

Mester Harpestræng blandede sig ikke i

en Samtale, som ingen væsentlig Berørelse
havde med hans Theologie og hans Læge-
kunst.I«5'.F/S.I.^4. den nye B erøring med
Italiens Kunst havde lukket Nordboernes
Øjne op for, hvorledes Mennesker bevæge

10 sig under Paavirkning af et mægtigt aan-
deligt Indtryk. JLange.II.128.

\\ (filos.) om
sammenhæng mellem ting og egenskaber,

der blot beror paa, at de forekommer samtidig
eller i umiddelbar rækkefølge, (berøringsasso-

ciation vil sige) Forestillingsforbindelse ved
ydre Sammenhæng (Berøring) ., Over-
gangen sker her til en anden Forestilling,

hvis Indhold hverken behøver at ligne
den givnes eller forholde sig til den som

20 Helhed til Del. Høffd.Psyk.''203. || om an-
dre forhold: berøringer mellem de goti-

ske og de finske sprog. YilhThoms.GS.l.

3) (nu næppe br.) til I. berøre 3: om-
tale. Med Flid søgte han at undgaae nær-
mere Berørelse af dette for dem begge
saa sørgelige Tab. Ing.EF.I.207. Det for-

tiener . . i vor Poesies Historie en . . nær-
mere Berøring. Molb.EL.83.
Bererinss-elektricitet, en. [l.i]

30 (fys. ; forældT) elektricitet fremkaldt ad ke-

misk vej; galvanisme. IIauch.MfB.224. jf.
Sal.V.884.Vn.462. O -punkt, et. (sj.

Berørelses-j. [2.2] Jeg kommer tilbage for

at være i Ro i mit eget Hjem . . og intet

andet Berøringspunkt have med Selskabet
end Elisabeth. ÉBrand.Brud.30. Jeg har i

dette Øjeblik ikke de fjerneste Berørings-
punkter med Land. Jeg sidder paa Dæk-
ket af et . . Skib. Drachm.DG.12. \\ især

40 om aandelig forbindelse: Kierligheden giver
Mennesket . . langt flere Berøringspunkter
med den øvrige Verden. Mynst.Tale.(1843).
12. VThist.TV.II.36. \\ Min (o: H. C. An-
dersens) Biograph i „Dansk Pantheon" har
givet mig et Berørelsespunkt med
ehlenscflager. HCAnd.XIl.6.
bereve, v. [be'rø-'va] -ede. vbs. -eise

(vAph.(1759). Goos.III.827). {ænyd. d. s.;

efter mnt. beroven, ty. berauben, jf. eng.

50 bereave samt got. biraubon) 1) GJ m. obj.

og liensobj. : fratage (en noget) med vold, paa
røverisk vis; frarøve; (ogs.) fratage (i

olm.); skille ved. Det var Synd at be-
røve hende sin Arvedeel. IIolb.Arab.llsc.

berøv ham ikke den Person, som hånd
har fæstet sit Hierte til. sa.Pern.III.6, Jeg
fornærmede aldrig, eller berøvede nogen
Mand hans Ret og Eiendom, og fraholdt

ikke nogen, hvad der tilkom ham. FrSneed.
^1.490. *Kjære! nei,

|
Din Seng jeg dig

berøver ei, |
Du trænger selv til Hvile jo!

Winth.V.165. *du fordums Elskede ! ei dig

I

Skal Livet jeg berøve. PalM.II.58.
fl

om noget abstr.: *Snart ingen Modgang mer
I

Min Glæde mig berøver. SalmHus.779.3.
med Vaaben vilde (adelen) berøve Borger-

23*
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standen sine Friheder. SchyUe.UR.I.l?2.
*I)u (o: taaren) lindrer, du berøver mig
min Smerte. Ew.1.60. \\ refl., om frivil-
lig berøvelse, skal jeg . . berøve mig selv

dette Livs største Lyksalighed, den søde
Fornøielse at blive kaldt Papa? Ew.IV.
243. Ved Utroskab (havde kongen) berøvet
sig sin . . Dronnings Tilbøielighed. Molh.
DH.I.382. Berøvet sig Livet ved Gas. Pol.

''^/b1919.8.sp.6,
II

i pass.; dels m. den, som
har mistet noget, dels m. det, der er gaaet
tabt, som subj. (jf. Wiivel.62. Mikkels.Ordf.

81). Din Frue merker jeg er bleven be-
røvet et Dosin Sølvskeer. Holb.Hex.III.2.
før skulde han . . lade Livet . . end at du
skulde berøves Skjulet. Kier]{.XIL288. 2)

f uden hensobj. 2.1) med den (ell. det), som
noget røves fra, som obj.: røve fra; tage

(noget) fra; plyndre; bestjæle, de Phi-
lister stride imod Keila, og de berøve
laderne (1871: røve paa Loerne/ iSam.
23.1(Chr.VI). Hånd lader raadgiverne gaae
berøvede (1871: afklædte; bort. Job.12.17
(Chr.VI). hendes Anslag, at lade (ham)
berøve, for at faae fat paa mine Breve.
Pamela. 11.18. en Stat, hvor aUes Øine
alene er henvendte paa at berøve hinan-
den, og at udplyndre det Almindelige.
J8need.Vn.113. *Fienden vor Strandbred
berøved'. Pram.Stærk.34. Deres Følge har
berøvet nogle veifarende Mænd. Sander.
Hosp.84.

Il
m. præp. ell. adv. Man berøve

sig ikke lor Forkiølelses, en uvis Følges
Skyld, af den visse og uundværlige, uskat-
teerlige Nytte som den friske Luft giør.

Tode.ST.II.14. smst.23. (sj.:) skal jeg da
være berøvet mine børn fra, saa er jeg
berøvet mine børn fra (1871: berøvet mine
Børn, saa faaer jeg være berøvet mine
Børn;. lMos.43. 13 (Chr.VI). 2.2) m. det

stjaalne som obj. : tilegne sig noget paa uret-

mæssig vis; røve; stjæle. (Assiir) sagde,
at hånd vilde . . berøve (1871 : give . . til

Rov; mine jomfruer. Jud. 16. 6 (Chr.VI).
'*(Rom) sukker, hyler; thi dens Frihed er
berøvet. Holb.Skiemt.Bd^'. *Hvad ont om
jeg da lidt forsvarer denne Mand.

|
Om jeg

tilbage giir ham sin berøvet Ære. smst.
Cl'-. *Qvalmt fylder Heden dig dit Kam-
mer,

I
Berøver Styrken, standser Flid.

Oehl.L.II.155.

Bes, en. [be-'s] (ogs. Bese. Feilb.IV.34).

flt. -e. (sv. d. s.; vist fra nt, jf. hall. bies,
østfris. bise(n) i sa. bet; sa. ord som (nijnt.

bese, siv; sko.) smal og tynd læderstrim-
mel, som (nu sjældnere) i sværere fodtøj
indsættes i sammenføjningen mellem to læder-
stykker for at gøre sømmen stærkere. Lundb.
Feilb.IV.34. jf. Besnaad.
besaa, v. [be'så-'J -ede. vbs. -ning (s. d.)

ell. t -else (Schytte.IB.II.284. VSO.). (efter
ty. besaen; især landbr. og forst.) saa, til-

saa med sæd, frø olgn. (alle) som nogen
Bondejord besaae. DL.2—23—1. HolbÆp.
V.^91. *Lad besaae ved tusind Hænder
Bedene med Blomsterfrøe. Lous.Pope.88.

(engene) forbedres ved at pløie og besaae
dem med gode Græsarter. Schytte.IBII.
123. De gamle (ege) kunne i enkelte Aar
besaae Grunden under sig med en stor

Mængde Agern. CVaupell.S.8o. see, der
have I Sæd, og I skulle besaae (Chr.VI:
saae; Jorden. IMos. 47.23. Forst O. ||

13

(overf.) bestrø (tæt), han nedbrød Staden
og besaaede den med Salt. Dom.9.45. bil-

10 kdl. : Igiennem det Ansigt, som De har
. . saa rigeligt besaaet med Skiønpletter,
opdager jeg dog Deres naturlige Linea-
menter. Eio.VII.126. Sundet er . . som det
var besaaet med Baade. PAHeib.Sk.IIl.
280. *Døden grumt besaaer

|
Vor Jord

med Liig og Grave. Winth.1.237. skjønne,
med Skove . . Klostere og Landsteder be-
saaede Bjerge. smst.VIlT.188. December-
Himlen var tæt besaaet med Stjerner. Jak

20 Knu.G.245. \\ besaaet, (herald.) om vaa-
benskjold, d, s. s. bestrøet. SaUllI.98. Be-
saaning, en. flt. -er. (især landbr. og forst.)

vbs. til besaa. naturlig Besaaning. CVau-
pell.S.56. Plantning og kunstig Besaaning
(af skov). LandmB.I.168. Rørd.GD.41. n
konkr. : besaaet jord. CVaupell.S.56. (smaa-
fugle) kunne endog gjøre megen Skade
paa Besaaninger. Andres. Klitf. 159. Be-
saanmgs-faingjst, en. (forst.) hugst, hvor-

30 ved en skovstrækning gøres tjenlig til besaa-

ning. CVaupell.S.l68. ForstO.

t beisagt, part. adj. (ænyd. d. s.; fra ty.

besagt, perf. part. af besagen; jf. besige;
emb.) tidligere omtalt; førnævnt. 5 Mænd
(skal være) hos- og overværendes. Byens
Vide og Vedtægt at overveje . . og skal

det første Aar besagte 5 Mænd være een
Mand af hvert Boel. Cit.l706.(HistTidsskr.

IV.546). Holb.Anh.207.
40 besalige, v. (efter ty. beseligen; vist

kun hos Swb.) gøre salig, lykkelig; lyksa-
liggøre. Jeg kan ikke sige Dig, hvad
disse Ord (o: vægterverset) gjøre for et be-
synderligt opløftende og besaligende og
dog veemodigt Indtryk paa mig. Sibb.II.

13. smst.117.

Besan, en. se Mesan.
bei^at, part. adj. [be'sad] (ænyd. d. s.

(Kirke-BituaV*lil685.Kap.6.Art.3), jf. ænyd.
50 den besetne (Kalk.I.186); sv. besatt; om-

dannet, m. tilknytning til besætte, efter mnt.
beseten (ty. besessen;, perf. part. af be-
sitten (ty. besitzen;, besidde; jf. besidde 4
og besætte) 1) som er legemlig taget i be-

siddelse af en ond aand; som lider af en
sygdom, der tænkes fremkaldt ved en ond
aand; behersket ell. plaget af djæve-

len; forhekset. 1.1) (foræld., bibl.) i egl.

bet. Mange af dem sagde: han haver
60 Dievelen, og raser; hvi høre I ham? An-

dre sagde: disse ere ikke Ord af en Be-
sat. Joh.10.21. de førte til ham alle dem,
som lede ilde . . Besatte og Maanesyge og
Værkbrudne. Matth.4.24. han er besat og
det er den onde Aand, som taler af hans
Mund. Holb.Hex.II.2. Hauch.DV.III.20L
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Der gives Folk, der ere besatte snart af

en god, og snart af en ond Aand. Beyer.

LL.49. Drachm.KW.40. si)øg. (jf. besætte^:
vi var begge besatte — ikke med onde
Aander, men med interessante Invitationer.

Brøchner.Br.4.
||

(sj.) plaget af sygdom olgn.

En er Søvngjænger, en Anden besat af

Krampe. Gylb.Novel.II.83. 1.2) (især spøg.,

dagl.) uegl.: som opfører sig som en, der er

plaget af en ond aand; forrykt; gal; van- lo

vittig. Moth.S148. VSO. *Reent besat hun
er, jeg troer!

|
I sin Angst for Alt hun

frygter. PalM.II.310. siger du „du" til din
lærer? men er du besat, dreng?

j jf.:
denne forhexede og besatte Øes ravgale
Love. Eiv.VI.SS. || nu især i sammenlig-
ninger: den naadige Frue skraalte, som
hun var besat. PAHeib.TJS.416. *Qvinderne
(blev) som reent besatte,

|
Ved Syn af

disse . . Guldklenodier. PalM. TreD. 18. 20

*Hanen galte som besat, | at det var ikke
længer Nat. Bich.II.l. Drachm.TJB.157. sa.

SS.113. jf.: (hun havde altid) været som
besat efter at komme i Cirkus og se

Aber. Bergstedt.A.73. 2) O (overf.) som er

under stærk indflydelse af noget; behersket

af en forestilling, følelse, idé olgn.; fuld-

stændig optaget; betaget. Sagen faaer et

saadant Skin, at jeg maa synes alle dem,
som ikke stemme med mig, besat af 30

Hovmod. 0rst.VII.145. Kunstneren, der
er besat af sit Syn og maa udmale det
med kunstnerisk Hensynsløshed. Brandes.
III.435. atter her er Grænsen imod de
ikke sindssyge, men uligevægtige, af en
overvældende Idé beherskede eller „be-
satte" degenerede flydende. AFriedenreich.
Psykiatri.(1914).87. Hvor han gik, saa'

han hendes smukke Øjne for sig. Han
var helt besat af hende. Leop.B.97. Be- 40

«(at-lied, en. (sj.) [I.2] tilstanden at være
besat, forrykt ; forrykthed; galskab, naar
fuldkommen Lighed er naaet, er „Verds-
lighed" ophørt; men er det saa dog ikke
som en Besathed, at „Verdslighed" har
faaet den Idee at ville fremtvinge fuld-
kommen Lighed. Kierk.XIII.590. Allerede
i Belgien havde (kakaoreklamerne) spillet

en stor Rolle . . Men i Holland blev det
rent til en Besathed. Brandes.XI.241. 50

I. bese, V. [be'se'] pi-æt. -saa; part. -set.

vbs. (nu kunjy.) -else (VSO. Feilb.). (ænyd.
d. s.; efter mnt. besen, jf. ty. besehen)

1) skaffe sig kendskab til noget gennem
synssansen; beskue; betragte; se paa.
1.1) (nu næppe br.) i al olm. der ugen
var ude, (kom) Maria, at besee (1819: see;
1907: se til; graven. Matth.28.1(Chr.VI).
I (maa) enten selv have beseet eller ved
andre ladet besigtige den, som I er bleven 60
forliebt udi. Holb.Usynl.I.l. 1.2) (især o;
m. bibet. af en bedømmende ell. kritisk

undersøgende besigtigelse: se (nøje) paa;
betragte (nærmere); efterse (i alle enkelt-

heder); ofte m. overgang til 1.3. Da (abe-
katten) længe havde beseet og besnuset

mig i alle Kanter. Ew.(1914).III.297.
Det foragtelige Aasyn, hvormed han be-
saae dem fra Top til Taae. Biehl.Cerv.LF.
1.219. Den følgende Dag besaae jeg .

.

Staden selv og dens Merkværdigheder.
Bagges.L.1.288. *Vel tør jeg mit Ansigt
i Spejlet besee. Blich.D.^II.177. *Heden,
ja man troer det neppe,

|
Men kom selv,

besee den lidt!
|
Lyngen er et pragtfuldt

Tæppe. HCAnd.X.509. Hendes Photo-
grapni . . blev beseet med bare Øine og
med Forstørrelsesglas. smst.VIII.209. en
Tur til Roskilde, hvor Domkirken beses.
BerlTidJM907.M.2.sp.3.

\\
(nu 1. br.) refi.

jil af Lommen og(hun) Tar et lidet Spei
beseer sig. Holb.LSk.IV.l. *da jeg mig
ret besaae,

|
Store Horn jeg havde paa.

Heib.Poet.III.26. (overf.:) *see dig . . i

dit eget Speill | Besee dig ret, som naar
du sees ar Ingen. PalM.V.304. 1.3) (især

emb.; nu næppe br.) underkaste nøjere efter-

syn ell. undersøgelse; efterse; undersøge.
Naar Bygning forretagis . . da skal Kirkens
Forsvar (o: kirkeværgen) . . Bygningens
Fornødenhed . . lade besee og taxere.
DL.2—22—60. naar Præsten har beseet
ham, da skal han dømme ham ureen.
3M0S.I3.3. Jeg blev og der (0: ved et

toldsted) anholdt, dog ej noget af mit tøy
beseet. JJuel.445. VSO.

\\
(sj.) mønstre;

inspicere, (han) sendte en Søe-Capitain
ned for at besee Mandskabet. MalLSgH.
362.

II
(sj.) udforske; udspejde. I ere Spei-

dere, I ere komne at besee, hvor Landet
er blot. lMos.42.9.

2) O mere ell. mindre overf. ell. billedl.:

skaffe sig kendskab til (noget) i alle enkelt-

Jieder; undersøge (nøje); ogs.: betænke;
overveje. *her med har vi ey beseet
hans lefnetz bane,

|
Det var ham icke

nock at kunde være lærd. Sort.(DSt.l909.

44). *Naar vi besee i Hiertens Grund
|

De mange svare Syndens Pund,
|
Som

Gud saa gierne os forlod. Brors.185. be-
seer man de, som synes at leve i den
allerstørste . . Uvidenhed. Kraft.VF.67.
Rahb.PoetF.I.91. beseet i sit rette Lys
ophører (spørgsmaalet) at være et saadant,

og behøver saaledes heller ikke at be-
svares. Heib.Pros.1.3. \\ nu næppe br. uden
for forb. som ret beset, naar alle omstæn-
digheder tages i betragtning; alt vel over-
vejet. *Ha, ret beseet, hvad er mit Liv?
I
Og hvad min Viisdom? Oehl.III.177.

Det Digt, En frembringer, er, nøjagtig
beset, ham selv, præget af hans Sjæl.

Goldschm.IV.7. byen vil ikke have skade
deraf, men ret beset snarere gavn

j

3) (jf. SV. bese sig) f refl.: se sig
om. Om Paltz-Greven vil besee sig udi
Byen, tilbyder vi vor underdanig Tien-
neste, at geleyde ham allevegne. Holb.

Pants.II.8. sa. JH.II.246. reise udenlands,
blot for at besee sig. VSO.

n. beise, V. se bisse.

besegle, v. [be'sai'la] (tidligere ogs.
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skrevet besej{g)le. Holh.Metam.lé. Grundtv.

TJdv.IVA40). -ede. vhs. -ing (s. d.). (glda.

beseile, besigle; efter mnt. hesegelen, jf.

ty. besieg[eln)

1) anbringe sit segl under elL ved slutningen

af et dokument olgn. til bekræftelse af dets

ægthed ell. stadfæstelse af dets indhold; be-

kræfte ell. stadfæste ved segl. 1.1) (for-

æld., bihl.) i egl. bet. Ingen Skiiver maa
udlevere fra sig til Parterne noget Tings-
vidne . . som af Dommeren bør at for-

seglis, med mindre det af Dommeren er

beseglet. DL.l—25—15. i Kong Aha-
sverus' Navn blev der skrevet og beseglet
med Kongens Ring. Esth.3.12. (Valdemar
Atterdag) tog Capitulets og Erke-Bispens
Seil fra dem, og dermed beseilede Breve
mod Kirkens Frihed. Holb.DH.1.465. Dette
Diplom var underskrevet og beseglet af

Keiseren. I«^.yS.II.i75. Aarb.1902.33. jf
(spøg.): Jeg meenede, naar jeg vaagnede
op igien, at finde mine Fingre besat med
Guld-Ringe, men de ere (reverenter talt)

beseglet med andet. lIolb.Jep.IV.l. 1.2) CP

(overf.) bekræfte (overenskomst olgn. ell. sand-

heden afnoget) med ed, løfteolgn.;stadfæste.
Holb.Bars.1.4. „Har hun nogen skriftlig

Forpligtelse fra ham?" — „Ney! ikke uden
mundtlig Løfte besegled med Eeder." sa.

Phit.V.8. intet Ord er os umiddelbart
overleveret af Jesus selv, heller intet Ord
udtrykkelig beseiglet ved hans høieste

Autoritet. Grundtv.Udv.IV.411. *Fader vor
. .!

I

Kom din Pagt med os i Hu! . .
|
O be-

kræft, besegl den nul sa./S'/S'.IF.5.3i. (hun)
havde skjænket mig sit Ja, og beseglet
det med det ømmeste Kys. Heib.Poet.X.5.

naar de ville slutte Venskab, besegle (de)

dette paa en høitidelig Maade ved at

tømme et Bæger tilsammen. Winih.VIII.
223. den illegitime Kønsforbindelse, der
ikke er beseglet ved Ægteskab. VortHj.
1113.13. jf. : (Hansestæderne) vilde beholde
Slottene i Skaane hele den Tid, der var
beseglet dem i Freden med Danmark.
KrErsl.DM.98. || i forb. besegle med sit

blod, bekræfte sandheden ell. oprigtigheden

af noget ved at dø for det. adskillige store
Lærere . . beseilede Lærdommen (o: den
kristne kere) med deres Blod. Holb.Kh.l07.
*At besegle sit Ord med sit Hjerteblod,

|

At offre sit Liv for den Elskedes Frelse.
Hauch.SD.1.94.

\\
(sj.) afslutte (paa af-

gørende maade). (da Marcus Aurelius) kom
til Italien igien, beseglede han sit be-
rømmelige Levnet med en Gierning, hvor-
paa intet Exempel haves. Holb.Herod.127.

2) anbringe sit segl paa noget for at for-
hindre uvedkommendes adgang dertil; lukke
med segl; forsegle. 2.1) (nu næppe br.) i

egl. bet. Gaar nogen ind i beseglet Sterf-

boe (o: dødsbo), og der opbryder, eller

borttager Seglene. DL.o—2—87. (de) for-
varede med Fliid Graven ved Vagten,
der de havde beseglet (1907: sat Segl ior)

Stenen. Matth.27.66. en Bog, beskreven

inden og uden, og beseglet (1907: for-

segletj med syv Segl. Aab.5.1. (engelen

havde bundet satan) Og kastet ham i af-

grunden, og lukt til, og beseglet (1819:
forsegledej over ham. smst.20.3(Chr.VI).
især om breve: hun ski*ev breve i Achabs
navn, og beseglede (1871: forsegledej
dem med hans signet. lKg.21.8(Chr.VI).
disse 5 Breve skal legges sammen, be-

lo segles og paaskrives. Holb.Stu.II.3. *Hand
mig (o : et brev) med . . Graad har skrevet,

|

Jeg blev beseglet med et Øyne-vaadt Zig-
net. Falst.0vid.118. 2.2) (sj.) overf: til-

lukke (fast), kort efter blev Iwans Mund
for evig beseglet, og han fandt Døden
under Bøddelens PidsKeslag. Hauch.1.496.

jf.: da det tilkommende er beseglet (o:

skjuli) for os, vente vi deraf alt det som
vore Hjerter ønske. Tullin.II.313.

20 3) mærke ell. kendetegne med segl i en be-

stemt hensigt; sætte segl paa. 3.1) (efter

lat. terra sigillata) f i forb. besegletjord,
d.s.s. Segljord. Raff.(1784).591. 3.2) egl.:

sætte sit segl ell. mærke paa noget som be-

tegnelse af, at det tilhører en; (relig.) om
guds udvælgelse af mennesker: Skader ikke
Jorden . . indtil vi faae beseglet vor Guds
Tienere i deres Pander. ^a6.7..3. *Thijeg
ved Herrens gode Aand

|
Beseglet er, og

30 i Guds Haand
|
Indtegnet udaf Naade.

Kingo.2o0. jf. : *Naar under Kirkens Bue
|

Jeg stander høit omhvalt,
|
Og seer den

fromme Lue,
|
Der har beseglet Alt. Oehl.

L.I.227.
II

(som overs, af eng. seal) hos

mormonerne: udvælge (en kvinde) til hustru

(for nogen), jf: (hun oplyste, at han) for-

uden sine egne 22 Koner samtidig hyppigt
„beseglede" for kortere eUer længere Tid,
saa det omtrent var rigtigt, naar man .

.

id mente, at han havde 70 Hustruer. Cavling.

A.I.457.

IRBseglrngj en. vbs. til besegle. 1) til

besegle 1; især overf. han annammede
Omskærelsens Tegn, som en Besegling
(1907: Segl) paa den Retfærdighed ved
Troen, hvilken han havde som uomskaa-
ren. Rom.4.11. Ing.KE.I.221. Kyssets
hellige Besegling. Kierk.VI.159. den nye
Konge skulde stadfæste Stralsundfreden

M og først skaffe Hanseaterne den Sikker-
hed, som en fuldstændig Besegling af

Dokumenterne kunde yde dem. KrErsl.

DM.58. jf.: I ere mit Apostel-Embedes
Besegling (1907: Seglet paa min Apostel-
gerningj i Herren. lCor.9.2. 2) f til be-
segle 2. Besegling, Registering, Vurdering
(af et dødsbo). DL.5—14—31. VSO. 3)

(relig.) til besegle 3.2. jf.: Ejendommelig
for (irvingianerne) er „Beseglingen", som

60 foregaar ved Haandspaalæggelse af en
Apostel . . og Salvning med Olie. Sal.IX.

570.
besejle, v. [be'sai'la] (tidligere ogs.

skrevet besegle), -ede. vbs. -ing (s. d.).

(ænyd. d.s.; efter mtit. hesegelen, ty. hese-

geln) 1) (især ^) gennemsej le (etfarvand);
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sejle paa (ride olgn.). (jf. befare l.\). Moth.
S98. (nu) beseilede Skram Farvandene
deromkring og udbredte Skræk paa Smaae-
øeme. WandMmdesm.1.273. *paa Baad

|

. , den høje Sø
|
Besejle. Grundtv.PS. V.426.

I Øjeblikket besejles København—Bang-
kok-Linjen af nye store Skibe med tre

Ugers Mellemrum. NatTid}^lzl912.M. et

stærkt besejlet Farvand. Sclieller.MarO.

2) (især ^) sejle til (havn olgn.); sejle ell.

fare paa. (jf. befare l.i^. I har nu be-
seylet Ostindien over 100 Aar. Holb.Samt.
12. da nye Lande og Stæder skulde be-
segles og opdages. OeconT.III.68. Scheller.

MarO. 3) ^foretage prøve fart medetskib
for at undersøge dets sejldygtighed. Moth.S98.
(eskadren er) gaaen tU Seyls til Nord-Søen
. . dog ikke for at krydse . . men aUene
for at beseyles. Khh.sPost-Rytter.8^.''^l&1749.

Nr.67. Harboe.MarO. Sal.II.957. 4) (1. br.)

forsyne med sejl; sætte sejl paa. Der stod
Møllen og dreiede ganske rolig sine fuldt

beseilede Vinger. Gjel.M.461.\\ f i forb.

vel besejlet olgn., som sejler godt. (Kalk.
1.163). (admiralen skal) lempe og føje sig
efter de mindst beseiglede (o: daarligst

sejlende) Skibe. FrIVsSiøe-Artikler.§114. jf.
Moth.S99. GJ beisejlelig, adj. (sj.) som
kan besejles; til besejle 1: Treffe de
Vilde med disse . . Fartøier paa ubeseile-
lige Stæder, bære de dem saa længe til

de igien finde beseilelige, over Land.
Kraft.VF.208. V80. Besejling, en.
vbs. til besejle. 1) (især ^) til besejle 1.

OeconT.VI.80. For at lette Besejlingen
af vore med saa mange Grunde opfyldte
Farvande udsættes der Sømærker. Frem.
DN.145.

II
(sj.) sejlads; sejltogt. Nogle

Linieskibe og Fregatter, soin havde været
ude paa Beseiling, kom hjem. CBernh.NF.
1.196. 2) (1. br.) til besejle 2. BerlTid.^^h-,

1904.M.l.sp.6. jf: Hamborgere, og Bre-
mere (har) i forrige tide haft (Island) udi
beseiling. Holb.DNB.58o. 3) ^ til besejle 3.

Harboe.MarO. (jeg skrev) en udførlig In-
struction for (fregattens) Beseiling, ud-
nævnte en Beseilingscommission, fore-
skrev alle Prøver, der skulde foretages.
HBDhlp.IV.193. Scheller.MarO.

jf
(sj.)

prøvesejlads; prøvefart. (skibet) kom paa
Beseiling, og viisde . . gode Egenskaber.
Mall.HG.53.

CP besejre, v. [be'sai'ra] -ede. vbs. -ing.

(< VS0.1793, jf. MO.I.vn; efter ty. be-
siegen) vinde sejr over; overvinde; be-
tvinge. Amberg. *De Underkonger, han
monne beseire,

|
Billige Skat ham bragte.

Oehl.HK.(1828).222. Nu gjælder det blot
at beseire de udvortes Fiender. Gylb.TT.
62. *Ypperst af alle dem, som Capuas
Skole har fostret,

|
Saae ham (o: en fægter)

Ingen endnu sænke beseiret sit Sværd.
HoM.II.153. e.br. || især overf.: "Sandelig,
Olding! i Raad du Hellenerne samtlig
heseireT.Bagges.NbW.177. *Skal atter her
. . med Ord

| En Qvinde mig beseire.

Oehl.(1841).VII.30. *(julebudet) Aanded
Livs-Kraft i de Døde,

|
Og beseired Ondt

med Godt. Grundtv.SS.I.618. *I beseiret
har en Lidenskab,

|
Som jer uværdig var.

Heib.TR.nr.26.1. *en simpel Dødelig ..

hvis Hjerte
|
Beseires som af Viin af

Qvindekonster. PalM.TreD.130. Troer du,
et Pigebarn er værre at besejre end to
lærde Professorer? Hostr.S.llsc. Rørd.GD,

10 170. CP Besejrer, en. (1. br.) *I Støvet
laae du . .

|
For din Beseirers mindste

Vink at lyde. Bredahl.V.80. Garibaldi,
Italiens Befrier og Roms Besejrer. Bergs.

FM.148. KLars.MH.lll.
Bes-fammel, en. (sko.) værktøj til af-

glatning af besnaaden. Lundb. Feilb.IV.34.

-h«vl, en. (sko.) værktøj til at beskære besen

efter sammensyningen. SkomagerReklanie.
(1903). Feilb.IV.34.

20 besidde, v. [beisifl'a, -'seå'a] Høysg.
AG.179. præt. -sad; part. -siddet, vbs. -else

(s. d.). (glda. d. s. og besidie; efter mnt.
besitten (ty. besitzen}; egl. bet: sidde paa,

jf. lat. possidere)

1) t sidde paa. 1.i) i egl. bet. (Kalk.I.

163). jf. (spøg.): Vil naadig Herren ikke
gjøre min ringe Bænk den Ære at be-
sidde den. Pbug.Sylv.67. 1.2) besidde
retten, (jur.) være medlem af domstol;

X) sidde i en ret; beklæde dommerembede, da
skal (dommeren) ikke efter den Dag be-
sidde den Ret. DL.1—5—9. (han) holdt

sig fra hoffet, og vilde ikke besidde retten.

Holb.DNB.419. Stampe.1.468. jf (sj.):

At besidde en Throne, en Ærespost.
VSO.

2) t sidde; bo. 2.1) i forb. blive besid-
dende, forblive siddende, (gæsterne kunde)
have blevet ved deres Kruus 011 besid-

40 dende. Holb.GW.V.3. \\ især jur.: Siger
Hustrue sig at være med Barn efter sin

Husbonds Død, da, naar Boen er tredi-

vende Dag registeret, maa hun blive i

den Uskift besidendis i tyve Uger. DL.
5—2—12. de Enker, som . . blive besid-

dende i uskiftet Boe. Stampe. 1. 129. 2.2)

være bosiddende (paa en gaard, i et land

osv.); bebo. Haver Husbonden ingen Gaard,
eller Huus, at boe udj, og hånd i egen

50 Person vil beside den Gaard, som Bonden
i Fæste haver. DL.3—13—3. Selvejer
Bonde, som besider nogen Bondegaard,
skal bruge alle Gaardens Eje baade i

Skov og Mark. snist.3—12—1. *(hver skulde)

agtes for saa god og ærlig Mand,
|
Som

andre Bønder, der besidde dette Land.
Holb.Paars.35.

3) have raadigJied over; være herre over. 3.1)

(især O og jur.) om nogetkonkr.: være inde-
60 haver af (med ell. uden ejendomsret), (gud

lovede Abraham) at give ham det at besidde
(1907: til Eje). ApG.7.5. Morerne besadde
en stor Deel af Landet. Holb.JH.II.646.
Vore Naboe-Stæder . . besidde stor Riig-

dom. sa.Plut.I.l. Rigdommen (bestaar ikke)

i at eie, men i at besidde, o: have til Ny-
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delse, og den, der giør Gield, besidder
hvad de øvrige eie. Bahb.Tilsk.1794. 591.

Den svenske Regjering, der indsaae, at

det ikke var nok at eje (de skaanske lande),

vilde besidde dem, og forvandlede dem
til svenske. NMPet.M.39. det at besidde
er vanskeligere end det at erobre. Kierk.
11.120. jf.: (et) Huus, der havde den
Eiendommelighed hverken at besidde
Port eller Gadedør. Bergs.PP.45.

||
2^f''>^-

besiddende hrugt som adj.(mods. besid-
delsesløs), Schand.TF.11.128. Samfundets
værste Kræftskade er den voksende Spalt-
ning mellem den besiddende og den ikke
besiddende Klasse. MPont.SK.58. 3.2) O
om noget abstr. ; især om egenskaber, evner
olgn.: Man kand ellers ikke nægte, at

denne Mand jo besadd store Sindets Gaver.
B:olb.Ep.IV.3?0. Han besidder, foruden
Retsindighed og en ædel Characteer, den
store Fortieneste, at De elsker ham. Ew.
IV. 245. *Mit hele Liv . .

|
Har viist, at

jeg besidder Kraft, som Snildhed. Oehl.

IIJ.21. (hun) besidder en særdeles klar
og blød .. Stemme. Gylb.TT.222. Hun
besad et Ydre der var istand til at vinde
Alle. Etlar.GE.TI.178. jf.: at spadsere paa
Østergade med smaa Skridt og en Pakke
om Haandleddet — tak, det besidder ikke
mindste Tillokkelse for mig. EBrand.Bes.
19.

II
(nu næppe br.) om kundskaber olgn.:

Jeg troer, du og Leander besidde Uge
meget Phjlosophie. Holb.Philos.II.l. Disse
Forfattere besidde alle . . opvakt Hoved,
udbredte Kundskaber. Rahb.Tilsk.1797.531.
(han) besad de levende Sprog ligesaa
fuldkommen som de døde. sa.Fort.II.133.

4) t have magt over; beherske. Denne
Minister besidder Kongen gandske. VSO.
Saasnart han bliver vred, besidder han
sig ikke mere selv. smst. \\ At besiddes
legemligen af en ureen Aand (jf. besat,
besætte}. VSO. (overf.:) dette er just en
Elendighed, at besiddes af Daarlighed.
Lodde.M.74.

GJ Besiddelise, en. fU. (kun i bet. 2)
-T. vbs. til besidde, især til bet. 3. 1) som
vhs. en Skat, hvis Besiddelse glæder og
beroliger mig.£J?fj.FJJ7.i 94. gøre en Kvinde
til sin Ejendom ved at tage hende? . . be-
sidder man hende saa? . . Hvad er Be-
siddelsen? Rusens Højdepunkt! Og der-
efter Reaktionen. Drachm.F. 11.49. Ved
Besiddelse (forstaas) et vist faktisk For-
hold mellem en Person og en Ting, der
. . er Udtrykket for Personens Adgang til

i en vis Grad at raade over eller indvirke
paa Tingen. Torp.45. || især i faste forb.:
tage i besiddelse, blive indehaver af.
Jeg tog mit gamle Værelse i Besiddelse.
Sehand.F.485. jf. : Især husker jeg eengang,
da de mægtige Bjerge ligesom toge min
Sjæl i Besiddelse. Hauch.II.23. komme,
være i besiddelse af, blive ell. være inde-
haver af. (han) kom i roelig Besiddelse
af den Bøhmiske Throne. Holb.Kh.919. (jeg)

er endelig . . kommen i Besiddelse af mine
Ønsker. Heib.Poet.L294. jeg er kommet i

besiddelse af et par sjældne kobberstik
j

(vi) ere ikke aliene i Besiddelse men end-
ogsaa i Nydelse af en fornuftig Skrive-
frihed. PAHeib.II.366. Ludv. (sj.:) *Jeg er

ei rolig, før jeg eier dig
|
I tryg Besid-

delse. Oehl.XV.156. (der maa) vaages over,
at ingen beholder Patroner eller Patron-

10 dele i uretmæssig Besiddelse. Skyderegl.

40. 2) (konkr.) hvad man besidder; ejendel;
ejendom. *jeg har kastet (sløret) i Baalet
mst.

I
Det var en ond Besiddelse; den

stod
I

Iveien for vor Kjærlighed. Hrz.VI.
309. hvor der ikke er eller antages at

være noget Bo, hverken Besiddelse eller

Gjæld, bliver der heller intet Dødsbo.
Goldschm.VII.373. Konen er (o: i primitive

forhold) en Besiddelse, som Manden .

.

20 raader for. VortHj.11.5. uegl. (sj.): Dan-
nelsen (er ikke) en Besiddelse alene for

de nævnte Stænder. Mynst.Tale.(1842).10.

Snu især om en stats oversøiske territorier;

ol o nier. Ved Ankomsten til de danske
Etablissementer i Ostindien har Du at hen-
vende Dig tU Gouverneuren over bemeldte
Besiddelser. StBille.Gal.I.19. (et brev) der
bar de engelske Besiddelsers Poststempel.
Bergs.PP.441.Ludv. CP bestiddelseis-les,

30 adj. [1] som intet ejer. (han var) om ikke
ligefrem Socialist, saa dog en Mand, der
vilde tage fra de Besiddende og uddele
til de Besiddelsesløse. Schand.AE.183. V
Ved.B.12. -ran, et. [1] (jur., foræld.) d. s. s.

-tyveri. Nørreg.Privatr.lV.259. -ret, en.

[1] (jur.) Nørreg.Naturr.196. Baden.JurO.
MO. -tyveri, et. [1] (jur.) hemmelig bort-

tagelse af egne ting, som er kommet i en

andens besiddelse (jf. DL.6—17—12). Nør-
40 reg.Privatr.IV.223. BadenJurO. Forordn.

^^U1840. § 39. Torp. Berigelsesforbrydelserne.

(1909). 10. Besidder, en. (f Besiddere.
Ew.VIII.133). {ænyd. besiddere; især jur.

ell. O) til besidde 3: den, som er indehaver

af ell. har raadighed over noget, (han) blev
en Tid lang Besidder af Persien. Holb.Hh.
11.221. Thiele.Breve.213. Schand.BS.201.
Lassen. SO. 819. 826. Nuværende Besidder
(af lensgrevskabet). Statskalender. 1910. 995.

50 (uegl. :) hun er Besidder af farlige Hem-
meligheder. Hauch.II.210.

|| jf. besidde
1.2: (Chr.LII) blev roelig Besidder af den
Danske Throne. Holb.DH.LI.342.
besige, v. (ænyd. d. s.; efter mnt. be-

seggen; jf. besagt; jy.) kun i forb.: lade
sig besige, lade sig overtale ell. tale til

reUe; „lade sig sige'-, „lad nu Vreden være
ovre for den Gang, og kom med ned til

din Nætter!" J. lod sig besige og gled
60 stille efter Svigersønnen. Aakj.PA.17. Feilb.

Besigt, subst. [be'segi] vbs. til besigte

(2): Y køberens nøje undersøgelse og

eftersyn af varen. jf.Feilb.IV.34. (spøg.:)

Paa ugifte Piger er altid fri Besigt. Blich.

IV.242. smst.508. udenfor dial. nu hm i

forb. køb paa besigt, handel, hvorved
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køberen betinger sig ret til at lade handelen

gaa tilbage, hvis det købte ved eftersyn viser

sig ikke at opfylde betingelserne; køb paa
approbation, paa prøve. Hage.^361.he-
sig:t(ig)e. t'. [be'segda, beisegdi(q)8] -ede.

vbs. -else (s. d.), f Besigtning ( VSO. Mil
TeknO.), ji/". Besigt, (ænyd. d. s.; fra ænht.
besichten, ty. besichtigen || be sigte er

nu sj.) 1) 03 (nu 1. br.) se paa; betragte;
bese. Om Dagen foer han gemeenligen
om for at be sigte Slotte, Stæder og be-
fæstede Leire. Holb.Hh.II.a31. hvordan
det er eller ey, saa maa I enten selv have
beseet eller ved andre ladet besigtige
den, som I er bleven forliebt udi. sa.Usynl.

1.1. Simons Fa'r . . havde saaledes ikke
haft nogen helligere Glæde end den at

besigtige sine fyldte Pengeskaalers Ind-
hold. Aakj.VF.136.

\\ (overf.) betænke;
overveje. *En Stund jeg tænkte: Aa, jeg
har nok drømt!

|
.. digtet og drømt,

|

Naar man det nøie besigter. Hrz.D.II.
204. 2) underkaste en undersøgelse. 2.1) CP

underkaste et nøjere eftersyn; efterse; un-
dersøge. *beføl dine Arme, besigt dine
Hænder . .

|
Du ser kun en vantreven

Karrikatur. Drachm.UD.35. (lægerne) havde
besigtiget hans Saar. Holb.Hh.II.562.
JSneed. 11.86. Da Junkeren noget havde
besigtiget denne Liste. PAHeib.US.222.
den Maner, han har, altid omstændeligt
og mistænksomt at besigtige enhver Ting
— Ske, Kniv, hver Bid Mad — som han
faar mellem Hænder. Pont. GA. 36. han
vendte tilbage i Gaarden og gik dér og
besigtigede en Arbejdsvogn, som skulde
repareres — hvad der vel var at gjøre
ved den. JakKnu.GP.159. 2.2) J^ T som
(tilkaldt) sagkyndig undersøge (noget) for at

afgive skøn om dets tilstand olgn.; syne. da
skal den Skade besigtis af Søefårende
Mænd. DL. 4—

3

—5. en Murmester (gik)

udi hver Gaard for at besigte Ovne og
Ild-Stæder. Holb.Berg.279. Synsmænd ('sfert/^

tUvisis at besigtige (møllen ).DL.5—11—1.

Kommissionen besigtiger alle Sager, som
ved Bataillonen modtages, anskaffes eller

istandsættes for Statskassens Regning. Tje-
nesteregl. 130. Wolfh.MarO.532. Besig-
t(lg^)else, en. flt. -r. vbs. til besigt(ig)e.
I) (nu 1. br.) til besigt(ig)e (i og) 2.i. Disse
kom nu fra Øst og fra Vest, at tage ham
i Øiesyn; Mennesket . . blev fortræden
over denne megen Besigtelse. Bahb.E.
11.186. den Grovhed, som udkræves, for
at tage Fruentimmer i Besigtelse ved
første Møde. sa.FoH.II.204.

\\
(sj.) betænk-

ning; overvejelse. *En Lydighed . .
|
Ei efter

Valg, Beregning og Besigtelse,
|
Men Ly-

dighed, som absolut Forpligtelse. PalM.V.
438. 2) ^ Y til besigt(ig)e 2.2: eftersyn ved
sagkyndige; syn ;synsforretning, saadant,
som ikke kand kiendes paa, før end Syn,
ellerB e si gt e 1 s e, skeer. i)L.i—i 7. Sc^Wer.
MarO. efter lovlig Besigtigelse var
(liget) begravet. Ing.KE.II.61. Retten kan

Rentrykt Vio 1919

foretage Besigtigelse af Personer. LovNr.
53^Val909.§725. Sø- og Handelsrettens
(medvirkning) ved Besigtigelser, Skøn og
Taksationer, smst. § 204. \\ køb paa be-
sigtigelse, Y d. s. s. køb paa besigt.
iassew.(SO. i05.Besigtfig)elsesmand,
en. [2] ^Y skønsmand; synsmand. Be-
sigtelsesmænd. Nørreg.Privatr.V1.57

.

TroelsL.III.14. Sal.UII.102. Besigtigel-
losesmænd. NmTeg.Privatr.VII.21. Harboe.
MarO. TeknMarO.
besinde, v. [be'sen'a] -ede cll. (poet.,

sj.) -te (Heib.Poet.X.159). vbs. -else (s. d.)

ell. (sj.) -ing (VSO.). (glda. besinne; fra
mnt. besinnen)

i) trans. \A) f forstaa; fatte; begribe.
hvorledes vil I . . ret forstaae hans (o : guds)
sind, og besinde (1871: begribe^ hans
tanker ? Jiid.8.14(Chr. VI). 1 .2) (nu kun relig.)

20 betænke; overveje. *haå Synden migidag
I

Ei slet forblinde,
|
At jeg min Guds

Behag
|
Kan ret besinde. Kingo. 399. •Be-

tragter, besinder,
| Ja smager og finder,

I

Hvor yndig er Herren. Brors.272. *Jeff

beder dig, endnu besinde
|
Engang, hvad

jeg dig haver sagt. MCBruun.PF.1.169.

*Sign Ordet i de unges Mund! |
Lad deres

Hjærter brænde,
|
Naar de vor Tro og

Troes-Grund | Besinde og bekjende.
30 Grundtv.SS.IV.231. ||

(sj.) aos.: komme i

tankerom; huske. *Den Stundesløses Cha-
raeteer,

|
Saa vit jeg kand besinde,

|
Jeg

veed ey i Comoedier
|
Om man skal kunde

finde. Holb.Stu.III.5.

2) refl. 2.1) komme til sans og samling;
blive herre over sine tanker, sin fornuft;
komme til sig selv; samle sine tanker;

„sunde sig". ApG.12.12. inden han kan be-
sinde sig, har jeg erobret Fæstningen og

40 plantet de kongelige Faner paa Voldene.
Ew.VIII.83. *Den Ømhed og den Klage

|

Gav mig igjen Bevidsthed, og jeg be-
sindte mig. Heib.Poet.X.159. 1 første Øieblik
havde hun ondt ved at samle sine Tanker,
men hun besindede sig snart. Gylb.TT.llO.
„jeg gaar lige nu. Det var blot det, jeg
vilde sige Dem." Og inden han ret be-
sindede sig, var (hun) ude af Døren. Tops.

III.504. Aakj.BS.31. 2.2) CP forsøge at huske

50 ved nærmere eftertanke; tænke sig om;
(forsøge at) komme til en vis erlcendelse;

komme i tanker om. *Naar jeg mig hu-
sker om, og ret besinder. Bagges.Ep.52.
især m. præp. paa ell. (nu næppe br.) sty-

rende en dii-sætn.: komme i tanker om;
„finde ud af" ; „komme paa". vihesixiåe
os meget sildig efter mange Aars Erfa-
renhed . . at vore Lærere . .nar fixeret os.

EilschPhilBrev.15. Endskiønt han let kunde
60 indsee, at der maatte være kommet et Par
Hænder meer i Legen, saa kunde han dog
. . ikke ret besinde sig paa deres Eiermand.
Eic.V1.18o. Det var bælgmørkt, dajegvaag-
nede. Jeg kunde ikke strax besinde mig
Eaa, hvor jeg var. Blich.II.354. inden jeg
unde besinde mig paa at gjenkjende

24
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ham, kom han allerede ind ad Døren. Gylb.

KV.21. han var sig selv som Den, der

Sludselig standser og besinder sig paa
Foget, som han maa have glemt. Kierk.

VI.264. II (1. br.) mindes; huske; erindre.
jeg (kan) neppe besinde mig at have seet
smukkere Ansigt. Suhm. 11.300. Jeg be-
sinder mig aldrig at have været i en høi-

tideligere Stemning. Bagges.L.1.278. jf.:
*medens jeg mig paa Familien besinder, lo

I

Fru Paaske, haaber jeg, sig ogsaa vel
befinder. Heih.Poet.1.96. 2.3) O tænke over

(noget) for at komme til et resultat; over-
tænke; overveje; især med præp. ]pa.a, (sj.:

over. PMøll.II.264). Besinde . . sig paa Svar.
IIøysg.S.64. "Vi Daarer, som os ei besinde,

I
At vi . . skal som en Drøm forsvinde.

Rahh.PoetF.II.109. Al Stræben for Men-
neskevel . . maa nødvendig ophøre, dersom
Menneskene . . ret besinde sig over det 20

intetsigende i deres Planer. PMøll.II.264.
have Tid til at besinde sig paa sig selv.

Kierk.IV.282. endnu engang at maatte be-
sinde sig paa (hvad han) skulde sige. Pont.
LP.Vin.50. AndNx.PE.1.254. 2.4) (nu 1.

br.) abs.: tænke sig om; komme paa bedre
tanker, til bedre erkendelse. Besinde I

Eder (1907: Skønne I) ikke endnu, og
forstaae I ei heller. Mare.8.17. *Besind dig
dog, du sikre Siel, | Lad Bedrings Taarer 30

rinde. Brors.113. 6rundtv.SS.IV.186. \\ ved
nærmere eftertanke opgive et forehavende;
betænke st^.*HvadPolidori Arm formaaer,
du skal befinde,

|
Jeg beder dig, at du

vil her i dig besinde. Holb.Mel.II. 7. Da
lislænderne havde anhørt hans Tale, be-
sindede de sig, (og) forlode . . Bispen.
Mall.SgH.178. PM0ll.II.8l. *„jeg vil bort!"— „Besind dig, Hans." Hrz.VIII.268.

GI Besindelse, en. {ænyd. d. s.; vbs. 40

til besinde (sig)) 1) til besinde 2.i. VSO.
II
klar bevidsthed; fatning, (sj.) i egl.

bet. : Hun laa paa sit Yderste og stred svært
i det og var nok allerede ude af Besin-
delse. Drachm.STL.284. \\især overf: selv-
beherskelse; selvherreaømme; fatning.
Da man endelig var kommet lidt til Ro
og Besindelse. Winth.IX.301. Etlar.GH.II.
160. (Jakob I) led under det Sprog, der i

Parlamentet førtes angaaende hans (ød- ^
selhed). Han tabte Besindelsen, udsatte
Parlamentet og opløste det i Februar 1611.
Brandes.IX.14. 2) til besinde 2.3: efter-
tanke; overvejelse, for saaledes at spørge
rigtigt, udfordres nogen Besindelse, thi
Utaalmodigheden vil gjerne bedrages.
Kierk.VIII.372. Ved enhvef Besindelse
over sig selv og sin Handlen vil Individet
hæve sig over de enkelte Øjeblikke. Høffd.
E.29. disse travle Mennesker, der mylrede 60
frem paa Gaderne . . og aldrig syntes at
unde sig en stOle Besindelsens Time. Pont.
LP.VIIL206. 3) til besinde 2.4; i forb.
komme til (bedre) besindelse, betænke
sig; komme til bedre erkendelse, paa bedre
ta/nker. (han) har forløbet sig (men han)

er kommen til bedre Besindelse. Gylb.I.

96. MO. e.br. besindig, adj. [beisen'di]

{ænyd. (u)besindig og besindelig; jf. ænht.
besinnt, ty. besonnen; især CP) som (kun)
handler med omtanke og efter overvejelse;

rolig og eftertænksom. Moth.S202. saa-
danne Vers skriver man, naar man er
forelsket, men en besindig Mand lader
dem ikke trykke. HCAnd.V.129. De er en
besindig Mand, saa jeg tør nok vige Plad-
sen (o : til rigsdagen) for Dem. Hostr.E.IV.
10. e.alm.jf.: den unge Mand havde fuld-

endt sit besindige Arbeide (0: at betegne

et ligs stilling). Winth.VIII.132.
||
(nu næppe

br.) som giver sig tid; rolig, en Mængde
Børn styrtede ind . . de ældre Folk kom
besindige bag efter. HCAnd. V.315. som adv.

:

her (0: i vognen) var saa behængt med
Æsker og Foderaler, at Enhver derinde
maatte forholde sig besindig, skulde det
gaae godt. smst.IX.53. -hed, en. 1) O til

besindig: Moth.S202. Er ikke Besindighed
just Principet i de Conservatives Tænke-
maade. Ørst. VII. 22. *vær ei saa snar!

|
Lad

Eftertanken skiænke Dig Besindighed. Oe/iZ.

Hclge.(1814).169. Blich.IlI.366. et meget
ungdommeligt Værk, som der hørte mere
Letsindighed end Besindighed til at sende
ud i Verden. Gylb.XII.61. e.alm. 2) (sj.)

d. s. s. Besindelse 1. Strax efter tabte jeg
Besindigheden. Da jeg igjen vaagnede,
befandt jeg mig paa et Leie. Hauch.VII.
41.

Il
(overf.) kom til Ro og Besindighed.

Heib.Poet.V.99.

Besiqne, en. se Bezique.
besjnnge, v. se besynge.
CP besjæle, v. [beijæ'la] -ede ell. (poet,

sj.) -te (0ehl.L.I.124). vbs. -ing (MO. Høffd.
Psyk.4). {dannet i midten af 18. aarh. efter

ty. beseelen; jf. H. beaande og begejstre) 1)

i egl. bet.: give sjæl; give liv; gøre
levende. *rivad vil du, Taare? tie, du
Tolk af Smerte ! |

Kan Suk besiæle Men-
nesket af Leer? Ew.11.160. (kan vi) be-

gribe, hvorledes Støvet besiæles, og det

besiælede Støv kan tænke. Basth.AaT.
10. Lad den Onde træde frem, og forsøge
Opvækkelsen . . intet Liig vil han kunne
besiæle. Molb.F.175. Mennesket er ikke

Legeme og Siæl, men et besiælet Legeme.
Howitz.(MO.). Selv om den Revolution,

der foregaar ved Fødselen, ikke bestaar

i en Besjæling. Høffd.Psyk.4.jf. : En liderlig

Fraadser . . skulde besiæle (0: hans sjæl

skulde efter døden gaa over i) ikke en
Elephant; men et Sviin. Eilsch.Philhist.l5.

2) uegl. 2.1) fylde med aandeligt ell. sjæleligt

indJwld; give et bestemt aandeligt ell. sjæle-

ligt præg. *Besjæl med Kjærlighed mit

Bryst. SalmHus.529.5. Lad din Fortryllelse

besiæle Harpens Strænge. PHFrim.(MO.).
(sit) Hjem søgte han at besjæle ved flit-

tigt at samle hos sig Mænd af udmærkede
aandelige Fortrin. Ørst. VIII.186. *Din Aand
besjæler underfuld

|
Det Lave og det Høie.

Ing.RSE.VII.67. e.br.
||

part. besjælet
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brugt som ad j.: sjælfuld; beaandet. (den)
skjønne Camilla . . har De her siddet hele
Timer ligeover for, uden at tale et eneste
sandt besjælet Ord til hende. Ing.EF.III.
72. hendes besjælede Ansi^, HCAnd.IV.
278. (sj.) fuld af liv; livhg; animeret.
Legen blev tilsidst yderlig besiælet, alle

bleve muntre. Bagges.DV.X.146. 2.2) om
idé, tanke, følelse olgn.: opfylde fuldstændigt;
opildne; opflamme. Naar nu tvende
Hierter saaledes ere sammenbundne, saa
besiæles de begge af en Vilie og en Lyst.
Biehl.Maarkl.60. Slagfidur følte sig besiælet
af det vældigste Mod. 0ehlVS.21. *Han er
besjælet af en stor Idee. Hrz.D.I.219.
Drachm.SH.141.

|| f d. s. s. begejstre 2. de
Lovsange, som de omvendte, de besiælede
Pebersvende vil nynne ham til Ære. Eiv.

VII.166. *Iduns besiælede Sønner (o: dig-

terne). Oehl.L.II.52. *en Drik, som besiæled
|

Menneskets Bryst til Sang, sa.NG.207. Ing.
RSE.VI.112.
besk, adj. [he-sg]Høysg.AG.137. ('fbæsk.

Æreboe.149). intk. og adv. d. s. ell. (1. br.)

-i (Ords.27.4(Chr.VI.) 2Mos.l5.23. Rahb.
PoetF.I.143).

II
(foræld., sj.) gi. bøjnings-

former: (egl.)nom. m. besker (IIrz.Vl.l21),
(egl.) akk. m. besken (PMøll.1.16). (æda.
besk (Harp. Kr. 155), oldn. beiskr, bitter;

egl. bet. : bidende, besl. m. bide, bidsk, bitter)

I) som har en skarp, bidende smag; bitter
(mods. sød^; især: som ved sin smag vækker
væmtnelse, virker kvalmende; modbydelig
smagende; ram. t.l) (nu 1. br., jf. dog
Feilb.) i egl. bet. En mæt Sjæl vrager Hon-
ningkage; men alt Beesk (Chr.VI: beesktj
er sødt for en hungrig Sjæl. Ords. 2 7. 7.

Mon en Kilde kan udgyde af det samme
Væld sødt Vand, og beeskt (1907: besk
Vandj? Jac.3.11. (jf. PalM.YII.278). *„Jeg
tørster," sagde han og fik

|
Af Eddike

saa besk (Kingo.180 : suurj en Drik. Salm
Hu8.885.ll. (jf.: *besken Eddike Kristus
drak

|
I sin uskyldige Død. PMøll.1.16).

den Mad, som smager vel for friske Folk,
er beesk for de Syge. FrHorn. PM.ll.
Efter tolv Timers Kogning havde Massen
ikke ringeste Sukkersmag, men derimod
var den overmaade beedsk. Olufs.NyOec.
1.121. Øllet smager saa beeskt som Mal-
urt. Y80. ordsjn:: Naar Musen er mæt,
er Melet besk. Mau.6676.

\\ (nu næppe br.)

om medicin: bitter. Moth.B135. beedske
Piller. Holb.MTkr.2.

\\
(sj.) om lugt. Luften

var bedsk af Cigarrøg. JPJac.II.194. \\

besk kløver, se Kløver. 1.2) (især OJ
hilledl. *(synden) smager fuldsød udi din
Mund,

I
Men besk den bli'r om en stakket

Stund. SalmHus.930.1. 'de (har) for Skik,
|

At komme beedskt i Glædens Drik. Rahb.
PoetF.I.143. *0m de smaa de store slaas,

I
Mod Naturen, som paa Trods,

|
Gjør de

dem højlærde.
|
Det er Børne-Lærdom sur,

I

Derhos besk som Galde. Grundtv.SS.
V.637. dem, der gør sig en god Dag og
en glad Aften, fordi de har tjent Penge

ved Krigen, og dem, der brygger sig en
besk Moral deraf, at de ikke har gjort det.

VilhAnd.N.36.\\iforb. en beskdrik, kalk,
sl/ia.a.1 olgn., om en smertelig, sørgelig hændelse,

meddelelse olgn. *Achl saadan Skaal (o:

at min datter skal lære latin) er al forbeesk

I

Som man for mig vil skiencke. Holb.
Skiemt.ES': *(Loke) roste sig fræk af sin

værste Daad . .
|
Han sagde: „Jeg negter

10 det længer ikke,
|
Jeg gav Jer (o : aserne)

den beskeste Kalk at drikke (o: om Bal-
ders død). Hauch.LDR.105. *Vel har jeg
tømt saa mangen Skaal,

|
Men ingen beesk,

som den sidste (o: at englænderne havde
bortført den danske fiaade 1807). Winth.IV.
21. *Skuffelsernes bedske Drik. Schand.
SD.xxn. (dagl.:) det var (ham) en
besk snaps (o: en ubehagelig hændelse,

nyJied olgn.)
\

*Tulte (o: en høne) sagde
20 Ingenting, | hun saae han var en Laps,

|

hakked ham (o: en hane) saa med Næb og
Klø'r

; I

det var saa beesk en Snaps. Ætcfe.1.3^.

2) CJ overf. 2.1) som volder smerter, sorger;

smertelig; haard at bære; tung; byrde-
fuld, de gjorde dem deres Liv beesk
(Chr.VI: beeskt^ med allehaande Træl-
dom paa Marken. 2Mos.l.l4. jeg fandt,

hvad der var beskere end Døden: den
Kvinde, hvis Hjerte var Snarer og Garn.

30 Præd.7. 26. *En beesk Erindring om sin

tabte halve Deel (o: ægtefælle). EicIII.
119. det vil vi jo dog vel adle, at vor
Glæde maatte være sund, at vor Jul ikke
skulde bringe os et besk Nyaar. OMøll.
GK.44.

II
en besk blomme, se Blomme.

2.2) som er fuld af bitterhed, uvenlighed;

hadsk; om ytringer, følelser olgn.: have I

beesk Nid (1907: bitter Avind^ og Kiv-
agtighed i Eders Hierter, da roser Eder

40 ikke. Jac.3.14. *klog han skjuler det beske
Had. Ing.VSt.190. *Sindet bUver beesk
og bittert, naar

|
Bestandig vi maae trælle.

Hauch SK.6. en Lovprisning (der) klinger
ham værre end den bedskeste Haan. Bran-
des.III.256. hvad der var i hende af Stolt

og Besk. JPJac.1.24.
|| (1. br.) om personer;

fuld af bitre, uvenlige følelser; uvenlig:
sur. Det var Jacob Worm, der først havde
krøbet for den mægtige . . men da Grif-

so fenfeld ikke vilde befordre ham, nu var
bleven saa besk. RichPet. Kingo. (1887). 173.

(du ser) ikke lyst eller elskværdigt paa Til-

værelsen — tværtimod, du er rigtig ond
og besk. SKoch.UngKrigsmand.(1903).42.

jf. : et fremmed Kvindevæsen med . . be-
ske Smilehuller. AGnudtzm. TreSøskende.

(1912).12.
beiskadise, v. [beisga'9i(q)al (f bc-

skade, se ndfj. -ede. vbs. -else (s. d.). {ænyd.

«) beskad(ig)e, glda. beskade; jra mnt. be-
schaden, ty. beschådigen) I) tilføje
(legemlig ell. aandelig) skade; gøre for-
træd, l.i) t m. person-obj. leve udi fre-

dellighed med alle Mennisker, uden at

beskadige nogen. Brev.l724.(Bruun.FR.II.
172). jf.: den Straf, som han . . dicterede,

24*
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sigtede ikke saa meget til at refse Per-
sonen, som at betage ham Evne til at

beskadige Republiqven. Holb.Herod.a7''.
især om legemlig overlast. Tyren, et

forskrækkelig fælt og grumt Beest, som
havde beskadiget den stakkels Kokke-
Pige. Pamela. 1. 864. „Slip mig! endnu
engang, jeg vilde nødig—" — „Grusomme
Hialte, hvad vUde du nødig?" — „Be-
skadige dig." E2v.III.231. (hosjntalet) er
for beskadigede Syge og Afdanckede,
høye og lave af Krigsstanden. Seidelin.115.

(man) havde modtaget den Forsikkring,
at (hun) selv ikke var beskadiget (o: ved
stenkastene). Hauch.VI.S27. || om fortræd af
aandelig art: man beskadiger et Menneske
paa hans Siel, naar man hindrer ham i at

dyrke Forstanden. Nørreg.Naturr.131. Gud
(kan), egentlig at tale, beskadiges ligesaa
lidet ved blasphemie, som ved anden
menneskelig Ondskab. KofodA.S.71. 1.2)

om legemsdele olgn.: tilføje (især: lettere)

saar ell. kvæstelser; lædere, om han søger
mig paa Livet (eller) om han ikkun vil

be skade mine Lemmer. Holh.NF.1.44.
hendes Fod var beskadiget, den ene
Arm var forslaaet. Gylh.(1849).IX.88. be-
skadige sin Haand. MO. Højre Pegefinger
beskadiget i en Baandsav i Fabrikken.
Arh.forsikr.1907.Bilagl.26.

jf.:
*Den Rose

liig, hvor Ormene dens Blade
|

. . med
giftig Braad b e sk a d e. FHFrim.(Poet8aml.
1.17). 2) (især jur. og X) m. tings-obj.: (med
ell. uden forsæt) tilføje (noget) en skade, der

forringer dets værdi; ødelægge (delvis).

VSO. (nogle ved) stedfundne tumultuariske
Optrin beskadigede Værelser. KancSkr.
yiolSlO. Den, der forsætlig ødelægger
eller beskadiger fremmed Ejendom. Sal.

11.960.
II

især i pass.: blive forringet ell.

(delvis) ødelagt; tage skade, den Deel af

Byen, som ikke blev beskadet ved den
ofte omtalte Ildebrand. EPont.Atlas.II.144.
smst.y.21. (Tyge Bralie lod) nogle Instru-
menter tilbage, som han frygtede ved
Flygtningen (o: fra Hveen) at ville be-
skadiges. Holb.DH.II.577. *Er Frugten
ikke rigelig, og er den

|
Beskadiget, strax

Gartneren faaer Skylden. Heih.Poet.IV.265.
Daglig-Ankeret, Pligten bleve giorte ubru-
gelige, og endnu et tredie Anker blev
meget beskadiget. ArchivSøvæsen. 1.406.
Scheller.MarO. ofte om ødelæggelse (af varer)
ved havari, brand olgn.: Wolfh.MarO.548.
et parti let beskadigede stoffer udsælges
billigt

j BeskaSgelse, en. (f Be-
skadelse, se ndf.) vbs. til beskad(ig)e. 1)
til beskad(ig)e 1.Beskadels e. Eilsch.Term.
30. Drab, betydelig Beskadigelse paa
Legeme eller Helbred. Lov^Vil866.§S6.
Landbo. 1. 253.

||
(konkr.) legemlig skade.

jeg faaer en Beskadelse, der gjør mig
krumknæet. FGnldh.SS.III.37. (hesten)
havde faaet en indre Beskadigelse ved
disse vanvittige Badutspring, som den
undertiden gjorde under Beriderens Pidsk.

Grjel.B..183. 2) ('isærjur. og t) til beskad(ig)e
2: Nørreg.Naturr.130. uagtsom Brud eller

Beskadigelse af Toldlukke straffes. Goos.

III.57. Varerne (er) under Transporten
udsatte for Forringelser og Beskadigelser.
Hage.''608.

t beskaffe, v. vbs. -else (s. d.). {ænyd.
d. s.; fra mnt. ty. beschaffen, egl.: skabe,

danne) bevirke, at noget sker ell. bliver udført;

10 sørge for. Moth.S221. om (den urigtige

meddelelse) i nogen anden (avis) skulle

være indført, (har han) det Os at tilkiende-

give, og ellers at beskaffe, at det og i

slige adviser bliver revocérit. Cit.1727.

(Stolpe.D.IV.262). \ Beskaffelse, en.

{dannet som vbs. til beskaffe; foræld.) be-

skaffenhed, en vis Blodets Tilstand og
Beskaffelse. JPJac.I.lll. beskaffen,
part. adj. [be'sgaf(8)n] Høysg.AG.162. (f be-

20 skaffet, smst.171). intk. -t ell. f beskaffet

(Hørn.Moral.1.36. Heib.Pros.V.293), flt.-ne

ell. t beskaffede (se ndf.). (ænyd. d. s.; fra
ty. beschaffen, egl. perf. part. a/^beschaffen;

jf. beskaffe; nu 1. br, i talespr.) som har
visse (ved et adv. nærmere betegnede) egen-
skaber, er indrettet ell. forholder sig paa en

vis maade; af en vis art ell. natur. Lan-
dets Grund-Love ere saaledes beskaffede,

at de publiqve Sager efter dem ikke kunne
30 forrettes uden med stbor Seenfærdighed.

Holb.NF.II.62. For at vise des Øyen-
siunligere, hvorledes de gamle Romeres
. . Bøger vare beskaffede, da kand man
forestille sig deres Skikkelse udi Landkort.
Falst.Ovid.2. Alle Mennesker ere saaledes

beskafne, at de elske Frihed. VSO. At
anføre Exempler paa Feil i Stiil og Versi-

fication, anseer jeg for upassende hos en
Digter, som . . ret godt veed, hvorledes

40 begge Dele skal være beskafne. Heib.Pros.

111.191. man har dog sine egne Tanker,
formedelst at man har nogen Livserfaring

og véd, hvordan Menneskene er beskafne
i Ungdommens Tid. Schand.TJM.185. Feilb.

Il
(sj.) attrib. Saadanne, og andre lige

beskafne Samtaler. Eio.VI.240.
\\
(nu næppe

br.) i forb. det er (saaledes) beskaffent,
det forholder sig paa en vis maade; det

staar (saaledes) ttl. (det var) saaledes be-

50 skaffet, at min Madame var stundum be-

drøvet, stundum glad. Holh.Vgs.(1731).I.6.

især i forh. m. med: Moth.S221. Det er

ikke saaledes beskaffent med Alpetoppene
. . at de see høiest ud fra Dalen af. Éagges.

DV.X.42. Det er kun slet beskaffent med
hans Helbred. F-SO. Selsomt er det dog
beskaffent med Mange, der kalde sig

Christne. Mynst.Præd.II.46. paafaldende
er det . . hvorledes det egenlig er be-

60 skaffet med en stor Stads Publicum. Heib.

Pros.V.293. 19 Beskaffen-hed, en. flt.

(nu næppe br.) -er. (ænyd. d. s.; efter ty.

beschaéenheit) alle de egenskaber, om-
stændigheder ell. forhold, som er knyttet til

en ting og giver den præg; art; natur.
efter hans Løftes Beskaffenhed, som han
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haver lovet, saaledes skal han gjøre. 4Mos.
6.21. (naar Jupiter bliver forelsket, bliver

Juno) strax allarmeeret, saa maae jeg (o:

Iris) da (ned) paa Jorden for at udforske
Sagens Beskaffenhed (o: hvorledes det for-

Jwhler sig). Holb.Ul.Prol. sa.UHH.11.7.
Eto.VI.3.^ Er en Lov af den Beskaffenhed,
at alle ikke kan tænkes at ville give sit

Minde til den. Birckner.Tr.43. Mange
Kundskaber ere af den Beskaffenhed, at

de overstige den Unges Fatteevne. Mynst.
Frb.8. saa maatte dog vel Philosopnien
. . nærmere bestemme Beskaffenheden af

den bornerede Trods, der gjør Meddelelse
umulig. Kierk.V.65. jf.: saa kom hun .

.

og mange andre Piger af meget simpel
Beskaffenhed i Forhør. Schand.YV.97.

\\

t (jiir.) efter sagens befundne beskaffen-
hed, se u. befinde 2.2.

J|
(nu næppe br.) i

flt.: Høysg.AG.7. Ved en Tings Stand
eller Tilstand . . forstaaer man en Sam-
ling af de Beskaffenheder, som virkelig

findes ved en Ting. Nørreg.Naturr.1. Tin-
genes og Tidprnes Beskaffenheder. Mynst.
Hessen.6.

\\
(sj.) om tilstand i alm. : Græken-

land bestod vel af mange adskildte Stater;

men dog var Beskaffenheden denne, at

det kostede ikkun at tvinge een af de
fornemste Republiqver, for . . at giøre sig

alle de andre underdanige. Holb.IIerod.15.

II
(nu næppe br.) i forb. som det har en

egen beskaffenhed (med) olgn., det for-

Iwlder sig paa en vis maade (med). Moth.
S223. Etc. (1914). 1.8. mine fornemme
Lineamenter (betyder intet) da det mulig
kunde have samme Beskaffenhed med
mig som med Menneskene (hvor) en Grev-
indes og en Gaardskarls Søn (ofte) faar
de samme Lineamenter. PAHeib.US.4. det
maatte have en egen Beskaffenhed med
dette lille Brød. Ing.EF.VI.66. Gylb. VIII.
78. jf.: det (var) en let Sag for Stift-

amtmanden at komme efter Beskaffen-
heden med alt det øvrige i Angivelsen.
Stampe.1.432. \\ \ vide beskaffenhed
om, vide besked med. ulærde Munke og
Præster, der ingen Beskaffenhed have
vidst om de gamle Kirke-Skikke. Gram.
(KSelskSkr. 11.160). Betskaffenheds-
ord, et. (gram.; nu næppe br.) adjektiv.

HATSchønberg. Kortfattet dansk Grammatik.
(1847).4.jf.Sal.L176.

t besKaUe, v. {efter ty. beschalen,
egl: forsyne med skat) sætte skaller paa
begge sider af angelen paa kniv (gaffel olgn.),

saa der dannes et skaft; forsyne med skaft;

skafte. Knive og Gafler maae altid be-
skalles, det er forsynes med et Skaft, af

anden Materie, hvilket og skeer i Knivs-
fabrikerne, af egne Arbeidere, som kaldes
Beskallere. Hallager.241.

t beskanse, v. {ænyd. d. s.; fra mnt.
beschansen, ænht. beschanzen) omgive med
skanser; befæste; ogs. refl.: forskanse sig.

Sort.HS.G2>\ Hans leir er vel beskansedt.
Moth.S248. de Holsteener havde allevegne

ved Strandbredderne saaledes beskandsed
dem, at de Danske ingen Landgang kunde
giøre. Holb.DH.1.548.

t beskare, v. -ede. vbs. -mg. {efter holl.

bescharen, tildele; besl. m. H. beskære;
„Siges til Skibs." VSO.) tilegne sig (noget)

paa uretmæssig maade; begaa mindre tyveri;

rapse. For smaae Tyverier, eller Be-
skaringer, der ikke overgaae 2 Rdlrs.

10 Værdi, kan Skibs-Chefen sætte en vil-

kaarlig Straf . . og saa see det Beskarede
igjen erstattet. SøkrigsA.(1752).§631.
Beskatning, en. (især emb.) vbs. til

beskatte. Moth.S256. den største Del af

det offentliges ordinære Indtægter tilveje-

bringes gennem Beskatningen. IIage.H86.
Beskatningen af Jorden. Sal.XVI.35. hertil

Beskatnings-system, -væsen ofl. ||

(sj.) mere konkr.: (der hviler) paa BefoUc-
20 ningen (o : i Florents) en yderst tyngende

Beskatning. Bille.Italien.I.164. beskatte,
V. [be'sgada] -ede. vbs. -nin^ (s. d ) ell. (sj.)

-else (VSO.). {glda. d. s. (Btmkr.); fra mnt.
beschatten, jf. ty. beschåtzen; især emb.)

lægge skat paa
\\

(1. br.) m. obj., der be-

tegner skatteyderen: ansætte til at svare en
vis skat; sætte i skat. Athenen og Lace-
dæmon samlede sig Skatte i Fredstider
. . at de ikke strax skulde laane eller be-

30 skatte Borgerne i en paakommende Krig,
Schytte.IR.II.o8. jf.: et stærkt beskattet
Land. MG. i forb. højest beskattet,
om de borgere, der svarer mest i skat. GrundL
(1849).§40. spec. (i henhold til Grundl. 1866.

f36
—37, ophavet ved G^-undl.l91o ;

polit.) : de
øjestbeskattede, om landstingsvælgere,

der svarede skat af en vis indtægt (i Kbh.
4000 kr.) og som følge heraf havde privi-

legeret valgret. Munch. S. 8. de højestbe-

40 skattedes valg (o: anden afdeling af valg-

niandsvalgene , hvor kun de højestbeskattede

stemte)
\ \\ m. obj., som betegner det, hvoraf

der skal svares skat: fastsætte en vis afgift

af (noget) ; lægge skat paa. Stat og Kom-
mune (har) 27 Gange beskattet dette
simple Næringsmiddel (o: makaronien).
Bille.Italien.1.394. en stor Mangel var det
. . at industrielle og lignende Ejendomme
ikke bleve beskattede i noget rimeligt

50 Forhold til deres Værdi. Sal.XVI.36.
Besked, en. [be'sge'9] (nu kun dial.:

Beskeden. Moth.S262. Junge, „nu omstun-
der lidet brugeUgt uden i daglig Tale." F/SO.
SjællBond.138. Feilb.). uden flt. {ænyd. d.s.;

fra mnt. besche(i)tC%. bescheid^ ;jf. Afsked)

1) forstand; klogskab; kun i forb. meå
('megen olgn.) besked, (foræld., spøg.) paa
en forstandig, klog (ogs.: dygtig, kraf-
tig, udholdende) maade; forstandigt, (ofte

60 brugt overflødigt som rimord). *Hand raabte

:

Hniemænt! Tal meere med beskeed,
|
I

over slige Ord kand komme i Fortreed,
IIolb.Paars.312. *Guddommelige Usynlig-
hed,

I

Jeg elsker dig med stor Beskeed.
sa.Usynlll.e. (jf.0ehl.SH.43. Brandes.XII.
343). ^(vingerne havde torbisten) pudset med
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megen Besked
|
Alt med sin bageste Kralle.

PMøll.1.12. JHelms.Fortællinger og Digte.

(1888).216. II
m. tilknytning til. II. beskeden

2: Henricn! tal meere med Beskeed;
du skal vide, du est Laqvei hos en stor

Mand nu. Holb.Kandst.III.4. VSO. *0m
Seiren over jydske Knud

|
Med stor Be-

sked han melder;
i

Hvad han i hedensk
Land holdt ud

|
Han uden Brask fortæller.

Ing.VSt.lS8.

2) tilkendegivelse, som indeholder en
oplysning; oplysning, hvorefter man maa
rette sig; (ogs.:) svar paa en forespørgsel.
DL.2—15—7. de sendte hans Bud tilbage

uden Besked. Jud.1.11. jeg maa hen at

høre, om min Tiener Peer er kommen
med Beskeed tilbage. Holb.Tyb.II.l. (i

morgen) kan du komme igien, for at af-

hente Brevet og at høre nærmere Be-
skeed. Eic.VIII.31. *giv mig Besked,

|

kan jeg sætte mig ned. Drachm.BB.26.
Erik Grubbe sagde dertil, at han skulde
være rede til Rejsen. Med den Besked
red saa Budet hjem. JPJao.I.i^. || ordre;
befaling, de skulle straffis, som ville

nøde og tvinge Skipperen til at segle
andenstæds med dennem, end deris Be-
skeed er. DL.

i

—1—10. kort efter at

Drengen var kommen der i Tjeneste, kom
der Bud og Besked fra samme Havmand,
at nu vilde han have Kongedatteren. Sv
Grundtv.FÆ.II.171. (han havde) givet
Besked til, at hans Kuffert skulde pakkes.
IIomoS.CMA.230. jf. (om afgørende dom):
*Helvede omsonst har bruset,

|
Fik sin

Rest og fuld Beskeed. Brors.47.
J|

i forb.

indtil (•\ paa. VSO.) videre besked,
(emb., nu 1. br.) indtil der træffes anden af-
gørende bestemmelse; indtil videre. VSO. MO.
]| sige besked, (dagl.; nu 1. br.) sige en
sin mening lige ud; give et kort, tilrettevisende

svar. VSO. (de tjenestepiger) kunde sige
deres Herskab ordentlig Besked, hvis de
behandlede Tyendet, saadan som Gaard-
mændene ude paa Landet gjorde det.

Schand.SB.80. *den flittige Hustru . .
|

var meget for svag til at sige
|
Manden

alvorlig Besked. Blaum.AH.6. jf.: At sige
(eller give) een kort Beskeed, o: at snibbe
een af. VSO. samt: *„Majestæt: det være
sagt

I

her i al Ærbødighed,
|
Intet hændtes

paa min Vagt."
|
(Narren.) „Fatter! det

var ren Besked 1" Drachm.PHK.82.
3) (indgaaende) oplysning om noget hidtil

ukendt. 3.1) underretning; oplysning.
*(Herodes) sagde til Østens vise Mænd:

|

I Barnet med Flid oplede!
|
Og bringer

mig saa Besked igjen,
|
At Herren jeg

kan tilbede. Grundtv.SS.V.757. han gjorde
Rede for sig, og gav mig god og klar
Beskeed. Blich.(1846).IV.235. „hvad det
var, der ikke blev noget af, se, det kunde
jeg ikke blive klog paa." Men det var
Beskednok for F. Schand.IF.186. (han havde)
en utrættelig Trang til at skaffe sig klar,
nøjagtig . . Besked paa de Ting, som

sysselsatte ham. JLange.III.213. || vide
besked, have rede paa; have kendskab til;

være fortrolig med; ofte i forb. m. om.
Moth.S263. *Gud skal alting mage . .

j

Hånd, som veed
|
Saa god Beskeed

|
Udi

Livet og i Døden,
|
Hvad jeg har fornøden.

Brors.79. *Jeg veed
|
Kun om Sagen halv

Beskeed. Heib.Dv.43. Udraaberen veed
ikke videre Beskeed, veed blot noget

10 Løst om, hvad Bogen hedder. Kierk.V.19.
*De Stormænd vidste slet ingen Besked,

I

men saa blev Kejseren lynende vred.
Hostr.SpT.IU.14. det kneb lidt at finde
ud af det, men nu ved jeg besked til en
anden gang

j

(nu sj.) ni. præp. i: være kendt
paa et sted, kende dets indretning og forhold,

(de havde) afskediget deres Veiviser; thi

han vidste ingen Besked i Urskoven mod
Nora. Hauch.VL83. S&B.\\ \ kende be-

20 sked (med), d. s. Smaatræk af Byens Liv,
som (turisten) sjeldent agter paa, i Reglen
af den simple Grund, at han ikke heller
kender Besked med det tilsvarende hjem-
me. PDrachm.K.225. 3.2) (nu næppe br.)

konkr.: bevis olgn., der gør rede for
en persons forhold; hjemmel; skuds-
maal. Junge. MDL. i forb. pas og be-
sked: Findis nogen (subj.) Løsgængere
(obj.), eller dem, som ingen Pas, eller

30 rigtig Beskeed, have, videndis til sig at

holde, dem huse og hæle. DL.3—19—21.
VSO.

4) i forb. gøre besked, {egl.: gøre rede for
sig, jf. dog ndf. u. bet. 4.3) 4.1) f i egl. bet.

:

gøre rede for (noget). *jeg vil blive lidt

tilbage,
|
Og for Moralen giøre først Be-

skeed. Wess.89. 4.2) (nu 1. br.) om arbejde

olgn.: yde et (godt, solidt) arbejde; gøre
(god) fyldest; gøre (god) tjeneste. *Den

40 IviøUe kom for Orde,
|
I Kamp Beskeed

den gjorde,
|
Som baade Sværd og Skjold.

Gh-undtv.Saxo.1.24. (han) vandt det Lov i

Folke-Munde, at aldrig havde nogen een-
lig Kæmpe giort bedre Beskeed. sa.Snorre.

III.260. Stykkerne (o: kanonerne) gjøre
jo endnu god Besked. JBMc/i.JJ.5j!0. (smeden)
knejsede stærkt over Ambolten, fordi han
var langsynet nu. Men han kunde gøre
Besked paa et varmt Jern. JVJens.FD.81.

50 flere Skud fortalte mig, at min Jagtiælle
gjorde Besked. sa.M.II.68. || især om mad
og drikke: gøre god fyldest ved et bord; tage
(kraftigt) for sig af retterne, at giøre
god Beskeed. VSO. *Han gav sig til at

æde
I

Og gjorde fuld Besked. Grundtv.
PS.III.462. han gjorde saaledes Besked
, . at alle de øvrige Bordgjæster lagde
Kniv og Gaffel. Blich.III.d35. Derpaa tog
han Grødskeen i den store Haand og

60 gjorde Besked med Iver og god Evne.
Ing.PO.II.194. Madammen vil ingen Ting
have (o: af kaffen), men Blikkenslageren
gør Besked for dem begge. CEw.F.244.
gøre ren besked, (1. br.) spise og drikke

alt, hvad der bliver sat for en. VSO. (overf. :)

gøre kort beskea med (en), gøre
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kort ivroces med. *Jerikol med dine Mure
I

Israel gjør kort Besked. Gh-undtv.PS.IV.
480. S&B. 4.3) {vel efter ty. bescheid tun
ell. fr. faire raison i sa. bet., ell. m. grund-
bet.: give svar (jf. bet. 2); nu 1. &r.) svare

den, der drikker en til, ved selv at tømme sit

glas; drikke et glas vin (krus øl olgn.) sam-
men med (en anden), ingen (maa) nøde
hinanden tU unaturlig og umaadelig Drik-
ken, langt mindre, naar nogen ej vilde lo

eUer kunde giøre Beskeed, yppe nogen
unødig Klammeri med hannem. ChrVs
KrigsArt.§38. Kongen lod øse Viinen udi
9 . . Skaale, hvoraf han selv udtømmede
den eene, og gav de 8 til andre Herrer,
som ogsaa maatte giøre beskeed. Holb.
DH.II.793. Ch'undtv.Bjow.ll3. Vil Du være
med os i Dag, Tycho, og gjøre Besked
ved de fulde Bægere. IIauch.TB.43. Mig
synes ikke, at I gjør os rigtig Besked paa 20

met.CBernh.III.37. »Tag ditBægerl| Gjør
os Besked i Vinen. PalM.VI.83. Foruden
at gjøre Besked ved de udbragte Skaaler
drak Kapitajnen et Glas med hver især.

Goklschm.VII.268. Drachm.DD.70. jf. (om
alterkalken; sj.): en Ki'aft til at ville, hvad
Gud vil, at gøre hans Kalk Besked. MPont.
SK.95.

II
(sj.) gøre gengæld. *Nu skal jeg

. .
I

Fordømte Grenadeer! dig giøre fuld
Beskeed,

|
Og hævner jeg mig ei, saa 30

gid jeg maatte rævne! Wess.85.

beiSKedelig:, adj. se beskeden(t)lig.
I. Beskeden, en. se Besked.
II. beskeden, aii/. [he^sqe'd(Q)n]Høysg.

AG.147. superl. beskednest ell. f beskedenst
(Bahb.E.I.,299). (glda. beskedhen, forstan-
dig, passende; fra mnt. bescheden (i bet. 2
og 3 fra ty. bescheiden^; egl. perf. paii. af
mnt. bescheden (ty. bescheiden), adskille,

jf. Skedevand) 4o

f) (nu kun i jy.) som ved god besked, er

vel underrettet; forstandig; klog. disse
got Folk beviiste sig saa beskedne i at

svare paa alle mine Spørsmaale . . at jeg
ikke noksom kand . . berømme dem. EPont.
Men.1.85. MDL. Feilb.

||
(m. overgang til

bet. 2) om opførsel, ytringer olgn.: pas-
sende; sømmelig, (de skat) ære Kongens
Ret, og med beskedne Ord, skikkelige
lader og fagter . . gaa i Rette (0: optræde 50

for retten). DL.1—12—1. bruge beskeden
Opførsel. VSO.

2) om personer: som er niaadeholden i

sine tanker og ytringer; som ikke har for
store tanker om sig selv og derfor er til-

bageholdende i sin optræden og nøjsom i

sine fordringer; fordringsløs; tilbage-
holdende, en af de beskedne og grundige
Lærde. JSneed.1.181. *Efter mine ringe
Evner

|
(Jeg beskeden saa dem nævner). 60

Wes8.251. Oehl.SH.40. *Nævn ei hendes
Dyder, Famas Tunge!

J
Den Beskedne

handler du imod. sa.L.II.108. den er ikke
beskeden, men i bedste Fald et Mæhæ,
som ikke modsætter sig Angreb paa en
vigtig Sandhed, som han kan forsvare.

Gh-imdtv.TJdv.III.604. *At lappe sine Skoe,
at malke selv

|
Beskedent sine Geder.

IIauch.DV.1.83. *Beskeden som den ringe
Urt,

I
Der fjæler sig ved Egens Rødder.

W^inth.XI.23. PalM.IV.65(se ovf. sp. 104").
*der stod han saa rolig,

|
baade beskeden

og kjæk. Ploug.1313. Det er let at være
beskeden, medens man bliver rost. Bøgh.
(Folkekal.1853.14). Han var for beskeden
til at forlange, at nogen skulde lægge
Mærke til ham selv. DrachniJ^V.95. „At
han kan være saa glad, som sidder der
indelukket og slider altid." „Ja han maa
være beskeden i sine Fordringer til Li-
vet." AndNx.M.44. jf.: 'Beskeden, fra en
Mødding,

| han (o: en hane) sendte sine
Suk;

I

Tulte (0: en høne) blev saa under-
lig,

I

hun svarte med et Kluk. Rich.1.33.

II
(sj.) i forb. beskeden mod, tilbageholdende

over for. *Alt Dette var tilstrækkelig Und-
skyldning

I
Hos mig, der er mod Qvin-

derne beskeden. Heib.Poet.IV.20.

3) om ting: som i sit ydre bærer præg af,

ved sin størrelse vidner om fordringsløshed,

nøjsomJied; lidet fremtrædende ell. prun-
kende; (ogs.) ringe; tarvelig, et liUe,

beskedent Huus paa Toldbodveien. Gylb.
VIII.3. det beskedne Kirketaarn. Winth.
IX.112. nu levede han . . af en beskeden
Formue. Goldschm.Hjl.I.lOO. en beskeden
graabrun Farve. VThist.TVJ.o40. jeg har
tilladt mig at købe en ganske beskeden
Gave til Dem. KLars.GV.71. jf.: De vare
alle tre beskedent, men smagfuldt klædte.
Drachm.TJB.138. || O (negl.) om noget abstr.

(retfæi-digheden) lærer beskeden maadelig-
hed (1871 : lærer Maadehold^ og klogskab.
Visd.8.7(Chr.VI). *Beskedne Dyders varme
Yen. Ew.V.178. i beskedenste Stilhed ved-
bleve (vi) at meddele hinanden vore Tan-
ker over vore giensidige Skridt paa Kun-
stens Bane. Rahb.E.1.299. *en beskeden
Nøisomhed. Oehl.L.II.157. den beskedneste
Virksomhed til Bedste for . . Hustru og
Børn. Brandes.II.362. *den lifligste Kaffe

I
jeg nogensinde nød — tU en saa beske-

den Pris. B0rup.LN.68.
Beskeden-hed, en. i) f [II. i] klog og

maadeholden optræden, (vi maa) overveye
de ting, som os komme for øynene, altid

at forekomme (0: møde) alting med be-
skedenhed (1871: med billig Imødekom-
men overveie de Ting osv.). St.tEsth.16.5

(Chr.VI). skæmte, opføre sig med megen
Beskedenhed. VSO. 2) [IL 2] fordrings-
løshed; nøjsomhed; tilbageholdenhed.
Eilsch.Term.31. *Jeg den elskte Danske
priser,

|
At Beskedenhed han viser. Wess.

225. en Stolthed, der neppe kan være
behagelig for Gud, som elsker Beskeden-
hed og Ydmyghed. Bagges.NK.61. *Er han
for fri. Beskedenhed han lære

|
I Hand-

ling, Ord og Blik. Heib.Poet.IX.217. Min
Beskedenhed forbyder mig rigtignok at

tilstaae det — men — man opdagede hos
mig et umiskjendeligt Talent til det Tra-
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giske. Hrz.XVIII.93. i sine Fordringer er
(klittag) Beskedenheden selv. Den tager
tiltakke med den sletteste Jordbund. An-
dres. Klitf. 147. II

falsk beskedenhed:
jeg foragter den falske Beskedenhed alt

for meget tU at jeg skulde undsee mig
for at sige: je suis aussi peintre. Ew.VIIl.
139. Mon han ogsaa har forlangt (o: bedt

om at laane) de fulde 100000 (rigsdaler)?

Nei jeg er bange for, at en falsk Beske-
denhed har forført ham til at slaae Noget
af. Heib.Poet.V.242. jf.PEMull.HSl.

||

(talent.) beskedenhed er en ynglings
skønneste dyd: Mau.753. Beskedenhed
er en Ynglings skjønneste Dyd, især saa-
længe han ikke har Noget at aabenbare.
Heib.Pros.I.460. Arlaud.184. VilhAnd.AD.
148.

II
{som overs, af fr. discrétion; sj.) det

at være diskret; diskretion. „Min Profes-
sion indbringer mig Adskilligt mellem Aar
og Dag." — „Kunde man maaskee, uden
at træde Beskedenheden for nær, faae at

vide, hvormeget?" Heib.Poet. VI.300. 3) [II. 3]
(især dagl.; ofte spøg. ell. iron.) i ndtr. som
i al beskedenhed olgn., under (temmelig)
tarvelige ell. (tneget) jævne forhold ell. (leve-)

vilkaar; i al tarvelighed, kom i aften. De
faar kun et stykke smørrebrød i al be-
skedenhed

i
skønt de levede i største be-

skedenhed, kunde pengene dog ikke slaa til <

beiskedenrt)iig, adj. (ogs. beskede-
\\g). (ænyd. be^ede(n)lig, glda. beskedhe-
ligh; efter mnt. beschedeliken, adv.; paa-
virket i form af ænht. bescheidenlich og
II. beskeden) 1) f som gør udførlig rede

for noget; forstaaelig; klar; tydelig.
saaledis, at den Præst, som er paa det
Stæd, hvor Synden er bedreven, be-
skedentlig tilkiendegiver den heele Sags
Omstændigheder og Lejligheder. DL.2—
9—20. 2) t d. s. s. II. beskeden 1. en from og
god mand, hæderlig af aasyn, og sagtmo-
dig i adfærd, og som talede beskedentlig
(1871: med Værdighed;. 2Makk.lo.l2(Ckr.
VI). *Hør hvor beskedentlig dend Danske
Bonde taler

|
Ved Tropos og Figur hånd

sin Discours aimailer. Gratulationsversl708.
(Nysted.RJietor.64). 3) (poet, foræld.) d.s.s.

II. beskeden 2. Beske de ntli g. Moth.S263.
*bliv beskedenlig

| Og veltilfreds paa dit

anviste Sæde. Bllch.D.II.201. *0g nar jeg
atter redelig

|
lagt ud til frejdig Fart,

|

da byder jeg beskedelig
|
i Skuden Dig

en Part. Drachm.RR.130. f -hed, en. til

beskedentlig 3: den store Venlighed og
Beskedentlighed, hvormed han hilsede mig.
Ew.VI.8o.
beiskele, v. [be'sge-'la] -ede. (efter ty.

beschålen, afl. af mht. schel, oht. scelo (jf.
ty. schål-, schellhengstj, beskeler; oprindelse
usikker; sj., nu næppe br.) om hingst: be-
dække. CHHolten.O.Wl. Beskeler, en.
[be'sge'lar] {efter ty. beschåler; landbr.)
hingst, som bruges til bedækning; avlshingst,
(de) til Beskeelere udsøgte Hengster. PI.
''!vil780.§2. Landbo. II. 598. BerlTkWU

1905.M.3.sp.6. Beskeler-syge, en. (vet,

landbr.) smitsom sygdom hos hesten, der over-

føres ved parringen. LandmB.II.3o8. Landb
0.1.233.

beskeligfen), a(ii;.['be""^sg8li] {ænyd.
d.s. ; bibl., foræld.) til besk 2.\: bittert, hunvar
beskeligen bedrøvet i Sjælen. lSam.1.10.
jeg vil beskeligen græde. Es.22.4.

|| jf.
besk 2.2 slutn.: alle mine Drømmes rige,

10 ranke Haab, dem blæste (tvivlen) bort med
sin bedskelig smilendes Mund. JP.Iac.I.
238. Besk-hed, en. 1) [l.i] (nu næppe
br.) bitterhed, denne Beedskhed (o: i S'uk-

kerets smag) beroer paa Syrens Virkning.
0lufs.Nydec.I.121. Malurtens, Galdens,
Beeskhed. VSO. 2) [2] O overf. 2.1) [2.i]

det Vand, som gjør Forbandelse, skal

komme i hende, til Beeskhed (Chr.VI:
blive hende til beskhederj. 4Mos.o.24. Dø-

ia dens Beeskhed er bortveget. lSam.lo.32.
i din Mund vil et sørgeligt Budskab tabe
meget af sin Beskhed. Ing.EF.I.91. 2.2)

[2.2] om følelser, ytringer olgn. : Paa samme
Tid udbrød en anden Pennefeide med
saadan Beedskhed, at man mindst skulde
forudsige, de stridende Parter skulde om-
sider bUve . . Venner. Rahb.E.III.lol. (hun)
talte med Beeskhed og Had om sin Ægte-
herre. HCAnd.VIII.169. VVed.R.28. ]\(sj.)

30 mere konkr. : bitre, hadefulde ord. Deres
Mund er fuld af Forbandelser og Beesk-
hed. Rom.3.14.
beskide, v. [be'sgi'åa] præt. -sked;

part. -skidt. {ænyd. d.s.; efter mnt. beschi-
ten; jf. beskidt; vulg., 1. br.) tilsøle (med
ekskrementer); overskide. Det er en slem
fugl, som beskider sin egen rede. Moth.S
291. VSO. MO. Feilb. i ordspil m. adj. be-
skidt: Livet æ' en Barneskjorte — kort

40 og beskidt! StormP.T.65. beskidt, part.

adj. [be'sgirf] {egl. perf. part. af beskide;
dagl., næsten vidg)\)snavset; skiden. Moth.
S291. Et Par beskidte Næver, Mansketter.
VSO. det er saadant et beskidt Arbejde
mange Gange (at være røgter). Schand.A.
258. JVJens.H.78(se u. Bavian 2.1^. han
pakker sit Smørrebrød ind i Avispapir,
og han er altid beskidt. ChrEngelst.LD.lO.
det er ganske forkasteligt at klumpe Bør-

50 nene sammen og saa tilmed i noget snav-
set beskidt Sand (o: paa en offentlig lege-

plads). Kbh.^^lsl918.3.sp.2. 2) xiegl; især i

faste forb. som komme beskidt fra no-
get, komme daarligt fra noget, man har
paataget sig; faa skam af. VSO. Gadeordb.^
(en) beskidt kæft, mund, grov, ond-

skabsfuld tale, maade at tale paa. Veltalende
var Grep . . ikke, thi han havde kun en
slem, beskidt Kiæft. Qrundtv.Saxo.1.233.

60 hvad man kalder ved gammel Strand (o:

blandt fiskerkoner) at bruge en beskidt
Kjæft. sa.Breve.ll. Schand.O.II.307. han
havde brugt beskidt Mund om Kongen.
Pont.F 11.91. jf.: nu kommer I her med
jerre beskidte Ord og vil svine baade ham
og mig (til). Wied.AT238. || om foretagendey
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handlemaade olgn.: tarvelig (i moralsk hen-

seende); gemen, det har været en indbrin-
gende, men til gengæld temmelig beskidt
forretning

j
udslag af en beskidt tanke-

gang I

jf.
JYJens.IV.176.

beskikke, v. [be'sgiga; (nu mindre
Ir.) be'sgega] Høysg.AG.41. -ede. vbs. -else

(s.d.) ell. -ning (s.d.). {ænyd.d.s.; framnt.
bescnicken)

Eder Riget, ligesom min Fader beskikkede
(1907: har tildelt^ mig det, at I skulle æde
og drikke ved mit Bord i mit Rige. Imc.
22.29. jf.: mon (gud) kunde og give brød?
mon hånd kunde beskikke (1871: skaffeø
kiød for sit folk? Ps. 78.30(^0^^71;.

||
(især

overf.) tildele (en vis skæbne); beskære
(en vis lod); tilskikke, giv mig ikke Ar-
mod eller Rigdom, men tildeel mig mit

1) egl: sætte i den tilbørlige skik og orden, lo beskikkede Brød. Ords.30.8. da kunde hver
1.1) indrette paa en vis maade; ordne, (præ-

sten skal) alting saaledis beskikke, at intet

i hans Fraværelse bliver i Embedet for-

sømt. DL.2—11—8. den, der lader be-
skikke sig (1871 : lader sig . . udhulej en
bolig i klippen. Es.22.16(Chr.VI). jf. f:
At beskikke heste o: at skrabe og børste,

og give dem foer. Moth.^B213. VSO. nu
næppe br. uden for forb. beskikke sit

med Lyst gaae til Sit: tO sin beskikkede
Syssel og Dont. Grundtv.Udv.IlI.623. de
særegne Pligter, som det Dig i Livet be-
skikkede Kald paalægger Dig. Schand.TF.
1.63. Ibsen, hvem den ublide Skæbne synes
at være beskikket . . at skulle godtgøre
Vendepunkter i Udviklingen. Brandes.III.
259. m. overgang til 2.1 : *Selv nu han
aned intet Godt, (

Beskikket hid til Konge-
hus, (efter 2Kg.20.1; især højtid.) ordne 20 slot. Winth.Y.98. 1.3) f om øvrighed olgn.

sine sager, før man dør. beskik dit Huus
og vent Døden. Ing.EM.III.187. (han)
havde tænkt paa at gjøre Testament og
beskikke sit Huus. CBernh.VII.85. Drachm.
DD.114. (sj.) i egl. bet: *Til mindste Terne
hun gjestmild nikker

|
Og travl det reen-

lige Huus beskikker. Ing.VSt.164.
|| f m.

præp. til: indrette til et bestemt brug; be-

stemme til et vist formaal. (til kirkedaab

anordne (ved lov, kundgørelse olgn.); fore-
skrive; fastsætte, (jf. bet. l.i). Kongen
haver og eene Høyeste Magt . . at be-
skikke og anordne ald Kirke og Guds-
tieniste. I)L.l—1—1. Vee dem, som be-
skikke uretfærdige skikke (1871: give
ugudelige LoveJ. Es.l0.1(Chr.VI). Kongen
havde beskikket adskilligt i de Pladser,
hånd havde indtaget. KSelskSkr.V.64. 1.4)

maa) ej brugis noget Kar, Fad, eller Bek- 30 'ni. person-obj.: udpege ell. udtage til et vist

ken, som til anden Brug i Husene ere
beskikkede. Z)jL.5—5—3. de underjordiske
Kammere have været beskikkede til Kon-
gernes .. Begravelser. Holb.JH.1.97. de
tvende omtalte Pavillons haver Husets
Eyer . . beskikket, paa den høyre Haand,
til sit Bibliothek, paa den venstre, til sit

Natural-Cabinet. ÉPont. Atlas. II. 188. jf.-
Bede-Dage ere derfore og tillige Faste

formaal; udvælge, de Øvrigheder, som
ere, haver Gud beskikket (1907: ere ind-
satte af Gud;. Bom.13.1. Valkyrier . . reed
til alle Feltslag, og beskikkede dem der
skulde døe. Ew. III. 343. jf.: jeg er be-
skikket (1907: bleven sat tu; en Prædiker
og Apostel . . en Hedningernes Lærer,
lTim.2.7. (nu kun emb.:) ansætte som em-
bedsmand; sætte til at udføre et kald, hverv

Dage; fordi Faste befordrer Bønnen, og 40 olgn.; udnævne; „kalde". Superintenden
har Kirken beskikket visse Dage til disse
hellige Øvelser. Eilsch.Philhist.6. Spectator.

301. 1.2)03 (nul.br.) om en højere magt
(gud, forsynet): bestemme. Dermaaedog
være . . noget, som beskikker og indretter
alle Hendelser paa Jorden. Eilsch.Philhist.

36. *Men hvad du beskikker,
|
O Him-

mel, det skee. Eio.V.319. Haver du ikke
hørt, at jeg haver gjort dette for lang Tid

terne skulle være Ulastelige, ikke allee-

niste naar de til Embedet lorordnis, men
og siden naar de dertil ere beskikkede.
DL.2—17—23. Man tillader ikke alene en
Misdæder at forsvare sig, men beskikker
ham ..YoxsvBiV.JSneed.VIII.208. Er Thron-
følgeren umyndig . . udnævner den for-

enede Rigsdag Rigsforstanderen og be-
skikker Formynderskabet. Grundl.(1849).

siden, at jeg haver beskikket (Chr.VI: 50 §15. jf. f: Kongernes Regale havde til-

dannet; det i gamle Dage? 2Kg.l9.25. jf
(spøg.): *Hvis Gud ei havde saa beskikket,

I
At Bondens Sæk var daarligt flikket;

|

Saa langs ad Veien dryssed Sæden. Winth.
11.255.

II
i udtr. som: det er beskikket,

det er saaledes bestemt (af gud, skæbnen).
Menneskens Søn gaaer vel hen, som det
er beskikket. Luc. 22. 22. *Hvis saa be-
skikket er, hvis det er eders skiæbne.

forn stedse været at beskikke (0: besætte)

alle Rigets høye Embeder. Holb.DH.III.13.

II
beskikket censor, anklager olgn.,

person, som af myndighederne er udnævnt
til at varetage hvervet som censor osv. jf.
(spøg.): Ivan— Familjens beskikkede Cere-
monimester— udfærdigede . . et formeligt
Festprogram. Pont.LP.Vl.3. \[m.præp. til:

udpege ell. udnævne til. forud beskikkede
At I paa Havets Bund skal hvile eåers 60 (1819: bestemte; (han) os til sønlig ud-
Been. Holb.Paars.lS. \\ beskikke en no
get, bestemme noget for en; tildele en noget
som gave. jeg vil ikke mere lade Israels
fod vige af landet, som jeg beskikkede
(1871: bestemte for; deres fædre. 2Krøn.
33.8(Chr.VI). jeg beskikker ('i90 7.-tildeler;

Reirtrykt«/iol919

kaarelse. Ephes.l. 5(Chr.VI). Her er den
Person, som Himmelen har beskikket dig
til Ægtefælle. Holb.Masc.II.4. den eene er
beskikked til at være nær ved tronen,
den anden til at følge ploven. Rothe.KF.
117. (især emb.:) det harver behaget Gud

25
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og Hans Majestæt at beskikke mig til at

være Professor ved Universitetet. Gi-am.

Breve.l. Ingen kan beskikkes til Embeds-
mand, som ikke har Indfødsret. Grundl.

(1849). §22. Kongen har den Ilte Maj ..

allernaadigst besMkket hidtilværende Ka-
teket . . N. N. til Sognepræst. BerlTid.'Vs
1905.M.l.sp.6. 1.5) (især relig.; nu næppe
br.) berede, omvende fædrenes hierter til

børnene, og de ulydige til de retfærdiges
forstand, at beskikke (1819 :hereåe) Her-
ren et tilberedt folk. Luc.l.l7(Chr.VI). han
skal ved Guds Hjælp beskikke sin Sjæl
tU Ydmyghed. Kierk.III.298. smst.VI.203.
|l t berede til døden; berette, (han) var
desparat (o: haabløst) siug og af Præsten
beskikket til Døden. Gram.Breve.276. 1.6)

f refl.: berede sig til at begive sig af sted

ell. til at fremstille sig for nogen. Herre!
du skal tilig om morgenen høre min røst;

jeg vil beskikke mig (1871 : fremstille mig)
tilig om morgenen for dig. Ps.5.4(Chr.VI).
Dersom du kand, saa giv mig svarigien;
beskik dig (1871 : rust dig^ for mit ansigt,

og fremstil dig. Job.33.5(Chr.VI). *af hans
Nærmeste vist ei Faa | Sig hid til hans
Fest beskikke. Heib.Poet.IX.183.

2) sende; udsende. 2.1) f i egl. bet.:

sende. Bliv da her med de Ryttere, som
vi beskicker dig. Holb.Ul.III.4. jeg be-
skikkede min Datter (perlerne) til Brude-
skjænk. Grundtv.PS. 1.422. Saa blev da
Fioretta beskikket til en anden Stad. Blich.

11.124. jf. bet. 1.4: Herren beskikkede en
stor Fisk til at opsluge Jonas, Jon.2.1. 2.2)

(jur., foræld.) sende bud til nogen (ved vid-

ner, stævningsmænd) for at gøre ham en
meddelelse, afæske ham en forklaring;
stævne (for sig ell. for retten). Dersom
ellers nogen paa Præsten, eller hans Med-
hielpere, skielder, eller nogen af dem for

deris velmeente hemmelig Advarsel og
Refselse beskikker. DL.2—9—25. I skal
strax . . lade Apothekeren beskikke . . Kla-
gen skal opsættes paa den Maade. Holb.
GW.(l 724).18sc. derpaa lod han (o : klageren)
Sagvolderen trende Gange med to Mænd
beskikke og indstævne. Grundtv.Saxo.II.
321. Sal.II.960. jf.: *hvor To i Bønnen
ham (o: Jesus) beskikke,

| Véere brat han
vil der midt iblandt. Grundtv.SS.1.48.

3) (efter ty. beschicken; egl.: bringe i or-

den, jf. bet. 1; fagl.) forsyne malm med en
tilsætning af mineraler (kalk, kiselsyre

olgn.), som fremmer smeltningen, (bjergv.:)

(myremalme) mangle i deres Sammensæt-
ning saadanne Dele, som skulde befordre
Smeltningen, derfor de bør beskikkes med
andre Malme. Brunnich.MN.40. Der be-
skikkes lagvis (o: i en masovn), tidligere
var det med Brændsel først, Malm oven-
paa, med den lukkede Gigt er nu ofte
Malmen nederst. Wagn.Tekn.341. I| (mønt.)
sætte ringere metal (fx. kobber) tit sølv ell.

guld for at give det haardhed, fasthed; le-
gere. Hallager.361. CollO.

Beskikkelse, en. vbs. til beskikke.
1) til beskikke 1. 1.1) f til beskikke l.i.

Moth.S300. jf. : I (o : jøderne) . . annammede
loven ved Engles beskikkelser (1819: Be-
sørgelsej, og have ikke holdet den! ApG.
7.53(Chr.Vl). 1.2) (især højtid.) til beskikke
1.2: bestemmelse; tilskikkelse; skæbne
ell. lod, der tildeles (nogen). Guds Beskik-
kelse. Høysg.S.184. Er (synden) ogsaa for-

10 ordnet af Gud . .? Er det en nødvendig,
en uundgaaelig Beskikkelse, at Mennesket
skal falde i Synd. Mynst.Betr.1.229. smst.

97. veed han min Skjæbne, saa lad ham be-
holde sin Viisdom for sig selv! . . Intet

Menneske skal vide sin Beskikkelse. Ing.
VS.I.144. "Mit gamle Øie Fremtidsslægter
søger

; |
Jeg forsker iBeskikkelsernesBøger.

sa.BSE.VI.28. Jeg vidste jo, at det var
Herrens Beskikkelse over mig, at jeg skulde

å) i Slaveriet. Sibb.II.247. 1.3) (emb.) til be-
skikke 1.4: det at ansætte nogen som embeds-
mand; kaldelse. Holb.NF.II.69. LovNr.l6
^''1x1872. Lærernes Beskikkelse sker i Reg-
len ved Samvirken mellem kommunale
og Statsmyndigheder. SaL 71.805. 2) (jur.)

til beskikke 2.2. DL.2—9—24. Hage.''384.

nu især om en mundtlig opfordring (v. hj.

af notarius publicus ell. stævnevidner) til en
debitor om at betale. DL.5—14—4. Pl.«/il823.

30 §6. Som Afbrydelseshandlinger (o: ved
forældelse af en fordring) fra Kreditors Side
nævner Loven Opsigelse, Beskikkelse.
Hage.^279. Beskikkelses-brev, et.

[1.3] (emb.; foræld.) kaldsbrev. KancSkr.'^*/ii

1814. Saaledes lyder det Kongelige Be-
skikkelses-Brev. (Bestallingen oplæstes).

Mynst.BlS.III.90. -mand, en. [2] (jur.;

foræld.) om stævnevidner. Holb.llJ.V.6. sa.

GW.IV.IO. „Men der kommer tvende
40 Mænd." — „Det er vel ikke Beskikkelses
Mænd." — „Nei, de ere aldt for ydmyge
dertil." Wiwet.D.75. VSO. MO. -stand,
en. [1.2] (poet, sj.) *Jeg døer — og jeg
veed hvad Time det skeer:

|
Det skeer i

Beskikkelsesstunden. Ing.BSE.VII.227. f
-vidne, et. [2] (jur., foræld.) d.s.s. -mand.
Beskikkelsis Vidner, om hvis dem svaris,

bør til Tinge med Eed at bekræfftis, der-

som de imodsigis. DL.l—13—23. Nørreg.

^ Privatr.VI.66. VSO. Beskikning, en.

(sj. Beskiktning. Sal. 11.960). vbs. til be-
skikke. VSO.

Il
især (bjergv., mønt.) til be-

skikke 3: Hallager.364. man begynder (o:

ved smeltningen) med lette Beskikninger
af Malm, som efterhaanden gaa over til

normale. Wagn. Tekn. 341. (konkr.:) metal,

mineral, der bruges som tilsætning. Briinnich.

M.249. en Beskikning af Kviksølv. OpfB.'
III.211. ogs. om den ved tilsætningen op-

60 staaede blanding, det kan undertiden lykkes
at faa en Blanding (af forskellige malme),
Beskikning, som smelter let uden al frem-
med Tilsætning. OpfB.^V.71. Sal.II.960.

CP beskinne, v. [be'sgen'a] -ede. {jf.

ty. bescheinen) kaste sine straaler paa; op-
lyse ved sit skin; skinne paa. Moth.S314.
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at Solens prægtige Straaler kan beskinne
saadant et Umenneske. Ew.VII.58. Den
Gamle lod sig bære . . udenfor Huusdøren
. . for at beskinnes af de røde Aftenstraaler.
Oehl.Tieck.I.310. Grundtv.0ptr.II.53. Ing.P.
111. jf.: Han gaar om Aftenen med sin
Hustru paa de maanebeskinnede Pladser.
Brachm.VILSl.
beskne, v. ['be-sgna] (ænyd. d. s., fsv.

beskna, no. beiskna) blive besk, bitter;

t i egl. bet.: Mælken begynder at beeskne.
V80.

II
(sj.) overf.: (hun) sad i den lille,

lave Stue med de grønne Ruder og bedsk-
nedes til. Hun sad og sydede sin Sjæl op
i en stadig voksende Arrigskab mod alle

Mennesker. JAnkerLarsen.LivetsUbønhørlig-
hed.(1905).45.

beskoi v'. [be'sgo'] -ede. « VS0.1793;
«fterty.heschMhen)forsgne med sko; i egl.

bet. (sj.): et Par beskoéde Fødder. Blich.

IV.108. jf. (spøg.): *Jeg (o: en spadserestok)

gaaer med Knap og er beskoet. Winth.ED.
36.

II (1. br.) lægge sko paa en hest; sko;
beslaa. Hauch.V.323. *Med Sølv er Hestens
Hov beskoet

| Og Vognens Hjul beslaaet.
Winth.I V.43. *Jeg, og min Pegasus — om
I vil tro'et —

|
bU'r nu moralsk beslaaet

og beskoet. Drachm.DJ.I.313. Recke.BB.76.
G) beskoTet, part. adj. [be'sgå-'va^] (1.

br.) som er dækket af skov(e) ; sko vbev okset.
de beskovede Biergrygge.Bagges.D V. VIII.
404. Bagger.11.467.
beskrive, v. [be'sgri-'va] beskrive.

Høysg.AG.26. præt. -skrev; part. -skrevet.
vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.). (ænyd. d. s.,

glda. (part, best. f.) beskreffne; efter mnt.
besc(h)riven, jf. ty. beschreiben)

O GJ fylde (et stykke papir olgn.) med
skrift; skrive paa; især i part. beskre-
vet (mx)ds. ubeskrevet), en Bog, beskreven
(Chr.VI: skreven) inden og uden, og be-
seglet med syv Segl. Aab.5.1. (jeg saa) at
det var et beskrevet Stykke Papir, og
læste det. Goldschm.VIII.126. hun havde
mere Lyst til blot at sende det hvide
Blad, end til selv at beskrive det. Brandes.
Goe.II.164. (bæltet) var helt beskrevet med
mange Bogstaver. SMich.HB.112. jf. (poet.,

sj.): *(pilgrimmen) havde med sin Sved,
sit Blod

I
Den lange Vej beskrevet,

| Dog
var, langt mer end Haand og Fod

|
Hans

Hjærte sønderrevet. Grundtv.SS.IV.182.
2) gøre en skriftlig optegnelse om noget;

optegne (beretning, navn olgn.); nedskrive;
føre i pennen. 2.1) (foræld.) i egl. bet.: op-
tegne; nedskrive; skrive, naar vor Hi-
storie bliver beskreven . . saa skal dit
Navn med din Berømmelse ogsaa blive
indført derudi. IIolb.DB.V.3. skal vi nu
vente til slig hæderlig Underhandling er
beskrevet og beseglet. Ing.VS.III.159.
det er Kongens . . udtrykkelige Befaling,
og I have seet det beskrevet og bekræftet
med Navns Underskrift. Hauch.III.399.
jf t: *Efter Du stod op af Døde,

| Ste-
phan første Martyr blev,

|
Han frivillig

vilde bløde,
|
Med sit Blod sin Troe be-

skrev (o: beseglede). Kingo.204.
\\
part. be-

skrevet brugt som adj. (nu kun jur.) om
dom, dokument olgn.: udfærdiget skrift-
lig;nedskrev et. Opsettelsen givis dog ikke
beskreven, med mindre det af Parterne
begæris. DL.1—4—24. Præsterne (skal)
give alle Skudsmaal (o: til tjenestefolk) be-
skrevne under deris Hænder og Zigneter.

10 smst.3—19—10. (han) begierte og siden
Prædickenen af Mag. Zimmer beskreven,
som og endnu vil findes iblant dend Bog-
Samling, ieg efterlod. Seidelin.lO. (jeg ud-
beder) mig kun endnu den Godhed, at De
vil skaffe mig hele Sagen beskrevet. PA
IIeib.(FruHeU).KG.20). Eden sendes os be-
skreven (o: i skriftlig form). Blich.II.57 7.

Dommen og Domsakten (skal) paa For-
langende gives beskreven. Lov(Till.)Nr.2

20 ^*lil882. Rosenkrantz.BII.218. m. overgang
til 3: *Han har efterladt beskrevet

| Vort
Klosters Historie. Hrz.XI.4.

|j f talem.:

han giver ikke sine ord beskre-
vet olgn., overvejer ikke sine ord. Moth.S
357. VSO. Mau.7277. give en sit pas
beskrevet, give en ordentlig overhaling;
sige (en) besked. De som driste sig til at

agere Poeter, skjønt de ikkun har lært at
ud-copiere Breve . . har jeg givet deres

30 Pas beskreved. FrIIom.PM.4. VSO. 2.2)

t optage skriftlig fortegnelse over (noget);
om gods, ejendom olgn.: optage fortegnelse
over, for at gøre udlæg i det; „skrive". Moth.
S356. Der efter blef huer deres Formufve
beskrefven, og ført til Bogs. Wing.Curt.
69. *alt hans Gods blev af hans Creditor
beskrevet. FrRorn.SomnPoet.86. VSO. j| om
personer: optage fortegnelse over et lands, en
bys indbyggere; holde mandtal over; ind-

40 skrive, alle gik, at lade beskrive sig (1819:
lade sig indskrive^, hver til sin egen stad.
Luc. 2. 3(Chr.VI). især i forb. beskrive
til skat, optage i skattelisterne; ansætte
til skat. Moth.S356. Høysg.S.298. Borgerne
i Byen . . skulde beskrives til Indkomst-
skat. Winth.VIII.253.

3) give en anskuelig og udførlig (skriftlig)

skildring af; give en fremstilling af en tings

egenskaber, udseende osv.; fremstille; skii-

so dre. (Josva) sagde: gaaer og vandrer om
i Landet og beskriver det og kommer til-

bage til mig (, og mændene) beskreve det i

en bog. Jos.18.8. (jeg maa) først beskrive
og forklare, hvad en Proposition (er).

Høysg.AG.150. (den) opkomne Hungersnød
. . beskrives med stærke . . Træk. Molb.
DH.II.141. Viborg Amt. Beskrevet efter

Opfordring. Blich.(bogtitel.l839). || om
mundtlig fremstilling: Hvor forlibt den

60 gode Eraste blev, da hånd hørdte den
Madame beskrives. Holb.Vgs.(1731).III.2.

Schand.IF.57. taleren beskrev hjemrejsen
meget udførligt

i || ofte i forb. m. en næg-
telse (jf. ubeskrivelig) ; Gadernes Ureenhed
er saa stor, at dend ikke kand fortælles,

afmales og beskrives. Holb.Bars.II.7. (kær-

25*
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lighed) er noget, som man ikke kand be-
skrive. sa.Masc.IlA. han har en stor Fa-
milie, og er saa fattig, at det ikke er at

beskrive. JSneed.IlI.365. menneskelig Tale
(kan) ikke beskrive (guds herlighed). Mynst.
Betr.I.165. )\part. beskrivende brugtsom
adj., (som gengivelse af:) deskriptiv. Den
malerisk-beskrivende Poesi blev navnlig
uddannet af Englænderne (klassisk Ek-
sempel: Thomson's „Aarstiderne"). Sal.II.

961. Deskriptivgeometri eller Beskrivende
Geometri. smstTV.162.

4) aftegne (en cirkel, figur olgn.)
||
(nu

næppe hr.) mat. : Mathematikeren beskriver
en Cirkel. Kierk.VII.372. jf.: han løftede
sin Stav iveiret og beskrev en stor Kreds
paa Himlen. IIrz.IX.155. (sj.:) Kulsoens
Pande beskrev en uafbrudt Række af

Rynker. Etlar.DY.73. \\ især (fys., astr.):

beskrive en bane, cirkel olgn., om et

legeme: under sin bevægelse aftegne ell.

danne en figur; gennemløbe en bane. den
Cirkel som (jorden) ved denne sin Bevæ-
gelse beskrev. Kraft.(KSelskSkr.IIL266).
den bortkastede Kringle (blev) ikke aliene
. . hængende i Luften, men — o Under I

—
begyndte endog at beskrive en Cirkelrundt
omkring mig. Bagges.NE.9. (overf.:) Nu
opdagede han, at han havde beskrevet en
krum Linie tilbage mod Byen. Schand.F.
292. Toget beskrev en stor Bue og gik
lige ind i det mest brændende gyldne af

Himlen. JVJens.D.6.
Beskrivelse, en. flt. (kun i bet. 2)

-r. egl. vbs. til beskrive. 1) til beskrive 2.

1.1) (jur.) til bet. 2.1 : udfærdigelse af akter,

dokumenter; ogs. (mere konkr.): udskrift;
afskrift (jf. Aktsbeskrivelse;. Moth.S360.
Stampe.I.261. For Vurderingsforretningens
Beskrivelse erlægges til Øvrigheden et

Gebyr af 32 ji. Lov^V*1869.§ll. 1.2) f til

beskrive 2.2: Der er giort Beskrivelse hos
ham paa alt, hvad han eier og har. Y80.
II det at holde mandtal; indskrivning.
Denne beskrivelse (1819: Indskrivning^
var den første, som skede, der Cyrenius
var landsherre i Syrien. Luc.2.2(Chr.VI).

II
udskrivning af skatter. Efter denne op-

stod Judas . . i beskrivelsens (1819: Skatte-
Beskrivningens; 1907: Skatteindskrivnin-
gens; dage. ApG.5.37(Chr.VI). Udi Be-
gyndelsen vilde Jøderne ikke vide af no-
gen Beskrivelse at sige. AReyersen.Overs.
afJosephus.(1750).11.441. især i forb. be-
skrivelse til skat: M.oth.8360. Spectator.
236. 2) til beskrive 3: det at give en skil-
dring, fremstilling (af noget); især i

forb. m. af ^t paa. IIøysg.AG.16.—sj.: over.
Ørst.Br.I.17. Heib.Pros.III.84). Bolb.MTkr.
130. Dersom Geistligheden i Provincerne
efterhaanden gav os udførlige Efterret-
ninger af Rigets adskillige Deele, skulde
vi omsider faae en fuldstændig Beskrivelse
af hele Landet, JSneed.II.105. *en saa yn-
dig (glut)

I
At al Beskrivelse paa hende

blev for lang. Bagges.I.117. det fornøiede

ham at høre de prægtige Beskrivelser over
Byen, Slottet og Haven. HCAnd.V.283.

||

i forb. (det er) over al beskrivelse, det
overgaar ell. spotter al (enhver) be-
skrivelse olgn., (det er) ikke til at beskrive,

ubeskriveligt. Udsigten over Fjorden (var)
over al Beskrivelse herlig. Ing.EF.IV.43.
*Véd I, hvad jeg er:

|
forelsket over al

Beskrivelse. Drachm.1001N.77. Hvad ende-
10 lig Kyskhedsløftet angik, saa var Tilstan-
den (o: i Maribo jomfrukloster) over al Be-
skrivelse slet. Tr'oelsL.XII.186. deres Kort-
synethed, deres Uduelighed . . overgik
al Beskrivelse. Hauch.VIL263. Stuen (var)
i en Forfatning, som spotter al Beskrivelse,
alt laa hulter til bulter. SdjySold.60. \\ O
konkr.: skreven beretning (om) ell. skildring

(af noget). I skulle beskrive Landet og
dele det i syv Dele og føre Beskrivelsen

20 herhid til mig. Jos.18.6. O.'s ryssiske og
persianske Beskrivelse. Æreboe.89. Beskri-
velse over den . . fyrgterlige store Ilde-
brand 1728. Beiser.(bogtitel.l784). Hexa-
émeron (en Beskrivelse over Verdens
Skabelse i sex Dage). Heib.Pros.III.84.
Beskrivelse af Bagladeriffel IS^Vse. (bogtitel.

1899). Beskriver, en. (1. br., jf. vAph.
(1759).). til beskrive 3: Vist er det, at
Mynten aldrig kunde finde nogen elendi-

30 gere Beskriver end i mig. Bagges.L.I.121.
Gorki er en Beskriver og en Sjælekender.
Brandes.X.609. f Beskrivning^ , en.

vbs. til beskrive. VSO. i) d. s. s. Beskri-
velse 1.2. Moth.S362. ApG.5.37(se u. Be-
skrivelse i.i). 2) d. s. s. Beskrivelse 2. Moth.
S362. *vi give skal en ny

|
Beskrivning

over sligt, hvormed man sig til Hofve
|

Kand giøre angenem. Holb.Paars.36. leg
nu dette dertil, saa har du een Beskriv-

40 ning paa de fornødenste Omstændigheeder.
Ji?PaMWi.iV.50. Beskrivningen afdisseFolks
enkelte Stater. Kraft.VF.)(2^-

t beskrsenke, v. vbs. -ning. {fra ty.

beschranken) sætte skranker, grænser for;
begrænse, (uegl.:) Men Grad | Af Frihed^
Loven giver i en fælles

|
Beskrænkning.

Bagges.V.15. *Beskrænket er min Tid; mit
Hverv er stort. Grundtv.PS.IV.570. *Dog
beskrænker | Sjælens Slør den kjække

50 Tænker (o: Tyge Brahe). Blich.D.II.76.

hans Magt burde beskrænkes. PMøll.II.153.
den, der vil skrive en Afhandling, tænker
sig en Titel og beskrænkes deraf, beher-
skes af sit eget Begreb, smst.333.

besk-sad, adj. (sj.) bittersød. *Et besk-
sødt Minde. Marton.HB.137. -sede, en.

(ogs. Beske(n)sød(e), Besk-og-sød.
JTusch.341. Feilb.) 2( (nu kun dial.) bittersød

natskygae; bittersøde; Solanum dulcamara L.
60 JTusch. 228. 341. vAph.Nath.1.347. Rahb.

Tilsk.l798.814.

Beskub, subst. [be'sgo&] (f Beskuf.
Grundtv.Snorre.I.l 73). {egl. vbs. til beskubbe)
1) t bedrageri. Den, jeg skal spille høiest
Øine med, maa have ligesaa lystige Øine
som jeg . . Spil maa ikke gaae ud paa
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Beskub. lng.KE.1.22. *(testamentet) gaaer
ud paa Beskub, |

Det faaer de snart at

høre. Hrz.XVIIlA70. *Nei, hvor snakke
de op herinde . .

|
Om Klub, Beskub, Na-

tur, Filur,
I
Den hele, skjønne Literatur.

ECAnd.X.341. 2) i forh. bedste beskub.
2.1) (egl.:) et kortspil, se Feilb.1.58.

\\ f
spille bedste beskub (med hinanden),
forsøge at narre, bedrage (hinanden). Grundtv.
Snorre. 1. 173. Bøgh.bA.III.326. 2.2) paa
bedste beskub, egl.: paa bedragerisk vis.

„Talesprog." Levin.
\\

(dagl.) som det bedst

kan; paa en ligegyldig maade; som det bedst

kan træffe sig; planløst; tilfældigt, (det

gaar) tU som i Gnavspil, hvor Alt gaaer
paa bedste Beskub. Kierk.IIL147. Dags
Telegr:'Vijl864.1.sp.2. *Det gaar, som det
kan, efter bedste Beskub, I og Arbejdet
blir jo derefter. Drachm.VT.431. Forhand-
lingspolitiken, som netop ingen Politik er,

eller som er, hvis De vil, Politiken paa
bedste Beskub. Hørup.II.284. I hans væ-
relser var alt anbragt på bedste beskup
uden hensyn til orden eller skønhed. MVi-
bæk.(Vemer.LXXxin). (Goos's) Fortolkning
er aldrig paa bedste Beskub. Tilsk.1918.

1.125. jf. (sj.): (de lever) paa Slump og
paa Dagens bedste Beskub. Bang.TA.xvi.
besknbbe, v. (ogs. beskuffe, beskuppe^.
-ede. vbs.-e\se(VSO.), j/. Beskub, Beskubberi.
(ceni/d!. beskuffe; efter nt., /i/y. beschuppen,
narre, bedrage, besl. m. skuffe; nu kun
dial.) føre bag lyset; bedrage; narre,
(han) var fremkomen med Aristotelis Spitz-

findigheder og Trecker, at han med sine

Rencker kunde b e skuf fe andre retsindige
Folck. Wing.CuH.23. Tob.lO.l(Chr.VI). Der
Herodes da saae, at hånd var beskuffet
(1819: skuffet^ af de vise, blev hånd saare
vred. Matth.2.16(Chr.VI). *Tidt Verden for

Uredelighed skruppes;
|
Og mangen Gang

man slemt deri beskuppes, |
Dog treffer

man paa Ærlighed iblandt. TBruun.YIl.
43. Wess.92. Bantzau.D.Nr.3. han har pruttet
os mangen blank Ørtug fraogbeskubbet
Kongen for flere Skjepper Sølvører. Ing.

KE.I.114. *Ingen skal beskubbe vor op-
lyste Slægt

I
Med Digte, som ei holde

Maal og Vægt. sa.EF.III.4. Tops.III.271.
Feilb. Esp.22. Wfbedaare. Hun salvede sit

ansigt med dyrebar olie, og bandt sine
lokker i en hue ; og tog en linkiortel paa,
til at beskuffe (1871: bedaare^ ham. Jud.
16.10(Chr.VI). t Besknbber, en. bedra-
ger. Beskuffer. vAph.(1764). VSO. *paa
Børsen, til ærlige Folk og Beskubberne.
Aarestr.368. f Besknbberi, et. bedrageri.

Cit.l814.(SoranskTidsskr.VL306).
beskue, v. [be'sgu'a] -ede. vfes.-else (s. d.).

(ænyd. beskude, jf. glda. beskodhe; efter

nrnt. beschouwen, jf. ty. beschauen) 1)
(især højtid.; nu 1. br.) se paa; tage i øje-
syn; betragte, (især om nøjere, mere ind-
gaaende betragtning). Jeg taler mundtligen
med (Moses), og han beskuer Herrens
Lignelse. 4Mos.l2.8. Solen, naar den be-

skues (1871: viser sig^, forkynder i sin

opgang, at den er et forunderligt redskab,
den Høyestes gierning. Sir.43.2(Chr.Vl).
det, vi have beskuet (1907: skuede^, og
vore Hænder følet paa . . hvad vi have
seet og hørt, forkynde vi Eder. lJoh.1.1.

I en heel Maaned, som jeg har giordt
Amour, har jeg ikke kundet formaae
hende til at tage Masqven af for at

10 beskue hendes Skiønhed. Holb.TJsynl.I.l.

*I Dag kan intet Øye
|
Beskue Thronens

Glands. — Saa rædsom er den Høye. Eio.

(1914). 1.152. vise Mænd, der i Natten
beskuede Stiernernes Gang. Mynst.Betr.I.

806. *som fortabt han dvæled i Beskuen
I

Af dette Aasyn, mildt og blidt som Duen.
PalM.IV.73. (han) løftede Maleriet ned
fra Krogen og holdt det ud for sig for i

Mag at beskue det. Schand. TF. 1.226.

io CarlSør.S. 11.31.
|| f refl. Moth.S377. Saa-

ledes flatterer en Daare sig altid selv,

hvor han beskuer sig; fra Hovedet indtil

Fødderne seer han intet uden Skiønhed
og Ziirli^hed. Holb.MTkr.272. 2) (nu næppe
br.) overf. 2.1) betragte (i tankerne); over-
tænke; eftertænke; forestille sig. *Jeg
i en bundløs Afgrund er,

|
Naar jeg vil

det beskue,
|
Hvordan Du kunde faae mig

kjær,
I

Som intet kunde due! Kingo.221.

30 *Jerusalem, din Aske jeg beskuer,
|
Hvor

Herrens Finger skrev med Sværd og Luer.
SalmHus.417.1. Da først handler han som
Menneske, naar han med Fornuften be-
skuer de Ting, som gaae igiennem Sand-
serne til Sielen. Basth.(Bahb.LB.I.432).
det Standpunkt, hvorfra denne Digtning
maatte beskues. Ing.EF.in.161.

||
part.

beskuende brugt som adj.: som (nøje)

eftertænker, grubler (over noget); grublende;
40 reflekterende; kontemplativ. Carl var

en stille beskuende Natur; han ønskede
kun Fred og Frihed til at føre et rigt

indre Liv. Ing.EF.VIII.lOO. *den Be-
skuende staaer udenfor,

|
Han selv er kold

ved Det, han seer. Heib.Poet.IV.247. 2.2)

(filos.) d. s. s. anskue 3.2; næppe br. uden for
part. beskuende (som gengivelse af in-

tuitiv^, om erkendelse, kundskab olgn.: som
grunder sig paa, er erhvervet gennem umid-

50 delbar erkendelse; klar. Eilsch.Term.37. Den
største Nytte af Veltalenheden og Sprog-
Konsten er, at give os en mere beskuende
Kundskab om Tingene, end den, som vi

faae ved daglig Tale. JSneed.III.116.
NTreschow.K.25. En beskuende Erkien-
delse. Mynst.(MO.). fremkalde og ud-
vikle klare og beskuende Forestillin-

ger om Sprogforhold. Molb.(MO.). G) be-
sknelig;, adj. [be'sgu'ali] {efter ty. be-

60 schaulich; i bet. 2 fortrængt af anskuelig)

1) (sj.) til beskue 1: som kan opfattes med
synet, kan ses; synlig. vAph.(1764). den
nydelige Fod, som pippede frem under
Bønnebænken, meer og meer beskuelig,

jo andægtigere Stillingen blev. Bagges.DV.
IX.117. (jeg) forestillede mig, at Frel-
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seren havde viist sig i denne . . sjælelige,

ætheriske, men dog beskuelige Menneske-
form for de . . sørgende Venner. Gylb.V.
193. m. overgang til bet. 2: *han med et

Stykke Kride
|
Forklare kunde, hvad han

havde sagt?
|
Tre Streger — dermed var

den hele Æreport
|
Beskuelig paa Bordet

giort. Storm.(Bahb.LB.I.236). (kunstneren)
stillede sine lønlige Tanker . . hen i be-
skuelige Gierninger. Mynst.Betr.1.65. 2)
(nu næppe br.) anskuelig. Abildg.(Rahb.
LB.II.62). (portrætsamlingen er lærerig)

for den Historiegrandsker, som ønsker
at gjøre sig Fortiden saa beskuelig, som
han formaaer. 0rst.VIII.14. Meget be-
skueligt har Tieck udviklet denne Tanke
i sin Novelle. Heib.Pros.I'V.288. Hun syntes,
at mine Ord gjorde hende dette Land be-
skueligt og levende. HCAnd.XI.213. Kohl,
der har skrevet de beskuelige, levende
Reiser. smst.XII.71. *i høi, beskuelig
Klarhed

|
Taler (billedhuggerens) Marmor-

skrift til det beundrende Blik. Holst.D.Il.
35. besknelig-sore, v. [2] (sj.) an-
skueliggøre, for enastærkere at beskuelig-
gjøre sin Liden, viser (maleren) os en
paa Gulvet henslængt Rosenknop, der
maa visne og opløses. HCAnd.iII.228.
-hed, en. 1) [1] (sj.) (et nationalgalle-

ri) som sikkrede (malerierne) en om-
hyggelig Opbevaring og lettilgængelig
Beskuelighed. Fædrel.l846.sp.611.

\\
(efter

ty. beschaulichkeit, selvfordybelse; jf. be-
skue 2.i) \ stille betragtning; drøm-
meri. Wiehe fiskede „for sin Fornøjelse"
. . men brugte mest Lejligheden til at falde
hen i de sære Drømmerier. (Høedt) for-

styrrede (ham) i hans Beskuelighed. Blaum.
Sk.204. 2) [2] (nu næppe br.) anskuelighed.MO.
fiesknelse, en.flt.-r. (^-Wa.beskodhelse;
vbs. til beskue; i bet. 2.2 (og 2.ij fortrængt

af Anskuelse) 1) O til beskue 1: det at

se paa; betragtning. (Muhammed) ha\åe
lovet dem pure aandelige Fornøjelser .

.

som bestaaer udi Guds Ansigts Beskuelse,
udi at staae for Guds Throne med Palmer
i Hænder. Holb.Ep.IV.467. (jeg blev) sid-

dende i uafbrudt Beskuelse af den maane-
lyse Himmel. Blich.(1846).lV.193. Han
greb nu den kjære Bog, og begyndte at
forlyste sig med dens Beskuelse. Gylb.IV.
297. Als Kysten ligger aaben til Beskuelse
fra Sundeved Siden. G8Krig64.III.180.
Sal.II.962.

II
(sj.) undersøgelse; visitation.

der var saa meget Vrøvl med vore Pas,
saa mange Undersøgelser og Beskuelser,
at jeg nær var bleven kjed af den hele
Reise. Kufferterne bleve aabnede en 6
Gange. HCAnd.Breve.I.117.

\\
(nu kun bibl.)

erkendelse erhvervet ved sanselig iagttagelse.

i Tro vandre vi, ikke i Beskuelse. 2Cor.
5.7. Eilsch.Term.15.

\\ m. overgang til 2.1

:

(de) satte et Dødningehoved paa Bordet,
hvis Beskuelse var deres Livsbetragtning.
Kierk.III.213. 2) (overf.) til beskue 2.

2.1) (nu næppe br.) til beskue 2.i: det at

betragte, overtænke noget; (indre) betragt-
ning, han (viste sig) sielden fordybet i

Beskuelsen af sin egen Tilværelse. Molb.
EL.122. Beskuelsen af, hvad jeg havde
udført, og hvad jeg lykkelig var undgaaet,
opfyldte mig. Tops.II.67.

\\ f maade at be-

tragte noget paa; opfattelse (af); an-
skuelse (s. d. 2.2^. (det er) kun en falsk
og mangelfuld æsthetisk Beskuelse, der

10 vilde anvende den samme Synsmaade paa
begge Digtninger. Molb.EL.156. min sær-
egne Beskuelse af Verden og det aande-
lige Liv. Ing.EF.lII.36. der ere visse
Ideer, visse Beskuelser af Livet, der ere
ligesom et Shibolet, hvorpaa man strax
kjendes af Sine. Sibb.I.120. 2.2) f til be-
skue 2.2: erkendelse; intuition, han
talede om det tilkommende Liv, som var
der . . i hans Sjæl en høiere Beskuelse,

20 i hvilken han saae Himlen aaben. Mart.
Mynst.I.12. Hvad jeg først og sidst spør-
ger om i et Digt, er Beskuelsen, og efter
dens Sandhed og Liv, Kraft og Klarhed
skatter jeg det. Grundtv.Udv.IIL618. (jf.
Rønning.G.IV2.179). MO. O Beskuer,.
en. {ænyd.heskMere,tilskuer,glda. beskudhe-
re, spejder) til beskue 1: person, som betragter

noget; iagttager. Fra det vestlige Høiland
seer en Beskuer ned paa Søens frugtbare

30 Kystland. Ørst.V1.175. *Beskueren('9; af en
kvinde) kun liden Tid forundes

|
til hans

Betragtninger. Drachm.DD.63. Myrernes
mærkelige Færd (har altid) tiltrukket sig
saavel den tilfældige Beskuers som Natur-
forskernes Opmærksomhed. Frem.DN.640.
Han var en Spiser og en Beskuer, elskede
Livet i den lille Stil. JVJens.SN.20.

||
(sj.)

ii? beskue 2.i: person, som er optaget af aan-
delige betragtninger ; kontemplativ natur. MO.

40 Beskuf, subst. beskuife, v. se Be-
skub, beskubbe.
beskumme, v. [be'sgom'a] -ede. (efter

ty. beschaumen; poet, sj.) oversprøjte
med skum. (overf.:) det store Naborige
(maatte) efter sin geografiske Beliggenhed
. . beskumme os med sit Udskud. Oehl.

(Molb.Athene.1.387).

Beskup, subst. beskuppe, v. se Be-
skub, beskubbe.

50 beskvulpe, v. [be'sgvol'fea, -isgvul'&Q]

-ede. (poet., sj.) væde ved stænk af skvul-

pende vand, af bølgesprøjt olgn. (jf. beskyllej.
*Hvor skiertsende Bølger

|
Beskvulpe den

Vandrer (o : hans fod). Ew.II.53. Bagges. V.46.
de vaade Smaasteen ogTang, som de skum-
hvide Bølger besqvulpede. WilsJ^D.I.173.

beskyde, v. [be'sgy'Sa] præt. -skød;

paH. -skudt, f -skydet (Holb.DH.II.731).
vbs. -ning (MO. Rørd.GK.92) ell. f -else

i,o(VSO.). (ænyd. beskiude; efter mnt. be-
scheten, iy. beschiessen) 1) (især "i^) skyde
paa med skydevaabcn; nu især: skyde paa
med kanoner; bombardere, nu ligge der
tvende (skanser) saa at man derfi-a kand
beskyde den heele Fiord. Holb.Berg.36.

(for) ret at kunne beskyde og i Bund
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og Grund ødelægge dens stærkeste Fæst-
ninger. Ew.VI.306. Kjøbenhavn er belej-

ret og bliver beskudt. Goldschm.VI.415.
flere hundrede Mand omringede og be-
skjøde dem. sa.NSM.1.53. han roede os

. . paa Siden, efter at han først havde be-
skudt os langskibs, — og saa begyndte
Entringen. Drachm.STL.290. || overf.: (vi

bør) forsvare Guds Alviished (mod spottere)

ved Fornuftens Lys for at beskyde dem
med deres egne Pile. Ew.VII.96. *mine
Fiender

|
Med Glæde puste Sæbebobler

selv,
I
For at beskyde mig med disse

Kugler. Oehl.DM.SS.
|| (jæg.) holde jagt paa;

jage. (den) taabelige Beskydning (o: af
haren) paa ufredet Terræn ansloges . . at

medføre et aarligt Tab paa flere Millioner
Kroner. H:Kaarsh.(PoU''kl910.3).

\\
(sj.) om

jagtdistrikt olgn.: jage paa; afsøge, han
(havde) været en passioneret Rytter, der
. . havde afsøgt det halve Jylland og be-
skudt Herregaardene. Baud.GK.lO. 2) f
par-f. beskudt {efter /«/. wohl beschossen,
godt forsynet m. skydevaaben) fuldt rustet.
*Fanden staaer beskudt

|
I Piger (o: de

er besat af fanden i fuld kampberedskab)
nu til Dags, man er ret ilde brudt,

|
De

sladre Dagen bort. Eio.IV.16.
beskygge, v. [be'sgyga] -ede. vbs.

-ning (s. d.) ell. f -else (VSO.). {ænyd. d. s.

og beskugge; jf. ty. beschatten; 03 ell. fagl,
især forst.) kaste skygge over; give
skygge; (over)skygge. En ukonstlet
Hække af den spaglede Hyll . . beskyg-
gede noksom den Vandrende mod Solens
. . Straaler. JSneed.11.136. tykke kastanie-
brune Lokker, som beskyggede en snee-
hviid Hals. Ew. VIII. 86. ^hvert et Træ,
der nu beskygger vore Fied. FGuldb.
(Bahb.LB.II.253). en hvid Straahat be-
skyggede hans Hoved. HCAnd.III.325.
Gjel.Br.81. ForstO. jf: *en Bakke, som
beskygged

|
Med sine venliggrønne Linde-

kroner
I

For stærke Vindpust og for lumre
Varme. Oehl.L.1.56. (billedl.:) *Lad den
mUde Fred beskygge

|
Hver med Huus-

og Landero. 8almHus.55.6.
|| perf. part.

beskygget brugt som adj.: som ikke op-
lyses af solen, dagslyset osv.; som ligger i

skygge, høie, stedse beskyggede Bierge.
Bagges.DV.IX.420. *Den dunkle Landevei
var heel beskygget. Oehl.L.1.56. *(røgen)
Lyser i Maanskin, imedens den svæver

|

Bølgende forbi den beskyggede Bøg, Srz.
D.I.182. de belyste Dele af Træerne (o:

paa et maleri) vare spinatgrønne, de be-
skyggede kulsorte. Schand.TF.I.ll. H f
(overf.) kaste skygge over; gøre mørk; for-
mørke, den almindelige Vankundigheds
Taage, der beskyggede denne Deel af Ver-
den i det 10 og 11 Aarhundrede. J/Sneed.I.7i.
*kun (almagt) beskygger Støvets Dage,

|

Den giør dem mørke, som den giør dem
faa. Ew.II.l 77. || (sj.) m. person-subj. : fordele
lys og skygge (i et billede). Ved at gien-
nemlæse . . Guldbergs Almindelige Hi-

storie, fandt jeg . . Zarine malet med saa
yndige Træk, at hun lættelig kunde over-
tale Dikteren, til at beskygge et Grundritz,
der var saa ypperlig anlagt. NordBrun.Zar.
A6v. Beskydning, en. ('CP ell. fagl.,

især forst.) vbs. til beskygge. vAph.(1764).
Sal.II.962. jf.: Beskygningen hos bred-
bladede Planter som Roer og Bælgsæd,
der næsten ganske udelukke Lyset fra

10 Jorden . . hindrer Ukrudtet. LandmB.III.
38.

II
fordeling af lys og skygge i et billede;

skyggegivning; skattering. Sal.XVI.177.
beskylde, v. [be'sgyl'a] beskylde.

IIøysg.AG.23. ff beskyldige. Holb.Intr.

(1728).256). -te ell. f -ede (Holb.DH.lIL
125. sa.Kh. 293). vbs. -(n)ing (s. d.), f -else

(vAph.(1759). VSO.). (ænyd. heskyld(ig)e;

efter ty. beschuld(ig)en) 1) paastaa om
en, at han er skyldig i en forseelse olgn.;

^anklage, de fortalde kongen, hvad Jo-
nathan havde giort, for at beskylde (1871

:

kaste Badde\peia)ham.lMakk.ll.5(Chr.VI).
Een træder frem (o: for retten) og be-
skylder (Jeppe) saaledes. Holb.Jep.IV.6.
at beskylde sin Kone har noget at sige, jeg
kiænder nok Tamper-Retten. sa.Bars.IV.2.

hans Mama beskyldte hende for at have
stiaalet den ene Potageskee. Ew.VI.151.
Vil De beskylde mig for ulovlig Læge-

30 praktis, saa maa De bevise mig det over.
Hostr.DT.75. || -f perf. pari. brugt som subsL:
befindis den Beskylte Uskyldig. DL.2—
23—8. Holb.Hex.V.l. sa.Hh.II.379.

\\
(overf.)

m. h. t. moralske og andre mangler: rette
bebrejdelser imod; lægge til last. jeg
vil . . nødig beskylde mine Landsmænd
for Utaknemmelighed. JSneed.VIII.40.
Mine Fiender have . . beskyldt mig for

Feighed, fordi jeg ikke elskede Krigen.
40 Oehl.HrS.367. Det var ikke mildt; det

skulde man ikke beskylde det for. Men
Luften var ikke længer tør, isnende ; den
var fugtig, raa. Drachm.V.8. f m. tings-

subj. : hastig og flanevoren Gang beskylder
for U-stadighed. Hørn.Moral.II.25.

\\ f m.
for (ell. som^ og præd. (de) beskylde mig
for (nu: for at værej en gammeldags
Moralist. FrHorn.SomnPoet.A5^. Sokrates
. . beskyldes for (nu: for at have været^

soen ugudelig Mand. Eilsch.PhilBrev.271.
Nogle beskylde Øynene , som de , der .

.

forlyste sig med at beskue Forfængelig-
heder, Spectat.or.229. NTreschow. (Kahb.
Min.1787.III.22). 2) (nu sj.) paastaa om
en, at han er aarsag til en ulykke, et uheld
olgn.; give skylden for. skyd aldrig

Skylden paa eders Kone. Naar I beskyl-
der eders Kone for saadant, beskylder I

og saa eder selv. Holb.Jean.1.1. Den Deilige

60 beskylder det uskyldige Speil, naar hun
i det seer hendes favre Ansigt at have
forandret sig. Suhm.1.79. Man beskylder
Blodets Overflødighed, Veirligets Varme
og hundred andre Ting. Tode.ST.II.27.
de Sammenstød, for hvilke vi ofte beskylde
Hændelsen. Hauch.1.226. O Beskylder,
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en. (nu næppe br.) saa mange Læsere,
som (bogen) har fundet, saa mange An-
klagere og Beskyldere haver jeg . . erfaret.

Spectator.382. Straffen for den ondskabs-
fulde Beskylder vil . . ikke udeblive.
Birckner.I.172. den anonyme Beskylder
for Plagiat af „Prindsesse Isabella". Heib.
Fros.X.100. Beskyldning^, en. (fBc-
skylding. Holb.LSk.V.S. Høysg.S.67). flt-tr.
som vbs. til beskylde (1); anklage ell. sig-
telse; (heftig) bebrejdelse ell. dadel, for
bare og løse Beskyldninger bør ingen
(øvrighedsperson) sit Sæde at vige. DL.3—4—4. nogle Chaldæiske Mænd . . reiste
Beskyldninger imod Jøderne. Dan. 3. 8.

over hans Hoved satte de Beskyldningen
mod ham skreven: denne er Jesus, den
Jødernes Konge. Matth.27.37. hans uhyre
Rigdomme sætte ham uden for al Be-

Fornærmelser beskytte. Fasting.11.34. *nu
vover Ingen at beskytte

|
Den Ringes Tag

mod Vold. Limd.ED.163. den omhygge-
lige Gartner beskytter sine Planter mod
Solens Brand. PEMiUl.H38. *Ved at gaae
op og ned han sig beskytted

|
Mod Kulden.

PalM.V.217.
II
om forsvar ved vaabenmagt:

(han) beskyttede (1871 : dækkedej sin leyr
med sverdet. lMakk.3.3(Chr.VI).SalmHus.

10 246.2. (de) dannede samlede Byer, som
de . . søgte at beskytte ved Forskands-
ninger. Molb.DH.II.313. (han gjorde) An-
stalter til at beskytte det nordlige Sjælland
mod et fjendtligt Angreb. Ing.EM.III.173.

jf.: Der ere Mange faldne for skarpe
Sværd, men ikke saa Mange som de, der
ere faldne for Tungen. Lykkelig er han,
som er beskyttet mod (Chr.VI: beskyttes
tor) den. Sir. 28. 21. || om en guddommelig

skyldning af (nu: for^ Interesse. FrSneed. 20 magt : beskærme; bevare. *Saa skal da
1.484. (han) havde Mod til at taale Be
skyldningen for Feighed. Mynst.Frb.il.
Heib.Pros.X.103. ||ti^r&. gøre beskyld-
ning (er): (han skal møde) om 8 Dage . .

paa Bye-Tinget, for at svare imod de Be-
skyldinger, Jacob . . har giort imod ham.
Holb. IIJ. V. 6. Ew. VI. 114.

CP beskylle, v. [be'sgøra] -ede. vbs. (sj.)

-ing ell. -ning (Lundb.). 1) om hav, flod
olgn.: skylle op imod (kysten). Elben be- 30

skyller Hamborg. Moth. 8413. Denne Sø
. . beskyUede med sit klare . . Vand et af
Palæstinas skiønneste Landskaber. Mynst.
Bispepr.(1852).25. *Østresaltets Vande . .

( Beskylle rundt de græsbeklædte Strande.
Brz.AN.viii. Helgoland (havde) i det Ilte
Aarhundrede 9 Kirkesogne, nu kun eet,

saa medtaget er denne blevet ved Ha-
vets Beskylling. Andres. Klitf. 68. Dér laa

Jesu dybe Saar,
|
Hans Marter, Død og

Pine
I

Beskytte mig i hvor jeg gaaer.
Kingo.213. *I Himle, beskytter

|
De hel-

lige Baand,
|
Som Kiærlighed knytter.

Eio.V.165. han var ikke Christen og be-
skyttedes ikke af nogen hellig Indvielse.
Ing.EF.I.81. (sj.:) jeg tror nu engang
ikke paa, at en ung Pige fra vore Kredse
kan være nogen Genius for en Kunstner

og Gud beskytte dig for nogensinde
at blive det! PDrachm.K.177. \\ anvende
sin indflydelse til fordel for; søge at frem-
hjælpe; tage sig af. beskytte Handelen,
Kunsterne. VS6. MO. især m. nedsættende
bet.: protegere. Det Menneskelige be-
skytter (protegerer) det Guddommelige.
Kierk.XIV.124. (prangerens) inderlige
Trang til at . . agere beskyttende Kam-
merat lige over for den store kjøben-

Stranden, som den brede Bugt beskyllede. 40 havnske Handelsmand. Schand.BS.31. paa
Drachm.PV.l, 2) overgyde med vand; over
skylle. *de Bølger hende blidt beskylled.
Ing.D.1.285. *I Livets Strøm at svømme,
det er mig nu en Lyst,

| forfriskende dens
Bølger beskyller mit Bryst. Schand.SD.78.

t Beskyt, subst. {ænyd. d. s.; efter mnt.
beschut, jf. ænht. beschutz samt sv. beskydd)
beskyttelse. Moth.S417. Vel ligger man
her i Beskydt („læ") for Søen, thi den Søe,

tage sig en beskyttende mine I tale i en
beskyttende tone

j ||
(jur., polit.) ved lov-

bestemmelser værne mod konkurrence (fx.
ved told, privilegier, forbud mod efterligning).

Man tilstræber (ved beskyttelsestolden) at

beskytte den indenlandske Produktion
imod den udenlandske Konkurrence. Sal.

11.962. dette patent er beskyttet ved lov •

II T ved accept forpligte sig til at betale (en
der kan staae ind, er kun en død RuUing. 50 veksel); acceptere; ogs. om selve betalingen:
IslKyst.35. jf. MDL. f Beskytning,
en. beskyttelse, tage en i sin beskytning.
Moth.S417. (han) hafde undergivet sig
Tsarens beskytning. JJuel.436.
beskytte, v. [be'sgøda] -ede. vbs. -else

(s. d.) ell. -ning (s. d.), jf. Beskyt, (ænyd.
d. s.; efter mnt. beschutten, ty. beschiitzen,
af mnt. schutten, ty. schiitzen, egl: lukke
(for), jf. eng. shut; besl. m. skyde (en slaa
olgn. tor); jf. Skodde)

1) m. person-subj., om handling, hvorved
man forhindrer, at en lider skade ell. over-
last; sikre mod fare ell. skade; værne; be-
skærme. Jeg vil ikke skamme mig ved
at beskytte en Ven. Sir. 22. 31. *Det er
Monarkers^Roes . . |

At kunne Dyden mod

indfri; honorere, beskytte en Tratte.
Ludv. beskytte nogens Underskrift, smst.

2) m. tings-subj.: udgøre et værn for;
skærme; dække. Undertiden hviler han
sig under . . et udspilet Seil, som skal

beskytte ham for Vinterens Grumhed.
Jacobi.Skr.18. *(hytten) kunde vel beskytte

I

For Kuld og skarpen Vind. Oehl.NG.17.
sa.L.II.114. varme Klæder beskytte mod

60 Kulden. PEMulU438.
\\

part. beskyttet
brugt som adj.; især J,: 1. om farvand, som
ligger i læ for vind ell. søgang, beskyttet
Farvand. Scheller.MarO. Beskyttet Red.
Wolfh.MarO.452. 2. beskyttet krydser,
panserkrydser, smst.148.

Beskyttelse, en. vbs. til beskytte.
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1) til bet. 1: det at heskytte(s); forsvar;
hjælp; værn. den Beskyttelse, som vi

have nydt af Lovene. JSneed.1.35. flyg-

tende Israeliter, som søgte Tilflugt og
Beskyttelse hos den rige Samuel. Ing.EF.
11.183. derfor vandrer jeg nu til Rom
for at anmode Paven om Beskyttelse.
Éauch.1.487. i udtr. som tage under ell.

(sj.) i (Moth.S41 7. S&B.) sin beskyttelse
olgn. jeg tog (deres) Eiendomme under lo

min Beskyttelse. Ew.VIII.80. VSO. Sel-

skabet staaer under Dronningen af Eng-
lands umiddelbare Beskyttelse. StBille.

Oal.1.72. at stille sig (osv.) under ens
beskyttelse

| ||
(sj.) mere konkr.: (herren)

er dem en vældig beskyttelse (1871: et

mægtigt Skjold;. Sir.34.16(Chr.Vl). En
tro Ven er en stærk Beskyttelse. Sir.6.15.

Baronessen saa op til hende, ikke just

som en Duenna, men næsten som en 20

mandlig Beskyttelse, Goldschm.VI.287.
\\

(jur., polit.) om værn (ved lovbestemmelser

olgn.) mod konkurrence. Lov om Beskyttelse
af Mønstre. LovNr.107^1*1905. || Y om accept

ell. betaling af en veksel: vi (har) tilladt os
at trassere paa Dem Kr. 42222.72 3|m o|

os selv, for hvilken Tratte Deres behage-
lige Beskyttelse udbedes. Hage.H093. 2)
til beskytte 2, om værn, der ydes af ting.

søge Beskyttelse („dækning") under For- 30

terne. Wolfh.MarO.502. Beskyttelses-
farve, en. (zool.) farve, der giver beskyt-

telseslighed. BøvP.I.31. -hypninsT, en.

(landbr.) hypning af kartofler, der skal for-
hindre overførelse af kartoffelskimmel fra
toppen til knoldene. LandbO.1.254. -lighed,
en. (zool.) det forhold, at dyr (i form ell.

farve) ligner den omgivende natur, hvad der
gør det vanskeligt cd faa øje paa dem og
saaledes beskytter dem mod fare. VigMøll. 40

HJ.185. BMøll.DyL.II.4. jf: de smaa
graa Bjærgbyer oppe paa deres Klippe-
toppe, som de ofte paa Afstand ikke er
tU at skelne fra paa Grund af en naturlig
Beskyttelseslighed. JLHeib.It.O. -mand,
en. (polit.) tilhænger af toldbeskyttelse mod
udenlandske varer; protektionist (mods. Fri-
handelsmand;. Davids. KK. 406. Brandes.
IX.437. -podning:, en. (med., vet.) vac-
cination. LandbO.1.254. -ret, en. (polit.) 50

statens ret til at beskytte sine borgere mod
krænkelse fra andre stater („jus protectionis").
vAph.(1764). SaUIII.104. -told, en. (polit.)

told, der skal forhindre ell. vanskeliggøre uden-
landsk konkurrence. Sal.II.962. -vogn, en.
(jærnb.) især: (tom) vogn, der indsættes ml.
lokomotivet og personvognene ell. bagest i to-

get for at tage mod stød olgn. ved ulykkes-
tilfælde. SaUIII.106. Beskytter, en.

et Beskyttere;. \) Gi til beskytte 1. (du er) 60
de Fortvivledes Beskytter (Chr.VI: be-
skyttere;, deres Frelse, som ikke have Haab.
Jud.9.13. Enhver, som var bekiendt for at
dyrke Gud . . uden Hyklerie, fandt i ham
ikke aleene en Beskytter, men endog en
Ven. Mall.SgH.21. den Samtale, han havde

havt med en af Kunstens Beskyttere.
Schand.TF.II.302. 2) til beskytte 2. ||

især
(sko.) om smaa jærnstykker, der slaas under
saalerne for at værne dem mod slid; støvle-
beskytter. VortHj.II3.155. den klang, som
beskytterne i hans støvlehæle gav mod
gulvet. Hjortø. SJ. 136. QP Beskytter-
inde, en. [1] en Dame, som tillige var
Beskytterinde af alt Stort og Godt i Frank-
rig. Hauch.VII.350. (hun) blev min sær-
deles Beskytterinde . . og var mig ganske
moderlig god. HCAnd.XII.35.
beskæftige, v. [beisgæfdi(q)8] (sj.

beskæfte. Eilsch.Anv.14.26. NTreschow.HPh.
1.146. jf. MO.). -ede. vbs. -else (s. d). (laant

i slutn. af 17. aarh. fra ty. beschåftigen,

jf. ænyd. beskæftig, travl, geskæftig) give
et arbejde at udføre; sysselsætte; i egl. bet.:

Man bør altid beskæftige unge Mennesker
med noget. VSO. A80rsted.Haandb.I.573.
fabrikken beskæftiger flere hundrede ar-

bejdere
i II

(overf.) m. tings-subj., om hvad
der optager ens tanker, opmærksomhed olgn.

(den historiske videnskab) var i mine Tan-
ker ikke værd at beskiæftige et fornuftigt
Menneske. JSneed.II.53. Intet Skrivt fra

Alderdommen har i den senere Tid al-

vorligere beskiæftiget Engelands Lærde.
FrSneed.I.513. Her er det Arbeide, som
. . beskæftigede Dig. HCAnd.V.181. (al

menneskenes) Ondskab og Vankundighed
beskjæftiger ham ikke. Kierk.VIII.411.

\\

refl., i forb. m. med: give sig af med (et

arbejde); arbejde med; især om aandelig
virksomhed: være optaget af. (forstanden)
beskiæftiger sig med hele Verden. Etv.Vt.
27. (hun lod), som om hun ivrigt beskjæf-
tigede sig med sit Haandarbeide. Gylb.
Novel.II.72. Vi skulle helligholde Hvile-
dagen saaledes, at vi beskjæftige os flit-

tigen med Guds Ord, og gjerne tage Deel
i Menighedens fælleds Gudstjeneste. Ka-
tek.§25. Hans Liv og Død veg i lange og
tunge Tider ikke fra min Tanke — indtil

Tiden gik og langsomt havde skubbet
hans Billede bort. Ti de Levende maa
beskæftige sig med de Levende. Bang.
SF. 42.

II
part. beskæftiget brugt som

adj.: sysselsat (med et arbejde); (stærkt)

optaget (af et arbejde). Moth.^B209. Ind-
bildings-Kjaften kand ey være beskæftet
med andre Ting, uden blot med dem, som
først har anrørt Sandserne. Eilsch.Anv.14.

en Mand, der er saa beskæftiget, og som
aldrig har Tid til at læse i en Bog. JSneed.
III.32. Heib.Pros.X.527. Kvinderne vare i

et andet Værelse beskæftigede med Bru-
den. Goldschm.1.298. Moderen var .. be-
skæftiget i Køkkenet. Pont. LP. VIII. 86.

(sj.) m. nedsættende bet.: Moth.^B209. Ber-
linerne ere overhovedet formeget be-
skjæftigede eller geskjæftige, om man vil.

Ørst.Br.1.298. iD Beskæftigelse, en.

('s/. Beskæftelse;. flt. -t. vbs. til beskæftige;
arbejde; virksomhed; hvad der syssel-

sætter ell. optager en. en frie Beskjef-

Rentrykt«/iol919 26
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telse. Hallager. 140. (de vildes) kiereste
Beskæftelser, som ere Jagten og Krigen.
NTreschow.HPKI.146. Tag ud og fisk, det
er en rosom Beskæftelse. JVJens.FD.SB.
tre Hoved-Beskjeftigelser for Menne-
skene, nemlig Mark- eller Agerdyrkning,
Havedyrkning og Fæedrift. Eallager.SO.
Beskæftigelsen med et eller andet lite-

rairt Arbeide. Kierk.V.8. Tjenere i Be-
skjæftigelse med at tænde Lysekronerne
til Festen. HCAnd.X.GO. en Mand, hvis
Beskæftigelse var at rejse Aaret rundt
medUdpantningsordreriLommen. Prac^im.
VT.254. Alt dette holdt hans Sind i ny og
uvant Beskæftigelse. Han var ikke vant
til at spekulere paa egen Haand. AndNx.
PE.ni.49.

G) be8k8eg:g:et, adj. [be'sgæ'ga^] (1. br.)

skægbevokset; skægget, (han) skød den
beskæggede Overlæbe tæt op under Næ-
sen. Schand.TF.II.185. den store, beskæg-
gede Student. sa.FF.54. svært beskæggede
Bønder. ESkram.HG.108.
O besksemme, v. [be'sgæm'a] -ede.

vhs. -else (s. d.). (ænyd. d. s.; efter ty. be-
schåmen)

1) tilføje skam; bringe skam over; van-
ære; nedværdige; krænke, ligesom ingen
dermed (o : ved præstens formaning) bør at

beskæmmis, men alting, det hemmeligste
mueligt er, at forrettis. DL.2—9—8. Ruth.
2.15. den, som haver Omgang med Fraad-
sere, beskæmmer sin Fader. Ords. 28. 7.

*For min Salighed at fremme,
|
Lod du

dig saa dybt beskæmme. SalmHus.216.1.
at vanære . . at beskiæmme vor Konst og
at giøre den latterlig. Ew.VI.102. Ingen
Part eller Procurator maa fordriste sig .

.

med ufiine, ubeqvemme og Ærerørige
Ord at beskiæmme enten Dommerne eller

andre. Instruction f.HøyesteRet.''1x^1 771.§29.
Skade, at det (unge menneske) skal offent-

lig beskæmmes for enUbesindigheds Skyld.
PMøll.1.310.

II
m. tings-subj.: være en skam

for; gøre skam (jf. 3 slutn.). beskiæm-
mende Straffe. Eiv.VI.205. Dette Arbeid
beskæmmer sin Mester. VSO. til at speile
sig i Historien er Ingen for stor, og selv
Konger beskjæmmer det ei, at lade sig
slaae og rette af den! Grundtv.Udv.III.
620. især i part. beskæmmende brugt
som adj. S&B. (mange) der har rejst i de
romanske Lande, har gjort den beskæm-
mende Erfaring, at Danmark og danske
Forhold der er meget lidt kendt. PoV*U
1919. 7. sp. 4.

II t forføre (en kvinde);
skænde. Moth.S244. jeg skal vise dig,
hvad det har at betyde, at vUde be-
skiemme en ærlig Matrone. Holb.llJ.V.l.
*stukket Folk ihiel,

|
Beskæmmet Koner,

Piger, røvet Penge. Oehl.C.24.3. han lod
hente fornemme Jomfruer til sig, og sendte
dem beskiæmmede tilbage. Grundtv.Snorre.
1.244.

II
(nu kun bibl.) forringe udseendet

af; skæmme, jeg skulde have ladet mit
Legem vanskabe og beskiemme saa Ude

ved at tage den (klædning) paa Kroppen.
Ew.VI.86.jf.: Landet sørger, vansmægter^
Libanon er beskæmmet, er henvisnet. Es.
83.9.

2) bringe til at skamme sig; gøre skam-
fuld. Maanen skal beskæmmes, og Solen
skamme sig. Es.24.23. Hvor mange Frække
skulde Hun ikke have beskæmmet ved
sin Dyd? Basth.Tale.(1782).27. Min første

10 Tanke var at styrte mig ud imellem de
to Forelskede, beskæmme den ubesindige
Pige, og straffe hendes usle Forfører.
IIeib.Poet.X.29. I har beskæmmet mig med
eders Lovtale . . jeg er langt fra at være
den Mand, I saaledes priser. Ing.VS.1.18.
Sehand.VV.258. \\ især i part. beskæm-
met brugt som adj.: skamfuld, der han
dette sagde, bleve alle beskiæmmede,
som vare ham imod. Luc.13.17. *Avinds-

20 manden, som sig Ude self afmaler
|
Og

staai' beskiæmmet ved den slette Dom,
hånd faar. Falst.0vid.a7f. undselig og be-
skæmmet som en syndig Forelskelses tve-
tydige Vidne. Kierk.V.16. gaa ikke dertU
beskæmmet og med nedslagent Øie, som
gik Du paa forbudne Veie. smst.148.

3) (især relig.) ikke opfylde (ell. svare til)

forventningerne ; sku ffe ; gøre til skamme.
hver den, som troer paa ham, skal ikke

30 beskæmmes (1907: bUve til Skamme^. jKojw.

9.33. *(Satan) skal evindelig
|
Med al sin

Magt beskænames. Kingo.291. *Kjærligheds
og Sandheds Gud |

Venner sine aldrig
glemmer,

|
Deres Haab han ej beskæm-

mer. Grundtv.SS.III.193. *Du sender Regn
og Sol paany,

|
Du al vor Frygt beskæm-

mer. Ing.RSE.VII.170. \\ i talem. som
haabet beskæmmer ingen (ell. ikke^,

egl. i relig. bet., om den kristnes haab, der

40 ikke vil blive skuffet (efter Rom.5.5; jf. Brors.

174. Mynst.Betr.1.97); nu alm. med tilknyt-

ning til bet. 1: man behøver ikke at undse
sig ved at haabe (ofte brugt (iron.), naar
man vil antyde, at det er uvist, om haabet
vil gaa i opfyldelse). VSO. Heib.Poet.VI.
335. E:rz.D.I.154. Drachm.LK.139.

4) gøre til skamme ved at vise sin over-

legenhed; overgaa; overtræffe. Discipe-
len er nu nærved at beskæmme sin Me-

soster. VSO. *Skal
|
En Qvinde, Broder

Damon! os beskæmme
| I Tapperhed og

Mod. 0ehl.S.221. Den gamle Mand be-
skæmmede alle de Unge ved sin Raskhed
og Udholdenhed. MO. jf.: *skiøn Natur
beskiæmmer Kunst. NordBrun.Jon.77.
besksemmelJi;, adj. [be'sgæm'ali}

(1. br.) som tjener til beskæmmelse; beskæm-
mende; vanærende. Det er beskæmme-
Ugt for Guds Kirke, at Christne leve ofte

60 værre end Hedninger. VSO. MO. O Be-
skæmmelse, en. vbs. til beskæmme.
1) til beskæmme 1: det at tilføje skam; ogs.:

skam; skændsel. Pharaos Magt skal blive

Eder tU Beskæmmelse, og det Ly under
Ægyptens Skygge tU Skam. Es.30.3. det
er jo alt hvad som kand skee hende tU
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Beskiemmelse, og hendes Børn til U-lykke.
IIolb.Forv.3sc. den med Straffen forbundne
Beskiæmmelse. Eio.YI.205. disse Taarer
vilde regnes mig tU Beskæmmelse. Hauch.
V.369. I hendes Kærligheds lykkelige
Dage, var der da bleven budet hende
Hug, vilde det have ramt hende som den
sorteste Ulykke, som den dybeste Be-
skæmmelse. JPJac.7.99. 2) til beskæmme 2:

det at gøre skamfuld; det at føle sig skam-
fuld; skamfuldhed, (han) beseirede (ikke)

en vis Beskæmmelse over, at han var saa
svag (o: over for stærke drikke). Kierk.V.32.
hun blev til sin Beskæmmelse saa forvir-

ret, at hun ikke kunde svare noget. Pont.
LP.VIII.74.
beskænke, v. [be'sgæii'^'a] -ede, f -te.

{ænyd. d. s.; efter mnt. beschenken) 1)

skænke (vin) for; beværte med drikke; give
at drikke. 1.1) (sj.) m. verbal bet.: man
blev bespist, beskænket. MylErich.VJ.20.

jf. : Jeg var uforsigtig nok til at inddrikke
den Virak, hvormed man . . fra alle Sider
beskienkede mig. Ew.VIlI.151.

\\ f refl.:

beruse sig. Noe havde beskienket sig.

Basth.JH.1.95.
|| f beværte; traktere,

(kongen og hertugen) bleve modtagne med
Salveskyden og Stykkernes Løsning, og
den efterfølgende Dag bleve de herligen
beskiænkede baade af Raadet og Borger-
skabet. Holb.DE.lI.589. 1.2) (især O, jf.
dog Feilb.) part. beskænket brugt som adj.

:

beruset; drukken. Befindis nogen Præst
saa beskænket, at hånd ikke kand giøre
sit Embede uden Forargelse. DL.2—11—
14. Holofernes havde kastet sig paa sin

seng; thi hånd var heel beskienkt med
viin (1871 : Vinen havde aldeles overvæl-
det ham;. Jud.l3.8(Chr.VI). Veed I hvad
som meest tienligt er, naar mand er be-
skienckt? . . Det er at dricke paa en frisk

igien. Holb.Tyb.lV.7. uden at jeg var be-
skiænket, følte (jeg) mere til, hvad jeg
havde drukket, end jeg efter min For-
mening skulde. Rahb.E.II.278. „Gaa hen
og sov Rusen ud." — „I maa selv være
beskjænket, saaledes som I taler." Heib.
Poet.I1.78. 2) (foræld.) skænke som gave;
forsyne med gaver; d. s. s. begave. *Dit An-
sigt være mildt,

|
Naar Nogen du be-

skjænker,
|
Og smilende; thi omvendt

|

Du skjænker ei, men krænker. Aarestr.ED.
336. hun (uddeler) af Blomsterne til Hof-
damerne. *„Saa rigeligt beskænket, man
bør sin Rigdom dele." Drachm.M.213. især
i forb. m. med: han blev beskienket med
en stor Guld-Kiede . . for sin beviiste
Tieneste. Holb.DH.III.411. (Kbh.) er ble-
ven beskienket med sit Vaaben af (Fr.
III). Thurah.Hafnia hodierna. (1748).5. en
galonered Hat . . hvormed hans Ven for
nylig havde beskienket ham. Ew.VI.184.
Fiore blev beskjænkt med Heste og Hunde.
Blich.II.124.\\ (overf.) om forsynets gaver. De
Danske . . beboe et land, hvilket forsynet
riigeligen beskiænkede. Rothe.KF.171. den

naturlig' Fornumstighed, som Gud jo har
beskæ^et alle Mennesken' med. JPJac.
1.39.

I. beskære, v. [be'sgæ'ro] præt. -skar;
part. -skaaret. vbs. (nu 1. br.) -else (Moth.
S427. HaveD.(1762).121. PoV1x1912.2) ell.

-ing (s. d.). {ænyd. d. s.; fra mnt. (ell. ty.)

bescheren, tilskære)

1) forkorte, formindske ved at skære; skære,

10 klippe randen ell. spidsen af noget; til-

danne ved afskæring ell. afklipning. 1.1)

(især fagl.) i egl. bet.: (det er) nødigt, at

den, som vil løsne Kagen (o: moderkagen),
vel har beskaaret sine Nægle. Buchw.JS.
(1725).46. Papiir maa beskjæres med Kniv
eller Sax. Høysg.S.6.

||
(bogb.) afskære ell.

afhugge kanterne af en bogs blade, naar den
skal indbindes. Moth.S423. *Jeg (o: bogen)
ikke Ceder-guul, ey heller er beskaaren.

20 Falst.0vid.50. Haandgern.431.\\(forst., gart.)

afskære, afklippe grene (rødder) paa træer
ell. buske for at give dem en vis form ell.

forøge deres frugtbarhed, (jf. straffe, styne^.

DL.

3

—13—22. jeg vil lægge (vingaarden)
øde, den skal ikke beskæres, ei heller

hakkes, men der skulle opvoxe Torne og
Tidsler. Es.5.6. (træerne) beskar jeg altid

saaledes, at de skøde brede Greene. Ro-
binson.!.235. Gartneren kom med sin Sax

^ og klippede Hækkerne og beskar de store

Lindetræer. Hauch. 1. 288. HavebrL.^77.
overf.: *(i kirken) Skal Aar for Aar jeg
saae det rige Ord,

|
Beskære, plante, gjøde,

luge, vande. PalM.IV.275. Naturen var
beskaaren, udspændt, opbunden og sat i

Række, kunstiggjort, som de gamle, fran-

ske Haver. HCAnd.VI.152. || f klippe
haaret af. de skal ikke rage deres hoved,
ikke heller lade haaret friit voxe; de skal

40 jo beskære deres hoveder (1871: klippe
deres Hovedhaarj. Ez.44.20(Chr.VI). Holb.
JH.II.674.

II (fagl.) afglatte, afrunde
kanten af noget paa forsk, maade. Be-
skaarne Fuger udføres saaledes, at man
først udfylder Fugerne i Flade med Ste-
nene og derefter med en lille Ske afskæ-
rer deres Kanter skraat, hvorved altsaa

Stenenes Kanter blive frie. Gnudtzm.Husb.
89. jf.: En Dreng kan nok male Væggene,

50 men de forgyldte Lister maa Mesteren
selv beskære. VSO. 1.2) Ca afkorte ell.

formindske paa forsk. vis. (især i billedl.

udtr.). alt for stor Korthed, hvorved Ud-
trykket forskiæres isteden for at beskiæ-
res. Rahb.Stiil.80. øve en Kritik, der be-
skærer det Fordærvelige og betoner den
sunde Kærne (o: i barnets fantasi). Hø/fd.
E.296. Brakbehandling . . beskæres ved
Dyrkning af Planter til Grøngødning.iawdm

60 B.1.502. det lykkedes Overklassen i 1866
at beskære („forringe") den fri Forfatning
af 5. Juni 1849. PRMøll.SS.103. || om ind-

komster, løn olgn.: afknappe, (han) be-
tienede sig af de subtUeste Maader til at

ødelegge dem, som ved at beskiære dem
deres Indkomster. Holb.Kh.249. PAHeib.

26*
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Sk.IL255. Finansministeren (har) beskaa-
ret hans Gage. PalM.I.169. jf.: *man deler

vor Frihed, beskærer vort Brød;
|

til Ar-
bejdet! Liv eller Dødl SocialistiskeSange.

(1885).3. Il
formindske, gøre ringere i

værdi i bedragerisk hensigt (jf. beklippej.
*Brød,

I

Som Bageren . . |
Beskaaret har,

som Jøden en Zechin. Oehl.A.152. Hauch.
1.12.

II
(sj.) om vin: tilsætte med anden vin

(af ringere kvalitet); forskære. De faglige lo

Tricks, alle Tilsætningens og Beskærei-
sens smaa Kunstgreb omtales ikke (o: i

en hag om vin). Pol.''lil912.2. \\ f bedrage.

(Jakob betjente) sig af sin Videnskab for

at beskiære Laban (o: for faarene). Holb.
jn.1.65. (m. overgang til bet. 2:) Holb.NF.
(1728).164.

2) f hindre i (at opnaa noget); udelukke
fra; afskære (2.2). Moth.8423. den steyle

Mur til Hafvet beskar dennem Landgang. 20

Wing. Curt. 301. Kongen af Dannemark
(skulde) indslutte Sundet for Hollænderne,
og besldære dem all Fart paa Østersøen.
Molb.DH.II.802. De lode sig alleene nøje
med at beskiære de Kongelige Tilførsel

af Proviant, smst.1.385.

IL O beskære, v. [be'sgæ^ra] præt.

-ede ell. -skar; part. -et, f -t, -skaaret. vbs.

-ing (s. d.). {ænyd. d. s.; fra ty. bescheren,
tildele; besl. m. eng. share, andel (se Skarej, 30

jf. beskare || højtid.; nu 1. br. uden for perf.

part.) om forsi/net, skæbnen olgn.: give ell.

tildele (en vis skæbne); tilskikke; for-
unde, (især m. obj. og hensobj.). *FreQ udi
Kirken vi af dig begjere, |

Fred udi Lan-
det du os og beskjære. SalmHus.298.3.
*Hvad skiæbnen har beskiert, det kand
mand ey undvige. Holb.Paars.14. *En skabt
til Glæde er, en anden til Fortred.

|
. .

den, som beskieret er at henge,
|
Ey 40

drucknes nogen Tid. smst. *Jer Nornen
har beskieret

|
Et lystigt Herskerliv. Oehl.

NG.24. *jeg trende Gange været
|
Har

forelsket, men beskjæret
|
Blev mig Had

for Kiærlighed. Heib.Poet.III.26. *Alt,

hvad Skjæbnen Dig beskjar. Hrz.D.III.30.
(der blev) kun beskjæret (Ambrosius Stub)
en ringe Lykke i Livet. NMPet.IV.456.
den taalelige Lod, der var hende beskaa-
ren for Resten af hendes Levetid. Nans. 50

M.6.
II

(sj.) m. obj., som betegner noget
konkr. : *En Ridder . . har Himmelen be-
skiæret

| Det Sværd. Bagges.NblD.43.
*Skiebnen (havde ham) en Qvinde

|
Be-

skaaret, ret en ægte Dievelinde. sa.ComF.
107. Disse Ægtefolk vare gifte i atten Aar
uden at faae Børn, da Vorherre (endelig)

beskjærede dem denne Datter. Crylb.ltl.

134. Hvor Gud beskærer Føden for To,
finder den Tredie vel ogsaa Lidt til et 60

M.didiM.å. HCAnd. VII. 97.
\\ \ m. person-obj.

alene : Enhver Blomsterven, der har Raad
til at lade opføre et Væxthus (vil) kunne
forskaffe sig den Nydelse at have blom-
strende Planter i sine Værelser næsten
hele Aaret om . . Men hvor Mange ere

vel saa gunstig beskaarne af Skjæbnen
(„stillede") ? Bentz.Stg.l.

|| \ m. et menneske
som subj.: *hviil dig ved mit Hjerte, som
om jeg var din Viv.

|
Du maatte Alt und-

være,
I

Saa vil jeg dig beskjære,
|
Hvad

jeg har Ingen undt som dig, mit faure
Liv. Hrz.D.1.25. jf.: *til en Tunge fin af

Gud
I

Det (o : Jylland) er vist og beskaa-
ret (o: gud har bestemt, at der fra Jylland
skal udgaa levende tale). Grundtv.PS.IV.3.

Beskære-, i ssgr. til 1. beskære l.i.

-slas, et. (fagl.) glasplade, der ved til-

læring af fotografier olgn. anvendes til at

angive det færdige billedes størrelse. Haandv.
44. -horn, et. (sko.) hornplade til beskyttelse

for saalen under tilskæringen. Lundb. Be-
sk.ddx}ioxn. Haandv.46. -hevl, en. ('Beskær-.
vAph.(1759). VSO.). (bogb.; foræld.) værktøj
til beskæring af bøger. MO. OpfB}VII.425.
-kniv, en. (bogb.) MO. Hjemmet.1905.208.
sp.3.

II
(forst., gartn.) Beskiær-Kniv. vAph.

(1759). VSO. -maskine, en. (bogb.) Opf
B.^VII.425. -presse, en. (bogb.) apparat,
hvori bogen fastspændes xmder beskæringen.
Haandgern.431. 1. Beskæring, en. vbs.

til I. beskære, især til bet. l.i. VSO. MO.
II (bogb.) et Par Blade, der har undgaaet
Bogbinaerens Beskæring. Markman.HD.l.
Haandv.9.

\\
(gartn., forst.) (fyrretræet) for-

drager ikke Beskiæringer; mange Gree-
nes Afskiæring paa eengang, er dets visse
Død. Schytte.IB.II.278. HavebrL.-77. hertil:

Beskærings-kniv, -saks, -sav (MøllH. 1. 171).
IL \ Beskæring, en. (egl. vbs. til II.

beskære; efter ty. bescherung, jf. ænyd.
beskæring (VSO.)) gave, der skænkes af
forsynet, den Kjærlighedens Evne, som hun
følte var en tildelt Beskæring. R Schmidt.
HT.199.

Beskærings-lad, et. [I] (landbr., vet.)

lad, rampe til at fastholde tyre under beskæ-

ringen af deres klove. LandbO.1.257.
beskærme, v. [be'sgsr'ma] -ede. vbs.

-else (s.d.). {glda. d. s. (Bimkr.) og beskyrme

;

efter mnt. beschermen, jf. ty. beschirmen;
især O samt dial., se Feilb.1.66.IV.34) 1) (især

relig., om gud) d. s. s. beskytte 1. der (Mo-
ses) saae Een lide Uret, beskiermede (1907

:

forsvarede^ han ham. ApG.7.24. *Beskjerm
med Troens Skjold

|
Vor Sjæl mod Fjen-

dens Vold. SalmHus.278.4. for at beskierme
den Christelige Troe . . maatte (Harald
Blaatand) ruste sig imod Sønnen. Holb.
DH.I.87. den haarde Vinter, som da paa-
kom . . var saa sterk, at man ved sæd-
vanlige Huer ikke kunde beskiærme sig

mod Kulden, smst.384. *det Forsyn, som
fra Hunger

|
Beskiærmer hielpeløse Ravne-

unger. Bagges.Ungd.L42. Erik forstod at

beskierme Almuens . . Frihed og Rettig-

heder. Molb.DH.II.168. *Beskjerm vor
Konge, store Gud!

|
Beskjerm hans Slægt!

Heib.Poet.III.495. (jeg tror, at gud) beskjer-

mer (1909: skærmerj mig mod al Fare,

og vogter og bevarer mig for alt Ondt.
Katek.§57. Vistnok kunde Gud skærme
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ham, hvor han vilde, som han da ogsaa
sidenhen gjorde, da han beskærmede ham
i alle Efterstræbelser, indtil hans Time
kom. OMøll.GK.69. 2) (nu I br.) m. tings-

suhj., d. s. s. beskytte 2. *ingen Afgrunds
Hule den beskjermer,

| Som spotter Gud.
SalmIIus.417.2. (han) tog sig for at bygge
et Slott af puurt Kobber, for des bedre
at kunde beskiermes for den overmaade
store Heede. Holb.Hh.L214. *Luunt be- lo

skierme Bøgens Kroner. Oehl.XX.43. *hans
Kogger, som beskjermer | PUene, ved Si-

den hænger ned. PalM.TJ.379. (uegl.:) Folk,
der sad hyggelig beskærmet af deres egen
Lidenskabsløshed og aldrig havde følt no-
gen titanisk Drift til at kæmpe med Dce-
monerne. Pont.LF.VIII.164. O Beskær-
melise, en. (glda. d. s. (Mariagerleg. 161);
vbs. til beskærme; især GJ samt dial., se

Feilb.) 1) (især relig.) til beskærme 1, d. 20

s. s. Beskyttelse 1. deres beskiermelse (1871

:

Værn^ er viget fra dem, men Herren er
med os. 4Mos.l4.9(Chr.VI). det Britanniske
Folck havde udi den Galliske Krig . . taget
(gallerne) i Beskiærmelse. Holb.Intr.I.517.
(lad folket) regieres af det mUde Septer, føle
Billighed i Lovene, Sikkerhed imod Over-
fald, Beskiærmelse imod Uret. Schytte.

(Bahb.LB.I.380). *(vi) bad til ham, som
styrer Havet,

| Om hans Beskiermelse. 30
Ew.V.93. VSO. MO. \\ uegl. (jf. bet. 2): han
vil stille sine Børn under (visdommens) Be-
skjermelse (Chr.VI: sætte . . i dens be-
skiermelse^ og blive om Natten under dens
Grene. Sir.14.26. 2) (nu næppe br.) til be-
skærme 2, d. s. s. Beskyttelse 2. VSO. || mere
konkr.: et høyt Steen-muret Huus . . som
har været en Beskiermelse for Bryggen
mod Ilden. IIolb.Berg.43. Beskærmel-
ses-brev, et. [1] (foræld.) brev, dokument *)
(udstedt aføvrigheden), der tilsiger beskyttelse.

Cancellie expeditionerne ere følgende . .

Beskiermelse-breve. Holb.DNB.705. Lunde
Kirkes Beskiermelses-Brev, hvor udi (pa-
ven) befaler, at Bandsætte alle dem, som
rørede ved den Skaanske Geistligheds
PrivUegier. sa.DH.1.475. Ing.EM.III.179.
en Mand, der var Slegfredbarn, (erhvervede

1549) kongeligt Beskærmelsesbrev med
udtrykkeligt Paabud om, at han skulde 50
agtes som andre. TroelsL.XII.149. tp Be-
skærmer, en. (^tBeskærmercÆM;. YI.184).
{glda. d. s. (Mariagerleg.112); især relig.) til

beskærme 1. du er bleven min Beskjermer
(Chr.VI: Beskiermere^ og Hjælper. Sir.

51.2. *en forskruet Sværmer
|

. . skildrer
Verdens naadige Beskjermer

| .. som en
stræng Tyran. JHSmidth.Haver.260. *Kon-
gen (er) en Beskjærmer af

| Hver god
edrift. Hrz.Svh.61. 60
Beskejt, en. [be'sgcoi'cfl (ogs. skrevet

Biskøjt. vAph.(1764). Wolfh.MarO.534.
Feilb.IV.40). flt. -er. {jf. ænyd. sukkerbe-
skøjt (Kalk.IV.206); fra holl. beschuit; sa.
ord som Biskuit) haardt skibsbrød, bagt
i form af tvebakker ell. kiks. *En Sømand

han maa lide langt mere Ondt end Godt,
f

Beskøiterne han tærer,
|
De krybe ned saa

smaat. ARecke.P.25. Etlar.SB.45. (de) bed
i engelske Beskøjter, saa store som Maaner.
JPJac.II.172. *(vi) Maatte gnave Beskøjt
saa haard som en Kno. l)rachm.SH.59.
VareLP82.
beslaa, v. [be'slå-] præt. -slog; part.

-slaaet, (nu 1. br.) -slaget (2Mos.26. 32. P
Møll.1.67. TroelsL.1.88). vbs. -ning (Scheller.

MarO. Arbejdsløn.9), jf. Beslag, {ænyd. d. s.;

fra mnt. beslan, jf. ty. beschlagen)
1) slaa (noget) fast (paa noget andet).

t.l) forsyne med noget, aer slaas paa; især
om metal, til pryd, forstærkning ell. beskyttelse,

(arken) skal du beslaae med puurt Guld.
2Mos.25.ll. et smukt . . med Messing be-
slaget Skriin, eller Kuffer. Etv.VI.42. høj-
ryggede Stole med . . grønt Fløj els Be-
træk, beslaaet med forgyldte Søm. Schand.
VV.45. to pragtfulde Karosser af hvidt
Læder beslaget med Guldstifter. TroelsL.
1.88.

II
om vogne olgn.: lægge ringe ell.

baand paa hjulene. Moth.S460. Skjoldb.

SM.20.
Il
om sko, træsko olgn.: forsyne med

forstærkning af metal. Moth.S460. *Da viste

han Skoe aem, med Jernet beslaaet. OehL
Regn.(1849).125. *Nattens tungtbeklædte
Vægter tramper

|
. . med beslagne Sko.

PMøll.1.67. 1.2) (smed., vet.) forsyne (en
hest)med sko; sko.HesteL.(1703).C2r . *(Chri-

sten smed) var en brav og nyttig Mand,
|

Beslog en Hest med stor Forstand. Bagges.
1.167. *Tag Hammer og Tang og beslaa
min Hest,

|
En Sko er brukken, vær flink

og rapl Schaldem.CN.81. Schand.TF.II.379.
Drachm.PV.21. jf.: han lod sine Muulæs-
ler beslaae med Sølv. Mynst.Bispepr.(1850).
10.

2) beslaa sejl (flag), ^ rulle sejl (flag)
sammen og binde det fast til raaen (stangen),

naar det er bjærget, vAph.(1759). VSO. Blich.

1.286. Hauch.VII.465. Vi maatte til Vejrs
og beslaa det ene Sejl efter det andet.
Drachm.SS.96. Scheller.MarO.

3) (jæg.) om haarvildtet: bedække(3). Vig
Møll.HJ.189. en beslaaet Raa, en beslaa.et

Hind. Sal.II.963.

4) (naturv.) overtrække ell. belægge med
en skorpe, hinde olgn. (især i pass.). en
rødguul . . Malm, som ofte med grøn Kalk
er beslaget. Briinnich.M.301. Ved at ligge
bliver den (0: en sortagtig sandsten) deel-
viis guul af Svovl, hvormed den beslaaes.
Andres. Klitf. 37. glinsende og metalliske

Genstande . . beslaas i langt mindre Grad
med Dug. Sal.V.559. jf. (sj.): nu besloges
(skyen) af et rødt Skær, som steg Ilden
\i2Lg\eå.JVJens.FD.102. \\

(kem.) forsyne
med et beskyttende overtræk. Glassorter

beslaas med Lervælling paaført i tynde
Lag. Sal.II.963.

5) t slaa, ramme (med ulykke olgn.).

beslåe med blindhed. Moth.S460. *Hvad
af Naturen er med Band

|
Og Vredens

Dom beslaget. Brors.144. *hver Gang (hr.
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Sladderblad) ud vil gaae
|
Godt Folk at

beskiæmme, |
Krampe, du hans Fod be-

slaae! |
Lær ham blive hiemme! CFrim.

Foet.L103.

6) part: beslaaet (beslagen) brugt som
adj.: forsynet (med noget). 6.\) (dagl.) vel
forsynet, især: med penge. Godt beslaaet
med Penge, Klæder, Heste. Levin, een
Tjeneste kan Du dog gjøre mig, siden Du
er saa vel beslaaet . . gaa op til min Mo- lo

der . . Giv hende nogle Penge. Goldschm.
11.147. Fælles for de fleste (studenter og
peblinge) var derimod, at de kun i ringe
Grad var beslaaede med Penge. TroelsL.

VII.130. Paa den Maade kunde Enhver
komme rendende op fra Gaden og blive
beslaaet. Pont.LP.V111.63. jf 6.2: (han var)
den grundigste, bedst beslaaet med Kund-
skaber. EHenrichs.MF.1.324. 6.2) f vel ud-

3) (naturv.) til beslaa 4: naturlig ell. kun-
stig belægning paa forsk, genstande (især

metaller). AUun Skiffer med Beslag af en
guul Materie.KSelskSkr.XI.ldO. (visse kobber-

malme forekommer) ofte i Malm og Steen-
art ikkun indsprængte . . eller som et Be-
slag, (superficialis,) tyndt paalagte. Briln-

nich.M.226. Sall1.963.
\\
(kem.) overtræk,

glasur til beskyttelse, smst.

4) til beslaa 7. 4.1) (j^lr.) handling, hvor-

ved øvrigheden midlertidig tager noget i

forvaring som sikkerhed for en fordring,

led af en retslig undersøgelse, af et militært

foretagende osv. (jf. Arrest I.2); ogs. om
inddragelse af gods som straf, hævnakt
olgn.; konfiskation; beslaglæggelse, de
almindelige Regler om Beslag paa frem-
mede Skibe. KancSkr.^/alSéS. f om personer

(jf. Arrest I.2J; Kald og Varsel giøris ikke
rustet med forstand; forslagen; listig. 20 fornøden (for) Beslag paa Gods, eller Per
der er et beslåen hovedt på den doBmer,
Moth. S461. *hvad u-mueligt er for en
beslagen Qvinde. Holb.Paars.21o. *Strax
tænker I, det er saa let at narre

|
en

Bondekarl? men Ole er beslaaet. FGruldb.
A.38.

7) (foræld.) lægge beslag paa; beslag-
lægge, (kongen) skikkede . . Bud til alle

Færger i Siælland, og lod dem beslaae,
Holb.DH.1.366. Ing.KE.I.121.
JBeislaa-sejsing, en. [2] J, sejsing (tov)

til at beslaa sejl med (jf. Beslagsejsing^.
Funch.Mar0.lt.l3.
Beslag, et. [be'slaq, beisla-'q] flt. d. s.

{ænyd. d. s., jf. ty. beschlag; egl. vbs. til

beslaa)

1) til beslaa 1. t.i) til beslaa l.i: gen-
stand, især af metal, anbragt paa noget

til pryd ell. beskyttelse. Moth.S465. Hal

son. DL. i—

4

—34. jf: *Jeg gaaer be-
klemt og ængstet Nat og Dag,

|
Ret som

jeg var i Helvedes Beslag. Brors.209. \\
især

i faste forb. m. verber: gøre beslag paa,
lægge under (ell. i) beslag, (nu især)

læggebeslagpaa. Endskiønt (møblerne)

see ikke ud til at være Halvparten af det
værd, som han har bedraget mig for, saa

er det dog noget . . Jeg vil giøre Beslag
30 derpaa. Ew.VI.277. Kongen lod Lybekker-

nes hele Fiskerflaade . . opbringe og lægge
i Beslag. Molb.DH.11.451. Alle Czernims
Eiendomme bleve lagte under Beslag.
Hauch. 1.497. HCAnd.XLl74. Allen.I.211.

Naar Nogen trende Gange uden lovligt

Forfald er udebleven fra Sessionen, bliver

der at lægge Beslag paa den Formue,
som han maatte besidde. Lov^/sl869.§13.
knap to Aar efter at han havde arvet Gaar-

lager.247. Apothekerens Heste var meget 40 den, (kom) Kongens Foged . . og lagde Be
_i—!___ i-„_j_ ::i.i.„ o_„i„„ „„„ c.„i„i.„,-„^ gj^g p^^ (jg^. jjgjg SvGrundtv.FÆ.II.38.

Scheller.MarO. 4.2) overf: Bahb.E.IL31L
Fra første Begyndelse har jeg været som
under Beslag, og hvert Øieblik fornum-
met, at det var ikke mig, der spillede

Herren, at der var en Anden, der var
Herren. Kierk.XIII.559. ||

især i faste forb.

som lægge (sj. gøre) beslag paa ell. (nu
1. br.) tage i beslag. 1. tilegne sig; op-

en liderlig Cumpan,
dér i indeværende Aar har giort Beslag
paa vores paa Hitland strandede Sølf.

Gram.Breve.162. Napoleon havde taget
Skuespilhuset i Erfurt i Beslag. PAHeib.
E.229. Hyrevognene vare alle tagne i

Beslag. HCAnd.VIII.308. *man priser
|

Ham selv for Dyder, som han aldrig har.
j

Hver Dames Hjerte i Beslag han ta'er.

PalM.Vin.102. Dette Værelse lagde

simplere, havde ikke Beslag paa Seletøjet

som hendes. Schand.BS.251. en bred buet
Kommode med forgyldte Beslag. Pont.M.
175. Han syntes, at den ene Træsko blev
saa lav under Hælen — skulde han have
tabt Beslaget? JVJens.HF.159. 1 Bygnings-
iunsten kaldes Metaldelene paa Døre, Vin-
duer, Møbler, Vogne o. s, v. Beslag. Sal.

11.963. Gevær 89 . . bestaar af følgende
Hoveddele: Piben, Laasen, Magasinet og 50 tage (plads olgn.)

Skæftet samt forskellige Beslag. Gymn.II.
142. 1.2) (smed., vet.) til beslaa I.2: heste-
sko. Moth.S.465. *Staldmestren har vel ikke
efterseet

|
Beslaget paa (hendes) Ridehest.

Bagger.II.155. her tillands bruge vi kun
at lægge Beslag under Hestens Frembeen,
formedelst Jernet er saa dyrt. Etlar.GH.
11.75. (beslagsmeden holder) Stamhestene
forsynede med forsvarligt Beslag. Tjeneste
regl.258. || om beskyttelsesmidler for oksers 60 Jeppe strax Beslag paa, som det, der
klove; oksebeslag. LandbO.1.258.

2) (sj.) til beslaa 2: tov olgn. til be-
slaaning af sejl ^i/". Beslagsejsing^. *De
saa', hvor han krøb i den susende Rig,

I
han kapped Beslag og gjorde Sejl. Drachm.

BH.61. .

netop var efter hans Hjerte. Ing.EF.VI.
133. (jarlerne) stammede ned fra Slægter
som tidligt havde lagt Beslag paa meget
Jord og dyrket store Gaarde op. JVJens.
NG.293. 2. gøre brug af (ens evner, tid

olgn); stille krav til; benytte, jeg har gjort
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Beslag paa Deres Tid med disse Linier.

TMølljfjOO. Naturvidenskabens mægtige
UdvifeJing tager ogsaa Sproget kraftigt

i Beslag. 0rst.II.89. En Mængde andre
Anliggender . . toge hans Opmærksomhed
og Evner i Beslag. Goldschm.Hjl.I.llo.
Schand.O.II.368. (der er) Lidet, som menne-
skeligt tager Læserens Sympati i Beslag.
JBrandes.Goe.II.309. mit Øre blev just nu
paa det Behageligste kildret og lagt Be-
slag paa af min Ven. PalM.I.lSO. man
kunde endogsaa møde til Maaltiderne eller

blive borte, ligesom man vilde. Ingen
lagde Beslag paa En, undtagen man selv

bød sig frem. Drachm.T.fl. Henimod
Maaltidets Slutning slog Per . . paa sit

Glas og rejste sig. Han udbad sig Tilla-

delse til at lægge Beslag paa Opmærk-
somheden et Øjeblik. Pont.LP.VII.157. jf.:
alt, hvad der var i ham af Tanker og Liv,

blev lagt i Beslag af disse underlig ind-

viklede og vanskelige Regnskaber. Rist.

J.40.
Beslås-hammer, en. [I.2] (smed.)

Drachm.PV.20. -læj^ge, v. [4] [be'slaq-

^læga] vhs. -else ell. (sj.) -ning. (jur.) lægge
beslag paa. (han) havde foranlediget Be-
slaglægningen (af en spillebank). Ing.LB.
1.89. Huusundersøgelse, Beslaglæggelse og
Undersøgelse af Breve og andre Papirer
maa . . alene skee efter en Retskjendelse.
Grundl.(1849).§86. (redaktøren) fik adskil-

lige Retssager og Beslaglæggelser i Kri-
stian VIII's sidste Regeringsaar. Schand.
F.350. Raadhustaarnet blev . . opført ved
Hjælp af Adelens beslaglagte Formuer.
VVea.BB.29. jf.: en Pibe, (som læreren)
havde beslaglagt i Timen. AndNx.PE.I.
212.

II
O (overf.) gøre brug af; stille

krav til; optage, (huslejen) beslaglægger
. . hos os indtU en Femtedel af dien aar-
lige Indtægt. VortHj.III2.33. da (Lord
Mayor) forestaar Byens Gæstfrihed, be-
slaglægger et svimlende Antal offentlige
Banquetter en ikke ringe Del af hans Tid.
Hjemmet.1912.961. -lære, en. [I.2] (vet.)

MO. LandbO.1.258. f -sejsing:, en. [2] X
d. s. s. Beslaasejsing. SøLex.(1808). jf. Be-
slagsline. VSO. -smed, en. [I.2] (vet.)

Goldschm. VI.124. Tjenesteregl.258.

beslikke, v. [be'slega] -ede. (jf. ty.

beschlecken; 1. br.) slikke (paa). Moth.^B
218. (katten) beslikker sine Unger. VSO.
\\

(uegl.) Søen, der beslikker Foden af et

fra Byen nedhængende Viinbierg. Bagges.
DV.X.224. smst.39.

Beslatning:, en. flt. -er. egl. vbs. til

beslutte. 1) f til beslutte 1: ende; af-
slutning. Til Beslutning af dette Capitel.
Holb.NF.(1728).I.189. Fortsættelse og Be-
slutning af Mester Synaals forunderlige
Reise. Ew.(1914).III.297. *Den anden
(akt) var tragisk, saa munter igien,

|
Og

atter tragisk tU Beslutningen. Oehl.SH.33.
naar man har pirret Ganen med alle
mulige lækkre Retter, kan man dog altid

endnu til Beslutning spise et lille Stykke
Ost. Oehl.XXVII.66. Ing.EF.I.lo2. Blich.

111.36. 2) (især Cp; til beslutte 2. 2.1) iil

beslutte 2.i: bestemmelse, afgørelse, der

træffes af en myndighed (kongen, en lov-

givende forsamling olgn.). (de lod) efter
fælles Bestemmelse og Beslutning en Lov
udgaae til det hele jødiske Folk. 2Makk.
10.8. Til at tage Beslutning udfordres,

10 at over Halvdelen af hvert Things Med-
lemmer er tilstede og deeltager i Af-
stemningen. Grundl.(1849).§71. (minister-

raadet) bestaaer af samtlige Ministre .

.

Beslutning tages efter Stemmefleerhed.
Grundl.(1866).§16.

||
(mere konkr.) om lov-

bestemmelser, forordninger olgn. Eilsch.

Term.21. Kongen kan for Rigsdagen lade
fremsætte Forslag til Love og andre Be-
slutninger. Grundl.(1849).§28. 2.2) til be-

20 slutte 2.2 : hvad man bestemmer sig til som resul-

tat af en overvejelse; bestemmelse; forsæt,
(dette) var en hemmelig Beslutning hos mig.
Ew.VI.41. *(han) tænkte lidt sig om,

|
Og

snart til sin Beslutning kom. Bagges.I.l?l.

*Jeg har alt fattet min Beslutning. Heib.
Poet. 1.386. Beslutningen er Begyndelsen,
og dog har den sit Navn deraf, at den veed,
der kommer en Slutning. Kierk.V.132.
Der var aldrig langt mellem hendes Be-

30 slutninger og deres Udførelse. Drachm.
UB. 266. H0ffd.Psyk.359. jf.: *Overiil dig
ikke.

I

Du fik vor Faders hurtige Beslut-
ning (0: evne til hurtigt at beslutte sig)

\

Som Arvepart. Becke.KL.63. beslat-
nings-dygtiff, adj. 1) [2.i] (især jur.

ell. polit.) om lovgivende forsamling olgn.:

berettiget ell. kompetent til at fatte beslutning

(især ved at et tilstrækkeligt antal medlemmer
er til stede). Sal.L288. 2) [2.2] (sj.) jf.
-dygtighed 2. -dygtighed, en. 1) [2.i]

(især jur. ell. poht.J Sal.IL 964. 2) [2.2]

(1. br.) d. s. s. -evne. der var ikke Spor af

Kxaft eller Beslutningsdygtighed i mig
tU at tage mig sammen. Drachm.TJB.103.
sa.T.52. C9 -evne, en. [2.2] Han følte

en underlig Mangel paa Beslutningsevne,
en nervøs Slaphed som efter en Morfinrus.
Bergs.FM.27. JVJens.HF.67. f -kraft,
en. [2.2] d.s. Blich.L231.
O beslutsom, adj. [be'sludsmmO]« VS0.1793; til beslutte 2.2) som hurtigt

fatter en beslutning; resolut; ikke
tvivlraadig ell. vankelmodig, (ogs. om
handlinger olgn,, der vidner om denne egen-

skab), da Bønderne ved en beslutsom
Overrumpling tager den grundlovgivende
Rigsdag med et Kup og gennemfører
Femtejuniloven. Hørup.III.349. Ængste-
ligt og dog beslutsomt bankede han paa

60 Døren og traadte ind i den store Forlæg-
gers Privatkontor. Pont.F.1.254. med faste,

beslutsomme Skridt. sa.Fi.i59. han plejede
at handle strax, han var beslutsom af sig.

Bist.J.189. cg -hed, en. denne Fortviv-
lelsens radikale Beslutsomhed hos Gal-
lerne, dette grumme Mod til at dræbe.

40

50
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hvad man har kærest. JLange.MF.67.
Beslutsomhedens Ild var over hende, og
hun var ligesom bange for at reflektere.

BlichCl.IH.182. Bønders sædvanlige Man-
gel paa øjeblikkelig Beslutsomhed. /afcjr?iM.

GP.108.
beslutte, v. [be'sluda] -ede. vbs. -ning

(s. d.) ell t -else (Eilsch.PhilBrev.274). {glda.

d. s. ; fra mnt. besluten, jf. ty. beschliessen)

1) t afslutte; gøre ende paa; ende; lo

slutte. *Vort Maaltid vi beslutte nu . .
|

Og (for) dette Maaltids Spise . .
|
Vi Dig

af Hjertet prise 1 Kingo.460. *A1 vor Elen-
dighed Døden beslutter. Brors. 290. Til-

sidst besluttede man Forsamlingen med
at udlove nogle Belønninger. JSneed.II.92.

*En Død som din beslutte vore Dage I

Ew.II.176. For at beslutte denne (af-
handling) maa jeg endnu tilføie een Be-
mærkniug. Bagges.LJ.90. Bægeret maatte 20

indvies med Sang og Sangen besluttes

med Skaaler. Blich.II.10. \\ m. overgang til

2: afslutte; afgøre, (naar dommere) sig

om deris Domme og Forretninger ej kunde
foreene, da skulle de fleeste Stemmer be-
slutte Dommen. DL.1—5—26. første Saar
beslutter Striden (o : en duel). Blich.III.559.

2) (især &) som resultat af (afslutning
paa) en overvejelse træffe et valg ml. forsk,

muligheder for handling. 2.1) om myndighed 30

olgn.: fastslaa (som sin vilje); træffe
bestemmelse om (noget, som skal finde sted);

fastsætte; bestemme. Haman blev staa-

ende for at bede Dronning Esther om sit

Liv; thi han saae, at der var besluttet en
Ulykke over ham af Kongen. Esth.7.7.

Under Erik Eyegod galdt Almuen over-
maade, saa den besluttede (nu: fattede

beslutning olgn.) om de vigtigste Handeler.
Bothe.(KSelskSkr.XIL356). i enhver For- 40

samling af Folkets Repræsentanter, det
være sig raadgivende eller besluttende.
0rst.YIl.13. *De har nu besluttet, de
vise Mænd,

|
Du (o: Kbh.) maa ej beholde

. .
I
dine gamle Volde. Kaalund.321. || om

forsynet (ell. skæbnen): Gud haver besluttet
at ødelægge dig. 2Krøn.25.16. det er af-

giort, evig, evig er det besluttet over mig,
min Dom er afsagt af Himmelen. Ew.IV.
244. *Guds Engle endnu, saa vel som før, 50

I
Gjør alt, hvad han vil beslutte. Grundtv.

SS.III.107. *Stjerner har din Undergang
besluttet. Heib.Poet.I.407. 2.2) bestemme
sig til; foresætte sig. Paulus havde be-
sluttet, at seile Ephe'sus forbi. ApG.20.16.
jeg har besluttet at giøre dig arveløs.
Holb.LSk.1.3. *Det alt besluttet er, jeg
dine Raad vil følge. Wess.30. jeg be-
sluttede at ville trøste ham. Heib.Poet.II.
278. *Hvad er din Agt? hvad har du nu 60
besluttet? Hrz.KRD.28. *Jeg havde fast
besluttet det, men vidste ei, hvordan

|

Jeg rigtig skulde gribe den Lilles Hjerte
an. Winth.VI.243. abs. (sj.): i samme
Stund, han besluttede og vendte om.
JVJens.SS.143. \\ nu især refl. (m. præp.

til): Han er i sin første Ungdom . . og
dog kan han dæmpe sin Ild, og beslutte

sig til at vige. 8kVid.IX.31. *Har I be-
tænkt jer nu . .?

I
Har I besluttet jer. Heib.

Poet.IlI.152. hvis de opgav den en Gang
med Møje fattede Beslutning, maatte de
beslutte sig for anden Gang. Schand.AE.
255. Sektionen har besluttet sig til at

anstille en PaaUdeligheds- og Forbrugs-
prøve for Acetylen-Automobiler. BerlTid.
^^hl918.Aft3.sp.5. 2.3) part. besluttet
brugt som adj.

\\
(især bibl.; nu sj.) m.pass.

bet, i forb. besluttet raad, fast beslutning

ell. bestemmelse, (dette er) den Høiestes
besluttede Raad, som skal komme over
min Herre, Kongen: nemlig, man skal

støde dig ud fra Folk. Dan.4.24. da han
efter Guds besluttede Raad (1907: bestemte
Raadslutning^ og Forsyn var given hen,
toge I, og korsfæstede (ham). ApG.2.23.
det er Himmelens besluttede Raad, som
tvinger mig mod min Villie at elske ham.
Holb.Mase.III.2. mit faste besluttede Raad,
engang med det første at lade alting i

St&ken. Ew.VI.77. I| m. aktiv bet, m. præp.
paa ell. f til ell. f uden præp. : som har taget

den beslutning (at); bestemt paa. Beslut-
tede, nu at være alt for hinanden, samledes
vi. Éahb.(Sams.I.xxxin). (Københavns bor-

gere) ere fast besluttede til at revidere
Papisternes Dom (over Hans Tavsen). P
Møll.1.235. jeg er (fast) besluttet paa at

hævde min ret \
S&B. || beslutsom; be-

stemt, et af disse besluttede Mennesker,
som ikke declamere, en stille, beskeden
(mand, der) havde besluttet at offre Livet
for Sandheden. Kierk.XI.70. den næsten
kvindelige Blidhed . . som saa ofte findes

hos . . besluttede og handlekraftige Aander.
Brandes.V.412. der var et nervøst, besluttet

Udtryk om hans Mund. JPJac.lI.403.
„Hvad tænker du paa at gøre ?" — „Ingen-
ting," svarede Per stolt og rakte ham
besluttet Bladet tilbage. PontLP.VI. 115.

Bang.Udv.41.
besluttet, part.adj. se beslutte 2.s.

O Beslnttet-ned, en. beslutsomhed'
bestemthed, (en) Anførers Besluttethed
i Krig. Brandes.III.177. Heltens Beslut-

tethed og James' Ubestemthed. smst.IX.76.

om den brede Mund er der et . . Træk af

fast Besluttethed. Bergs.FD.5.
beslæg^te, v. vbs. -else (s. d.) ell. -ning

(s.d.). (ænyd. d. s.; dannet som inf. til be-

slægtet; s/.) 1) bringe i slægt med; gøre
beslægtet *Saxlands Jarl vil Gyritha
ægte,

i
Og Odins-Blodet med sit beslægte.

Kaalund.HS. 110. Efter Reformationens
Indførelse ophørte Troen paa Fadderska-
bets beslægtende Kraft. TroelsL.VIII.62.

2) t være beslægtet med (jf. Beslægtelse,

Beslægtning^; ogs.: ligne (forfædre) i evner

olgn.; slægte paa. 'Lad en Kreds i Græsset
slaae,

|
Kald paa eders Prygelknegte !

|

Vi vil see, i Sadlen fast,
|
Om vi Heltene

beslægte. Oehl.VL72. f Beslægtelse,
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en. det at være beslægtet (med en); slægt-
skab (jf.Beslægtmng). VSO. m beslæg-
tet, i?arf. adj. [be'slægdai] Høysg.AG.5.123.
{ænyd. d. s.; dannet af Slægt, slægte, jf.
mnt. beslechtet; snil. beslægtiget) 1) som
er i slægt med; som er slægtning til. t.i)

som adj., især m. præp. med : De, som i andet
og tredie Leed ere beslegtede. DL.3—16—9—3. i den Tanke at jeg maatte være
hende nær beslægtet. Eiv.IV.270. Verten lo 174.

des chemisk Beslægtning (Affinitet). AW
Bauch.(1799).38.
beslsens:«, v. [be'slæri'a] -te. (poet.,

sj.) slænge ell. kaste (noget) hen paa; dænge
til. *Byens Drenge,

|
.. skulde dig med

Dynd paa Gaderne beslenge. Eelt.Poet.183.
*(sundhedskilden) stod beslængt med Kryk-
ker; naar Halte kom derhen,

|
Paa raske

Been de løbe fra Stedet igien. OehlNG.

holder hende som sit eget Barn, uagtet
hun ikke er ham beslægtet. PAHeib.Sk.
II.9. (en) fattig Frøken, vidtude beslægtet
med Greven. Blich.IV.673. \\ (sj.) attrib.:

de (Steffens) fra Moderens Side beslægtede
Brødre Mynster. 0rst.VIII.lO3. (han) var
bleven forlovet med en langt ude beslægtet
ung Pige. Drachm.T.52. 1.2) (nu l.or.)

som subst: slægtning, det var kun hans

O beslare, v. [beislø'ra] -ede.« VSO.
1793; jf. ty. beschleiern; især i perf. part.)
tilhylle (ansigtet) med slør; tilsløre, (jeg

opdagede) et ubetydeligt Træk hos den
for mig beslørede Skiønhed. Grundtv.DV.
11.211. Blich.1.482. en Dame, hvis Ansigt
var besløret. Hauch.V1.412. Schand. VV.156.

II om taage olgn.: gøre uklar, utydelig.
Dyvekes Træk (var) forædlede, og be-

fattigere Beslægtede (der) kunde siges, 20 sløredes desuden af en dem omgivende
at høste nogen Nytte deraf. Kruse. Æsthet.
1.38. min Moder (er) en Beslægtet af

Herrerne af Ysselstein. Eauch.II.87. Nu
leve kun Beslægtede langt ude, som have
glemt mig. ECAnd.II.116. Otto var bleven
sat i Huset hos en fjernt Beslægtet, en
formuende gammel Enke. Goldschm.III.67.

2) (overf.) som hører sammen med, er af
samme ell. lignende art; lignende, b, f, m.

fe

Taage. Eauch.II.277. man kunde skimte Alt
ligesom i et besløret Dagslys. smst.VII.445.

Il (overf.) om tanker, følelser olgn. Menne-
sket lærer den Kunst bag almindelige
Talemaader at besløre, hvad der boer i

dets Indre. Eauch.(NordiskTJniv.Tidskr.II.
3E.(1856).28). De udtalte en saa almen
Sandhed, som Partierne altid saa pænt be-
slører. Schand. TF. II. 323.

||
i perf. part.

og V (er) beslægtede eller én Slægt. 20 om stemme : uklar; utydelig; sløret. Han
'øysg.AG.5. en Tilfredsstillelse, beslægtet

med den, som opvækkes ved Skjønhedens
Harmoni. Ørst.VIII.3. den Lidenskab, der
behersker hende, er jo virkelig beslægtet
med, hvad vi . . give Navn af Vanvid.
Eauch.III.34. hos Fyrsterne, hos Adelen
og hos den Fattigste i Folket har jeg fun-
det det ædle Menneskelige beslægtet. EC
And.XII.3.

II
beslægtede tonarter, J"

begyndte sin Tale med lav, noget beslø-
ret Røst. Schand.SF.95. Drachm!FJ.280.
besmage, v. [beisma'qs] (ænyd. d. s.;

si.) smage paa. Alt skulde prøves . . hæl-
des ud og ind af Potter og besmages.
JVJens.Br.l67.
besmile, v. [be'smi'la] -ede. (sj.) smile

ad; have (lidt) ttl bedste (jf. bele, begrine^.
de oversaa og besmilede ham. SMuus.

tonarter, som har flere fællestoner og -akkor- 40 Astasminde.(1905).19. \\ smile til. naar de
der. Geb.MusK.21. \\ beslægtede tal,
(mat.) om to hele positive tal, der hver for
sig er lig summen af alle det andets fak-
torer; venskabelige tal. Sal.II.965. O
Beslægtet-hed, en. 1) [1] Arvingerne
(er) inddelte i fem Arveklasser efter den
nærmere eller fjernere Beslægtethed. Vort
Ej.IIl3.120. Sal.II.965. 2) [2] (overf.) det,

at en Paavirkning , . indtræder, beviser
den indbyrdes Beslægtethed af den, som so

udøver Indflydelsen, og de, som under-
gaar den. Brandes.F.171. f beslægtiget,
part. adj. {ænyd. d. s.; efter mnt.oesTech-
tifft) d. s. s. beslægtet. Riget (er) under-
tiden . . faldet til Udlændinge, efterdi de
have været den afdøde Konge beslæg-
tigede. Eolb.DE.III.2. (St. Eans) var Frel-
seren nær beslægtiged. sa.Kh.97. \\ overf:
Facilitet og Tjenstagtighed ere . , tvende

sad dernede i Messen om Aftenerne og
besmilede hinanden i Anledning af Vaa-
bendaaden ved Doggerbancs. AKohl.MP.
1.146.

f besminke, v. -ede. {jf. ty. be-
schminken) sminke. Moth. S 539. Et be-
sminket Ansigt. VSO.

II
overf.: besmykke.

f*Hvor Udyd saa ofte besminker sin Skam.
Kingo.257). Moth.S539.
besmitte, v. [be'smida] -ede. vbs.-eUe

(Jud.4.9. Kierk.IX.75). {ænvd.d.s.; af m/nt.

besmitten, tilsøle; jf. smitte) I) gøre snav-
set; forurene; besudle. I.i) (nu kun bibl.)

i egl. bet: Hvo som rører ved Beg, be-
smittes. Sir.l3.1(jf.u. Beg 1). gemeenlig
kand man gaae Amsterdam igennem, for-

uden at besmitte sine Skoe. EPontMen.
11.410. (han) nøddes . . til at stille en
brændende Tørst med Vand, der var be-

Dyder, som kand holdes at være hinanden 60 smittet af døde Legemer. Schytte.IB.II.2
nær beslægtigede. sa.Ep.III.432. f Be
slægtning, en. d. s. s. Beslægtelse. VSO.

}[
overf. : (den) Kraft, ved hvilken forskiel-

ige ueensartede Stoffe hænge sammen,
eller foreenes med hinanden, for at ud-
giøre et mechanisk eensartet Legeme, kal-

1.2) (overf.; nu 1. br.) gøre uren; tilsmudse;
fornedre. Børn, som rose sig af Foragt
og Mangel paa Opdragelse, besmitte deres
Slægts ædle Byrd. Sir. 22. 8. de Pletter,

hvormed den ædle, den i sig selv uskyl-

dige Druesaft alt for ofte har besmittet

Rentrykt ^UoiHd 27
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mig. Ew.VIII.65. (Frederik V) giorde
Erobringer uden at besmitte sig og sine

Stater med Blod: Han forvandlede ufrugt-

bare til frugtbare, udyrkede til dyrkede
Agre. SchyUe.IB.II.87. Din giftige Tunge
vover at besmitte de to dydigste og bedste
Mennesker, Jorden eier. FAHeib.Sk.II.79.
*Mit Blod det undgielde . .

|
Hvis Løgn

har besmittet min varslende Mund. Bag-

synes bedre, end det virkelig er; pynte paa;
udsmykke; undskylde, vi kan ikke taale

at der skrives om vore oeconomiske Feil;

Vi besmykke dem det beste vi kan. Oecon
T.V.88. (han maa) dog i det ringeste have
et Skin af Raison at besmykke dette uri-

melige Val med. Høysg.lPr.lS. *ej be-
smykke

I
Tør og vil jeg dine Brøst. Grundtv.

PS.IV.128. *Ene jeg har Skylden,
|
Jeg

es.TJngd.II.91. Mynst.Betr.I.190.
||

(især lo veed det, og besmykker ei min Sag. Heii).

bibl.) gøre uren; gøre syndig, (tungen)
besmitter det ganske Legeme, og sætter
Slægt efter Slægt i Brand, selv sat i Brand
af Helvede. Jac.3.6. *(du bør) sværge: At
det (o: dit hjerte) ei ved Laster skal be-
smittes. Wess.31. Silke og Hermelin kan
besmitte, hvis det bragte et Menneske til

at tage Skade paa sin Sjel. Kierk.IX.75.
Han vil besmitte (Chr. VI: besudler^ sin

Poet.IV.301. løgnagtige Paafund, hvorved
de søgte at besmykke deres blodige Ugjer-
ninger. Hauch.VII.345. al hans Talen om
Synden er i Grunden Besmykkelse for

Synden, en Undskyldning. Kierk.XI.206.

II
(sj.) du skal ikke besmykke (Buhl: be-

gunstigej den Ringe i hans Trætte. 2Mos.
23.3.

O beismere, v. [be'smo'ra] p>'pit'

Sjæl med fremmed Mad. Sir.40.33. især i 20 -smurte; part. -smurt. vbs. (sj.) -else (VSO
part. besmittet brugt som adj.: uren;
syndefuld. Alt er vel reent for de Rene;
men for de Besmittede og Vantroe er

Intet reent, men baade deres Sind og
Samvittighed er besmittet. Tit.1.15. Ew.II.
189. blandt de Besmittede bevarede de
Hiertets Reenhed. Mynst.Præd.(183å).27.

Bom syndig kærlighed; især i udtr. som
esmitte ens (ægte)seng olgn. du besteg

din Faders Leie, da besmittede du det. 30 Hvitfelds Krønike. Holb.Er.IV.4. Jeg fik

MO.). {ænyd. d. s.; jf. ty. beschmieren) t)

smøre med (smørelse olgn.); indsmøre. VSO.
i sin med Sæbe besmurte Rende gled den
letbyggede Skude . . med stedse voxende
Fart. BSchmidt.MD.240. (lian) lod sig

urokkelig besmøre (med pomade). Wied.
Kna.144. 2) (sj.) d. s. s. besmudse, (han) sad
heele Dagen med en Pibe Tobak i Mun-
den, besmurte og krøllede Doet. Arent

lMos.49.4. Wing.Curt.5. *Utro Isis jeg saae
under skiændige Laster besmitte

]
Gudens

Seng, og at dølge sin Lasts usalige Frug-
ter. JMHertz.(Rahb.LB.I.333). jf.: Disse
ere de, som ikke have besmittet sig med
Qvinder. Aab.14.4. 2) (nu 1. br.) overføre

smitstoffer til; smitte, have Tilsyn, at

de, som med smitsomme Syger ere be-
ladne, ikke besmitte de andre. DL.2—19

baade besmurte og saarede Been ved denne
Leilighed; thi Landeveiene vare fulde af

Steene og Huller. Bagges.NK.154. At be-
smøre sine Klæder med Tiære. VSO.

||

(foragt.) om daarlige malere, skribenter osv.

:

bemale; oversmøre, (en magister) som
troer at giøre Verden større Tieneste med
at besmøre Papir til Kræmmerhuse, end
med at forsørge en Familie. Ew.IV.218.—3. besmittet med Spedalsk Syge. smst. 40 Kunstner vU Enhver hedde, der har lært

3

—

16—16—4. hvor let kan ikke en Bager-
svend være besmittet deraf (o: af den
engelske syge). Tode.ST.II.93. Bergs.PP.86.

|| overf. : Jeg frygter ellers, at han bliver
besmittet med de nationale Fordomme,
som ere saa skadelige for Handels-Stan-
den. JSneed.II.76. f bejsmittelig^, adj.

til hesjnitte 2: smitsom. Spedalskhed, fal-

dendis Sot, eller nogen anden slig be-

at besmøre et Stykke Lærred. Kofoed-
Hansen.KA.II.302.
Bes-naad, en, et. (sko.) naad (søm),

der fremkommer ved indsættelse af en bes.

Beesnaaht. Sko- og Støvlemageren overs, af
JBehrend.(1832).40.
besnakke, v. [be'snags] -ede. vbs. -else

(Grønb.LN.4). {ænyd. d. s.; fra nt. besnak-
ken) 1) m. person-obj. I.1) (nu kun dial.)

smittelig og vederstyggelig Syge. DL.3

—

50 bagtale. Moth.S557. Feilb. 1.2) (især GJ;

16—14—7. VSO.
besmndse, v. [be'smosa, be'smusa]

-ede. (fra ty. beschmutzen; 1. br.) gøre
snavset; tilsmudse. Besmutse. Moth.^B
221. (han) gav sig til at børste sine Klæ-
der, som om han havde besmudset dem.
HBDhlp.II.76. besmndske, v. [be'smo-
sga, be'smusga] -ede. (1. br.) d. s. *Jeg skal
saamænd aldrig besmudske Deres Stue.

jf. dog Feilb.) bevæge ell. lokke til noget

ved overtalelse; overtale, (især m. nedsæt-

tende bet., om overtalelse ved list, forstilt ven-

lighed, „snakken godt for" olgn.).-*H3Lm ingen
Tunge kand ved Hycklerie besnakke,

|

Og ingen skuffe ved en Smiger-Tales Lyd.
So7-t.HS.B4': *Lod engang vi os besnakke,
Tog med Steen for Brød tiltakke. Grundtv.

SS.I.94. Jeg kan besnakke Folk, jeg kan
Schand.SD.201. overf. :åethetyngenåe Støv 60 lyve, bevise Alt. Eierk.VI.229. D

det besmudskende Leer. Ew.VIII.55.
G) besmykke, v. [be'smøga] -ede. vbs.

-else (Moth.S544. Kierk.XI.206) ell. f -ning
(vAph.(1764).). {ænyd. d. s.; fra ty. be-
schmiicken) fremstille noget (især: noget
dadelværdigt) paa en saadan maade, at det

e kan
besnakke en Engel. Goldschm.III.260. hør
kun paa dem, der bruger Grunde, ikke
paa dem, der besnakker og overtaler.

Schand.UM.288. KLars.Ix.202. naar Sa-
tan besnakkede dig. HøyerMøller. Trøstebog.
(1888).21. II

\ spøg.: snakke til. (frieren)
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skulde naturligvis have Lejlighed til at

lære mig (o: en ung pige) at kjende, men
jeg — jeg skulde blot lade mig bese og
besnakke, uden at se ham i Kortene. Nej
Tak. Bøgh.III.14. 2) (nu kun dial, jf. Feilb.)

m. tings-obj.: snakke (længe) om (noget);

omtale; drøfte. Moth.8557. (man) besyn-
ger og besnakker . . hvad man ved en
foregaaende Leilighed har sagt eller vilde
have sagt. Kierk.XIII.62.
besnavse, v. [be'snau'sa] -ede. (ænyd.

d. s.; 1. br.) d. s. s. besmudse. Indgangen
(til gaarden) var saa smal, at ingen Vogn
kunde kjøre derigjennem. Dette var gjort

. . for at Gaarden ikke skulde blive be-
snavset (Hauch.VII.410: tilsnavset^ af

skidne Kjøretøier. Hauch,.ND.179.
O besne, v. [be'sne-'] -ede. {jf. ty. be-

schneien; især i pass.) dække med sne; til-

sne. *blant Nors besneede Fieide. Ew.V.9.
Bagges.DV.IX.432. *Som Skovens Grene
rasler i Høst, før de besnees. Oehl.NG.190.
de evigt besneede Bjerge. SCAnd.VI.300.
|| (overf.) om alderdommens hvide haar: *In-

den Vintren dig besneer,
|
Nyd de fagre

Dage. Oehl.XX.16.
besnelde, v. se besnilde.
besnig^e, v. [be'sni?qa] præt. -sneg;

part. -sneget, (ænyd. d. s.) 1) f øve svig dl.

bedrageri mod (en); bedrage, (han fik) sin

rette Løn for begge Kongerne han hafde
besneget, saasom han holdt hvercken Troe
og Lofve imod (dem). Wing.Curt.297. At
besnige een nogle Penge fra. VSO. 2)
(foræld.) overvinde, besejre paa en listig ell.

lumskmaade; overliste; overvælde. Kulde
indhyllet i Fornuftens Kaabe . . besniger
vort Hierte. Bahb.Tilsk.1798.639. »En Ån-
den frygter, naar hans Nabo stiger,

|
For

selv at miste Gunst og Magt^ og Hæder,
|

Og ængster sig, til Avind ham besniger.
CKMolb.Dante.il. 124. jf.: *(han) For-
ineente: Hver en Pige,

|
Som hannem

saae, sig gierne lod
|
Af hans Gestalt be-

snige. Reenb.II.444.

t besniide, v. (ogs. besneldej. (ænyd.
d. 8.; af mnt. besnellen, indhente, overliste,

bedrage, dannet til mnt. snel, hurtig; om-
dannet efter snild) overliste; overrumple.
Fienderne holde Vagt og ere i deres fulde
Gevehr, at de end icke kand besneldes og
forraskes. Wing.Curt.381.

\\ føre bag lyset;

bedrage. Vi ville icke med Rencker . .

besnelie Eder. smst.52. *hvi vil du mig be-
snilde

I
Paa slig en skarns Maneer, og

lønner mig saa ilde. Selt.Poet.43. ingen
(skal) med falsk Vegt . . besnUdes. For-
ordn.^^U1716. den samme oprigtige Be-
skeedenhed, med hvilken en begyndende
Digter i sin Fortale søger at besnelde sine
Velyndere de offentlige Herrer Kunst-
dommere. SorøSaml.I1.40.
besnitte, v. [be'snida] -ede. vbs. (sj.)

-else (vAph.(1759). VSO.). (ænyd. d. s., jf.
Ænyd. besnide (fra nt. besniden, jf. ty. be-
schneiden^; nu næppe br.) beskære. Ret

til at forbyde under Straf at befiile, be-
snitte og omsmelte Mynterne. Schytte.IR.
11.264. VSO.

II
især (forst.) om beskæring

af træer: Moth.S574. De unge Skove ud-
hugges, besnittes, hvorved de kommer
til at voxe mere i et Aar, end tilforn i

lOAar. OecMag.V.372. Fleischer.S.666.
\\ f

omskær e.(Kalk.V.88).*I\skQQ,\X2iXtQQv(„par-
don") for een af denne besnittede Yngel

10 (o: jøderne). TBruun.V.21.
t9 besnore, v. [be'sno'ra] -ede. be-

sætte (en dragt) med snore. Moth.S579.
nu kun i perf. part. brugt som adj.: *(en
mand) Hvis Frak var grøn, hvis Hue var
besnoret. PalM.IV.324. Et Par besnorede
Tjenere bragte i det samme Kaffen og
Liqueurerne. Solst.IIl.261. En besnoret
Officer. Aakj.SV.18.
O besnnse, v. [be'snu'sa] -ede ell. -te.

20 snuse til. Da (abekatten) længe havde be-
seet og besnuust mig i alle Kanter. Ew.
VI.97. *Strax har mig Hunden,

|
Som her

er bunden,
|
Kjendt og besnuset. Seib.

Poet.IX.96. *(bjørnen) lod i Græsset glide
ned det stille Lig,

|
besnuste det, og lun-

ted bort. Gjel.Br.27.
|| overf.: *(man) Drog

Forhold og Personer frem for Dagen,
|

Som alle Damenæser først besnusede, I

Før til Novellens Brug man dem tilstud-

30 sede. PalM.V.258. hans Privatliv (bkv)
plukket op, hans Forlovede beklaget, be-
snuset, bedømt. Brandes.II.292.
besnære, v. [be'snæ'ra] -ede. vbs. -else

(s. d.) ell. (sj.) -ing (Saaby.''), {ænyd. d. s.)

t) fange i snare; omspænde, l.l) f fange
i snare ell. garn olgn. en Stad efter en
anden blev besnæret, ligesom Fuglen udi
Garnet. Solb.DS.II.725. Suhm.I.106. De
smaa (maller) faaes somme Tider i Aale-

40 Kurvene . . ligesom de af maadelig Stør-
relse undertiden besnæres i Brasen-To-
vene. KSelskSkr.XII.145. *Luk Øjne op,
du Verdens Baml

|
Som Fuglen i et Jæ-

f
er- Garn

|
Besnæret est du. Grundtv.SS.

11.278. 1.2) (nu sj.) uegl.: omslutte (som
med et net olgn.); omspænde (helt). *Af
Tornene paa vildsom Sti

|
Er Glæden

tæt besnæret. Seib.Poet.VIII.132. »Tus-
mørket elske vi mest,

|
Naar den langsomt-

50 besnærende Dæmring
|
Drager sit Slør

|

Over Himlens rødmende Kind. Sauch.
SD.I.95.

II
(overf.) bringe i en vanskelig,

hjælpeløs stilling; „fange"; hilde. Hed-
ningerne ere sjunkne i Graven, som de
gjorde . . den Ugudelige er besnæret i

sine Hænders Gjerning. Ps.9.17. Da gik
Pharisæerne hen og holdt Raad, hvorledes
de kunde besnære (1907: fangej ham i

Ord. Matth.22.15. hans egen Politiqve

60 (skulde) maa skee have besnæret ham.
Solb.Sh. 1.187. Kierk.XII.158. *Da er du
af den Feigheds Aand besnæret,

|
Der

stundom kan en Mand saaledes hemme,
I

At fra hver Hædersdaad den faaer ham
skrækket. CKMolb.Dante.I.ll. 2) CP ved

fristelser olgn. bringe i sin magt ell. vinde

27*



423 Beisnærelise bespare 424

(en); forlokke; bedaare. du skal ikke

begjere Sølvet eller Guldet, som er paa
(afgudsbillederne) , eller tage det til dig,

at du ikke besnæres dermed. 5Mos.7.25.
*Tidt mig lokker syndig Glæde, |

Dog
den mig besnærer ei. SalmHus.213.8. paa
det vi ikke skulle besnæres (Chr.VI: for-

fordeles; 1907: bedrages^ af Satan. 2Cor.

2.10(jf. bet. %). *Den store Hob man kan
med Guld besnære. Kaalund.VG.7. (hans)

besnærende Ord. Schand.AE.818. || især om
kvindelig skønhed: indtage; bedaare. jeg
Daare, at jeg lod mig besnære af dette

bedragelige og svigefulde Kiøn. Tode.S.67.

*Da tav jeg, tabt i Synet og besnæret
|

Af hendes yndige Figur. Hrz.D.III.199.
de besnærende Lokker; det skjulende Øien-
haar. Kierk.1.396. jf. bet. 3: denne Intrigue,

har besnæret en ung Herre. Holb.at jeg.
HF.I.3.

II
(sj.) forføre. Tode.8.12. jeg

bærer et Foster under mit Hjerte. Ikke
nok at han har besnæret mig, men han
har tillige forladt mig. Bagger.1.134. 3) f
bedrage paa en listig og lumsk maade.
Mennesker, der under Venskabs Skin be-
snære deres Næste. IIolb.Ep.1.323. sa.

Herod.350. *At gjøre hver Mand Ret og
Skjel

I

Og ingen at besnære. Falst.6.

Besnærelse, en. vbs. til besnære. 1)

t til besnære i || til besnære 1.2. (konkr.:)

Jeg er atter mig selv .. Sønderhugne ere
de Besnærelser, hvori jeg var hildet. Kierk.

111.254. 2) G) til besnære 2: Lader os
. . væbne (vor tanke) mod Ørets Besnæ-
relse; thi hvilken Stemme er vel saa ind-
smigrende som den Ulykkeliges. Kierk.1.

195. (loven) mener at burde værne Mæn-
dene . . mod giftelystne Kvinders Besnæ-
relser. VortHj.III3.13.
besnare, v. [beisno'ra] -ede. vbs. -ing

(s. d.). {ænyd. besnøre, snøre; efter ty. be-
schniiren; 1. br.) ^ forsyne med besnø-
ring. MilTeknO. Besnering', en. vbs.

til besnøre; J^ bevikling, omvikling med
tove olgn. til at forbinde ell. sammenholde
forsk, genstande, (ogs. konkr.). ExercArtil.

(1804).197. MilTeknO.44. Simpel Besnøring
(o: med tømmerstik og rundslag) benyttes
til at forbinde jævnsides liggende Tømmer-
stykker. Feltarb.58.

besoffen, part. adj. [be's(of(a)n] {fra
ty. besoffen, perf. part. af besaufen, drikke

fuld; spøg., 1. br.) drukken; beruset. Gade-
ordb.^ I Aftes meldte der sig paa den her-
værende Politistation en noget besoffen
. . 'M.2LnåsTaQrsori.Nordsjælland}'^hl906.2.sp.4.

besoide, v. [be's(or9] -ede. vbs. -(n)ing
(s. d.). {ænyd. d. s.; fra mnt. besolten, ty.

besolden) 1) (foræld.) give sold (løn) til

soldater, (grev Gert) pleiede at sige, faaer
jeg Seier, saa skal mine Fiender besolde
mine Folk. Holb.DH.1.42 7.*(fyrster,)'ayoral
enhver en Krigshær kan besolde. Rahb.
Tilsk.1799.40. *sin Hird og sin Hær han
besolder. Grundtv.PS.IV.81. 2) (nu næppe
br.) give løn (til embedsmænd olgn.); lønne.

hvor faae vi Penge fra tU at besolde op-
lyste, talentrige Folk. Birckner.Tr.105.
fremmede, der besoldes eller pensioneres
af Staten. PAHeib.US.32 7. \\ især (foragt):
lønne til daarlige formaal; leje ved hjælp
af bestikkelser olgn. blandt alle Stænder .

.

findes Folk, der besoldes til Forræderi.
Eauch.I.194. smst.YII.201. Besoldning,
en. ('t Besoldingj. vbs. til besolde. 1) (for-

{q æld.) til besolde 1; især konkr.: sold (løn)
til soldater. DL.l—2—9. det Tydske Krigs-
Folk udi Malmøe . . begierede pludseligen
deres Besoldning. Holb.DH.II.448. Søkrigs
A.(17S2).§o49. 2) (nu næpp)e br.) til be-
solde 2; især konkr.: løn; gage. DL.6—8—8.

Øvrigheds Personer leve af deris Besold-
ning. Holb.Anh.231. JSneed.II.259. Ørst.Br.
1.86. II (sj.) om statspension olgn.: Lud-
vig XIV skienker ham til Belønning for

ia en Seier, en Besolding. SkVidJI.155.
besomme ell. besomre, v. se be-

summe.
besove, v. [be'smu's] præt. -sov; ^jor^.

-sovet. {ænyd. d. s.; efter ty. beschlafen, jf.
Bislopperske ; nu sj. undt. dial.) have
samleje med (en kvinde, man ikke er gift
med); beligge, letfærdige og besovede
Qvindfolkis Børn, som uden Egteskab
avlede ere. DL.6—6—9. Egteqvinde, som

30 i Egteskab af anden bliver besovet, smst.

3—16—8. naar Nogen af (kvinderne ved
vejen) bliver tagen af En, som gaaer forbi,

og hun besoves. Bar. 6.43. *Den samme
Kasten (o: Karsten) sig hver Uge fast

forlover
|
Nu slutter, bryder Pagt, nu

den, nu den besover. Holb.Paars.226. for-

ældre giøre sig en ære af at lade deres
døttre beligge af fremmede kiøbmænd,
og . . de som saaledes ere besovne (nu:

40 besovede^ ere mest agtede udi Landet.
sa.DNB.31. den lille Piges Uskyldighed,
der . . „havde ladet sig besove af Frygt
for at blive frugtsommelig". Bagges.DV.
VIII.419. Aakj.GK.14.

||
(sj.) gøre frugt-

sommelig. Hun har et Barn, som hun
har faaet uden Veyen, o: — som hun er
bésoved med. Høysg.S.300.

bespare, v. [be'sba-'ra] -ede. vbs. -else

(s. d.), -ing (s. d.). {ænyd. d. s.; fra mnt. ty.

50 besparen) 1) O (af sparsommelighed) und-
lade at afholde (en udgift) ell. bruge (noget);

spare, disse Bekostninger kundet været
besparede. KSelskSkr.XI.97. For at be- .

spare Bræder . . er ved forbemeldte Huse j

de saakaldte Leerlofter anbragte. Olufs.Ny \

Oec.1.75. deres tomme Hjernekasser gjøre
Aliarm nok, saa at Klokkerne kunne be-
spares. CBernh.III.240. det besparede Be- j

løb. PoU^lil915.2. ||
om tid, arbejde olgn. \

60 Winckelmann sagde for Kortheds Skyld
om enhver, hos hvem han misbilligede et

eller andet, at han var en Æsel. Sligt er ;

en Hvile i Tanken . . Man besparer den |

Skarpsindighed, der hører til at vælge et *

passende Udtryk. PMøll.II.327 . Fra South-
ampton til Hongkong besparer et Damp-
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skib 18 Dage (ved at benytte Suezkanakn).
IIage.^911. 2) part. besparende brugt som
adj.: som kræver et forholdsvis ring e for-
brug; økonomisk. I Grunden er det en
ret besparende Maade at reise paa, som
aldrig er faldet mig ind, der altid har an-

seet det at reise for meget bekosteligt.

Kierk.XIII.422. ofte i ssgr. som arbejds-,

brændsels-, tidsbesparende ofl.,jf.: I Bag-
grunden af Værelset stod der en Brænde
besparende Ovn. Eauch.yi.198. 03 Be-
sparelse, en. flt. -r. ogs. (nu 1. br.): GJ

Besparing^, en. (VSO. MO.). flt. -er. vbs.

til bespare; ofte mere konkr.: foranstalt-
ning, hvorved der spares penge. Stampe.
1.310. (der) ere gjorte betydelige Bespa-
relser i Hoffets Udgifter. PAHe%b.US.512.
*I Besparelser forstenes

|
Livets Lyst og

Poesie. Hrz.D.IV.124. \\ det, man opnaar
ell. faar til overs ved at spare. Det er en
stor Besparelse i et Hus at kunne und-
være fremmed Hjælp. Const.GH.129. man
opnaar herved en besparelse paa lO^/o

i

besparelsen beløber sig til 3000 kr. om
aaret

| ||
(sj.) sparet (penge)sum. (han)

sparede (aarlig) en god Summa . . Disse
Besparelser anvendte han tU at betale
Grevskabets Gjæld med. PAHeib.US.191.
bespejde, v. [be'sbai'da] -ede. vbs.

-else (VSO. MO,), -ning (VSO.). (ænyd.
bespe, bespei(d)e, glda. bespeie; efter mnt.
bespen, J/". ty. bespåhen; nu kun bibl.) hem-
meligt (søge atj udforske ell. iagttage; tid-

spejde ; udspionere ; belure, send Mænd
for dig, at de bespeide det Land. 4Mos.
13.2. *See dig omspændt af Snarer, be-
speidet af |

Lurende Rovdyr. Ew.1.87. alt

dette vil du have at Skulde skal overveie
uden Mistanke, uden at lade dig bespeide.
smst.III.188. Rahb.Skuesp.III.159. (han)
bespeidede, om Nattetid, hans Flaade.
Grundtv.Saxo.I.71.Ing.VS.II.184. jf.: det
skede for deindsnegne falske Brødres Skyld,
hvilke havde indlistet sig for at bespeide
(1907: lure paaj vor Frihed. Gal.2.4.

\\

f uden bibet. af noget hemmeligt: undersøge
(gennem spejdende iagttagelse)

;
(søge at) ud-

forske ell. udgranske. *Af de Flammer,
som skiøde

|
Bragende op fra Ætnas

Svælg, han bespeided' sin Skiebne. JM
Hertz.(Bahb.LB.1.327). man havde f. Ex.
bespeidet, hvorledes Solens og Maanens
Guddomme havde sammenordnet deres
Veie. Ørst.III.30. man troede, han i Taar-
net . . havde Omgang med Aander og be-
speidede Stjernernes Gang. Ing.VS.1.76.

t bespejle, v. {ænyd. bespejle, be-
spegle; efter ty. hespiegeln) refl.: spejle sig
(jf.SelYhesT>e]\ing).Moth.S645.(overf.:)*Be-
speyler Eder dagligen

|
I Eders Faders

Ære. Sort.Poet.48.

bespille, v. [be'sbel'a] -ede. {jf. ænyd.
bespille, ty. bespielen) egl.: spille paa (et

instrument); nu især omfonografvalserplgn.:
forsyne med en reproduktion af et

stykke musik, sang, tale olgn. Verdens bed-

ste Fonograf til Familiebrug. Med 12 be-
spillede og 6 blanke Valser. IllTid 1902/03.
182. jf. : det tyske Udførselsforbud for be-
spillede kinematografiske Films (mods.
„raafilms"). Polr^hl915.6.
bespinde, v. [be'sben'a] ^rcef. -spandt;

part. -spundet, vbs. -ing (s. d.). omgive ell.

omvikle med et spind, med traade olgn.;

overspinde, i egl. bet. (nu sj.): Moth.S666.
10 (edderkoppen) løber strax ned til sit Bytte
og bespinder dets Vinger med nye Traade.
Eilsch.PhilBrev.l4.

||
om elektriske ledninger

olgn. : forsyne med noget, der snos ell. vikles

omkring; omvikle; bevikle, jf. Bespin-
ding

II t (kog.) overtrække (en kage)
med sukkertraade. VSO. Bespinding,
en. vbs. fii bespinde

;
konkr. : De elektriske

Ledninger (er) isolerede med et Lag Gum-
mi eller Guttaperka og derudenpaa en

20 Bespinding med Bomuldsgarn, Silke, Jute
eller Hamp. Sal.V.889. smst. 898.

bespise, v. [beisbi'sa] -te. vbs. -ning
ell. (sj.) -else (D&H.). (glda. d. s.; fra mnt.
bespisen, jf. ty. bespeisen) 1) O give (en

noget) at spise ; forsyne med mad; give
et maaltid. Jesus bespiser 5000 Mænd.
Matth.l4.overskr. *„desuden'', sagde hun,

|

„Saa mader vi jer ei, vi jer bespiser kun."
Wess.77. Denne Fabrikør har mange Folk

30 dagligen at bespise. VSO. *De Hvedebrød
store de Smaae hun viser,

|
Som Fugl i

Reden hun dem bespiser. Oehl.L.II.115.

De vare saa mageløs gode mod de Fat-
tige, de bespiste dem, de klædte dem.
IiCA.nd.VI.134. athenerne hædrede deres
store mænd ved at bespise dem paa Pry-
taneion

\ || overf. (især relig.; ofte om nad-
veren). *Bespis os med dit Ord. SalmHus.
841.6. *Du vor Sjæl og Aand bespiste

|

ia Med dit sande Himmelbrød. smst.55.4. *Han
byder Dig til Bords med sig,

|
Ja med

sig selv bespiser Dig! Kingo.314.(jf. Al-

terbog.453). Oehl.XXlV.289.
\\

(sj.) m. føden
som subj.: tjene til næring for; nære;
vederkvæge. *Din Føde lad bespise mkf,

j

Naar jeg til Trøst mon trænge. SalmHus.
339.2. 2) f forsyne med levnedsmidler
ell. proviant;proviant ere. (Tyskland) trem-
bringer . . saadan Mengde af Korn, at det

S) ogsaa kand bespise de omliggende Lande.
Holb.Anh.6. 3) i al alm.: forsyne med
noget (jf. Bespisning 2 samt ty. speisenj.

Bespisning, en. vbs. til bespise. 1)

CP til bespise 1. vAph.(1759). en saadan
Bespisning ('o; a/" ^aKe, blinde, krøblinge og
tiggere) kunde man kalde en Barmhjertig-
heds-Gjerning, men ikke et Gjestebud.
Kierk.IX.81. At holde Bespiisning for Folk.

MO.
II
(overf.) *man med Folks moralske Be-

60 spiisning
|
Maa være meget samvittigheds-

fuld. Oehl.SH.40. *Man aandelig Bespiisning
|

Nu faaer i det Reale. Heib.Poet.X.195. 2)

til bespise 3. Bespisningen af Lokomo-
tivkjedelen med Vandforraadet. OpfB.^
VIII.118. Bespisning^s-anstalt, en.

[1] (nu 1. br.) Ørst.VIII.17. de Fattiges Be-
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spiisnings Anstalt. IICAnd.III.13o. -for-
ening, en. [1] Krak.1908.88.

O besporet, paH. adj. [be'sbo'raf] {jf.

ty. bespornt) forsynet med sporer. Pram.
(Bahb.LB.1.478). han trampede i Gulvet
med de besporede Støvlehæle. Ing.EM.I.
129. CEiv.C.28.
bespotte, v. [be'sbmda] -ede. vhs. -else

(s. d.). {glda. d. s. (Mariagerleg.228); jf. ty.

bespotten; især bibl. (jf. dog Feilh.J) drive
spot med; gøre nar af; (for)haane;
spotte. Salige ere I, naar man bespotter
(1907: haanerj og forfølger Eder. Matth.
5.11. (de) bespottede (1907: spottedej ham,
og sagde: hil være dig, du Jødernes
Konge! smst.27.29. Rom. 2. 24. denne for-

bandede Karl, der bespotter Medicinen.
Eolh.Mel.lII. 6. *Men Hyrderne vandre til

Bethlehem,
|
Og sige, hvad dem er saligt

hændt,
|
Og vorde bespottet og Ryggen

vendt. Oehl.L.I.178. Bauch.SD.1.41. Disse
Ensomme (o: lægmænd), der paa Apostel-
vis vandrede fra By til By og vidnede,
og som af den Grund bespottedes af

Mængden. Font.LP.VIII.123.
\\

(1. hr.) ahs.

(jeg) tvang dem til at bespotte (1819: tale

bespotteligen;. ApG.26.11(Chr.VI). Job.U.
3.

Il
(sj.) ringeagte; lade haant om. du

var ikke som en anden hore, til at be-
spotte en ringe hore-løn (1871 : da du lader
haant om Horeløn;. Ez.l6.31(Chr.VI). Her-
ren bespotter (1871: spotterj dem. Ps.2.4
(Chr.Vll. bespottelig, adj. [beisbmdoli]

adv. -t (ell. d. s.) ell. (f) -en. {ænyd. d. s.) 1)

(især bibl.) om ord, tanker, handlinger osv.:

som indeholder spot ell. bespottelse;
næsten altid i relig. bet.: som indeholder
en forhaanelse af gud ell. religionen;

ugudelig; blasfemisk (jf. gudsbespotte-
\ig). vi have hørt ham tale bespottelige
Ord imod Moses og imod Gud. ApG.6.11.
han gik i Kirke, ligesom een af de andre
og jeg hørte aldrig et bespotteligt Ord af

hans Mund. ILolb.Hex.IV.7. et Ægtepar
(haaner) med bespottelig Letsind . . det
Løfte, de indgik for den AUerhøiestes
Aasyn. Bahb.Tilsk.1791.320. Grundtv.Evædl.
188. det var galt og bespotteligt at tænke
saadan. Schand.SB.184. \\ som adv. hvo som
taler bespottelig ('i 907.'bespotteligt; mod
den Hellig Aand, haver ingen Forladelse
evindeligen. Marc.3.29. PalM.VII.125. me-
dens han vred og vaandede sig under
heftige Smerter, svor og bandte han saa
bespottelig . , at Præsten blev bleg af

Forargelse. JPJac.1.78. at tale bespotte-
ligen (1907: bespotteligt;. ApG.26.11.
Mynst.Betr.I.183.

||
(sj.) i al alm.: spot-

tende. lPet.4.4(Chr.VI). hvorfor skulde vi
da ikke (som man bespotteligen siger
om os (Chr.VI: ligesom vi bespottes; 1907:
som man bagvadsker os for; . .) giøre Ondt,
at der kan komme Godt af? Bom. 3. 8. 2)

t („i gemeen Tale". VSO.) som fortjener
spot; naragtig, en bespottelig Dragt.
VSO. -bed, en. [1] (1. br.); ogs. mere konkr.,

om bespottelig handling ell. ytring, det (var)
da den rene Bespottelighed, ja, det var
at friste Vorherre, naar nymodens Kvak-
salvere gav sig af med at lave Tænder
af Elefantben. KMich.HE.54. Bespot-
telse, en. flt. -r. (især bibl.) vhs. til be-
spotte; ofte mere konkr., om handling ell.

ytring, der indeholder en spot ell. forhaa-
nelse; især om forhaanelse af gud ell. reli-

10 gionen (jf. Gudsbespottelse) : al Synd og
Bespottelse skal forlades Menneskene, men
Bespottelse imod Aanden skal ikke for-

lades Menneskene. Matth.12.31. de ikke
alleene ikke troe paa vor Frelser; men
endogsaa udøse Bespottelser mod ham.
Holb.NF.(1728).II.140. de meest bidende
Bespottelser mod Religionen. Eio.VI.133.
Bespottelse af det Hellige gjør mig altid

frygtelig rasende. Schand.TF.II.262. Luf-
20 ten var fuld af Bespottelse og Ugudelig-

hed. JPJac.11.377.
II

(sj.) i anden anv. du
skal blive til latter, og til bespottelse
(1871 : Spot;. Ez.23.32(Chr.VI). Andre prø-
vede Bespottelser (1907: Forhaanelser) og
Hudstrygeiser. Hebr.11.36. Sibb.1.58. Be-
spotter, en. (f Bespottere. lMos.21.9
(Chr.VI).). især (bibl.) om en, der bespotter

gud ell. religionen (jf. Gudsbespotter;. Ach!
din Bespottere. Holb.Hex.II.2. Frække Be-

30 spotter! Ew.VII.131. Oehl.AV.90. mig, som
tilforn var en Bespotter (Chr.VI: guds-
bespottere), og en Forfølger, og en For-
haaner. lTim.1.13. JPJac.II.379.

\\
(sj.) i

anden anv. Mine Venner ere blevne mine
Bespottere. Job.16.20. Høysg.SJl. f be-
spottisk, adj. som(gerne)'oespotter;spotsk.

der er saa mangen en bespottisk Ismael
til . . der gierne vil bespotte sin Næste
og vrænge efter ham. Eørn.Moral.1.82.

40 bespringe, V. [be'sbreri^'a] {ænyd. d. s.;

fra ty. bespringen; tiu næppe br.) om han-
nen hos pattedyrene, især hingsten: parre
sig med; bedække; springe paa. Moth.
S686. VSO.
t besprnde, v. (ogs. bespryde;. {ænyd.

besprude; jf. besprutte, besprytte) d. s. s.

besprøjte. Moth.B95. VSO. jf.: *Forgieves
Verden . . med Avinds Skum b espryder
I

En fri Samvittighed. Helt.Poet.241. f be-
50 sprndle, v. {jf. ty. besprudeln) d. s. *Han

speided imellem besprudlede Skiær. Pram.
Stærk.4. f besprntte, v. (ogs. besprytte.

Moth.S693). d. s. VSO.
besprænge, v. [beisbr^iTa] -te ell. f

-ede (Holb.JH. 1.203. VS0"III.125). vhs.

-ning ell. f -else (VSO.). {ænyd. d. s.; fra
ty. besprengen) 1) (nu sj.) bestænke;
overstænke, de skulde besprenge (Chr.

VI og 1871: bestænke) (slagtofferet) med
60 ^and. 2MakkJ.21(Chr.vr). enVedderblev

slagtet og Dørstolpene bleve besprængede
med dens Blod. Holb.JH.I.203. Han blev
forbunden, og Moderen besprængte ham
med koldt Vand. Oehl.HrS.353. Heib.D.57.
PMøll.II.42. (den skik) at Børnene ved
Daaben kun fik Hovedet besprængt med



429 besprejte beispænde 430

Vand. TroelsL.VIII.69.
j|

m. tings-subj.

*Magistralske Blood . .
|
Af lærde Hierne

flød, besprengte Gulv og Væg. Holb.Paars.

55. NKBred.Metam.124. *Ei til hans Fød-
der blot den (o: bølgen) op sig trængte,

|

Hans Scepter og hans KJrone den be-
sprængte. Oehl.L.I.125.

||
(billedl.) *Be-

spreng min Siel med Jesu Blod. Brors.84.

*Livets KUder end besprænge
|
Deiligst

Yang ogYænge.IIeib.Poet.IX.284.
||
(overf.)

om blomsterduft: *(blomster) Som med en
Balsams Lugt besprenger Hyrdens Seng,
JSneed.I.150. 2) f bestrø; overstrø. VSO.
III. 125. jf.: *Frihedens Morgenrøde be-
sprængtes med blodige Roser. Bagger.II.
332. 3) t forsyne med pletter ell. prik-
ker af en anden farve ell. af et andet stof end
hovedmassen; især i perf. part.: isprængt.
en rød med hvide Pletter besprængt Gon-
dol. Bagges.DV.IX.362. En med blaa Farve
besprængt Steenart. VSO. Væggene vare
overalt rigtbesprængte med Guld. Oehl.

VS.43.
II

in. tings-subj.: være spredt plet-
vis ud over (en flade af anden farve ell.

andet stof). De purpurrødeste Rubiner be-
sprængte Væggene. 0ehl.VS.25.
besprejte, v. [beisbrcii'da] -ede. vbs.

-ning. {ikke i ænyd., jf. bespøjte. Moth.S693
(hall. bespuiten^ samt sprøjte ; sml. besprude,
besprutte og ty. bespritzen) væde ved at

sprøjte ell. stænke; bestænke; overstænke;
oversprøjte. VSO. fordi jeg ikke hver
Time paa Dagen slaaer Kors for mig og
besprøiter mig med Vievand. Hauch.1.49.
Den drabelige Ridder var besprøjtet med
Blod og Snavs. Drachm.VD.330. Besprøjt-
ning af Planter med forskellige Kemika-
lier. LandbO.1.258. \\ m. tings-subj. *Livets
Snavserie

|
Mig i min Flugt, paa Sokker

og paa Skøiter,
|
Besprøiter. Bagges.V.204.

længere og længere vovede hun sig ud
paa Broen, hvor Vandet slog op og be-
sprøjtede hendes Fødder. Schand.TJM.79.
bespy, V. [be'sby-] (jf. ænyd. bespi,

mnt. bespien, ty. bespeien; nu næppe br.)

væde med sit spy ell. spyt; bespytte. Moth.
S697. VSO. S&B.
bespytte, v. [be'sbøde] -ede. vbs. -else

(VSO. MO.) ell. -nitig. {ænyd. d. s.; især
bibl., nu 1. br.) spytte paa (især: for at

spotte ell. haane). ae skulle bespotte ham,
og hudstryge ham ogbespytte (1907: spytte
paa; ham. Marc. 10. 34. smst. 14.65(1907:
spytte paaj. Kierk.XI.203. Lader Nogen
sig nu bespotte og bespytte for Sand-
heden? Schand.SF.192.

\\
(sj.) uden bibet.

af spot. Disse Tobaksrøgere sidde her og
bespytte det hele Gulv. VSO.
t bespække, v. -ede. (ænyd. d. s.;

efter nt. bespekken, bespikken, jf. ty. be-
spicken) forsyne med noget i stort an-
tal; fylde; spække. *(det) Ey lydte vel,

at Romer-Sprog
|
Bespeckede saa Rimed

(o: verset)
\
Med sine Guders Nafne. Sort.

PSkan.9. den blaa Kofte, der var vel be-
spækket med . . Sølvknapper. Blich.IlI.6.

bespænde, v. [be'sbæn'a] -te. vbs. -else

(s. d.), -ing (s. d.). (glda. bespende; efter
mnt. (ty.) bespannen)

1) (nu især ^) forsyne med forspand;
spænde for; især i perf. part.: med et for-
spand (af); forspændt (med). 10000 smaa
bøndervogne, hver bespendt med en hest.
JJuel.64.Winth.IX.295. *Det svære, stærkt
bespændte Skyts | Tungt henad Veien

10 ruller. IIolst.IV.24. I Danmark haves mi-
litære Køretøjer, der bespændes med 1,

2, 4 og 6 Heste. Sal.II.965.

2) (sj.) forsyne med noget, der udspændes
ell. strammes; spænde paa. bespænde med
Strenge. S&B.

3) (nu sj.) spænde ell. udspænde (ved
tryk indefra); udspile; ogs.: fylde (et

legeme, en hulhed) i den grad, at yderfladerne
spændes ell. udvides, (især i perf. part.).

20 Hendes Bryster ere bespændte med Mælk.
VSO. Det følger ei heller, at Enhver, der
har et bespændt Underliv derfor er en
Fødende. Kierk.VI.458. (overf.:) da var
hver en Ting saa bespændt med Guds
Kraft, at der sprang ud af dem Lægedom
og alt Godt. JPJac.1.15.

\\
part. bespændt

brugt om personer: 1. som føler stærk trang
til at befri sig for noget, der presser paa
indefra (jf. Bespændelse 1); især: opsat

30 ell. forhippet paa at udtale sig; „briste-

færdig", baade Gorgias og . . Polos ere saa
bespændte som Køer (o: af trang til at

udkramme deres visdom), der ikke ere blevne
malkede til rette Tid. Kierk. XIII. 128.

„Hvormeget skal Piben koste?" . . „Den
skal ikke sælges." Nu kunde de ikke sige
hinanden mere, hvorvel de saa villige og
bespændte ud begge to. JVJens.HF.SO.
t hge ved at briste (i latter ell. graad): At

40 være bespændt med Latter. VSO. 2. fuld

af forventning ell. spænding; spændt, naar
han var tavs og meget tankefuld, og hans
Omgivelser bespændt søgte at udgrunde,
hviiie store politiske Planer . . der nu
beskjæftigede ham. Tops.III.241. jf.: (han
var) fuld af bespændt Forventning. Myl
Erich.NS.5.

4) (nu næppe br.) omspænde. 4.1) strække
sig ell. brede sig over (et omraade); om-

so spænde; spænde over; omfatte. *Lad
Luften bespendes med giftigste Buer

|

Og Jorden og Havet staae begge i Luer.
Brors.159. det mercantilske Talent (o: en

person) bespændte alle fem Verdensdele
med sine Forbindelser. Kierk.II.173. om
ild: ilden har bespendt huset. Moth.S648.
Kierk.VIII.416. AntNiels.FL.il.83. 4.2) in-
deslutte; omslutte; omringe, fienden
har bespendt byen. Moth. S 648. At be-

60 spænde en Skov med et Jægergarn. VSO.
bespænde det Territorium, hvor Musikken
har hjemme, ligesom ængste den til at

bryde frem. Kierk. 1. 67. smst.XIII.137.
\\

faa magt over; besnære, i den Grad at

bespænde en Pige, at hun taber Alt af

Syne, hvad man vil hun ikke skal see paa.
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KierkJ.336. \\ m. tings-subj. de ere forvil-

dede i landet, ørken haver bespændt (1871

:

lukket for; dem. 2Mos.l4.8(Chr. VI). *Mørk-
hed har bespendt

|
De arme Folkes Sinde.

Brors. 83. 4.3) spærre (en vej, adgang);
gøre utilgængelig; lukke; besætte, en
grusom Skiæbne har bespændt alle Ud-
veie, dog veed jeg een; at døe er Trøst.
Suhm.ni.23. *Den Vei

|
Er ei at tænlce

paa; den er bespændt
|
Af Sybrand og

hans Anhang. Rahb.Skuesp.il. 172. sorte

Tordenskyer have bespændt Synskredsen.
Blich.1.78.

5) (nu næppe br.) bringe i knibe ell.

nød, i en farlig, vanskelig stilling; gaa
løs paa; angribe; forfølge; hjemsøge.
Derefter bespændte de dem, som vare
hos Timotheus og Bacchides, og ihielsloge
mere end tive tusinde af dem. 2Makk.8.
30(Chr.VI). *hand seer, hvordan hun (o:

Diana) render,
|
Hvor hun den raske

Hiort med Hundene bespender. Helt.Poet.

183. *De Ondes Raad, de frekke Folkes
Magt

I

Har mig bespendt, som vilde Dyr
paa Jagt, Brors.210. \\ om døden (dødskam-
pen) : Esther henflyede til Herren, da hun
var bespændt af (Chr.VI: meå) Dødskamp.
St.tEsth.14.1. *han følede, at Døden ham
bespendte. Storm. FF. 152. Oehl.XXVII.8.

II
især i part. bespændt brugt som adj.:

stedt i nød ell. fare; betrængt. *Bespændt
i Angst og Nød. SalmIIus.782.1. *Est du
i Synden haai'dt bespendt. Brors.135. *Be-
spendt i Dødens Fare. smst.115. bragt i be-

tryk; trængt (af fjender): Jørrun blev over-
mandet, og vidste ikke anden Udvei, da
hans Skib var bespændt, end at springe
over Bord. Grundtv.Snorre.1.32. Lang-
Ormen var saa bespændt, at Skjoldene
gjorde ei synderlig Nytte, smst.316. (jf.4:.2).

6) volde besvær ell. pine. 6.1) f om legem-
lig smerte: plage; pine. hvert øyeblik blev
(han) haardere bespændt med (1871: an-
greben af; pine. 2Makk.9.11(Chr.VI). At
være bespændt med Colik. VSO. 6.2) (nu
sj.) om sindsstemning : gøre forpint, ned-
trykt ell. beklemt; pine; knuge; be-
klemme. Angest bespendte hendes Hierte
saaledes, at hun var segnefærdig. Biehl.
Cerv.LF.1.97. *Det af Sorg bespændte
Hierte. Ew.V.10. *hans hele Siæl bespænd-
tes

I
Af den urimeligste Jalousie. Bagges.

V.223. Unævnelig Længsel bespændte mit
Bryst.ÆWc/i.r.563.0berstenrejste,bespændt
af tunge Bekymringer. smst.II.631. i Dig
eier (jeg) en Sjæl, for hvilken jeg kan
udgyde Alt, hvad der bespænder mit arme
Liv. Sibb.1.98. PalM.VII.82. Er Dit Hjerte
ikke bespændt af nogen Tvivl? Goldschm.
1.415. Schand.TF.1.202. Feilb. \\ m. præp.
med: Jeg kræver Himmelen til Vidne,
med hvilken Sorg og Forbittrelse mit
Hierte blev bespendt, da jeg hørdte (om
Leonoras forlovelse med mm tjener). Holb.
HP.IIL9. SkVid.X.210. haabløs Rædsel:
hans Øjne staa opspærrede og stive, Ud-

trykket bespændes med Jammer og Graad.
JLange.MF.109.

\\
part. bespændt brugt

som adj.: beklemt; trykket; ængstelig;
&e/ci/wref C//". Bespændthed;. *Det hvasse
Dødens Led, for Øjene jeg seer,

|
Mit

Hierte er bespendt, jeg kand ej mere tale.

IIolb.Metam.28. Ew.III.40. *Jeg er saa
angst og saa bespændt. Oehl.A.285. da man
. . lod ham høre hans Skiændsel, blev han

10 saa bespændt om Hjertet, at han drog sit

Sværd, og lod sig falde derpaal Grundtv.
Saxo.1.97. uagtet sine glade Udsigter følte

han sig usædvanligt bespændt i dette
Selskab. Hauch.III.266. PalM.IV.188.
Schand.UM.lOl.
Bespsendelse, en. (sj.) egl. vbs. til

bespænde; især: det at være bespændt. 1)

til bespændt 1 u. bespænde 8. Hjærtet lo

i deres syndige Barm ved Synet af hans
20 urolige Trippen, hans Ak o^ Ve og dybe

Bespændelse (o: om trang til at lade van-
det). Aakj.VF.157. 2) til bespænde 6.2:

beklemthed; ængstelse; uro. Synderlig
nok overfaldt mig en Nat . . en saa for-

underlig Bespændelse, at den . . ikke til-

lod mig at blive i min Seng; men at jeg
maatte op, og vandre paa mit Gulv den
hele Nat. Bahb.E.II.287. Bespændina*,
en. vbs. til bespænde. !) ^ til bespænde

30 i; ogs. konkr.: forspand (med seletøj og
andet tilbehør). MilConv. 1.487. Sal.IL965.

jf. Lemb.Shak.X.157. 2) (sj.) d. s. s. Bespæn-
delse 2. en taareløs Bespænding, som i

hine Øieblikke greb mig . . overfalder
mig nu ved ethvert Farvel, hvori mit
Hierte tager Deel. Rahb.E. 11.233. be-
spændt, part. adj. se bespænde (især

6.2;. -hed, en. (nu sj.) Englenes Angst
og Bespændthed for Menneskets tilkom-

40 mende ulykkelige Skiæbne. Oehl.EwS.1.39.
Mikkel turde ikke røre sig, saa ilde til-

mode blev han over Otte Iversens For-
legenhed og den Bespændthed, han aaben-
bart pintes af. JVJens.FD.38.
t besperge, v. præt. -spurgte (ogs.

-spurde. Gal.l.l6(Chr.VI). VSO.); part.

-spurgt, v&s. -else. {ænyd. d. s., glda. (præt.)

besporde ; efter mnt. bevragen, ty. befragen)
1) spørge; udspørge; raadspørge. naar

50 en spørger en anden til Raads, hvoriedes
han skal komme frem i Verden, og den
som bliver bespurt, svarer . . Stiæl! be-
drag 1 lyv I IIolb.NF.(1728).L67. 2) refl.

2.1) spørge sig for; forhøre sig. DL.2—
9—3. Last ingen, før du haver bespurt
dig (1871: undersøgt;; forstaa først, og
straf saa. Sir.ll.8(Chr.VI). (feltherrerne)

kunde forudsee, at Republiqven havde
villet samtykke den (0: en pagt), i fald

60 de havde haft Tid til at bespørge sig.

Holb.NF.II.156. Efterat Slaget var over-

staaet, bespurte Saul sig hos Gud, om han
den anden Dag skulde gribe Philisterne

paa nye an. sa.JH. 1.317. (jf. Høysg.S.

63). Blich.II.122. \\ m. præp. med: raad-
føre sig med;raadspørge.DL.2—17—17.
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(da) bespurgte jeg mig Ikke med Kiød
og Blod (1907 : spurgte . . ikke Kød og
Blod til Raads^. Gal.1.16. Vil nogen vide,

hvad Forskiel man giør paa Kameler og
Dromedarier, da giør man vel i at be-
spørge sig med en Plinius og Aristoteles.

SchytteJB.II.379. Kraft.VF.349. som vbs.,

uden reft.pron. : Efter lang Bespørgelse med
hinanden besluttede de &c. VSO.

||
m.obj.:

forhøre sig hos; spørge, (han har) ey hel- lo

ler kunnet udforske (den vornede stands) op-
rindelse af adskillige fornæmme mænd,
som han i sin tid bespurte sig derom.
Holb.DNB.538. 2.2) drøfte; diskutere;
ogs.: være ell. komme i ordstrid; tvi-
stes; disptitere. de havde bespurgt sig

(1907: talt . . om) med hverandre paa
Veien, hvilken der skulde være den Største.

Marc.9.34. Pharisæerne . . begyndte at

bespørge sig (1907: stridesj med ham, og ip

begierede af ham et Tegn fra Himmelen.
smst.8.11. Luc.23.23(1907: spørge hveran-
dre^. Marc.9.16(1907: tvistesø. *man be-
spurgte sig,

I

Om Trældom ei kan kaldes
Landeplage, | Saavel som Pest og Krig.
Ew.II.8.
bestaa, v. [be'sdå-'] Høysg.AG.l. (foræld,

poet. bestande. Grundtv.PS.VII.167. Ing.
BSE.yiI.180). præt. -stod; part. -staaet. vbs.

-en (s. d.), jf. Bestand, (glda. bestaa, be- 30

stande; efter mnt. bestan, jf. ty. bestehen)

1) f staa. (især i forb. være ell. blive
bestaaende^. hånd bléf beståendes i dørren.
Moth.S723.

Ij (overf.) (djævelen) blev ikke
bestaaende (1907: staar ikke^ i Sandheden;
thi Sandhed er ikke i ham. Joh.8.44.

||

om militære: høre til (en afdeling) som
tjenstgørende; staa (ved). Til Matros maa
anværbes alle, som . . ej ere ved Regi-
menterne bestaaende, eller af dem ere 40

anværbede. FrVsKrigsArt.§325. || om penge-
midler: være anbragt; (hen )staa. Værger
skulle være pligtige tU . . at fremlegge
Rigtighed om deris Myndlingers Midler,
hvor og hvorudj de bestaa. DL.3—17—29.

dersom hånd vil lade sin Gield blive hos
Arvingerne bestaaendis, og dennem den
betroe. smst.5—2—14. Stampe. 1. 228.456.

2) (især fD) staa sig; holde stand; vare
ved. 2.1) ikke blive besejret (i kamp); holde 50

stand; staa sig. (du) har ikke ladet ham
bestaae i Krigen. Ps.89.44. tager Guds
fulde Rustning paa, at I kunne giøre Mod-
stand paa den onde Dag, og bestaae (Chr.
VI: imodstaae; 1907: staa imod^, efter at

have overvundet A\t.Ephes.6.13.(jf. Grundtv.
Udv.IV.434). Am.2.15(Chr.VI: staaej.

||

især m. præp. for ell. imod: *Hvo kan
bestaae for Danmarks Juel

1
1 Strid? Ew.

V.139. Hvo kan bestaae (Chr.VI: staae^ 60
for hans Fortørnelse? Nah.1.6. 2Mos.9.11
(Chr.VI: staaej. der er Ingen, som kan
bestaae imod dig. 2Krøn.20.6. SalmHus.
121.2.

II t refl. *Fordum fandtes en Flok
Hunde,

|
Raske, færdige til Jagt:

|
Intet

Vildt for dennem kunde
|
Sig bestaae;

men ned var lagt. Beenb.I1.441. *Ak! saa
er Fjældet da ikke at finde,

|
Som kan

bestaa sig mod Vold og mod List. Grundtv.
PS.III.119. En frygteUg Canonade be-
gyndte imellem de 2 Tredækkere. Men
Royal Sovereign havde snart meer end
een, at bestaae sig med. ArchivSøvæsen.
1.400. 2.2) m. h. t. en prøve olgn.: ikke
blive forkastet; befindes tilfredsstil-
lende; staa sig; klare sig. Dersom du.
Herre, vil tage vare paa Misgjerninger
. . hvo kan da bestaae ? Ps.130.3. de Ugu-
delige (skal) ikke bestaae i Dommen, ei

heller Syndere i de Retfærdiges Menighed.
smst.1.5. Ing.BSE.VII.180. TroelsL.^VI.124.

II
især m. h. t. en eksamen: *0g jeg, som

troede, jeg bestod med Hæder,
|

Skal
gaae reject? IIeib.Poet.X.199. Min Examen
har du faaet . . | Hvor glad du er, det veed
jeg saa omtrent,

|
Thi ogsaa jeg har jo

engang bestaaet. PalM.lV.79. jf. 5.i: Be-
dømmelsens Udfald udtrykkes for de Kan-
didater, der i det hele bestaa Prøven, ved
een af de 2 Betegnelser: „bestaaet", „be-
staaet med Udmærkelse". J.norÆn.V7^905.^5.
ogs. brugt m. hjælpeverbum være: Er en
Eksaminand bestaaet . . med en daarlig
Karakter i et enkelt Fag, maa han være
saa meget bedre i de andre. VorUngdom.
1915.118. jf.: En Eksamens Maal er først

og fremmest . . at sætte Skel mellem dem,
som skal bestaa, og dem som skal falde;
i anden Række kommer saa at vurdere
de bestaaedes Kvalifikationer, smst. 114.

II

m. præp. for: vaager og beder . . at I

tunne agtes værdige til . . at bestaae (Chr.
VI: blive bestaaendej for Menneskens
Søn. Luc.21.36. Ach! jeg er forraad, hvor
vil jeg bestaae for min Usynlige? Naar
hun spør mig om sin Gave. Holb.Usynl.
III.2. et Phantom af falsk Ære, der ingen-
lunde kan bestaae for Fornuftens Dom-
stoel. Birckner.Tr.l35. Det faldt overho-
vedet ikke let Provst Tønnesen ind, at

han ikke i enhver Henseende . . kunde
bestaa for selv den strengeste Dom. Pont.
FL.183. 2.3) (nu sj.) være standhaftig

;

holde ud. *I Haab og Tro lad mig be-
staae. SalmHus.520.3. Gud vil give mig
Kraft til at bestaae i mit Forsæt. CBernh.
VII.274. 2.4) ikke forandres ell. tilintetgøres;

have bestand(ighed) ell. varighed; ved-
blive at eksistere; holde sig; vare ved.
De Ugudelige skulle omkastes . . men de
Retfærdiges Huus skal bestaae. Ords.12.7.

(et menneske) gaaer op som et Blomster,
og henvisner, han flyer som en Skygge,
og bestaaer ikke. Job. 14. 2. Høet bliver

tørt. Blomstret falder af, men vor Guds
Ord bestaaer evindeligen. Es.40.8. Taarn-
Murens første Bygning bestod ey og maatte
derfor anden gang opføres paa Mesterns
egen Bekostning. EPont.Atlas.II.120. *Vort
gamle Danmark skal bestaae,

|
Saa længe

Bøgen speiler
|
Sin Top i Bølgen blaa.

Oehl.XX.247. *mangt et Navn forglemmes.

Rentrykt »/w 1919 28
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men hendes skal bestaae! HCAnd.X.461.
Desuagtet bestod dette Tidsskrift ikke
længe. Kierk.V.52. de c. 8 Dage, som Syg-
dommen bestaar, inden der gaar Hul paa
Bylden. ESchmiegeloio.SvælgetsSundhedslære.

(1907).35. II
talem. Skjønhed forgaar, men

Dyden bestaar. Mau.1469. *Livet forgaaer,

I
Men Dyden bestaaer. Heih.Poet.YII.53.

*Forgyldning forgaaer,
|
Men Svinelæder

bestaaer. HCAnd.VI.88. \\ klare sig i øko- lo

nomisk henseende. Købmanden kunde ikke
bestaa. D&H. f re/Z.; Adskillige havde
havt (gaarden) i Fæste uden at kunne be-
staae sig derved. Mall.SgH.529. \\ om en
afgørelse, overenskomst olgn. istaavedmagt;
beholde gyldighed. Beslutter et Raad,
det skal blive tU Intet; taler et Ord, det
skal ikke bestaae. Es.8.10. Det er et skam-
meligt Vilkaar, uantageligt, som ikke kan
bestaae for Retten. PAHeib.Sk.III.313. io

*Skal Lovens Dom bestaae,
|
Selv Helge-

nen forbande
|
Den Stund, han Lyset saae!

Ing.RSE.VII.180. 2.5) m. præp. med ell.

lign. udtr.: forenes ell. være forenelig
med; ikke udelukkes af. (især i nægtende
ell. spørgende sætn. i forh. kunne bestaaj.
Penge- og Ærgierrighed kand ingenlunde
bestaae med ægte Philosophie. Holb.Philos.
II.3. Dersom De har nogen Forslag at

giøre mig, som kan bestaae med Ære . . 30

saa kan nogle faae Linier være nok til at

aabenbare mig dem. Pamela. 1. 338. Jeg
tager mig sjelden Verden nærmere, end
det kan bestaae med min Sundhed og
Munterhed. Ing.EM.1.67. „du er jo en
Kjæltring." — „Aa ikke mere end hvad
der saadan kan bestaae med Skikkelighed."
Hostr.EF.I.l. Med Kjerlighed til Gud kan
Kjerlighed til Verden ikke bestaae (1905:
forenes^. Katek.§18. jeg agter . . ald anden 40

Betragtning for intet, som maa vige for
Dyden, naar de ikke kan bestaae tilsam-
men. Pamela.1.338. JSneed.IX.95. 2.6) ek-
sistere; findes; være (til), alle Ting
bestaae ved hans Ord. Sir.43.30. Col.1.17.

Katek.§63. Endnu under Krigen paa Krim
. . bestaar Livegenskabet. Nationaløkon
Tidsskr.1.222. Dyrene havde delt Skoven
imellem sig . . det ene levede paa det
andets Bekostning og blev fedt til Fordel 50

for et tredje . . men alle bestod og trivedes
vel ved Fordelingen. JVJens.NG.146. Der
bestaar . . en Modsætning mellem (Jyske
Lov) paa den ene Side og de skaanske
og sjællandske Retsbøger paa den anden
Side. PJJørg.B.25. der bestaar et smukt
Forhold mellem denne Far og Datter. J
Magnus.SU.39.

\\ bestaa ved sig selv,
have uafhængig, selvstændig eksistens, skulde
det ikke synes meere værdigt for Gud, 60
at have skabt Verden saaledes, at den
siden ved sig selv kunde bestaae? OGuldb.
NT.109. slige store Selskaber, bestaaende
ved sig selv og uafhængige af Øvrighe-
dens Tilsyn. KofodA.DG.77. kun et uen-
deligt Væsen . . kan „bestaa ved sig selv".

Hø/fd.Psyk.l5. \\ i præs. part. brugt som
adj. mangfoldige Anordninger . . have
gjort den bestaaende factiske Tilstand til

Regel for visse vigtige Forholds Bedøm-
melse. ASØrsted.Haandb.I.lOl. Ikke blot
er bestaaende Fabriker blevet overlæssede
med Bestillinger . . men der oprettes sta-

digt nye Fabriker. NatTid.^^U1915.Aft.3.
detbestaaende, den gældende samfunds-
ordning, de eksisterende (samfunds)institu-
tioner olgn. ellers kunde jo en Flok ube-
væbnede Drenge allersikkrest afvæbne
Landets og Thronens Forsvarere — og
det talrigste Partie hver Dag omstyrte
det Bestaaende. Ing.EF.VIII.123. vi er
enige om, at Reaktionens Tid stunder mod
sin Undergang, og at de trøskede Grund-
piller for det bestaaende snart maae spræn-
ges i Luften. Hostr.SpT.II.3. det bestaa-
endes Forkæmper Poul Helgesen. CSPet.
Litt.I.312.jf. :Jødedommen (var) paa Christi
Tid netop ved Pharisæerne og de Skrift-

kloge blevet et selvbehageligt, sig selv
forgudende Bestaaende. Kierk.XII.84. smst.

XIII.441.

3) (nu sj.) m. præp. i: bero paa; af-
hænge af. Ingens Liv bestaaer i at have
overflødigt Gods (1907: beror paa, hvad
han ejerj. Luc.12.15. ald vor Velfærdt
bestaaer i din Frelse. Holb.Ul.III.4. Kunde
jeg kun faa fat paa hende; der i bestaaer
det. sa.Masc.III.5.

4) (især m) m. præp. i ell. af og en be-

stemmelse, der angiver indhold ell. stof; dels

(4.1) m. præp. i og en bestemmelse, der an-
giver indhold, væsen ell. art: udgøres af;
være; dels (4.2) m. præp. af (ell. i) og en
bestemmelse, der angiver bestanddele ell. stof:

være lavet ell. sammensat af; udgøres
af; være (af); jf. Høysg.S.317. (ofte uden
udpræget bet-forskel, jf. 4:.2 slutn.). 4.1) Guds
Rige bestaaer ikke i Ord, men i Kraft,
lCor.4.20. *Hengivenhed deri aliene be-
staaer,

I
At man er fornøyet, hvorledes

det gaaer. Brors.178. Livet bestaaer i Virk-
somhed. JSneed.1370. De Dorskes Sindelav
bestaaer i en Slags Stoicismus. Ew.VI.8.
*deri Lykken netop jo bestaaer,

|
At den

umiddelbar . . |
Hen til sm elskte Glen-

stand sikkert naaer. Oehl.A.81. Man be-
gyndte at . . indsee, at Videnskaberne be-
stode i noget meer end Bøger. Molb.F.6.
Skøndt nu Eriks Arbejden mest kom til

at bestaa i at ligge paa Sofaen i Atelieret

og ryge Sh&g.JPJac.II.218. 4.2) Vinduerne
. . bestoede meer af Blye end af Glas. Holb.
Ep.V.U27. Hvert mundthg Ord bestaaer
af én eller flere Stavelser. Høysg.AG.l. De
Vandrende bestode mestendeels af unge
Mennesker. Ew.VI.6. den gyldne Løve,
hvoraf Heftet (o: paa en daggert) bestod.
Ing.EM.III.171. Rigsdagen bestaaer af

Folkethinget og Landsthlnget. Grundl.

(1849).§34. Mennesket bestaaer af en udø-
delig Sjel og et dødeligt Legeme. Katek.

§60. (Palæstina) bestaar af Bjærge og
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Dale. CKoch.JL.25. || m. præp. i, m. over-

gang til 4.1. mine Klagemaal bestaar kun i

20 Puncter. Holb.Kandst.V.3. Nomader,
hvis Næring tildeels bestod i Urter og
Rødder. Molb.DH.1.8. jf.: det Meste deraf
bestod i gamle saakaldte Familiemynter,
ligeledes af Kobberpenge fra de romerske
Keiseres Tid. Hauch.IlI.44.

5) m. ohj. 5.1) staa sig i en kamp olgn.;

(foræld.) m. person-obj.: staa sig ell. holde
stand mod; tage kampen op mod. Moth.
8723. *en Kæmpe fin,

|
Som tør mig i

Strid bestande. Grundtv.FS.VII.167. \\ m.
tings-obj.; nu især om en prøve (jf. 2.2):

befindes tilfredsstillende ved, med
godt resultat underkaste sig (en prøve).
*vær kun tro, bestaa din Prøve stærk I

Oehl.0beron.40. Heib.Poet.L299. *haardt har
jeg sat alt dit Venskab paa Prøve, —

|

Erægtigt Du bestod den. Kaalund. 372.
[an bestod Artium glimrende, ligesom

enhver af de følgende Eksaminer, han
underkastede sig. Birkedal.0.1.108. || CO i

anden anv.: staa sig, ikke blive besej-
ret i (en kamp); udstaa ell. udholde
(vanskeligheder, farer olgn.). *Disse Ord med
Aar og Ælde

|
Kampen sejerrig bestaar.

Grundtv.PS.VL378. ^et dunkle Eventyr
(o: døden) jeg skal bestaae,

|
Som Sjælen

frygter og dog længes efter. HaucLSD.L
222. Gylb.I.312. *Jeg frygter ei Faren;
jeg bestaaer den nok. B.rz.VI.100. han
mindede dem om de Kampe, som de før
havde bestaaet('Cår.7J; fuldendet^. 2Makk.
15.9. han skulde bestaa en streng Kamp,
før han kunde komme til Fred med sig
selv og til Sejr over stærke, modstridende
Magter. Birkedal.O.I.lll. 5.2) (nu kun dial.)

ikke fragaa ell. tilbagekalde (hvad man har
sagt); fastholde; staa (fast) ved; inde-
stå a for. Vil den (o: den indstævnede) da
det ikke bestaa, og ej er bevisligt. DL.
6—21—1. Brevets Auctor maatte ellers

staae rød og bleg . . i Fald han ikke kand
bestaae den Dom, han haver afsagt. Lange-
bek.SA.44. MDL. Feilb. 5.3) ftilstaa; ved-
gå a. jf. Høysg.S.231.

GJ Bestaaen, en. vbs. til bestaa || til

bestaa 2.4: fortsat ell. varig eksistens;
bestand. Har Kjærlighed ikke Bestaaen,
hvad kan da bestaae. Kierk.L164. Sætningen
om Værdiens Bestaaen er det religiøse
Problem. Høffd.ReU13. St. Hansbillens
Lysen saavel som visse Fugles flotte Par-
ringsdragt — er det ikke altsammen Re-
klame til Bedste for vedkommende Arters
Bestaaen? Hjemmet.l913.446.sp.l. || til be-
staa 2.6: tilværelse; eksistens, naar en
Regjering ved Livsstraf maa værge om
sin Bestaaen. Kierk.VII.536. Hvad der
Ingen Forandring har undergaaet har vel
Bestaaen, men har ikke Bestandighed.
smst.IX.35. at tillægge Sjælen Bestaaen i

og for sig og opfatte den som en imma-
teriel Substans. Høff'd.Fsyk.14. f Bestaa-
en-lied, en. (efter ty. bestandheit) d. s. s.

Bestaaen. hver Begivenhed . . kan være
Middel til det eene stoere Endemaals, til

det heeles Bestaaenheds Erholdelse. Rothe.
Nat.1.348.

t Ibestalle, v. (fra ty. bestallen, side-

form til bestellen, se bestille samt bestolde;

jf. bestalter, bestaltet) ansætte; beskikke;
udnæ,vne. Kong Jean (blev) af Paven
næfnt og bestallet til Capitain-General i

10 denne Tyrken-Krig. Gram.(KSelskSkr.IV.
142). VSO. Bestallins, en. [beisdal'eii]

(f Bestalning. Holb.DHJ.1.193. Spectator.

350. FrSneed.1.479). flt. -er. (ænyd. d. s.;

efter ty. bestallung, sideform til bestellung;

jf. bestalle; især jur. ell. emb.) egl.: an-
sættelse; beskikkelse; udnævnelse; a åbent
brev, hvorved en udnævnende myndighed,
især kongen, bekræfter en stedfunden
udnævnelse, og som tjener den udnævnte

20 til legitimation. Kong Friderik . . confir-

merede Amiralen (o : Søren Norby) udi sit

Gouvernement paa samme Maade, som
han havde faaet det af Kong Christian.
Efter at Amiralen havde faaet saadan nye
Bestalning, ophørede AarsagtilFientlighed
med Lybek. Holb.DH.II.193. Æreboe.223.
Amtmændene skal i hvert Sogn beskikke
en Sognefoged, og. . meddele ham ordentlig
Bestalling paa denne Tieneste, hvilken

30 strax bør oplæses af Prædikestolen, til

Almuens Efterretning. Forordn.^^/nl791.§l.
Lærere i Christendom . . ernære sig af

under Navn af Christendom at forkynde
hvad der er lige det Modsatte af det nye Te-
stamentes Christendom, trodsende paa kon-
gelig Bestalling. Kierk.XlY.173. jeg erholdt
Bestalling som kongelig Copist. Sc}iack.342.

Ellers sad De ikke her med Expektance
paa kongelig Bestalling som Adjunkt ved

40 vor gode Bys Latinskole. Schand.AE.120.
Sagførere, der har deponeret deres Be-
stallinger eller for Tiden ikke procedere.
Statskalender. 1919.558.

\\
(overf.) jeg faar

Bestalling paa at være Commendant (o:

faar overdraget at passe paa huset). Holb.
Mase. 1. 8. Fornuften har i Kraft af sin

himmelske Bestalning det Privilegium, at

den skulde foreskrive Villien og Aifecterne
Love. Spectator.350. Ew. ¥1.180. Reforma-

50 tionens Idee har affødt en Helt, der maa-
skee dyrt nok af Guden har kjøbt sin Be-
stalling som Helt. Kierk.VIII.82. Be-
(stallings-breT, et. (jur., emb.) d. s. s.

Bestalling, alle af Magistraten udstedte
Bestallings-Breve tU Byens smaae Betien-
tere (skal) behørigen protocolleres. Anordn.
''yil738.§6. Lov^yil872. -gebyr^ et. (for-

æld.) afgift, som betaltes til statskassen for
udfærdigelsen af en bestalling. Bestallings-

60 gebyrer bortfalde for Fremtiden. Lov'Va
1870.§7. bestalter, ubøjeligt part. adj.

bestaltet, part. adj. [beisdal'dar, -<dt]

(ænyd. bestalter; fra ty. bestalt(er), gi. perf.
part. til bestellen, jf. bestille, bestalle;

nu kun foræld., især spøg., og oftest at-

trib.) egl.: ansat ell. beskikket af øvrig-

28'
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heden; især overf.: fast (ansat); officiel

(jf. selv-, velbestalter ell. -bestaltet^, b e s t a 1-

ter: Andreas Højer var bestalter Historio-

graphus. Gram. Breve. 192. TBruun.II.324.
*Jeg krænger rask af mig de slidte Pjalter,

|

Paa Vingehestens Hals jeg slipper Tøm-
men,

I

Saa Ingen meer kan see, jeg var
„bestalter" (o: som digter). Winth.III.220.
(Sainte-Beuve) blev hurtigt den romantiske
Skoles bestalter Kritiker. Brandes.VI.272.
Du er ikke mere din egen Mand — Du
er din Kones. Nu har Du din bestalter

Fortrolige. EBrand.Bes.34. Digteren . . er

Elskovs bestalter Herold. CEtv.SH.136. vi

andre bestalter Litteraturhistorikere. Wed.
(NatTid.'^lsl919.Aft.3.sp.6). \\ bestaltet:
vAph.(1764). (reaktionens) bestaltede Or-
gan. Schack.219. 1 Mad. Augsburgs Vinstue
var der en bestaltet Oplæser . . og saa-

snart „Statstidenden" eller „Dagen" kom,
forlod de Spillende deres Kort . . for at

høre, hvad Posten havde hragt. Davids.KK.
36. at være bestaltet Præst i den danske
Folkekirke. Jørg.VF.249. Wied.L0.29. Pont.
LP.ni.56.
Bestand, en, f et (VSO.). [beisdan']

flt. (i bet. 2.2^ -e. (glda. d. s.; fra mnt. bestant
(vhs. til bestan, se bestaa), ty. bestand)

1) (nu især bibl. ell. foræld.) til hestaa. 2:

fortsat ell. varig eksistens; vedvaren;
varighed; fasthed; især i forb.m.verber som
give,fa.a.(osv.)hestanå:Bahb.E.V.79.*Ei
han Ægteskab hindrer. Bestand han det
giver. Heib.Pros.IX.310. denindre Sønderre-
vethed af de nordiske Lande er den vigtigste

Grund til, at de idelige Bestræbelser for

deres politiske Forening ikke have vundet
Fremgang og Bestand. Lehm.TD.3. lad
dem falde for Sværd; tænk paa deres Be-
spottelser, og giv dem ingen Bestand
(Chr.VI: ikke værelse her;^. lMakk.7.38.
oftest have bestand: *(verdens) Rigdom
bliver Røg,

|
dens Fryd har ei Bestand.

8almHus.484.6. Helt.Poet.lll. Et paa For-
dele grundet Venskab har ikke langt Be-
stand. VSO. Dog har et Menneske, som
er i Værdighed, ikke Bestand (Chr.VI:
bliver . . ikke varagtig derudij. Ps.49.13.
TroelsL.III.62. Ligeoverfor Babels — Ver-
densrigets — Ubestand staar saa „Guds-
riget" . . hvor alt har Bestand. VVed.BK.
362. dette aldrig afbrudte . . Samarbejde
og Samliv mellem Kunstens og Literatu-
rens Mænd — hvorfra har det sin solide
Bestand, om det ikke er fra den ældgamle
Forbindelse, Ord og Billede har indgaaet
og vedligeholdt i fransk Aandsliv? Tilsk.

1918.1.196.
II (1. br.) i anden anv. Han an-

saae det for uundværligt til den engelske
Stats Bestand og Velfærd. Molb.( Til Jacob
DeichmannsMinde.(1853).2 7). HNClaus. UT.
11. Den, der tror paa sine Evners Kraft
og Bestand, haster ikke med at udkaste
sine Ideer i uluttret Stand. JohsSteenstr.
FN.252. HistTidsskr.8R. VL280.jf : *At see,
hvad Fjenden eier

|
Af Kræfter i Bestand

(o: i behold),
|
Er, hvad man gjerne pleier

I

At gjøre, om man kan. Becke.T.18.

2) (< MO.; især fagl.) til bestaa 4 (jf
Bestanddel^. 2.1) (sj.) det hvoraf noget
bestaar; bestanddele; sammensætning.
De saakaldte Vandmærker, der ere ind-
gaaede i Papirets Bestand. JohsSteenstr.

SD.14. 2.2) samling ell. samfund be-
staaende af flere, (til en vis grad) ens-

to artede individer ell. ting; om skov- ell.

plantevækst (spec. (forst.) d. s. s. Bevoks-
ning, jf. MøllH.I.174 samt Bestands-pleje,
-træ): de Planter, der danne Bestanden
i vore Græsmarker. LandmB.III.12. I det
ca. 20de Aar maa Bestandene (o: i hede-

plantager) gennemhugges første Gang.
smst.240. Nutidens Lære om Afvigelighed,
om en Bestands gennemsnitlig-typiske Be-
skaffenhed og om de Udsving til begge

20 Sider af denne, som Bestandens Indivi-

der opviser. Tilsk.1918.II.466. jf: et Di-
strikt . . har en fortrinlig Bøgebestand,
der . . kan være repræsenteret i mange
Bevoksninger af forskellige Aldre. LandbO.
1.259.

II
om dyr: kan der blot af hver

Million Unger blive nogle faa voksne
Østers, da er det nok til at vedligeholde
Bestanden. Frem.DN.139. Landets Bestand
af Malkekøer. LandbO.1.263. jf.: den stør-

30 ste Del af hele Fuglebestanden samlede
sig omkring ham. ThomLa.NL.70. || om
ting: Galleriets Bestand af Malerier. Bran-
des.(JLange.I.xii). Af grundlæggende Be-
tydning i ethvert Folkebibliotek er . . en
rigelig Bestand af den bedste Litteratur
for Børn og Ungdom. BibliotH.U63.

||

(1. br.; især spøg.) om mennesker: *den mæg-
tige røde

I

Stammes fordums Bestand
|

er jaget omtrent til Døde
|
af Østens den

40 hvide Mand. Drachm.UD.273. Lomme-
tyvene, hvoraf der alle Dage findes en ret

talrig Bestand i Hovedstaden. Pol.'^^U1919.

3.sp.3.

Bestand-del, en. {<.vAph.(1764) ; efter

ty. bestandteil; jf. Bestand 2) en af de
dele, hvoraf noget bestaar. nogle . .

tro, at det har været Pyrmonter-Vand,
men om saa er, da maa det i Tidens
Længde have tabt sine mineralske Be-

50 standdele. PAHeib.US.376. Legemernes
Bestanddeele eUer Grundstoffe. A WHauch.
(1799).23. dersom man ved Universitetet
ophørte at hævde denne Færdighed (^:

at skrive og tale latin) som en Bestanddeel
af vor almindelige lærde Dannelse. Ørst.

VII.153. I Paris har man . . søgt at træn-
ge Balletten tilside og gjøre den til en
blot Bestanddeel af Skuespillet eller Ope-
raen. Hrz. XIII. 290. en skødesløst for-

60 bundet Tømmerflaade, der . . skilles ad
i sine Bestanddele og forsvinder. Bran-
des.V.188. Selvfornægtelsen er jo den væ-
sentlige Bestanddel i al Troskab. MPont.
SK.64.

t bestanden, pa^-t. adj. {fra ty. be-

standen, perf pati. af bestehen, se bestaa)
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forsynet med skovvækst; bevokset. Naar
Sletterne saaledes i en heel Aarrække
have været bestandne med Skov, ville

Sandene . . for endeel eller ganske være
he.\o-K.nQ.Andres.Klitf.379.

bestandig, adA. [be'sdan'di] Høysg.AG.
147. (f bestændig. Dumetius.III.64). adv. d.s.

ell. (1. br.) -t (Winth.VL243. Brandes.Goe.
1.257.298) ell. (f) -en (Hehr.l0.1(1907: be-
standig;. Holb.Herod.7.2?. Ew.VI.262. io

Kierk.V.7.93). {ænyd. bestandig, besten-
dig; efter mnt. bestendich, ty. bestandig

|| de forsk. bet. og underbet. gaar ofte over

% hinandeyi)

1) som holder stand, besidder fasthed.

1.1) som holder (stand); som man kan stole

paa; f i egl. bet., om ting: holdbar; solid.

Et bestandigt arbeid. Moth.8745. En be-
standig Farve. VSO. som adv.: Dyr-haven
i Potsdam er indhegnet bedre, bestandi- 20

gere og med mindre bekostning end
vore Dyrehaver ere i Dannemarck. JJuel.
13.

II
(sj.) overf.: som man kan fæste lid til;

paalidelig ; sikker, give gode bestan-
dige (0: gavnlige) Raad. DL.2—17—18. i

deres Mund er intet Bestandigt. Fs.5.10.

*Et Levnet, som er fri
|
Fra Skam og Hyk-

lerie, I Bestandig, som en Klippe. Brors.

90. 1.2) (nu især bibl.) som holder fast ved,

er den samme i sine meninger, følelser olgn.; 30

stadig ; standhaftig; udholdende ; ikke
flygtig ell. lunefuld; trofast, den, som
bliver bestandig (1907: holder nd) indtil

Enden, han skal blive salig. Matth.10.22.
deres Hjerte var ikke fast med ham, og
de bleve ikke bestandige i hans Pagt. Fs.
78.37. *Men Ruus bestandig var, sig icke
bøye lod. Holb.Paars.341. *Hun kun be-
standig var i U-bestandighed. sa.Skiemt.
B6f. (en) bestandig Ven. Falst.0vid.15.4Q
Lycksalig hafde hånd været, om hånd hafde
blefven bestandig i den Kierlighed, siden
Hun blef hans Huus-troe. Dumetius. III.
65b. at være bestandig . . ved sit Arbeyd.
Høysg.S.151. Bagges.NK.153. en Beskyld-
ning . . for at ville gøre Rigsdagen per-
manent, men . . det er igen noget andet,
end at Folketinget er „bestandigt", som
man er bestandig i sin Tro og i sine Be-
slutninger. Hørup. 1. 209. (overf,:) som en 50

svigefuld Bæk, som Vand, der ikke er
bestandigt (Chr.VI: vande, der ikke ere
bestandige/ Jer.15.18. som adv.: lige saa
bestandigt vis om det, som han haaber, og
saa fast overbeviist om det, som han ikke
seer, som om det han haver og seer. Ew.
(1914).1.26. 1.3) (kem.) modstandsdygtig
(over for ydre paavirkninger). Over for
Syrer er (acetylsalicylsyre) temmelig be-
standigt. SaUI.130. jf. ildbestandig, 60

2) (især GJ; som bestaar, varer ved; varig;
stadig. 2.1) som vedbliver at eksistere; ved-
varende; varig; blivende, (mods. for-

gængelig ell. kortvarig), dit Huus og dit

ige skal blive bestandigt evindeligen.
2Sam.7.16. (jf lSam.25.28). nogle leve i

en bestandig Sommer, andre i en stedse-
varende Vinter. JSneed.VIII.222. at vælge
et bestandigt og evigvarende Gode frem
for et kort og forgiængeligt. Ew.VI.4.
*Paa Jorden Alting skifter,

|
alt Levende

maa døe,
|
Og Intet er bestandigt

|
paa

denne Verdens 0. Hauch.SD.1.277. *Da
qyad jeg kun om Gudernes Bedrifter,

|

Om evig Ungdom og bestandig Glæde.
PalM.III.183. (dømme) Fiæster t^ bestan-
dig Embedsfortabelse. TroelsL.^VI.123.
2.2I (nu 1. br.) som ikke forandres ell. skifter;

uforanderlig; stadig; fast; konstant,

Høysg.AG.155. En bestandig . . Priis. VSO.
skjønt, bestandigt Veir. Ing.RSE.VII.301.
Gud er den bestandige, der bliver den
samme, medens Alt vexler. Kierk.IlI.45.
Bevidsthedslivet maa . . have noget Be-
standigt: faste Midtpunkter, urokkelige
Grundsætninger, bestemte Formaal høre
i Aandens Verden til de første Fornøden-
heder. RasmNiels.G.I.xr.

|j
(nu ^.) mods.

tilfældig ell. midlertidig: fast. itrigs-Col-
legium (blev) ophæved, og forvandled til

et bestandigt Cancellie, som endnu staaer
ved magt, og kaldes Krigs-CanceUie. Holb.
DNB.703. den Sted jeg havde fundet var
ikke beqvem til en bestandig Boelig. Ro-
binson.1.93. Mand mærker af disse skiønne
Over- og Underskrifter, at sligt har alt-

sammen dependeret af Secretereren . .

og at ingen bestandig Formular har været
derfor. KSelskSkr.1.47. en bestandig Audi-
teurs aarlige Belønning. Stampe.1.475. (kon-
gen af England kan) letteligen . . forskaffe
sig betydelige Tilskud til sine bestandige
og reglementerede Indkomster. FAHeib.
TJS.507. Instrux for den . . bestandige
Justitsdirektion for det kongelige kjø-
benhavnske Klasselotterie. Instr.^/2l821.

(Frankfurt) blev . . 1536 bestandigt Valg-
sted for de tyske Kejsere. Brandes.GoeJ^.
14. 2.3) om tilstand, forhold olgn., som varer
ved (en vis tid) uden afbrydelse: stadig;
uafbrudt; uafladelig. Nogle Dage for-

svandt saaledes i en bestandig Afvexling
af Fornøielser. Eiv.VI.274. en bestandig,
men uroelig Søvn. Tode.ST.1.18. Der g&
en bestandig Surren ud fra den forsam-
lede Mængde. Hauch.VI.5. i en bestandig
Stigen hæver Betragtningen sig mere og
mere. Kierk.XIII.137. at være i bestandig
bevægelse 2.4) om handlinger, begiven-

heder olgn., som ofte gentager sig: stadig
(gentagen); idelig; overordentlig hyppig.
disse Raab . . blive afbrudte med bestan-
dig Lynild og Torden. Ew.III.43. han
fortsatte sin tale under bestandige afbry-
delser fra tilhørerne

j

3) (især O; jf. dog Feilb. Esp.446) som.

adv. (til bet. 2): stadig; altid. ZA)til2.i:

vedvarende; vedblivende; altid; til en-
hver tid; til stadighed. *Lad Broder-
enighed

I
Bestandig blandt os herskel

SalmHus.533.1. en naturlig Beskaffenhed
eller Tilstand, som findes bestandig hos
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alle. Høysg.S.259. Giennem sit hele Liv
var (han) bestandig sig selv lig. Jacohi.

Luxd.24. *De svor hinanden Venskab og
sveg ei deres Eed,

|
Men blev bestandig

Venner i al Oprigtighed. Aarestr.9. Mod
Ingen er (naturen) bestandigt gerrig. Men
den har sine Yndlinge, til hvem den øds-
ler. Brandes.Goe.1.298. han var bestandig
i godt humør

j
disse havne er bestandig

isMJ II
for bestandig, for al fremtid.

Ing.Levnet.I.211. da hun fortærer et Gra-
natæble, tilhører hun . . Tartarus for be-
standigt. Brandes. Goe.1.257. Hun er rejst

. . rejst for bestandig, — og alt imellem
os forbi. Stuck.IIl.7. Feilh. H i forh. be-
standig borgerlig, som en spøg. beteg-

nelse for det udpræget, typisk borgerlige

(efter navnet paa en københavnsk for-
ening, stiftet 1798: Bestandig borgerlig
Forening. Krak. 1918. 93. jf.: Love for
det Bestandige borgerlige Selskab, bog-

titel. 1801). jf.: Men bekvemmest og na-
turligst falder det Borgerne . . ret at be-
hage sig i deres „Bestandigborgerlighed"
og træde den ud i bred Trivialitet og
Vulgaritet. VVed.BB.223. 3.2) (1. br.) til

2.2: uden at forandring finder sted; ufor-
anderligt; stadig; fast. Her agter han
at boe bestandigen. VSO. Nedsæt dig al-

drig bestandig paa et Sted udenfor dit

Fædreland. IIauch.II.94. 3.3) til 2.3: uden
at afbrydelse finder sted; uafbrudt; uaf-
ladelig. Paa mange Steder regner det et

halvt Aar bestandigen. Schytte.IB.lI.92.
*I Lunden sidder hun engang i Qvæld . .

I
Bestandig risler sagte IHldevæld. Oehl.

XXIV.65. De er bestandig misfornøiet . .

De klager altid. Hauch. VI.12. *Derfor høre
vi bestandig Suk fra Flodens Skjød. sa.

SD.I.83. *Saa sanked Markens Stene sam-
men han . .

I
Og lagde dem i Fiirkant

omkring Graven,
|
Bestandig Steen ved

Steen, og Lag paa Lag. PalM.(1909).I.471.
han og Familien Lewetzow (var) bestan-
digt sammen. Brandes.Goe.I1.271. Det me-
ste af Vinteren kørte han for Tærskema-
skinen . . her maatte han gaa rundt og
rundt efter en Bom, bestandig rundt. And
Nx.PE.1.118. 3.4) til 2.4: atter og atter;
den enegang efter den anden; ved en-
hver lejlighed; overordentlig tit; idelig.
andre Stæder kand og vise Exempler paa
heroiske Gierninger: Men ingen udi saa-
dan Grad og saa bestandigen som Rom.
Solb.Herod.7 . (han) lod sig det være magt-
paaliggende . . bestandig at erindre ham
om den Forskiel, der var paa deres Stand
og Vilkaar. Ew.VI.180. De talede bestan-
dig om den store Arv, de skulde have.
Oehl.XXXII.3. *Hun skyede mig bestan-
digt. Winth.VI.243. min Frembringelse
qvæles bestandig i Fødselen. Kierk.V.9.
*Du kravled som en Flue opad Muren,

|

men dratted ned tilsidst . .
| saa ende jo

bestandig slige Drømme. Hostr.DD.3.
*(jeg vil bo) lige saa tæt ved Svinestien,

|

saa jeg bestandig kan kige i 'en. Bich.II.
165. 3.5) (nu 1. br.) foran komp., for at be-

tegne en fortsat tiltagen ell. aftagen (d.

s. s. altid 2). det gik igjennem Skyer og
Skyer, bestandig høiere og høiere. Heib.
Poet.II.221. denne Datter udviklede sig
bestandig mere til sin Fordeel. Hauch.M
fB.186. SvCh-undtv.FÆ.II.83. David blev
bestandig (Chr. VI afvig.) stærkere, men

10 Sauls Huus blev bestandig (Chr.VI afvig.)
svagere. 2Sam.3.1. Om sin Kæreste taifte

hun bestandig sjældnere. Pont.LP.VII.125.

jf. ogs. udtr. som: hans bestandig tiltagende
Tykkelse. Brandes.Goe.1.249. (spir) udsen-
dende opad bestandig nye Lag af lettere,

gennembrudte, luftigbygte Former. Troels

L.^111.125. 3.6) (sj.) i hvert fald (d. s. s.

altid 4:). I det ene Øieblik ligesom at være
stærkere end . . hele Verden . . i det næ-

20 ste Øieblik . . at være svagere end den
Svageste, forsaavidt denne dog endnu be-
standigen mener, at der er Noget, han
formaaer. Kierk.V.93.
Bestandig^-hed, en. 1) [1] 1.i) [l.i]

f holdbarhed; soliditet. I Bygningskon-
sten seer man fornemmeligen paa trende
Egenskaber: Styrke, Beqvemhed og Ziir.

Styrken udfordres for at give Bygningen
Bestandighed og Varighed. Schytte.IB.IV.

30 305. Der er ingen Bestandighed i dette
Tøi, i denne Farve. VSO. 1.2) [I.2] (nu
især bibl.) stadighed; standhaftighed;
udholdenhed; trofasthed. Troen er en
Bestandighed i (Chr. VI: paa; 1907: For-
trøstning tilj det, som haabes. IIebr.11.1.

Naar jeg har beslutted en Ting, maa det
staa fast . . Du kiender jo min Bestandig-
hed. Holb.Vgs.(1731).I.8. sa.Ul.III.6. Be-
standighed i Venskab. Eiv.VI.202. Bagges.

40 ComF.107. giv Styrke og Bestandighed i

Villien, at jeg maa ville og fuldbringe det.

Mynst.Betr.11.220. Ved Eders Bestandig-
hed (1907: Udholdenhed^ bevarer Eders
Siele (Chr.VI: Beholder eders siele i eders
taalmodighed^. Luc.21.19. den første Tvivl
om hans Bestandighed griber hende. Bran-
des.IV.87. der har jo aldrig været nogen
rigtig Bestandighed hos Ludovika . . saa
var det heller aldrig gaaet saa galt, at

50 Folk skulde behøve at rynke paa Næsen
ad hende. EGad. S. 138. 1.3) [I.3] (kern.)

modstandsdygtighed (over for ydre paavirk-
ninger). Bestandighed i Ilden. vAph.Chym.
1.155. 2) (nu 1. br.) til bestandig 2, især

2.1: d. s. s. Bestand 1. Det Persiske Mo-
narchie . . har ogsaa kortere Bestandighed.
Holb.Hh.1.5. Anno 1749 . . lod (Frederik V)
holde en Jubel-Fest, til taknemmelig Erin-
dring om den . . Oldenborgske Konge-

60 Stammes Bestandighed paa Dannemarks
og Norges Throne. EPont.Atlas.II.193.

Chinesiske Damaster . . kan være Hin-
dringer til vore Silke Manufacturers Frem-
gang og Bestandighed. OeconT.II.41. *Giv
du vor Tro Bestandighed,

|
Saa aldrig vor-

der os fravendt
|
Dit Guddoms-Ord og
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Sakrament! Grundtv.SS.1.385 (jf. U). Mar-
quien paastod stedse, at det republikanske
Uvæsen . . ingen Bestandighed vilde have.
Hauch.VII.169. at ville udsige Bestandig-
hed om Det, som bestandig vexler, er jo

en Modsigelse. Kierk.V.95. smst.lX.35 (se u.

Bestaaen). JVJens.NG.366. || til bestan-
dighed, (nu næppe br.) for bestandig; til

stadighed. Her kan jeg ikke blive til Be-
standighed. VSO.
Bestandsi-pleje, en. [2] (forst.) forst-

mæssig behandling af en bevoksning fra det

iidspunM, da de første udhugninger finder

sted. LandbO.L359. -træ, et. [2] (forst.)

om (et af) de træer, der udgør hovedmassen
i en bestand ell. bevoksning. ForstO.
bestede, v. [be'sdæ'åa] (f bestedige

(i bet. 2). Cit.l709.(JulPet.L.29). VSO.I.
336). -ede ell. -te. vbs. -else (s. d.). (ænyd.
bested(ig)e, glda. bestede (Kalk.I.183.V.

90); fra milt. bested(ig)en, jf. ty. bestå-

t(ig)en, bestatten) \) give en vis plads ell.

stilling ;anbr ing e ; stille. med.(præp.)Inden
sættes forud, at Rommet er i det mindste
saa stort, at det bestedede kan bevæges
hid og did deri. Høysg.S.288. || nu kun
(sj.) overf. i part. bestedt ^f bested. JJuel.
421. Ew.VI.lOl. bestéd. Høysg.AG.137),
som er i en vis stilling ell. situation ; især

om den, der er i nød, fare, vanskeligheder

olgn.: stedt (i nød osv.). Moth.S751. Hun
ligesom gruede ved at see den Fare, som
Hun fant den unge Telemack at være be-
sted udi. Dumetius.III.95. *Da raaber den,
bestedt i stor Ulempe :

|
„Red mig." Oehl.

L.I.49. Nogle Øjeblikke sad hun bestædt
i indvortes Kamp. Blich.III.160. *Jeg
har været bestedt i forfærdelig Nød. Heib.
Poet.1.85. Hauch. F.49. *Som var hun i den
gyseligste

|
Dødsqval bestedt. Winth.HF.

49. PalM. II. 180.210. Kierk.IV.50. Tage-
Miiller, der stod bestedt mellem tvende
Ting: en Følelse af . . og paa den anden
Side en Indsnevring. Birkedal. O. II. 190.
den Raadvildhed, hvori hun var bestedt.
Pont.FL.492. jf.: den Existerendes Nød
ved at være sammensat af det Evige og
det Timelige bestedt i Existents (o: som
befinder sig i den (vanskelige) situation at

eksistere). Kierk.VII.258. i forb. som ilde
be stedt, som er i en daarlig stilling, har
vanskelige vilkaar ; ilde stedt ell. faren.
*I vilde være slet bestedt . . | Hvis huus-
vild . .

I
I saa blev stødt i Natten ud.

Hauch.DV.II.18. Ilde vare vi bestedte til-

forn . . men nu ere vore Kaar blevne
meget værre. Hauch.V.120. smst.II.75.

2) t bringe (et lig) i jorden; begrave;
jorde; især i forb. som bestede til jor-
den. De Døde kunde bestrøes med u-læd-
sket Kalk, og da med allerførste bestæ-
diges til Jorden, og der udi nedgraves
det dybeste. Cit.l709.(JulPet.L.29). Hr.
Jacob Rasch er bleven . . hæderligen og
høitideligen til Jorde bestedet. Gram.Breve.
128. Stampe.I.123. Hendes jordiske Lev-

ninger hviiler . . udi Nyekiøbings Kirckes
Chor, hvorhen de hæderlig bleve bestædte.
Seidelin.256. 3) f gøre en vis brug af; an-
vende, du har ilde bestædt dine velger-
ninger på ham. Moth.S751. *Jeg er aliene
den som kand min Tid bestæde

| En
Kone til Behag. Helt.Poet.85. 4) \ forunde

[

tilstede; tilstaa. *Ak, men mig blev ej

Hvilen bestedt,
| Rædsel den volder mig,

10 stivnende Angst. Gjel.Br.200. Beste-
delse, en. (nu næppe br.) vbs. til bestede,
VSO.I.336.

II
til bestede 1: anbringelse;

stilling ;plads, (præpositionen) forved sig-

ter til en Tings Bestedelse aleene. Høysg.
S.276. || (især hos Kierk.) overf.: stilling
(hvori man befinder sig); situation ; om-
stændigheder; (livs)forhold. (være i)

en . . ængstelig Bestædelse. VSO.I.336.
(gud) har Omstændighederne, har Skjeb-

20 neme, har Bestædelserne i sin Magt. Kierk.
X.168. Lad os for Alt huske paa Bestedelsen,
hvorunder han sagde Ordet, saa komme
vi nok paa Spor efter Stemningen, snist.

XII.153. skal det være Alvor med at
sætte sig ved eller at staae ved hans Kors,
da maa det være i Samtidighedens Beste-
delse, hvor det altsaa vilde betyde, virke-
lig at komme til at lide med ham. smst.

160. smst.436.459.XIV. 119. Birkedal.O.I.
30 111.

bestemme, v. [be'sdæm'a] præt. -te

ell. (sj.) -ede (Holb.Herod.324. Kierk.XII.
457); part. -t ell. (især brugt for at skille

part. fra adj. bestemt; nu 1. br.) -et (Holb.
Herod.199. Høysg.S.16.247. Kierk.I.44.V.36.
Brandes.II.477.XlI.75. Hjortø.F.208). vbs.

-else (s. d.). (ænyd. d. s. (i bet. 2 ; se Kalk.
V.89. HMogens.); fra mnt. bestemmen, ty.

bestimmen; vist besl. m. Stævne (s. d.), egl.:

^ gøre stiv ell. fast, fastsætte; jf. bestemt || i

bet. 1 og 2 er ordet paavirket af verbet stævne
(ænyd. ogs. skrevet stempne^, jf. bestævne;
bet. 3—6 er først alm. i nyda., efter ty. be-
stimmen)

1) t sætte stævne; hidkalde. I kom-
mer noget ubeleiligt; thi jeg har bestemt
Hans Frandsen hid. Holb.Jean.IV.l. (jeg)

bestemmer (Leander) i en Hast, og den
anden skal ikke komme, førend det er

50 forsilde. sa.Stu.1.9. de (har) ladet dem an-
mælde hos Kong Woldemar, der da har
bestemmet dem til sig paa Åalholm-Slot.
KSelskSkr.IV.157.

2) fastsætte (jf. bet. 3) en vis tid for (et

møde olgn.); beramme, (provsterne) skulle
aarligen møde til de bestemte Provste-
moder. DL.2—16— 11.

II
især m. et tids-

punkt som obj.: fastsætte (en tid); be-

ramme. lSam.13.8. hånd (fik) aldrig . .

60 leilighed til, efter sit forsæt, at bestemme
nogen tiid, mig . . at forhøre. JJuel.452.
(han) besteramede Tiid til Kriigs-Toget,
Holb.Herod.324. Brors. 18. de havde be-
stemt ham en Dag (Chr.VI: beskikket;
1907: aftalt en Dag med hamj. ApG.28.23.
Vil Deres Majestæt naadigst bestemme



447 befiitemme bestemme 448

Dagen for mit Bryllup med Mademoiselle.
Schand.IF.187.

3) i alm.: fastsætte (jf. bet. 2); afgøre

;

beslutte. 3.1) fastslaa (og tilkendegive)

som sin vilje; (if. myndighed ell. overens-

komst) fastsætte (noget, hvorefter andre
maa rette sig); afgøre, hvad der er be-
stemt, det skeer. Dan.11.36. *(gud) intet

Ont bestemte
|
Og intet Got forglemte.

Brors.249. Ham skulde det tilkomme . .

at bestemme hvad vi skulde foretage os.

Ew.VI.ei. faste Bøder bestemtes for en-
hver af de forskiellige Forbrydelser . .

man kiendte tU. Molb.DH.II.79. *Godset
(gaar)

\
Over til Sideliniens ældste Lem-

mer,
I

Hvad Erectionspatentet klart be-
stemmer. FalM.V.118. Ved enhver Strid

bestemmes Stridens Vaaben forud. Kierk.

V.154. *det er Folkets gode Ret
|
Sin

Fremtid at bestemme. Holst.IV.132. Han
beder hende bestemme Beliggenheden for

det nye Hus, han vil opføre. Brandes.Goe.
11.181. det (er) nødvendigt for Dommeren
at skaffe sig Indsigt i Handlingens Mo-
tiver og Udspring . . for at kunne be-
stemme Straffens Grad. Høff'd.E.*115. Ved
PI. 4. Septbr. 1810 bestemtes, at alle Pro-
kuratorer skulde have kgl. Bestalling.

Sal.XV.473. || fsj.) m. hensobj. (han) haver
bestemt dem (1907: han fastsatte^ forord-
nede Tider, og visse Grændser for deres
Bolig. Ap G.1 7.26. *Saa vandrer ieg til Stran-
den ned, til Stedet, | Han har bestemt
mig. Heib. Poet. III. 262. (jf. bet. 1). || O
tiden obj. det var Himlen selv, der regered
. . overjordiske Magter og Tegn, der be-
stemte. JPJac.I.154. (han skal) have frie

Hænder til at bestemme over Landets
Holdning udadtU. PoVIb1915.3. han (er)

langt fra . . den ene bestemmende, smst.

5.
II
O (overf.) m. tings-subj. Kongens Vink

bestemmer hans Hofmænds Skiæbne. YSO.
*der skal en Kamp bestemme,

|
Hvo Sei-

erskrandsen til sin Isse fæster. HaucLSD.
11.72. det er Solen, der bestemmer alle

Tidskifter. OMøll.GK.10. 3.2) fatte en
beslutning; beslutte (s.d.2.2). Han har
ikke bestemt endnu, hvad han vil giøre.
VSO. Capitain Hardy havde bestemt, at
lægge paa Siden af Skibet. ArchivSøvæsen.
1.406. jeg har bestemt at (jeg vil) rejse i

morgen
| || (1. br.) uden obj. Tilbudet var

saa ærefulat, at hun selv maatte bestemme.
Brandes.Goe.II.273. Til London! — siger
han og bestemmermed det samme, i^rmm.
E.I.132.

II refl. VSO. Det Menneske, der
har Affektation i sit Liv, bestemmer sig
. . ikke med fuldkommen moralsk Frihed.
PMøll. 11.441. han kan aldrig bestemme
sig

i
bestemme sig om (o: tage en anden

beslutning
; jf. ombestemme/ S&B. m.præp.

til ell. for: bestemme sig til den geist-
Uge Stand. Ew.VII.185. hvilken Pige kan
vel over Hals og Hoved bestemme sig til

saa vigtigt et Skridt? Blich.II.526. Fem
bestemte sig til dog at gaae noget læn-

gere ind i Skoven. IICAnd.V.381. Brandes.
XI.215. Lea havde . . gjennemgaaet hele
Kassens Indhold og valgt alt, hvad hun
syntes om . . „Naa, det har Frøkenen be-
stemt sig for. De forstaar at vælge."
Etlar.SBJ.72. Om man bestemmer sig for
Theismen eller Pantheismen, dette beroer
ikke blot paaTænkningen,men paa hele den
indre Livsretning. Mart.Dogm.99. Schand.

10 TF.I.12. jf: fra Begyndelsen af deres Til-
værelse have Englene bestemt sig enten
for eller imod Gud. Mart.Dogm.154.

4) fastsætte en vis anvendelse ell. virksomhed,
et vist niaal for (en person ell. ting); især
m. præp. til ell. for. 4.1) m. person-obj.:

fastsætte en vis skæbne, virksomhed olgn. for
(en); udvælge ell. udse (til noget), den af

Gud bestemte Levendes og Dødes Dom-
mer. ApG.10.42. *Med en Bonde

|
Skal ei

ia min Datter giftes. Herr Cauchon
|
Er den

bestemte Brudgom. IIeib.Poet.III.185. Gylb.
XI.140. (har) den alvise Skaber kun tændt
Lyset for det ene Menneske, og bestemt
de ni til Mørke? Eiv.VII.183. *Hos Den,
som Gud til Digter har bestemt,

|
Han og

har nedlagt Sangens Hippocrene. Beib.
Poet.1.377. Hrz.II.247. i det han forud
bestemte (Chr.VI: beskikkede; 1907: for-

udbestemte^ os . . til sønlig Udkaarelse
30 hos sig selv. Ephes.1.5. Gud bestemte (Chr.

VI: satte^ os ikke til Vrede, men til at

bekomme Saliggi øreise. lThes.5.9. Tidlig
bestemte jeg Dig til at studere. Goldschm.
1.45. *Herre! jeg har ei studeert,

|
Jeg

blev, som saa mangen Anden,
|
Strax be-

stemt for Handelsstanden. Heib.Poet.X.205.
4.2) m. tings-obj.: fastsætte en vis anvendelse
(et vist indhold, omfang olgn.) for (noget);

beregne (til), at forsvare Ondskab og
40 Daarlighed med de Vaaben, der vare be-

stemte af Algodhed til at ødelægge dem,
Eiv.VI.107. (han) havde bestemt sit Gods
til at grunde en Skole. Mynst.Frb.l4. *Til

trende Sange Bogen er bestemt. PalM.I.
11. (han) mindede sig selv om, hvortil en
Andagtstime er bestemmet, læste den
anviste Prædiken. Kierk.V.36. udgaven er
bestemt til at omfatte den ældste litteratur

om det danske sprogs grammatik i

||
(sj.)

50 m. en inf. uden p>i'æp. at disse Stykker paa
den Dag have været bestemte at spilles.

Bahb.HL.III.470. *Det Digt er ei bestemt
at høres nu,

|
Men først, naar nogle Sek-

ler ere synnåne. Heib.Poet.III. 132. 4.3)

udvælge den, der skal modtage ell. besidde

(noget); beregne (paa); tiltænke. *skiælv
forladte Jord! . .

|
Vor Frederik var ey

bestemt for dig. Eiv.(1914).1.98. *en,
|
Der

passer til mig, der, som Plato lærer,
|
Er

60 fra Begyndelsen bestemt for mig. Heib.

Poet.1.433. elegante og nitide Bøger, be-
stemte for Børn og Juletræer. Kierk.V.27.

*til Kong Svend i Danmark
|
min Gave

er bestemt. Ploug.1.344. Hun havde hørt,

hvad der var bestemt (o: til at høres)

nærmest for hende, og blev ligbleg. Schand.
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F.27. Lucidor bestemmes af sin Fader
. . og dennes nære Ven . . for den yngste
. . af den sidstes to Døtre. Brandes.Goe.il.

198.
II

(1. br.) m. hensobj. *Guds Søn paa
Thronen | Har Ærens Krands bestemt,

|

Ey mig allene,
|
Men ogsaa hver i sær

|

Af dem, som tiene
|
Den mUde Frelser.

Brors.276. (han) havde taget mig i sine

Arme og afværget et Par Slag, der vare
mig bestemte. Hauch.III.204. *Guds Mo- lo

der maa vide,
|
Hvad der er mig bestemt

(o: af skæbnen). Winth.HF.203. 4.4) iperf.
part, især ^ om skibe: bestemt til ell. for

(et sted), som har (et sted) til maal ell. be-

stemmelsessted (jf. bet. 1). Skibet . . var be-
stemt til Skotland med Byg. Mall.SgH.48.
En hjemgaaende dansk Jagt, kommende
fra Bordeaux, bestemt til Nyborg. StBille.

Gal. 1. 69. bestemt for Hjemstedet. Tekn
MarO. 20

5) (især m) øve indflydelse paa som aar-

sag, motiv olgn.; være afgørende for (ens

handle- ell. tænkemaade). jeg har længe
kæmpet med mig selv, men nu har dine
Ord bestemt mig. Heib.Poet.n.260. Deg-
nen fik strax Summen udbetalt . . Den
Autoritet, som Ole . . nød som Kreatur-
kiender, havde bestemt Prangeren. Schand.
TF.I.112.

II
m. præp. til: faa ell. foran-

ledige til (noget). Frygt for at tildrage 30

sig Ubehageligheder (kan) ikke have be-
stemmet ham til denne Vægring. PAHeib.
TIS. 231. Det vedholdende urolige Veir
bestemte Vice-Admiral C. til, at ødelægge
alle de lævartste af de erobrede Skibe.
ArchivSøvæsen.I.431. Det gælder om at

overtale Jahve, gøre Indtryk paa ham,
bestemme ham til Handling. Brandes.XI.
419.\\m.ting8-obj.: indvirke paa; diktere;
præge, en Lærers Val (0: valg) . . bestem- 40

mer mange Sieles evige Skiebne. OGuldb.
AT.464. det er denne Gang kun Hensyn
til min egen Fordeel, der bestemmer min
Handlemaade. Hauch.III.339. Alle hans
Træk (røbede energi). Hvad der navnlig
bestemte denne Side af hans Physiogno-
mi, var et Par prægtige . . kloge Øine.
Bergs.PP.28o. Den Enkeltes Følelser og
Drifter ere bestemte ved hele Slægtens
Natur, Livsvilkaar og Traditioner. Høffd. 50

E.*5. de Mænd, der i et Land opdager ny
kunstneriske Veje og efterhaanden be-
stemmer Smagen. Brandes.Goe.1.353. Træ-
et, som bestemmer Frugternes Art. CKoch.
JL.22. Mad skal ikke bestemme vor Stil-

ling over for Gud (1819: giør os ikke be-
hagelige for Gud;. lCor.8.8(1907).\\ i præs.

part. brugt som adj.: afgørende. Ew.VIII.
194. Luthers Optræden (gjorde) et lige

dybt og bestemmende Indtryk paa den 60

unge Fyrstesøn og hans høit begavede
Hovmester. CPalM.0.467. etiske Domme
. . ere ikke blot Udtryk for Følelse, men
øve ogsaa bestemmende Indflydelse baade
paa den Dømmendes egne og paa Andres
Følelse og Handlen. Høffd.E.*5. hans Me-

ning blev senere bestemmende for Lu-
ther. Sal.V.182.

II
i perf. part. m. adv.:

som har et vistpræg; præget (paa den maade,
som adv. angiver), han var altfor meget
aandelig bestemmet tU at være en For-
fører i almindelig Forstand. Kierk.1.278

(jf. 6.2). De svenske Viser (0: folke-

viser) er gennemgaaende mere stem-
ningsbetonede, men mindre malerisk be-
stemte end de danske og norske. VilhAnd.
N.12. jf. tidsbestemt, smst.106.

6) (især GJ; konstatere, angive et begrebs

væsen ell. egenskaber. 6.1) ved undersøgelse

komme til klarhed over, hvordan det forholder

sig med noget, hvordan det er beskaffent

osv.; udfinde; konstatere ; fastslaa;
afgøre. Jeg har . . i adskillige af disse
vilde Hyrdemelodier bemærket en for-

underlig Liighed med de norske Field-
sange. Da jeg imidlertid ikke har hørt
disse i Landet selv . . kan jeg ikke be-
stemme sikkert, hvilke der ere de vilde-

ste. Bagges.D V.X.21. det er stedse et me-
get betænkeligt Saar, dog kan jeg (o: en
læge), som sagt, endnu Intet bestemme.
Hauch.1.258. A. vilde . . tilraabe: „læs
dem .

." Hvad B. vilde sige, er vanske-
ligere at bestemme. Kierk.I.xvi. (de) er-

klærede Vinen for Bourgogne; kun for-

maaede de ikke at bestemme dens nær-
mere Art. Brandes.Goe.II.212. den Opgave
at bestemme to Størrelser, hvis Sum og
Produkt ere givne. HGZeuthen.Mathema-
tikensHistorie.I.(1893).42. Samtidig rejste

de to sig nede ved fjorden og kom op
til landevejen. Han var rigtigt nok be-
stemmet, og hun var denne her Katrine.
Hjortø.F.208. Sluttelig betragterForfatteren
„Gildet paa Solhaug" . . og bestemmer dets
Værdi som romantisk Drama. DSt.1914.
157.

II
spec. (især naturv.): undersøge en

(natur)genstand og udfinde dens plads inden

for et (videnskabeligt) system. Goethe førte

(Linnés) Skrifter med sig paa Udflugter
og bestemte, hvad han fandt, efter hans
System. Brandes.Goe.1.338. Han bestemte
nogle meget vanskelige gamle Mønter for

Konsul West. KLars.Ix.68. Kan I Linnés
System, vil det lette Jer overordentlig
meget til at „bestemme" en Plante. Legeb.

11.109. 6.2) angive et begrebs væsen ell.

vigtigste egenskaber; karakterisere; defi-
nere; afgrænse; give (udførlig, nøjere)

oplysning om. Eilsch.Term.20. Bestemme
er at determinere, og Ord siges at bestem-
me en Ting, naar de vise, enten hvad,
eller hvordan, eller hvilken Tingen er.

Høysg.S.Y7^. Her er det høi Tid, at jeg

bestemmer, hvem jeg mener ved Peber-
svende. Ew.VII.100. den aristoteliske Mo-
ral . . bestemmer Dyden som Midtpunctet
mellem to modsatte Laster. Heib.Pros.II.

174. Nøiagtighed og Klarhed i at bestem-
me Ordenes Bemærkelser og Brug. MO.
I.xi. Don Juan er . . Udtrykket for det Dæ-
moniske bestemmet som det Sandselige.

Rentrykt »/ulW» 29
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Kierk.I.71. hos Richardt . . skorter (det

undertiden) paa digterisk Helhedstanke . .

Nærmere bestemmet beror denne Mangel
derpaa, at hans Digteraand . . kun har li-

den Tankekraft. Brandes.II.477. || m. tings-

subj. Fronten Vest og Nordvest for Prze-
mysl, der bestemmes ved Linien mellem
Forterne Nr. 7 til 11. NatTid.Vsl915.Aft.l.
en ret linie er bestemt af (ell. ved) to

punkter j 6.3) (gram.) om ord ell. sætnings-

led: være føjet til (et andet ord ell. sætnings-

led for nærmere at oplyse dette). Høysg.S.16.
Adverbia (maa) ibie skilles fra det, de
bestemme. Rahb.Stiil.83. Det Adjectiv eller

Particip, hvorved Substantivet bestemmes,
sættes enten . . ind imellem Artiklen og
Substantivet eller bagefter med gjentagen
Artikel. Madv.GrO.lO. Biord bestemte i

oldnordisk ligesom i dansk oftest udsagns-
ord. Mikkels.Ordf.127 . Bisætningen inde-
holder en Bestemmelse eller Begrænsning,
der er nødvendig til Forstaaelsen af Ho-
vedsætningen (bestemmende Relativsæt-
ninger). Jesp. Engelsk Begyndergrammatik.
(1906).13. t bestemmende stedord, demon-
strativt pronomen. Rask.FS.Fort.31.

O bestemmelig:, adj. [be'sdæm'ali]
til bestemme 6.i og 6.2: som (let) kan be-

stemmes (hvis væsen ell. beskaffenhed kan ud-

findes, angives). Eilsch.Term.20. hans Liv
(er) vel bestemmeligt som Tvesindethed,
men ikke let nærmere at bestemme. Kierk.

VIII. 167. Guldsmykker, hvis Værd var
let bestemmelig. TroelsL.IX.138. det var
veritabelt Græs af en eller anden ikke
nærmere bestemmelig Sort. Recke.ST.135.
naar Solen er gaaet ned . . naar al be-
stemmelig Farve viger bort fra Vejen.
Drachm.LK.22. SophMuli:V0.357.
Bestemmelse, en. [be'sdæm'alss] flt.

-r. vbs. til bestemme.
1) til bestemme 3. l.l) til bestemme 3.1.

*Hvad Stjernerne bestemme, det erkun
|
Be-

stemmelse, kun Stræben mod en Virkning,
|

Somkan af os modvirkes eller frevames.Heib.
Foet.III.150 (jf. bestemme 6). (princippet)

er lagt til Grund for Sommer-Douceurernes
Bestemmelse. sa.Pros.VI.237. Kongen kan
indkalde Rigsdagen til overordentlige Sam-
menkomster, hvis Varighed beroer paa
hans Bestemmelse. Grundl.(1849).§25. (sj.:)

der er en Bestemmelse (o: en bestemmende
m,agt) og Beskikkelse, som forud ordner
Tingene i deres Følge. Mynst.Betr.1.97.

!\
især (mere konkr.) om hvad der er blevet

)estemt (som noget man maa rette sig efter,

forskrifter, lovbestemmelser olgn.). De Valg-
berettigede (o: til landstinget) vælge af

deres Midte Valgmænd efter de Bestem-
melser, som gives i Valgloven. Grundl.
(1849).§39. Lærerne (i Sønderjylland) re-

geres . . med Jernhaand. Det vrimler med
estemmelser (Verfiigungen), der holder

dem i Ave. Brandes.XII.231. TroelsL.XII.
142. denne Bestemmelse (Chr. VI: dette
budj gjelder Eder, I Præster! Mal.2.1.

1.2) til bestemme 3.2. Bestemmelsen var
. . den, at Fuglen skulde flyve med Lilien.

Kierk.VIII.257. jeg har endnu ikke taget
nogen bestemmelse, om jeg vil blive eller

rejse i MO. jf. f: Forstandens Gotbefin-
dende, dens Valg, dens Bestemmelse til

en Ting fremfor alle andre. Ew.VI.131.
2) til bestemme 4. 2.i) til bestemme 4.i

og 2. i denne min Bestemmelse for Skræd-
10 deriet var min eneste Trøst . . at da vilde

jeg ret kunne faae Klude og Lapper til

mit lille Theaters Garderobe. HCAnd.XI.
26. især om den virksomhed ell. skæbne, som
en (if. sin natur olgn.) er bestemt til: op-
gave; kald; formaal. at forstaae deres
sande Vel, eller at giøre sig noget vær-
digt Begreb om deres evige Bestemmelse.
Ew. VI1.180. Velan, saa lad mig da an-
tage mig igjen min Bestemmelse for iaf-

20 ten, og vedblive at være Souffleur. Heib.
Poet.I.402. Fiskenes Bestemmelse er at

sluges, den Ene af den Anden. Hrz.XV.
172. Det er Qvindens dybeste Bestem-
melse at være Selskab for Manden. Kierk.
1.310. jeg troede, at min Bestemmelse var
at blive Lyriker. Schand.O.II.246. jf: *Ifald

du fæster Lid til denne Smiger,
|
Da er

det din Bestemmelses Forliis. Pram.(Rahb.
LB.II.235).

II
(1. br.) den anvendelse, en

30 ting er bestemt til (af mennesker) ; hensigt
ell. formaal (med noget). Disse Toupes
Bestemmelse er: at hejse Sejlene. Blich.

(1846). VI. 70. Bestemmelsen af nærvæ-
rende Samling lyriske Digte skulde, ifølge

Forlæggerens Ønske, være . . . Heib.Pros.
IV.405. de unge Mænds Spørgsmaal om
Bestemmelsen af disse Malerier. Gylb.V
107. saavidt Rummet og Bogens Bestem-
melse tillader det. MO.I.xi. 2.2) (nu sj.) til

40 bestemme 4.4: bestemmelsessted, (han)
lovede til den (stafet), som først naaede
sin Bestemmelse, en betydelig Belønning.
l£eib.Poet.X.72. Tiderne var saa urolige,

at disse Breve vel aldrig er komne til

deres Bestemmelse. IIauch.1.449. HCAnd.
Breve.1.95. Gylb.IV.21. Hostr.KG.III.8.

3) (især Oj til bestemme 6. 3.1) til be-
stemme 6.1. Afgj øreisen (er) vanskelig;
jeg for min Del vover ikke at gjøre nogen

50 Bestemmelse heri. PAIIeib.TJS.47. Kompas,
Instrument tU Bestemmelse af Retningen,
i hvilken man bevæger sig. Sal.X.811.
3.2) til bestemme 6.2. Eilsch.Term.20. sagde
man en flittig (0: bi, i stedet for „den flit-

tige"), da var det ingen almindelig Be-
skrivelse, men kun en Bestemmelse til at

gjøre Forskjel paa Bier af een og den
samme Species. IIøysg.S.28. *Jeg finder

med en Art af flau Fornemmelse | For
60 tidt hos Dig . .

|
I Characterernes Bestem-

melse
I

En altfor ængstlig Skildring. Hrz.
D.III.89. den nærmere Bestemmelse som
et Familie- og Døbe-Navn indeholder.
Kierk.V.60. (jeg har) søgt at vinde Klar-
hed over og saa vidt muligt nøjagtige Be-
stemmelser for hvad der var det ej en-
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dommelige ved de enkelte Menneskebil-
leder. JLange.BM.1.7. Heibergs berømte
Bestemmelse af Oehlenschlågers Talent
som lyrisk-episk. Brandes.I.509. || mere
konkr.: det, hvorved (ell. maaden, hvorpaa)
tt begreb bestemmes ell. karakteriseres; egen-

skab; begreb, en Don Juan, der er ifærd
med at ville falde ind under Bestemmel-
sen af det Interessante. Kierk.1.86. Erin-

14. Selv Storken under Himmelen kjender
sine bestemte Tider. Jer.8.7. ikke røre
ved, hvad der hænger eller sidder (paa
væggen) i den bestemte Orden. Schand.
BS.278. Samvittighedens Evne til at kor-
rigere sig selv bliver kun udviklet, naar
der kan findes et bestemt Princip eller
Kriterium for Vurderingen. Høff'd.E.*95

(jf. 1.4/ det er min bestemte hensigt at

dringen . . bliver stillere, den bliver mild, 10 rejse derhen
|

jeg tror bestemt, at du har
den bliver veemodig, og i enhver af disse
Bestemmelser er den ifærd med at fjer-

nes mere og mere. smst.V.121. de christe-

lige Bestemmelser (Synd, Synds-Forla-
delse, Forsoning, Gud i Tiden o. s. v.).

smst.VII.33l. smst.XIV.200. Brøchner.TV.
11. Hvor Moralen fortrinsvis opfattes under
Bestemmelsen Disciplin, (kan) et Ægte-
skabsbrud ikke . . fremstilles afskyeligt

nok. Brandes.II.239. smst.X.325. jf.: Ad-
spredelse havde saaledes fængslet, for-

blindet, forvildet de høiere Siælekræfter,
at Menneskene altid forbyttede de rette

Bestemmelser af Ont og Got. Ew.Vl249.
3.3) (gram.) til bestemme 6.3: ord (sætnings-

led), der nærmere bestemmer ell. oplyser et

andet ord (sætningsled). Et Adverbium eller

en adverbiel Bestemmelse, der hører til

et enkelt Ord, sættes i Reglen lige foran
dette. Jesp.EngelskGrammatik.(19lO).86.
& Bestemmelses-frihed, en. [I.2]

Min Hustru forbeholder sig . . den abso-
lute Bestemmelsesfrihed med Hensyn til,

hvem hun ønsker at være i Stue med.
Christmas.UT.162. -g^rand, en. (nu 1. br.)

til bestemme 5: bevæggrund; motiv. Leth.

(1800). M.ynst.BlS.1.140. Rettesnor . . Be-
stemmelsesgrund for Handlinger. MO.II.
365. Brandes.XI.4l9. -havn, en. [2.2] ^

uret i denne sag
\
de fleste bestillings-

mænd har bestemte, men smaa indtægter
i

|| udpræget ; afgjort; positiv. I Goethes
Bøger var der jo aldrig som i Klopstocks,
Herders og Schillers en bestemt Tro, eller

en afgjort Begejstring. Brandes.Goe.il.207.
Den teologiske Etik staar i bestemt Mod-
sætning baade til den historiske Etik og
til den filosofiske Etik. Høffd.E.*13. han

20 er en bestemt tilhænger af georgeismen
i

jf.: Men saa skal han bestemt (o: afgjort,

absolut) hedde Aslak, efter Dig. CBernh.
111.71.

II
kraftig ; energisk; eftertryk-

kelig, han benegter Alt paa det Bestem-
teste. Hauch.TV.67. Schand.O.II.38. Han
siger . . uden Vrede eller Opblussen, men
bestemt, at han ikke kan finde sig i den
haanlige, fjendske Maade, hun behandler
h.a.TapsLa..Brandes.Goe.l243. nedlægge enbe-

i) stemt protest
|
han talte i en meget bestemt

tone I jeg fik et bestemt nej paa min an-
modning j 1.2) om hvis betydning ell. for-

staaelse der ikke kan herske tvivl; nøjagtig

;

præcis; klar; utvetydig. Mediationeu
betyder noget Andet, ja for at sige det
bestemtere, at den betyder slet Intet. Kierk.

V.40. (Platons dialog Symposiet har) den
Fordeel, at den saa bestemt fremhæver,
hvad Socrates selv siger, og hvad han

Scheller.MarO. -les, adj. [3.2] (1. br.) Villien 40 har hørt af Diotima. smst.XIlL137. 12. Ok-
faaer intet eiendommeligt positivt Ind-

hold . . dens høieste Maal bliver Aandens
ekstatiske Hensynken i det bestemmelses-
løse Uendelige. Brøchner.TV.13. -ord, et.

[3.3] (gram.) Mikkels.SproglS.94. O -ret,
«n. [I.2] En naturlig Følge af, at Gæsterne
saaledes selv medbragte deres Mad, var,

at de ogsaa havde en Art Bestemmelsesret
over Levningerne. TroelsL.X.103. JVJens.
NV.137. C9 -sted, et. [2.2] Under disse . .

Samtaler kom min Herre til sit Bestem-
melsessted. PAHeib. US.75. Goldschm.II.340.
Schand.O.II.284.

09 Bestemmer, en. (f Bestemmere).
iil bestemme 3.1 : Gud er Primus Determi-
nans, den første Bestemmere. Ruge.FT.
308. Bagger.II.308. \\ til bestemme 6.1 og 2:

Vitet (optræder) som Bestemmer af Ro-
mantismens Væsen. Brandes.VI.44.
bestemt, part

tober kom (Karl August) til Frankfurt,
hvor Indbydelsen gentoges i bestemtere
Form: Goethe skuldesammenmed Kammer-
raad von Kalb . . foretage Rejsen til Wei-
mar. Brandes. Goe. 1.200. En bestemtere
Adresse har iblandt disse Epigrammer de
mange, der er rettede mod de katclske
Præster, smst.368. bogen fremstiller de
vanskelige spørgsmaal i en klar og be-

50 stemt form
j
jeg har faaet bestemt løfte

derom
j || om tidsforhold: nøjagtig an-

givet; præcis. Herren satte en bestemt Tid
og sagde: i Morgen skal Herren gjøre
denne Gjerning. 2Mos.9.5. klokken er 7

bestemt
i
han møder altid bestemt, aldrig

et minut for sent
j
ogs. om egenskab: han

er altid bestemt (0: kommer ikke for sent)
\

jf. Feilb.IV.35.
|| f determineerte og u-de-

termineerte Exempler, det er bestæmte og

perf. part. af bestemme; jf. ty. bestimmt)
1) (til bestemme 3.i^ egl.: fastsat; fast;

sikker. I.1) som ikke skifter, forandres, vak-
ler olgn.; fast; uforanderlig, (himmel-
lysene) skulle være tU Tegn og til be-
stemte Tider og til Dage og Aar. IMos.l.

[beisdæm'i] (egZ. 60 ubestæmte: Ved bestæmte forstaae vi saa-

danne, som kand kun have eller faae et

og det samme Facit; men de ubestæmte
taale man^e Faciter. Oramer.(1765).66. 1.3)

om hvis rigtighed ell. paalidelighed der ikke

kan herske tvivl; utvivlsom; sikker, dømt
for en hel Række af Fødsler ji Dølgsmaal
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og overbeviist om flere bestemte Børne-
drab. Ing.LB.II.41. er det vist og bestemt,
at der er en evig Salighed i Vente. Kierk.

VII.366. Om Kompassets første Tilblivelse

vides intet bestemt. Sal.X.812. jeg ved be-
stemt, at det var ham

j ||
(især dagl.) som

adv. ogs. som udtr. for en (til vished græn-
sende) formodning, for at betegne noget som
i høj grad sandsynligt: sandsynligvis;
sikkert; vist. de Danske begyndte . . at

knurre, og sagde, at der kom bestemt in-

gen Normænd. Grundtv. Snorre. III. 223.
det er bestemt en Hex, den lille Grevinde I

Winth. VIII. 172. Blomsterne hang med
Hovedet, fordi de vare trætte af at dandse
hele Natten, de vare bestemt syge. HCAnd.
V.32. Hostr.ML.63. „Du er bestemt søv-
nig?" — „Synes Du, jeg sér ud til det?"
Nans.KV.107. jf bet. 1: *Mads! jeg tror

bestemt, du dratter
|
Ned fra denne spinkle

Gren. PMøll.I.109. 1.4) om noget, som op-

fattes, afgrænses i dets modsætning til noget
andet af samme art; særlig, han udtaler
sin Afsky for Hundegøen i Almindelighed,
men sin Fornøjelse ved den Støj, en vis, be-
stemt Hund gør. Naboens, da den med sin

Gøen gerne varsler den Elskedes Komme.
Brandes.Goe.1.365. „Vi selv" ere i hvert
Øjeblik ikke noget „Abstrakt", men noget
aldeles Bestemt, nemlig de bestemte Tan-
ker og Følelser, Anlæg, Instinkter og
Drifter, der røre sig hos os. Høffd.E.*113.
Hvor meget man end må beundre bog-
stavskriftens opfindelse . . må man dog .

.

indrømme, at den bestemte bogstavskrift,
der blev den sejrende, fjerner sig temmelig
langt fra iåesiet Jesp.Fon.TO. her er ikke
tale om ægteskaber i al almindelighed,
men om det(te) bestemte ægteskab mellem
A og B

j
hver elev har sin bestemte knage

i garderoben
j || ofte om noget, hvis beskaf-

fenhed man ikke kan ell. vil angive nærmere;
(en) vis. Vi maae derfor antage . . at disse
Inaividers Rolle er forbi, naar Larverne
have naaet en bestemt Udvikling. Jaj)
Steenstr.F.9. Øvelse i at skrive fyndige
Vers af en vis bestemt Art. Brandes.Goe.
11.84. den Tanke . . at menneskelig Ud-
vikling . . kun bliver mulig ved, at der
vækkes bestemte Ønsker og Drifter, der
kunne virke som bevægende Kræfter.
Høffd.E.^lOl. man maa opfylde (visse) Ise-

stemte betingelser for at blive optaget
som medlem af foreningen

j
paa et bestemt

sted i dalen høres et meget stærkt ekko
j

2) til bestemme 3.2, 2.1) CP som har be-
sluttet sig til (noget) ; besluttet (paa). Me-
get vel, min Broderi . . Du er allerede
næsten bestemt. PAIIeib.Sk.III.321. med
mig selv er jeg enig og bestemt; men
Familieforhold tvinge mig. Ing.EF.11.70.
II

især m. præp. paa ell. f til: Bønderne
syntes fast bestemte til før at lade Livet
end at forlade den blinde Sanger. Hauch.
1.52. (hun) betroede hende Alting, over-
givende sig aldeles i hendes milde Hæn-

der, bestemt til at følge hendes Villie
som den eneste Ledestjerne. Gylb.XII.69.
smst.X.274. Jo længere han gik, desto min-
dre Lyst havde han til at tale med Pastor
K. TUsidst blev han bestemt paa ikke
at gjøre det. Schand.AE.307. Ude i Lyngen
ved Siden af Vejen fægtede de . . Jørgen
var forbitret og bestemt paa at dræbe
Modstanderen. JVJens.HF.7. 2.2) som (let)

10 kan fatte og fastholde (gennemføre) en be-

slutning; ikke vankelmodig
; fast; vilje-

stærk. Leth.(1800). i hans Væsen var no-
get saa Beskedent uden Kryberi, noget
saa Bestemt og Fast uden Anmasselse.
Winth.IX.52. „Det var en Mand for Fruen."— „Det er sikkert," sagde Ane, „for det
er en bestemt Mand, som kunde holde
hende til at tage Noget i Hænderne."
Schand.F.180.

20 3) (til bestemme 6.3; gram.) om et subst.

ell. adj., hvis betydning nærmere bestemmes
ell. begrænses af en endelse, et ord ell. af
sammenhængen ; især om et subst, der ender
paa artiklen -(e)n, -(e)t, -(e)ne (— substan-
tivernes bestemte artikel ell. navneorde-
nes bestemte kendeord), ell. et adj., der

har tilføjet -e og staar efter artiklen den,
det, de (= adjektivernes bestemte artikel

ell. tUlægsordenes bestemte kendeord) ell.

30 et andet ord, der paa lign. maade bestemmer
adjektivet; ogs. om tilsvarende forhold i andre
sprog, et ord har bestemt form ell. bøjning,
staar i bestemt stilling, staar (er) bestemt
olgn.

I

Mikkels.Sprogl.171.178. jf. Høysg.S.
15.

Il
bestemt artikel ell. kendeord:

Snart hænges samme Artikel bag ved
Ordet i de Tilfælde, naar man taler be-
stemt . . og denne kaldes da den bestemte
Artikel. JBaden.Gram.78. Mikkels.Sprogl8.

40 45. Dialekterne i det sydvestlige Jylland
. . har foransat bestemt Artikel ogsaa ved
Substantiver (æ Mand o : Manden). SaUII.
165.

GJ Beistemt-hed, en. (i bet. 4 ogs.

(sj.) Bestemmethed j. flt. (sj.) -er (Heib.Pros.
1.215. Brandes.XII.75). det at være bestemt.

1) [1] 1.1) [l.i] De maa komme til Paris 1

jeg kræver det med Bestemthed af Dem.
Brandes.Goe.II.170. den bestemthed, hvor-

50 med han benægtede det, tydede paa, at

han var uskyldig
| 1.2) [I.2] Domstolenes

almindelige Skjønsmyndighed (vil) ofte

tilstrækkelig . . afhjælpe en tilsyneladende
Mangel af Bestemthed i selve Løftet. Las-
sen.A0.116. 1.3) [I.3] om Lyden kom fra

dens Hoved eller fra den hule Stamme,
det kunde han ikke endnu med Bestemt-
hed sige. HCAnd.V.380. Der er een Ting,
jeg veed med temmelig Bestemthed, det

60 er, hvad jeg ikke forstaaer. Kierk.V.60.

PJJørg.B.23. 1.4) [1.4] (sj.) særlig beskaffen-

hed ell. egenskab. Da . . alle Materierne
have den samme Mangel paa Bestemthed
eller Qualitet . . saa ere ae aUe væsenli-

fen den samme eneste Materie. Heib.Pros,
.214. 2) [2] 2.1) [2.1] (sj.) jeg havde ikkeMod
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til at aabne Døren . . Da bragte en gj en-
taget, stønnende Graad . . mig til Be-
stemthed, Jeg . . rev Døren rask op. CBernh.
NF.I.64. 2.2) [2.2] ('„Nyere Ord". MO.). Der-
paa tog hun med Bestemthed Lyset i Haan-
den, for klart at overtyde sig om, at der
Ingen var i Sidekamret. lng.EF.II.85.
*hvilken fast Bestemthed

|
I hans Mine,

Gang og Holdning 1 PalM.ND.175. Mag-
dalene veg under hans Blik, men han
kyssede hende med Bestemthed. JVJens.
SS.96. 3) [3] (gram.) står adjektivet . .

foran et fællesnavn, må bestemtheden,
hvis intet andet bestemmelsesord findes,

udtrykkes ved hjælp af den, det. Bertels.

F.20. lierafB estemtheds- høining(Mik-
kels.SproglS.d 7), -endelse, -form (Bertels.

F.18.20) ofl. 4) (sj.) til perf. part. af be-
stemme

il
til bestemme 5: (karakteren kan)

ses som det levende Midtpunkt, der i sig
optager de naturlige Bestemtheder (o: de

af de naturlige forhold (forældre, fødested

osv.) bestemte indflydelser), overtager dem
ved Viljen og ud af sig gennem sin Hand-
ling frembringer sin Skæbne. Brandes.XII.
75.

li
til bestemme 6.2. At denne det Uni-

verselles Indskrænkning bliver fast og
ikke tilfældig, at det Universelle erkjendes
i sin Bestemmethed, det er kun muligt i

et Virkelighedens Total-System. Kierk.
XIII.3W. Brøchner.TV. 11.

O Beistialitet, en. [bæsdiali'te-'(i] det at

være bestialsk; dyriskhed. *nu (o: efter hu-
maniteten) kom Bestialiteten,

|
En Mellem-

ting af Mand og Tyr,
| Og gjorde Men-

nesker til Dyr. PalM.VII.260. som man
ofte nok seer Exempler paa æsthetisk
Bestialitet, saa er det ogsaa langtfra at

den kanibalske Lyst med Menneske-Off-
ringer er gaaet af Brug i Christenheden.
Kierk. X..324. Brandes. IX. 91. Aakj.HV.15.
O bestialsk, adj. [bæsdi'a'ls^] (f be-

stial. Moth.Conv.B83). (efter ty. bestialisch,

fr. bestial, lat. bestialis, adj. til bestia, se

Bestie) (7-aa, vild, dum osv.) som et dyr;
dyrisk; umenneskelig, myrde en, som
aldrig har giort mig imod, det var jo be-
stialsk, om jeg maatte saa siige. Holb.Ul.
II. 9. jeg . . er (ikke) saa bestialsk dum.
Ing.KE.I.100. dette reent bestialske Non-
sens: at blive Christen paa den Maade,
at man som Barn faaer en Sjat Vand over
Hovedet af en kongelig Embedsmand.
Kierk.XIV.257. en Hær paa Tilbagetog
under Dødsfrygt og Moralyst og Volds-
tilbøjeligheder er og bliver rent bestialsk.
Brandes.Goe.II.77. Lysten til det grisede
overvejer endog — som mest bestialsk— i Reglen Glæden ved det liderlige.
VVed.BB.230. Bestie, et. [ibæ-'sdia, ogs.

'be'sdia] flt. -r. (fra ty. bestie, lat. bestia,

if. Bæst; nu 1. br. og især spøg.) d. s. s.

Bæst; især: vildt dyr (som vækker skræk,
afsky olgn.). et Skrig brast frem (o : i en
zoologisk have) fra tusind Dyr, fra Bestier
og Fugl og Kryb. Bang.SF.61. jf.: Kom-

mer Hunden foran Dem (o: en cyklist),

bør De sagtne Farten for ikke at køre
den over, ikke saa meget af Hensyn til

Bestiet . . som af Hensyn til Dem selv.

Cyclehb.45.
j|

(sj.) om menneske, der er

raat, vildt olgn. som et dyr. *„0g Senatorer
fegte vil

I

Paa Skuepladsen med de vilde
Biørne."

|

— „Ja ja, de vorde Bestier
tilhobe." IIauch.DV.1.172. i| (sj.) som skælds-

10 ord: fort Been! . . Vil I gaa I Hunde! I

Bestier! I Skabhalse! IIolb.Jep.1.5.

CP bestig^e, v. [be'sdi'(q)al præt. -steg;

part. -steget ell. f -stiget (Wadsk.134. Stub.

100. Seidelin.70). vbs. -else (VSO. Bagges.
DV.XI.67. VortHj.IIl3.16) ell. -ning (vAph.
(1 759). Gjel. W.180.jf.TroelsL.XI.66). (ænyd.
d. s.; jf. mnt. bestigen, ty. besteigen) om
bevægelse i højden, opad: stige op paa (no-
get, der er højere beliggende end udgangs-

20 punktet); om (høj) bygning olgn. : Seidelin.70.

*Jeg maa bestige Taarnet, for at have
|

Fri Udsigt. Oehl.VI.Sl. Brandes. Goe. 1.56.
spec. (nu sj.): tiltvinge sig adgang; storme
(fæstningsmur olgn.). Hvo som bestiger
Kongens Huus inden, eller uden, som er
befæstet med Muur, Grave, eller Planker
. . miste sit Liv. DL.6—9— 7. udi Constan-
tinopels Erobring besteeg (han) Stadens
Muur. Holb.Hh.1.378. Schytte.UB.I.187.

30 *Hver Vold bestiges let, hver Fæstning
stormes. PalM.U.29. \\ om bjerg olgn. (jf.
Bjergbestigning^. Moth.S807. Dog ynde
Muser selv de Vers tU Mandens Ære;

j

Derover har en Deel bestiget Pindi Top.
Stub.lOO. Danmarks højeste Bjerg havde
jeg . . endnu ikke besteget. Blich.III.3.

*jeg vil bestige Klippens Top,
|
Og styrte

mig i Fossens Afgrund ned. Hew.Poet.I.
281. (de) var gaaet op ad Bakken, nu

40 stod de . . stakaandede af saa hurtigt at

have besteget den bratte Skraaning. JPJac.
1.175. \\ træde op paa en forhøjning olgn.

ell. et befordringsmiddel (vogn, skib, ridedyr
osv.) for at tage plads der. (dyret) vilae
(ikke) staae still og lade Mahomed be-
stige sig. Holb.Hh.II.43. (jf. Gylb.Novel.II.

170. EmilRasm.PB.19). *Solen har iføn; sin

blankeste Kappe,
|
Og har bestiget sin

Drægtigste Vogn. Wadsk.134. (jf. Schand.
.. 'F.I.185). han (har) med Uskyldighed .

.

besteget det første Æres-Trin. JSneed.III.
132. *Saa Børne-Sværmen i en Skole

j

Bestige Borde, Bænke, Stole. Wess.50.
*næste Morgen bestiger han

|
Et Skib

paa de glidende Bølger. Oehl.Helge.(1814).

73. Hauch.SD.II.290. (jeg) bestiger (atter)

disse Bræder (o: scenen). Heib.Poet.1.323.

saa bestiger Præsten Talerstolen, fremtager
det nye Testamente. Kierk.XIV.144. Calvin

60 . . lod Servet bestige Baalet. Høffd.E.*94.
(højtid, ell. spøg.) om seng: du besteg (Chr.

VI: opsteeg i^ din Faders Leie, da besmit-
tede du det; han har besteget (Chr.VI: op-
stiget paa^ min Seng. lMos.49.4. selve Be-
stigningen af Ægtesengen synes . . i Mid-
delalderens Løb at have skiftet Betydning



459 bestijgpeligr beistikke 460

og at være endt som blot Ceremoni. Troels

L.XI.66. Thøger og Sidsel besteg deres
ordinære Ægteseng. Aakj.VF.41. (overf.)

i udir. bestige tronen
(jf.

Tronbesti-
gelse^, tiltræde reyeringen (i et monarki),
(han) besteeg hans Faders Throne. Holb.
JIh.1.366. Kong Kristian (havde) efterladt

sig en Søn, der nu besteg Tronen under
Navn af Frederik den syvende. NBache.

jf.: *„Jeg tror . . han sover 1" —
|
„Nej,

Mutter, nej; Du har fejl Bestik." Drachm.
STL.152. 4) ^ i forh. (i) stort (lille)
bestik, om søkort: i stor (lille) maale-
stok. Kaartet over Kysten, som er tem-
melig stort Bestik. IslKyst.åO. Kort i stort
Bestik. Sche.ller.MarO.

II. Bestik, et. [beisde^] flt. d. s. (MO.
P&H.) ell. -ker. {efter ty. besteck, egl.

NordensSist.V.331. jf.: *Høi er Thronen, lo det, hvori noget stikkes; af^ bestecken, jf. I

han (o: Jesus) bestiger. Grundtv.SS.1.468.

O beistigeli^, adj. [be'sdi-'qali] (1. br.)

som kan bestiges. Moth.S809. Den Vellyst,

paa Jordens høieste mig bestigelige Spidse
at opgive min Aand foresvævede mig be-
standig. -Ba^^^es.!) F.JX535.Cmjhavde beste-
get de bestigelige Taarne. Thiele.Breve.125.

I. Bestik, et. [be'sde^] uden flt. (fra
koll. hestek(ty. besteckj, vbs. til besteken, af-

bestikke 2; fagl.) foderal ell. etui til op-
bevarelse af forsk, genstande (instrumenter,
spise- ell. tegneredskaber olgn.); nu især om
foderalet med indhold. vAph.(1764). *(vi

læger) bruge skarpe Instrumenter . .
|
I

vort Bestik. Oehl.F.135. (lægen) udtog sit

chirurgiske Bestik. Gylb.III.109. || om fo-
deral med ske, kniv og gaffel. Bægeret
og Bestikket havde han nær glemt. Bang.

stikke, afgrænse, bestemme) 1) f beregning; 20 8.326. (gafler) sammen med Ske og Kniv
overslag, (jeg) kiøbte saa meget udyrket
Land, som mine Penge strekkede til, og
giorde Overslag og Bestik, hvorledes jeg
vilde gribe det an med at plante og holde
Huus. Robinson.1.55. „Bruges især af Byg-
mestere." YSO. 2) ^ beregning (v. hj.

af kompas, log, astronomiske observationer,

pejling osv.) af det sted (længde og bredde),

hvor et skib befinder sig. ieg kunde

1 Bestikker. Sal.VII.403. || nu især om
etui med matematiske tegneinstrumen-
ter, et Bestik indeholdende 1 eller 2 Pas-
sere, 1 Ridsfjeder, 1 Stangpasser. LandmB.
1.264.

I. bestikke, v. [be'sdega] præt. -stak;
part. -stukket, vbs. -ning (vAph.(1759). SaL
11.971), jf. II. Bestik, {ænyd. d. s. og be-
stinge; tU grund forsk. ty. ord: bestechen.

rette Besticket efter Landkiending. Ære- 30 stikke, bestecken, stikke md i, fast paa, og
hoe.195. Fanden maa vide, hvor vi ere
henne i denne forbandede Taage, Bestik-
ket holder ikke Stand. Gylb.XI.219. vi
vare drevne to Grader mod Øst udenfor
vort Bestik. Hauch.VII.477. afsætte be-
stikket, se afsætte 8.2. være agten for, agter
for, foran for, forud for bestikket, have
regnet galt, saa skibet er længere fremme
end ell. tilbage for den plads, som bestikket

besticken, brodere; jf. II. bestikke). 1) {efter

ty. bestechen; sj) f tilføje et stik; stikke.
*jeg Bremsen lod mit Rosen-Blad besticke.
PoulPed.DP.10. 2) {efter ty. bestecken) for-
syne (noget) med en genstand, der stikkes,,

sættes fast paa det. 2.1) i egl. bet. bestikke
sithårmed ædelsten. Moth.S814. nu kun kog.

:

bestikke et Stykke Kiød med Flesk, syltede
Valnødder med Nelliker. VSO. (kødet) ban-

angiver. SøLex.(1808). Scheller.MarO. y/".; 40 kes paa alle Sider og bestikkes ved Hjælp
Bestikket er for ud. Sal.VI.940. I| især i forb.

som: regne, tage ell. (nu oftest) gøre be-
stik, (der var) ej een Siel i Jollen, som
kunde giøre et Bestik i et Kort. Æreboe.
194. hvad for en ærlig Sømand kan gjøre
rigtigt Bestik efter saa forbandede Sø-
kort. PAHeib.US.252. Blich.I.xxvi. skip-
peren og styrmanden var i kahytten for
at gøre bestik. NMøll.H.62. regne Bestik

af en spids Kniv meget tæt med syltede
Skalotter og . . Spækstrimler. FrkJ.Kogeb.
194. 2.2) (fagl.) sikre klitter olgn. mod sand-

flugt ved indstikning af halmtotter, tagrør
olgn. Efterat Fladen saaledes er besaaet,
maa den dækkes til Beskyttelse mod Vin-
den. Dette skeer bedst ved Bestikning
med Rør. Andres.Klitf.294. Sal.II.971. 3) {jf.
ty. besticken) f pryde med broderi olgn.;

Scheller.MarO. jf.: (han) havde været ude 50 besy ; udsy ; brodere, en hellig kiortel.

Eaa sin første Rejse . . og Vintren over
avde han ligget hjemme og „gjort Be-

stik" (o: lært navigation) hos Kaptajnen.
Drachm.PV. 84. 3) (dagl.) overf. brug af
het. (i og) 2. *hvad om man en Enke fik,

I
Imod sin Regning og Bestik

|
I lille

Jomfru Drude. Wadsk.67. Blich.II.286.
*det gaaer langt over mit (0: en sømands)
Bestik,

I
Det visselig ei jeg begriber,

TTntinr, art t oqk jp^^ih a-f */j,^^\ £,i^r,

guld, og blaat uldet, og purpur, i bestuk-
ket (1871: stukket; arbeide. Sir.45.17(Chr.

VI). brogede bestukkede (1871: stukne^
klæder. Dom.5.30(Chr.VI). en Kiortel, be-
stukken med Guld. Holb.Ep.II.410. VSO.
MO.

II
(bogb.) sy kapitælbaandene fast til

bindet, saaledes at arkene og bindet forbin-
des. Hallager.125. jf. VSO.

II. bestikke, v. [be'sdega] præt. -stak;
Hauch.Si>.I.235. Feilb. jf. : *(han) slog 60 part. -stukket, vbs. -else (s. d.) ell. f -ning-

paa blindt Bestik (o
:' stormede _

blinde frem i kampen). Drachm.DJ.II.64.
||

især i forb. gøre bestik: Tode.S.67. *I
selv maa føle,

|
I har gjort galt Bestik.

Winth.X.284. Folk, som gøre sikkert Be-
stik og regne rigtig. JLange.BM.I.102.

(vAph.(1759). VSO.). {efter ty. bestechen;
grundbet. tvivlsom; jf. understikke) forlede

(en) til at svigte sin pligt, gøre noget urig-

tigt, ved at give ham penge ell. gaver; under-
købe. En Dommer maa icke lade sig be-
sticke. Holb.Vl.Prol. (Pernille) holder det



461 bestikkelig bestille é62

(ikke) for en Synd at lade sig bestikke.

sa.Rph.I.14. *Med Guldet jeg bestak
|
Min

Fangevogter. Oehl(1831).VIII.S2. Den,
som bestikker eller søger at bestikke en
Dommer eller en Nævning, straffes med
Fængsel. Lov^'>hl866.§121. SchandJF.185.

II
CP (uegl.) vinde for sig ved (især) ydre,

tillokkende egenskaber; bedaare; forlokke;
blænde, de latinske Historiebøger .. be-
stak den unge Christians Siæl ved præg-
tige eller rørende Skildringer. Ew.Vl.257.
Ørst.IX.70. *Rygtet blot,

|
Hvis tusind Tun-

ger altfor let bestikke,
|
Fortæller, som De

siger, meget godt
|
Saavel om mig som

om min yngre Søster. IIrz.I.102. Hendes
Skjønhed bør ei bestikke os. Hauch.II.129.
aUehaande diplomatiske Vendinger, der
bestikke Godtroende. Kierk.VII.187. denne
hypotese gør ved første øjekast et ganske
bestikkende indtryk I bestikkelig^, adj.

[be'sdegali] (1. br.) som (let) kan bestikkes

(jf. ubestikkelig/ Vægteren, den aarvaa-
genste og bestikkeligste i Byen. Ew.VI.
43. Schand. 0.1.127 (se ovf u. Bedested 2).

(at) en bestikkelig Dommer skulde for-

vandles til en ubestikkelig . . er noget, Erfa-
ringen . . ikke kan siges at have sandsynlig-
gjort. Brandes.(Tilsk.l917.1.489). jf: Funk-
tionærernes Bestikkelighed. Schand.O.
11.309. Bestikkelse, en. vbs. til H.
bestikke, (den, som) modtager nogen Gave
af sine Undergivne . . uden at dog Gjernin-
gen . . kan ansees som Bestikkelse . . straf-

fes med Fængsel. LovNr.68''lhl881.§139.

II
mere konkr., om gaven, pengene, hvor-

med nogen bliver bestukket; stikpenge.
Hauch. V.414. af hvisHaandhar jeg taget Be-
stikkelse (Chr.VI: forsoningj, saa jeg der-
ved lukkede mine Øine? lSam.12.3. Så
fortalte han løst og fast om andre skip-
pere, om toldernes grådighed efter bestik-
kelser. NMøll.H.102.
bestille, v. [be'sdel'a] bestille. Høysg.

AG.77.113. -te ell. f -de (Grundtv.BrS.146)
dl t -ede (Sir.47.13(Chr.VI). KSelskSkr.1.
43). vbs. -ing (s. d.) ell. f -else (Forordn.
"/il804.§47). (glda. bestelle (Rimkr.); fra
mnt. bestellen (jf. ty. bestellen^; jf. be-
stalle, bestalter, bestaltet)

1) t give en bestemt plads ell. stilling;

stille; sætte; anbringe. 1.l) i egl. bet.

velter store stene for gabet paa hulen;
og bestiller (1871 : sætter^ mænd hos den,
for at tage vare paa dem. Jos.l0.18(Chr.
VI). jf. : Hader ont, og elsker got, og be-
stiller dom (1871 afvig.) i porten. Am.5.15
(Chr.VI). 1.2) betro en stilling; give et hverv
at udføre; ansætte; udnævne, alle de,
som formedelst deris Dyd og Dygtighed
af Os til noget Embede, eller Forretning
. . vorde bestilte og antagne. DL. Fort.
Øvrigheden i hver Kiøbstæd skal forordne
i deris Bye visse Vognmænds Lav, og
derover bestille een dygtig Oldermand.
smst.S—11—1. visse offentlige Øvrigheds
Personer . . vare bestilte til at vaage over

Borgernes Forhold. Eilsch.PhilBrev.98. Hø-
vidsmanden fordeeler skibsfolkets kræfter
. . den stærke bestilles til at agte paa segl
og anker. Rothe.KF.46. naar nogen blev
bestilt til Corporal eller Underofficeer ved
Borgerskabet. Stampe.I.158.

2) (ofte m. overgang til bet. 3; nu kun
spøg.) bede ell. befale (nogen) at komme, ind-

finde sig (til bestemt tid ell. paa bestemt sted);

10 sætte stævne; stævne, (disciplene gik) til

det Bierg, hvor Jesus havde bestilt dem
(1907: sat dem Stævnej. Matth.28.16. Jeg
har bestilt Leander at komme hid Klok-
ken 9. Holb.Stu.1.3. jeg mødte Herr B. i

Dag og bestilte ham just paa denne Tid
her. 'Wiwet.D.54. Vordingborg, hvorhen og-
saa de bestildes, der vare pligtige til at

udrede Skibe. Schaldem.CN.98. CBernh.
NF.III.117. jeg blev bestilt til at være

20 paa kafeen kl. 8
j

3) betinge sig (mod løfte om betaling olgn.),

at noget skal ske (inden et bestemt tidspunkt).

3.1) m. person-obj.: træffe aftale om, at no-
gen skal komme (til bestemt tid) for at ud-
føre et arbejde olgn.; leje; engagere, har
du bestilt Musikanterne? Konel et Bryl-
lup uden Spil og Klang er mig en Seilads
uden Vind og Strøm. Ing.EF.11.76. Frø-
kenen havde bestilt en af Pigerne . . til

30 Kl. 9 at bringe hende Thee i hendes nye
Værelser. Gylb.Il.89. drageren er bestilt

til at hente kofferten kl. 3 I jf.: Man kan
altsaa bestille „Corsaren" til at udskjelde,
ligesom man bestiller en Lirekasse til at

gjøre Musik. Kierk.XlII.432. 3.2) især m.
tings-obj.: træffe aftale om, at noget skal

ske, udføres, leveres olgn. (til bestemt tid);

beordre; forlange; rekvirere, bestille

et par skoe. Moth.S760. (han) bestillede

40 • . Gudstienesten at holdes paa sit Gemak.
IIolb.DR.II.509. naar I bestiller noget
(kandestøberarbejde) herefter, skal I be-
stille det hos mig. sa.Kandst.1.5. her er
de Mascarade Klæer, som hun bestillede.

sa.Masc.1.5. (jeg vil) skaffe Dem Bruden
med alt sit Tilbehør i Huset og bestille

Vielsen. Ew. VII. 125. (de) bestillede da
hos (maleren) et Portræt. PAHeib.US.170.
hos skræderen bestilte han et sæt tøj, der

so skulde være færdigt om tre uger
\
han

ringede til købmanden og bestilte nogle
varer, der snart efter blev sendt

|
bestUle

billetter til en teaterforestilling
j jj om

vogn, værelse olgn.: leje til en bestemt tid.

Skipperen (skal) lade den Syge komme i

Landet, og bestille hannem Herberge.
DL.4—1—31. du kand bestille en Vogn.
Molb.Jean..V.4. Nu spiser vi, saa tager vi
videre. Jeg har bestilt Vogn. Schand.VV.

60 203.
II

især (dagl.) om spise- og drikkevarer:

Moth.S760. jeg (rider) nu forud, at bestille

varm Aftensmad og godt Natteleje. Blich.

(1846).IV. 56. Skal jeg saa bestille kogt
Vand til Deres Familie. IIostr.F.7. (hun)
raabte en Opvarter an og bestilte tre

Kopper Kaffe med Brød. Schand.SF.248.
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uden obj.: de hørte Opvarternes Stemmer
bestille ved Bufetten. Stuck.I.251.

\\
(talem.)

komme, som det var bestilt olgn.,

indfinde sig i rette tid ell. i et belejligt øje-

blik; komme, som det var kaldet. *I)et er

et Eventyr,
|
Der kommer netop, som var

det bestilt. Hauch.DV. 111.203. den regn
kom da, som om den var bestilt

i || be-

stille af, tilbagekalde en bestilling; afbe-
stille. Moth.S761. MO. paa grund af syg- i'o det andet,
dom maatte jeg bestille koncertbilletterne
af

i

4) (foræld:) egl.: stille paa plads ; bringe i

orden. 4.1) træffe forholdsregler til ordning

af noget; ordne; indrette. *et Apothec,
som er os dertil givet

|
Og til den Ende

er indrettet og bestilt,
|
At det ved Læge-

dom skal holde Folk i Livet. Wadsk.84.
om forsynets styrelse olgn.: *Det er jo

(hun) giør sig noget at bestille med sin
Syeramme. Ew.IV.167. *Han aad og drak,
var aldrig glad,

|
Hans Støvlehæle gik

han skieve;
|
Han ingen Ting bestille

gad,
I

Tilsidst han gad ei heller leve.
Wess.272. Man maa give ham Noget at
bestille, for at holde hans Øine aabne.
IIeib.Poet.1.326. Jeg bestilte i fjorten Dage
ikke Andet, end gik fra det ene Sted til

Blich.II.108. *Hør, Venner I

kan vi ej bestille andet
|
end vrøvle.

Drachm.DD.45. *Hvad skal vi lege?
|

Katten op at stege.
|
Hvad skal vi be-

stille?
I

Hakke Persille. Børnerim. II. 12.

II
(barnespr.) forrette sin nødtørft. Bedst

er det, hvis man . . kan vænne Barnet . .

til kun at bestille, naar det bliver holdt
frem. YortHj.IIl.164. 5.2) i forb. have
noget (^meget, lidt osv.) at bestille,

bestilt af Gud i Himmelen. JFriis.65. *Som 20 være optaget af arbejde, forretninger olgn.;

selv du det vil,
|
Vor Sag du bestil,

|
Du

Israels Lys i Mørke. Grundtv.SS.I.251. (det

er) saaledes bestilt af Naturen, at kuns en
vis Del af Materie kan lutres ud i Gul-
dets Gestalt. JPJac.I.139. 4.2) i forb. (det
er) godt (slet) bestilt (med), det er

godt (daarligt) ordnet; det staar godt (daar-
ligt) til; det er af en god (daarlig) beskaf-

fenhed. Beenb.II.169. det var slet bestillet

foretage sig noget; have noget at gøre.
Moth.S760. I har aldrig stunder, skiønt I

har aldrig noget at bestille. Holb.Stu.III.
1. Løn som forskyldt, hvad havde jeg en
Mand paa 70 Aar der at Jjestille (0: i et

ægteskab med en ung pige). sa.Bars.1.4. *alt-

for meget har hun at bestille,
|
Til at

med Haand i Skjød hun sidde kan. PalM.
AdamH.III.112. At ikke datterens hævn har

med Stures Sager. Holb.DH.1.783. det maa 30 noget at bestille på dette sted, fremgår
være slet bestilt med deres Christendom.
sa.DNB.27. *Saae man før en Herres Bruud
(0: troende sjæl)

|
See saa ufornøyet ud?

I
Slet bestilt at man

|
Ikke bedre kand

|

Skiønne paa sin ædle Stand. Brors. 78.

Agerdyrkelsen og Manufacturerne ere
slet bestilte, og Commercen og Financerne
slet forvaltede. OeconT.V.92. *det er slet

bestilt med Helte nuomstunder. Bagges.
SkR.250. Grundtv.Snorre.II.61.

6) drage omsorg for udførelsen af et hverv,

et arbejde olgn.; udføre, besørge arbejde,

hverv, ærinde; tage sig af; sørge for;
forrette. 5.1) svenden fortællede Isaak
al sagen, som hånd havde bestillet (1871

:

udrettet). lMos.24.66(Chr.VI). Vide I ikke,
at de, som bestille de hellige ting (1819
afvig.; 1907: udføre de hellige Tjenester^,
æde af det hellige? lCor.9.13(Chr.VI). (hun)

(af digtets) natur. ADJørg.I.416. den ny
købmand har godt (meget, lidt) at be-
stille

i II t i udtr. som hvad er her at be-
stUle, egl.: hvad skal her gøres; hvad fore-

gaar her, er her paa færde. Moth.S760. Hvad
er her at bestUle! vil den Hund (0: den
slyngel) overfalde dig? Holb.Usynl.III.5.
sa.Hh.I.400.

\\ talem.: hvad har fanden
ikke at bestille, se u. Fanden, jf:

40 Arius fik Ordre af Bispen at oplegge en
Bog, men hvad havde Arius at bestille

(o : hvad fandt han paa at gøre) ? hånd lod
indføre udi samme Bog noget, som icke
havde været tilforn. Holb.GW.I3.

|| f
uden obj. *0m I ville

|
I Morgen komme

hid, nu har jeg at bestille,
|
Jeg aldrig

haver Roo. Holb.Paars.9. Eiv.IV.246. nogle
Dage derefter fik jeg at bestille i Kol-
ding. Blich.IV.437. CKMolb.Amb.53. 5.3)

hafde bestilt aet Ærinde ret, som hun 50 m. præp. med; i udtr. som have (noget)
paatog sig. Grram.Breve.72, Jeg tog mig
den Frihed og bad Mr. T. at bestille (bre-

vet). Pamela. 11.186. CBemh.III.150. Saa
gaar du ned i det Hul og lægger Græs-
tørven over dit Hoved. Det maa være
bestilt og færdigt inden Midnat. SvGrundtv.
FÆ.II.217. Drachm.STL.255. Feilb. \\ nu

spørgende ell. ubest. pron. som
beskæftiget med; arbejde

sj. undt. m.
obj.: være
med; gøre.
stiller I?"

at bestille med, beskæftige sig med;
tage sig af (et arbejde); omgaas (en per-

son); have at gøre med. naar jeg haver
med Landsbye-Folk at bestille, veyer
jeg et hvert Ord. Holb.Ep.1.228. de Kunst-
nere, eller Haandverksfolk, der enten have
at bestille med Vægt og Maal . . eller og
arbeide i visse kostbare Metaller. Stampe.
1.348. de (kan) letteligen regiere dette

Heyl hey! hvad Pocker be- 60 mægtige Rige, som mange Konger ellers

,Jeg har icke i Sinde at
bestille noget; men for at undgaa Be-
stilling (0: borgmesterembedet) vil henge
mig." Holb.Kandst.V.7. hvad meener du.
Folk er forlegen at vide, hvad du be-
stilte paaXdin Reise til Kiel. sa.GW.II.3.

skulde have nok at bestille med. OeconT.
VI.21. med det, jeg kalder Klogskab, har
han intet at bestille. Ew.VI.34. (han) var
bekjendt som en Mand, med hvem det
var godt at have at bestille. Winth.IX.52.
hvis Du vil være Præst . . saa gider jeg
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ikke have med Dig at bestille, Schand.
TF.1.160. t om usædeligt forhold: Folk veed
deraf . . at den Mand haver haft med den
Kone at bestille, eUer at hun vorder med
Barn. DL.6—13—19. (skam eder) Ved at

have at bestille med hans pige. Sir.41.38

(Chr.VI). t som trusel: faa ens vrede at føle.

Hvo der kalder min Datter Belle, skal have
med mig at bestille. Holh.Jean.1.3. PAHeib.
Sk.II.205.

Il
faa med en at bestille, lo

komme i forbindelse med; faa at gøre med.
(Cingiskan og Tamerlan) ftnge at bestille

med de tapperste Konger . . som paa de
Tider VRTe.Holb.IIh.1.74. nu kun som trusel:

hvo som understaaer sig at sige det om
ham, skal faae med mig at bestille.

IIeib.Poet.1.63. han bandte en drøi Ed
paa, at Den skulde faae med ham at

bestille, som ikke vilde lade mig i Ro.
Sibb.II.249. e.alm. 5.4) f i forb. det er 20

bestilt med (nogen ell. noget) {jf. fr.

c'(en) est fait de moi, lat. actum est de
me) det er ude, forbi med (nogen ell. no-
get), da de lode sig lyste (o : var begærlige)

efter aUe fremmede Ting, som vare uden
for deres Herredømme . . saa var det
snart bestilt med dem. OeconT 11.24. (vil)

jeg kun nogle faa Aar i Rad kappe de
unge Skud bort (i en ellemose),^ skal (det)

snart være bestilt med dem. Fleischer.S.162. 30

ESelskSkr.IX.445. VSO.
Bestiller, en. 1) CP til bestille 3:

(maleren) sørgede for at faae sine Arbei-
der solgt — helst naturligvis til Bestillere.
Baud.AB.135. 2) f til bestille 5: Bestillere
. . Litsenbrødre, et Slags Mennesker, som
har at besørge Afleveringen og Ladnin-
gen af Kjøbmands-Vare tU Vognmændene.
HandelsO.(1807).22.
Bestillins^f en. [be'sdel'eii,] (f Bestil- 40

ning. IIolb.DH.Il.556. sa.Hh.II.310). flt -er.

{egl. vbs. til bestille; ængd. d. s. og bestil-

ning; jf. mnt. bestelling(e), ty. bestellung;

jf. Bestalling)

1) til bestille 1.2 (ofte m. overgang til bet.

3). l.l) (nu næppe br.) embede, hvo der
icke kand taale at høre et ondt Ord af en
hidsig og gall Koene, duer icke til nogen
høy Bestilling. Holb.Kandst.II.2. Jeg veed
ikke, hvad Forretninger en Mand kand 50

have, der sidder i ingen Bestilling? sa.Stu.

1.6. 'forvente tør (du) hvad Embed,
|
Hæ-

derspost og høi Bestilling,
|
Der . .

|
Mest

i Øinene dig stikker. PalM.ND.lSS. jf.:
*Han har en anseelig Bestilling,

|
Er Kunst-

foreningsdirekteur. CKMolb.SD.149. 1.2)

(emb.) mindre stilling i offentlig (ell. privat)
tjeneste, som bestrides af en underordnet, der
%kke har ansættelse som embedsmand. Hvad
ovenfor om Embedsmænd og Embeder er 60
fastsat, gjælder tillige med Hensyn til

Bestillingsmænd og de dem betroede Be-
stiUinger. Lov^'>hl866.§114. Han havde en
lille Bestilling som Opsynsmand ved en
Signalstation oppe i Skovranden. Drachm.
FV.14.

2) til bestille 3: Det er en dum Ting
at udskælde en Mand, man umiddelbart
forinden har rost, og tilmed paa hans
egen Bestilling. Brandes.II.378. (han) be-
stilte det ene Glas Vin efter det andet— fornyede Bestillingen hver Gang, han
blev reven ud af sine Drømmerier. Schand.
VV.116. han havde allerede gjort Lykke,
solgt sine Billeder, og faaet Bestillinger
paa fiere. JPJac.II.153. smst.248. „Skriv
nogle Digte til os." . . „De maa virkelig
ikke forlange det af min Mand. Han har
saa svært ved at arbejde paa Bestilling."
EChristians.MM.12,

\\ mere konh: : alt Det,
han i dette Aar har malet paa, er en stor
kongelig Bestilling for Slottet. Gylb.(1849).
X.180. Kierk.XIII.423. store Bestillinger
. . var under Arbeide (paa porcellænsfabrik-
ken). Bergs.GF.II.133.

3) til bestille 5. 3.1) (ofte m. overgang til

bet. 1) f arbejde, som udføres i det of-
fentliges tjeneste; offentligt hverv. Lov-
lige Forfald . . ere disse : Om nogen ligger
paa sin Sygeseng . . Eller mand er i Kon-
gens Bestilling forhindret. DL.l—10—1.
rigets bestillinger (1871 : Sager^ ligge paa
os. lMakk.6.57(Chr.VI). (de) Personer, der
nyde Bevilling paa at være befriede fra

Borgerlige og Byens Bestillinger. Stampe.
1.149. 3.2) i alm.: arbejde; forretning;
beskæftigelse, betænk dig i al bestilling

(1871: Alt, hvad du g\ør). Sir.31.17 (Chr.
VI). Det maae dog være en skiøn Be-
stilling at være Poet. Holb.Tyb.1.3. Grundtv.
SS.V.590. (hun) gik ud for at malke; men
hun sang ikke, som hun plejede ved den
Bestilling. Blich.III.640. (disse trælle) brug-
tes til de høiere Bestillinger i Huset. Mynst.
Bispepr.(1850).12. jeg var meget mindre
tilfreds end Peer Matros, hvis Bestilling
knap nok kunde skaffe ham Udkommet.
Drachm.E0.164. jf. (spøg.): Taalmodighed
er den Dyd, som herefter meest vil tiene
os begge ; thi den ligger nu af alle Dyder
meest til Bestillingen (0: som hanrej). Holb.
Ul.V.3. der kan være honnette Folk i aUe
Bestillinger (0: professioner). Hostr.G.SS.

\\ t ærinde, (han) forsendte . . sin Søn
med Brev og Bestilling til sin Svoger.
Blich.II.125.

t Bestillinss-brev, et. [1] bestalling.

DL.3—1—4. -folk, pi. [3.2] (jy.) personer,

hvem visse hverv ved et bryllup er overdraget

(jf. -mand 2 slutn.). Feilb. Bistillingsfolk.
Blich.IV.136. -forretning, en. [2] (spec.)

forretning (især: konditori), der modtager
bestillinger paa varer. TelefB. 1919. sp. 3317.

-haTer, en. [2] spec. (fagl.): musiker, der

modtager bestilling paa et større ell. mindre
orkester. NatTid.*/il902.M.2.sp.5. -mand,
en. 1) [I.1] t embedsmand, naar hånd talede

med de fornemmeste Bestillings-Mænd,
kaldte hånd dem Monsiør. HolbJean.1.4.
en Bestillingsmand, som af Publico nyder
Aarlig Løn. sa.NF.(1728).I.76. en spraglet
Soe, en vis Renovations-Inspecteurs Kone;

Rentrykt »/u 1919 80
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thi det Slags Bestillingsmænd tages gierne
af Svineslægten. Bagges.NK.283. 2) [I.2]

(emb.) tjenestemand, der udfører et under-
ordnet hverv og ikke har kongelig udnævnelse,

(jf. Betjentj. underordnede Rets- eller

Politibetjente, Toldassistenter, Sognefog-
der, Stævningsmænd eller andre lignende
offentlige Bestillingsmænd. Lov^°/il866.§
100. Drachm.EO.347. Administrationens og
Etaternes Hær af Embeds- og Bestillings-

mænd. EmilRasm.DL.333.
\\

(ogs.) om tje-

nestemand, der har et underordnet hverv i

kommunal ell. privat tjeneste; funktionær,
(en) kommunal Bestillingsmand i en Køb-
stad. Drachm.F.1.364. Sal.IV.933. jf.: de
lønnede Bestillingsmænd ved Brylluppet:
Musikanterne og Kokkene (jf. -folkj. Troels

L.X1.119.
QP bestjeme, v. [be'sdj^r'no] -ede.

(ænyd.d.s.; jf. ty. besternen; næsten kun
i perf. part.; især spot.) pryde, dekorere
med (ordens-) stjerne. Benøglede, bestier-

nede Hoffolk. Birckner.Tr.l27. Hauch.VII.
80. de bestjernede og behængte Diplo-
mater. CBernh.VLl60. Hostr.SpT.1.2.

\\
(sj.)

forsyne med stjernelignende prydelse: *He-
stens Hale

|

(skal) faae broget Baand;
|
de

høje FUthuer |
trindt bestjernes ('o; ved en

offerfest for Baal). Rich.II.46.

bestj»ele, v. [be'sdjæ'la] præt. -stjal;

part. -st]aalet, f -staalet (IIolb.Jep.II.3. Pa-
mela.I.128). vbs. f -elsc (Birckner.III.
20. VSO.) ell. (sj.) -ing (vAph.(1764). Saa-
by.''), {ænyd. d. s.; efter ty. bestehlen; især

O, jf. dog Feilb.) stjæle (noget) fra (en).

*du est bestaalen udaf Tyve. Holb.Paars.
301. Ew.IV.200 (se ovf. sp. 5i'«). *Bestiæle
min Rival? Det er for farligt Mette. Wess.
30. være Embedsmand og faae sin Kasse
bestjaalet. Ing.LB.1.79. Jeg kunde . . ikke
ønske den Tyv hængt, der bestjal en
Aagerkarl. Bredahl.II.149. Schand.BS.257.

II
uegl.: *Men lad ikke Per

|
Jer komme

lor nær,
|
lad Hans Jer ikke bestjæle (0:

forføre); j
et Kys eller to, det lader jeg

gaa. Drachm.RR.52. der er alle Sandsyn-
gheder for, at hun ikke fortjener de

smukke Ord, han (o: en digter) til hendes
Fordel bestjæler sit Sprog for. Nans.M.3.

II t m. obj. og hensobj.: frastjæle. saadant
Ægteskab er lastværdigt af hende , . efterdi
hun der ved bestiæler mig og andre fat-

tige Piger, det som Naturen har beskikket
os (0: et rigt giftermaal). IIolb.Pern.1.7.

bestelde, v. -ede. vbs. -(n)ing:. {ænyd.
d. 8. og bestalde, glda. bestalle; fra mnt.
bestallen; sa. ord som bestalle; foræld.)
belejre. *Kolding; er bestoldet

|
og Ribe

det er brændt. DFU.nr.29.43. Kong Albret
lod bestolde alle de Slotte, som holdtes
Kong Magno til Haande. KSelskSkr.IV.157.
Han prøvede flere Gange paa at storme,
men blev afslaaet, hvilket . . bevægede
ham til at ophæve Bestoldningen. HBlom.
Unionskrigene.(1826).450. *Randers Bestol-
ding. Hrz.XI.ll,

beistorme, v. [be'sdcor'ma] -ede. vbs^
-else (s. d.) ell. (sj^ -(n)ing (Holb.DH.IIR
145. FrSchmidt.ND.272). (ænyd. d. s.; jf.
holl. bestormen, eng. bestorm, ty. bestur-
men) 1) (nu 1. br.) rette stormangreb
mod (en fæstning, by olgn.); storme. Uden-
Vercket, som skal bestormes, førend man
kand komme til Festningen. Holb.Tyb.I.G,
(kongen) bestormede Byen . . men kunde

10 ey blive Mester deraf. KSelskSkr. 1.261..

*Kjæk Valdemar med Skjoldegny | Be-
stormer høie Diger. Ing.VSt.167. jf.: den
gale Fyrste, der vilde bestorme Gud. HG
And.VII.8. samt: en Dør, hvor der stod:

Lieutenant Harring . . blev bestormet af
en Skomagerdreng og en temmelig vel-

klædt Kone. Bagger.1.33.
\\

(sj.) indtage,
erobre med storm. *Er i bestormede (OehL
PSkr.1.229: indtagne^ By vel grummere

70 Fiendernes Krigshær? Oehl.(1844).XVI.41.

2) O (overf.) rette voldsomt angreb mod;
angribe heftigt, indvortes Bevægelser
. . faae Overhaand og bestorme Sindet.
IIolb.Hh.II.455. det er en (filosofs pligt) at

bestorme Laster. sa.MTkr.327. de bestorme
de allertydeligste Sandheder . . med de
allerlMmpensteVaahen. Eilsch.PhilBrev.122^
Hans Indbildningskraft blev tilsidst saa.

ophidset ved de forskiellige Billeder . ,

30 som vexelviis bestormede den. Ew.VI.278^

Il
nu især i forb. som bestorme (en) med

bønner, spørgsmaal olgn., rette indtrængende
og talrige henvendelser til (en); plage; over-
vælde. VSO. (dronningen) blev ved at be-
storme Paven med Klagebreve og Bønner.
Engelst.Phil.260. Carl betragtede Alt med
den største Opmærksomhed og bestormede
Kjøresvendenmed .. Spørgsmaal. Ing.VS.I^
42. De bestormede vel ikke Himlen med

40 deres Bønner . . men de anraabte dog
idelig og idelig Himlen om Hjælp. Kierk^
XIV.306. PalM.II.27. (barselpatienten) be-
stormes fra alle Sider med malplacerede
Raad og Anvisninger. KPont.Psychiatr.L
42.

II
(nu næppe br.) i forb. bestorme

(en) om noget, bede ivrigt og indtrængende
om. *0m Eet kun Apollo bestorme vi maae:
I
At skjænke ham Sundhedens Bæger.

Heib.Poet.IX.350. (jeg) bestormede For-
50 fatteren om dog engang at tage en en-

delig Bestemmelse. sa.Pros.IV.310. Be-
stormeiise^ en. vbs. til bestorme. 1)

(nu 1. br.) til bestorme 1: Fæstningens
BestoTmelse.Holb.Hh.1.99. Ing.KE.lI.200.

jf.: den Ene (puffede) til den Anden, der
var en Trængsel og Bestormelse. HCAnd.
XI.167. 2) O til bestorme 2; om voldsomme,
indtrængende bønner: Han sagde en hel
Del — vilde, lidenskabelige Ord — Beken-

60 delser. Bebrejdelser, Bestormelser. Drachm.
F.I1.256. Bestormer, en. (sj.) til be-
storme 1: angriber. Holb.DH.II.43. (ind-

byggerne besluttede) at stride til det Yderste,
og kun over deres egne Liig at lade Be-
stormerne indtrænge i Byen. Blich.(1846).

IV.37.
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bestraale, v. [be'sdrå'la] -ede eU. (poet.)

-te (PalM.lI.34). vbs. -ing. (ænyd. d. s.; efter

^y.bestrahlen; tsær poet.) kaste (sine) straaler

paa; belyse; beskinne. *det mørke Huus,
t Som ey bestraalet har det store Verdens
Lius. Holb.Paars.254. *Morgenrøden alt

bestraalte
|
Titusind blanke Spyd. Ew.V.

25. *Fuldmaanens Glands ..
|
bestraaler blid

den tause Lund. Frank.8D.77. Bagges.L.I.
373. (lampens) fulde Lys bestraalede hen-
des blege Ansigt. Winth.Nov.25. Et Steds
Temperaturforhold er først og fremmest
bestemt ved den Mængde varme, det
modtager ved Solens Bestraaling. Frem.
DN.154. |] overf. : *Lad din Kundskabs Lys
antænde

| Og bestraale min Forstand.
SalmHus.16.3. Holb.Ep.IV.106. »Gustavs
Naade

|
Bestraaler mig ei meer. Hauch.

Æ.42.

t bestraffe, v. -ede. vbs. -else (Eilsch.

PhilBrev.340. OeconT.V.75).
{jf.

ty. bestra-

fen) afstraffe; straffe. Spectator. 349.

intet er meere forargeligt . . end at en
grov Misgierning ikke bliver tilbørlig un-
dersøgt og bestraffet. Stampe. 1. 75. *Det
var (Danmarks) høie Ret, dets Vel, dets
Ære

I

At lønne Dyd, som at bestraffe
Laster. Ew.V.174. Han belønnede . . de
Gode, og bestraffede de Onde.Basth.FM.
555.VSO.\\dadle. Basth.GT.174.
bestreng^e, v. [be'sdrBii'a] -ede. vbs.

-ning (s. d.). (især J") forsyne (strengein-

strument) med strenge. Moth.S863. *det
grønne Klaveer af Oldingen stemt og be-
strænget. Pram. (Riber.II.33). Musiken af

. . blæsende og bestrengede Instrumenter.
Blich.1.86. YortHj.13.70. jf. (1. br.): Hans
sunde, lidet gennemkultiverede Natur var
ikke fintbestrænget nok til at vibrere med
Werthers Lidelser. Gjel.GL.119. Be-
fittrengning^, en. J^ vbs. til bestrenge;
især konkr., om alle de til et strengeinstru-

ment hørende strenge (jf. Betræk}. Levin.
OpfBMIl.507. MusikL.I.80.
bestride, v. [be'sdri-'9a] præt. -stred

ell. t -stridede (Holb.Hh.1.376); part. -stridt

(Hrz.D.III.226. Gylb.IV.22. MO.; nu især

i bet. 1) ell. -stredet (Bagges.Danf. 1.343.

Blich.VA.227 ; nu især i bet. 2) ell. f -stri-

det (Holb.Hh.1.42. JSneed.II.326). vbs. -else

(vAph.(1764). Tjenesteregi. 98). (glda. d. s.;

fra mnt. bestriden, bekæmpe, angribe; bet.

2 er vistnok i nyda. laant fra ty. bestreiten)

1) forsøge at overvinde i strid; stride,
kæmpe mod; bekæmpe; angribe, l.l)

(nu 1. br.) i egl. bet. Da . . bestridede Ro-
merne . . alle bekiendte Riger og Lande.'
Eolb.Herod.83. *med dette Sværd

|
Skal

jeg bestride . . Frækheds Magt. Oehl.HJ.
48. *Guder bestride

|
Guder med Gny.

Grundtv.PS.V.360. Dygtighed til at be-
stride Tydskerne, for hvis Anfægtning
Slavenland især var udsat. sa.Saxo.III.78.
Ing.RSE.VI.185.

|| overvinde i strid; be-
sejre. *Hver lofde at sette frimodelig
frem,

|
Og Staden ved Stormen bestriide.

Sort.H8.H3^. Saaledes bestridede Scander-
beg udi kort Tid 4 Tyrkiske Krigshære.
Holb.Hh.1.376. Oehl.VlI.114. (overf.-)*(guds)
Slot kand ingen Magt bestride,

|
Det staaer

paa Evighedens Grund. Brors. 162. *den
sindrige Aand,

|
Som kiæk kunde Døden

bestride. Oehl.L.1.234. (det er) kun paa
Pegasus, han er istand til at bestride
Chimæra-Uhyret. Ing. LB.IV.132. 1.2) CP

id negl., især om noget abstr.: forsøge at
overvinde; stræbe at besejre. Hvis en
Mand vil forsøge paa med Hug at be-
stride sin Hustrues Kaaldsindighed, kand
han vel drive hende til at sige: Jeg el-

sker. Holb.MTkr.490. sa.Herod.l9 (se u.

Assurance 2.2^. saaledes flyede de sidste

Levninger af (hendes) Dyd, saa snart (han)
aabnede sin Mund for at bestride dem.
Ew.VIII.219. (man) bestrider denne far-

20 lige Sygdom med blotte afførende Midler,
som ideligen lader brække og laxere.
Tode.ST.Il.46. Dansken . . bestrides i den
lærde Skole. Grundtv.Dansk.I.409. de Per-
soner, hvis Slethed og aandelige Uvæsen
han bestred. Ing.LB.III.56. \\ udtale sig
afvisende over for noget; underkende;
(ogs.:) benægte, (tænk ikke) at min Hen-
sigt med alt dette er, at bestride Nytten
af offentlige Forelæsninger. JSneed.III.

2« 202. (hans) af ingen hidtil bestredne po-
etiske Autoritet. Bagges.Danf.1.343. især
om meninger, anskuelser olgn.: angribe;
modsige, han er en fornuftig Mand, der
haver vel studeret, og derfore snart vil

bestride eders Vildfarelser. Holb.Philos.II,

2. jeg haver søgt at bestride den almin-
delige slette Smag. sa.MTkr.532. de, som
misbruge Fornuften til at bestride den
aabenbarede Religion. JSneed.III.268. Dine

40 Grunde for Ægtestanden vare gode, og
. . jeg bestred dem kun fordi jeg dengang
vilde bestride dem. Eiv.IV.251. (disse slcrif-

ter) gaa ud paa en aabenbar Bestridelse
af den kristelige Religions Hovedsætnin-
ger. PMøll.II.200. mine her bestredne
Principer . . gjøres gjældende af mine
Forgængere. Blich.VA.227. *Forgjæves
Vennen ham bestred med Grunde. PalM.
V.223. nu ofte m. nægtelse (jf. ubestride-

splig^.' Nans.M.17. det lader sig ikke be-
stride, at krigen økonomisk har gavnet
mange

\

2) (især CP, jf. dog Feilb.) overvinde van-
skeligheder olgn. ved at præstere ydelser af
forsk, art; have evne til cd overkomme. Moth.
S866.2.\)omarbejdeolgn.: besørge; udføre;
varetage, den Handel, som vi med egne
Kræfter ikke kunde bestride. Holb.Samt.9.

At henlægge alt for mange og store Godser
60 under enten een Forvalter eUer een For-

pagter, er lige skadeligt. Ingen af dem kan
oversee og bestride de, dermed forbundne^
Arbeider. Schytte.IR.II.137. Bagges.V.190.
overvældet med Forretninger, som han
ikke kan bestride. Heib.Pros.VII.155. (hun)
viste hvormeget Arbeide hun allerede

80*
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havde bestridt. Gylb.IV.22. (fuldmægtigens)

Arbejde var ikke stort, da der var rige-

lig med gamle, øvede Folk til at bestride

det. AndNx.DB.136. jf. (m. overgang til bet.

2.2j; (den kapital, som) udfodres til at be-
stride saa stort et Værk med. Holb.Samt.
16. 2.2) om udgifter olgn.: (lade) afholde;
udrede; betale. Schytte.IR.IV.lll. Repu-
blikens ordentlige Udgifter skulde i Freds-
tider bestrides med omtrent 330 Millioner
Livres. PAHeib.ZIS.536. nogle faa Penge,
som dog ere tilstrækkelige til at bestride
hvad Omkostninger der kan finde Sted ved
mit Lig. Heib.Poet.X.57. en lille Mødrene-
arv, hvoraf jeg kunde bestride de Udgifter,
min Sygdom medførte. Hauch.MfU.llS.
(de gaarde) hvis Indtægter anvendtes til

Bestridelsen af Hoiholdningen. Allen.1.155.

t bestrikke, v. vbs. -else (VSO.).
(penyd. d. s.; fra nint. bestricken, egl.: binde

med strikker) fange i snare; besnære; for-
lokke; bedaare. *Den dovne Christen-
Flok,

I

Som ey vil stride nok,
|
Dem kand

du (o: djævelen) let bestrikke. Brors.65. Der
ere Fruentimmer, som meener, at mand
allermageligst kand komme til Riigdom,
ved at bestrikke gamle bemidlede Mænd,
som ingen Børn har. Lodde.M.113. jf.:
*Viig langt fra mit Hierte, du Mørkhedens
Aand,

|
Som lærer at binde bestrikkende

BåSLnå.CFrim.AS.180.
bestryge, v. [he^sdry'(q)9] præt. -strøg;

part. -strøget, vbs. -nmg(vAph.(1764). KPont.
Retsmed.III.167). {ænyd. d. s., /si7. bestryka;
efter mnt. bestriken, ty. bestreichen) 1) (lade

noget) stryge hen over (noget), l.l) O
(lade noget) glide (let) hen over; stryge
(med noget andet), man fik en med Mag-
net bestrøgen Naal at vende sig om til

Norden. Holb.Ep.V.53. Ing.EF.XIII.108.
jf. : (en dom) ved hvilken en Person døm-
tes for saakaldte magnetiske Bestrygnin-
ger (o: om kvaksalvermetode, der bestaar i

strygninger paa patientens legeme). KPont.
Retsmed.III.167 . || berøre (let); strejfe.
MO. De Bjælker kunde en høj Mands
Haar bestryge. 8chand.BS.13. Hun gik lige
ud . . gik og gik, og bestandig bestry-
gende Menneske efter Menneske, gjennem
mere eller mindre . . belyste Gader. sa.

SB.63.
J/". ; hans Blikke bestrøg de mange

Ansigter. sa.BS.421. samt (sj.): Man saå
ham . . i en Jagtvogn med to Heste for
bestryge Landevejene . . i lynende Fart.
smst.5. jf.: Granater ødelægge alt, hvad
de i deres Spring kan bestryge. YSO.
t om linie: tangere. Tappen paa en Ca-
non bør staae saaledes, at Kiernlinien be-
stryger dens Overkant. VSO. 1.2) ^ egl:
lade projektiler stryge hen over; holde (en fæst-
ning olgn.) saaledes under ild, at ethvert
punktafden kanrammes; flankere; ogs.: be-
skyde ; bombardere. Moth.S873. Borgerne
havde stillet deres Blider saaledes, at de
kunde bestryge netop de Steder, hvor
Stenene laae. Qrundtv. Saxo. 111.432. det

fjendtlige Batteri, der bestrøg Høien. Ing.
EF.XIII.67. En Peloton af Kompagniet
. . blev sendt ud . . for at bestryge Fjen-
den i Flanken. Rist.FT.80. Scheller.MarO.
Sal.II.972. jf.: det truende Castel, der be-
stryger hele Havnen og Byen. Holst.III.
152. 2) O smøre, stryge med et ell. andet
lag (farve, olie olgn.); overstryge, dine
Øyne maa toes, førend de bestryges med

10 den himmelske Salve. Holb.Plut.II.l. Oehl.

IIE.124(se u. Beg i). Jøderne skulde be-
stryge deres Døre med Blodet af Paaske-
lammet. 6^oWsc/^m.1.^57. (Mm) bestrøg et

Par Stykker Rugbrød med et . . tyndt Lag
Smør.Schand.SF.56.

GI bestræbe, v. [be'sdræ-'bs] -te ell.

t -ede. vbs. -else (s. d.) og -ning (s. d.).

(næppe ældre end 1. halvdel af 18. aarh.;
fra ty. bestreben) ref,., nu især i forb. m.

20 for: søge at opnaa noget; gøre sig umage
for; beflitte sig paa; stræbe efter. Saa
meget som (underofficeren) bestræber sig,

at Arbejdet faaer Fremgang, saa meget
paa-agter han, at det foretages fornuftig.
FrVsKrigsArt.§153. vAph.(1764). den over-
drevne Agt, som man . . bestræbede sig
at vise for hans Compagnon.Ew.VI.206.
*For ædel Korthed skal jeg mig bestræbe.
PalM.I.ll. hun bestræbte sig for at skjule

30 sin Ængstelse. Pont. FL. 181. (godsejerne)
bestræbte sig yderligere for at stavns-
binde BøndeTne.Tilsk.l918.II.105. hvis De
vil være skuespiller, maa De bestræbe
(if. beflitte^ Dem paa en bedre udtale

|

[| som vbs., uden refl. pron. *(hvis du selv)

For al forfængelig Bestræben, og deslige

I

. . dig finder trie.Bagges.V.74. CP Be-
strsebelse, en. flt. -r. {vbs. til bestræbe;
dannet ca. 1750; spottet Biehl.IIaarkl.54.60.

40 87, jf. SorøSaml.I.140) det at bestræbe sig (for
noget); ofte i forb. m. efter (f tilj. JSneed.
1.62. Han gaaer, uagtet Nannas Bestræ-
belser at (nu: for at ell. efter at^ holde
ham tilbage.Eic.V.21. ethvert Stof har en
Bestræbelse til en vis Skikkelse. Ørst.II.

180. en Bestræbelse efter at bortslaae og
glemme hine farlige Drømmerier.Jn^.-Ei',
11.258. Nøisomhed og Tarvelighed skulle
krone vore Bestræbelser. JEfeife.Poe^.1.555.

50 den geskjeftige Travlhed i alle udenoms
Bestræbelser. Kierk.V. 18. Schand.AE.277.

t Bestrsebning, en. (vist kun hos Tode
efter ty. bestrebung) d. s. s. Bestræbelse,
vore fornemmeste Bestræbninger (gaar)
derhen at faae denne Stank bort. Tode.

ST.II.47. sa.S.33.

O bestre, v. [be'sdrø-] -ede. vbs. -else

(VSO. MO.) ell. -ning (JakKnu.S.lOO).
(ænyd. d. s.; efter ty. bestreuen) dække med

ia noget, der strøs paa; overstrø. et Plaster
. . som var bestrøed med døde YlMer.Holb.
Jep.II.3. *De brede, de med Gruus be-
strøede Gange.Ew.V.327. overalt i hele
Tilværelsen maa en Plade, som sættes i

Svingninger og bestrøes med Støv, give
samme Figur som hos os.Ørst.I.153. *Hon-
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ningbrød i Skiver,
|
Bestrøet med Valmu-

'koTn.Winth.HF.88. (han hd) hele Vejen,
som Prinsessen skulde drage, belægge
med rødt Fløjl og bestrø med Perler og
Diamanter. Goldschm.II.2?7. Stuen var be-
trukken med blaat Tapet og bestrøet med
Sand.Nans.JD.193. || uegl. (jeg) finder Ga-
den bestrøed med et halvhundrede døde
Stoder Konger og Morgenstierner.BoZ6.
Sex.II.3. Hvorfor er det menneskelige lo

Liv bestrøet med Elendigheder uden Tal.
JSneed.III.249. jf.: lavt Land, bestrøet .

.

med lave BeTgaaser.KSelskSkr.XI.149. (en
ode) rigelig bestrøet med endeel mytho-
logiske Ord.Ew.VIII.144.

||
(herald.) om

vaahenskjold : forsynet med forsk, mindre fi-

gurer (lujer olgn.); hesaaet; besat. ADJørg.
11.71. Sal.UII.98.

t besitnbbe, v. (efter ty. bestiibben

( WGMoser.Forst-Oecononiie.(l 757).I.386);af ip

uvis oprindelse; fagl.) dække en ktdmile

med et lag af ris, kviste, græs olgn. Fleischer.

S.521. VSO.
bestndfiie, v. -ede. (efter ty. bestutzen;

vist kun hos Bagges.) betragte med for-
undring; studse over. *Bestudser, hvad
I ikke tatte.Bagges.III.16. *han bestudsed
hvert mødende Huus som et tryllende
'Lystslot.sa.Danf.II.27.

bestuTe, v. [be'sdu'va] -ede. vbs. -ning 30

(s. d.). ^ anbringe (stuve) ladning om
bord i et skib, saaledes at den ligger fast og
optager den mindst mulige plads. Harboe.Mar
0.476. Naar man har lidt Begreb om, hvor-
ledes et Skib er bestuvet, bestemt til en
saa lang Reise, med saameget Proviant og
Varegods, som det kan rumxne.StBille.Gal.
1.12. Dampskibene ere dog vedblivende
forholdsvis mindre stærkt bestuvede end
Se]lskihene.Sal.IV.953. Besttavning, 40

en. ^ vbs. til bestuve. Sal.II.973.
\\
(konkr.)

om selve ladningen: Skibe med en Bestuv-
ning af ca. 2 Mill. Reg. Tons. Sal.IV.953.
Scheller.MarO.
beistykke, v. [be'sdøga] -ede. vbs. •ning

(s.d ). (< MO.; efter ty. bestiicken, af stiick,

kanon, stykke) ii^ forsyne, udruste (fæst-
ning, krigsskib olgn.) med (svært) skyts;
armere. Bestykningen af de større be-
fæstede og bestykkede VvLnkter. Tjenesteregi. 50

176. Bestykning, en. ;^ vbs. til be-
stykke

jl
(konkr.) armering. (det glatlø-

bede skyts udgjorde) for den langt over-
veiende Del . . Hovedvoldens . . Bestyk-
ning. G/SZ^rt5r64.JJ.55 7. Sal.II.974.

bestyre, v. [beisdy'rg] -ede. vbs. -else

(s. d.) ell. -mg (s. d.). (ænyd. d. s.; efter mnt.
besturen)

!) raade for; lede; styre, t.l) f be-

stemme retningen ell. stillingen af noget; 60
styre. *Kong Halvor bestyrer det Kna-
fende Ror,

|
Stærkodder de udspilte Seil.

'ram.(Rahb.LB.I.313). *Trolden . . hid har
bestyret min Gang.8a.Stærk.76. 1.2) (nu
næppe br.) have den øverste magt over (no-
get); raade for; have overledelsen af noget;

lede. Mon den er fri, der lader sig
bestyre af en Q,vinå.e?Spectator.249. hun
kan bestyre hundrede Ting paa eengang;
hun kan regiere — o et neelt hand.Ew.
IV.240. *Manden bør vist nok sin Gaard,
men ei sit Kiøkken hestyTe.Storm.Br.lO.

[| have (over)ledelsen af (arbejde, forretning
olgn.); føre tilsyn med; tage sig af ; sørge
for. (jf. bet. 2). Forfatteren vilde have
foretaget langt flere . . Forandringer ved
sine Arbeider, ifald han havde . . selv be-
styret denne VdgaveJ'AHeib.Sk.I.ii. De
fleste af disse Redskaber havde (Tyge
Brahe) selv udtænkt og bestyret deres
Forfærdigelse. jØrsi7JJI.i55. Ved hver
enkelt Tavle have vi forøvrigt angivet af
hvem Tegningen er bleven bestyret.^f-
tegninger tilFloraDanica. XIV. 40H. (1843).
18. jf.: han har bestyret det (0: arbejdet
paa præstegaarden) med en Indtægt af 26
Rdlr. aar\\g.Mall.SgH.527.

|| f staa i spid-
sen for som regering, en Naboestad, enten
Theben eller Megara, som begge bestyres
\e\.Sorreb.II.269. || om forsynets styrelse:

*Himlens Gud og Jordens Herre,
| Som

bestyrer Land og Yand.Reenb.1.396. en
Gud, som bestyrer alting i Verden med
sin Godhed og Ynsåom.JSneed.III.330.
*Du som opholder og bestyrer

|
alt Liv

fra Elephant til Myrer.Ew.II.114. (Urd)
bestyrede det Forgangne, den anden Ver-
ande . . detNærværende.sms<.F.584. Balle.

Bib.1.26.
II

om vilje, fornuft olgn.: For-
nuften er egentlig den, som bestyrer vor
Tænkemaade og Hand\inger.IIallager.BB.
50. *hvert Led af den Krop, vor egen
Villie bestyrer.0rsMF.ii6.

2) lede (arbejde, forretning osv.) for andre
ell. paa andres vegne; forvalte; admini-
strere, to eller tre Betieninger bleve ..

bestyrede af een Ferson.PAHeib.B.1.348.
ofte gjør . . Overtalelse af Venner, som
ere betroede til at bestyre (Chr.VI: handle^
Sagerne, Mange af dem, som ere satte til

Herskere, deelagtige i uskyldigt Blod.S<.

tEsth.16.4. Det var naturligvis nemt nok
at finde en Mand, som vilde bestyre Sa-

Serne derhjemme, mens jeg var ude.
hachm.STL.250. Tre unge . . Piger, og

en gammel lam Moder, bestyrede Ho-
telletsa.Fa^.iiS. || bestyrende reder,
^ den, der leder et rederis daglige forret-

ninger; korresponderende reder. Sal. X.939.

3) t sørge for, at en faar noget; skaffe.
Derfor har (gud) og her bestyret os alle

de Midler, som kan giøre os dygtige til

saa høit et Øiemeed.OGuldb.NT.105.
Bestyrelse, en. vbs. til bestyre. 1)

(nu næppe br.) til bestyre 1.2. en Huusfa-
der, som blot . . ved en klog Bestyrelse

af Tyende kunde . . være et opmuntrende
Mønster for andie.Ew.VII.lll. smst.VI.

270. mere konkr.: (han førte) selv sin Søn
om i de vigtigste Bygninger paa Gaarden
og gav ham saavidt muligt et Overblik
over den hele Bestyre\se.Sauch.I.24. || om
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et lands regering: (samtalen) gik mest ud
paa Politik og Danmarks indvortes Be-
styrelse.Ørst.Br.I.129. Heih.Poet.I.S08. jeg
anseer det for ønskeligt, om Folket fik

mere Deel i Landets Bestyrelse.jffosfo'.Jwt

28.
II
om forsynets styrelse: (den) redelige

Læge tilsidesætter . . al Frygt og Mistvivl

. . og overlader det Øvrige til høiere Be-
styrelse.Tode.Sr.1.48. efter Guds Villie, og
ved hans Bestyrelse. SaWe.Sife. 1.58. Ophol-
delsen og ^Qstjve\sexL.overslir.(SalmKus.).

Ijeop.EB.226.(sj.)konkr.,omgud ell. forsynet:

Saaledes har den vise Bestyrelse vildet

five (os) endnu dette til et Beviis paa
en Bogs Fuldkommenhed.OGttW6.Br.55.

11 om vilje, fornuft olgn.: Denne Lidenska-
bernes kloge Bestyrelse, under Forstan-
dens Herredømme, havde den meest vel-

giørende Indflydelse paa vor Aagaards
hele Yanåe\.BosenstG.(Bahb.LB.IL108). 2)

til bestyre 2. Indkomsterne af et Embede
anses for Hovedsagen, og dets Bestyrelse
ior en Bisa.g.PAHeib.U8.503. Husets Be-
styrelse var ganske overdragen vor Tante.
Gylh.IV.19. det Øieblik jeg modtog Be-
styrelsen af det Klitdistrikt, jeg endnu er
veå.Andres.Klitf.332. jj især konkr.: et af
flere personer bestaaende udvalg, der har le-

delsen af et foretagende, (nu især:) en for-

ening olgn.; direktion. De private Insti-

tuter, som under egne auctoriserede Be-
styrelser, hidtil have virket . . med Held.
BeglPhl8U.VIII.§61. en fuldstændig Re-
organisation af Theatrets Bestyrelse, navn-
lig saaledes, at denne kun kom til at be-
staae af kunstneriske Elementer.IZrz.XIU.
179. Formanden for den Forening, der
havde engageret mig (o: som oplæser),

indbød mig til at spise til Aften med Be-
styTe\sen.Schand.0.1I.87. Han kigger saa
indenfor i Banken og Aktiebryggeriet, —
der sidder han jo endnu i Bestyrelsen.
Font.A.19. Aeriii: Bestyrelses-medlem, -møde,
-valg ofl. Bestyrer, en. flt. -e. 1) (nu
næppe hr.) til bestyre I.2: styrer; leaer.
de Unges nærmeste Bestyrere enten ikke
kand eller vil arbeyde paa deres Beste.
Spectator.347. jf.: Skræderne ^var^ de rette

Ophavsmænd og Bestyrere af Klædermo-
den.Ew.VI.94. \\ regent; hersker, den
Kierlighed (undersaa-tterne) have til deres
'BestyTeT.Abrah.TG.12. (de) erkiende mig
(0: en fyrste) som deres retmæssige Be-
styrer, hvis Anordninger de skylde Ly-
åigheå.Bagges.NK.62. \\ om gud : hvorledes
en viis og god Verdens Bestyrer . . kan
tilstede, at saadanne Skrækkeligheder nu
og da finde Sted.Balle.Bib.I.30. Gud, alle

Tings Skaber og BestyTeT.Bagges.NÉ.114.

II
om leder af en festlighed olgn. (jf. bet. 2).

tlrz.D.1.82. Som Bestyrer af denne Fest
udbringer jeg et Hurra for Helten. 6roZÆsc/im.

1.417. 2) til bestyre 2: den, der (paa an-
dres vegne) forestaar en virksomhed; leder;
forvalter; direktør, den rige Bestyrer
for den vestindiske lldiJiiåe\.Ing.Levnet.II.3.

jeg vandrede ind i det v. Westenske In-
stitut, til „Bestyreren", den store Skole-
mand. Drac/im.Fagi. 28. Hun varetog ikke
længer Gaardens Drift . . Driften var over-
ladt til en BestyTex.AndNx.DB.146. Be-
styreren repræsenterer Husbonden paa
mindre Gaarde som Inspektøren paa større.

LandhO.II.222.
||

(sj.) om medlem af en
(forenings) bestyrelse: jeg er tilligemed flere

10 andre Herrer valgt til Bestyrer (af et sel-

skab) af mig personligt ubekendte Mænd.
Brandes.XIII.419. Bestyrer-inde, en.

[besdy(r)j'en8] til bestyre 2. hendes
Smag, som Bestyrerinde (nu: Direktriceji

for et Sommer-Skuespil-Selskab.Zfeift.Pros.
VII. 49. især om forstanderinde for skole

olgn.: Pont.LP.VIIl.258. (jf. Hus-, Skole-
bestyrerinde ofl.). Bestyrerske, en.
(sj.) d. s. I Korstogstiden var Kvinderne

20 . . ofte Bestyrersker af Lenene, under
Mændenes mangeaarige Fraværelse. FFed.
B.135. t Bestyring:, en. vbs. til bestyre.

1) til bestyre 1.2. Han udelukker hende
aldrig fra Huus-Sagernes Bestyring.S^ec-
tator^96. Regieringens fornuftige Besty-
ring.sms/.78. intet kand hændes os uden
Guds allviise Raad og BestyTing.Seidelin.
210. 2) {jf. SV. bestyr; „I daglig Tale."
VSO.) (besværligt) arbejde; umage. Der

30 er altid en Hob Bestyring ved Land-
væsenet. FSO.
bestyrke, v. [be'sdi/r^'ajff bestørke.

Holh.DNB.672). -ede. vb°s. -else (DL.Fort.
Drachm.E0.291) ell. f -ning (Sir.34.15(Chr.
VI). PMøll.II.153). (ænyd. d. s.; jf. ænyd.
bestærke fra ty. bestårken)

1) give styrke; gøre stærk. I.1) f give
(legemlig ell. materiel) kraft og modstands-
dygtighed; styrke; forstærke. Herren

40 skal . . mætte din siel i tørheder, og be-
styrke (1871: styrke^ dine heen.Es.58.11
(Chr.VI). en forstandig mand bestyrker
(1871: styrker^ smek.T?elteT.0rds.24.5(Chr.
VI). da disse (klokker) merkedes at sætte
Under-Bygningen i nogen Bevægelse, blev
Kirke-Muren midt paa, bestyrket med et

ziirligt Forspring mod ToTvet.EPont.Atlas.
11.114. Ved disse Krigstoge udrettede de
intet andet end dette: De . . svækkede

50 det Rige, de skulde hestyrke.Schytte.UB.
1.223. *Bestyrkes kan det svage,

| For
Sot er hægeåom.Grundtv.SS.V.63. \\ sikre

mod angreb ved anlæg af fæstningsværker
olgn.; befæste, en høy M.uur, som han
bestyrkede med gode TaaTne.Holb.DII.I.
60. bestyrke Staden med fleere Fortifi-

ca.tioneT.sa. Hh. 1.177. jf.: et Compagnie I

Soldater til Bestyrkning af (staden).sa.DH.

III.370.
II
forstærke (en hær olgn.). (han

60 bragte tropper) til samme Krigshærs Bestyr-
ke\se.Holb.Hh.II.181. VSO.\\refl.: ruste sig
til krig. bestyrk (1871 : styTk) dig til krigen.
2Krøn.25.8(Chr. VI). jf. smst. 25.11. Kong
Erik (lod) anholde om Stilstand . . det var
kun for at bestyrke sig paa nye imod Danne
mark.Holb.DH.II.445. jf.: *I Polemik er
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mange Godtfolk Tyrker. | Den, der er

klog, itide sig hestyrker.Hrz.D.II.230. 1.2)

(især O, jf. dog Feilb.) overf.: give (aande-

lig ell. moralsk)' støtte ell. kraft; styrke;
6e/'cesfe.handbestyrkedefiSZi .-befæstede)

Guds-dyrkelsen i de uretfærdiges dage.
Sir.49.4{Chr.VI). (du skal) for at bestyrcke
mine Sager desmeere, strax gaae til . . Per-
nille med denne Penge-pung.Ifo/6.r2/&.
IV.5. Valdemar ..havde bestyrket sit ven-
skabelige Forhold tU den holsteenskeGreve.
Molh.DH.II.301.

II
nu især bestyrke i

(noget), gøre sikker, fast i overbevisning, tro;

bevæge til at fastholde forsæt; tilskynde;
opmuntre. *Lad alt det Gode, du vil

five, I

Min Sjæl bestyrke i din ¥Tjgt.Salm
Tus.390.5. Jeg vU være dig Mand for, at

iiand skal blive forliebt, thi jeg selv skal

bestyrke ham åeri.Holb.llJ.1.7. Jeg kunde
nok merke . . at hun blev vred, udi hvil-

ken Taneke jeg siden er bleven bestyrcket.
sa.Vgs.IV.3. Ew.VI.12. »Alle Helgene

|

Bestyrke Eder i det fromme Forsæt.^re-
dahl.V.146. (han) fandt det bedre ved sin

Tavshed at bestyrke Byfogden i hans Tro,
end ved Benægtelse mulig foranledige en
Undersøgelse. GroWsc^m.J.i 07.

||
(nu næppe

br.) refl. hun bestyrkede sig i dette For-
sæt. (??/Z&.J.i50.

2) G) give (yderligere) bekræftelse
j)aa rigtigheden ell. gyldigheden af (noget);

bekræfte, han bestyrkede hvad den En-
gelske Gesant havde a.ttesteTet.Holb.IIelt-

%nd.II.205. Dersom dette her var min
Hovedsag, da kunde jeg let bestyrke det
med overtydende Exempler.£'i<;.FJJ.i75.
(de) bestyrkede . . den mundtlige Aftale
med Skrift, Hænders Underskrift, ved-
trykte Seg\.Schytte.lB.I.52. Vidner vare
da ikke nødvendige for at bestyrke Troe
og Love.Mall.SgH.453. *(han) dyrt med
Ed bestyrker,

|
At tro i Sandhed og i

Aand
|
Trefoldig Gud han dyrker.Ing.VSt.

63.
II
nu især (if. 1.2^ om tanke, mening,

formodning olgn. (oftest m. tings-subj.). Min
Mistanke blev hestyrket.Holb.BarsJ.4.Bag-
ges.L.II.177. (Staffeldts poesi) synes da gan-
ske at maatte dreje sig om sig selv . . Og
Formodningen bestyrkes, naar man læser
Epigrammet.jBrandes.J.5.97. Mistanken var
bestyrket ved overmaade svage Indicier,
men om hans Skyld kunde der ikke her-
ske T\ivlOBung.SS.67.
bestyrte, v. [be'sdt/rda] (f bestyrtse.

Fram.Stærk.185. Grundtv.Udv.1.119). præt.
-ede

;
part. -styrtet ell. f -styrt (Pamela.1.29.

42) ell. t -styrts(it(Holb.Hh.I.50. Bagges.
NK.57) ell. t -styrst (Tullin.1.160. Bagges.
1.216). vbs. -else (s. d.) ell. f -nmg(VSO.).
(part. bestyrtst laant i slutn. af 17. aarh.
(JMonrad.Selvbiografi.(udg.l888).105) fra ty.

bestiirzt, jf. nt. bestort, bestiirt samt sv.

bestort; bestyrte næppe ældre end beg. af
18. aarh.( Wing.Cuii.72), efter ty. bestii'rzen,
€gl.: omstyrte, faa til at falde || nu kun i

verf. part) 1) f gøre forvirret, rystet ved et

pludseligt, stærkt indtryk; bringe ud af fat-

ning; forfærde. 'Bestyrte.Moth.S900. *Dit
Ord, o Fremmede, var stort og herligt

; |
Men

det bestyrter os.Eiv.V.176. *feige og sva-
ge

I

De let kan hestyrtses.Pram.Stærk.248.
Pram bestyrtsedes ved at høre, at jeg var
i Begreb med at gifte mig.Bagges.DV.X.
402. Folket, hvem Rygtet høilig bestyrt-
seåe.Grundtv.Saxo.11.265. 2) (især &, jf.

10 dog Feilb.) part. bestyrtet brugt som adj.

:

rystet; forfærdet ; (nu især) stærkt for-
bavset. Hans Venner blefve bestyrtzede
ofver denne AUarm. Wing.Curt.72. (de fandt)
en Mand siddende udi hvide Klæder ved
(graven og blev herover) bestyrtede. Holb.
JH.II.218. *Vor Styrmand stod bestyrt,

med Hænder sammenføjet,
|
Forølemte all

sin KuvLSt.Falst.0vid.28. Ew.V.51. Der
denne Lyd hørtes (o : paa pinsedagen), kom

20 Mængden tilsammen, og blev bestyrtet
(Chr.VI og 1907: torvirret).ApG.2.6. Da
han fik at vide,' du var gift, blev han me-
get hestyrtset.Hrz.I.281. „Naar Din Bro-
der vil ride med, er det da mest passende,
at han rider ved Siden af Dig . . Det er
mit Ønske, Alvilda, hører Du." — „Det er
mit Ønske kun at have Rideknægten med,"
svarede Komtessen. Generalen saa bestyr-
tet paa Greven.Schand. UM.202. (han hørte)

30 Skrig fra en af Rønnerne og Larm ai

væltede Stole, han stansede bestyrtet.-4n<J

Nx.PE.II.219. CP Bestyrtelse, en. (\
Bestyrtselse^. vbs. til bestyrte; det at blive

bestyrtet; skræk; forfærdelse ; (nu især)

forvirring ;
(stærk) forbavselse. Be-

styrte\se.Ew.V.66. *Forfærdet jeg stod
..

I
Men Vrede Bestyrtselsen hastig

hort\og. Pram.Stærk.68. Med den trufne
Samvittigheds Bestyrtselse og Skræk over

40 at være greben paa fersk Gærning brast
hun i lydelig Grsidid.PMøll.II.23. (hans)
gaadefulde Død vakte ..stor Bestyrtelse
i hele Omegnen.Winth.Nov.47 . paa given
Foranledning kunde jeg ikke lade være
at svare, at jeg ikke var Katolik. Der
blev en Stilhed, en Bestyrtelsens Pause.
Brandes. XI. 62. Pludselig kastede han
Kurven fra sig og styrtede ud af Salen.
Der blev almindelig Bestyrtelse (1. udg.:

50 Uroj. Et Par Damer skreg op.Pont.GA.23.
Den store Ulykke, der ramte Udvandrer-
Dampskibet . . blev overalt modtaget med
Sorg og Bestyrte\se.BerlTid.^yBl905.M.2.
sp.6.

bestændifi^, adj. se bestandig.
CP bestænke, v. [be'sdæixV^] -c^e ell.

(nu sj., poet.) -te (Oehl.Øen.(1824).III.254.
Heib.Poet.IV.52). vbs. -ning ell. (nu 1. br.)

-else (Hebr.10.22). {ænyd. d. s., jf. sv. be-
60 stanka) gøre (let) fugtig ell. vaad ved at

stænke med vædske; overstænke, jeg vil

vande min bedste Urtegaard, og bestænke
mit Bed.Sir.24.36. (Maria) bestænkede
(Jesu fødder) med Salv e. Holb. Kh. 15. De
smaa rislende Bølger . . bestænkte mig .

.

med deres Ferler.Bagges.Skudd.31. *nu med
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Rosenvand hun ham bestænker. Paiilf. i[7.

244. Schand.SB.189. \\ spec. om overstænk-

ning med blod olgn. som religiøs handling

(som offer ell. renselse). Blod af Øxne og
Buike . . hvormed de Urene bestænkes
(1907 : Blodet . . stænkes paa de besmittedej.

Hebr.9.13. Brors.53. *Gaa, sving dit Sværd,

I
Med Olafs Blod vore (o: asernes) Altre

bestænk!
|
Da skal du sidde paa Valhals

'Bæiik..Oehl.L.I.43. især om renselse v. hj. af
vievand: Martin bad og bestænkte (Jiøjen)

med helligt Vievand. Ing.EF.I.140. Troels

L.XI.S6.
\\
(nu l.br.) overstænke med mudder,

snavs olgn.; tilsøle; tilstænke, (de løb)

Eaa de store Steene (i gaden), for ikke at

estænke deres sviMede Strømper. Holb.

LSk.II.l. Heib.Poet.IV.52. overf.: (det an-
saas) for en æreløs Handling . . at be-
stenke sin Kaarde med qvindeligt Blod.
EngeM.qvindekj.195. VSO.
t bestævne, v. -ede ell. -te. {ænyd. d.

8. ; dannet af stævne, inst Xinder paavirkning

af bestemme
|i

især i perf. part.) fast-
sætte ell. bestemme tid og sted for et møde.
her er det Sted, som er bestevnet til Sam-
tale imellem os.Holb.Mase.III.1. Jeg priser
hans Accuratesse, at møde til bestævnte
Tid og Time.sa.iJsynl.III.4. \\ m. person-

obj.: sætte stævne. Feilb.(Angel).

»estøde, V. [be'sdø-'åa] -te. vbs. -ning.

{efter nt. bestoten ell. ty. bestossen; fagl.)

afhugge, afglatte kanterne af noget \\ (snedk.,

nu l.br.) afglatte enderne af et arbejdsstykke

med en (be)stødhøvl; høvle over endetræ;
støde. VSO. OrdbS.

\\
(boatr.) afglatte de

færdigstøbte typer v. hj. af høvl, fil olgn.

Selmar.^15. Uestad-'fil, en. ('Bestødsfil.

S&B.). (efter ty. bestossfeile; smed.) meget
stor firkantet grovfil; armfil. Wagn.Tekn.220.
-høvl, en. ('Bestødshøvl.Z^o^er.^. (efter ty.

bestosshobel; snedk., nu 1. br.) høvl til høv-

ling over endetræ; stødhøvl. D&H. Bested-
ning^S-bord, et. (bogtr.) „bord", hvor ty-

perne (efter støbningen) afglattes. Selmar.''

15.

besteve, v. [beisdø-'vo] -ede. vbs. -ning
(s. d.). (ænyd. d. s.; efter ty. bestauben, be-
ståuben) 1) O (nu 1. br.) dække med
et lag af støv olgn.; overstøve ; tilstøve.

en Figur, som skylder sin Oprindelse til

en eneste elektrisk Gnist, meddeelt en
Harpixskive, hvilken man siden bestøvede
med B.exemeél.Ørst.III.141. *vor Søster-
kage, bestøvet

|
med det hvideste Sukker.

Oehl.SII.57.
II

især i part. bestøvet brugt
som adj.: dækket af støv ; tilstøvet; støvet.
et gammelt, bestøvet Pergament.5trcA;ner.
Tr.l36. *Mit Spyd bestøvet i Hallen staaer,

I
Og rustent hænger mit Pandser. Oe^Z.

HE.116. en Ridder, aandepustende, svedig
og bestøvet, traadte hurtig må.Blich.IIl.
72. PalM.III.20. overf.: Pedanterne har
sat hinanden Stevne ..01 bestøvede Søn-
ner af Italiens forsunkne Stæder. Æm;. Fil.
128. 2) (bot.) befrugte ved overførelse af
hlom^terstøv paa støvfanget (ægmunden) en-

ten fra samme blomst (selvbestøvning) ell.

fra en anden (fremmedbestøvning), (især i

pass). Blomster, der bestøves ved Vindens
E.iæ\p.Warm.Bot.583. Haarene i Bioster-
røret (visner), saa at Insektet kan slippe

ud og med det medbragte Støv bestøve
en anden Blomst./SaZ.JJ.977. Bestøver,
en. (bot.; sj.) til bestøve 2. smaa, sorte
Biller . . er disse Planters vigtigste Be-

10 støvere. Frem.DN.585.
bestevlet, adj. [be'sdou'la^] (efter ty.

bestiefelt; O, især spøg.) forsynet med støv-

le(r); som har støvle(r) paa. Den bestøvlede
Ka.t.Oehl.Tieck.3. Ing.P0.II.121. *rasende
han løfted

|
Sit bestøvlede Been,

|
Han spar-

kede til I'igen.Winth.IIF.272. Ind traadte

den unge Pige, bestøvlet og paaklædt 1

en .. pæn Fignrliaahe.Schand.VV.153. jf:
Digterværkerne bliver rimet Tankedrøft-

20 ning og deres Helte bestøvlede Ideer.

Brandes.IV.174.
Bestøvning, en. vbs. til bestøve, især

(bot.) til bet. 2. Bestøvningen (pollinatio),

den Akt, hvorved Støvet udstrøes af Støv-
knappen . . og hvis Virkning er Befrugt-
mngen.Drejer.BotTerm.180. det store Be-
frugtningsværk : Bestøvningen ved Insek-
ternes Hjælp af Engens tusinde Blomster.
Frem.DN.579. (egene har) blomstret og nydt

30 Bestøvningens Sødme. Fleuron.DTN.203.
kunstig bestøvning, (gart.) befrugtning ved
kunstig overførelse af støvkorn (mods. na-
turlig bestøvning, v. hj. af insekter, vinden
olgn!). Bentz.Stg.100. Sal.II.978.

O besudle, v. [be'su9'l9 ; '-su-'81a] -ede.

vbs. -ing (vAph.(1759). Brandes. III. 389.

JLange. 1.303). (ænyd. d. s.; fra ty. besu-
deln) 1) (nu 1. br.) tilsøle med skarn, snavs

olgn.; gøre snavset; grise til. et besudlet

40 'Kldiåehon.Holb.Ep.I.S. *der laae jeg blo-

dig,
I

Ja blev fra Top til Fod
|
Besudlet

i mit 'Sioå.Stub.28. Ingen maae lade sit

Vand inden Borde . . ej heller besudle
Canoner.SøkrigsA.(1752).§613. I smudsigt
Veir blev Gulvet gandske besudlet af

Huusfolkenes og Giesternes skidne Fød-
der.Engelst.Qvindekj.56. ved Lygteskiæret
skimtede Byfogden en væltet Vogn. Kon-
torfolkene ilede ud og fandt en Mand,

£K) helt besudlet iAnsigtet.Sc/iand.jP.ii3. denne
vældige, af Fluer besudlede Lysekrone.
sa.SB.246. refl.: *Jeg mig ey med Bleck-
skiderj

|
Besudle vil.Sort.Poet.39. *Den

Finger . .
|
Maa nu besudle sig med Blæk.

Winth.SS.i. 2) (overf; især højtid.) gøre

uren, vanhellig (ved en urigtig handling

olgn.); sætte plet paa; besmitte. Hånd be-

sudler (1871: vil besmitte; sin siel ved
fremmed mad.Sir.40.33(Chr.VI). *(Frejas

60 læber) Skulde nu frækt besudles af ækle
'Yro\de^js.Oehl.Na.290. *Det helHge Kirke-
gulv skal ei besudles

|
Med . . B\od.sa.AV.

75(jf. bet. 1). lade tydske Fuskere besudle
vor Scene med deres usle Fjælebodskun-
steT.Heib.Pros. VI.255. *aldrig havde noget
Stygt besudlet |

hans barnSg-rene Sjæl.
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Schand.TJD.21. besudle sine hænder med
blod, udgyde (især: uskyldigt) blod; hegaa
drab. YSO. Brandes. X. 43?'. jf.Holb.Sat.I.
A4^. refl. (nu 1. br.): To, der havde be-
sudlet sig med særdeles Misgierninger.
Grundtv. Saxo. III. 141.

||
(speeT) omtale i

stærkt nedsættende udtryk; kaste smuds
paa. han besudler en Hædersmands Min-
de, han krænker Gravens Freå.Kierk.XIV.
114. Brandes.III.271.
besnkre, v. -ede. {efter ty. bezuckern;

nu næppe br.) overstrø med sukker; gøre
sød; sukre; især i perf. part. brugt som
adj.: (sukker)sød. (især overf.). *Verdens
Vellyst-Skaal,

|
Hvor i hun (o: verden)

recker dig besuckred giftig ^?erme.Sort.
PSkan.85.*YeneTis besuckred Snaek.smst.9.

t bestnmme, v. (ogs. besumre^. ^ede.

refl.: sunde ell. summe sig. besomre (an-

Moth.8943. *besvar det Spørgsmaal jeg
dig gdiV. Wess.37. Vi saae os . . tvungne til

at besvare disse Handelstilbud med vore
Stokke.Bagges.L.II.122. At besvare eens
Spørsmaal med et Nik, med Latter, med
Taushed-F/SO. Denne diærve Tale maatte
(han) tvinge sig til at besvare koldt og
roligt. Molb.DB. II. 326. Heib. Poet. X. 222.
*Den Ild i Dit Blik kan jeg ikke forstaa,

10
I

Din Bøn tør jeg ikke besvare.J)rac/i»».

UB. 148. besvare (et spørgsmaal) be-
kræftende, benægtende, med ja, med
nej olgn. I jf.: (adverbia) Interrogandi ..

kan besvares med et Adverbium af de
andre slags.IIøysg.AG.100.

\\
(spec.) give

fyldigt (udtømmende, tilfredsstillende osv.)

svar paa noget; især m. h. t. problem, eks-

amensopgave olgn. *Tænk, naar engang er
løst hver jordisk Gaade,

|
Besvaret hvert

dre sige besomme) . . sig.nøysg.S.224. 20 Hvorfor, jeg grxmded' ipasi.SalmIIus.811.2
besomre eller betænke sig paa Svar.
smst.64.

besvangre, v. [beisvai^'ra] -ede. vbs.

-else (Forordn.^/sl?34. Pont.LP.VII.57),
-ing (aMich.T.186). (ænyd. d. s.; efter ty.

beschwångern) gøre frugtsommelig, svan-
ger; især (jur.) gøre (en kvinde) frugt-
sommelig uden for ægteskab. En Kiøb-
sted Jomfrue kand aldrig miste sin Ære

;

selv om jeg var villig til at besvare eller
dog svare paa hans BTeye.Kierk.III.215.
Kaalund.169. (jeg) gik op, besvarede de
skriftlige Opgaver (o : ved teologisk eksamen).
Schand.0.1.141. Adgangen til at deltage i

Konkurrencen . . staar aaben for enhver,
som paa den Tid, Prisopgaven besvares,
ikke er over 30 Aar. Umversitetsprogr.Nov.
1917.249.

II
(nu næppe br.) om indvending,

naar hun blir besvangred, falder en bonde 30 beskyldning olgn.: imødegaa; svare paa
Konne i Barselseng og Føder Barnet.Holb
Hex.IV.l. Engelst.Qvindekj.53. et uden-
for Ægteskab besvangret Fruentimmer.
Lov^<>hl866.§194. skal jeg holde Bryllup i

Smug, som en Bonde, der har besvangret
sin Bmå.Schand.IF.194. jf.: Hun tager
Vandfaldet i Favn, sitrer under dets Pust
som under en BesYangring.SMich.T.186.

a(især poet.) uegl. *en Green, som, naar

Moth.8943. Paa denne Maade besvares
(indvendingerne) af BTOQi]amandi.Exo.(1914).
1.30. (spec.:) besvare Antegnelserne i et
Regnskab. F/SO. ('se ndf. u. Besvarelse^.

||

(uegl., sj., især poet.) m. subj., der ikke be-
tegner en person, med hæftig Gjøen be-
svarede (lænkehunden) deres Banken paa
FoTten.Gylb.(1849).lV.21. jf: *Raab, som
syvfoldige Gienlyd hesvarer.Pram.Stærk.

en først er hærdet
|
I Nastronds Ild, kan 40 124. (m. overgang til bet. 2 :) *Venlige Klip

dræbe dig . . Og er det kun en Slummer,
I

. . en venlig Drøm om Kampe,
|
Som

Spyd besvangres med i Nastronds Flam-
mer?

I
Ha den, de fælde, vaagner ei i

Yalhal.Ew.V.8. især: give frodighed,
vækst, kraft. *(en gud, der gør) At Vin-
ters Haab og Sæd blant Kupper spirer
op,

I
Og traadser Vind og Soel med en

besvangret To^.JSneed.I.152. *(foraars-
solens) Kraft besvangrer Hæggens Knop. 50

Storm.SD.104. AKohl.MP.III.156.\\ia overf.

:

fylde (ens sjæl) med nye, inspirerende tan-
ker; befrugte, denne Historie besvang-
rede mig med allehaande Tanker . . men
de fleste af dem kom ikke til Verden.
Blich.II.445. Eensomhedens Magt besvang-
rer hans Sjel med FomnåTmg.Kierk.V.185.
O besvare, v. [be'sva-ra] besvare.

Høysq.AG.100. -ede ell. (sj.) -te (Heib.Poet

per . .
I

Hører mit Haab, og udbreder min
Glæde!

|
Yndige Skove, besvarer min

'Fxjdi.Eto.y.45. 1.2) (nu næppe br.) m. per-
son-obj.: give (nogen) svar paa spørgsmaal
olgn.;SV are.PAHeib.Sk.II.167.*Jeg spurgte
først; jeg selv maa først besvares.H^et6.
Poet.I.178. *sit Uhr da han

|
Tager op paa

Stand,
I

Saa jeg selv mig kan besvare.
smst.VII.226.

2) gengælde en handling ell. følelse med
handling ell. følelse af samme ell. tilsvarende
art. *du min Ømhed kun besvarer

| Med kold
. . STpot.MCBruun. (Rahb.Min.1795.II.369).
Han besvarede alle de Skaaler, som man
drak ham til. 750. besvare Grovhed med
Grovhed.smsf. Herredsfogden besvarede
Bukket med et ligesaa åyht.Blich.(1846).
VI. 88. *(hun) besvared | Min Sang med

^ ^VY - ^
Smiil, og mine Kys med Kys.Prt?M.X)rt/aÆ.

VIIL316). vbs. -else (s. d.) ell. -ing (s. d.). 60 8. *Besøg med Gjenbesøg besvaret bli'er

(jf. SV. besvara, ty. beantworten)
t) give svar paa et spørgsmaal olgn.;

aengælde en ytring (der kræver ell. foran-
lediger et svar) med en ytring af samme ell.

tilsvarende art. I.1) m. tings-obj.: svare
paa (spørgsmaal, henvendelse, brev osv.).

PalM.IV.19. Dronningen besvarede næppe
Mademoiselles Hilsen. Schand.IF.149. jf.:
*(jeg) Seer dig i Øiet, som smilende skin-
ner,

I

Trykker din Haand, som besvarer
mig (o: mit haandtryk) -varm. Heib. Poet. I.
364.

II iii besvare ij endens ild olgn.
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Hrz.D.IY.60. Rist.EB.156. jf.: de Kano-
ner, der besvarede Forfølgernes Skib.

Blich. 11.40. besvare salut olgn.Wolfh.
MarO.518. Skibe kom og gik, Kanonerne
hilsede Fæstningen og bleve igjen be-
&\SiVGåe.B:CAnd.DB.234.

3) t være overensstemmende med; passe til;

svare til. Navn og Daad ikke altid be-
svarer hmsLnåen.Nysted.Rhetor.61.

CP Besvarelse, en. flt. -r. f Besva-
ring, en. flt. -er. {vbs. til besvare, især til

bet. 1.1 ; Besvaring betegnes af VSO. som
„ei meget brugeligt") handlingen at be-

svare; ogs. (konkr.): svar. Besvarelse.
vAph.(1759). Kierk.XII.190. de i dette

Brev fremsatte Spørsmaal, som de givne
'BQSva.Tingex.Langehek.SA.lS. VSO.

||

(spec.) løsning (paa problem olgn.); svar
(paa opgave olgn.). forelægge ham en astro-

nomisk Gaade, ved hvis Besvarelse det
skal vise sig, at . .Kierk.V.30. *(Homo) for-

drer af sin Søn bestemt Besvaring ('co

Erfaring^
|
Af hvert et Punkt i Gramma-

tikens Codex.PalM.IV.43. konkr.: De ind-
leverede Eksemplarer af Besvarelserne
(o: af prisopgaverne) indlemmes i Univer-
sitetets Arkiv. Universitetsprogr. Nov. 191 7.

249.
II

(nu næppe br.) imødegaaelse ell.

svar (paa beskyldning, kritik olgn.). de
haarde Critiqver, som han underkaster
vores Opførsel, ere alt for u-fordøyelige
for at kunde gaae bort uden Besvaring.
Spectator.303. Holb.Ep.I.ll. ji7.;Besvarings

Tale (o: om en advokats replik under en
procedure).Riis.ÆD.E4^. spec. om imødegaa-
else, modbemærkning til (en revisors) paateg-
ninger i et regnskab: Et Regnskab med
sine Antegnelser og Besvarelser. F<SO.

besvige, v. [be'svi-'qa] præt. -sveg;

part. -sveget ell. (sj.) -sviget (Kierk.IV.193).
vbs. -else. {ænyd. d. s., fsv. besvika; fra
mnt. beswiken) 1) ved svig (list, uærlig-

hed) indgive en falske forestillinger ; bedrage

(1); bedaare; vildlede, det er ikke got,

at der efterlades een mand af (jøderne),

hvilke, om de gives løs, kunde listeligen

besvige (1871: bedaare^ al \oTden.Jud.
10.22(Chr.VI). *I Verdens Lyster viger I

I
Bort alt det mig besviger IZin^'o.PO. || nu

kun (bibl.) i forb. besvige med sine læ-
ber, føre svigagtig tale. Bliv ikke letsin-

digen Vidne imod din Næste; og du skulde
besvige med dine Læher?0rds.24.28. smst.

20.19(Chr.VI). jf.: Slaa en tiener med
hans øverste ved mine læbers besvigelse
(1871: Svig).Jud.9.12(Chr.VI). samt: *Dig
favner trygt en fuldtro Ven,

| Hans Læ-
ber ej hesvige.Grundtv.SS.IV.415. 2) ved
svig (list, uærlighed) berøve en noget, der
tilhører ham, ell. forholde ham noget, der til-

kommer ham (især m. h. t. penge). 2.1) (nu
kun højtid., bibl. ell. jur.) bedrage (2);
narre; ogs. (jur.) spec: bedrage en for-
dringshaver. Tatere, som omløbe og be-
svige Folk med deris Bedrageri, Løgn,
Tyveri og Troldom.Z)I,.5—^0—5. Du veed

Budene : du skal ikke bedrive Hoer . . du
skal ikke tale falsk Vidnesbyrd; du skal

ikke hesvige.Marc.10.19. I (o: menigheden)
giøre Uret, og besvige (1907: plyndrej,

og det Brødrene, i Cor. 6. 8. bruge samme
Konstgreeb, som man mumler om at De
skal have brugt, for at besvige Deres Cre-
ditorer. PAHeib. Sk. III. 109. Besvigelserne
mod Søllerød Kommune. BerlTid.^yiol906.

10 M.3.sp.2. SaUII.811. \\ m. præp. ell. adv.

:

besvige en for noget, f besvige en noget
fra. (hvem der) svigagteligen afhænder sit

Gods tU nogen . . til at besvige sine Cre-
ditorer deris Betalning ira.DL.5~14—54.

VSO. Vee den! der opæder Enker og
Faderløse, og besviger dem for deres Arv.
Kierk.III.231. dersom jeg har besveget
nogen for noget (1819: foriordelet nogenj,

da giver jeg det fire Fold igen.Luc.W.S
20 (1907). II t m. hensobj. besvige Kongen

sin Told. F/SO. 2.2) (jur.; nu kun som vbs.)

m.tings-obj.: tilegne sig ell. tilbageholde
(noget) paa bedragerisk vis. Justitz-Cas-
sens Indkomster af Skiftebrevene bleve
\)esvegiie.Stampe.I.431. de særlige Straffe-

bud for Besvigelse af Told-, Stempelpa-
?ir-. Postintrader, Tiendesvig o. s. y.Goos.
1.509. 3) t skuffe den tillid, der bliver vist

en; svigte; svige; m. person-obj.: dem,
30 som vilde besvige (1871: efterstræbej os

(o: Artaxerxes).St.tEsth.l6.14(Chr.VI). *Du
har en Søn

|
Forledt paa Kampens Dag

sin Fader at
i

Besvige. Hauch.DV.^ 1.122.
m. tings-obj.: *Mænd, som ei Pligt eller

Love hesvige.Pram.8tærk.l90. *en saadan
utro Tjener

|
Sit Kald besviger.Bredahl.I.

146. t besvigelig, adj. {ænyd. d. s.) fuld

af svig; bedragerisk, (afgudsbilleder) ere
forfængelighed, ja en meget besvigelig

40 gierning (1871 : bedragerisk Værkj.Jer.iO.
15(Chr.VI). VSO. MO.
besvigte, v. [be'svegfia] -ede. (jf. ænyd.

besvigte, bringe til tavshed; efter ty. be-
schwichtigen (jf. nt. beswicht(ig)en^, afnt.
swichten, stille, dæmpe; oprindelse uvis; sj.)

(forsøge at) bringe (uro olgn.) til ophør;
stille; dæmpe, (han) Besvigter sin Kval.
Bosenk.ES.11.101.
besvime, v. [be'svi-'ma] (f besvimme.

50 Solb. Ul.1.2. sa.HP.I.6.Robinson.I.253). præt.
-ede ell. (spøg.) -svam [-'svam'] (AlbHansen.
DalbyPræstegaard.(1866).17) ;

part. -et. vbs.

-else (s. d.). {ænyd. d. s., fsv. besvima (jf.

glda. beswime, afmagt); fra mnt. beswimen)
miste bevidstheden i kortere tid (p.gr. af
legemligt ildebefindende ell. sjælelig paavirk-

ning); falde i afmagt; daane. Dronnin-
gen sank ned og skiftede Farve, idet hun
hesvimede.St.tEsth.15.6. Ey, Gud bedre

60 mig! faaer Fruen ondt? hun vil, min Troe,
hesvimme.Holb.DR.III.7. (hun kunde ikke)

taale at see et uægte Barn uden at he-
svime.Ew.VL230. Syn, Bevidsthed forlod
mig — jeg hesvimede.Blich.(1846).IV.213.
Hostr.T.193. hun var nær ved at besvime
af Txddt\xed.8chand.TF.I.263. sjældnere om
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dyr: Den eene af de to forreste (heste) be-
svimede, eller lod til at besvime, og blev
altsaa spændt iva..Bagges.L.I.323. *skræde-
ren nede i grøften laa,

|
hans næse den

var saa grimet,
|
da soen kom og dette

saa,
I

da havde hun nær besvimet. Fise.

II
(sj.fpoet.) om kræfter, evner olgn.: svinde.

Hvis Du — havde følt dit Haab, din Kraft
besvime. Pa/ilf.filfO. j. || perf. part. brugt

som adj., især i forb. som være, ligge be-
svimet olgn. kom og hielp mig op igien
, . Jeg har været hesyumet.Holb.uHH.IL
8. (han) blev skutt med en Piil i sit Laar,
saa hånd halv besvimet knap blev hengende
paa sin E.est.EPont.(KSelskSkr.IL118). han
laa besvimet paa gulvet

j Besvimelse,
en. (f Besvimmelse. Pamela.I.30). flt. (1. br.)

-r. vbs. til besvime; tilstanden at være be-

svimet; (kortere) anfald af bevidstløshed; af-
magt (hun sank) ned af Besvimelse.sif.f

Esth.15.13. (han) laae en halv Time i Be-
svimmelse.IIolb.Hex.1.4. *Jeg er saa bange
for, at Helten skal forsvinde,

| . . Naar
Grete vogner op udaf Besvimelsen. Wess.
58. Udmattet af den sidste Nats Besvi-
melser (nu: Besvimelsesanfald^ havde jeg
neppe Kræfter nok tU at stige i Vognen.
Bagges.L.1.49. Panum.58. || falde (sj.

synke. Pamela.I.SO) i besvimelse, be-

svime. IIostr.T.193. jf.: hvad om Byefog-
dens Kone i Bergen dømte i Raadet, iste-

den for hendes Mand . . maaskee Lov-
kyndigheden ikke endda vUde tabe saa
meget derved, ogRetfærdigheden sieldnere
falde i Besvimelse.-Ba^'^'es.iVjBr.^P.

||
sjæld-

nere om lignende anfald hos (hus)dyrene:
LandbO.I.261.
O besvogre, v. [be'svå-'qra; -'svmq'ra]

-ede. vbs. -else (VSO. MO.) ell. -ing (Saa-
by.''), {ænyd. (part.) besvogret; efter ty.

beschwågern)1)('wMs/.jre/?.besvogre sig
(sjældnere besvogres. E.olb.Hh.1.14. Ing.
EF.II.187), næsten kun om forhold ml. mænd

:

komme i svogerskab med en anden (som
svigersøn, svoger ell. svigerfader); blive be-

svogret med. Salomo besvogrede sig med
Pharao . . og tog Pharaos Ti2L\^er.lKg.3.1.

besvoure sig ssimmeTi.Moth.S977. (han lod

sig) overtale at . . besvogre sig med det
Bayerske iiu.viC.IIolb.Anh.97. Jeg kunde
jo bringe mit Huus i Ulykke med at be-
svogre mig med (o : give min datter til) en
Person, der opvækker sig en Fiende efter
en anåen.sa.LSk.1.3. Det er s'gu dog bedre
(for jøderne) at besvogres Sdt med de
Christne, end have dem til Uvenner.Jno.
EF.11.187. MO. D&H.

\\
(si.) overf.:

træde i nærmere forbindelse (med). *det var
klogere,

|
Om jeg . . | Forsøgte paa, mig

at besvogere
|
Med Eders literaire Maaneds-

skrifi. Hrz. D. III. 46. 2) part. besvogret
brugt som adj. især om en mand: som staar
i familieforbindelse med (nogen) gennem
ægteskab. Om nogen, som ere hin anden i

andet Leed, eller andet og tredie Leed .

.

beslegtede, eller i samme Leede besvog-

rede . . avle Børn (sammen).DL.6—13—13.
IIolb.Paars.118. den Paastand, at Ingeborg
skulde være hendes (o: sin) Gemal be-
svogret i forbudne Gva.åev.Engelst.Phil.21.
OeM.T.170. Slægtninge eller Besvogrede
i op- og nedstigende lAme.Goos.I.176. jf.:
Er vi (o: Danmark) ikke besvogret med
Verdens mægtigste Lande (o : gennem kon-
gehuset).Drachm.HI.153. \\ (sj.) overf. der

10 er intet Videnskab, som jo er besvogret
med anåTe.Holb.Ep.IV.156. jf.VSO.
Besvær, en, et. [be'svæ-V] uden flt.

{ænyd. d. s.; fra mnt. beswer ell. ty. be-
schwer; egl. vbs. til I. besvære; nu især i

faste forb. uden art., ofte efter præp.) 1) \
(jf. 1. besvære i) konkr.: (tung) genstand,
aer lægges paa noget for at tynge det (holde

det i presse); vægt. (man) lægger Besvær
paa (den sammenlimede glasplade) og tør-

20 rer en 'Dag.Stochholm.Foto.108. 2) til I. be-
svære 2. 2.1) (jf. L besvære 2.1 ; især relig.)

hvad der tynger ell. trykker sindet; (alvorlig)

bekymring; byrde. *(Kristus) Giver dig
Hvile for Verdens BesvæT.SalmHus.130.4.
*Saalænge jeg paa Veien er,

| Jeg maa
vel taale dens Besvær.sm8t558.^. 2.2) til

I. besvære 2.3: anstrengelse (især ved
tungt legemligt arbejde); møje; umage
(jf. ogs. Aandedræts-, Fordøj elsesbesvær^;

30 især efter præp. (sadlerne var) saaledes ind-
rettede, at Jomfruerne kunde sidde deri
paatværs, uden alt 'Besvær.Ing.KE.1.61.
efter stort Besvær bragtes frem af lis-

kløften to Lug.HCAnd.VII.194. al den
daglige Besvær med at holde i Orden
og tænde Lys og lægge i Kakkelovnen.
Hostr.S.llsc. (hun sukkede) dybt efter Be-
sværen. KMich.TG.135. (om aandelig an-
strengelse:) Han forundrede sig nu ikke

40 meer over det Usædvanlige og gjorde
sig ingen Besvær med at forklare sig dets
Unn^hed.Ing.EF.VI.44 (jf. bet. 2.3). \\ nu
især i forb. med ('stort, ringe osv.) besvær.
(vi) arbeidede med Møie og Besværg'CAr.
Vi: besværing; 1907: Anstrengelse)J2Thes.
3.8. (de) løftede med megen Besvær en
lang og bred . . Steen ned paa Jorden og
stillede den opret paaKant.Winth.IX.297.
(teori) maa man lære sig, ofte med megen

50 Besvær.Drachm.STL.5. 2.3) til I. besvære
2.4; især om forhold ml. personer: ulejlig-
hed; tibehagelighed; vanskelighed; i

udtr. som volde ell. (kun m. person-subj.)

gøre (en) besvær. Undskyld, om jeg
gjør Dem Besvær med at undersøge Deres
K.ammev.Eeib.(Levin.). MO. || være, blive,

komme ell. G3 falde (olgn.) til besvær:
Moth.S941. hans Hukommelse begyndte
at blive ham til Besvær. Ing.EF.VI.67.

60 Fluen, som sad paa en af dens Takker,
sagde til Hjorten Jeg er Dig dog ikke til

Besvær?""Kierk.XIV.319. Er det Eder Lidet,

at I falde Mennesker til Besvær (Chr.VI:
bemøye folketj, at I ogsaa ville falde min
Gud til Besvær (Chr.VI: bemøye min
Gudj ?Es. 7. 13. TSehe8ted.AdmiralSehesteds

81*
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8aga.(1904).57. ||
(nu næppe hr.) mere konkr.

:

forhold ell. omstændigheder, der volder ube-

hagelighed, vanskelighed olgn. ansee Mange-
len paa Stof eller dettes Tilstedeværelse
for en Fordeel eller en Besvær for det
producerende Sub\ékt.Kierk.I.36. jf.: *den
skjæggede Kunstnerhær | Med Avind, Kri-
tik og anden Besvær.Winth.VI.73.

I. besvære, v. [be'svæ're] besvære.
Søysg.A G.113. (tidligere ofte skrevet besværge

(jf. u. I. besværge;, fx. DL.1—26—3. Holb.

Anh.ll(ofl.). Gram.Breve.216. 8chytte.UB.L
169. Bahb.E.L319). -ede. vbs. -ing (s. d.),

jf. Besvær, (ænyd. d. s., fsv. besvåra, jf.
ænyd. glda. besware; fra mnt. besweren,

jf. mnt. beswaren samt ty. beschweren;
egl. bet.: gøre svær)

1) gøre tung (ved at anbringe noget
tungt, en byrde olgn., paa noget); tynge.
Den sænkede Hør besværes med Stene .

.

at den altsammen kan komme under Vand.
Begtr.Sjæll.II.163. m. tings-subj.: Stykkerne
bleve . . førte paa samme Maade, at de
ikke skulde besværge lisen tormegetHolb.
DH.III.251.

II
nu kun (fagl.) : gøre tung(ere)

ved tilsætning af et tyngende stof (jf. I. Be-
sværing i), besværet læder I OrdbS. stærkt
besværet SiIk.e.VareL.^697. || uegl.: Luften
er besværet med Dampe. "F/SO.

||
(nu sj.)

m. overgang til bet. 2.3: besvære Maven
med for megen Drik og Spise. F/SO. jf.:
vogter Eder, at Eders Hierter ikke nogen
Tiid besværes med Fraadserie og Druk-
kenskab.iMC.^jf.34.

||
(især spøg.) part. be-

sværet som adj.: paavirket af spiritus; be-

ruset. Leth.(1800). e.br.

2) overf. 2.l) (nu næsten kun bibl.) især

om aandelige byrder olgn.: hvile tungt ell.

trykkende paa ens sind; volde (alvorlige) be-

kymringer ell. sorger ; betyng e; pine;plag e.

et forkrænkeligt Legeme besværer Sjælen,
og den jordiske Bolig nedtrykker det
tankefulde ^må.Yisd.9.15. (de) føre de
eenfoldige qvindfolk fangne, hvilke qvind-
folk ere besværede (1819: betyngede;
190?: belæssede; med synder. 2Tim. 3.6
(Chr.VI). *Hvad vil du dig med Frygt be-
svære?

I

Gud kan din Sorg alene bære.
SalmHus.827.1. naar vortHierte besværes af

Sorg for timelig 'Nserins.Mynst.Betr.1.346.

*lad ei denne Gjæld din Sjæl besvære.
PalM.IY.310. *hvad end besværer Dig,

|

Bølgen dog bærer Dig,
|
løsner din Byrde

og letter din GKng\Rich.I.å3.
||
part. be-

sværet brugt som adj.: nedtrykt af sor-

ger, bekymringer olgn.; bekymret ; sorg-
fuld. Kommer hid til mig Alle, som ar-

beide og ere hesværedelMatth.11.28. naar
Sindet er besværet, kand man . . finde
Trøst udi saadanne Bøger (o: som „Taare-
persen").Holb. Vgs.(l 731).II.8. ikke blot Den
er besværet, som synligen bærer den tunge
Byrde, som synligen sidder i de vanske-
lige Omstændigheder, men ogsaa Den er
jo besværet, hvis Byrde Ingen saae.Kierk.
X.268. 2.2) (nu næppe br.) paalægge (en)

store og tyngende afgifter, forpligtelser

olgn.; plage, han havde besværget Lan-
det med u-taalelige Faalæg.Holb.DII.1.454.
*Da kommer Kongen selv tU kort

|
Og

maa med Extraskat og Gjæld
|
Besvære

baade Mark og Fiæld.Grundtv.PS.VI.108.
Bønderne ere besværede med Hoveri.MO.
II t behæfte (ejendom olgn.) med gæld, prio-
riteter olgn. Besværger nogen Skipper sit

10 Skib højere med Bodmerie-Penge, end
Skib, Redskab og Fragt, kand være værd.
DL.4—5—5.

||
(efter lat. (contractus) one-

rosus; jur.) f besværende kontrakt, kon-
trakt, der paalægger opofrelser til gengæld
for fordele; bebyrdende kontrakt (mods. vel-
gørende kontrakt). Contracter deeles udi
Velgiørende og Besværgende. Holb. NF.I.
190. 2.3) (især f9) m. mere ell. mindre svæk-
ketbet.: volde anstrengelse, møj e, umage,

^(legemligt) ubehag; plage; genere. Et
stivsindet Hjerte skal besværes med Ar-
beide, og Synderen skal lægge Synd til

Synder./Sir.5.^6. selskabelige fleraarige Be-
voxninger, som . . afhænge af, hvorvidt
den ene Træart kan taale andre i sin
Nærhed, eller i hvor høi Grad den ene
Træart besværes eller lader sig paavirke
af den anden. CVaupell. S. 63. Ilden rørte
dem aldeles ikke, og den skadede og be-

30 sværede (Chr.VI: forstyrrede; dem ikke.
As.3.50.

II
nu især i perf. part.: besværet

brugt som adj., oftest om den tilstand at
være hindret i sine frie bevægelser af util-

pashed, fordøjelsesbesvær, ubekvem klædedragt,
sløvende varme olgn. Finder De Dem be-
sværet af Bugvrid.PMøll.1.388. (ikke) En-
hver, der har et besværet Underliv . . er en
Fødende, da det kunde være noget ganske
Andet.Kierk.VI.458. Hvorfor løb hun til

40 den By, stønnende, pustende, besværet?
Vilde hun finde Ly og Hvile der.Schand.
BS.164.

II
besvære hukommelsen (med

noget), give (en) meget (især unødvendigt)
at huske, (man skal ikke) besvære Læsernes
Hvikonxmelse.Høysg.S.aS^ . e.br.

\\
(l.br.)gøre

(udførelsen af et arbejde olgn.) vanskelig;

lægge hindringer i vejen for; vanskelig-
gøre; besværliggøre, det er næsten allene
Dag-Vandet (o: overfladevandet), som be-

50 sværer Grube -Driiten.KSelskSkr.XI.164.
(maren) troes at plage Folk i Søvne ved
at . . besvære dem Aandedraget.Jw<7.DM.
227. jf.(sj.): intet drillende Slæng, som
besværer den Letbevæbnede fra (o: for-

hindrer ham i) at bestige den svimlende
Høide, og som i Øieblikket forhindrer den
Fritstaaende i at faae Synet. Kierk. VIII.
47. 2.4) (jf. bet. 2.3; O især om (forhold
ml.) personer: (oftest: mod sin vilje) ^jaa-

60 føre nogen ulejlighed, vanskelighed, ubeha-
geligheder olgn.; gøre ulejlighed; være
til besvær; falde ell. være besværlig,
2Sam.l3.25. vore National-Soldater (har)
aldrig besværet Landet, men været hierte-

ligen velkomne, naar de ere komne i Land
fra Floden (0: flaaden).OeconT.VI.100. *Tør
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jeg besvære Aftenposten
|
Med ringe Raad

imod Kjughosten.TVess.56i. *tør vi og mod
Nattetid |

Fremmede Folk besvære . .
|

Og maaskee til Byrde være?Heib.ND.163.
den lærde Methode, der gerne gaar ud
paa at besvære Læseren med, hvad man
selv har havt Besvær medJTLangeJIJOG.
II

i udtr. føle (ell. findeø sig besværet
ved ell. af: (de) have fundet sig besværede
af det umaadelige Overløb, som skeer
igiennem denne Fort. Ew. VI. 17. En al-

<&ende Tante, som bestyrede Huset, følte

sig stundum besværet ved Husherrens
G\æstfTiheå.Schand.O.L174.

\\ (sj.)refl. Leth.

(1800). S&B.
Il

(nu næppe hr.) om kritik

olgn.: fortrædige; krænke; genere, de
gode Acteurs (har) ved deres Satires .

.

besværget mange ¥o\k.Holb.Hex.IV.4. ad-
skillige Giække . . finde deres naragtige
Navn og Rygte besværget (ved Phi-
lemons skrifter).sa.LSk.II. 3. (jf. bet. 3:)

(værtshusholderen) finder sig høylig be-
sværget over . . Gert Westphaler.sa.6rPF.
IV.10.

3) re^.^be svære sig ell, f sig selv (efter

ty. sich beschweren, egl.: føle sig besværet

af noget; især O, nu 1. br.) ytre utilfredshed

ell. misfornøjelse (med); beklage sig. Dette
har ieg holdet fornødent at anføre andre
til advarsel, og ingenlunde for at besværge
mig sel'v.Holb.Ep.(BruunsUdg.V.305). (in-

gen, der har) maattet lide meget af den
alt for almindelige Bagvaskelse . . har
større Føie til at besværge sig, end Vn-
åeTtegnede.Bahb.LB.II.349. især i forb.

besvære sig over (f Tnoå.Holb.DH.I.
209) : ApoUonius straffede ham med Blind-
hed . . hånd besværgede sig derover hos
J\ipitrem.Holb.Ul.III.l. *Den lille Fugl,
vor Herre nærer,

|
Sig aldrig over Trang

besværer.5rors.80. flere besværge sig over,
at de af andre i Spil ere blevne optrukne.
Stampe.1.384. Rahb.E.V.421. f i forb. have
noget at besvære sig over en, have et klage-

maal at fremføre mod en. Holb.LSk.V.3.
Gram.Breve.216. jf.DL.1—26—3.

II. besvære, v. se I. besværge.
I. besværge, v. [be'svnr'qa] (tidligere

ofte efter udtalen skrevet besvære, fx.Holb.
Hex.III.4 ofl., VSO., jf.MO.). præs. -sværger
ell. t -svær (Dumetius.III.75. SkVid.X.169)
ell. t -sværer (Højs.2.7(Chr.VI).); præt. -svor
ell. t -sor (lMos.26.31(Chr.VI). Moth.S957)
ell. (1. br.) -sværgede (Wand.Mindesm.I.127.
KPont.P8ychiatr.II.52); part. -svoret ell. f
-soret (Pamela.1.487. Ew.V.157) ell. (1. br.)

-sværget (Kierk.in.225. DagbUViol863.1.
8p.4). vhs. -else (s. d.) ell. -sværing (s. d.).

{glda. d. s.; efter mnt. besweren, jf. ty. be-
schworen)

1) om edsaflæggelse. 1.l) (Gi, nu 1. br.)

bekræfte rigtigheden (af noget) med ed;

forsikre højtideligt (at noget forholder sig

paa en nærmere angiven maade); aflægge
ed paa; sværae paa. Jeg segnede ned
for hans Fødder (og) besvor ham min

'\5s\!ij\dig\iQå.Blich.(1846). VI.l 79. ('de)lagde
Haand paa Bogen, idet de høit og tyde-
ligt besvore Sandheden af deres Angivelse.
Ing.EM.III.103. jeg (kan) med Sandhed
.. besværge, at jeg er fore\sk.et.Gylb.B.18.

Hun maa med en god Samvittighed kunne
besværge, at hun Intet har viåst.sa.Sk.l30.

jeg besvor Sandheden ved min Datter,
min lille Rebecca, der indebrændte.

10 Goldschm.1.37. 1.2) (højtid.) aflægge ed
paa at ville udføre en vis handling ell. at

ville opfylde et løfte, en forpligtelse olgn.;

binde sig højtideligt til noget; sværge paa;
bekræfte (overenskomst olgn.). *Du finder
her en kraftig Trøst, |

Som lindre kan al

Sorg og Brøst;
|
Gud selv i Ordet den

hesvoT.SalmHus.416.2. da mand nu har be-
sluttet ja besoeret min Undergang, hvad
kand jeg da yentelPamela.1.487. *mit dyrt

20 besorne Løfte. Eiv.V. 157. her indgik og
besvor de . . Fred og Fostbroderskab.
Molb.DH.1.437. (kongen) besvor . . Forfat-
ningen, inden han reiste. (ToMsc^m.iV^SM.I.
361. PJJørg.R.127.

\\ f besværge sig
(med hinanden), tilsværge hinanden (no-

get), lad være en eed imellem os indbyr-
des, imellem os og imellem dig, og vi vU
giøre et forbund med dig. (de) besore sig
den ene med den anden (1871: tiisvore

30 hinanden gj ensidig^. 1 Mos. 26. 31 (Chr. VI).

1.3) t m. person-obj.: lade nogen forpligte

sig (til noget) med ed; tage i ed. *Odin i

Vrede
|
Mod dig har besvoret hver Gud

og hver Trold.Pram.Stærk.129.
2) opnaa herredømme over (aander olgn.)

ved hjælp af trylleformularer olgn. 2.1) (for-

æld.) i egl. bet.: faa magt over (aander);
mane frem. En prosaisk Forfatter har
ikke Ret til at besværge Geister og op-

40 kalde de Døde. Det er en Frihed, som
tilkommer Poeterne alene. JSneed.V. 371.

*Det var beviist, desværre,
|
Hvordan du

i dit Kammer |
Har Aanderne besvoret.

Aarestr.220. (obs.) anvende besværgelsesfor-
mularer; mane; „læse", (han begyndte) at

besværge; Døren aabnedes, og Giengan-

feren treen ind.Thiele.II.161. (sj.:) der har
Tyven. Jeg maatte besvære over 3

Aander, før jeg fik ham til at bekiende.
50 Holb.IIex.III.4. \\ om djævle olgn. (som tæn-

kes at have besat et menneske): forjage;
uddrive. VSO. *har maaske en Djævel
mig besat,

| Saa driv den ud! — besværg
den\Ing.DD.I.239. Forhen brugte man at

besværge den urene Aand ved Daaben.
MO.(jf. u. Besværgelse 1 slutn.). || om
en slange : (egl.) betvinge den onde aand (som
mentes at bo) i slangen; (forsøge at) tæmme.
Hvo ynkes over den, der bides af en slange,

M som hånd besværer (1871 : over Slangebe-
sværgerenj, eller over nogen af dem, som
gaaer til de vilde dyv. Sir. 12. 19 (Chr.VI).
Præd.l0.11(Chr.VI). 2.2) (især tD) om storm,

uvejr olgn. : faa til at lægge sig (egl. v. hj.

af besværgelser); dæmpe; nu især overf.:

hvor meget det kostede ham at besværge
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den Storm af Lidenskab og Sorg.Winth.
YIII.221. *Jeg kunde mig ei værge

|

Mod Smerter og mod Savn;
|
De lod sig

ei besværge
|
Selv ved dit kjære Navn.

smst.III.194. især i forb.hesværge stor-
men, bringe larm, uro olgn. til ophør. „Vil
I ikke drikke et Krus 01 ?" spurgte (lian),

haabende paa den Maade at besværge
Storvcxen.Baud.KK.84. || om truende fare
olgn.: afværge; forebygge. Et Minister-
skifte, som ..kan besværge de største

FaTeT.DaghW2l863.1.sp.2. KPontPsychiatr.
11.52.

3) opfordre ell. bede indtrængende (især
under anraabelse af noget helligt). 3.1) (nu
hun bibl. ell. foræld.) opfordre (til noget)
paa en bydende maade; befale; især m.
^ersonbetegnelse samt i alm. en a.t-sætn. ell.

vnf. din Fader besvoer Folket haardeligen
og sagde: forbandet være hver Mand,
som æder nogen Mad i I)ag.lSam.l4.28.
i besværgelsesformularer (jf. bet. 2.\) : Jeg
besværger eder, I Muus, I hverken skal
æde det som er i Laden eller i Huus.
Trylleformel ca. 1820.(FOhri.DanmarTtsTryl-
leformler.(1917).I.311). Jeg besvær dig Al-
rax (o : en djævel) . . at du lader dig see i

en god Skikkelse . . uden for denne Kreds.
Trylleformel ca.l800.(smst.443). ofte m. over-

gang til 3.2: Kongen sagde til (Micha):
hvor mange Gange skal jeg besværge
(Chr.YI: besværej dig, at du Intet siger
mig uden S2iJxå\iQåen.lKg.22.16. (ypperste-
præsten) sagde til ham: jeg besværger dig
ved den levende Gud, at du siger os, om
du er den Christus, den levende Guds
Søn.Matth.26.63. 3.2) (højtid.) opfordre (til

noget) paa en bedende maade; læ^ge ind-
trængende paa sinde ; bede indstændigt; bøn-
falde; styrende en personbetegnelse samt i

alm. en at-sætn. ell. inf. (nu oftest tilknyttet

ved præp. om) ell. en imp. IIøjs.2.7(Chr.YI).

i*
eg besværer Naadige Herre paa min
)lotte Knæ, at hånd lader saad.^n Snak
taxe.Holb.Jep.II.2. *jeg besværger dig
ved disse Taarer,

| Ved al min Qval:
bliv, Nanna! hMY.Ew.Y.?!. Bagges.SkB.42.
Grundtv.Saxo.III.349. Eet besværger jeg
Dig for Gud i Himlens Skyld og ved Alt
hvad helligt er: flye Præsterne.JKier/cZi 7.
857. Holstein.D.10. || i forb. bede og
besværge. Heib.Poet.I.320. (samaritanen
kunde kun) bede og besværge denne
Haardhjertede, dog at være barmhjertig.
Kierk.lX.302. jf: sæt hun med Taarer
havde bedet mig, besværget mig ved min
Ære.smst.III.225. *Jeg besværger — jeg
beder Dig bønligst — gaa.Drachm.DD.26.

II. besværge, v. se I. besvære.
Besværgelse, en. (f Besværelsej. fit.

^r. vbs. til I. besværge, især til bet. 2 og 3.

i) (foræld., bibl.) til I. besværge 2.i: det at
besværge aander; manen; trolddom, de
Ægyptiske Koglere gjorde ligesaa med
deres Besværgelser (Chr.YI: besværelser^.
2Mos.7.22. Rygtet fortalte nu mange Even-

tyr om Besværgelser og hemmelige Kon-
steT.Ing.EF.Y.116. *har jeg selv maaskee
ham kaldet frem

|
Ved min Besværgelse

af Jordens Inåre.Hauch.SK.51. overf: Dit
Ønske er en Befaling, Din Bøn er en al-

mægtig Besværgelse. Zter/c. 1. 568. hertil:

Besværgelses-formular (Ing.EF.I.ll. Kierk.
Y11.313), -kvæde (Drachm.YS.43), -sang ofl.

II
(spec.) om den tidligere (1783 afskaffede)

10 ved daab brugte djævleuddrivelse ; eksorcisme.
Besværeisen udi Baahen.Holb.Ep.IY.254.
Sal.Y.851. 2) (bibl.) til I. besværge 3.1

;

konkr.: opfordring, der er formet som en
forbandelse; forbandelse ell. ed, der led-

sager en opfordring, en befaling. 3Mos.5.t
(Chr.YI afvig.). Saul havde besvoret Fol-
ket og sagt: forbandet være den Mand,
som æder nogen Mad indtil Aftenen . .

Ingen førte sin Haand til sin Mund; thi

20 Folket frygtede for Besværgelsen (Chr.YI:
den eed).lSam.l4.26. GJ Besværger,
en. især (foræld.) til I. besværge 2.i: aande-
maner ; troldmand, nogle omløbende jø-

diske Besværgere (Chr.YI: besværere^ dri-

stede sig til at nævne den Herres Jesu
Navn over dem, som havde de onde Aan-
åeT.ApG.19.13. Aander, hvem den mæg-
tige Besværger pludselig hidstævner.jBMcA»
(1846).II.184. Fremmede Besværgere og

30 Haandspaalæggere . . bringer de Døde til

at staa oi>.Drachm.BK.65.
\\

(sj.) *den døve
Øgle, der tilstopper Øret

|
for ej at høre

hvad Slangernes Tæmmer, | den kloge
Besværger viåsigeT.Ps.58.6(ACLars.).

I. Besværing, en. flt. (nu kun i bet.

B) -er. vbs. til I. besvære. 1) (fagl.) til I.

besvære 1. Blaatræ anvendes til Sortfarv-
ning og samtidig Besværing af Silke ./SaL

III.78. 2) til I. besvære 2. 2.1) (isærrelig.;

40 nu næppe br.) til I. besvære 2.i, d. s. s. Be-
svær 2.1. det syntes den Hellig Aand og
os, ingen mere besværing (1819: Byrde/
at leggé eder paa, uden disse nødvendige
ting.ApG.15.28 (Chr.YI). daglige Besvæ-
ringer, som følge det Menneskelige Liv.
Holb.NF.I.40. *Formild enhver Besværing
I

Ved Trøst fra Naadens Hjem. Grundtv.
SS.III.81. 2.2) t til I. besvære 2.2: økono-
misk forpligtelse, tvungen udgift ell. afgift^

50 der paahviler en ejendom olgn. (især om
skat ell. gæld), dersom nogen Forældre
døer, som sig støre Gield og Besværing
efterlader, end Godset kand forrente, eller

med Løsøret at\eggis.DL.3—17—22. Alle
Compagniets Skibe, Gods, Midler og Eien-
domme skal . . være befriede fra Arrest
og anden Besværing. Oktroj^ysl792.§26.
YSO.

II
i udtr. til besværing (for), til

udgift, bekostning (for). DL.l—25—24. (der

60 skal) have indsneget sig een og anden . .

Misbrug, tU Tynge og Besværing for de
Sterboer, som komme under Skifteforval-

ternes Behanå]ing.Stampe.I.309. 2.3) f til

I. besvære 2.3, d. s. s. Besvær 2.2. (værgen
bør ikke) have Umag og Besværing (med
værgemaalet) for intet.5^.5

—

17—36. (vi
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har) arbeidet med møye og besværing
(1819: Besvær).2Thes. 3. 8 (Chr.VI). Vore
Øyne kunde været saaledes indrettede, at

vi uden Besværing kunde været uden
Dag-Moder og Tvismørke.Ruge.FT.43. Pa-
mela.1.362. \\

„(I Lægekunsten.) Ondt; Pine;
Plage; helst naar det er forenet med en
trykkende Tunghed. Bruges meest i Sam-
mensætning." VSO. 3) O (især emb.) til

besvære 3: mundtligt ell. skriftligt udtryk

for utilfredshed ; klage; klagemaal. Moth.
8942. Den Besværing . . som I har givet
ind mod Plutus, er åristig.Holb.Plut.IV.2.

I Bladene fremsætter man Ønsker, Be-
sværinger, Anmodninger.Hei6.Pros. VI.274.
Kierk.XlV.68. (en^Gejstlig, hvisAdfærdhar
givet . . Anledning til Indsendelsen af en ud-
førlig motiveret Besværing.Pont.FL.lSd.

II. t Besværing;, en. vbs. til I. be-
sværge; d. s. s. Besværgelse (1). Nu har
(troldmanden) nogle Besværinger for, for

at viise igien.Holb.Hex.II.5. (grønlænder-
nes) koglerie og besværinger, som de
ideligen øye.sa.DNB.582.
besværlig;, adj. [be'svæ'rli] adv. -t

ell. (nu 1. br.) d. s. ell. (f) -en. {ænyd. d. s.

;

fra ty. beschwerlich)

1) (nu kun bibl.) om skæbnens tilskikkelser

olgn.: fuld af besvær (2.i); byrdefuld;
haard; svær; tung. Bagtalelse af Staden,
og Hobens Forsamling, og løgnagtig An-
klage, — Altsammen besværligere end
DøaenlSir.26.6. *Faa, men besværlige skal

Støvets Dage væTelEw.III.138. || m. over-

gang til 2 og S: (de hoffærdiges) indbyrdes
Skjenden er besværlig at høvQ.Sir.27.15.
I gamle Dage var det mig en Fornøielse
(cd købe paa torvet); men i disse be-
sværlige Tider — Haaret kan staa een

Eaa Hovedet. ÆJ?o.IF, 505. Det maa være
esværligt at ligge tilsengs. Gud skee

Lov at Sophie finder sig saa godt deri.

CBernh.X.27o.
2) som volder besvær (2.2); anstrengende ;

vanskelig ; svær; nu næsten kun om egl.

legemlig virksomhed. 2.1) som adj. Den Lade
stikker sin Haand i Fadet; det bliver ham
besværligt at lade den komme til sin Mund
ig\Qn..0rds.26.15. en besværlig og møy-
som Reyse.Holb.Sgan.3sc. hvor besværligt
og vanskeligt det var at komme ind i

TeTaTplet.Ew.VI.4. Den langvarige Riden
faldt ham snart for hesvæTlig.Blich.(1846).
VI.190(jf. bet. 3). det var en trættende,
besværlig Fart, før jeg naaede Itzehoe.
HCAnd.XII.23. talem.: at love er ærligt,

at holde besværligt olgn. Mau.6091. Kierk.
IX.90. *Loven, siger man, er ærlig,

|
Men

Holden er besværlig. T7ess.85. Grundtv.PS.
Y.155.

II (1. br.) om brugen af sanse-, tale-

organerne osv. en besværlig Udtale, Hørelse,
Aandedræt.F/SO.

|| (1. br.) om forhold, som
medfører besvær, det besværlige YeyT.Holb.
Kh.301. (vejen) har været knuddret, hul-
let, hesværlig.Éagges.L.I.415. \\ uegl: Det
er deri egentlig det Besværlige ved He-

gels Opfattelse af Socrates ligger.^terfc.

XIII.311. 2.2) som adv.: med besvær;
vanskeligt. Hun gik besværlig paa sin
saarede Foå.Gylb.(1849).IX.39. B. rejste
sig lidt besværligt fra Stolen.Pont.LP.VII.
28. om tale (i alm. : med besværg : Frede-
rik (noget besværlig): „Hør, kjære Her-
mione, der er Noget, jeg allerede et Par
Dage har villet tale med dig om.'*Hrz.II.

10 22. smst.XVI.268.
\\

{efter ty. schwerUch,
adv.) t med (mer ell. mindre udpræget) næg-
tende bet.: kun med(stort)besvær; næppe;
næsten ikke. de førte en Døv tU ham,
som besværlig (1907: vanskeligtj kunde
t?i\e.Marc.7.32. Moth.S942. 8ort.PSkan.93.
*Lad ham sin Titel holde rar,

|
Saa findes

dog besværlig
|
En rarere, end den jeg

har,
I

I det jeg kaldes ?exhg.Falst.86. *0m
for at fornærme noget Menneske paa Jor-

20 den
I

kunde han besværlig taale den mind-
ste Yovn?evme\se.NordBrun.D.192

.

3) især om (forhold ml.) personer: som
volder besvær (2.8); ubehagelig ; fortræde-
lig ; irriterende ; (nu næsten kun m.h.t.
besvær af mindre alvorlig art:) som vol-
der ulejlighed (plager, keder, trætter, brin-

ger uro olgn.). saadanne Fremmede (var)
ret besværlige Gæster, der skabte Uro og
Uhygge.PowiiP.7JIJ.i56. især i forb.

30 falde ell. (sjældnere) være besværlig.
Synet af ham er os hesYær\igt.Visd.2.15.
ikke uden et yderligt Nødsfald bør (man)
falde sine Venner besværlig i Pengesager.
Eiv.VIII.19o. Disse Flygtninge vare Eu-
ropas sydligere Riger meget besværlige
med Røverie. Wand.Mindesm.1.63. *(den)
Som ei at smigre forstaaer,

|
Falder be-

sværlig tidt.Hauch.8D.1.95. enhver mæg-
tig mand kunde falde besværlig ved at

40 påføre andre TetstTætteT.ADJørg.I.214.
CP besværliff-gare, v. [2.i] [-igo'ra]

gøre udførelsen (af et arbejde olgn.) vanskelig;

lægge hindringer i vejen for ; vanskeliggøre,

(jf. u. I. besvære 2.3 slutn.). (retsstudiet er)

indviklet og forvirret . . ret ligesom det var
indrettet paa at besværliggjøre Examen.
Goldschm.lV.4. det er ikke værdt at tale

til hans Moder (om handelen); det vil kun
besværliggjøre Sa.genJ'akKnu.L8.119. t9

50 -hed. en. flt. -er. [2] d. s. s. Besvær 2.2;

især (nu 1. br.) i forb. m. præp.: efter,
med, uden. de Frugter, som vi finder

Saa Marken, smager os ikke saa vel som
e, hvilke vi med Besværlighed selv

E
lukke af TTæet.Holb.Usynl.1.2. Hun
avde Besværlighed ved at udtrykke sig

i de germaniske T\xngeraasLl.Ing.VS.I.180.

Efter nogen Besværlighed aabnedes nu
Karetdøren.sa.ÆJ". FJJ.i^S. Derpaa rejste

60 Kaptajnen med nogen Besværlighed den
lille Mast og satte Seilet.Drachm.PV.49.
(hun stræbte) ikke uden Besværlighed, at

overføre nogle Vers (fra en bog) paa et

Ark hvidt Papir.smst.160. f talem.: Den
som har Herligheden, bør og have Be-
sværligheden. 7^0. \\{nu især i flt: hvad
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der volder anstrengelse ell. besvær; ubehage-
lighed; ulempe; lidelse, hans den for-

rige Dag udstandne Besværligheder.JSw.
VI.809. (han) sukker under alle de Be-
sværligheder, der følge med Trang.
Engelst.Phil.93. Jeg skulde bede vore
ærede Gjæster komme ind og faa lidt

varmt ovenpaa Rejsens Besværligheder.
Hostr.US.I.lS.

II
(nu næppe br.) om legemligt

ubehag, sygdom olgn.: (han) var sløv . .

overvældende sig med Mad og Drikke,
og derfor lidende af mange legemlige Be-
sværligheder. Mynst.Bispepr.(1850). 7. (vej-

en var) slet. Omgivelserne frembød intet

Nyt, vi følte kun Træthed og Besværlig-
hed.HCAnd.XI.172.
Ibesy, V. [bel sy'] -ede. vbs. -ning (s. d.).

{jf. ty. benåhen) 1) (især GJ, jf. dog Feilb.

11.766) forsyne med syning; brodere; udsy.
Moth.S988. En med SUke besyet Vest.7S0.
en Kofte besyet med Uldtresser.£^k?-.DF.
187. jf.: (et spændebaand) besyet i Roser
og Ranker.JPJac.J.i55. 2) f lultke med sy-

ning; sy sammen, en dugelig Bysse-Skytter
(skal vide at) omgaaes med Krud, vende
det, sye Carduser og Skraa-Sække, fylde
samme, besye FoTla.åmnger.FrVsKrigsArt.
§289. VSO. 3) (nu næppe br.) part. be-
syet som adj.: slidt ved syning, „siges
i dagUg Tale om en Synaal, som ved ide-

lig Brug er bleven glat og blank." FSO.
;^nbesiynderlis:, adj. [be'søn'arli] Eøysg.
ÅG.19.25. adv. (se bet. é) d. s. ell. -t ell. (f)
-en (2Tim.4.13(1907: isærj. VSO.). {glda.

d. s. og besunderligh; dannet efter mnt.
besunderich og sunderlik (se synderlig^, jf.
ty. besonderUch; besl. m. sønder)

\) særlig, l.l) f som udgør en begrænset
del af et større hele; som er udskilt fra sin

oprindelige sammenhæng; særlig; enkelt.
om besynderlige stykker (1871: om de
enkelte stykkerj haver jeg befalet baade
disse, og dem, som sendes af mig at tale

med eåer.2Makk.ll.20(Chr.VI). (dette) store
Monarchie blev deelt udi 4 besynderlige
Eiger.Holb.Intr.I.30. \\ besynderligt aftryk,

enkeltudgave; særtryk, det Indfald, at et be-
synderligt Aftryk (af skuespillet) baade
maatte være Theatret og Publicum beha-
geligt.Ew.VIII.200. 1.2) f som vedkommer
ell. tilhører en enkelt ell. enkelte (i modsætn.
til alle andre); særegen; særlig; speciel.
Han forelagde enhver Alder, enhver Stand,
et hvert Kiøn sine besynderlige Pligter.

Eilsch.Philhist.96. (gud) viser ikke alene
en almindelig, men og en besynderlig
Omsorg for en Siel, i hvilken hans Alvi-
denhed maaskee seer en tilkommende
Seremh..JSneed.I.405. Jeg mener, foruden
de almindelige Feil at have merket nogle
besynderlige hos os.smst.VI.556. (hun) om-
favner stiltiende sine smaa . . anbefaler
dem i sit Hjærte til Himmelens besynder-
lige Beskyærmelse.PAHeib.US.SO. Menne-
sket (har sit) Slægtsmærke: hvilket man
(ikke) bør forvirre med Afarternes . . be-

synderlige Særkienåer.NTreschotv.HPh.L
99.

II
(m. overgang til 2.1^ om personer: som

frem for alle andre er knyttet til nogen;
som staar i et særligt nært forhold til nogen.
Gabriel . . Algodheds besynderlige Tiener.
Ew.III.127. mellem alle (var) W. hans be-
synderlige Yngling (o : yndling).Bahb.Fort.
1.97. 1.3) (foræld.) som gælder for et enkelt til-

fælde ;som kun finder sted ved enkelte lejligheder;

10 særegen; speciel. Eskild, Erkebispen i

Lund, besluttede at nedlægge sit Embede.
(han) havde besynderlig Tilladelse af Pa-
ven til at vælge sin EfteTmanå.MalLSgH.
400. Den fierde Maade at aftappe Blod
er Kopsætning . . Formedelst et besyn-
derligt Reedskab giør man en stor Deel
smaa Saar . . i lia.åeii.Tode.8T.I.2. JSeib.

Pros.1.287. at Keiseren af besynderlig
Naade, og i Betragtning af hans Families

20 Troskab, vilde glemme (hansjBiøåe.Hauch.
1.487. jf. (sj.:) Tre stærke Tordenslag for-

kynde Guds besynderlige Nærværelse.£w.
111.40. samt: nu er det kuns ved besyn-
derlige Lejligheder at (miraklerne) lade
sig formærke.JPJac.J.i5.

2) (foræld.) som ved usædvanlige, frem-
ragende egenskaber afviger fra det alminde-
lige; usædvanlig stor, god osv. 2.1) som
ved størrelse, styrke olgn. afviger fra det al-

30 mindelige; særlig stor; usædvanlig. Falst.

Ovid.61. Den menneskelige Stemme har
fremfor andre Toner en besynderlig Yn-
åigheå.JSneed.Ll41. med de besynderligste
Æresbeviisninger tilkiendegav (han) ham
sinHøiagtelse.Jacofet.iS/(;r.44. naar unge Hof-
sinder gav sig først i Kongens Gaard at

tiene, da giorde de Kongen et stort Løfte
paa en eUer anden besynderlig Ting,
for deres lndga.ng.Ew.III.148. jeg havde

40 en ualmindelig og besynderlig Lyst
til at lære.Cit.l822.(SBredstrup.FraJonstrup.

(1918).15). jf. : Jeg kunde have besynderlig
Lyst tU endnu at kildre Dig mange Gange.
IICAnd.V.353. 2.2) som ved sine særlig frem-
ragende egenskaber adskiller sig fra det

almindelige; usædvanlig; udmærket; for-
trinlig; om personer: Begge havde kun
een Hovedhensigt: den at blive holdt for

besynderlige Mennesker, og at blive talt

50 om af mange med BeundThig.Eiv.VI.306.
smst.30. (I) ere bestemte til, som et be-
synderligt og udvaldt Folk . . at staae i

Gabet for Ulykken.OeconT.F. 7^. || om ting:

vidunderlig; herlig. Gudernes milde og
besynderlige Gaver. Oehl.VS.33. hans Siæl
havde giort en lang og besynderlig Reise.

smst.37. jf. f: giver Jonathan (en afskrift

af brevet), at den maae legges paa det
hellige bierg, paa en besynderlig sted

60 (1871: et Sted, som falder i Øinenej.i

Makk.ll.37(Chr.VI).

3) som adskiller sig fra det almindelige

paa en maade, der vækker forundring ; mærk-
værdig; sælsom; underlig. *BesynåeTligt,

at du kan kjede digl
|
Jeg har ei kjedet

mig et Øieh\ik.Heib.Poet.I.362. *De høist
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besynderlige Instrumenter,
|
Hvormed man

maalte hele Himlens Løh.smst.III.133. *Dit

drømmerige, tankefyldte,
|
Besynderlige

Blik — det leder,
|

. . til mangehaande
|

Henrivende Sandsynligheder. Aarestr.ED.
92. Hvilket besynderligt Paafund er ikke
ogsaa et Ægteskab ?^ierA;.FJ.65. „Jeg
tænkte, at I i Grunden slet ikke passede
til at være gifte sammen." — „Det var
ellers nogle besynderlige Tanker."i\i^a»s.

11.25. Jeg kan ikke med det overdrevne
Andagtsvæsen eller med at trække mig
tilbage tU en Hule eller Klostercelle eller

noget andet saadant besynderligt.ilfPowf.

SK.82. *sælsomme Skikkelser og sorte,
|

besynderlige Skygger lusked | og krøb
bag aUe Skur og Forte.Sødb.GD.13. \\ om
personer: som er noget for sig selv; sær.
deri var han besynderlig, at man ikke
kunde overtale ham til at skiænke noget
bort til offentlige Stiftelser.JSneed.III.88.
Han er et besønderligt Hoved. 750. stun-

dom var han noget besynderlig eller, om
man saa vil, noget distrait.Kierk.VI.lOS.

det var da et besynderligt menneske I

||

f som suhst.: en besynderlig, en sær-

ling, (jeg har) ikke et Øieblik nørt op at

holde ham for enBesynderlig, for ikke lige-

frem at sige en 'i^a.r.Ew.VI.57. smst.IV.216.

4) som adv. 4.1) f til bet. l.i: hver for sig;

særskilt, landet skal hyle, hver slægt be-
synderligen (1871 : for sig).Sach.l2.12(Chr.
VI). 4.2) (foræld., spøg., jf. dog Feilb.) til

bet. 1.2: fremfor alt; i særdeleshed; især.
Naar du kommer, da bring . . Bøgerne,
besynderli^en (1907: isærj dem paa Per-
^3Ljnent.2Ttm.4.13. Taarene staar mig tit

1 Øynene, naar jeg eftertænker, at en
stakkels Bonde-Søn er bleven saa Bog-
lærd, besynderlig, saasom vi ikke ere af

de Høylærdes Bønåer.Holb.Er.I.l. sa.Arab.
Ise. Kirken i Roeskilde, som er besyn-
derlig indviet til den Hellige Trefoldig-
heds Æve.Grundtv.Saxo.II.318. det bliver
noget besværligt at faae fat paa tolv ud-
mærkede Konger, besynderlig om det skal
være a2L-a.ske.8chack.298. 4.3) f til bet. 1.3:

i hvert enkelt tilfælde; i særdeleshed, den der
agtede al menighedens gavn, almindelig
og besynderlig (1871: i Særdeleshed^.
2Makk.4.5(Chr.VI). 4.4) (nu l.br.) til bet.

2.1: i særlig høj grad; særlig. Har De . .

ingen, som De holder besynderlig meget
a.tPAHeib.Sk.III.30. et Langskib, der ikke
var saa meget stort, men var besynderlig
vel bygget og en ypperlig Seiler-Hauch.
V.144. Træet Ican have besynderligt godt
af at høre meå.HCAnd.V.316. (at han) ikke
besynderlig egnede sig for den aegteska-
beUge St&nd. Pont.M.39. KLars.KÆ.112.

\\

m. rent forstærkende bet: overordentlig;
usædvanlig, han mærkede, at her var
intet at vinde uden ved en besynderlig
dristig Giermng.Mall.SgH.298. Morten Sye-
naals . . besynderlig mærkværdige Lev-
netsløb.ÆJM;. 71.65. Alle fandt . . at hun nu var

bleven besynderlig vakker.Ing.EF.V.102.
være besynderlig åam. Kierk.IV.176. 4.5)

til bet. 3: mærkværdigt; paafaldende;
underligt, (disse digtere kunde) ikke ud-
tale almindelige Hverdagsforestillinger
uden i det besynderligst slette og fanta-
stiske 'Engelsk Brandes.V. 301. en besyn-
derligtør og hed Raand.Po7it.LP.VIII.136.
Besynderlig-hed, en. flt. (kun i bet.

10 2) -er. 1) [l.i] („Bruges sielden.« VSO.)
t enkelthed; detail. Denne Besønderlig-
hed i Mandens Liv og Levnet antræffes
ikkun hos faa Historieskrivere.7S0. 2) [3]

t9 hvad der virker paafaldende ell. opsigts-

vækkende; særhed; mærkværdighed. Be-
sønderlighed i Tænkemaade, Meninger,
Levemaade. 7/80.

||
mere konkr.: underlig,

paafaldende udtryksmaade, handling olgn.

„Labyrinten?" hører jeg alle dem raabe,
20 som tager denne Bog i Haanden, for at

læse det første Blad . . Hvorfor ikke sim-
pelvæk Reise o. s. v.? Hvortil dog uop-
hørlig disse søgte Besynderligheder PÆa^r-
ges.L.I.L Alt, hvad hun Tid efter anden
havde hørt berette om Mascanis Besyn-
derligheder og Ekstravagancer, for hende
gennem Riernen.Wied.S.174. 3) f i udtr.

i besynderlighed. 3.1) d. s. s. besynderlig
4.1. alt dette (o : de aandelige gaver) virker

30 krafteligen den ene og samme Aand, som
uddeler til Enhver i Besynderlighed (1907

:

enhver især), eftersom han vu.lCor.12.11.

3.2) d. s. s. besynderlig 4.2. I Besynderlig-
hed fortiente her at overveyes Jeremiæ
Ord Cap. iS.Buge.FT.166. alle artige Men-
nesker og i Besynderlighed alle Reisende
er mine \enjier.Ew.VL287. 3.3) d.s.s. be-
synderlig 4.3 (mods. i almindelighed^, jeg
binder mit Hierte ikke til Noget i Be-

40 synderlighed.Mynst.Betr.11.132.

\ besyne, v. [be'sy'na] holde syn over;

syne; besigtige. Hendes kølige, lang-
somme, blå Blik klædte mig, øvet, af til

Skindet og stødte mig, efter en koldblo-
dig Besyning ud, hinsides Kønnet, ja Al-
deren, ud i Børnenes udelagtige Sfære.
Eidde.H.381.

15) besynge, v. [be'søii'a] (poet., nu sj.

besjunge. PAJIeib.US.584. Heib.D.51). præt.

50 -sang; part. -sunget ell. (poet, sj.) -sjunget
(Hrz.D.II.109) ell. (sj.) -synget (JSneed.
VIII. 35. Hrz.FN.21). vbs. (1. br.) -else.

{dannet ca. 1700 efter ty. besingen) omtale
i sang ell. digt; synge (digte) om; især.

hædre ell. lovprise i sang (digtning). *0p
Pallas . .

I
For at besiunge Krig og Død.

Rose.(NyerupRahh.IV.113). de Ord beun-
dre og besynge, hvilke i et heelt Aar for-

nøiede nogle Lærde og nogle Fruentim-
60 mer saa meget, at de nver Dag opfandt

en nye Maade at bruge dem.JSneea.1.214.
(jf.Kraft.KritBreve.(1761).I.95). *Jeg tager
samme Deel udi din smukke Sang,

|
Som

din besjungne Helt (o: en soldat) i Pibers
Lyd og Trommen. T7ess.58. 'Dekorationer
og Porte man maler,

|
synger, hvad elleve

Rentrykt Vi2 1919 32
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Muser hesmg.PAHeib.US.d??. Ing.EM.III.
169(se ovf. sp. 65^V- *selv om Morgenstjer-
ner Dig besynge,

|
I Glemselsfloden dog

det mærkes eiJIauch.SD.II.298. *Vreden,
Gudinde! besyng, som greb Peleiden
AchiHevLs.Wilst.Il.I.l. det herlige, besungne
frie Studenterliv./ScÆawrf.O.I.Zi Jf. Adriater-
havets højt besungne Kyst.PontLP.VIII.
188.

II
(sj.) om anskuelser olgn.: slutte sig

begejstret til; hylde. 8chand.TF.II.364. (han
bekæmpede) nu, hvad han før havde be-
sunget.Poni.LP. VlII.l 79.

I. CP Besyning^, en. vbs. til besy, især

til bet. 1. vAph.(1764). VSO.
\\
(nu næppe

br.) konkr.: Paa dette Skiørt er megen Be-
syning.VSO.

II. Besyninff, en. se besyne.
Besyv, en (tiu 1. br.) ell. (kun i bet. 2)

et. [be'syu'] flt. (kun i bet. 1) -er. {egl.

smsat. af bøs og syv; efter ty. die bose
sieben, egl.: den slemme syver, se SaUIII.
123) 1) ^ trumf syv i styrvolt, der er den
højeste trumf og ikke kan stikkes, men (i

reglen) ikke kan spilles ud („føres"), før
man har faaet stik. syverne i valten (o:

trumf-syverne), som kaldes bøfi s^f, tiener

til udslag og kand ei stikkes. Moth.S897.
Syverne (o: i styrvolt) kaldes Besyver.
SAJørgensen. Nyeste dansk Spillebog. (1802).
276. *naar Besyven brænder inde,

|
man

Stik paa Stik kan sagtens v\yx&e.Grundtv.

PS IV.153. *nu fik jeg to Besyver ført
|

som for en Slik.smsi.iS^. Levin. 2) overf.;

især i faste forb.: komme med sit (sin)

besyv ell. (nu næppe br.) føre ell. ind-
føre sin (sit) besyv olgn., egl.: spille sin

højeste trumf ud; give sit bidrag til diskus-

sion olgn.; give sin mening til kende.
naar du begynder at snakke, saa faaer en
Anden aldrig sin Besyv indført.Praw.
(Bahb.LB.II.450). naar han bare kan faae

sin Besy^^ indført, saa er det ham ligegodt,

hvor]p&eL.Bahb.Tilsk.l797.67L Gylb.XL258.
(man man selv) hjemle sig Aand, før man,
i Aanders Lag, kan føre nogen Besyv.
Qrundtv.TJdv.III.613. sa.Dansk.L495. Til-
lad, jeg kommer og med min Besyv!
I
Og med eenfoldig Tale tag tiltakke!

Blich.(1846).II.vi. jf.: naar der stundom
i min Dagligstue . . er blevet ført høitra-

vende Diseurs om Forelskelsen . . saa blan-
der jeg stundom min Besyr^ med, som jeg
da egentligen spiller ud til min Kone.
Kierk.VI.124.*iivis ellers jeg med mit Be-
syv tør møde, | om deres Chancer jeg
saalunde s]pstaT.Drachm.DJ.II.213. \\ nu især
i forb. give sit (sin) besyv (med), med
i laget olgn., give sin mening til kende; give

sit bidrag til diskussion olgn.; (iron.:) frem-
komme (uopfordret) med sin (i ens egne øjne
værdifulde) mening. Kierk.III.238. Gaards-
karlen . . gav nu ogsaa et Besyv med i

Laget. — „Ja Peter, lur ham. Han kan
baade Jøde- og Sotysk.''Schand.F.364. Lidt
pinligt eller snurrigt kunde det virke,
naar hun gav sit sikre Besyv med under

Samtalen om metafysiske Spørgsmaal
Brandes.(Det nyAarh.Il.579). Drachm.KK.
195. jeg (kan) nok . . give min besyv med
i lagetVerner.192. (sj.) give sit bidrag (til

noget): I giver alle Jert lille Besyv til

Demoralisationen. I forfører, kan I komme
til.SMich.S.120.

|| (1. br.) i anden anv. *Du
strax skal faa

|
En god Dragt Prygl tU

Tak for Dit Besyv i Sagen.BKali. Overs, af
10 Moliére.(1869-70).II.493. (man skal) torøge

sin Stilling for at skaffe sit Besyv Autoritet.
EBrand.TJnderL.18. Som Alkærligheden
selv havde han omgivet Pelles hele Til-

værelse med sit varme Hjærte — forfær-
deligt vilde det blive, naar hans god-
hjærtede Besyv ikke længer klang bag
om a\tmg.AndNx.PE.IIL337.
t bessede, v. -ede. vbs. -ning'. {jf. sv,

besada, holl. bezaden, besaa, besvangre) 1)

20 (kun som vbs.) besaa (med sæd), visse

Strækninger af det faste Land (kan) ved
Menneskenes Fliid og en kunstig Besæd-
ning giøres enten tU frugtbare Agre eller

Kløverfulde Græs-Enge. OecMag. VI. 32 7.

jf. M0.I.158 (u. Besaaening/ 2) overgyde

med sæd; befrugte. Hundyrenes Æg frem-
bringe ingen Yngel, uden de besædes af

Hannerne. VSO. 1. 319. Uden Besædning
skeer naturligvis ingen Undfangelse.smsf.

30 Besset, subst. [helsæd] uden flt. {vist

dannet i tilknytning til udtr. som være i

bekneb efter eng. beset (by ice), (være)
omringet (af is), jf. holl. bezet zijn, ty. (im
eise) besetzt; egl. perf. part. af beset (holL

besetten, ty. besetzen}, omringe, jf. be-
sætte 4) J^ i udtr. (komme, være) i be-
sæt (i isen) olgn., (om skib:) blive inde-
sluttet i isen, indespærret af isen; (være)
i knibe, i klemme, (skibet) kom i Besæt

*3 i Isen.Dagbl.^/el880.1.sp.3. Han var bange
for at Nyisen . . skulde binde Storisen for

meget, saa vi løb Risiko for at komme i

Besæt om vi vovede os længere Nordover.
AchtonFriis.53. (skibet havde) været i Be-
sæt i Isen i Rigabugten, hvorved Isen
havde skruet saa stærkt, at 6-7 Spanter
var knækkeåe.PoUyil908.5. komme i Be-
sæt med Isen.Scheller.MarO. den spredte
Is nord for os satte med rivende Fart ned

50 mod den faste Iskant og truede med at

bringe os i BesætBerlTid.^^/iol892.Aft.
l.sp.3.

II {efter holl. op eene kust bezet
zijn, jf.ty. besetzt) i udtr. (være) i besæt
ud for en (aaben) kyst, (være) i knibe
ud for en kyst i paalandsvind, som man
ikke kan krydse op mod. TeknMarO.
Besætning:, en. [be'sædneii] flt. -er.

{egl. vbs. til besætte; nu især konkr.)

1) til besætte 1. t.i) til besætte l.i.
||

60 (gart.) Frugtgrene, Frugtsporer, Buket-
grene o. s. V. udgør Frugttræets Besæt-
ning.HavebrL.^286. \\ om servicestel: Cham-
pagne (skænkes) enten i spidse eller flade

Glas, svarende til Besætningen. For^jff/.IFi.

22. 1.2) til besætte 1.2: ædelstene olgn., der

anbringes paa et smykke, du skal indfatte
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en Besætning af Stene derpaa (Chr.VI:
fylde det med stenes fylå.é[se).2Mos.28.17.

ogs. om smykke (ell. sæt af smykker), prydet
med ædelstene olgn. jf.: Brillantbesætnin-

gen, Du gav mig til Brylluppet, og Sma-
Ta.gdeTne.Esm.II.308. 1.3) (især haandarb.)
til besætte 1.3: hvad der sys paa klæd-

ningsstykker olgn., især som pynt (fx. bro-

deri, kant, garnering, knapper osv.). VSO.
*en Mand, der jevnlig

|
Gaaer klædt i lys- lo

graa Silkevams med sorte
|
Besætninger

af Fløil.Hrz.XV.92. en graa ulden Kjole
med Slæb med mange Plisseer og kulørt
Besætmng.Schand.SF.lSB. anvende (knip-

linger) tH Pynt paa Klædedragt og Be-
sætning paa Linneå.Vortllj.IIIl.Sl. 1.4)

^ til besætte 1.7: bevikling (paa tovværk),

som skal hindre optrævling; takling. SøLex.
(1808).15. 1.5) (efter ty. besatzung; smed)
laas ed el, bestaaende af smaa blikstrimler 20

(svarende til indhak i nøglekammen), der skal

forhindre fremmede nøglers indførelse i laasen

;

rejfblik. Gnudtzm.Rusb.240. 1.6) (bjergv.)

forladning ved sprængninger. Sal.ll.980.

2) til besætte 2. 2.1) f til besætte 2.1

:

personer, der skal bebygge og kolonisere et

land; kolonister. Moth.S152. VSO. 2.2)

(især ^) til besætte 2.2: mandskab (paa
skib olgn.). SøLex.(1808).15. et seilfærdigt
Skib med fuld Besætning. B^awc^. F. ^57. 30

Linieskibet „Christian den Ottende" (var)
sprunget i Luften med Besætning.ÆTC^wa.
XII. 265. *Skibets Besætning, Styrman-
den, Kokken,

|
lige til Dæksdrengen sidst

i ¥\o\ken.Drachm.UD.348. de fire Joller,

som hver igen havde fem Mands Besæt-
ning.8a.Fr.390. || mandskab til en kanons
betjening; kanonbesætning. Scheller.MarO.

2.3) ^ til besætte 2.3: forsyning med trop-

per; (ogs.) det at besætte et sted i forsvars- 40

eller bevogtningsøjemed. alle, som kunde
røre Vaaben, forbleve til Besætning paa
Skibene. 0Guldb.(Rahb.LB.I.88). i forb.

ligge ell. lægge i besætning, ligge ell.

lægge i garnison, disse Batterier og de 400
Mand Soldater, som laa i Besætning.
Drachm.STL.291. S&B. jf: Fæstningen
giemmer i fuld Besætning 3000 Mand.
Bagges.L.I317.

|| nu især konkr.: tropper,

der skal forsvare fæstning olgn.; tropper, der 50

lægges i erobret land olgn.; garnison; ok-
kupationstropper. David lagde Besæt-
ning i Damascus.^>Sam.8.6. (du skal) komme
til Guds Høi, hvor Philisternes Besætnin-
er eTe.lSam.10.5. med Besætningen gik
han) ud af den beleirede Stad.ifoi6.1fÅ.J.

154. Den tydske Besætning paa Skander-
borg var stæTk.Ing.PO.II.294. Goldschm.
YI.257. 2.4) (landbr.) til besætte 2.4: alt

hvad der er nødvendigt (kreaturer, redskaber 60

osv.) til driften af et landbrug. I kiøber et
stycke øde Jord (som I lader) med Be-
kostning opbryde, giødne og drive, an-
skaffer Besetning af Qvæg og Bester,
Harre og Ploug, og alt hvad der hør tU.

Holb.Samtll. Feilb. nu især: de til et land-

brug hørende kreaturer; kreatur bestand.
en god og velfødt Besætning giver en
stor Mødaing. Olufs. Ny Oec.P. 160. hver
Gaard har sin egen Besætning af Køer,
Faar og Stude. Molb.BfS.I.l?5. Hønsene,
Ænderne og hele Nabogaardens Besæt-
ning er ogsaa Skabninger.iTC^wd.FIJ. 75.

i det høje Kløver laa Gaardens Besætning
og tyggede velbehageligt DTøv.Bergs.FM.
28. gaarden er solgt for 100.000 kr.; avl
og besætning medfølger i

|| nu kun dial.

(jf. bet. 2.5J; tjenestefolkene paa en gaard.
dog faaer vi altid vor Besætning, og det
er endda knastens TøseT.AntNiels.FL.II.9.
MøllH.1.172. 2.5) (overf brug af bet. 2.2—4;
alle de personer ell. ting, som hører til paa
ell. befinder sig paa et sted; om personer (især
spøg.): mandskab; personale. Vi har, om
man saa vil, en fuldstændig Besætning af

Bisper, Provster, FTæster. Kierk.XIV.41.
smst.271. (teaterlogens) Besætning var atten
'M.ennes\eT.IICAnd.Ii.l74. (hvad der) mest
tildrog sig den fælles Opmærksomhed,
var Vognens Besætning. Paa Forsædet
sad en ung Fige. Bergs. PP. 264. Gaa op

Saa Kontoret. Spørg hele Besætningen fra

kontorcheferne ned til Skriverne.joc/ian^i.

VV.12. Kun to af Brødrene ere . . tilbage
afKlostretsfordumsBesætning.J5iZfe.JfaZtew.
1.295.

II
om ting: en heel Besætning af

broderedeLænestole.Zterfc.ZJ7.554.||^^sA;.;
fiskebestand i fiskedam olgn. vAph.(l 759). jf.
LandbOI.264.lII.57.

3) til besætte 3, især til bet. 3.2.
|| f be-

sættelse af embede. Til at besætte disse Em-
beder maatte man følge en ganske mod-
sat Regel end den ved Embeders Besæt-
ning sædvanUgen brugelige. P^Heifc. TIS.

51. Madv.0.9.
\\

(teat.) besættelse af rollerne

i skuespil; ogs. om alle de skuespillere, der
udfører rollerne. Rahb.E.1.335. Dette lille

Stykke (er) blevet det Kongelige Theaters
Eiendom, og har beholdt den samme hel-
dige Besætning, som det fra først af har
havt.neib.Pros.VlI.64. I| J^ de musikere ell.

instrumenter, der er nødvendige til udførelse

af (de forsk, stemmer i) et musikstykke,
(man maa) iagttage, at ingen Stemme ved
sin stærke Besætning formørker de øvrige.
MusikL.(1801).29. MusikLI.80.
besætte, v. [be'sæda] præt. -satte;

part. -sat ell. f -sæt (Holb.Intr. 1.495. sa.

Paars.233). vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.),

jf. Besæt. (ænyd. d. s., glda. besættæ, be-

slaglægge, fængsle, jf. æda. besæt (ovf. sp.

20^); efter mnt. besetten, jf. ty. besetzen;

jf. besat)

1) dække ell. beklæde med noget, som paa-
sættes ell. fæstes paa forsk, maade; især i

forb. m. med. l.i) dække ell. forsyne
(med noget). En bandt . . en lang Pileqvist

bag i Halskludenpaa ham, Andre besatte

ham med 'BoTTeT.WCAnd.III.99. især i forb.

(være) besat med (sj. afj, være dækket
med; være fuld af. *At dysse Argus selv

i søvn var hende lett,
|
Med Hundred'

32'
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øjne meer end skiønt han var heset.Holb.
Faars.233. *Er Stien (o: livets) end trang,

j Besværlig og lang,
|
Besat, belagt med

Torn og SiQen.Stuh72å. (sneglens føletraade)
er besat med graa Fri^er.KSelskSkr.XIL
242. *Af Tordenskyer Himlen alt mere
blev besat. Oehl. BL. 17. et Bord, der var
besat af Ølflasker. Gjel.GD.85. m. overgang
til 1.2: Alle Vinduer vare . . besatte med
smykkede ~Dava.eT.Ing.KE.II.219. (væggene)
vare tæt besatte med Yoiograiiev.Schand.
AE.93. *den dunkle Nat,

|
stille, men med

de tusinde,
|
tavse Stjerner hesat.Stuck.il.

147. (herald.) om vaabenskjold, d. s. s. be-
strøet. vAph.(1759). ADJørg.II.71.jf.: *Jert
Herreskjold med Mærker og Billeder be-
sat.Winth.VI.201. \\ dække ell. forsyne (et

bord) med forsk, retter. VSO. især i part.
besat: de nysankomne Gj ester satte sig .

.

til Bordet, der endnu var rigelig besat
med hvad de øaskeåe.Ing.EM.L58. *det
vel besatte Bord,

|
Der bugner under

Drikkekar og Skaaler.PalM.VI.61. det
med Østers, Fuglevildt osv. besatte Af-
tensbord.Schand.F.412. \\ i km-tsjyil, lotteri

olgn. : sætte en vis indsats ind paa et kort ell.

et nummer, naar der først er kommet fire

Røde, derpaa een Sort, og endelig atter
een Rød, saa bør man . . besætte den Røde.
IIeib.Pros.II.205. (jeg) besatte Numerne (o

:

om drømte lotteri-tal) saa højt jeg kunde.
Goldschm.II.93. 1.2) forsyne med paasatte
prydelser; smykke, (jf. bet. 1.3/ et Myg-Net
. . vævet af Purpur og Guld og besat
med Smaragder og kostbare Stene. Jud.
10.24. Jeg meenede, naar jeg vaagnede
op igien, at finde mine Fingre besat med
Guld-Iiinge.Holb.Jep.IV.l. en Sabel, der
var besat med Gnldpenge. HCAnd.V.207.
min Fader forarbejdede (armbaandet) af

indisk Guld og besatte det med de skøn-
neste Æåelstene.EBrand.M.132. 1.3) (især
haandarb.) forsyne med besætning (I.2).

alt af hvidt tafft, besadt med smalle guld-
kniplinger.J7weZ.55. De italienske Straa-
hatte besættes med to Bouquetter gule
eller grønne Ax.IIrz.III.57. (linnedet) be-
sættes ved Hals, Ærmer og Knæ med
BToåen.VortHj.II3.94. 1.4) ^ (nu næppe
hr.) forsyne (et skib) med skyts; bestykke.
VSO. SøLex.(1808).15. 1.5) (nu sj.) forsyne
(have olgn.) med planter; beplante, derfor
planter du liflige Plantninger, og besæt-
ter din Viingaard med fremmede Ranker.
Es.17.10. besætte en Have med unge Træer,
YSO. part. besat, bevokset (med); be-
plantet (med), (høje) besatte med Birker,
Asper og GTaner.Suhm.II.216. Hvor der
viser sig Marker, seer man dem besatte
med Bomuld, Hirse, Bælgfrugter. jØrsf.FJ.

181. 1.6) f forsyne (en grund) med bygnin-
ger; behygge. Denne Grund blev anvendt
til en Skibs-Værf og besat med endeel
Bygninger for Haandværks-Folk. ÆJPowf.
Atlas.II.211. 1.7) ^ omvikle enden („tam-
pen") af tovværk for at hindre optrævling;

takle(jf. belæggel). SøLex.(1808).15. Har-
boe.MarO. Scheller.MarO.

2) forsyne et land, en fæstning, et skib
olgn. med indbyggere ell. mandskab. 2.1) f
forsyne med beboere; befolke (med), af
(Noahs sønner) bley al jorden besat (1871:
befolket; alleYegne.lMos.9.19(Chr.VI). den
hellige stad var da besat (1871: beboet;
udi al tred.2Makk.3.1(Chr.VI). Besætte et

10 Land med Folk.Høysg.S.llO. VSO. 2.2) (nu
næppe br.) forsyne (skib olgn.) med mand-
skab; bemande, et Skib af 240 Tønder,
besat med 44 Matroser. FrSneed. 1.484. Sø
Lex.(1808).15. *Hvert Skib, besat med due-
ligt Mandskab.Hrz.XI. 90. 2,3) Jji forsyne
(fæstning, forsvarspunkt olgn.) med soldater

i forsvars- ell. bevogtningsøjemed ; lægge
garnison i; især: sikre sig herredømmet
over erobret land osv. ved tropper; okku-

20 pere. den stercke Fæstning Gaetta, som
den forrige Vice-Roy hafde besæt med
4000 Mænd.Holb.Intr.1.495. Indgangene .

.

bleve besatte med Yagt.Schytte.UB.I.156.
Jeg besætter Porten, holder den ryddelig
for vore øvrige TroTpper.Ew.VIII.83. man
(ødelagde) Landet . . i Stedet for at ind-
tage og besætte det.Molb.DH.II.264. For
at holde Orden blev Gaden besat med
Husarer og Politie.J?"C^wd!.IF.27^. Frem-

30 skudte Poster anvendes, naar man vil be-
sætte et Punkt foran Vedetlinien.Lære&o^
/. HærensMenige. II. ForFodfolket. (1 911).36.
en del af Tyskland holdes efter fredens
slutning besat af de allieredes tropper

\

2.4) (landbr.) forsyne (landbrug) med mand-
skab til dyrkning ell. med kreaturer, redska-
ber olgn., som er nødvendigt til driften. Ha-
ver nogen Præst Vornede, som hånd ej

selv fornøden haver til sit Gods . . at be-
40 sette, da tager den, som Herligheden ha-

ver, dennem til at besette sit Gods med.
DL.3—14—11. smst.3~13—9. Moth.S148.
fæste en Gaard med Vilkaar, selv at be-
sætte den.VSO. Feilb. han har købt gaar-
den fuldt besat i alle maader

| J|
(fisk.) for-

syne (fiskedam olgn.) med fisk. saadanne
Damme besætter man med Fisk, som ere
fangede i de nærmeste Yande.Werfel.Fi-
skerb.50. For at den ønskede Tilvækst kan

50 naas, maa Sommerdammene . . altid be-
sættes med det rigtige Antal Fisk.LandbO.
III. 57.

II t besætte en Dyrehave med
Raadyr. VSO. 2,5) {efter fr. (dame) gardée,
egl. : beskyttet, forsvaret, jf. bet. 2.3) ^ i udtr.

kongen, damen osv. (er ell. sidder) besat
olgn., om det forhold, at en kortspiller har
kongen (damen osv.) samt et (ell. fiere) lavere

kort i samme farve, saa at kongen ikke be-

høver at lægges til, første gang farven spiU

60 les, men eventuelt senere kan indbringe et

stik. Spadillje, Manillje, Ponto . . en Konge
og en Dame besat.Spillebog.(1786).28. Ma-
nUlje, Basta, Ponto, Konge, en Trumf og
to besatte J)amer.smst.29. e.br.

3) udfylde (ledig plads) ved at sætte ell.

anbringe noget vaa den. 3.1) udfylde en
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ledig ell. tom plads; optage, besætte et

ledigt Nummer i Soldater-Rullen. "FSO. (vi)

besatte et helt Bord (i kafeen). Goldschm.
VI.5. især i perf. part. : optage t. AUe Sæder,
Stole, Pladser . . ere besatte. F/SO. (hotellet)

er jo besat, og saa har man lagt mig her-
inå.IICAnd.X.147. e. alm.

||
(sport.) i udtr.

som godt fdaarligt osv.) besat, om løb, som
tæller mange (faa) deltagere. Løbene var
.. udmæi'ket besatte. Sportsbladet.1912.273.

II
(uegl.) om tid: lægge beslag paa; op-

tage. Denne Sprogmester har alle Timer
besatte. F/SO. den opvakte Dreng (var) fra

Morgen til Aften saaledes . . plaget med
Tegnemester, Sproglærer, Fægtemester
o. s. V., at han havde Dagens Timer be-
satte fra Morgen til Atten. PMøll. 1.296.
Saa kan De maaske overtage Undervis-
ningen i Fransk i en Begyndelsesklasse.
Saa faar jeg akkurat Deres 24 ugentlige
Timer hesa.tte.Schand.AE.54. 3.2) om em-
bede ell. plads: forsyne med embedsmand
ell. indehaver; ofte i forb. m. med: udnævne
nogen til at beklæde et embede; give nogen
en plads, forretning at varetage, (emb. :) theo-
logiske Candidater, med hvilke de ledige
slesvigske Præstekald kunde besættes.Ifei6.

Pros.X.387. Kongen besætter alle Embeder
i samme Omfang som hiåti\.Grundl.(1849).

§22. den ledige kontorplads er allerede
besat

j II
(teat.) sørge for skuespillere til ud-

førelse af rollerne i skuespil. Rahb.E.IV.218.
at Banden meget vel vilde kunne besætte
og forestille hans Komedie.Baud.KK.llO.
være sikker paa, at de bærende Roller
kunne besættes tilfredsstillende. VortHj.
IY1.88.

II
(nu 1. br.) ^ skaffe musikere ell.

passende instrumenter til de forsk, pladser i

et orkester ell. til udførelsen af de forsk,

stemmer i et musikstykke; især i pari. be-
sat, (man siger) denne eller hiin Stemme
er godt eller slet besat, naar Antallet af

de Personer, som synge eller spille denne
Stemme, er tilstrækkelig eller utilstræk-
'ke\ig.MusikL.(1801 ).29. Orchesteret (d : i et

teater) var ikke stærk besat. Det bestod
af een eneste halt Violinspiller.^a^'.^'es.DF.

X.397. Det skjønt besatte Orchester gav
. . en Symfonie af liayå.ii.POBrøndst.ÉD.
10. jf. : Øhlenschlæger har et rigere besat
Orkester at tumle med (end EwcUd).HBrix.
GT.63.
4) t omgive (med tropper); omringe;

indeslutte, paa dend eene silde var dend
Ryssziske Armee besadt af Tyrcken.JJuel.
420. *Som Lammet, der med Frygt, af

Ulve er bespendt;
|
Saaledes er jeg og

besat paa alle Siåer.Falst.Ovid.74. besætte
Huset rundt om med Vagt. F/SO. jf. (m.
overgang til bet. 1.5) : *i Floden, med Hækker
tæt hesat.0ehl.NG.181.

5) (dannet som inf. til besat (s. d.), jf.
besidde 4 og sv. besatta; foræld^ om ond aand
olgn.: tage bolig i et menneske; beherske;
gøre vanvittig. Jeg troer, at en ond
Aand, alt ondt, har besat dette Menneske.

VSO. (djævelen) besatte . . enten selv eller

ved sine Medhjælpere — et Menneske,
som da blev pint og plaget til det yderste.
TroelsL.VI.23. \\ O overf., om tanker, fø-
lelser, stemninger olgn., som behersker ell.

betager en fuldstændig, der gives rædsomme
Tanker, som kunne besætte Den, der for-

argedes paa 'NatviTioTholået.Kierk.VI.329.

(han kunde) besættes af en . . barnlig Over-
10 stadighed.PoniiP.F.8i. Hestenes Manker

føg for Vinden. Der var noget besættende
ved den Fart, Drengene maatte smide alt og
slutte op.AndNx.PE.I.216.
Besættelse, en. flt. -r. vbs. til besætte.

1) (1. br.) til besætte 1: VSO. MO. 2) til

besætte 2. 2.i) i$J til besætte 2.3: det at

forsyne et sted med garnison; okkupation.
kun om Besættelsen af Holbeks Slot ved
Drosten tillod han sig en flygtig Yttring.

20 Ing.KE.1.222. den ældste Datter (var) ble-
ven gift med en af Fjendens Officerer,

der under Besættelsen havde haft Kvarter
i Faderens Biem.Pont.BH.6. 2.2) f til be-
sætte 2.4: det at forsyne et landbrug med
det til driften nødvendige mandskab, tager
Præstis Vorned Gaard, eller Huus, paa
anden Husbonds end paa dens Grund, som
Herligheden haver, da kand Præsten deele
hannem til Stavns, om hånd hannem til

30 sit Godsis Besættelse fornøden haver.D-L.
3—14—11. 3) til besætte 3, især til bet. 3.2

jl
(emb.:) Eio.VII.184. det gik . . meget

langsomt med Besættelsen af geistlige

Yimheåer.Mynst.Levnet.181. Min Svigerfa-
der ærgrede sig svært over Besættelserne

(af pladserne i et kloster).Schand.0.1.172. ||

(teat.:) Er det vanskelige Spørgsmaal om
Stykkevalget . . afgjort, skrider man til

Besættelsen af B.o\\evne. VortHj.IV1.88. 4)

40 (foræld.) til besætte h: det at være besat af
en ond aand olgn. Moth.S153. At der har
været legemlig Besættelse til, derom for-

byder Slu-iften os at tvivle, nemlig i Chri-
sti og Apostlernes Tid. Tullin. II. 70. hin
oprindelige Besættelse af Dionysosguden,
hvis Blomst er Orgiet.VilhAnd.BT.115.
Den aandelige Besættelse er . . mere om-
fattende end den legemlige. Thi naar
Djævelen aandelig uddrives, som sker i

50 Daaben, da ophører ogsaa den legemlige
Besættelse, men ikke omvendt. TroelsL.

VIII.205.
II

G) overf.: (han spillede) med
en Besættelse af Komponistens Aand, at

jeg Bondetamp i Musiken blev revet med
ved Yiaavene.Schand.O.II.265. hvad er da
Elskov? Véd jeg noget derom? — er det
en Besættelse, en Galenskab — det samme
som at være Digter'iDrachm.F.1.529.
lie»os,^tell.'\en(Falst.0vid.22).\be^sø'-(\y

60 gldgs. be'scoi'] flt. d. s. (egl. vbs. til besøge;
efter ty. besuch) 1) til besøge 2: det at

gæste (nogen) i en bestemt hensigt; (kortere) op-
ho Id (hos nogen); visit, l.l) abstr.; ofte i forb.

m. hos (sjældnere tilj. IIolb.Ep.1.346. *„her
har været

|
Besøg—" — „Besøg?Du spøger

nok. Af hvem?"
|

— „Af tvende Fremmede,



507 besøgte besage 508

jeg ikke kiendite."Hrz.IX.329. Med dem
havde han aftalt et Besøg op ad Formid-
dagen til Anton.Ing.LB.IIL207. Wied.EO.
31. jf. : Under alt Dette fløi den lille Fugl
fra og til, med hvert dens Besøg og hver
dens Adskillelse næredes Liliens \Jro.Kierh.

VIII.257. II
i forb. aflægge, gøre be-

søg, (nogle dage gik) med at aflægge Be-
søg hos dem, jeg havde Addresser til.Fr

Sneed.1.422. Den opslaaede Forlovelse har
da sat Alle i Bevægelse her i Byen. Jeg
har just derfor gjort en Deel Besøg.Sibb.
11.104. Regler for de Besøg, der skal

aflægges i fremmede Orlogsskibe. Wolfh.
MarO.595. \\

gaa, komme, være i ell. (nu
almindeligere) paa besøg olgn. Eders Naa-
de rider sig vel i Besøg til Jungshoved
denne EfteTmiååag?Etlar.GH.II.213. Mar-
tha var gaaet i et Besøg ned til en dødssyg
Faster. -Drac^m.FT. 7^. (han var) for en
halv Snes Aar siden . . kommen i Besøg
paa Gaarden og .. var bleven der siden;

nans Ophold betragtedes fremdeles som
et Besøg-Bogan-ILIS?. det er en slægt-

ning, jeg har paa besøg
j || faae Besøg

af Præsten, Lægen. F/SO. Lægen (havde)
ved et fornyet Besøg . . meddelt ham, at

han maatte være forberedt paa Sønnens
snarlige Bovtgang.Pont.FL.294. \\(sj., jf.
besøge 2.s:^ faae Besøg . . af Fienden.
VSO. nu kun (mere ell. mindre) spøg. ell.

iron. : der har været besøg af tyve paa
kontoret i nat

j
maaren har gjort besøg

i dueslaget
j 1.2) (Jf. ty. besuch, gæst;

1. br.) konkr.: personer, som besøger (en).

De Besøg, der . . kom i Huset, vare for

det meste gamle Enker og Jomfruer.
Mynst.Levnet.l5. Just samme Dag ventedes
Besøg fra Landet til min Kjærestes For-
ældre. De vilde blive trende Dage.Si&&.J.
63. (billedhuggeren) havde altid fornemt
Besøg, mange Bestillinger.X)rac/iw.Z75.j(59.

Bogan.1.62. || om en enkelt person: besø-
gende; gæst. Om Formiddagen kom Grev
F., og bragte et uventet Besøg med: sin

Stedfader. G'M. III. 1 72. Scharling. Jøvik.

(1901).324. Jeg saa Dit Besøg gaa inde
fra Vinduet.Esm.7II.596. 2) til besøge 3:

det at opholde sig kortere tid paa et sted (især

for at bese det). Under mit Ophold i Athen .

.

besøgte jeg daglig Akropolisl her feirede
jeg ved et Besøg min Fødselsdag.JTC^wd.
DB.285. Efter et kort Besøg i Danmark .

.

drog han til Rojn.SigMull.B.13d. (et digt)

skrevet under et Besøg paa Ungdoms- og
Idrætsskolen paa Nåås. FiiMwi.A^.i^g. Be-
søg paa Carlsberg . . Bryggerierne beses.
Pol.^^/9l919.8.sp.l. vi gjorde besøg i mu-
sæet

i
udstillingen er vel et besøg værd

\

II (jf. bet. 1.2) mere konkr. : udstillingen kan
glæde sig ved udmærket godt besøg

j

beisege, v. [be'sø'qa; gldgs. be'scoi'a]

-te. vbs. -else (s. d.) ell. -en (s. d.), jf. Besøg.
{ænyd. d. s., glda. (perf. part. flt.) be-
søgennæ; efter mnt. besoken, jf. ty. be-
suchen samt eng. beseech)

1) t lede ell. søge efter; opsøge, jeg op-
reiser en hyrde i landet, hånd skal ikke
besøge (1871: see til^ det, som udslettes,

ikke søge det unge, og ikke læge det
sønderbrudte. Sach. 11.16 (Chr. VI). (uegl. :)

Saa besøgte du (o: Jerusalem) igien din
ungdoras skændsel; der de af Ægypten
befølede dine j>atter.Ez.23.21(Chr.VI).

2) opsøge ell. i kortere tid opholde sig hos

10 en i hans bolig (ell. paa det sted, hvor han
har sin virksomhed). 2.1) aflægge besøg
hos; gæste. Holb.Er.II.3. Han besøger os
gjerne om Juulen og om Paasken.ITøj/s^'.

S.142. Frokoster ere, som det lader, meget
i Moden her. Man besøger sig (nu: hin-
andenø om Morgenen i større eller min-
dre Grupper, og opvartes med Chocolade.
Bagges.L.1.285. *Konger selv besøgte

|

Ham (o: Tyge Brahe) paa den liden 0.
20 Heib. Poet. 111.131. jf: *jeg besøgte ham

(o: en hund) tidt,
|
Og bragte ham Melk

og Mad,
I

Og stundom selv, naar det reg-
nede lidt,

I

Jeg krøb i hans Huus og sad.

Winth.IV.99.
||

(sj.) abs.: aflægge besøg, min
Sky for Næsgaardens Beboere (var) for-

svundet, og ikke mange Dage derefter
var jeg paa Vej derhen for at besøge.
AndNx.DB.143. |f (sj.) overf.: Rolig Søvn
og milde Taarer besøgte ham paany. Gylb.

å) (1849). II. 232. II
(spec.) om sygebesøg (af

præst, læge osv.): Præsterne skulle ideligen
besøge de Syge.DL.2—7—5. jeg var syg,
og I besøgte rmg.Matth.2S.36. Lægen be-
søger den Syge to Gange om Dagen. F/SO.
MO. 2.2) {efter Vulgatas visitare; bihl.) om
gud : komme til nogen (især for at hjælpe ell.

prøve ham); gæste; (ogs.) bestemme en vis

(god ell. ond) skæbne (for nogen); tilskikke,
spec: vise naade. Herren besøgte Sara,

40 saasom han havde sagt, og Herren gjorde
ved Sara, eftersom han havde talet. Og
Sara undfik og fødte Abraham en Søn i

hans Alderdom.iilfos.5i. i. smst.50.24. de
raabte tU Herren af al Magt, at han vilde
besøge alt Israels Huus til det Goåe.Jud,
4.13. (herren) haver besøgt og forløst sit

Folk.Luc.1.68. Grundtv.SS.II.396.2.3) komme
til nogen i uvenlig hensigt; plage; besvære;
hjemsøge, (jf. bet. 2.2j. nu kun spøg. ell.

50 iron.: duerne har ordentlig besøgt ærte-
bedene

i II t (jur.) om retslig forfølgelse

(af skyldner olgn.): besøge en med rettens

miådel.Moth.S1024. (en med) Arrest, Dom
eller Stevning besøgt Mand.Pl.^yil788.

3) CP opsøge et sted i en bestemt hensigt;

komme ell. tage til. 3.1) indfinde ell. op-

holde sig paa et sted i kortere tid (især for
at bese det). De Kjøbstæder, som han hår
besøgt og heseet.Éysted.Bhetor.42. kun den

60 eensomme . . Vandrer besøger Gravens
stille Høi.Mynst.Mall.3. (han) besøgte un-
derveis baade hellige Steder, Kirker, Klo-
stre og adskillige FyTsteT.Molb.DH.II.153.
Lad os besøge Schweiz, lad os see os om
i det herlige Bjergland. HCJLnd.FJI.i89.
(da han) sidst besøgte denne sin Fødeegn,
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var det ..i et Sorgens Anliggende. Grje?.

GL.287. Vi besøgte alt det, samvittigheds-
fulde Kunstturister besøger — Uffizierne

{i Firenze, osv.).Jørg.Liv.lV.136. part. be-
søgende brugt som adj.: Rasmus Nyerup
fremsatte sin Plan til et Nationalmuseum,
hvori den besøgende fra Sal til Sal skulde
kunne „studere den successive Fremgang
i Nationens Kaltyir.^ Nationalmuseet.Danske
Saml. II. Vejledn. (1 911). ii. J&rg.Liv. V.31.

\\

(sj.) overf. : nu, da AJÉtenkulden og en raa
Dug besøger slige Steder (o: Vestervold og
Kongens Have).Tode.ST.II.19. Deraf fulgte,

at Solen aldrig besøgte de Værelser, hvor
man meest ønskede at see den.Hauch.VII.
408.

II
om tilsyn af en overordnet: under-

søge; inspicere, (jf. bet. 5). En Biskop
bør besøge alle Kirker, Skoler og Hospi-
taler i sit Stift. F-SO. MO. 3.2) (1. br.) ind-

finde sig et sted som køber ell. bruger; unde
sin søgning; søge (til), de Havne vi har
besøgt før er endnu ikke tilluckt for os
(o: det ostindiske kompagni). Holb. Samt. 14.

Jomfru F. besøgte der (o: paa Ischia) Ba-
dene.IICAnd.XII.143.jf. : *prøv dig. Hjerte,
prøv dig vel,

|
Før du Guds Bord besø-

ger l/SaZwJTws.SSi. 3.3) indfinde sig som til-

hører ell. deltager; søge (til). Spillebordene
besøges flittigere end Kirkerne. JSneed.
VIII.158. besøge Professorernes Forelæs-
ninger.MO. Jeg har overmaade godt be-
søgt (til mine forelæsninger), og det synes,
som om Eleverne ere ret vel fornøjede
med at høre iaig.JLange.(Tilsk.l910.II.454).
(mødet) var besøgt af langt flere, end Sa-
len .. kunde rvimme.Pol.^/il919.6.sp.2.

4) søge nogen for at bede om noget; an-
mode, t (jur.): dersom den eene Part ..

ikke vil have gode Mænd paa saadanne
Tretter, som . . ved Commisarier bør .

.

adskillis, enddog hånd af den anden Part
derom er hesø^.DL.l—5—23.

||
(foræld.)

hede indtrængende; anraabe; bønfalde.
Herre 1 i angesten besøgte de dig (1871:
søgte de dig^; de udøste deres stille bøn,
der du tugtede åem.Es.26.16(Chr.VI). (han
havde) med Skrivelser, Bøn og grædendes
Taarer besøgt sin (søn) om, at han . . vilde
sig betænke.JPJacJ.^^O.

5) (bibl.) undersøge; ransage. Du prø-
vede mit Hjerte, du besøgte dfet om Nat-
ten, du smeltede mig; du fandt IntetPs.
17.3. Hvad er et Menneske ..at du vil

besøge ham hver Morgen, og prøve ham
hvert Øiehlik? Job.7.18.
Beseg^else, en. flt. -r. vbs. til besøge.

1) til besøge 2. 1.1) (nu 1. br., jf. dog Feilh.)
til besøge 2.1 : d. s. s. Besøg 1. IIolb.Er.III.l.
Snart derefter fik hun en Besøgelse af
Fremmede, som bleve hos hende til om
Attenen.Eilsch.Font.64. (man) vilde give
ham den høie Ære af et Par Dages Be-
søgelse i hans ringe Præstegaard. Pram.
Vl.162. nu især om Marias besøg hos Eli-
sabeth (Luc.l.39ff.), spee. i udtr. Marias
besøgelse (ell. besøgelsesdag. DL.2

—4—5. Sal.XII.S69) som navn paa en kir-

kelig festdag (2. juli), endnu helligholdt i

den katolske kirke. MO. Den katolske Kirkes
Messebog.(1907). 799. \\ aflægge ell. gøre
besøgelse. han har hver Dag mange
Besøgeiser at Sii\egge.Spectator.335. i gamle
Dage . . da Fruentimmeret drak Kaald-
skaal om Sommeren, og Spansk Viin om
Viinteren, da kunde de ikke giøre mange

10 Besøgeiser, uden de maatte lave sig paa
et halv 'RuviS.Holb.Bars.1.6. *naar en frem-
med Herre dig

|
Besøgelse vil gjøre.Fote^.

192. (jeg har) længe haft i Tankerne, at

jeg skulde hen og gøre dem en Besøgelse
en Dag.Pont.FL.76. jf. (sj.): Blev mig som
sidst ankommen given første besøgeisze af

dend Engelske Envoié.JJuel. 146.
\\

gaa
ell. komme ell. være i (sj. paa^ besø-
gelse olgn. *Jeg i Besøgelse vil gaae om

20 Hellig I)age.FrHorn.SomnPoet.39. *hun sle-

ben er
I

Og veed sig i Besøgeiser
|
Og

Selskab vel at skikke. Wadsk.59. Hun var
i Stads, for hun var jo i Besøgelse.HCAnd.
11.146. jf.: (Ploug nøjedes nu) med at

komme paa Besøgelse i „Fædrelandet".
Hørup. 1. 183.

II
Præsters Embede med

Husbesøgelse, Omsorg for de Fattige,
Sygis og Misdæderis Besøgelse. D-L.5— 7.

overskr. JSneed.I.130. || konkr., d. s. s. Be-
30 søg 1.2. Men jeg nødes tU at slutte, for-

medelst en Besøgelse, som nu kom ind
ad Døren til mig. (^am.Prewe.90. 1.2) (relig.)

til besøge 2.2: guds komme for at hjælpe
ell. prøve menneskene (jf. Besøgelses-dag,
-tid). Du (o: gud) haver beviist liv og
miskundhed imod mig; og din besøgelse
(1871: Omhu^ bevarer min aanå.Job.10.12
(Chr.VI). Eders Omgængelse være god
iblandt Hedningerne, at de . . kunne see

40 Eders gode Gierninger, og derover prise
Gud paa Besøgeisens Dag (jf. Besøgel-
sesdag 2).lPet.2.12. 1.3) t til besøge 2.3:

det at plage, volde besvær olgn.; hjemsø-
gelse. jeg (o: gud) vil giøre, at din (o:

Israels) besøgelse skal blive til fred, og
dine trængere til retfærdighed. J5Js. 60. jf 7

(Chr.VI). (hun bad) tH Gud, at Dievelan
denne nat ufeilbarligen maatte komme,
og give dem besøgeisze, paa det Jeg

50 siden kunde troe det.JJuel.443. jf.: den
Gierrige . . frygter hver Time for Besø-
geiser af Tyve. Spectator.222. 2) f til be-
søge 3: d. s. s. Besøg 3. Deres Majestæters
Besøgelse til Kongsberg Sølfværk. (rram.
Breve.31. PAHeib.US.140. \\ til besøge 3.2:

UlovUg Havns Bemge\se.DL.4—2—20.
Høysg.S.138. || til besøge 3.3: lætfærdig
Selskabs Besøgelse og Omgængelse, Ruf-
ferj, Fylderj og idelig Drukkenskab.Di.

60 2—9—8. (folk) afholdes ved en alt for

tidlig Begyndelse med Gudstienesten ..

fra Kirkens Besøgelse.PaWe.P.^5^. Besflr-

felses-dag:, en. 1) [l.i] besøgelse dag
aldes de dage, som kvindfolk gør besø-

gelse på, som er onfidag, fredag og søn-

dag eftermiddag, så og alle hellige dage,
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ti da er de pyntede for kirkegangs sk^ld.

Moth.S1026. nu kun i forb. Marias be-
søgelsesdag, se t*. Besøgelse l.i. 2) [1.2]

(efter Vulgatas dies visitationis) f d. s. s.

-tid. YSO. t -iseddel, en. [l.i] visitkort.

JSneed.II.483. -tid^en.[i.2] (især relig.) dag,

hvor guds komme kan ventes ell. indtræffer

(jf. -dag 2). paa deres Besøgelses Tid
skulle (de retfærdige) skinne klarligen.
Visd.3.7.

II
O i udtr. kende sin besøgel-

sestid (efterLud 9.44), egl. : være forberedt
(til en kommende prøve); være rede til at

benytte en gunstig lejlighed. Københavns
Havn er ved at faa sin „Besøgelsestid".
Lad os haabe, at den vil kende å&n..Berl
Tid.ysl919.M.5.sp.l. Besegen, en ell. \
et. (1. br.) vbs. til besøge || til besøge 2.1

:

d.s.s. Besøg 1.1. "Man venter intet stivt

Besøgen ('co Spøgen^, | Hvor ham man
veRteT.Bagges.III.157. O JBeseger, en.

(1. br.) til besøge 2: vAph.(1764). (et væ-
relse) der gemeenlig brugtes til at mod-
tage Besøgere (o: liggende gæster).Rahb.E.
1.103. Winth.IX.41.

Il'
til besøge 3. En flit-

tig Besøger af Guds Huus.FS'O. MO. I

Udstillingen af Olympia-Sagerne var der
en halv Time igennem ikke én Besøger.
Brandes.XI.177. SMich.HB.107.137. Be-
Sørgf^-tld, en. [1] især: tid, hvor man kan
besøge de syge paa hospital olgn.; ogs.: tid,

hvor læge olgn. kan træ/fes; træffetid; kon-
sultationstid. „Nej, nej — nej. Jeg maa jo

ikke modtage nogen." — Søster Agnes:
„Det er Besøgstiden nvi.'*Rode.SF.67. Dag
Nyh.^^lbl911.2.sp.l. -vis, adv. [2] (især emb.)
Brandes. III. 613. Justitsministeriet (har)
meddelt praktiserende Tandlæge N. N. af

Korsør Tilladelse til besøgsvis at udøve
Tandlægevirksomhed i Boeslunde.jBeWri<i.
^/sl909.M.
besele, v. [be'sø-'la] -ede. (ænyd.d.s.;

jf. mnt. besolen, ænht. besiOen; nu næppe
or.; jf. dog Esp.33) gøre snavset ell. uor-
dentlig ved overstænkning ell. oversprøjtning
(m^d noget); tilsøle. Besøle .. med Blood.
vAph.(1759).41. (filosofferne) vare Ugesaa
besølede som (svinene).Bagges.NK.156. Alt,
indtil de helligste Billeder selv paa Væg-
gene, saa ubeskrivelig besølet. sa.D 7. A.
246. Gulvet'er gandske besølet med Vand,
Papiret med Blek.FSO. MO.
besørge, v. [be'sor'a; -'sor'qal -ede.

vbs. -else (2Cor.9.12(1907 afvig.). Schand.
SF.205). (glda. d. s.; efter mnt. besorgen,

jf. ty. besorgen)
1) t sørge over; begræde. Moth.S613.

*Priamus sin døde Søn hesørger.Falst.Ovid.
118. (fyrsten var lige) saa berømt i sit

Liv, som besørget af ald Europa i sin Død.
Tychon.AB.187. Suhm.(SkVid.XII.213).

2) sørge for; tage sig af. 2.1) f m. person-
obj.: skaffe (nogen) fornøden pasning og
pleje; tilse (en syg), om de (syge) af Chi-
rurgo saaledes besørges, som sig vedbør.
FrVsKrigsArt.§212. MO. jf.: *Den Hest,
der slæber mest, hånd ofte mindst besør-

ges.Sort.HS.BSv. 2.2) drage omsorg for, at
noget er ell. bliver bragt i rigtig orden ; sørge

for, at arbejde olgn. bliver udført ell. gjort

færdig (af en selv ell. andre) paa rette maa-
de; varetage ; ordne; tage sig af. Moth.
S613. Hendes Nabokoner maatte besørge
(ligets) Iklædning og JordeiæTd.Blich.
(1846).IV.233. *Vielsen og Talen

|
be-

sørger Nattergalen.JBic/i.J.6S. (han) besør-
10 gede Sagen med den italienske Jøde.

Schand.IF.225. Middagen spiste han hjeni-
me, og da han havde besørget nogle Breve
. . klædte han sig (paa).Drachm.IX.92.
Havde han som Skoledreng besørget sine
Lektier . . var Hvilen sød.EBrand.UB.5.
jeg var inde i byen for at besørge nogle
ærinder

j
korrekturlæsningen er besørget

af hr. N. N.
j jf. (nu næppe br.): de unge

Karle stode op og besørgede Liget (Chr..

20 VI: lagde ham bort; 1907: lagde ham til

Retteø, og bare ham ud, og begrove ham..
ApG.5.6. Bordet skal være godt besørget,
Dækketøiet hvidt og i>ænt. Gylb.VIII.71.
(sj.) refl.: Naar ikke altfor mange Byrder
lægges paa Ægteskaber, saa vil Folkefor-
merelsen besørge sig selv."F-SO. i| f w.
en at-sætn. som obj.: sørge for. *Jeg har
besørget,

|
At vi ved Sang og et fortro-

ligt Bæger . .
|
Kan slutte (dagen).Eiv.V.

^ 177. (han) bad mig først besørge, at hånd
fick en Porte-Chaise, som kunde bringe
ham hiem. Seidelin. 74. (jeg skal) skrive
hjem og besørge, at hun skal blive mod-
tagen og faae Condition i mit Hxms.Gylb.
XII.21 9.

II
b e s r g e ("et lille ærinde olgn.),

(barnespr. ell. spøg.) forrette sin nødtørft,

(naar bønderpigerne) besørgede et mere
nødvendigt end pænt Ærinde, satte de
sig paa Rad langs Kirkegaardsmuren.

40 Schand.0I.28. Vi Søfolk er nogle Bag-
bæster ser du, vi besørger paa Poste-
linet og æder vort Smør af en Tjærepøs,
AndNx.PE.III.68. PoVU1912.3.

\\
(nu

næppe br.) om embede, (daglig) gerning
olgn.: passe; varetage; bestride. Havne-
Væsenet . . blev besørget af Stiftamt-

mændene.Holb.Staat.504. De fleste vilde

Folk besørge Agerdyrkningen ved deres
Fruentimmer.JKVa/"^. yF.374r'(en) Karl, som

50 besørgede Stalden, og Husets
|
Grovere

Bont Bagges. Skudd. 41. Mændene gik til

deres Forretninger, Konerne besørgede
deres Huusholdnmg. Holst. Napol. 254. jf.:
dersom Nogen ikke veed at forestaae sit

eget Huus, hvorledes kand hånd besørge
(1907: sørge for^ Guds Menighed? i Ttm.
3.5.

II
(især emb.) sørge for (især: paa an-

dres vegne), at noget bringes ell. sendes til

nogen; ekspedere. *Besørg mig disse Breve
60

I
Og siig, det gjaldt min Ære.Aarestr.191.

Kierk.IX.153. telegrafvæsenet har indtil

videre aflyst besørgelsen af lykønsknings-
telegrammer

i jf. : I (o : jøderne), som an-

nammede Loven under Engles Besørgelse
(Chr.VI: beskikkelser^, og have ikke holdt
den\ApG.7.53. (spøg.:) Da han endelig
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havde besørget den tolvte Æbleskive,
stod han op, takkede Degnen for Mad.
Schand.TF.1.14. to unge Fiskere (blev)

kastet ud af Kroen. Det var Niels' faste

Haand, der besørgede åem.Draehm.STL.
212.

|| O sørge for udgivelsen af et skrift olgn.;

udgive. Efter at den proftske Udgave
(afEwalds værker) en Tidlang havde været
uasolgt, besørgedes hos Boghandler Schultz
en nj.Lieb.(Ew.I.iv). den af . . F. Jonsson
besørgede udgave af samtlige norske og
islandske skjaldekvad. Den norsk-islandske
skjaldedigtn.(1912).A.I.iii. 2.3) (nu 1. br.)

drage omsorg for, at noget bringes til veje;

fremskaffe; skaffe; sørge for. Moth.
S613. (Chr. III) forsikrede ham (o: Chr.
II) ofte, at han stedse skulde vise sig

som Ven, og rigelig besørge ham alt,

hvad der kunde giøre ham sit Liv taale-

ligt.Mall.8gH.422. Jeg skal sende Dem
Deres Kammerpige, hun kan besørge Dem
et kølende Fuhfer.Hauch.VI.333. Besørg
min Plads ved Bordet og en god Seng.
HCAnd.I.208. I de katolske Lande be-
sørger nu som før Forældrene den unge
Borgersøn en passende Kone.Brandes.XII.
59.

Besørger, en. (1. br.) til besørge (2,

især 2.2}, vAph.(1759). \\ Ewalds Skrifters
Udgivere, samt Besørgerne af Lomme-
bogen for Skuespilyndere for Aar 1786.

FAHeib.US.57.
I. Bet, en. [be'd] flt. (kun i bet. 2) -er.

(sv. bet, ty. bete; fra fr. bete, bæst (aflat.
bestia, se Bæst^, i udtr. isåre la bete, egl.

:

bære sig ad som et bæst, bære sig dumt ad;
tabe sit spil; jf. Labet

|j ^ især som Vhom-
bre-udtr.; den overf. brug, der tidligere var
alm. (jf. Gadeordb.^'^) er nu sj.)

"
'l-(if

. adj.
,

kativt); i faste forb. som blive ell. være

SJ:

1) som ubøjeligt subst. ell. (if. nutidens op-

fattelse; jf. Saaby.'' : betj adj. (altid prædi-

ket, tabe sit spil. Moth.B137. kan den,
som spiller (0: i polskpas), hverken faae
3 Stik, eller først faae 2, saa at de andre ere
fordeelte, er han Bete, og det paa dob-
belt saa meget, som der er i Vottejx.Spille-

bog.(1786).156. Scharling.N.321. (billedl.:)

*Der spUled mangen een i Hierter og blev
Beet.8tub.117. *Dem, som i Tidens Kor-
tenspil herneden

|
Blev heet.Bagges.III.

132. Oehl.Er.IV.263(se u. Baghaand 3).

*vi har det Under seet,
|
At selv den bed-

ste Spiller bliver Beet.Blich.D.II.199.
(overf.:) komme ell. være i forlegenhed
ell. knibe; komme galt af sted; være
ilde stedt. *0 Menneske! Du reent er
Beet,

I

hvis du slipper din Dyd og din
Moralitet. Oehl.Digte.(1803).253. Heib.Poet.
111.48. *I et Aar kan man tidt blive Bét.
smst.VII.334. jf.: hver som erpaaPenge
heet.Visel836.(Gadeordb.'-). (sj.:) *(jeg)
Imod Forventning finder mig lidt beet
(0: skufet i forhaabninger). Hrz.D.III.28.
Il gøre bet, ved sit modspil faa spilleren
til at tabe (blive bet). 8pillebog.(1900).37.

(overf. :) bringe i forlegenhed, knibe. *Ægyp-
tens Troldmænds Koglerier,

|
Der stak,

og giorde næsten Beet
|
Den jødiske Land-

jplagemager.Bagges.II.240. jf. Gadeordb.^
2) bøde for tabt spil ell. for brud paa

spillets regler, som opføres i regnskabet
som straffeindsats („skrives paa brættet,

i krøllen") ell. med spillemærker betales til

„potten" ell. modspillerne ; ogs. (nu 1.

10 br): indsats, der ved spillets begyndelse
gives af alle de spillende enten som stam-
bet i regnskabet ell. som spillemærke, der
lægges i „potten" (jf. II. Aalj; især i faste

forb. som betale, faa, give ell. (nu 1. br.)

sætte bet. Moth.B137. Alle Beter, hvor-
for de endog ere satte, tager den Spil-

lende, naar han vmder.Spillebog.(1786).17.
Mange skrive strax en Bete lor hver,
hvilket man nu betegner med et Stykke

20 Penge, som man legger for sig ved Pot-
ten.smst.21. *Har nogen Tid du saadan
Flauser seet?

|
Hun har Spardame! Hun

skal ha'e en Beet (o: fordi hun har sveget

kulør).PalM.IV.213. (frygter den spillende)

for at blive Codille (2 Beter), saa har
han Lov til at kaste sine Kaart og give
sig paa een Bete (remis).Spillebog.(1900).

36. t overf.: *(fjenden) satte da Beeter
(0: tabte sit spil, opgav kampen) og gjorde

30 sig bar (jf. III. bar 4:.i).Sort.HS.F2r.
||

sætte (en) beter, (sj.) gøre bet. (overf.:)

*Tydskland jubler ud iFryde-Chor:
|
Det

fæle Danmark os ei sætter Beter,
|
Saa-

længe vi blot har vor Fætter Peter (o:

Rusland).FolketsNisse.^'>/3l861.15.
\\

give
osv. beter til loftet, betale en bet for
hveH stik i købenoh, mods. andre spil, hvor
der kun gives et bestemt antal beter. Spillebog.

(1900).59. Pol.^*/iol906. \\ spillemed krøUe til

40 bet, se u. Krølle
||

(sj.) overf.: knibe; for-
legenhed. *sLipper han uskadt fra denne
Sag,

I

Skal ikke hele Jorderiges Grether,

I
Ham bringe nogen Tid i flere slige Be-

ter.TBruun.MF.69. jf.: *0m Almanakens
Finter o^ Beter (o : dage i aaret, hvor man,
som paa d. 1. april, let kan komme i knibe)

I

Kan Meget læres hos tydske Poeter.Hei&.
Poet.IX.242.

3) t navn paa kortspil (hvor man „sætter

50 beter"); labet. *han Universitet
|
I Spille-

huse søger,
|
Og sidder heller der i Bet

|

End hjemme uåiBøger.Falst.4. vAph.(l 764).
II. bet, adj. se I. Bet 1.

betage, v. [be'ta-'qa; dagl. be'ta'] be-
t^ge.Høysg.AG.12. præt. -tog; part. -taget.

vbs. -else (s. d.). (glda. d. s.; efter mnt. be-
nemen, jf. ty. benehmen; sml. betaget)

1) m. obj. og hensobj.: tage noget fra no-

gen; berøve; frarøve. I.1) 1 1 egl. bet. *Ret
«) som en Biørn der mand betager sine Un-

ger.Holb.Paars.325. 1.2) (nu sj.) hindre i

benyttelsen ell. udøvelsen af. (især m.
abstr. obj.). hånd betager mig min Næring,
og stiæler fra rmg.Holb.GW.IV.2. jeg er

\fås.e den Kone, der vil betage min Mand
sin Myndighed. sa.Perw.1.5. *Lad Verden

Rentrykt a/u 1919 33
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mig alting betage,
|
Lad Tornene rive og

nage.Brors.ll(jf. l.ij. (de) har ophævet mit
Embede, ved at paalægge en Lov, som
betager det sin væsentligste Hytte.Ew.VI.
159. \ i finder vel Redning — Dogl vores
sidste Tilflugt er os endogsaa betaget.
PAHeib.Sk.Ul.79. en pludselig Rædsel be-
tog Arnold baade Sands og Samling. Jn^'.

EF.II.99. (han vilde) kunne anrette stor

Fortræd, hvis ikke hans Ubetydelighed
betog ham Leilighed diBTtM.Wmth.IX.163.
*En Svovlstik knalder | imod hans Buxer.
— Tungt han falder,

|
Den Akt Balancen

ham hetog.ScJiand.SD.UO. \\ f m. konkr.

obj. Ilden udslukkes, naar Luften betages
åen.Suhm.II.72.

\\
(nu næppe br.) m. tings-

subj.: (maaneformørkelse) er ikke andet,
end Jordens Skygge, som betar Maanen
Solens Skin. Holb.Er.III.5. det tætte Løv
betog os \]dsigten.Blich.(1846).I.55.

|| f af-
skære fra (vej ell. adgang). *Fra Vesten
vil Kongen af Preussen fremgaa,

| Og
Passerne (fjenden) hetage. Sort. HS.Hl^^.
leg frygtede, at de svenaske skulle have
gaaet ind ad Pohlen til, og Veyen hiem
ad mig saaleedis skulde blive betagen.
Æreboe.181. 1.3) om haab, mod, lyst oTgn.:

bevirke, at man opgiver (haahet), mi-
ster (modet, lysten osv.). *ingen kolde Tvivl
skal mig betage

|
Min sikkre Tillid til

Forjætt^sen. Oehl.ÉA.323. (hvad jeg) kan

fjøre ved (tylvten), er at fordærve dem
pasen (og) betage Nogle Lysten til at

træde i deres Fodspor. Grundtv.Udv. III.
615. *Rædsel ham alt Mod betager. Winth.
11.207. Efter denne Samtale haabede Clau-
dine at have betaget Baronen alle unyt-
tige Forhaabninger.Gv^ft. TTJ45. JPJac.I.
187. han har tabt 10000 kr. paa børsen,
det skal nok betage ham lysten til at

fortsætte \ den svedne lugt betog ham
appetitten

j 1.4) f frigøre (nogen) for no-
get, der trykker ell. piner (ham); fritage
for; befri for. En verdslig krone . . be-
tager ikke legemet den ringeste smerte.
Høysg.AG.173. denne Lov , . betog den
foae Jorddrot den Krænkelse, at synes
\&getoged.Mall.KF.25. især m. obj., der

betegner bekymring, tvivl olgn.: *jeg har en
Tvivl, den kan du mig betage. Wess. 36.

Bagges.NK.385. *ieg vilde ved de blide
Toner

|
Betage jer enhver ugrundet Frygt.

IIeib.Poet.IIl.5. om arbejde olgn.: Holb.Jul.
Ilse. en Fuldmægtig . . kunde gaae ham
til Haande, og betage ham et og andet Ar-
beide.Stampe.1.385. (Rolv) burde jeg jo

slaaet ihjel, men nu har en Anden betaget
mig UleUigheden. Grundtv.Saxo.I.146.

2) t bevirke, at noget forsvinder ell. op-
hører; fjerne; borttage, alt Haab om
Undsætning var betaget.IIolb.DH.II.40(jf.
1.3^. *Skiøiihed, som ei Aar betage.Ew.lI.
19. Forbedring er jo altid mulig, naar
Leiligheden dertil ikke betages. CBernh.
VII.210. især om noget ubehageligt: all

denne Undskyldning kand ikke betage

den Mistanke jeg har fattet Holb. Usynl.
III.3. En Tilsats af Sukker (til sure æbler)

kan vel betage denne suure Smag. Tode.
ST.II.44. Et Lægemiddel, som betager
Tandpine.FSO. MO.

3) sætte sig i besiddelse af; tilegne sig;
indtage; optage. 3.1) f lægge beslag paa
(plads olgn.); optage (jf. betaget 1). den
sterke Garnison hafde betaget alle Væ-

10 reiser.Æreboe.179. Amagernes eller andre
Bønders Vogne, naar de ere ledige og
ikke bør betage Rummet paa de rette

Torve. EPont. Atlas. II. 110. Parquettet er
betaget af de fornemmere Lapse af Civil-

og Militær-Standen. 6rMde.0.56. 3.2) (nu kun
bibl.) faa magt over; overvælde (jf. be-
taget 2). Ladfer os dog elske Lyset . . at

ikke Mørket skal betage oslVogelius.Præd.
30. især om anfald af smerter, sygdom olgn.

:

20 mine Lender (er) fulde af Smerter, Veer
have betaget mig, ligesom Veer den Fø-
dende.Es.21.3. lSam.4.19. et Ildebefinden-
de, hvoraf Arthur pludselig blev betagen.
Hauch.IV.447. *Hvis Svimmel dig . . be-
tager

I
Og Foden glider, styrter du i Dy-

bet.PalM.U.403. jf.: Grumhed og vrede,
de ere og vederstyggelige ting, og en
syndig mand skal betages med dem.Sir.
27.31(Chr.VI). om anfald af søvnighed :VSO.

30 *en Mand, 'der betages
|
Af en uimod-

staaelig Søvn i det tidlige Daggry.ifawcA.
DV.11.77. jf.: betagen (1907: overvældet)
af Søvnen..ApGr.20^. (sj.) om latteranfald:

*uudslukkelig Latter betog de salige Gu-
der.Bagges.NblD.128. 3.3) GJ overf brug af
bet.S.i (og S.i): faa magt over; overvælde;
gribe (jf. betaget 3/ om følelser, stem-

ninger olgn. : Angest betog dem..2Mos.l5.14.
*hellig Skræk betog mit Hierte | Jeg

40 skialv. Ew.(1914).1.127. *Tvivl, Haab og
Frygt og Glæde

|
Betage mig, og knap

at aande mig ti\stæde.Wess.36. •Overra-
skelse, Sorg, Lidenskab |

Betager eders
Ilierte.Oehl.EA.287. *(en) sygelig Længsel
I

Snart hendes hele Sind betog. Winth.
Digtn.258. jf. (sj.): Faderen traadte ind
med et Aasyn saa mørkt og strængt, at

det betog dem med Skræk.Xo/bed-lfansew.
DL.34.

II
gøre et stærkt indtryk paa; op-

50 tage (ens tanker fuldstændigt) ; henrive;
besætte. *Hans Djærvhed glæded, men,
betog mig ei.Grundtv.0ptr.II.31. hans Styk-
kes Opførelse forestod, og det betog alle

hans Tanker. Goldschm.IV.208. (Werners)
Skrifter, som i saa høj Grad betog de
Samtidige. brandes. IF. 445. ofte: gøre et

stærkt erotisk indtryk paa. Begier ikke
hendes deylighed . . og lad hende ikke
betage (1871: indtage^ dig med hendes

60 øjen-\aage.Ords.6.25(Chr.VI). søde Miner
og Belevenhed, hvor med hun har be-
taget mit Sind.Holb.Vgs.(1731).II.17. Jeg
veed hvad der kand beta Mand-Folk og
kilde Sindet paa dem.Mol.G.(1724).55. hun
kommer ikke af sig selv. Hun vil besæt-
tes, betages, bemægtiges.SMich.S.144. jf.:
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Hendes tøffel betog (1871: henrevj hans
øye, og hendes deylighed fangede hans
siéi. Jud.16. 11 (Chr.YI). \\ « MO) part.

betagende brugt som adj. Synet af Na-
turkraften og Modet (har) noget Impo-
nerende og Betagende ved sig. ThoniLa.
KH.333. en smuk Egn eller en betagende
\]dsigt.Brandes.II.148. *Høit nu løfter sig
Sangen |

med betagende Ma.gt.Schand.SD.
89. Markers og Skoves krydrede Uddunst-
ninger gyder sig ud i den kraftige, be-
'tagende Foraarsluft.J>racÆm.r.57. JakKnu.
G.114. som adv.: hun var betagende smuk

j

Betag^else, en. vbs. til betage. I) (nu
næppe br.) til betage 1 (og 2): (jeg) faldt

baglends need tU Jorden Uge paa Hovedet
og var moxen qvalt . . ieg hafde forme-
delst Luftens Betagelse ingen Kraft til at

røre mig.Æreboe.36. Frihedens . . Haabs,
Fornøielses, Betagelse. FSO. || til betage
1.4: fritagelse (for). Frygts, Tvivls . .

Betagelse.smst 2) til betage 3. 2.1) (sj.)

^iZ betage 3.2: vAph.(1759). VSO. jf.: Gud
Jbevare mig dog for enhver gjenopkom-
mende Betagelse af denne rædsomme
Ukjærlighed. St66. 7. 98. 2.2) CP til betage
S.3: det at være stærkt optaget ell. henrevet

af noget; grebethed. vAph.(1759). denstore
Frygt og Betagelse, der havde været over
h3iia.ThomLa.KH.294. Hanvakte almindelig
Beundring og Betagelse . . Prædikanten
fyldte Alles Tanker.Schand.F.157. Menne-
sker stod og stirrede derind (o : paa tyre-

fægtningen) med et eget, sløvt udtryk af

Bet&ge\se.KLars.MK.78. Det var, som om
den gamle Degn havde gjemt al sin Kraft
tU denne Salme. Hans Sjæls Betagelse
steg med Sangens fremruUende Strøm.
Aakj.VB.182. især om erotisk optagethed:

den letsindige Betagelse af Lises Ynder,
som han desværre ikke helt havde for-

maaet at lægge Skjul paa overfor hende
selv. Gjel.M.219. Hun blev aldeles vanvittig
forelsket i den smukke, mørkøjede Ka-
pellan — rent hypnotiseret af erotisk Be-
tagelse. Wied.S.46. betaget, part. adj.

(nu 1. br. betagen, best. f. og flt. -nej. {egl.

perf. part. af betage; jf. ty. benommen)
ofte i forb. m. af (f meå). \) f til betage
3.1; om plads olgn.: optaget. Moth.TlS.
Den Reisende sagde derpaa: Jeg vil gierne
betale begge Sengene . . siig, at Sengene
ere betagne, ifald der kommer nogen.
Biehl.Cerv.LF.II.150. Alle Pladser ere be-
tagne.MO. 2) f til betage 8.2: ramt ell.

overvældet (af sygdom, smerter olgn.); pla-
get; syg. (han) laae betagen med (1819:
syg af)tebeT.ApG.28.8(Chr.VI). Han ligger
betagen over sit hele Legeme. F/SO. „be-
tagen i Siden, lam, apoplectisk.'*iVfO. jf.:
Derfore finder du (jorden) med dette
Ukrud betaget OecMag.V. 228.

||
(overf.)

plaget (af forretninger olgn.); optaget (af).
er Sagen ikke meget vigtig, og hånd med
andre Forretninger er betagen, saa kand
hånd ved en General lade Retten holde.

ChrVsKrigsrlnstr. §28. Kongen, betagen
med det større Riges OmsoTg.Vogelius.Lovt
116. MO. 3) (især CP, jf. dog FeUb.) til

betage 3.3: overvældet (af følelser, stem-
ninger olgn.); grebet. *Han sover, han
vaagner, han sover igjen,

| men stærkt
betaget, | kun som Rekruten Natten før
Slaget.JSic/i.JJ.5. mangen navnkundigMand
har følt sig betaget og begejstret af Skik-

10 kelsens (o: Judas's) A.lyoT.Brandes.XII.178.
*Verdenjegsaal

|
Den var, ak, saa stor; jeg

stod saa hetaget.Drachm.UD.228. han var
temmelig betaget af situationen

j
(sj.) at-

trib.: *(hun) sagde nu med sky, betaget
Mine

| Og sagte Stemme: „Nei, min Ven I

Du skildrer altfor stserkt''Hrz.D.IIL212.
om erotisk optagethed: hun var forelsket

1 ham, betaget af ham, — grænseløst,
sanse\øst.Pont.LP.VI.158. G) Betaget-

20 hed, en. (nu 1. br. Betagenhedj. [8] oTs. s.

Betagelse 2.2, Jeg læste maaske, som man
sjelden læser: med personlig Interesse,
med Betagenhed, med Angst.u-oldschm.VL
272. Schand.0.1.37. (han kunde) sidde
stille paa et Led eller en Skel-Sten og i

sælsom vegetativBetagenhed stirre henover
den frodig grønne R\ig.JPJac.II.ll. den
erotiske Betagethed, hvori hun havde
ventet sin Bru.ågom.Pont.LP.VI.21.

30 betakke, v. [be'taga] -ede. vbs. (sj.)

-else (VSO.). (ænyd. d. s. (i bet. i); efter

mnt. ty. bedanken; bet. 2 efter ty. sich be-
dankén) 1) f sige tak; takke! 1.1) i egl.

bet.: Moth.T25. han havde betakked Kon-
gen for beviste naade.Holb.DNB.448. (da
han) lod sig indfinde med en god For-
æring, (lod han) ham derfor betakke, sa.

Berg.186. VSO. (iron. :) *Hvem har . . den
usei Taabenacke, | For slette Tilstand, end

40 sin Kone at hetack.e.Holb.Paars.204.
|| (sj)

om besvarelse af salut: (det danske skib af-
venter det fremmedes) Salut, og betakker
med Skud for Sk\iå.SøkrigsA.(1752).§854.

IJ
om afvisning (med tak) af tilbud ell. gave

(jf. 2.2). (de bød) Riget an til Græve
Henrik, (men han lod) dem betakke for

den Ære, og visede dem til Hertug Al-
hert.Holb.DS.1.494. Han haabede at faae
den Jomfru tU Ægte, som han havde be-

50 giert, men han blev betakket. FSO. I.2) (.;/.

aftaUce; sj.) afskedige (med tak for god
tjeneste). Den unge Printzes Ober-Hofmester
.. blev betakket. Gram. (KSelskSkr.V. 64).

2) reft. 2.1) t d. s. s. betakke l.i. (man for-
kyndte) ham hvad Selskabet havde be-
sluttet, at giøre for ham, hvormed han
var meget vel tilfreds, betakkede sig høi-

ligen åeTtoT.Biehl.Cerv.LF.L73. *mens hun
gned Salven ind, |

Han kneb og klapped'

60 hendes Kjuud,
|
Og, da hans Fødder var

istand,
|
Sig med et Kys betakked' han.

Bahb.Synt.40. 2.2) afvise (tilbud olgn.)

med tak; sige nej tak til (især i forb.

m. tor). Moth.T25. (de svenske) havde be-
takket sig for hans Riælp.EPont.(KSelsk
Skr.II.125). Blich.IV.156. „Ønsker de Her-

83'
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rer ikke at telegrafere ?" . . Vi betakkede

'

os.KLars.LF.117. Feilb. || især (dagl, spøg.):

undslaa sig for noget (med overdreven høf-

lighed ell. med ironisk tak); ønske sig fri-

taget (for noget); have sig (noget) fra-
bedt, eders Søn er en Nar, og I lidt

bedre. Jeg betacker mig for eders Svo-
gerskab, og selger icke min eeniste Datter
saa hoxi.E.olb.Jean.III.S. Nej, vi betakker
os, saa lenge som her er Christne i Lan-
det, handler vi ikke med Jøder. sa.iiJ".

III.2. (jeg) betakker mig for qvindelig
Aandrighed.JBrierLFJ.596. Præster, som
betakke sig for Aand, men hjerteligt takke
Regjeringen for Gage, Titel, Ridderkors.
smst.XIY.224. han vilde betakke sig for

al Familiaritet fra de røde Hænders og
de sorte Negles ^iåe.Schand.W.Sl. (da
Drakenberg) var 130 Aar, blev han indtaget

i en ung Bondepige, som dog betakkede
sig for at blive hans Kone.OBloch.D.-I.125.

jf. (sj.): (katten) kom, lugtede (til kødet),

og havde Lyst til meere. Men jeg betak-
kede mig, thi jeg kunde selv intet meere
XinåvæTe.Bobinson.1.87.
betal-bar, adj. {efter ty. bezahlbar;

jf. -bar 2.1) Y som kan (ud)betales. Vexler
(vil), ved at gjøres betalbare ved en Bank,
blive ansete for mere soliåe.Nationaløkon

Tidsskr.I.119. At en Check er udstedt til

Ihændehaveren, er ikke til Hinder for, at

den ved Endossement gøres betalbar til

en bestemt FeTSOTi.Checklov^^/il897.§5.

betale, v. [be'ta'la] hetale.Eøysg.AG.78.
-te ell. t -ede (Holb.Kh.SOS) ell. f -de (VSO.
Grundtv.SS.1.456). vbs. -(n)ing (s. d.). (glda.

d. s.; fra mnt. betalen (jf. ty. bezahlenj,

af mnt. talen (jf. ty. zahlen^, tælle, betale,

egl. sa. ord som tale; fortrænger æda., glda.

gialdæ, giældæ, se gælde)
1) erlægge ell. udrede (penge olgn.), som

man er blevet skyldig, t.i) m. obj., som be-

tegner pengesum olgn.: udbetale, du skal

slet ikke komme (ud af fængselet), førend
du betaler den sidste Yi\nå.Matth.5.26

(jf. talem. : betale til sidste hvid u. Hvidj.
*Naar forlanges, betaler den hafniensiske
Banqve |

Een Rigsdaler . . mod denne
Seddel. OehlSH.57. Han betalte de hun-
drede Gvådstj'kker.Goldschm.I.ed. jf.: (Mo-
abs konge) betalte Israels Konge 100000
Lam og 100000 Yæddere.2Kg.3.4. talem.:

betale paa eet bræt, se Bræt || be-
tale ud, (1. br.) udbetale. VSO. Saameget
bedre! Betal mig da Pengene vid.Heib.Poet.

V.200. jf. : (stenhuggeren) længtes efter, at

Værkbestyreren skulde komme og betale

dem (o : arbejderne) ud, saa han kunde gaa
Yilem.AndNx.S.79. i.2)m.obj., som betegner

afgift, gæld olgn.: erlægge, hvad man er

skyldig; give (skat olgn.); afbetale (gæld
olgn.). (den) som Vexelen skal betalis til.

DL.5—14—12. gak bort, sælg Olien og
betal din G\ie\d.2Kg.4.7. Naar hånd for-

sømmede sin Pligt, da, efter Forseelsens
Beskaffenhed, motte hånd betale anseelig

Straf (o: bøde). Gram. (KSelskSkr. II. 282).
*Han har altid betalt sine Skatter,

|
og

med Gjæld han sig aldrig hetatter.Rich.L
197. Tre Maaneder fra Dato behager De
at betale denne Prima-Veksel til Herr N. N.
eller Ordre med (3000 kr.).Veksel.(Eage.^

1109). betale entré j betale regninger I

(sj.) m. tings-subj.: "^Naar fem pro-cento
gives skal,

|
Hvad renter mig en Daler?

10
I

I sexten Aar min Capital
|
En liige

Sum betaler (o: kapitalen fordobles i 16
aar).Reenb.II.17. \\ talem.: hvo som be-
taler sin gæld, formerer sit bo, se Gæld.
1.3) m. obj., som betegner det, der gives

vederlag ell. erstatning for: erlægge ^jew^e-

sum olgn. til gengæld for noget, som man
har faaet (har købt ell. faaet udleveret),

ell. for skade, man har forvoldt; give be-
taling for; erstatte, betale kost og tæ-

^ Ting. Moth. T30. Hånd betaide sit Maaltid
Mad, og gik sin YeLVSO. betale Skaden.
smst. Den Umag har han faaet meget vel
betalt.sms^. Bogen skal blive min, om jeg
saa skal betale dentidohhelt.Gylb.TT.264.
(emb.:) svar betalt (paa brevkort, telegram-

mer), (sj.) m. tings-subj.: udgøre erstatning

ell. betaling for. *Det Guld, I bjergede,
kan just betale

|
Et Bundgarn.£w.F.i69.

II
i forb. m. med: give en (vis) pris for

30 (noget); erstatte med. *man en Fierding
Smør betaler

|
. . med to og tyve Daler.

Bagges.Ep.ll8. i fuldskab slo^ han en rude
ud, men betalte den straks med 10 kr.

i

Ij
i udtr. det kan ikke betales ell. er

ikke betalt ell. (nu alm.) til at betale
(^med guld olgn.).: VSO. En flittig (skole-

lærer) kan man . . ikke betale med Penge.
Mynst.Tale.(1842).18. den Ring er over
tusinde Guldstykker værd. — Han aftør-

40 rede den omhyggeligere. Kone ! raabte
han, den Ring er ikke betalt med hun-
drede tusinde Guldstykker! Tilsidst . .

raabte han: Kone! den kan ikke betales

med et helt Kongerige. Goldschm.1.63.
||

tage sig noget godt betalt olgn., for-

lange en høj pris for noget, det var et

haardt arbejde, han havde; men han tog
sig det ogsaa godt betalt

|
iA) m.person-

obj.: give (nogen) vederlag for ydelse af forsk.

50 art; lønne. *troer I, jeg Jer ei betaler,
|

Saa Penge forud tag.Wess.94. Er De be-
talt for at bagvaske, saa maae jeg tilstaae,

at De gjør fyldest for Betalingen.P^-ffei&.

Sk.II.274. (fyrster) betalte fattige Folk for

at faste i deres Sted.Molb.DH.II.163. jeg
betaler gartneren for at holde gravstedet

i orden I lad mig betale chaufføren I

|| i

udtr. (gøre noget) som om man var be-
talt for det, som om, man havde faaet

60 penge for det; af alle kræfter; med stor iver.

(bladene roste maleriet) som de var betalte

for det.Schand.TF.11.299. De aad, som de
var betalte for det.sa.VV.6. (han) lo, som
var han betalt tor det.Bang.L.191. \\ i forb.

gøre sig betalt, skaffe sig erstatning ell.

betaling, (oprørerne) truede at giøre sig
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selv betalte ved at plyndre Byen.Wand.
Mindesm.1.385. Molb.DH.II.il. e.br. gøre
sig betalt i (noget), skaffe sig dækning
ell. erstatning for noget ved at gøre udlæg i

noget. VSO. MO. t.5) uden ohj. løbe af

Spill uden at hetale.Holb.Jean.V.3. *Kaster
i min (o: marionetspillerens) Hat paa den
glade Dag.

|
Standspersoner betale efter

ehag.Oehl.Digte.(1803).255. Vi ville saa-

mænd gjerne betale ;^od Nat, Ole! Pen-
gene ligge i Ymåxiet.IiCAnd.V.257. laane
uden at betale ti\ha.ge.Katek.§36. naar De-
bitor ikke vil betale om Søndagen, maa
han betale om Lørdagen. H^a^e.'^ 74. (re-

staurationsspr.:) tjener, maa jeg betale
\ jf.

NicHolm.G-A.lSl. betale bagud, se III.

bag 5.16. betale forud, se forud
||

(især

Y) i forb. (ikke) kunne betale, (ikke) kunne
opfylde sine (gælds)forpligtelser, (bonden)
er villig og flittig nok, men adskillige

Ulycker slaar ham til, at hånd icke kand
hetale.Holb.Jep.IIL3. Hage.^385. \\ talem.:

maatte baade tigge og betale for at

faa noget I Mau.I.70. 1.6) reft.: give erstat-

ning for de udlagte penge; give et udbytte,

som svarer til omkostningerne; lønne sig;
svare sig; især i forb. det betaler sig
(godt, daarligt osv.). VSO. han paastaaer,
at det der hjælper Præsterne til at kunne
snyde mere end nogen anden Samfunds-
classe, just er, at de ligge Religionen saa
nær; naar Sligt lod sig gjøre, vilde han
med Glæde give en god Skilling for at

opnaae at blive ordineret, thi det vilde
betale sig hri\\a.nt.Kierk.XIV.246. med de
nuværende jærnbanetakster kan driften
lige netop betale sig

|
trods de store ud-

gifter vil det alligevel betale sig for ham
at flytte

i
det betaler sig at købe noget

virkelig godt
j

(sj.) m. personsubj.: (paa
kroen) er jeg ugleset, fordi jeg som eneste
Gæst naturligvis ikke betaler mig.CEw.F.
188.

2) (mer ell. mindre) uegl. ell. billedl. anv.

af bet. 1, 2.1) (især Jwjtid.) til bet. 1.2: er-

lægge, hvad man er skyldig; indfri (gælds-

forpligtelse olgn.). Menneskene meente med
disse Valfarter . . at have betalt Gud deres
Gield.Mynst.Ref.57. Dersom der var . .

en Forløser, som betalte den Skyld, vi
ikke selv kunde betale.sa.4Prced.47. be-
tale naturen sin gæld, se Gæld || be-
tale sine løfter olgn., (nu kun bibl.) ind-

fri ell. holde sine løfter. Ps.116.18. Naar du
lover Gud et Løfte, tøv ikke med at be-
tale det . . hvad du lover, det betal IPrced.

5.3. VSO. 2.2) til bet. 1.3; i talem. som
(komme til at) betale gOdet ell. laget, se

Gilde, Lag
||
gøre bod for (forbrydelse, for-

seelse olgn.); bøde for; undgælde for. be-
tale med sin hals.Moth.T31. Ach jeg elen-
dige Menniskel der skal have saadant
Beest (o: som Jeppe) til Mandl din Rygg
skal betale det dyrt nok. Holb.Jep. IV. 2.
han maatte betale sit Bedrageri med Livet.
Basth.(Bahb.LB.L96). hun betaler hver

Forkiølelse med Gigt, og Hoste. Rahb.
Tilsk.1799.693. *Forsømmer han sin Pligt!
Derfor han skal

|
Betale med sit Hoved.

Hauch.DV.I.18. *0, Danmark, paa Rænker
Du aldrig Dig forstod,

|
Det har du tidt

betalt med Dit favreste Blod.sa.SD.II.
86. nu især i udtr. som det (o : en kræn"
kelse olgn.) skal du komme til at betale I

II
(nu næppe br.) i forb. betale med

xo kroppen, om legemlig straf. VSO. *Regn-
skab vil af hver Satrap jeg kræve;

|
Vee

Den, der staaer til Rest! Han skal betale

I
Med Kroppen, hvad i Pungen der ham

ia.ttes.PalML.V1.117. \\ m. tings-subj.: være
ell. indeholde en bod (for noget); sone. *\eg
haaber,

|
At for min Synd mit Jordeliv

hetaler.PalM.VI.161. 2.3) (jf bet. l.i) give

gengæld ell. erstatning for noget; gengælde;
lønne. Menneskens Søn skal komme i

20 sin Faders Herlighed . . og da skal han
betale Hver efter sin GieTmxig.Matth.16.27.
*Præsten! — han tager vor sidste Daler;

|

„Min Søn, Vorherre i Himlen betaler."
Drachm.I.lll. m. tings-subj.: *sligt et Øie-
blik

I

Betaler Farer og Anstrengelser.OeR
IX.84. *sjelden har et Haandtryk,

| Et
venligt Blik,

|
End sjeldnere en smeltet

Menneskesjæl
|
Betalt mig for min Sang.

Hauch.SD. 1.106.
j|

tildele (en) straf for
30 noget ondt ell. urigtigt, som han har begaaet;

gengælde. Herren betalede Nabals ond-
skab paa hans h.oved.lSam.25.39(Chr.VI).
(maaske Joseph) vil betale os igjen alt det
Onde, som vi (o: hans brødre) have gjort
imod h.a.Wi.lMos.50.15. nu især i udtr. som

:

det skal han faa (dyrt) betalt (jf. u.

dyr^. Winth.IV.42.
\\

(nu 1. br.) gengælde
ubehagelighed, grove ord olgn. med lignende;
give lige for lige. *Den høie Gud . .

|
Be-

40 talte Svig med Svig. Oehl.NG. 101. *(han)
betaler Høfligheder | Med plump Uartig-
hed.Oehl.IX.64. talem.: betale (en) med
samme mønt, se Mønt. 2.4) (refl.) til

bet. 1.6; *Skal man derved noget lide
|

Og sig løs fra alting slide,
|
Det betaler

sig saa vel.Brors.227. Bet betaler sig,

det er nødvendigt at publicere Skrifte-

maal — frivillig Udlevering møder Re-
speiit.JVJens.lM.13. en bog, som det ikke

50 betaler sig at læse i

betalelig, adj. (1. br.) til betale (1):

som kan ell. skal betales (jf. ubetalehg^.
Moth.T32. En ubetalt og aldrig betalelig

Giæ\d.NKBred.TT.9. Betaler, en. (f
Betalere. PAHeib.TJ8.262). til betale 1; især

i forb. en god ('daarlig osv.) betaler. Jøren
Handskemager fik fem Kruus 011, hånd
er en langsom hetaL\ev.Holb.GW.III.3. de
ere slette Betalere; jeg vil derfor ikke

M lade mine Penge staae hos dem.Hauch.III.
366. (den) som er en daarlig Betaler eller

som lever paa K.Tedit.Brandes.X.57. (hun
har) et godt Renommée som Betaler.Paw^'.

B.44. Feilb. Betaling, en. (f Betalning.

Holb.KR.III.3. -VSO. jf. MO.). flt. (kun i

bet. 1.1^ -er. vbs. til betale. 1) til betale 1.
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1.1) (især til betale l.i^ som vhs.: det at er-

lægge penge olgn.; udbetaling. Naar Betal-

ningen skeer inden næste otte Dage fra

fornævnte Termins begyndelse, da skal

det for god Betalning agtis.Diy.,5

—

14—3.

store Penge -Summer, hvis Betalning
blev ioThalet.Holb.DE.L6?9. Ved Beta-
lingen kom (han) i Klammeri med Op-
varteren, der vilde snyde ham for en
Krone. JVJens.D.58. (ingen er) pligtig i

een Betaling at modtage et højere Beløb
end 20 Kr. i 1- og 2-Kronestykker./SaZ.IJ.

981.
II
standse sine betalinger, T op-

høre med at fyldestgøre sine forpligtelser (og

derved erklære sig fallit; jf. Betalingsstands-
ning^. Sage.^385. 1.2) mere konkr.: veder-

lag, som ydes for noget, man har faaet, ell,

for udført arbejde olgn. ; især : pengesum, der

erlægges som erstatning ell. som løn. der
har I Betaling for Brænåeviinen.Eolb.Tyb.
IV.7. (han) vilde ingen Betalning tage
9i Syge som han cviTeTede.sa.DII.III.689.

*hand en god Betalning faaer | Til sig og
sines ¥øde.Brors.l52. du vil dog vel ikke
bilde dig ind, atjeg skal tage dine Spotteglo-
ser og Næsestyvere etc. . . for god Beta-
ling. GrMwdfø.PSJF.^55. du har jo faaet

Betaling for det baade i Penge og Varer.
Sostr.EF.I.l. jf.: *Han plejed den Sømand
med samt hans Pog . .

| Og det var al

den Betaling, han tog, | Den fattige Mand
Søren Ksinne.Blich.D.II.116. \\ især i udtr.

som (gøre noget) for eM. uden betaling.
Han bød os mke alleene sit Huus til, men
endogsaa uden Betsining. Eolb.Sgan.llsc.
(vi) fik for Betalning efter Bondemaade
at æde og drikke.Ære0oe.i95. Ew.VII.104.
Eeib.Poet.I.260. talem. : (faa, gøre osv. no-
get) for gode ord og betaling olgn.,

se u. god. 2) til betale 2, især til bet. 2.2:

gengæld; erstatning.*YifasLenviBeta\mg\
i den søde Drik

|
for hvert Øjeblik,

|
som

i Vrøvl forgik.Hos/r.6r.67.
||

(især bibl.)

om straf olgn. : Hevnen og Betalingen hører
mig i:il.5Mos.32.35. Forfængelighed skal
vorde hamBetaling.t7o6.i5.5i.Betallngs-
balance, en. [1] fT ell. polit.) forholdet ml.

to landes (til betaling forfaldne) gensidige for-
dringer; handelsbalance. Eage.^136. -mid-
del, et. [1] (især Tj MO. Vexelens typiske

Eraktiske Betydning er den at tjene til Beta-
ngsmiddel paa fremmed Siteå.Lassen.SO.

268. (sølv) har for en stor Del været
anvendt som Betalingsmiddel (i jærnaU
deren).SophMiill.V0.682. -skole, en. [1]

(skol.) skole, hvor der gives betaling for
undervisningen (mods. Friskole^; spec. som
betegnelse for kommuneskoler, hvor der gives

betaling. 8chand.F.292. Gadedrengene laa
i uforsonlig Krig med dem der gik i Be-
tsiimgssko\e.AndNx.PE.II.164. -stands-
Hins, en. [l.i] (især r) Eage.H285. -tid,
en. [T.i] tidspunkt ell. termin, hvor betaling
ékal præsteres. MO. Veksellov''Ihl880.§3.

t netaste, v. {fra ty. betasten; jf. an-
taste) undersøge ved berøring med fingrene;

beføle. (Kristus) lod sig (efter opstandelsen)

betaste og føle af åeTn.Eersl.Fræd.274.
vAph.(1759).
bete, V. [be'te'] -ede. vbs. (nu 1. br.)

-t\se(Eilsch.Beviis.l3). {ænyd. d. s.; fsv.

bete; jf. ty. bezeigen) 1) (nu kun højtid,

ell. relig.) lade komme til syne; vise. 1.1)

give (synligt) udtryk for (sine tanker, følel-

ser olgn.); lægge for dagen, betée sin

10 frygt. Moth. T 62. Tanker om de Tydske
Universiteter, som (han) i sine Breve he-
teed.e.Gram.Breve.129. *Vor Fryde-Skaal

|

Skal betee vor Glæde.Stub.89. jf. : Jeg har
endogsaa spurdt Hr. N. N. og hans Se-
cretaire derom, som ligeledes beteer deres
ignorance deri.Graw.5reve.66. || i forb. m.
(i)mod: Deres Høyædle Høyærværdighed
hafver i dem alle trende (o : breve) beteet
. . stor Godhed og Gunst imod vaig.smst.2.

20 *Betee din Godhed, o Herre, mod de Gode^
Monrad.Ps.397. 1 .2) m. obj. og hensobj. : lægge

en vis sindsstemning for dagen over for en ; vise

en sit sindelag i gerninger; ogs. : gøre (en) en
tjeneste; yde (en) hjælp olgn. *(gud) 'paa de
Fromme seer,

|
Al Hjælp og Naade dem

heteer. Kingo. 281. *Jeg beder, at I mig
den Villighed heteer.Eolb.Paars.295. Den
Haardhed, hun har beteet mig . . har for-

øget min Kierlighed i saadan Grad, at

3» jeg er gandske fra mig selv. sa.Usynl. 1. 1.

Jeg raader ingen fra at betee sin Lige-
mand Velgierning.sa.MTA;r.588. *AchI seer
dog, hvilken Kierlighed

|
Den store Gud

os har beteed.JBrors.1^5. *Han vil kun Ære
dig hetee.Bødt.184. 2) refl. 2.1) f indfinde
sig paa et sted; fremstille sig (for nogen);
vise sig. Præsterne skulde ingen an-
namme til Naderens Sacramentis Deelag-
tighed, med mindre de sig tilforn for

40 Præsten have beteet, skriftet og annam-
met Afløsning.DX.5

—

5—10. gaaer hen,
og beteer (1907: fremstiller^ Eder for

Præsterne.Luc.17.14. Kingo.49. *En anden
uformodentlig | For Retten sig beteede.
Beenb.II.117. 2.2) (foræld.) fremtræde ell.

forholde sig paa en vis (nærmere angiven)
maade; vise sig. *Gud, ved Din Aand os

saa bered .. | At Hver kan see,
|
Vi os

betee
|
Ny Creatur at være.Kingo.279. jf.:

50 *La'er altid Aandens Frugter see,
|
Som

sig i Godhed vil hetee.smst.32 9. især: op-
føre sig (paa en vis, ved et adv. nærmere
betegnet, maade); optræde; te sig. (hun-

den) heftede sine kloge Øine paa sin

Herskerinde, ligesom for af hende at er-

fare, hvorledes den skulde betee sig mod
den FremrDede.Eauch.III.12. *lær mig .

.

hvordan
|
jeg skal i al den ydre Skik bete

mig
I

som ægte Mnnk. Lemb.Shak.XVIII.
m 17. ingen Sinde saa man et Par trolovede

betee sig saa høvisk og dydefuldt som
disse.CEw.SE.45. jf: *lad os gaae

|
At

skue paa, |
Hvor smukt Naturen sig be-

teer
I
Og leer.Stub.67. \\ f m. præd.: vise

sig (at være); opføre sig (som); være.
Hvo som i Trefningen beteer sig efter-
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laden . . eller og aldeles begynder at fly.

ChrVsKrigsArt.§103. *Her Bølgen, Skyen
der beteer sig mod os -vTeå.Falst.Ovid.S.

KSelskSkr.IV.163. 2.3) (fynsk, sj.) forrette

sin nødtørft. MDL.
betegne, v. [be'tai'na] betégne-lTøys^.

AQ.l. -ede. vis. -else (s. d.) ell. -ing (s. d.).

(glda. d. s.; efter mnt. betekenen, jf. ty. be-
zeichnen; især CP, i talespr. næsten kun i

bet. 2.2) 10

1) forsyne med tegn; mærke, t.l) i egl.

bet; kun (relig., nu næppe br.) i forb. som: be-
tegne med korsets tegn, gøre korsets tegn over
nogen; signe med korstegn. VSO. mange
mægtige Fyrster og Herrer lode sig be-
tegne med Korset, eller, ved et uden paa
Klæderne heftet Kors, optages blandt
Korsriddernes Tal. Molb.DM. II. 169. jf.:
•Med dit Kors betegn mit liieTte.Ew.1.67.

refi. : I vor Catechismo heder det, at vi io

skal betegne os med det hellige Korsens
Betegnelse.jBM^e.-FT.^6^. VSO. 1.2) G) ud-
pege ell. fremhæve (noget) ved et tegn ell.

mærke; angive; anvise, et lidet Perga-
mentsblad, hvorpaa der . . var afridset en
Bygning og ligesom en Vei betegnet med
smaa KoTS.Ing.EM.III.l?3. Naar Linien
(ved anlæg af nye klitter) er afstukket og
betegnet, begynder man paa selve Ar-
beidet. For at betegne den, bruges i 30

Praxis at udstikke den med Stokke i no-
gen Afstand fra hveTandre. Andres. Klitf.

282.
II

give oplysning ell. besked om;
angive; opgive, de, som betegnes Eder
i de Breve, som ere skrevne af Haman
. . skulle alle aldeles ødelægges med Hu-
struer og Børn. St.tE8th.l3. 6, *Velan, jeg
gjerne gaaer den Gang,

|
Som Herren mig

hetegner.SalmIIus.45.7. Udi en skreven
Apologie . . betegner han (ham) som een 40
af sine største FienAer.KSelskSkr.XI.230.
Dette Sted havde han forlængst betegnet
Sønnen og udseet til sit sidste Hvilested.
Ing.EF.1.18. den lille .. Pavillon, som
Peter havde betegnet mig at være Claras
kjæreste Opholdsted. G«/i6.JX^69. „gaa .

.

ind ad Porten, ind i den første Gang til-

venstre, ind i Stuen tilhøjre .
." Da Fer-

dinand aabnede den betegnede Dør, saa
han en temmelig stor ^iviQ.Goldschm.VII. 50

288. En Mand, hvem man betegnede mig
som Sognefogden.Drac/iw.Fr.^ 73. jf. f:
I mørket bryder (horkarlene) ind i husene,
som de have betegnet for sig om dagen.
Job.2å.l6(Chr.YI). I.3) bruge et navn, ud-
tryk ell. tegn (som kendetegn) for (et vist

begreb); kendetegne; karakterisere; be-
nævne. Det staaer enhver frit for at bruge,
hvilket Tilnavn han vil . . naar han alleene
holder sig fra de Navne, hvorved Embe- m
der hetegnes.Holb.MTkr.43. Det bliver og-
saa . . kaldet Chams Land, skiøndt det
gemeenligen . . betægnes ved det Navn af
Mizraims lj&nå.sa.JH.I.92. de have over
hundrede . . Titler at betegne (æren) med.
JSneed.VIIl.480. med dette tvetydige Ord

maae Du ingenlunde betegne et saadant
Smdelag.Blich.(1846).IV.261. *Adam har
. .

I
Med Navn betegnet Havens mange

BjT.PalM.VII. 139. ustemt m betegnes i

lydskrift ved m
j

2) m. tings-subj.: være tegn paa. 2.1)

(jf. bet. 1.2J tilkendegive; angive; vise.
(en) over Jorden ophøiet Liigsteen . . be-
tegner hans GTaYsted.Molb.EL.217. *Dun-
kelt jeg kun Veien seer,

|
Stjernerne maae

den hetegne.IIeib.Foet.III.126. en Vej, der
var betegnet af rejste Kors og hellige
Biileder.Pont.LP.VIi.4. knuste ruder, væl-
tede sporvogne betegnede pøbelsværmens
vej

I
2.2) (jf. bet. I.3J være kendetegn paa;

være ejendommelig for ; karakterisere, den
Nedslagenhed og Ydmyghed, der hidtil

havde betegnet hendes væsen og Optræ-
d.en.Kofoed-IIansen.DL.154. \\ især i part.
betegnende brugt som adj.: særteg-
nende; karakteristisk; ejendomm,elig.
forbryderen pegede paa sin haJs med en
betegnende haandbevægelse

j
det er be-

tegnende for manden, at han aldrig er
egentlig uvirksom

j 2.3) CP være tegn paa;
angive paa en mere ell. mindre billedl. ell.

symbolsk maade. *At du est herlig, høy
og stor,

I

Den vide Himmel, brede Jord
|

Og dybe Hav hetegne.Brors.6?. at Køer
skulde betegne Aar (i Josefs drøm), kunde
ingen falde T^aa.Horreb.Ii.l88. (en) Per-
son, hvis korte Bjældetrøie .. betegnede
hans Værdighed som lioinax.Ing.EM.1.56.
Dernæst betegnede et stort Antal zo-
ologiske Arbejder af Danske betydnings-
fulde Fremskridt paa deres specielle Om-
xaaåex.PoU*l6l918.9.sp.3. jf.: Holberg be-
tegner den allerbestemteste Epoche i vor
hele Litteratur.JBei6.Pros.JJ7.87.

jj
(sj.)part.

betegnende brugt som adj.: symbolsk.
et betegnende Navn, af dem, man saa
ofte bruger i Comedier, som for Exempel
Fru Bagvendt og Herr Hartkorn.irei6.Poef.
1.429.

II
om ord, skrifttegn olgn.: rumme en

vis mening; betyde. Redelighed er et Ord,
der betegner noget saare Vigtigt. ilf?/ns<.

Betr.II.23. Min, hvad vil dette Ord be-
tegne? ikke hvad der tilhører mig, men
hvad jeg t)lhøveT.Kierk.I.373. cirkumfleks
betegner hos Høysgaard lang vokal med
stød

i

3) GJ (nu 1. br.) gøre en meddelelse v. hj>

aftegn; give at forstaa; meddele (mere
ell. mindre indirekte); tilkendegive, de
betegnede deres Villie og Tanker med
GehæTdeT.Holb.Eh.1.229. ^Da vH jeg til

Slutning med Sukke betegne, |
At Jesus,

kun Jesus, min Jesus skal være.Bro7-s.l60.

forvirret betegnede (han) ham med Haan-
den, at han skulde gaae. Winth.NDigtn.148.
(han kastede) Klædningsstykker ud paa
Gulvet og betegnede os, at vi skulde
skifte vort vaade Tø\.Drachm.SS.64.

|| (jf.
bet. 1.2) give meddelelse ell. oplysning
om; beskrive; nævne. Men een af dem
.. betegnede (1819: tilkiendegav) ved
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Aanden, at der skulde komme en stor

hunger over ^andske \0TåeTige.ApG.11.28
(Chr.VI). (Kristus) sagde dette, for at be-
tegne, hvad Død han skulde d.øe.Joh.12.33.

•Ransaget blev da hvert et Blad (o: i

skriften), |
Hvor Kristus var betegnet.

Grundtv.SS.III.109. *hver en Flugt af

Himlens Hær (o: stjernerne)
|
Fra Chri-

stians Taarn blev regnet,
|
Og for Alver

betelpalmen. VareL.^83. -rn6'd)palme,
en. [n.2] 2( arekapalme, Areca catechu L.
Warm.Frøpl.128. MentzO.Pl.354. -peber,
en. 3( d. s. s. H. Betel 1. VareL.(180?).L82.
Sal.I.1095.

betids, adv. [be'tis, -'ti5's] (f betidens.
Moth.T92). (omdannet (i tilknytning til tids
(nok) og holl. bij tijdsj af ænyd. glda. be-
tiden, (jf. sv. bitti(da)j fra mnt. bi tiden,

dens Folkefærd
|
Med klare Træk beteg- lo jf- ty. bei zeiten || nu gldgs. og 1. br. undt

net.PMøll.L36
Betegnelse, en. flt. -r. 1) (især &)

som vbs. til betegne. 1.i) til betegne l.i;

kun (relig.) i forb. korsets betegnelse.
Buge.FT.262. Derpaa benedicerte han selv
Bægeret med Korsets Betegnelse.Jw^^.PO.
11.36. Alterbog.435. 1.2) til betegne I.2:

angivelse; opgivelse. Vil derfor Hr. Confe-
rentz-Raad . . skikke mig det endnu engang

i dial.) 1) paa et passende tidspunkt; inden
det er for sent; i rette tid; i tide. *Med
Bøn og Bod min bange Sjæl skal haste,

|

For sig betids i Naadens Favn at kaste
|

Og finde TrøstSalmHus.él 7.4. Storm.(Bahb.
LB.I.571). Hvorfor kjørte du ikke hjem-
mefra saa tidlig, som jeg bad dig om . .

saa var vi komne hetiås.Ing.LB.1.8. *Gaa
ogsaa De til Klosteret tilbage,

|
Forson

med Betegnelse af de Ting, som De vil 20 Dem der betids med Deres Guå.Reib.Poet
have supprimeret. Gi^a»w.Breve.84. e. br. 1.3)

fii betegne 1.3: gengivelse, (det gav) mindre
Betænkning, om man til Aandelavenes
Betegnelse betjente sig af de blotte Ac-
center.Høys^r.^MTi.^ 7. e. br. 2) « MO) (jf.
betegne Ls) benævnelse; udtryk; tegn.
(især i flt.). At de grammatikalske Beteg-
nelser slet Intet have at gjøre med Tin-
genes reale Forhold, vil . . sige, at de ikke

1.35. Beeke.HB.181. det menneskelige Le
gemes Gang (er) et bestandigt men be-
tids athrudt Fa.\å.Pont.LP.VnLl51. Feilb.

jf. (iron.): *Du komst betids at see din
Herre døe.Oehl.SO.98. || i udtr. som i betids
i sa. bet. ('„Bruges i aaglig Tale." VSO;
nu kun dial.). *Hug over kiæk den gor-
dianske Knude,

|
At Stykket i betids kan

være ude.Tress.i55. Storm.FF.55. Bagges.
ave Noget at gjøre med Tingenes reale ^ 11.209. Feilb. i god betids, i rette^iid;

i god tid. VSO. Feilb.IV.35. 2) paa et tid-BegTeheT.BasmNiels.G.II.6. den militære
argot er rig paa betegnelser for geværet

|Betegning, en. flt. -er. (nu næppe br.)

1) som vbs. 1.1) d. s. s. Betegnelse 1.2. For-
tællingen om Paradiset Kan betragtes
som den bestemte Betegning af denne
reelle Begyndelse. Heib.Pros.II. 401. 1.2)

d. s. s. Betegnelse 1.3. (sproget) er en Be-
tegning af Siælens indre Virksomhed ved

ligt tidspunkt; tidligt. KSelskSkr. 1. 258.
nu kun m. overgang til bet. 1 : Kongen (har)
endnu saa betids taget Flugten . . at han
undsla.p.Molb.DH.II.113. (skrivelserne) maa
være færdige saa betids, at de kan om-
sendes senest imorgen med Aftenposten.
Pont.LP.VII.192.

ij i forb. betids nok,
tidligt nok; tids nok. Egentlig burde jeg

articuleret Lyd.Molb.NTidsskr.IV.601. 2) 40 vel gaae i Seng, for at kunne komme be
d. s. s. Betegnelse 2. løvrigt har han mangt
et lyst BUk (0: klart syn) og gjør ved sine
Betegninger meget ofte opmærksom paa
Sprogets MsLngler.Ørst.Br.I.102. om ogsaa
Navnet kun var tilfældigt — Noget, som
jo finder Sted ved adskillige Videnskabs-
fags Betegning.Jffei6.Pros.7jLJ[^, *Cheniller,
Frakker og den hele Klat

|

(I Korthed
og med een Betegning,

|
Alt det, hvori

tids nok op i Morgen.KMBahb.23. I den
tidlige Morgen kjørte vi afsted for at

komme betids nok med Dampskibet. B'C
And.XII.223. Drachm.E0.364.

CP betimelig, adj. [be'ti'mali] (f be-

timmelig.Holb.DH.L174.250). adv.d. s. ell.-t

ell. (t) -en. ^Ida. hetuneligen(KbhDipl.I.206
(1472).), afl. af betimen (jf. betiden u. be-
tidsj; jf. eng. betime(s)) 1) som indtræder ell.

han staaer og gaaer).Hrz.D.III.109. jf.: 50 sker i rette tid; rettidig, en Bog, hvis Til-
*hvilke perspectiviske Beregningerl

|
See

med Beundring! Tænk jer Bueskydningen
|

Og Spyds og Slagsværds blodige Beteg-
ninger (0: tegn, symboler), —

| Og eders
Hjerte — vil forstaae Betydningen.Jffetfe.

Poet.II.189.

I. Betel, en. se Beitel.
II. Betel, subst. ['be-d(9)l] {gennem port.

betel fra malajisUi 1) f ^ planten betel

blivelse blev vitterlig for Alle ved betime-
ligTillysning.Æ'ierfe. V.16. især: somindtræffer
ell. kommer paa et passende tidspunkt; belej-
lig; som man kan have god brug for; til-

trængt; gavnlig ; nyttig; formaalstjen-
lig. VSO. lader os træde frem . . for Naadens
Throne, paa det vi kunne . . finde Naade til

betimelig ^C/ir.Fi ; velbeleyligj Hielp.Hebr.
4.16. Der er . . kun een Alder, i hvilken

peber, Piper Betle L. vÅph.Nath.I.214. JBa- 60 det er betimeligt at gifte sig, det er, naar
den.FrO.1.434. 2) østasiatisk berusnings
middel, bestaaende af blade af betelpeber,

læsket kalk og betelpalmens nødder. PalM.VI.
104. Tænderne (paa en malajkvinde) er røde
som Ild af Betel. JVJen8.Sk.l23. Warm.
Frøpl.189. Betel-ned, en. [II.2] nød af

man er torels^ei.Kierk.VI.150. (bogen om
Wergeland er en) højst betimelig Bog og
dertil en god Bog.Hørup.1.83. Med be-
timelig Ordenssans aabner den unge Ægte-
mand straks efter Brylluppet en Rubrik:
-Naissance des enfants . . ". VVed.BB.75.
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II
i betimelig tid, (nu 1. br.) i ell. til

rette tid; i god tid. *Kvæg i betimelig
Tid

I

Spiren med Himmelens Vandel
SalmHus.58.4. Moth.TllG. Grundtv.PS.V.
228. Jeg havde ladet mig vække i be-
timelig Tid.Drachm.SS.32. 2) (nu 1. br.) som
adv., d. s. s. betids. DL.5—14—32. Jeg har
lovet, at I skal komme derhen i Morgen ti-

lig. Gak derfor betimelig til Sengs i Aften.
Holh.Masc.1.7. (de bad) Kongen, at han
betimmeligen vilde komme dem til Hielp.

sa.DH.I.303. *Betimeligen Du (o: gud)
din Haand oplader,

|
Og Alle mættes med

\Q\s\guQ\sQ.Ing.RSE.YII.166. Den, der
ikke finder Smag i dette (advares) betime-
ligen om at springe disse Sider forbi.

FMøll.II.438. en stakkels Tjenestepige,
der . . trods al sin Hasten ikke naaer til

at komme betimeligere end for at høre
Præsten sige Ava.exi.KierTi.VI.133. Jeg
haaber, at Du faar disse Linier saa be-
timeligt, at Du ikke skal blive urolig.

Drachm.T.ll. O -hed, en. rettidighed;

belejlighed. Ingen vil bestride hverken
Berettigelsen eller Betimeligheden af Mi-
nisteriets Ønske om Kvile. Hørup. III.341.
jf.Betimeligheåsliensyn.Brandes.XII.
54. Fridericia.NH.1.226.
beting^e, v. [be'tei|,'8] -ede. vbs. -else

(s. d.) ell. -ning (s. d.). (ænyd. d. s., fsv. be-
thinga; jf. mnt. ty. bedingen)

1) (nu kunjur.oglf) forhandle om betalingen

for noget; tinge; købslaa. Moth.T119.*ls.om.

ind (o: i kramboden), besee, beting, betal

kun rigtig,
|
Saa er du mig, jeg dig, for-

resten intet pligtig.iS^M&.i^4. jj især; komme
til enighed om et økonomisk mellemværende;
slutte overenskomst (om); træffe aftale
(om); akkordere (om), (skipperen) skal

løre Godset til den bestæmte Stæd imod
den betingede Frdigt.DL.4—3—21. Holb.
DH.II.167. Hundrede Rigsdaler var mit
betingede Honorar. B'CAnd.Z/7.50 7. naar
Tyendet ikke har kunnet erholde sin Løn
eUer betingede Kostpenge betalte til rette

1iå.Lov^''l6l854.§43. Ludv.
2) fnhøres vel endnu undertiden i Tale-

spr. P^ieviw.^. f træffe aftale (med nogen)
om, at han (for betaling) skal udføre et ar-

bejde olgn. ell. stille noget til brug; antage;
hyre; fæste; m. tings-obj.: leje. (skipperen
skal) være pligtig at leje Lodsmand for
det beste Kiøb, hånd kand betinge hannem.
DL.4—3

—

23. ere de i Maanets Hyre be-
tingede, da skal de nyde Betalning for
saa lang Tid de have seglet.smst4

—

1—32.

(de) have betinget bolere for hore -løn
iblant hedningerne.fl'os.8.iO('CAr.FI;). udi
dette store Huus . . skal Herren gaae hen
(og) betinge de fornemste Værelser.flbZ&.
Pants.1.3. Hersl.Præd.231. Hvo som be-
tinger Spillemanden, maa lønne ham.
CBemh.lV.112.

|J
fæste (en kvinde) som sin

brud; trolove. Moth.Tl20. *Det er en gam-
mel Skik, at lade sig betinge,

| 0^ til et
Underpant at tage Guide Binge.FrHorn.

SomnPoet.90. Biehl. TP.52. jf. Holb.GW.
(1724) Ise. talem.: den som er beringet,
er betinget, se u. beringe 1.

3) fastsætte visse vilkaar som forudsæt-
ning for noget; stille som betingelse. 3.1)

tage et vist indskrænkende forbehold (m. h. t.

noget) ved indgaaelse af overenskomst olgn.;

forbeholde sig; sikre sig; fordre, han
havde ved Barnets Skolegang betinget,

10 at hun ikke undervistes i den christne
TTO.nCAnd.VI.260. CPalM.0.426. nu kun
refl. : Jeg betinger mig alleene, naar I kom-
mer i Stand (o: kommer til velstand) . . Hals
og Haand over jer Kiøcken og Kielder.
Holb.Tyb.V.9. Dett synes ., at Dronning
Margareta . . ved Freden skulde kundet
have betinget sig bedre Conditioner.sa.
DH.I.506. bør Tieneren betinge sig Be-
lønninger for at beskytte sin Herre PEio.

20 III.230. heller ikke maatte der bankes
paa Gulv eller Yægge, alt dette betingede
de sig udtrykkelig i Leiekontracten.H"aMc^.
VII. 411. Jeg betingede mig at maatte
kalde hende ved Fornavn istedetfor Fru
B.Drachm.E0.414.

\\ (1. br.) i forb. be-
tinge (noget) af (et vilkaar olgn.), lade

(vilkaaret) være en forudsætning eller be-

tingelse for noget; lade afhænge af. til sine

Tider havde Paven den overlegne Myn-
30 dighed, betingede (kejserkroningen) af

strenge \ilkaar.Bille.Italien.II.263. S&B.
3.2) knytte en indskrænkende bestemmelse til

noget; indskrænke; begrænse; især i

part. betinget brugt som adj.: som der er

knyttet indskrænkende bestemmelser ell. for-

behold til; begrænset; indskrænket (jf.
ubetinget/ 1. i egl. bet., (især jur.) i faste

forb.: betinget benaadning, benaad-
ning, som ophæves, hvis domfældte paany

''Ki forser sig. Anordn.Nr.l2^^lil873.§17. Min
Cirk.Nr.99y6l905. jf.: da det var første

gang, han var i konflikt med loven, blev
han betinget benaadet > betinget (straf-
fe)dom olgn., dom, der kun træder i kraft,

naar domfældte paany forser sig. LovNr.63
^Iil911.§20.22. betinget fordring, for-

dring, som kun er gyldig under visse forvd-
sætninger. LovNr.66^Ul891.§23. Lassen.SO.
880. den betingede maade, (gram^nn

50 1. br.) konjunktiv. JBaden.Gh'am.ll8. Meyer.
614. 2.uegl.: Eilsch.Term.34. (kongens) An-
søgninger . . oni en maadelig og betinged
Hielp af de samme Alheerte.Ew.VI.311.
Hauch.VI.233. (nu især) om ytringer, op-

træden olgn.: forbeholden; kølig. Det
ærgrede mig straks, at jeg havde gjort

ham et saadant Spørgsmaal, som hans
meget betingede Tilnærmelse til mig in-

genlunde havde heTettiget.Drachm.LK.36.

60 kritikken er ikke begejstret for bogen,
den faar en meget betinget ros

j J|
part.

betingende brugt som adj.: som indehol-

der en begrænsning ell. indskrænkning; især

(gram., nu 1. br.) i forb. som betingende
bindeord, sætning osv., betingelsesbindeord,

-sætning. Meyer.171. D&H. den betingende

»eatrykt V12 1919 34
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maade, (nu 1. br.) konjunktiv (jf. ovf.). Rask.

FS.FoH.31. D&H.
4) O være (en nødvendig) forudsæt-

ning for. Frihed og Nødvendighed be-

tinge hinanden, som Principet og dets

Følger.Heib.Pros.1.54. Bønnen og Troen
høre sammen og betinge hinanden.Mow-
rad.BV.10. e.br. \\ i forb. betinges ell.

(nu især) være betinget af (sj.:i), have

(noget) til forudsætning; være afhængig af;
bero paa. I vor Tid er der en jævn og
næsten umærkelig Overgang fra den vel-

staaende Bybolig til . . Slottet. Forskellen
betinges af det ulige fordelte Rum og
Raad til at efterkomme Bekvemmelig-
hedens og Skønhedens KYa.v.TroelsL.III.5.

Pont.LP.VIII.151. hans usædvanlig stor-

artede Karriere (synes mere) at være be-
tinget i en usædvanlig dygtig Ævne til

at gjøre sig gjældende end i en usæd-
vamig videnskabelig Djgtighed.JulPetL.
23. jf.: Forholdet mellem Magt og Ret
vedbliver at sysselsætte Lassalle. (han)
studerer stedse inderligere deres Betin-
gethed af \imauåen.Brandes.YII.423. I|

være forudsætning for, at noget sker ell.

kommer til stede; derefter: bevirke; frem-
kalde, (retsordenen) betinger en Følelse

af Sikkerhed og Stadighed.Bø/fd.E.468.
*Ej nogen Ed min Gang til Dig betinger—

|

din Længsel kun, dit Løfte ej mig kalder.

Drachm.I)D.131. (sygdomme) i Legemets
Organer ellerVæv, kunne betinge dødbrin-
gende Sygdomme i 'E\oåei.OBloch.D.^I.93.

Betingelse, en. ftt. -r. vbs. til betinge.

1) til betinge 8: (indskrænkende) bestem-
melse; forbehold, især efter præp. paa,
under ell. (nu sj.) med: Magnus den gode
deelede sit Rige PJorge med sin Farbroder
Harald Haardraade, aleene med den Be-
tingelse, at han selv, Magnus, hvor de
vare sammen, skulde have Rang og For-
sæde over Yi2iXdlå.Mall.SgB.399. Oehl.HrS.
341. efter et Par Dage kunde jeg igjen

gaae alene i Haven, med den Betingelse,
at jeg gik tidlig om Morgenejx.Eauch.I.401.
Da benagede det Kongen . . at frigive

Lauzun, men paa Betingelse af, at han
og Mademoiselle aldrig ægtede hinanden.
Schand.IF.236.

\\
(især jur.) i flt. , om alle

de bestemmelser, der knyttes til overenskomst,

kontrakt olgn.; vilkaar. De Betingelser
eller Vilkaar, som under en Contract kan
finde Sted . . ere, i Hensigt til Contracten
selv, enten ophævende eller opsættende.
Nørreg.Privatr.III.41. (de almindelige) Be-
tingelser ved Assurance-Tegning (findes)

trykte i Fo\icen.Harboe.MarO. ved større

Byggearbejder (maa der) affattes nærmere
Betingelser eller Konditioner, der angive
forskellige Vilkaar og gensidige Forplig-
telser. G»?Mdfe»w.JEfMsfe.^85. generalen for-

langte øjeblikkelig overgivelse af fæst-
ningen uden betingelser

j II
i forb. stille

ell. (1. br.) gøre betingelser: hvis I

opfylder den Betingelse, der er stillet

EåeT.Hrz.XII.323. jeg gjør kuns to Be-
tingelser . . og dem maa De love mig
at opfylde. Etlar.F. 9. det er ikke den.

overvundnes sag at stille betingelser \ 2)
til betinge 4: (nødvendig) forudsætning.
*Sorg er Betingelse for Glæde; |

Med
Qval man kiøber hver en Frjå.Éagges.V.
261. Erfaring er den første Betingelse for-

al 'H.istovie.Molb.Indl.3. Tapperhed (var)

10 den uundværlige Betingelse for Salighed
efter 'Dødeii.sa.I)H.I.91. Det er en nødven-
dig Betingelse, for at der skal være den
rette Lise ved Jagten, at der findes An-
vendelse for YHdtetBogan.I.lW. \\ i flt,

(mere konkr.) om forhold, der bevirker, at

noget kan ske ell. komme til stede. Skal der
skydes paa flere Baner, vælges disse saa

vidt muligt saaledes, at de frembyde lige

gunstige Betingelser for Skydningen.Sfc^-

20 deregl.72. ofte i forb. have betingelser for

olgn., have mulighed for; have udsigt til;

ogs. : have evner til. han har store betingelser

for at udfylde denne betroede stilling
i

om eksistensforhold ell. levevilkaar;
ofte i forb. m. under (f med. Høysg.S.14).

de Betingelser, hvorunder Franziska levede
i sin Onkels ^UMS.Hauch.IY.148. smst.I.311.

enhver Fugl (synger kun) under sine egne
Betingelser. Gylb.1.32. Beting^elsefii-

30 bindeord, et. [1] (gram.; jf. u. betinge
8.2j. Mikkels.SproglS.75. -(bijsætning^,.
en. [11 (gram.; jf. u. betinge 8.2 j. smst.118.

O -TIS, adv. [1] et betingelsevis. Eilsch.

Term.24). Jeg vilde nu gjerne sige, at

min Samling havde sin Oprindelse herfra
. . Det vilde imidlertid kun meget betin-

gelsesvis være sandt; thi nogle af (skil-

dringerne) ere skrevne før Verdensudstil-
lingen i FsLTis.Goldschm.VII.84. Schand.AE.

40 83. Naar Fangen betingelsesvis benaades
. . løslades han af Straffeanstalten og af-

gives til Politimesteren paa det Sted, hvor
der forud er sikkret ham et ErhveTY.An-
ordn.Nr.l2'y?1873.§17 (jf. u. betinge 8.2;.

t Betingning, en. vbs. til betinge ; d. s. s.

Betingelse 1 og 2. Moth.T120. vUkaarlige
og betingede Nødvendigheder . . henge
af visse Vilkaar eller Betingninger.i^w^'e,

FT.324. VSO.
50 CP betitle, v. [beitidla] -ede. vbs. (1. br.Y

-ing (Saaby.''), {jf. ty. betiteln, eng. betitle)

1) (nu især iron.) m. person-obj.: tildele

en titel, l.l) i egl. bet.: udmærke ved en

ærestitel olgn. MO. især i part. betit-
let brugt som adj. vAph.(1759). paa be-
titlede Folk have vi . . i Danmark ingen
Ma-Dge\.DagbUV8l859.1.sp.3. betitlede Em-
'bedsmænd.Schand.F.216. *Adam (Homo)
endte betitlet og agtet. Drachm. UD. 57.

60 1.2) tiltale ell. omtale med en bestemt ti-

tel; karakterisere ell. omtale paa en

bestemt (nu især: nedsættende) maade; be-

nævne; kalde, (den er) ingen Christen
. . som betitler alle dem for Pietister, der
legge Vind paa Levnets Forbedring./SwAm.
11.40. *Urostiftere I Betitler Loven 'os.
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Boye.Erik.64. (det er) Regel i vort Huus,
at Prindsessen blot betitles Frøken d'Es-

pafia./S'c^acfe.574. En Bladredaktør her, der
aldrig har skrevet en Artikel . . har en
naiv, inderlig Glæde af stadigt at høre
sig betitletRedaktør.^rawde8.Xi37. Hellen,
hvem han for sig selv holdt mere af at

kalde ved Pigenavn end at betitle Fru C.
EBrand.UB.174. 2) m. tings-obj.: give en
nærmere bestemmelse af noget v. hj, af en lo

titel, et navn olgn. hint Grin, hin Spot, der
i det gængse Sprog betitles den overor-
denlige og højt udviklede komiske Sans.
Brandes.III.439. smst.IV.75. || især: give
(et litterært arbejde olgn.) titel ell. over-
skrift. Forfatteren (har allerede) leveret
nogle Parodier, uden just at betitle dem
som saadanne. Bagges. DV. XII. 106. (jeg

havde) betitlet de første Hefter: „Eventyr,
fortalte for Børn.''HCAnd.Xn.48. jeg har 20

tilladt mig at betitle (papirerne), da Brev-
formen har forhindret Forfatteren i at

give disse Undersøgelser en Titel.Kierk.I.

XII. Skønt betitlet Idyl blev Den lille

Hyrdedreng, som bekendt, af Oehlenschlå-
ger regnet med blandt hans Tragedier.
Brandes.XIII.352. LBruun. VZ.I.IV.

betitte, v. [be'tida] -ede. (ænvd. d. s.,

jf. sv. betitta; især spøg., nu 1. br") kigge
(nysgerrigt) paa. *Det ærgrer mig, at han 30

det Jordiske betitter
|
I hver en Penne-

Krog og Vraa,
|
Imens han burde høit

derover siaaQ.Bagges.V.67. sa.Ep.8S. *Gud
har Tavlen (0: altertavlen) lukket,

|
For

at ei en vantro Flok
|
Skal nyfigen den

betitte . Grundtv. Udv.II.452.
betjene, v. [be'tcæ'na] IIøysg.AG.57.

-te ell. t -ede (Holb.DE.1.785. sa.Eh.549)
ell. t -dt (Grundtv.Saxo.II.301). vbs. -ing (s.

d.) ell. (nu næppe br.) -else (VSO.). (ænyd. 40

d. s.; jf. ty. bedienen)
1) m. person-obj.: yde (en) tjeneste; være

tjener for; tjene. I.1) (nu 1. br.) forrette
tjenestefor; staa i tjenerforhold til. Øver-
sten for Livvagten beskikkede Joseph til

at være hos dem (0: Faraos mundskænk
og bager), og han betjente dejn.lMos.40.4.
Den Øvrighed er lidet viis, den Fyrste
er ei vel betient, som ikke agter Folkets
villige Gave høiere, end en ved tvingende 50

Paabud inddreven Skat.Rothe.(Bahb.LB.I.
873). Enhver ved . . hvor meget det dag-
lige Livs Hygge . . afhænger af, om man
er godt betjent (0: har gode tjenestefolk)

eller e\.VortHj.IV4.6. \\ spec: udføre op-
vartning for; opvarte (især: med mad og
drikke), vil de behage, at logere hos mig,
skal de blive langt anderledes betient.
Eolb.Pants.II.2. De jyske Hoteller holder
vistnok evropæiske Priser . . men man 60

bliver ypperlig betjent næsten overalt.
Schand.O.II.98. Vi fulgtes nu ad ind i en
Kafé . . Opvarteren betjente os fidelt og
distingveret.jyJms.JJtf. 95. 1.2) (uegl.)være
til tjeneste for; udføre et arbejde for; hjælpe
ved sin tjeneste, (en) lovkyndig Mand, som

ham i sin Sag for billig Betalning kunde
betiene.Di.4

—

8—1. Hvad var det nemlig
for en Gejstlighed, der nu skulde være
med overalt? Ikke hin katolske, der havde
talt Landets bedste Slægter i si^;', og som
det var en Ære at betjenes ai.TroelsL.IX.
202.

II Y om ekspedition af kunder, vi
(0: et handelsfirma) vil stedse bestræbe os
for at betjene Dem paa bedste Maade.
Ludv.

II
om sygepleje, lægehjælp olgn.

(hospitalsforstanderen) skal have fornødne
Tienere under sig, saa at de Fattige uden
billig Klage blive betiente.i)I,.^—i9—^.
*mangen Patient,

|
Som den erfarne Mand

(0: Jens Blok) tit hafde før hetientHolb.
Paars. 134. den gamle Præst traadte ind
til Jordemoderen . . : „min Datter . . er i

Barnsnød, og Du maa betjene hende".
Bagger. 1.185. Hyppigt er det tidligere
Jordemødre eller Sygeplejersker, som gøre
sig en Næringsvej af at betjene Kvinder
(0: ved fosterfordrivelse), der ere bragte i

Yor\egen\i.ed.EPont.Retsmed.I.148. jf.:\ OT-

der noget letfærdigt Qvindfolk med Barn,
og med sin Barnefødsel i Dølsmaal om-
gaar, og ikke bruger de ordentlige be-
skikkede Midler, som hende og Fosteret
i saadant Tilfald kunde betiene.Di.6

—

6
—8.

II
(spec.) om præst: give (en syg) alte-

rens sakramente; berette, betiene . . én med
den hellige nadQve.Moth.T99. Beskr.yi
1741.§4. VSO. MO. 1.3) (nu 1. br.) have
samleje med (en kvinde). En Kone ved
Navn Polidora . . som jeg betiente nogle
gange, kostede mig icke meere (end 28
skilling). Holb.TJl.II.9. sa.Hh.II.85. Kidde.
H.217.\\(landbr.) om handyr: bedække (3).

enhver Opdrætter, som vil gøre sig lidt

Ulejlighed . . kan faa sine Hopper godt
hetiente.LandmB.III.335. Sal.Vni.885.

2) m. tings-obj. 2.i) (nu kun bibl.) vare-
tage (et embede olgn.); udføre (et arbejde)

i det offentliges tjeneste
; fore staa; forvalte,

(degne) maa ej være Tingskrivere, eUer
betiene andre Verdslige Bestillinger. DjC.

2—15—4. Kongens Bevilning, at hannem
er tiUat Kald (o : skole, degne- eller præste-
kald) at maa betiene.sms^.5

—

2—5. (du skal)

betiene (1871: varetagej denne tieneste i

denne maaned.2Mos.l3.5(Chr.VI). betiene
et Herred, et Bhk.VSO. en Kirke, som
dog endnu ikke fik sin egen Bisp, men be-
tjendes af Biskop G. Grundtv.Saxo.II.301.

jf.: (de som) betiene nogen Bestilling i

'Bangen.DL.1—2—11.
\\ (jf. bet. l.\) uegl:

den Naade, som mig er given af Gud .

.

at betiene Guds EYangmnm.Rom.15. 16.

aldrig har nogen Lære — betjent af .

.

gagerede Embedsmænd — omskabt Ver-
dens Skilske\se.Kievic.XII.407. || f betjene
retten, beklæde et dommersæde. Ingen Dom-
mere maa dømme i de Sager, som han-
nem selv gielde paa; Men aa skal i hans
Stæd, om hånd eene betiener Retten, een
anden . . dertil forordnis. i)i. i

—

5— 6. jf.
MO.

II t være i en vis stilling ell. embede.

W
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naar Præsten . . er underrettet om, hvem
Brudefolkene ere, og hvad de betiene.

Stampe.1.369. 2.2) (især fagl.) udføre ar-

bejdet ved en maskine, kanon olgn.; passe.
„vi har maattet trække meer end Halv-
delen bort af Batteriets Besætning." —
„Det er meer end nok til at betjene Ka-
nonerne."iIr^;.XFJ.568. Opmærksomheden
maa særlig være henvendt paa . . at Ge-
været . . betjenes paa foreskreven Maade.
Skyderegl.17. Folkene der betjener Haand-
sv)B.åexne.Sc}ieller.MarO. DSB.Tjen.67. ma-
skinens konstruktion er saa simpel, at selv
ret uøvede folk kan betjene den

\

3) refl. 3.1) (jf. bet. Li^. betjene sig
(selv), selv skaffe sig, hvad man har brug
for (af mad og drikke); sørge for sig selv

;

tage selv. (jf. Selvbetjening^. vAph.(1759).
1.960. Louis havde set stærkt til Toddy-
glasset og selv betjent sig, mens de Gamle
nippede sma.a.t.Schand.BS.278. Flasker med
Vin og Glas stilles (ved en souper) helst

Eaa Buffetten . . saa at Gæsterne selv
unne hetiene sig. VortHj.IV1.73. 3.2) be-

tjene sig af, gøre brug af; benytte sig af

;

bruge; anvende. Jeg vil gierne betiene
mig af dig udi andre Ting, men ikke udi
Stats-SaLgev.Holb.Rpb.II.4. Det er et got
Raad. Jeg skal betiene mig åeTaf.sa.Plut.

111.12. Sænge udi Sove-Kammere vare
gemeenligen saa høye, at man maatte be-
tiene sig af en Skammel for at bestige
åeva^.sa.Ep.V.'^128. (ingen maa) fortænke
os, at vi bruge den samme Dristighed,
som alle gode Historici betiene sig af.

Langebek.SA.21. tør jeg betiene mig af

den Frihed, som De gunstigst har tilstedet

mig.Ew. VIII.189. Skuepladsen skal for-

andres til en Gade . . Jeg kunde hertil

betjene mig blot af Maskinmesterens Hexe-
\\inst.IIeib.Poet.I.323. han betjener sig af

den flaueste kjøbenhavnske Klubstiil, samt
Lapse- og Tøsetone. sa.Pros.F.J!84. e. br.

|| f
betjene sig af lejligheden olgn.,benyt-

te sig af lejligheden. Sachserne . . betienede
sig af denne Leilighed for at styrte (kej-

seren).Holb.Kh.549. I maa icke betiene jer
af jer Herskabs Skrøbelighed og Drucken-
skah.sa.Jep.III.l. Ew.IV.233. jf: De
Perser . . betienede sig denne Leylighed
(o: Alexander den stores sygdom) det beste
de kunåe.IIolb.Intr.1.26.

t Betjener, en. flt. -e. (af betjene l.i;

jf. sv. betjånare, ty. bediener) d. s. s. Be-
tjent (2.2). Kongens af Preutzens Lifvagt
med blaa mundeering og guldstaffering,
som ellers alle andre kongens betienere.
JJuel.15. Betjening, en. flt. -er. vbs.

til betjene. 1) til betjene 1. l.i) ii^ betjene
1.1. Under Betjeningen ved Bordet maa
de opvartende tilsyneladende ikke give Agt
paa Samtalen.VortHj.IV4. 8.

\\ « MO.)
konkr., om personer, som udfører opvartning
olgn. Han vilde sende (tjenestepigen) bort,
strax, saasnart han kunde faa en anden
Betjening. GrjeLM. 59. Betjeningen maa

være meget paapasselig og stadig være
tU Stede, naar Gæsterne trænge til Op-
vartning. For^lf/.IFi. 75. 1.2) til betjene
1.2. skulde disse tarvelige Præster være
med ved enhver Trolovelse, sank det at

have gejstlig Betjening ved en saadan
ned til at være almindeligt og altsaa sim-
pelt. rroefeL.IZ.^O.^.

II -r ekspedition, saa-
fremt De vil betro os Besørgelsen af Deres

10 Bankforretninger, kan De gøre Regning
paa den bedste og punktligste Betjening.
Ludv.

||
(nu 1. br.) om syges berettelse.

ingen religiøs Forretning (fandt sted) und-
tagen Daab og Syges Betiening. Engelst.
Phil.145. 1.3) til hetiene 1.3. (landbr.:) selv
om Betjeningen af en god Ko bliver (dyr),

spiller dette . . ingen Rolle, naar der (kan
naas) lidt frem med Afkommet.LandmB.
III.336. 2) til betjene 2. 2.1) (nu kun bibl.)

20 til betjene 2.i. VSO. \\ uegl.: om jeg og
bliver ofret under Eders Troes Offer og
Betiening (Chr.VI: Guds-tieneste ; 1907:
Betjeningen af eders Tro), da glæder jeg
mig.Phil.2.17. Kierk.XIV.124.

\\ f mere
konkr.: embede ; bestilling. Een der søger
om Rang for at befries for Borgerlige Be-
tieninger, erklærer sig selv enten doven
eller vi-åygtig.Holb.HAmb.1.3. N. N. var
anseed frem for andre Jøder, i Hen-

30 seende til . . de vigtige Betieninger han
stod udi; Thi han forvaltede de Konge-
lige Financer udi Spanien.sa.Kh.965. (et

pas) med forvendte Navne og Haandver-
ker eller Betieninger. Æreboe. 184. min
Fader havde bestemt mig enten til en
Stats- eller til en Rettens B.etiening.
JSneed.I.217. en sættes i en Theologisk
Betiening, som Naturen har dannet til en
stor Bh.jsicviS.Buge.FT.211. *Betienningen

40 fo; det søgte embede) er din;
|
Men Pun-

gen Jxxvn.Wess.115. *En god Betiening,
|

Hvor der er lidt at giøre kun, men meget
I

At tage; kort og godt: en Hof-Betie-
ning.OM.A.3o6. en lille Betjening . som
Uijderopsynsmand i Tuilerierne. Hauch.
VII.288. Betiening bruges om den rin-

gere offentlige Besti\\ing.PEMvLlU332. 2.2)

(især fagl.) til betjene 2.2. Paa Commando-
Ordet: Holdt! træder Mandskabet hen til

50 Betiening . . ved en afprotset Kanon.Sxerc
Artil.(1804).46. Ved Magasinskydningen
maa der . . vaages over en god Betjening
af Gev3dret.Skyderegl.28. en kostbar ma-
skines betjening kan ikke overlades til

børn
I

,;/,.• Kanonerne have elektrisk Be-
tiening.Scheller.MarO. \\ om det betjenende

mandskab: *Fregatten hun gired; det er

jo klart
I

i saadan en brændende Læsejls-

fart.
I

Dobbelt Betjening agter ved Rat-

60 tet.Drachm.III.161. Betjenings-gods,
et. [2.2] ^ J, (koll.) alle de redskaber, der

er nødvendige til en kanons betjening (jf.

-t&}). Scheller.MarO. f -mand, en. [2.i]

embedsmand; bestillingsmand, saameget (vi-

denskab), som en ærlig Borgere eller Be-
tienings-Mand just nødvendigen behøver
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til sit Embedes Forretning og sin Huus-
holdnmg.KSelsl<Sh:I.52. VSO. -te|, et.

[2.2] i^ ^ d.s. s. -gods.Sal.II.988.

Betjent, en. [be'tcæn'd] (f Betjenter.

Holb.Hex.V.l. EPont.Men.III.553). flt. -e

ell. t -er (Beenb.II.161. Eiv.IV.141) ell f
-ere (Holh.Jep.IIl.l. PAHeib.SkIII.190).
(penyd. d. s.; jf. ty. bedienter, egl. perf. part.

af bedienen, betjene)

1) (jf. betjene 1; nu 1. br.) person, som
er ansat i privat tjeneste; tjener (især: i

et fornemt hus); tyende. Trompettere, La-
keier, Stald- Jagt- og andre deslige Be-
tiente.Di.i—5— 7. Holb.Jep.III.l. han
har givet alle min Frues Betientere Sørge-
Klæder.ParøeZa.J.5. Heste og Vogn, mange
Betientere, aabent Taffel og alle saadanne
Img.Exo.y11.152. en Betjent kom strax

for at føre os til Hendes 'Naaåe.Blich.III.

438. (han) havde fra sin første Ungdom
af været Tyende hos Consistorialraaden:
intet Under derfor, at Præsten betroede
den gamle Betjent hele Ulykken.-Ba^^^'er.

1.135. jf. (overf): Overdaadighed og hen-
des Betjentere, Kjelenskab og Vellyst.
Tullin.Il.181.

II t (jf. betjene l.ij opvar-
ter; kelner. I Vertshusene, hvor man
kommer frem, gaae Betjentene, saa at

sige, ovenpaa h.Yera.ndTe.POBrøndst.RD.93.

Il
(1. br.) handelsbetjent; kommis. Be-

tjenten . . slog en stor sammenrullet Zink-
plade op paa Disken.jyjews.lfF.i57.

2) person, som er ansat i det offentliges

ell. store institutioners tjeneste. 2.1) (nu kun
foræld, ell. bibl.) embedsmand, (kongen
har) eene Høyeste Magt og Myndighed at

isette og afsætte alle Betiente, Høye og
Lave.£>i.i

—

1—1. Landsdommere, eller

andre Overretters Betiente.smst.l—13—25
(jf. Retsbetjent^. Pharao blev vred paa
begge sine Betjente (Chr.YI: betientere^,

paa den øversteMundskjenk og den øverste
ji2igGv.lMos.40.2. Potiphar, Pharaos betien-
iex(1871: Hofsinde^, og kriigs-øverste.sms^,

37.36(Chr.YI). Patriarcherne (havde) un-
der sig adskillige anseelige Betientere.
Holb.JII.II.377. Dommeren kommer ind
med en anden Betienter.sa.Je^.JF.6. (hun)
havde sine gode Aarsager til ikke at be-
troe sit Barn til nogen af den latinske
Skoles BetieiiteTe.Ew.VI.245. Foran Por-
ten stode flere høie Betjente, hvoriblandt
enkelte Rigsraader.JIaMcÆ.Jjr.i40. 2.2) per-
son, som er ansat i en underordnet stilling;

bestillingsmand(2);tjenestemand.(især
som forkortelse for Kirke-, Politi-, Told-
betjent olgn.). Kirkens Betiente.Forordn.
^yiol701.IL4. Sivert Pose-Kiger: „..jo
fleere Skibe der kommer hid, jo bedre er
det ogsaa for os smaa Betientere".H^o?6.
Kandst.II.l. alle de af Havne-Commis-
sionen i Kjøbenhavn dependerende Be-
tjente, saasom Havnefogder, Broemænd
og a.ndTe.Beskr.^^/sl761. Jeg sprang til for
at tage (blomsten) op; en Betjent (ved
jærnbanen) troede, at en Rejsende havde

tabt Noget; men, da han saa, at det var
en Blomst, traadte han med militærisk
HøfUffhed et Skridt tilbage. Goldschm.VI.
346. \\ nu især: politibetjent, (politime-
steren) skal ved Betienterne giøre Anstalt,
at paa Kirkegaarderne og Gaderne under
Guds-Tienesten ingen Stimerie, Tumult
eller anden Modtvillighed øYes.Forordn.
^yiol701.IL4. Politiets Betiente (skal) vil-

10 ligen komme Betienterne (o: toldbetjente)

til Hielp, naar de kalde dem.Forordn.^/i
1797.§96. kommer der saa nogle Betjente
siger (brandmajoren) til dem: „skil mig
af med disse forbandede Mennesker med
deres Stripper og Fihes^prøiter.'*Kierk.XI V.

232. (der er) i Tonearten Noget, der erin-
drer om en Betjent, naar han ved et Op-
løb siger: tilbage.smstZIZJ.565. Bergs.GF.
1.318.

II (1. br.) person, som er ansat i en
20 (privatjinstitution olgn.; funktionær. Samt-

lige Bankens Betiente ere pligtige til at

rette sig . . efter den samlede Directions
BefalingeT.Begl.^''/71818.S55.

\\
(nu næppe

br.) i flt., om underofficerer og mandskab
paa et skib. Han haver . . at befale alle de
Officierer og Betjente, som ere under ham
i SMhet.SøkrigsA. (1752). §153. Et Skibs
hele Bemanding, Officerer, Betjente og
Passagerer.ifar6oe.ilfarO.45.

30 betle, V. ['bædla] -ede. jf. Betleri, (ænyd.
d.s. (GDLove.lV.326(1615). Banch.Skuespil.
331) ell. bedle (GDLove.IY.166(1536)); fra
ty. Detteln; opr. sa. ord som bejle; jf. tigge,

trygle ; især jur., 1. br. i talespr.) (paa lov-

stridig maade) søge livsopholdet ved tiggeri;

tigge. DL.2—19— 7. det er bedre at døe,
end at betle (1871: trygle). Sir.40.31(Chr.

VI). Jeg troer før, hånd bliver Staader
og kommer til at betle sit Brød, end hånd

40 blir BoTmesteT.Holb.Kandst.1.5. sa.Er.II.2.

*Da begav jeg mig til Staden,
|
Betlede

fra Dør til Dør.Heib.Poet.X.133. (tiggerne)

tør ikke tale, det er dem ikke tilladt at

het\e.HCAnd.XIL207. Betleristraffen ram-
mer . . ogsaa „den, som udsender sine Børn
. . for at betle, eller som vidende om, at

disse betle, ikke afholder dem derfra."

Goos.II.103.
II

CP bede om noget paa en kry-

bende ell. ydmygende maade; „tigge". *Skriv

50 for at døe udødelig
, |

Ey for at betle

'Penge.Beenb.II.17. den sætter al Ambition
til side, der uden Aarsage betler Øvrig-
heden om at hånd maa sidde paa sine

Medborgeres høyre liaand.Holb.ÉAmb.1.3.
Til nu at faae ham ud af Byen, betledes
en liden Collect tilsamn0ien.Gram.Breve.210.

*Nu skal du betle Livet af min Haand.
Oehl.VM.100. Kierk.1.298. Hjelp mig at

betle om hendes Ti\gi\e\se.Gylb.KII.150.

60 II
i forb. som betle sig (noget) til, tiltigge

ell. tiltrygle sig noget. Moth.B109. betle sig

Føden til . . betle sig en Rang til.VSO.

Man betler sig til Embeder, Titler, Gunst
og Gave, ikke til Kserlighed.Nans.M.114.
Betle-, i ssgr., se Bettel- (jf. Betler-).

Betler, en. (f Betlere. Pamela.1.539). flt.
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-c. {ænyd. d. s. (GDLove.IV.326(1615)); jf.

Stakkel, Trygler; især jur.) tigger. DL.
3—11—7. Løsgiengere og Betlere.Forordn.
'yiol701.IV.3. Holb.Ep.V.HM. Jeg er in-

fen Betler . . jeg har selv FoTmxLe.Heib.
'oet.V.259. Ing.RSE.VIL43. *En Betler

jeg mødte; han bad om en Skærv.Drachm.
Vin. 483. MinSkr.Nr.l02Nil880. Sal. II.

988. jf.: Literaturen er . . bleven en Be-
stilling for Bet\eTe.JVJens.NV.177. Bet-
ler-, i ssgr., se ogs. Bettel-, Betleri, et.

(især jur.) vbs. til betle: tiggeri, lev ey
hen i betleries (1871: en Tryglersj levnet,

det er bedre at døe, end at hetlQ.Sir.40.31
(Chr.VI). Betlerie og Trygleri . . afskaffes.

Forordn.(Kvartudg.)^*ia 708.1ndl. Holb.Hh.
1.143. Naar Nogen paa eengang findes
skyldig i Løsgængeri og Betleri. iovVs
1860.§5. ikke blot den udtrykkelige, men
ogsaa den stiltiende Bøn om Almisse er
Betleri. 6roos. JI. i00. Betler-lns, en.

(penyd. d. s.; jf. ty. bettlerlåuse samt Præste-
lus olgn.; nu 1. br.) 2( navn paa forsk, plan-
ter, hvis frø er besat med hager, saa de kan
hænge fast i klæderne; især om (skræppe-
agtig) brodfrø, Xanthium (strumarium L.)
(JTusch.266. Moth.Conv.B85. vAph.Nath.t.
215) ell. randfrø. Torilis Anthriscus (L.)
Gmel.(JTusch.243) ell. fodangel, Caucalis

rrSO. ). t -lys, en. 2( kongelys,VerbascumL.
jTuscn.259. Moth.Conv.B85. -munk, en.

(fBetteil-).(sj.)tiggermunk.Moth.Bl09.IIauch.

DV.II.6. MO. Bettelmunk: ChBaden.
(Bahb.LB.II.360). JBaden.FrO.II. -pose,
en. (1. br.) tiggerpose. Moth.B110. (han) gav
sine Folk Befaling til at fylde min Betler-
pose rigelig med Levninger fra hans eget
Borå.Ing.EF.III.147. \\ talem. (nu næppe
br.): betlerpose er altid tova.Moth.B110.
Betlerske, en. (1. br.) tiggerske. vAph.
(1764). Ing. EF. 11.198. Drachm.FÆ.175.
Betler-stav, en. se Bettelstav.
Beton, en. [be'tmr],] uden flt. «,M0.;

fra fr. beton; af lat. bitumen; især fagl.)

en af smaasten (skærver olgn.) og et binde-
middel (især cement, sand og vand) bestaa-
ende blanding, der stivner til en fast (som
bygningsmateriale anvendt) masse. MÉans.
É:.106. OpfB.m.66. armeret beton, se

armere 2 || hertil Beton-arbejder (Erak.1909.
100), -fundament, -gulv, -pæl, -tag ofl.

G) betone, v. [be'to-'na] -ede. vbs. -ing
(s. d.). « VS0.1793., i MO. betegnet som
nyt ord; fra ty. betonen) 1) (især sprogv.)
udtale med accent; accentuere(i.i).(især
i perf. part). De enkelte Stavelser i Fleer-
stavelsesord have enten aldeles intet Tone-
fald, og kaldes da tonløse, eller de have
Tonefald, og kaldes betonede.jLewm. Gr.I.
20. MO. Sal.I.123. 2) overf (jf accentuere
1.2j; lægge eftertryk paa; fremhæve.
et anseligt to-etages Hus (bredte sig), som
om det trodsende vilde betone sin Til-
værelse og sige: Her er \eg.Schand.AE.
128. den moderne Udviklingshypotese .

.

har betonet de ydre Omstændigheders

Indflydelse.Ifø^df.E.85. den menneskelige
Frihed blev stærkt hQionei.Krarup.L.261.
m.h.t. gang m. appel ('„betoningsgang");
Læreren (kan) under Indøvelsen af ae
forskellige Slags Taktgang bestandig lade
Eleverne betone det første Skridt af ny
Art.Gymn.1.85. 3) (ny anv.; især filos.) i

perf. part. brugt som adj.: som har (en
„tone",) et præg af en ell. anden følelse,

10 stemning olgn.; præget; bestemt; især i

ssgr. som: Enhver ubehagelig følelses-
betonet Erindring søger vor Bevidsthed
at undertrykke eller toTtrænge.Tilsk.1917.
1.249. smst.1919.1.252. De svenske Viser
(o: folkeviser) er gennemgaaende mere
stemningsbetonede, men mindre ma-
lerisk bestemte end de danske og norske.
VilhAnd.N.12. G) Betonings, en. vbs. til

betone. 1) om fremhævelse af (en del af)
20 et ord olgn. t.i) (især sprogv.) til betone 1:

d. s. s. Accent l.i (ell. Accentuering^. I

hvert Ord hviler Betoningen (Tonen) paa
en enkelt Sta.yé\.se.Madv.LatSprogl.l6. Jom-
fruen lagde paa sin slesvigsk Betoningen
paa første Stavelse. Bang.L.89. Sal.I.123.

1.2) (overf; jf. Accent l.i) til betone 2.

Grundtvigianismens Betoning af Livsglæ-
den. Brandes. III. 366. smst.IX.313. Kejse-
rens stærke Betoning af sin Fredskærlig-

30 hed .. faldt i .. god Jord. Dannebrog.'^^/u
1907.1.sp.l. 2) om særlig fordeling af ud-
aandingsstyrke og tonehøjde i talen: accent
(2); tonefald. *Unægteligt er vort og
Svenskens, Tydskens Sprog

|
Ved Bøie-

lighed og Betoning egnet
|
Til skjønne

Former for et I>igt.Hrz.D.III.162. *Hun
har iblandt

|
En musikalsk Betoning i sin

Stemme.-Hrz.IF.I05. den Haan, der laae
i Betoningen af Ordet E\issLheth..IICAnd.

40 XII.33. *(han) sagde tøvende med lav
Betoning. Schand. UD. 120. Du skal være
stille 1 svarede hun med ganske lav Stemme
men med bestemt Betoning.DrocAm.FT.^.
Dette ramsede Tønnes op, ligesom om det
var noget, han kunde huske udenad. Be-
toningen var fuldstændig ensformig.sa.PF.
153.

Il
om en fra det alm. sprog afvigende,

oftest fremmedartet udtale, (jf. Accent 2
slutn.) Naar den unge lOerk talte Dansk,

50 gav han tidt Ordene en urigtig Betoning.
Ing.KE.II. 78. sa.EF. VI. 11. Kuglen, han
holdt i Munden, gav hans Stemme den
samme læspende Betoning.Etlar.GH.I.141.
I et Sprog med udpræget holstensk Be-
toning sagde han Inger nogle Artigheder.
Pont.LP.VlII.228. 3) om (farve)tone ell.

nuance. 3.1) S farvetone; dis. Madlugt
opfyldte Værelset, og man saae Alt i en
let Betoning af Skorsteens-Røg.HCAnd.IX.

M) 65. 3.2) (filos.; 1. br.) til betone 3: det at være
præget af en følelse olgn.; præg; især i ssgr,

som : Naar de ekstatiske Tilstande frigøres

fra Tydning, vanskeliggøres Beskrivelse
af dem og Meddelelse om dem; men de
beholder deres stærke Følelsesbetoning
og Værdi for lnåividet.Tilsk.l919.L234.
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betragte, v. [be'trBgia] Høysg.AG.l.
-ede. vhs. f -else (Holb.Ep.I.112. Heitm.
Physik.43) ell. -(n)ing (s. d.). {glda. ænyd.
betracte, tænke paa, overveje; fra mnt. be-
trachten; isærO j|

bet. 2 føks nu som den opr.)

t) (nu næppe or.; jf. bet. 2.2) gøre til gen-
stand for (især indgaaende, alvorlig) over-

vejelse; tage (især alvorligt) i betragtning

(før en beslutning tages, en mening dannes
olgn.); tage hensyn til; overveje; betænke.
Betragt (1871 : Overvei^ Guds befalninger,
og betænk stedse hans hud. Sir. 6. 39 (Chr.
VI). Naar man betragter adskillige falske
Religioners Oprindelse og Fremvæxt i

Verden, da kand man see, hvor lett det
er, at sætte det menneskelige Kiøn Vox-
næse paa.Holb.Hh.II.l. *Naar Jesu Kier-
lighed

I
Kun ret hetragtes.Brors.231. Han

betragtede og, at hans Fader . . neppe
vilde give sit Samtyiike.Suhm.II.205. det
maa betragtes, at der er himmelhøj For-
sk] el paa, hvad der siges . . inden lukte
Døre, og paa det, der fremsættes for .

.

Fvih\ik\im.PAHeib.US.334. Betragter man
ikke de Cabaler, den Had og Forfølgelse,
som han udsætter sig for, saa fortienes
disse Penge let.FrSneed.1.46.

2) gøre til genstand for iagttagelse. 2.1) i

egl. bet: se paa noget; beskue; tagei øje-
syn; især: se længe og dvælende, med ind-
trængende undersøgelse, interesse ell.forstaaelse

paa noget. Sir.9.8. *Du deylig Rosen-Knop I

I
Lad mig dig ret hetvagte.Stub.64. den

vise Stiernekigere, der . . blev Hanrei,
imedens han betragtede Pleiaderne.jEw. FI.
27. *Betragter denne skiønne Foraarsmor-
genl . .

I
See, hisset nærmer sig en Spille-

mand. OeR Sif. 4. Fangen .. betragtede
Drosten med et forskende Blik.In^.-EM.
III.141. Herrerne betragtede mig fra øverst
til neåerst.Gylb.(1849).lX.162. (1. br.) om
dyr: midt paa Gulvet stod den tamme
Krage . . o^ betragtede Gerda.HCAnd.V.
346. Rich.i.52.}\m. overgang til bet. 1: Be-
tragter Lilierne paa Marken, hvorledes de
yoxe.Matth.6.28. betragt dem, det vil sige
læg nøie Mærke til dem, gjør dem til

Gjenstand, ikke for et flygtigt Syn i For-
bigaaende, men for Din Betragtning.jKierfc.
Y111.251. 2.2) i overf. anv. (ofte nærmende
sig bet. 1); især m. nærmere bestemmelse:
se (en sag olgn.) paa en vis maade (i en
vis belysning, fra et vist synspunkt osv.).

For sig selv hetragtet.Eilsch.Term.l2. Det
er en anden Sag. Nu tager jeg mine Ord
tilbage. Jeg har aldrig før betragtet Tin-
gen fra dette Synspunkt. Heib. Poet. 1. 354.
II

især i forb. m. konj. som: den guddom-
melige, velgiørende Religion, som Viden-
skab hetra^etEiv. V1I.174. hendes Argu-
mentation er, betragtet som saadan, hvad
Latin er for Den, der ikke forstaaer det.
Kierk.V.12. som digterværk betragtet staar
bogen ikke ret højt I

3) have en vis mening om, opfattelse af;
anse for; i forb. m. som (sjældnere: for.

Eierk.V.3^). Man betragtede Giftermaal,
som en lianåe\.Engelst.Qvindekj.l46. (vi

kan) betragte Historien baade som Viden-
skab, og som Konst. Molb.Indl.l3. (hun-
dene) betragtes aldeles som Medlemmer
af det borgerlige Samfanå.Heib.Poet.1.448.
Maaskee troer Du, at en Recensent er at
betragte som en Politie-Assistent i den
gode Smags T']eneste.Kierk.V.19. Det vil

10 glæde mig, om De vil betragte Dem gan-
ske som hiemme.Hostr.EF.I1.17.
O betragtelig, adj. {efter ty. be-

tråchtlich; jffr. considerable; nu sj.) tU
betragte 1: som bør tages i betragtning
(især: p. gr. af sin størrelse); anselig; be-
tydelig; (temmelig) stor. vAph.(1759). (ka-
skaden) styrter ned . . fra en særdeles be-
tragtelig Høide (sikkert henimod 200 Fod).
J5o5;fles.i) F.X.54.En betragteligSum Penge.

20 VSO. en betragtelig Del af den klassiske
Digtning . . handler om de samme lyriske
Glæåev.Pol.^^/iol906.3.sp.2. O Betrag-
ter, en. 1) (nu næppe br.; jf. bet. 2.2J til

betragte 1. vAph.(1759). 2) til betragte 2.

2.1) til betragte 2.i. Naturens Betragter.
Bagges.(MO.). *At tyde disse Tegn (o:

elskovsruner) er uendelig svært!
|
Det er

som en dunkel Trolddom, der leger
| I

Skriften og forvirrerBetragterens Sind.Hrz.
2K) VI.72. En græsk Forfatter satte ham en an-

den IndskrBt, nærmest bestemt for Betrag-
teTen.Kierk.VI.304. Den anden Betragter
(af børnene paa isen) var ingen Ringere
end Skolelæreren selv. Schand.TF.1.4. 2.2)

til betragte 2.2. Saa smilede han ad disse
Tanker . . følte sig som Ironiker og over-
legen Betragter. Schand.SB. 163. jf.: *0p-
mærksom være snild Betragter

|
Af Men-

neskets . . ¥agter.0ehl.XX.253.
40 Betragtning,en. [be'trBgdneix] lfø«/s^.

AG.1. ('t Betragting. Holb.Éh.623). flt -er.

(ænyd. d. s.; vbs. til betragte)
t) (især &) til betragte 1 (og til dels

2.i). l.i) forferdede i deres synders fulde
hetragtmng.Visd.4.20(Chr.VI). "Hvi for-

drer 1 Betragtninger af Hiertet,
| Som

føler k\in?Ew.I.46. Under disse Betragt-
ninger tabte jeg Frankerige af Sigte.^'r

Sneed.1.421. Heib.Poet.I.139. især t forb.

50 som : sidde fordybet i (sine) betragtninger,
forstyrre en i hans betragtninger, over-
lade en til hans (egne) betragtninger
(Schand.IF.246), anstille (sørgelige) be-
tragtninger ^over noget; se u. anstille 2.3^,

gaa videre i sine (egne) betragtninger;
bogen giver anledning til mange betragt-

ninger
j II

spec. (relig.): fordybelse i reli-

giøse forestillinger, opbyggelige tanker osv.

*et Løvte,
I

Som byder mig, i Bøn og
60 from Betragtning |

At lewe.Rahb.Kiøbm.73.

(jf. betragte 2.2:) (de) nærede kun deres
Aand ved ydmyg Betragtning af Gud.
Winth.NDigtn.213. 1.2) tanke; tanke-
række, jeg er vant til at giøre mig for-

nuftige Betragtninger over altJSneed.VI.
373. Den Betragtning faldt mig ind, hvor
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ringe en Ting der dog tit kan hielpe et

Menneske. Ew. VI. 46. \\ især: en ved be-

tragtning (l.i) vunden anskuelse, mening,
opfattelse; syn (paa en sag), de Be-
tragtninger, jeg nu, næsten mig selv ube-
vidst, har jttret.Gylb.IX.70. Den ethiske
Betragtning, at det er ethvert Menneskes
Pligt at arbeide for at \eve.Kierk.II.258.

m. præp. af (jf. betragte 2.2): derfor er

Betragtning af det smukke Vejr foreslog
han en Spadseretur udenfor Byen. Goldschm.
III.158. jf. f: de direkte Skatter kunde,
i denne Betragtning (nu: i betragtning
herafj, betydeligen formindskes. P^ileift.
VS. 540.^ II t i alle (ell. mange; be-
tragtninger, i alle (ell. mange) henseen-
der. Keiser Trajan fortiente i mange Be-
tragtninger, men især for sit gode Hierte,

det min Betragtning af Eros, at den er lo . . megen Lov. J8need.III.50. vore Fruen
den største Modsigelse, der lader sig tænke.
smst.VI.36. Thomas syntes ikke, at Pri-
mobassistens Betragtning af Ægteskabet
var synderlig noblere end de unge Her-
rers af Kvinden.Schand.TF.II.129.\\ skrift-

lig eller mundtlig fremstilling af en tanke-

gang, (især m. præp. overj. Jeg agtede en
Betragtning om den retskafne Patriot .

.

betydelig og \igiig.Spedator.33. smst.121.

timmere . . ere saa elskværdige i alle Be-
tragtninger, at en Mand, som eier en saa
yndig Hustrue, umueligen kunde blive
Yred.Tode.8T.II.91. PAIIeih.VS.122.

\\ f i

god betragtning, (sj.)igod forstand (ell.

betydning). Hvad man kalder Dannelse i god
Betragtning, er dog egentlig ren harmo-
nisk Udvikling af H^atnTgsiver.Blich.IV.333.

2) CP til betragte 2.i. min Skuen gaaer
Betragtninger („opbyggelige tanker") over 20 over til Betragtning, og min Betragtning
de christelige troesiærdomme.Mynst.(bog-
titel.1833). Den christelige Prædiken er
nutildags hovedsageligen blevet „Betragt-
nmg".Kierk.XII.213. Jeg kjedede mig
gudsjammerlig en lang Stund (under en
gudstjeneste), men blev oplivet ved to
Bønderkoners Betragtninger i Stolen bag-
yeå.Schand.0.1.23. I.3) i forsk, faste forb.

efter præp. i (f under) || komme (med) i

n

til Benndrmg.Bagges.L.1.74. et menneske-
ligt Legeme, hængende i Luften, .. var
et Syn, som kunde lokke ethvert umæ-
lende Dyr til Betragtmng.sa.JSfK.12. ved
nølere Betragtning meente jeg selv at

gjenkjende den samme Mand.IIauch.II.159.
Gylb.V.131. Becke.DE.105. m. præp. af ell.

(nu næppe br.) objektiv gen.: (de) giorde
Skaberen til en Epicureisk Gud, der al-

t under. Høysg. S. 302. PAHeib. US. 506) 30 leene fornøyer sig udi egen Betragtning
betragtning, blive genstand for overvejelse

ell. hensyntagen (naar en bestemmelse skal

tages, et valg træffes olgn.). disse Omstæn-
digheder maatte . . komme i Betragtning
ved Straffens Vddelelse.Ew.VII.141. (han)
fortjener at komme i Betragtning ved
Besættelsen af det vakante Embede.PA
IIeib.8k.II.184. *Som om for Breve fra en
Kone

I
Postpenge i Betragtning kom.

(nu: betragtning af sig selv).IIolb.Ep.I.10.
den umiddelbare Betragtning af Landene
og den levende Omgang med flere Na-
tioner . . bidrage til at uddanne den unge
Mand.Abildg.(Rahb.LB.II.63). Den tung-
sindige Ridder havde ofte . . søgt Fred
ved Naturens Betragtning i eenlige Næt-
ter under den store rolige Stjernehimmel.
Ing.KE.II.88. jf. bet. l.i: *Min hele Sjæl

Bagges.V.256. (det er ikke) de anførte Mid- 40 vO jeg nedsænke
|
I Betragtning af den

ler, paa hvilke jeg fornemmelig har tænkt,
ihvorvel de visselig komme med i Be-
txagtnmg.IIeib.Pros.VI.227. Kierk.I.198. jf.
(nu næppe br.): Penge komme aldrig i

nogen betydelig Betragtning hos en ret-

skaffen So\dat.Eic.VI.119. bør denne Mue-
lighed ingen Betragtning komme i (nu:
ikke komme i betragtning^. sms^.FJI.iOP.

li
tage i (t under) betragtning, d. s. s. be-

yndige YiY.Winth.III.87. || tage i betragt-

ning, (nu næppe br.) betragte (grundigt);
bese. (jf. u. I.3). at tage en Zigeunerlejr
i Betragtning. Blich. II. 432. at tage den
smukke Udsigt fra Taarnstuen i Betragt-
ning.smst.IV.323.

O Betragtningis-maade, en. [l.i]

Bothe.(MO.). *den moderne
|
Betragtnings-

inaade.Schand.SD.xxxir. Denne formelle
tragte 1, (jf. bet. 2 slutn.). Disse Ord i 50 Betragtningsmaade er imidlertid . . ikke
Texten ville vi tage under vores Be
tragtning. FS'O. tage et Tilbud i Betragt-
mug.Ludv. naar die sagens omstændig-
heder tages i betragtning

|
|| i betragtning

af, naar hensyn tages til (en ell. anden sag,

et særligt forhold); ogs.: paa grund af. (jf.
Kalk.V.93). i Betragtning af at min Mod-
standere dog ingen Grunde kunde tage
ivnQd.Ew.Vl749. Saadanne, der i Betra^-

rigtig. Lassen. S0.441. (sj.) m. flg. præp.:
disse to Mænds forskjellige Betragtnings-
maade af den poetiske Bil\edveTden.IIauch.

MfB.204.
\ Betrang, en. [be'trBix'] {dannet til

betrænge. Trang efter orU som Bekneb,
Betryk) vanskelig, trykket stilling; for-
legenhed, han var jo i en Betrang, saa
han var færdig at slide Kødet af Knok-

ning af Fødsel, Stand og Formue regnede eo lerne for at holde Skuden oven Vande
sig til de bedre 'Klasser.Engelst.Tale.(1808).
13. Kierligheden (er) Lovens Fylde. Og
dette desto mere i Betragtning af Tiden
(Chr.VI: efterdi vi vide tiden ; 1907: fordi
I kende Tidenj, da Stunden nu er der, at
vi skulle opstaae af Søyne.Rom.13.11. i

KMich.HE.9.
betro, V. [be'tro-'] -ede. vbs. -else (s. d.).

(glda. d. s. (Rimkr°.M..24); efter mnt. betru-
wen, jf. ty. betrauen)

1) have tillid til; stole paa. Molb.Me-
tam.66. især i udtr. betro en til noget,
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med (fuld) tillid overdrage en noget ell. lade
en udføre noget, naar jeg kommer, vil jeg
sende dem, hvilke I betroe (1907: finde
skikkede^ dertil, med Breve, at føre Eders
Gave til JerusalemJCor.i 6.5. Den, som
Kongen betroer til at bevogte sin Søvn,
kan med Rette fordre at vide hvorfor han
skal forstyrre åen.Ing.EM.1.96. ogs. i pass.

:

Samuel var betroet til at være en Prophet
for IieTTen.lSam.3.20. e. hr.

||
part. beiroet

hrugt som adj.: som nyder (stor) tillid.
Moth.T185. Efter nogen Tid modtog de
en betroet Afsending fra de Geer.IIauch.
III.422. Pigen syntes nu at blive utaal-
modig. Med hele et betroet Tyendes Sik-
kerhed i Stemmen raabte hun atter: „Her-
re! Klokken er over Ni. Og idag kommer
Fruen."DracAm.r.6.

2) (tillidsfuldt) overgive ell. meddele
(en noget). 2.1) (tillidsfuldt) overgive noget
i ens hænder, overlade det (en ting, et hverv
osv.) til hans omsorg (jf. anbetro); m. obj.
og hensobj. ell. præp. (især til en ell. i ens
haand ell. hænderj ; kiænte hånd mig, saa
betroede hånd mig sin heele Velfærdt.
Eolb.llJ.1.4. det var at betroe Faarene
til \il\ren.sa.Ep.V.^36. *den danske Søe-
mand

|
Vil aldrig, blot af Trang . .

|
Betroe

sit Liv til sligt et Yevc.Eiv.Y.97. han be-
troede sin Formue i sikkre Hænder . . og
TGisiG.smst.VI.261. »Til Eder han betroed'
at fuldføre

|
Den velbegyndte Daad,-BiicA.

JohGray.62. jeg omgaaes hende undsee-
ligt som var hun ilke min Forlovede,
men blot betroet min Omsorg. Zierfc.FJ.
216. den, som i bedragerisk Hensigt . .

tilegner sig Gods, der er ham betroet til

Laan, Leie, Forvaring, Bestyrelse eller
Vsint.Lov''''kl869.§255. Rhoboam lod gjøre
Kobberskjolde . . og betroede dem i (Chr.
YI: befol dem underj de øverste Draban-
ters li&and.2Krøn.l2.10. jf. f: Jeg skal
aldrig betroe mit Liv paa Havet meer.
Holb.Abrac.II.3.

\\
(nu 1. br.) m. overgang

til bet. 1: overlade (en) noget som laan; give
kredit. Moth.T184. for det andet vo-
ver jeg jo meget ved at betro dem (o:
de fattige). PAHeib.TJ8.10. (i Adresseavisen
1827 nr. 1) advarer en Ægteherre mod
at betroe hans Kone Noget . . da den
Fuldmagt, han selv har givet hende, in-
gen Lovskraft har. Gylb.1.63.

\\
(især dagl.)

t pass., m. den, til hvis omsorg noget over-
lades, som subj. (jf. bet. 1). om jeg havde
været betroet at opsætte deris ægteskabs
ContTact.Eolb.Bars.IV.2. (han blev ikke)
Musketteer, men i det Sted Riset betroet.
Blich.IV.432. (jeg maa vide,) om han kan
betroes (Chr. VI: er trofast tii; at reise
med åig.Tob.S.ll. (han) var betroet at bære
en Fakkel ved Fakkeltoget.CMøi/.M.JJO^.
CKohl.B.94. (sj.) m.præp. med: Mette . . var
bleven betroet med Beværtningen.ÆmtZ
Rasm.8k.l78.

|| (1. br.) betro sig til en ell.

fbetrosigen, tillidsfuldt give sig i ens vold.
Et forstandigt menniske betroer sig (1871

:

Rentrykt 88/jji9i9

betroer sigtil)loven.Sir.33.3 (Chr.VI). Der-
som hånd betroer sig den (o: visdommen)

(1871 : har Tillid^, da skal hånd arve den.

smst.4.17(Chr.VI). *jeg mig har betroet

Hav og Søe.Holb.Paars.219. *Men, denne
skumle Sti — tør jeg mig den betroe?
CFrim. (Rahb. LB. 1 .180). ||

part. betroet

brugt som adj. DL.5—8—14. Betroet . .

kaldes alt haandfaaet Gods, som er Een
10 leveret til Giæmme og Forvaring.Sadew.

JurO. Mau.780. de(t) betroede pund,
talent(er), se Pund, Talent. 2.2) meddele
(en) en hemmelighed; m. obj. og hensobj.:

Den første gang, jeg havde den Ære at

see hende, betroede hun mig alle hendes
hemmeUge Sager. Holb.Vgs.(1731).I.3. det

som C. betroede mig under Løfte om
Ta.ushed.Ew.VL221. *Faa det kun véd,

hvad da de to |
I Enrum betroed hinan-

20 den.Grundtv.PS.VII.252. ieg vil Intet meer
betroes. Kun hvor jeg kan være Sjæle-

sørger, vil jeg være Skriftefader.In^'.PO.

11.49. *Jeg vil betroe dig, Ulf, jeg gik

herud,
|
Fordi jeg vilde bede dig om

Fenge.Heib.Poet.L209. Jeg skal betro dig

noget . . Jeg har en Hustru dér borte.

Drachm.VD.242. \\
(1. br.) perf. part. brugt

som adj. Hvorfor turde De ikke sige mig
det? Er det en betroet Hemmelighed.

30 Schand.VV.245. \\
(sj.) betro (noget) til

(en): *hvad vort Hierte føler,
|
Bør det

betroe tU yenskab.Oehl.T.208. \\ betro
sig til en ell. f betro sig en, fortælle

sine hemmeligheder til en; skænke en sin

fortrolighed, han tog ikke i Betænkning
at betroe sig ha.m.Holb.MFbl.111. (jeg tør)

betroe mig til dig og sige dig hvad der

ligger mig paa U\erte.Ing.EM.III.141.
man lader som betroede man sig til en

40 Anden, blot for bagved denne Fortrolig-

hed at gjemme en ny ReHe-Kion. Kierk.

VI.20. e. alm. jf. : til Ingen turde hun be-

troe sin Sorg.HCAnd.V.266.
Betroelse, en. (1. br.) vbs. til betro.

vAph.(1759). VSO.
II

til betro (1 og) 2.1

:

det at betro en noget; tillid, der vises en;

ogs. mere konkr., om det, der betroes en.

Det meste af den danske Natur . . er lagt

i Bøndernes og Jorddyrkernes Hænder;
50 det er virkelig en saare stor Betroelse.

Aakj.(PoUyil916.5).jf.:simdhørh&SLdeExa-
minator selv og Publicum mindes, at han
har en vigtig Betroelsespost ('a: tillids-

postj.Ørst.VL 123. II
til betro 2.2: fortrolig

meddelelse, af de talrige betroelser, jeg fik,

så jeg, at det var gået dem aUe, omtrent

som det var gået mig selv.Hjortø.GU.195.

Aakj.PA.62.
betrygge, v. [beitryga, -'trøga] -ede

60 ell. (poet, S.) -te (kouå.(Rahb.ÉB.I.206).)

{af tryg; jf. sv. betrygga; ikke før sidste

halvdel af 18. aarh.; især poet.; i talespr.

næsten kun i præs. og perf. part.) gøre tryg;

skænke tryghed til; sikre (især: et menne-

skes tilværelse, økonomiske tilstand ell. sinds-

tilstand). *Lidt kun det baader, at Mesteren

85
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Huset opbygger,
|
Bygger ei Herren med

ham og dets Grundvold betrygger.SaimHws.
58.1. Ew.V.46. Jeg skal selv følge med
og betrygge din Vandring lige til Gade-
åøren.Heib.Poet.VI.101. (præsten) har af-

lagt en Eed, som skulde betrygge, at det
han foredrager er hans Overbeviisning.
Kierlc.XlV.207. refl.: Han søgte .. at be-
trygge sig ved at tage en ny Troskabs-
forsikkring af Steen Stu.re.Allen.1.160. m.
hensobj.: Hrz.XIII.209. en Candidat til

Kongevalget, der selv higer derefter, og
derfor har gjort Alt for at betrygge sig

ået.Kierk.Xn.l58. jf. (sj.): for min Taus-
hed betrygger Eder min hellige Embeds-
Eeå.Blich.(1846).III.205. \\ betrygge for
ell. imod ell. (sj.) fra (Stampe.1.97), sikre
imod. en sikker Havn, hvor man betrygges
for alle Stormvinde. iVZ!Bred.iwc.i^. De
maa være mig behjælpelig med at be-
trygge min Husbond for, at der ikke of-

tere skal komme saa kostbare Trykfejl
fra hans FTesse.PAHeib.US.SeO. *nu skal
den grønne Skygge

|
Mig for Solens Ild

betrygge. Heib. Poet. IV. 14. (elefanternes)

haarde Hud betryggede dem imod Kug-
lerne.Bagges.NK.354. *Min gamle Paraply
betrygger

|
Mig fuldt saa godt som nogen

ny I Imod vort slemme Climas Nykker.Hrz.
D.II.188. *Vor Tro . .

I

Skal os mod Fald
hetrygge.PalM.TreD.305.

\\
præs. part. be-

tryggende brugt som adj. En saadan Cau-
tion maa i alle Maader ansees for betryg-
gende.Kierk.VI.411. Ved alvorlig Selvprø-
velse maatte han . . skaffe sig fuld og be-
tryggende Klarhed over sit Forhold til

Livets evige 'M.agter.Pont.LP.VII.17. han
sad og passede Aarerne og syntes ganske
optagen af det . . der var noget betryg-
gende ved denne Paapasselighed.A^aws.^F.
Is.

II perf. part. betrygget brugt som adj.

Eiv.I.91. *Hvad vi meente stod betrygget

I
Og for Evigheden bygget,

|
Synker nu

for Luens Magt. Hauch. SD. 1. 189. Deres
Uheld er, at De er bleven sat ind i en
Livsstilling, der er altfor betrygget. De
har ingen Bekymringer, ingen Ærgrelser.
Hrz.XV.179. Saaledes synes Ægteskabet
mig det mest Betryggede a.t Alt.Kierk.VI.
160. (klitrækken) kunde beskytte mod sæd-
vanligt Høivande, saaat Landeveien . .

gjennem Agger, var nogenlunde betryg-
get.Andres.Klitf.231. Udsigt til en nogen-
lunde betrygget Fremtiå.Pont.LP.VIII.85.

jf.: denne Fremtidens Betryggethed
staaer mig bestandigt for Hovedet./iTier/c.

VIIL264. G) Betryggelse, en. vbs.tilhe-

trygge; o^s.; beskyttelse; sikkerhed; be-
trygget stilling, deres egen Betryggelse
opfordrer dem til ^treng\ieå.Balle.Bib.I.23.
DrostPederhavde besørget detNødvendige
til Slottets Betryggelse og Borgernes Sm-
ls.erheå.Ing.EM.III.57. den katholske Re-
ligion er . . mere anlagt paa at give en
blot udvortes . . Betryggelse.T/iomia./S'If.
150. til en Betryggelse satte det grumme

Pigebarn tilsidst sin Hæl paa Dyrets (o:

en hugorms) lio\eå.Aakj.VF.196. jf.: Et
Betryggelsesmiddel mod Ildebrand
og dens Følger (er) Brandforsikring.Troete
L.II.89.

II
(vist kun hos Kierk.) garanti.

et Menneske, der ved sin mangeaarige
Forfatter-Virksomhed . . afgiver Betryg-
gelsen (Garantien) for at være . . beret-
tiget til at tale med om, hvad Christendom

10 er.Kierk.XIV.323. Lidelsen er jo netop
Betryggelsen for, at Hengivenheden ikke
er Selvraadigheden.swsi.FJJI.545. Nymo-
dens religieuse Betryggelser (Garantier).
smst.XIV.208.
Betryk, et (Haueh.KY.14. ADJørg.

111.196. Saaby.') ell. en (Holb.UHH.Prol.
Ise. Falst.164. Høysg.AG.33. Eiv.VI.274.

jf. Aakj.VB.71). [be'trø^] Høysg.AG.131.
uden flt. (ænt/d. d. s.; efter mnt. bedruck)

20 vanskelig situation; forlegenhed; kni-
be ; især om økonomiske vanskeligheder (jf.
Beknebj. Riget (kan ikke) komme af sin

betryk. Langebek. (Skoleprogr. Sorø. 1883. 12).
*Hvad, om vi, for at bringe

|
Det Dyr

(o: kælderpigen) af sin Betryk, lod fire Sty-
ver springe?Ew.IV.15. || næsten kun (uden
art.) i udtr. som være, komme i betryk.
Jeg har aldrig været i saadan Betryck.
Nu er Tiden, at Comædien skal spiUes,

30 og vi har icke meer end 4re Keter.Holb.
UHH.Prol.lsc. mange Victorier (er) spUdt
og Kongeriger kommen i stor Betryk bare
for en Mands Anciennete.OeconT.V.55. De
er i Betryk paa alle Kanter. De har hver-
ken Nat eller Dag Ro for Deres Credito-
rer. Hrz.IV.148. Oversk.II.52. hvad kan
man ikke komme til at love den hellige
Jomfru, naar man er i Nød og Betryk 1

Ing.VS.II.76. Ude mellem de yderste
40 Revler var der ganske rigtig et Skib i

Betry]s..MylErich.VJ.70.
|[

(i) betryk
for, (i) forlegenhed for; (%) mangel paa.
Hånd er i betryk for penge. Moth. Ti 98.

NKBred.TvG.7. hvis Svend var i Betryk
for Vaaben, saa var han vel ogsaa selv
Mand til at gjøre Udvei for åem.Etlar.GH.
1.133. Bertel dér er kommen i Betryk
for en Hjorddreng.^a/y.F-B.i7. der (er)

saamænd . . ingen Betryk for Lopper i

50 vort Kammer. swsi.7i. betrykke, v.

[be'trøga] {ænyd. d. s. (i bet. 1); efter mnt.
bedrucken, ty. bedriicken) 1) f volde (tryk-

kende) vanskeligheder; bringe i knibe, for-
legenhed, betryk; (under)trykke. jf.Be-
trykkelse. part. betrykt brugt som adj.:

Moth.T200. jf VSO. 2) (bogtr.) m. h. t. bog-

tryk: forsyne (papir) med trykt tekst; trykke
paa. Naar Papiret skal betrykkes paa
begge Sider.Sai:'III.566. Betrykkelse,

60 en. (ænyd. d.s.; egl. vbs. til betrykke (1);

l. br.) d. s. s. Betryk, i sin Nøds og Betryk-
kelses Tilstand havde (hun) isinde at gaae
i K\oster.Heib.Poet.I.354. Hørup.I.12.
O betræde, v. [be'træ'99]^rcEi. -traadte

ell. t -traade (Oehl.L.I.lf9); part. -traadte«.

f

-traad (vAph.(1764).) ell. f -trædet (sm^t.
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Ew.VL25). vbs. -else. (glda. betrædhe i bet.

2 (der synes at være den ældste i da.), ænyd.
d. s. ogs. i bet. 1 ; fra mnt. betreden, ty. be-
treten) 1) (især højtid.) træde paa; gaa
paa; slaa ind paa (en vej); gaa ind i (en
stue olgn.); gaa over (en tærskel, en grænse);
træde frem paa (en scene, en tribune olgn.).

Hånd er ikke værd at betræde jorden.
Moth.T208. *Hvo er den Dristige, som
tør betræde

|
Afgrundens BTeå.Ew.V.262. i'o

Han burde aldrig betræde Prædikestolen
(o: prædike).VSO. Fienden har begyndt
at betræde vore Grændser. smsf. Præsten
var den eneste, der maatte betræde Hellig-
dommens Indre.Molb.DH.II.356. *(kongen)
mig besøger,

| Betræder denne usle, lave
lijtte.Heib.Poet.III.157. (du er) kommen et

Trin høiere, idet du betræder Skueplad-
sen.smst.1.323. *Før du til Overfart hans
Baad betræder,

|
Ræk taus af disse Myn- 20

ter ham den ene.PalM.TJ.436. Den almin-
delige Regel med Hensyn til Betrædelse
af Stadens Grund var den: Hvor der er
en grøn Plads, der maa ingen Jøde være.
Brandes.VI.381. i en meget ung alder
betraadte han de skraa brædder ell. scenen
(o : havde sin debut som skuespiller) I jf. (sj.)

:

*(du) følger nu med Iver
|
Hvert Spor,

som . . af ham (o: frelseren) betraadt er
h\evet.E[eib.Poet.X.190. Bahb.PoetF.1.8. 30

II \ tiltræde (en rejse). Med et Skib
gik vi til England, hvorfra vi betraadte
den lange Rejse til Manila. Schand.F.48.
ttoverf.: vandre ad en livsbane olgn. Ew.
Vl.25. *0, lad os længer ej

|
I Synden

søge Glæde,
|
Men ved din Haand betræde

I
Den rette Livets Vej! Grundtv.SS.III.216.

betræde forbryderbanen, lastens vej olgn.
j

jf.: min Opfattelse fjerner sig lidt fra de
almindelig betraadte Tankegange paa dette 40

Omraade.JLange.il. 400. \\ betræde ens
plads, (nu næppe br.) træde i ens sted,

tsær som hans efterfølger i et embede, (der-

som) Admiral-Skibet . . ej kunde holde sig
paa sin Post, da skulle Vice-Admiralerne
. . betræde samme V\atzer.FrIVsSiøe-Ar-
tikler.§118. VSO. 2) t (jur.) overraske og
paagribe; antræffe, enten hånd udstaar
sin Straf, eller rømmer, saa hånd ej kand
opspørgis og betrædis.Di.6

—

6—1. (naar 50

løsgængere) nogenstæds betrædis . . da skulle
de strax paagribis.smsi.5

—

19—16. Forordn.
^^/iol701.IIl2. at lade sig betræde i en
offentlig misgerning. Moth. T208. Leth.
(1800). O betrædeliff, adj. (sj.) som
kan betrædes (1). (alleens) Jordbund er af
den fordeelagtige Beskaffenhed, at den
umiddelbar efter den stærkeste Regn er
hetrædehg.Bagges.L.1.329.
O betræfTe, v. [be'trefa] præt. (1. br.) 60

-traf og f -træffede (Stampe.1.467). (ænyd.
d. s.; fra ty. betreffen) 1) f træffe. Be-
treffis nogen Skytte herimod at giøre,
straffis uden al Naade paa Bremmerholm.
DL.5—10—33.

(jf. antræffe, betræde 2) \\

(overf.) om hændelser: ramm,e; vederfares.

min Helt . . kunde have undgaaet . . de
skrækkelige Vanheld, som siden betraf
\xaxn.Ew.y1.186. 2) {dadles af Abrah., for-
svares i Oehl.Svar.73 som mere dansk end
angaa; nu næsten kun (i faste udtr.) i præs.
indik. og præs. part., især emb.) vedrøre;
angaa (3). 2.1) (nu sj.) Gram. Breve. 94.

PoUtie og Commerce-Collegii Domme .

.

burde være uden Appel, naar de ei be-
treffede Liv og Ære.Stampe. 1.467. den
Ærlighed, som jeg vil kalde den blot
oeconomiske, den som aliene betræffer
vor Eiendom.Ety.FJZJ.i55. Hvad jeg har
at sige Dig, min Sønl betræffer din Per-
son saavel som din Opiørsel.PalM.IL.1.416.
Disse Ønsker betræife . . de ubetydeligste
Ting.Kierk.I.ll. Denne Opdagelse betraf
ikke „Gjentagelsen''.smsiiJJ,jf9.9. 2.2) i

forb. hvad .. betræffer (ell. (sj.) betraf
ell. (nu næppe br.) er betræffende.FSO.)
(ogs.: hvad betræfier . .), med hensyn til;

hvad . . angaar. Hvad Læberne betraf, holdt
jeg . . mit Løfte nøiagtigt (0: røbede intet

i ord).Ew. VIII.116. smst.66. *jeg er mod
ham . .

I
Hvad Størrelsen betreffer, kun

en Dvevg.Bagges.Qieng.8. *hvad betræffer
Landets Underværker,

|
Da staae for Græ-

kenlands de dog tilbage.PaiiU. ¥1.46. Dette,
hvad denne Sag hetrzdiier. Bang. Ya. 201.
2.3) betræffende brugt som præp.: med hen-
syn til; om; angaaende. vAph.(1759).
Betræffende det (Chr.VI: anlangende de
ting; 1907: hvad det angaarj, som I skreve
mig til om.lCor.7.1. betræffende Kampen
i Morgen, da kjender I min YUlie.PalM.
VIII.208. det Meget, PhUosophien siger
i vor Tid især betræffende Theologien.
Kierk.V.55. \\ ogs. i stilling efter det styrede

ord. et vigtigt, Sagen selv betræffende
Punkt. Heib.Pros. 1.440. *Min Villie, ham
betræffende, du kjender.Pai!iU.FJ.i58. ikke
blot Smaating betræffende, men de meest
afgjørende Skridt.Kierk.I.17. ikke blot at

anføre sit Navn men ogsaa andre Oplys-
ninger sig og sine hetræitende. TroelsL.
III.63.

Betræk, et. [be'tre^'] flt. d. s. ell. (sj.)

-ker (Bagger.I.240). t)° e< (især vævet) stof,

hvormed noget betrækkes. Moth.T164.
fire gamle Trækister med pialtet Betræk.
Molb.Dagb.133. (hun saa) et Portræt af en
af hendes Forfædre anvendt som Betræk
paa en Kottert.IIauch.MfB.217. (de) op-
skar endog det grønne Betræk paa hans
Skrivebord for at se, om der ikke fandtes
Papirer derunder.Brandes.X.119. midt (paa
en markedsplads) ragede Skelettet af to

Karusselier op som to kæmpestore Para-
plyer uden Betræls..AndNx.M.241. nu spec.

om stof, hvormed man betrækker (polstrede)

møbler ('Møbel-, Stolebetræk osv.) ell. puder
olgn. (Byne-, Pudebetræk osv.): Ørst.Br.I.

65. brune Bøgetræes Stole med skjoldede
BetraEikker.Bagger.I.240. Fruen og Frøke-
nen sad bagved i de store Stole — men
Betrækket var laset.Bang.DuF. 40. Han.

36*
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tørrede noget Blod af Hammeren henne
paa Sofaens 'BetTsék.JakKnu.S.219.

\\ f
om vægtapet af vævet stof ell. papir. Væ-
relset er smukt, det er vel ikke betrukket,
thi kort at fortælle, Jeg holder slet ikke
med Betræk i YæTe\ser.Ew.IV.364. en
Mand, som handlede med Gulvtepper og
Papiirs BetTæk.FrSneed.1.556. begge Sa-
lene vare omhængde med løse Betræk,
Grundtv.Saxo.I.261. jeg troer virkelig, at

de blege Riddere paa Betrækket rundt
om Væggene dreve deres Spil med mig.
Hauch.L244. ECAnd.1.13. 2) J^ alle til et

musikinstrument hørende strenge (jf. Be-
trækning og ty. bezug^. IIallager.133. Opf
B.'III.dOl.' Sal.II.989. Betræk-h«vl,
en. {til betrække 2; bødk.) større bugthøvl,

hvormed ydersiden af staverne i et kar olgn.

afglattes. Værkt.6. OrdbS. betrække, v.

[he^trvQQ] præt. -trak; part. -trukket, f -træk-

ket (Holb.Paars.94), f -trækt (Seidelin.246),

t -trakt (Ew.1.43). vbs. -ning (s. d.), jf. Be-
træk, {ænyd. d. s.) i) overtrække (møbler,

vægge olgn.) med et stof (læder, vævet stof

osv.); især i perf. part. *Hans Sadel eene
var betreeket med got LæT.Holb.Paars.94.
hun skal (ved en begravelse) betrække al-

le Vegger, Stoele. sa.^ars.I.Jf. hele Byg-
ningen bestod den Tid af . . afhugne unge
Træer, som man stak med den tykke Ende
i Jorden, og betrak med Bark, Skind eller

Blade.Kraft.(Rahb.LB.I.16). (de) kalkede
Yægge vare , . betrukne med lysegrønne
Pa]pnrs-Tapeter.Gylb.(1849).II.5. en kort,

med sort Damask betrukken SotaSchand.
TF. II. 216. »Betrukket med Sort

|
Var

Salen, som huser de hvide GudeT.Drachm.
DM.35. polstrede og betrukne Møbler.
Vortnj.lV3.234. sj. (spot.) m. h. t. personer:
(det) behøves (ikke), at alle Rangspersoner
skal betrækkes med Fløiel og (axxlå.Eiv.

VII.153. Pragtfuldt betrukken med grøn-
og hvidstribet Atlask , . indtog hun hele
den ene Bordenåe.Esm.I.145.

11
(sj.) overf.

Himmelen (bkv) betrokken med mørke
Sls.jer.OecMag.V.209. 2) (bødk.) afglatte
ydersiden af staverne i et kar (jf. Be-
trækhøvlj. OrdbS. 3) (jf. ænht. beziehen)
t bedrage. *En From er gierne taabelig,

I
Og lader sig betrække.Beew6.Z.96. (han)

holdt det ikke for at være imod hans
Italienske Samvittighed at betrække en
Jøde.Holb.JII.II.712. Spectator.71. At be-
trække een skammeligen i Spil. F/SO. 4)
(efter ty. sich auf etwas beziehen) f be-
trække sig paa, beraabe sig paa; hen-
holde sig til. jeg betrækker mig paa mit
Forrige: vi veed det saa vel, at vi ikke
veed det. Ew.VI. 30. smst.34. Betræk-
lærred, et. [1] (fagl.) Hallager.84. MO.
Betrækning:, en. 1) (1. br.) vbs. til be-
trække (1). Moth.Tl65. YSO.S&B. 2) konkr.
2.1) t d. s. s. Betræk 1. VSO. 2.2) (nu næppe
br.) J^ d. s. s. Betræk 2. Hallager. 133.

tBetræk-papir, et. \i]tapetpapir. Rahb.
E.IY.227. MO.

betrænee, v. [be'trBii'a] -te. jf. Be-
trang. (ænycLd. s.; efter rnnt. bedrengen, ty.

bedrången) bringe i en farlig ell. vanskelig

stilling; ængste; plage; true. (de) af den
alt for høye Korn-Priis saa haardt be-
trængte Undersaatter.Oecilfa5r.yjJ.559. de
bleve . . betrængte (^O^r.FJ: trængtej, mis-
handlede.Jfe6r.ii. 57. *mit Hjerte vil ej

gjerne tilstaa
|
den Sygdomsnød, hvoraf

10 mit Liv hetrænges.Lemb. Shak. XII. 155.

*Naar Sommer og Solskin er duftet forbi

I
Og af Gigt og Gæld vi betrænges.J)racAw.

E0.299. senere hen i Tiden betrænges
Paverne af Saracener. VVed.H.64. \\ især

(i talespr. kun) i perf. part. betrængt brugt

som adj.: stedt i nød; truet af fare,'
nødlidende (nu især, mods. nødlidende
olgn., som et mindre højtid, ord), hun haver
forsørget de Betrængte (1907: nødlidende^.

20 lTim.5.10. *Saa tit I er betrengt, saa elsker

I jer FræstHolb.Paars.79. En Camillus .

.

figter for det betrængte Fæderneland.sa.
Herod.64. *(Jesus) var Betrængtes Trøst,

de Syges Læge.Etv.(1914).I.140. De unge
Grever samlede i en Hast en Hær, og
ilede de Betrængte til Undsætning. IVawd.
(Rahb.LB.1.73). den Aflad . . er en god
Ting for betrængte Siæ\e.CBernh.III.37.
hun kan . . fremsige de stærke ord, der

30 dulmer smerten og forløser den (i fødsels-

veer) betrængte kvinde.ADJørg.I.371. Myl
Erich.NS.14. (isæriron.:) det betrængte
Landhrng.Hørup.III.llO. det Kor af Kla-
ger, der opsteg fra „det betrængte Land-
brugs" BrystEHenrichs.MF.II.373. \\ (1. br.)

om tid, tilstand olgn., der er fuld af træng-

sel, den stille Gudstjeneste, der havde
passet tU det betrængte Øieblik, afløstes

(af en) TakkesaBg.CBernh.V.307. for at

40 forestille (paven) den livlandske menig-
heds betrængte stilling.^J>Jør5'.JJ.55.

Bettel-, i ssgr. [ibæd(8)l-] (ænyd. d. s.;

fra ^«/. bettelstab olgn.; jf. heile, Betle(r)-)

CP -arm, adj. (i betle-. vAph.(1764).). Brors.

233. GyrLemche.K.72. f -brev, et. (ogs.

Betle-. F/SO.^. tiggerbrev. Jeg viser gemeen-
ligen de Folk bort, som dagligen besøge
mig med BeiteVore\e.Holb.Ep.III.336.
-mnnk, en. se Betlermunk. -stav, en.

50 (ogs. Betler-. Holb.Ep.Vni5. Ing.EF.III.
147. Saaby', f Betle-. Moth.BllO). (ænyd.

d. s.; fra ty. bettelstab) en tiggers stav,

især brugt som billede paa hans hele forfat-

ning, at gifte sig her i Byen, er at komme
udi Verden op til Ørene, og siden at gaae
med Bettelstaven.jroZ6.7^s.fi75i;.JJ.6. Hvis
Menneskets Smag var ikke forderved, vilde

utallige Mennesker, som føde Kone og
Børn ved deres Skrifter . . bringes til Bet-

60 te\staven.sa.MTkr.543. 0lufs.Ny0ec.I.U52.
efter en lang, byrdefuld Fodvandring, kom
jeg endeUg ved Betlerstaven (o: ved at

tigge mig frem) til en 8østad.Ing.EF.IIL
147. saa nær ved Bettelstaven, at de maatte
gjøre Fallit.Jfei6.Pros.X565. Den, der af

Magelighed griber til Bettelstaven.Zierfe.^
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IV.139. Den tredie (landsknægt) spillede

sig til Bettelstaven i T\iTin.JVJens.SS.149.

Betuttelse, en. den (egenskab ell.) til-

stand at være betuttet. *I hvad Betiittel-

se at de (o: troldene) af Soelen sættes,
|

Om de ey lukker for sit Underjords-Ge-
mak. Trafisfc.SÅ;««^)^ 59^. den store Angst
og Betuttelse, hvori hun var bested.jEJit'.

YI.lOl. Winge (alene; farer omkring i

Selvbeherskelse, med Betvingelse af usi-

gelig Bitterhed . . førte hun Talen over
paa andre TmQ.Goldsclim.IV.194. H. (stam-
?er, men betvinger sin Vrede.)J5bsir.ÆS.

.1. Birgitte satte begge Hænderne for sit

Ansigt, betvang et Skrig. 8chand.BS.113.
jeg (sendte) med betvungne Taarer Af-
skedshilsen tU hvert af de grønne Træer.
sa.0.II.281. II betvinge sig, blive herre

største Betuttelse). „Aa Gud hjælpe os, lo over sine følelser. Saa betvang hun si|

hvis han træffer ham! — Hvad skal jeg
arme Menneske s\øre.'* Oversk.1.484. (dren-

gen) stirrede med maabende Betuttelse ud
imod Bakkerne.PowiiSM.8i. I sin Betuttelse

over Boels Flugt havde K. først ikke vidst,

hvad han skulde gøre. smst.127. betut-
tet, part. adj. [be'tudai] {ænyd. d.s.; fra
nt. bedud, jf. ty. bedutzt samt (maaske
ikke besl.) holt. dial. betutterd, holl. beteu-

voldsomt og gik et Par Gange op og ned
ad Gulvet med Hænderne om Hovedet.
Bang.HS.77. O BetTinger, en. *Havets
mægtige Betvinger,

|
Tael til Bølgen i

å\nli2irm.Ew.V.147. *den seirende Helt,
|

Smertens Betvinger (o: døden).Hauch.SD.
1.96. Kierk.1.37. der hører lidt Mod og
Kraft til at være Betvinger — om det saa
kun er af Bvi\h\.å.ere.Schand.AE.226. (Per)

terd, perf. part. af beteuteren, forvirre; jf. 20 havde drømt om at blive sine Medmenne-
ogs. tutte, støde, puffe) 1) f grebet af (plud

selig) frygt ell. skræk; forskrækket; be-

styrtet (jf befippet l). Moth.T217. *En
Sverm af unge Helte . .

|
Der fegtede paa

Løve-viis,
|
Snart giorde Rom betuttet,

|

Snart leyrede sig om Fåris.Wadsk.Brudev.
VII.A3': 2) (især dagl.) grebet af en plud-

selig (ængstelse og) forvirring (ofte ni. bi-

bet. af skuffelse, slukørethed olgn.;jf. befip-

pet 2). *Hel betuttet udenfor
|
Ei '_

Armeen staeLr.PAneib.US.613. *Betuttede
begge to vi stod,

|
Vor Reise gik reent i

GlemYae.Winth.IV.45. *(jeg) stod forresten
flout betuttet,

|
Som Jægeren, der glemte

'Krviåiei.smst.XI.16. Prindsen . . blev ikke
lidt betuttet ved, at han allerede var høit

oppe over Skyerne.HCAnd.F. i 95. (han)
blev ganske betuttet over den Heftighed,
hvormed jeg angreb haxa.CBernh.NF.XIII.
303. *ganske betuttet,

|
forknyt, slukøret 40

De her mig seer. Hostr. DS. 93. Naa, lille

Klara, se ij^e saa betuttet \id.Bode.Dg.l77.

jf Betnttetheå.KLars.MH.212.
C3 betvmg;e, t;. [be'tvei^'a] præt. -tvang

(\ præt. pass. -tvunges. Grundtv.PS.IL
63); part. -tvunget, vbs. -else. {glda. d. s.;

efter mnt. bedwingen, jf. ty. bezwingen)
gøre sig til herre over; undertvinge; ogs.:

holde i tvang; beherske, betving (1871:
tving; ikke en flods løh.Sir.4.28(Chr.VI).
Lovet være Herren, min Klippe! . . han,
som betvinger mit Folk under mig.Ps.l44.
2. *Faren

|
Fremkalder Modet, som be-

tvinger dLen.Oehl.DM.4. *Anglers Æt be-
tvunges

I

Af Regnars Sønner. Grundtv.
PS.II.63. *Han (0: Jesus) Storm og Hav
betvang, da han vandred paa Jord.Jw^'.
RSE.VII.240. »Vælige Heste betvinges
ved Hjelp af takkede Bidsler. Heib.D.48.

skers Herre ogBetvinger.Pont.LP.VIII.50.
C9 betvivle, v. [be'tviu'la] -ede. (jf. ty.

bezweifeln) tvivle om; drage i tvivl; ogs.

udtale sin tvivl om. Den Lære er bleven
betvivlet af a.nåre.Rothe.Nat.1.82. Sandhe-
den kan man man hverken betvivle eller be-
nsegte.Heib.Pros.I.402. (maanebeboerne) dis-

puterede om vor Jord og betvivlede, at

den kunde være beboet.jffCAndl.F.i^i. det
migrant- 30 tillader jeg mig at betvivle

\ \\
(1. br.) nære

(en ell. anden) tvivl m. h. t. noget; tvivle
paa eksistensen af. jeg fortalte ham, at

Reisende atter havde fundet den i Aar-
tusinder betvivlede og omtvistede fiir-

hornede Antiloj), som alt Ælianus beskrev.
Bagger.1.67. tvivle paa sandheden, be-

rettigelsen af (noget): en Kvinde, der elsker,

vil . . i Almindelighed betvivle en Anklage.
Goldschm.VII.406.
betyde, v. [beity-'Qa] hetfde.Søysg.

AG.13. præt. -tydede (\ -tydde. Holb.Anh.l9)
ell. -tød [-'tø'3]; part. -tydet. vbs. -else (s. d.),

-ende (s. d.), -ning (s. d.). {glda. d. s.; efter

mnt. beduden, jf. ty. bedeuten; jf. bety-
dende

II
præt. betød fremtræder først c. 1800

(Oehl.(1806) i CLNMynst.B.25. TBruuri.
Pr.617. Grundtv.BB.246. „er nu trængt
igjennem i Talespr., og i Skriftspr. i alle

lettere Stiilarter".Xevm. endnu ikke anført
50 i MO.), er nu trængt igennem i bet. 2 og B

('betydede bruges dog endnu af Brandes.IV.
8.x. 178 osv.); i bet. 1 er derimod bety-
dede alm. (jf. dog hetød.RBDUp. 1. 40.
OMMøll.Guld og Ære.(1895).121); se Arkiv.
xni.92) y ( ^ ^'

1) o om person: gennem ord ell. tegn give

atforstaa; tilkendegive ; forkynde ; med-
dele ; udtrykke, (jeg kan ikke) betyde min
Taknemmelighed med Ord.Gram.Breve.l6.

Valdemar, som samlede Danmark og be- 60 *Udbreder dog eder (o: de fromme), som
tvang de vendiske Ldinde.HCAnd.VI.32
{1. br. :) den mægtige Stemme, der kunde
betvinge (o : overdøve) den vældigste Larm.
Goldschm.BlS.III.164.

\\ m. h. t. (udtryk for)
sjæleligetilstande:holdetilbage;bekæmpe;
beherske. Bagges.Ungd.II.224. Med stor

Roser mod Solen,
|
Betyder hans Dyder,

som sidder paa Stolen.-Brors.^68. *(han)
nikked med sit himmelske Hoved,

|
Og

betyded sit høie Biefald med Furiens
Ta\e.Storm.Br.41. det blev Moses af Gud
betydet (Chr.VI: Moses fik guddommelig
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underviisning).-He6r.8.5. Kierk.IX.75. (sj.:)

forklare; udtyde: Forfatteren ffee^vetie)

ikke at betyde Læseren, hvorfor han i

disse Blade kalder sig den patriotiske Til-

skuer. JSneed. 1. 7. jf. Bagges.D V.IX. 411.

II
foreholde. At betyde een sine Pligter,

sine Feil, sin lovstridige Omgang. 750.
MO.

II
nu næsten kun (især m. oisætn. som

obj.) i bet: tilkendegive en (ved ord ell.

tegn) sit ønske om, at han skal forholde sig

paa en vis maade (især om ønske, der nær-
mer sig til en befaling; sjældnere om direkte

ordre, paabud); lade forstaa. han nød
Familiens Agtelse . . og man betydede
ham, at han til enhver Tid var velkom-
men.Blich.II.665. Trediecommanderende
(modtog parlamentærbaadens) Budskab og
betød den at forblive der, for at mod-
tage S\axet.HBDhlp.I.40. Damen lagde
Fingeren paa Munden for at betyde mig,
atJeg skulde tie.Gylb.(1849).IX.6. Kierk.
XIV.270. Han kom til Jærnbanestationen,
tog Billet . . og betydede en Konduktør,
at han ønskede at være alene i Kupéen.
Drachm.F.1.477. (han) betydede hende,
at hun skulde komme iieå.JVJensM.S02.
det blev betydet ham, at man ikke øn-
skede at se ham oftere

\ (^. :) Herløv har
under sidste Vers ytret tJtaalmodighed,
men Ejbæk betyder ham Tavshed (o: at

han skal tie).Sostr.EF.I.5.

2) om tegn (betegnelser) ell. symboler, ud-
tryk olgn., der kan ell. maa opfattes paa en
vis, nærmere angiven maade. 2.1) om sym-
boler, tegn, ord olgn.: tjene som (vedtagne,
alm. fastslaaede) udtryk for et tankeind-
hold; (skulle) betegne; angive; symbo-
lisere. Ved den gandske Haand betydis
ved edsaflæggelse) een eeniste ævig og
almægtig Gud og Skaher.DL.Vidneed.Bag-
ges.NK.234. *Morgenstund

|
Har Guld i

Mund,
I
Og Guld betyder Glæde. Grwwdiv.

SS.1V.364, den lutherske Præst siger ved
Uddelingen af Sakramentet: „Dette er
Kristi sande Legeme . . ". De Reformerte
. . vil derimod kun betragte Sakramentet
som et Symbol og siger ved Uddelingen ;

„Dette betyder o. s. v.''Aller.IV.293. H om
grafiske tegn, forkortelser olgn.: (skulle) be-
tegne; (skulle) læses som. Noter og Cha-
racterer, hvoraf enhver betydede et heelt
Oxå.Holb.Kh.l38. Dette Bogstav var . .

undertiden et D, som betydede Deporta-
tion, sjelden et R, som betegnede Befri-
else. ÆTawcA. 711.^65. % betyder „pro-
cent"

i
osv. betyder „og saa videre"

jf.: hvad (accentens) udeladelse i visse
ord af denne bog betyder . . sées (neden-
for). Høysg.AG.18. || spec. om det fast-

slaaede sproglige udtryk for et tankeind-
hold: betegne (jf. bemærke 2). I Jø-
dernes Stil betyder det Ord Creatur
alle Mennesker i Almindelighed. Eilsch.
PhilBrev.85. fra dette Vers tog han Ri-
mene, og satte andre Ord i Steden, som
betydede det sscmme.JSneed.I.320. Mes-

sias . . betyder Christus (Chr.VI afvig.).

Joh.4.25. S., som havde benyttet dette
Udtryk, og som vel altsaa maatte vide^
hvad det betydede. ScAac/c. 50. Elendige
elende betød tidligere landflygtig.ZTVjrroj?.

OL.99. homo betyder menneske
j jf. (sml.

bet. 2.3) ; Sit eget Sprog havde hun ogsaa
til Folkene: „Du er Slave iaften lOokken
Ni I" betydede for Jørgen: Du kommer til

10 den Tid og henter mig.HCAnd.IV.76. samt
(m. overg. til bet. 3) : saa svarede han ikke
Andet end „PI" og det har ikke Noget at
'betyde.smst.V.284. 2.2) om hvad der kan
opfattes som tegn ell. symboler, men desuden
har en vis selvstændig værdi ell. mening:
rumme en vis mening; være udtryk for;
vidne om; tyde paa; have sin grund
ell. aarsag i; skulle ell. kunne forklares
ell. tolkes paa en vis maade. Hvad betyder

20 den glæde?Moth.T238. Saadanne Stierner,
naar de kommer udi Bøger, betyder de
icke meget got. Her give de tilkiende en
Defect udi Historien.5oZfc.Paars.iii!. (hun)

fav sig til at rumstere med Pigerne; hvil-

et Manden . . vidste betydede saameget
som: at hun lod ham beholde 'Ret.Bhch.
III.625. den gamle Mand, det var Døden
selv, han nikkede saa underligt, det kunde
lige saa godt betyde Ja, som 'Nei.HCAnd.

30 V1.103. hans Disciple spurgte ham: hvad
denne Lignelse skulde betyde (Chr.VI:
hvad lignelse skal dette væve)?Luc. 8. 9.

vær hilset. Du miskjendte Eftermiddagens
Time, der Du Intet tillyver Dig, ikke som
Morgenstunden, ikke som Aftenen, ikke
som Natten vil betyde Noget, men uden
Fordring ydmygt nøies med at være Dig
se\v.Kierk.VI.24. Hvad betydede disse
Taarer? Længsel efter K., den muligen

^ Tdihie-Bagger.1.162. || m. afsvækket bet. i

forb. som: hvad skal det betyde? (dagl.)

især som en (ofte i vrede fremført) bebrej-

delse, irettesættelse olgn.: lad være med det

(de narrestreger osv.)! det vil jeg ikke finde
mig i! hvad skal det til? hvad er meningen?
Moth.T239. (Tyboe) Løber til Dørren med
sit Spiud. Fruentimmeret raaber udaf Vin-
duet: Hvad det skal hetyde?E:olb.Tyb.V.ll.
VSO. e. alm. 2.3) være det samme som;

50 være ensbetydende med; have til (umid-
delbar) følge. Kongedømmet betydede
endnu . . i Europa det gamle Samfund.
Brandes.V.47. saa dukkede noget nyt op
— Brødmaskine, graveret Dørplade; hver
Lørdag Aften betød en ny lille Erhvær-
velse.AndNx.PE.III.172.Jf. : det lave Trin,

hvorpaa Fremmed og Fiende betydede
det sa.mme.0rst.VII.ll. 2.4) være forbud
om; bebude. Naar Katten vadsker og

60 kløer sig bag Ørene . . betyder det Regn
og Blæst.Thtele.IlI.20. Jeg drømte, at alle

mine Tænder faldt ud af Munden . . saa
fortalte vor Barnepige, at det betydede
Nr. 27 (o: et lotterinummer).IIrz.V.300. et

firkløver betyder lykke
i || f w. hensobj.

„Her seer jeg en skiøn Syenaal ligge ..
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Fy den er uden Hovet." — „Det betyder
dig intet gotFeTnme.''Holb.UHH.I.3. *saa

klar frembryder | Den røde Aften-Skye,
|

Som os den Dag betyder,
|
Naar al vor

Nat maa f\je.Brors.353. disse to Stjerner
. . betyde mig vistnok iaften noget Godt.
Gylb.(1849). 7111.207. Kierh.X.329.

3) have (en vis) værdi; være (noget)

værd; være af vigtighed; øve indfly-
delse (om person, ting, sag); være bety-
delig (2.i) ell. betydningsfuld (2); ofte

m. præp. for (sj. m. hensobj.: Kierk.XII.
256). Moth.T239. der er noget i det, du
siger; men du betænker ikke hvad Fri-

hed hetyåeT.Ew.IV.201. Han er en Mand,
som ei har lidet at betyde i Raadet, i

Staten. F/SO. Den Sygdom har intet at

betyde, swsf. *Lad Verden kun tænke,
|

Vi (o: digterne) intet betød,
|
Og Bøgerne

bænke
|
I Glemselens Skjød. Grundtv.PS.

V.215. Han var en kaaret og hyldet Konge,
inden han endnu vidste hvad det bety-
åeåe.Ing.PO.1.35. den letsindige rige Yng-
ling, der ikke veed hvad Guld har at be-
tyae.Kierk.V.94. Brandes.V.494. hvem var
så denne mand (o: Grundtvig) og hvad
betød hans liv for det danske to&?Røn-
ning.G.IV2.150. det betyder meget for et

barn at have gode legekammerater
i jf.

bet. 2.2: jeg skal vise dig, hvad det har
at betyde (o: hvad følgerne bliver af), at

vilde beskiemme en ærlig Matrone.Holb.
llJ.V.l.

II (1. br.) rumme (en vis) vanskelig-

hed. Tro mig, det betyder noget, at op-
føde mange Børn i et ringe Levebrød.
YSO.
betydelij":, adj. [beity-'åali] Høysg.AG.

28. adv. d. s., -t ell. (f) -en. (jf. sv. betydlig,
ty. bedeutlich) 1) f (sj.) m betyde 2

. 1-1)

til betyde 2.1 ; om ord olgn.: som betyder
noget; som der er knyttet en ordbetydning
til. der maa lægges nogle af de bortka-
stede bogstave tU igjén. Indtil man faåer et

betydeligt ord, som man då kan holde for
Stammen.Høysg.AG.28. 1.2) til betyde 2.2;

om ansigtsudtryk olgn. : d. s. s. H. betydende
1. Kiære Faster 1 betyder det kun ikke, at

de to Børn med Tiden staae i Fare for
den unge Helt! — Hun gjorde en bety-
delig Mine. ChBaden.(RaM.LB.II.359). 2)
til betyde 3. 2.1) (nu 1. br.; jf. ubetydelig)
om ting, begivenhed osv.: som betyder saa
meget, at den fortjener at bemærkes, huskes
olgn.; bemærkelsesværdig; vigtig; inter-
essant; væsentlig (nu bruges i olm. be-
tydningsfuld; jf. ogs. II. betydende 2, af
betydning (3);. EPont.Atlas.il.161. ethvert
besynderligt uvented Phænomenon maa
have betydelige Kss&digev.Ew.YI.294. Reg-
ner Lodbrocs Saga er dog agtet af Suhm
for meget betydelig i den danske Historie.
Balle.Bib.1.64. Slaget blev betydeligt: de
Svenske trængde haardt ind: de Danske
kom i \]orden.Mall.Sgn.299. Ing.EF.VI.
126. 2.2) om person: som er i besiddelse af
mere end almindelige evner; fremragende.

(nu næsten kun m. h. t. aandsevner og uden væ-
sentligt hensyn til, om vedk. formaar at vinde
anerkendelse, indflydelse osv.; jf. u. H. bety-
dende 2 og Betydning 3). Billeder af de
betydeligste Mænd, som havde giort deres
Lykke ved Giftermaal-jEw. FI.i5. Han var
betydeligst som MimikeT.Ing.EF.XIII.4.
Jeg har aldrig troet, at han var en stor,

ikke en Gang en betydelig Mand.Schand.
10 0.11.216. Hjortø.GU.26. jf: (Thorvaldsen

og Oehlenschldger) høre til de betydeligste
Stjerner paa Nordens Horizont. HCAnd.
XII.5.

II
om hvad der hidrører fra en saa-

dan person (og vidner om, at han er bety-

delig). Jeg er vis paa. Du fik ikke noget
meget betydeligt Indtryk af vor skikke-
lige Kammerherre./S'c7m«d.ri^.I.577. (han
efterlod) sig en Del Portrætter, saa smukke
i Opfattelsen og i det hele saa betydelige,

20 at ogsaa de giver gyldig Grund til at sørge
over hans tidlige Bøå.SigMull.B.31. for-
fatterens sidste bog hører ikke til hans
betydeligste

j || f m. nedsættende bet: over-
legen; vigtig. Aldrig gav han sig nogen
betydelig Mine for at lade andre føle sin

HøihedJ^acobi.Luxd.25. 2.3) m. h. t. mængde,
omfang, størrelse olgn.: temmelig omfat-
tende; ikke ringe. En betydelig Mængde
af disse mægtige Adelsmænds Venner

30 (var) forsamlet. Ing.EM.III.148. det gør
en betydelig forskel paa skindets værdi,
om dyret er skudt om sommeren eller

om vinteren I en betydelig sum (penge),
formue, størrelse, majoritet, prisstigning,
et betydeligt (penge)tab, af betydelig værdi
osv.

j II
som adv.: i ikke ringe grad. (nu

oftest knyttet til et verbum ell. (især) et adj.

i komp.). vAph.(1759). Geographi-Bogen
stak han ind under sin Hovedpude, for

40 han havde hørt, at det skulde hjelpe be-
tydeligt tU at huske sin Lectie.HCAnd.VI.
64. (historien blev) særlig henvendt til

Barnet, de Ældre kunde have betydelig
godt af at høre den engang endnn.Gold-
schm.1.55. (han) havde taget Tornystret
af og . . betydelig lettet satte han sig hen
yedBoTdet.Rist.EB.ll. Det var en stor
Kindtand af Form som en Trefod og
betydelig hul. JVJens.IM.64. nu har han

50 det betydelig bedre
j -hed, en. [2] flt.

(kun i bet. 2.2^ -er. 1) [2.i] (nu næppe br.)

Tvistigheder . . hvilke dog ikke vare af no-
genBetyde\ighed.Rolb.Kh.616.Gram.Breve.
172. 2) [2.2] (især O; 1. br.). 2.i) Når man sam-
menligner de tre samtidige Bopp, Grimm
og Rask, da må man for at være retfærdig
skelne mellem en mands betydelighed og
hans hetjdiiing.Jesp.BB.72. 2.2) (konkr.)

person som er betydelig, man (kan) jo saa
60 herUg, naar man først bliver rigtig politisk,

i en Fart blive en lille Betydelighed,
maaske en stor Betydelighed, mulig faa
sit Navn i Avisen.VBeck.LE.I.308. han er
absolut en betydelighed i vi kan ikke alle

være betydeligheder
j f Betydelse, en.

{ænyd. d. s.; vbs.^til betyde) 1) til betyde 2.
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Under det Ord af Music forstoedes i æld-
gamle Dage, Sang, Poésie og Dands ; .

.

Navnet var da ogsaa af meere vidtløftig

Betydelse.Holb.Ep.L183. sa.DH.I.121. VSO.
MO. 2) d. s. s. Betydning 3. (efter præp.

ed). (Boms volde har) ikke været af større

Betydelse end de Grøfter, som . . giøres

om vore Bønders K.a.a\h.a\igeT.Holb.Herod.

2. naar man er menagerlig paa Tiden
. . er et Aar eller to af stor Betydelse.sa.
Hh.I.)(4r. sa.EpJ.59. I. f Betydende,
et. vbs.til betyde. 1) til betyde 1. Her lod
Francesco Redi mig staae, med Betydende,
at han vilde melde min Ankomst. Wm^/i.
YIII.199. 2) d. s. s. Betydning 3. (efterpræp.
ai). „Hvad vil du sige med dit maaskee ?"

—

„Intet af noget betydende."Holb.Sgan.Ssc.
sa.DH.III.544. II. CP betydende, part.

adj. (jf. ty. bedeutend) 1) (nu næppe br.)

til betyde 2 (især 2.2^: udtryksfuld ; ka-
rakteristisk (jf. betydelig 1.2, betydnings-
fuld i). Der sad to Koner . . i den ene Ende
af Stuen og spiste. De havde meget bety-
dende Knsigter.Bagges.DV.1X.415. hendes
Ansigtsformer vare store og betydende.
Ing.EF.XIII.59. \\ om ansigtsudtryk: ta-

lende ; meget sigende. Ew. (1914). 1.146.

Borgemesteren klappede ham . . med en
betydende Mine paa Skulderen.Bahb.Tilsk.
1800.484. 2) til betyde 3; d. s. s. betyde-
lig 2.1. aUe de betydende menneskelige
Handlinger og Hændelser, som vi . . havde
havt Deel i.Eiv.VI.62. Anton (modtog) det
første betydende Indtryk af Hovedstads-
]ivet.Ing.LB.II.47. de gamle, kjære Væg-
tervers, som havde grebet saa betydende
ind i deres hiv.sa.EF. V.54. (med F.) havde
jeg kun en eneste Gang en Samtale i

Enrum, og den var endda baade tUfældig
og lidet betydende. 6roMsc/im,FI.3i6. Pont.

LP.Y.42. jf.: Saadan Drøm er ikke uden
en intet betydende Phantasie.IfoZfc.Peni.

III.6.
II
om person: d. s. s. betydelig 2.2

(dog noget mere m. bet.: anerkendt, anset,

xnfiydelsesrig olgn.). en eUers ikke bety-
tydelig eller betydende Mand, men som
imidlertid her havde noget at sige.Rahb.
E.IV.46. Kunde vi ikke blive enige om
at udbringe (værtens) Skaal, og vilde det
ikke være heldigst, om De som den mest
Betydende af os Gjæster gjorde det.6roM-
8chm.VIII.101. jf.: kun som Kirkecompo-
nist indrømmede man ham en betydende
V\did&.IICAnd.XI.143. Betydenhed, en.

{af II. betydende; nu 1. 6r!) d. s. s. Betyd-
ning 3 (dog i alm. som et mere neutralt ord
og sjældnere spec. om det gavnlige, værdi-

fulde osv.). Jeg kj ender min Pligt og Be-
tydenheden af min Fost.Heib.Poet.III.408.
(han kom med) nogle Bemærkninger om
. . den liden Betydenhed, som ellers be-
tydende Ord have i Galanteriets Sprog.
Gylb.III.143.

II
især efter præp. Sygdommen

var næsten ophørt overalt, de enkelte
Tilbagefald vare uden Betydenhed.CJ5erw/i.
1X.218. oftest i forb. som: af (nogen) be-

tydenhed. Tingen (er) af liden eller in-
gen Betydenhed.Holb.Ép.1.58. Det første
Stykke af Betydenhed, som jeg skrev efter
denne Tid, var Rolf Krage. Eiv.VIII.154.
Et Fruentimmers Dom i de skjønne Kon-
ster er heller ikke af megen Betydenhed.
PAHeib.Sk.I.199. Blich.IV.357. Bergs.St.68.

II
i flg. tilfælde nu næppe br.; m. præp. for:

jeg vilde dog gjerne have nogen Bety-
10 denhed for hava..Heib.Poet.V.89. om frem-

ragende, indflydelsesrig stilling: I min Stil-
ling er Rigdom et mægtigt Middel til at
forskaffe sig Lykke og Betydenhed. Grt/i&.

III.122. om en persons evner (jf. Betyde-
lighed 2.1^; hans Væsen . . bar Præget af
en . . umiskjendelig Betydenhed. Jw^.ÆJi?'.

XIII.161. jf.: „Var det en Dame af — af— af Betydenhed?" „Nej, Hr. Etatsraadl"
sagde Tjeneren, „men hun siger det er

20 et vigtigt An\iggende.Tops.I.68.
Betydning:, en. [beity'aneii, -'tyå'nei],]

betydning. Høysg.AG.104. ftt. (kun i bet. 2)
-er. {ænyd. d. s.; vbs. til betyde)

i) f til betyde 1. Moth.T240. de vilde
reise strax bort igien, hvortil dem blev
givet Befordring . . med Betydning ikke
at sætte deres Fod tiere paa Øen.Ew.VI.
86. Vor Adelsmand lod . . give Præsten
en . . Irettesættelse, med Betydning: at

30 dersom han tiere oplod sin Mund . . kunde
han vente (straf).Blich.IV.40.

2) til betyde 2. 2.1) til betyde 2.1 ; om
ord, sprog, tegn olgn.: begrebsindhold;
mening (jf. Bemærkelse 1). det er til-

ladt at bestemme et Ords Betydning paa
et Sted af et andet.Eilsch.PhilBrev.84. Tro
og Haab . . vare Ord, hvis Betydning du
ikke mere 'kiendte.Mynst.Betr.1.88. hvor-
ledes kunne dog Ordene her tages i en

40 anden end deres egentlige Betydning?
smst.291. Den, hvem vi i den fortrinligste
Betydning kalde Mester.smst.II.12 9. Læren
om Ordenes og Bogstavernes hemmelige
'Betydning.Ing.EF.III.133. Dersom jeg da
ikke veed Sprogets Betydning (Chr.VI:
lydens kraftj, bliver jeg for den, som
taler, en Barbar.iCor.i4.jfi. (operateksten
var) i al Betydning af Ordet . . skreven
for ham (o: Weyse).HCAnd.XI.120. det

50 „rige England" er virkelig fattigt i Ordets
videste Betydning.Goldschm.NSM.1.48. Fy-
siologien negter . . ikke Sjælelivet i Be-
tydning af Bevidsthedsliv. jETø/fc^.Psyfe. ii.

At et ord skifter betydning . . vil sige, at

det sammenknyttes med andre begreber
end dem, man hidtil har forbundet der-
med. San^l/eWJens. S. 76. konkret, abstrakt,

oprindelig, afledt betydning osv.
\ 2.2) til

betyde 2.2. Joseph (forklarede) Drømmenes
60 Betydning.Holb.JH.L?6. *Linden . .

|
Seer

ved din (o: Ewalds) Grav fuld af Betyd-
ning ud

; I

Thi du var og et Træ af stærk
Natur. Oehl.L.IL 14 (jf. betydningsfuld 1).

Il (1. br.) om en (delvis) skjult hensigt,
hvormed noget gøres ell. siges, lig som Mærke
i Bogen, lille Sommergjækl Du er lagt
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-der med Betyåmng.IICAnd.VIII.75. (hun)
tilføjede derefter ikke uden Betydning,
henvendt til mig: . . en, der er født i et

varmt Land, vilde (ikke) beklage sig over
at blive ført til et \io\åt.Brandes.XL27.

3) til betyde 3; vigtighed; værd; in-
teresse; (væsentlig) indflydelse. Er dette

ikke som et Vidunder, er dette ikke et

Beviis for Selskabets ubyre Betydning.
Kierk.V.32. tillægge noget (stor, ringe) be-
tydning, frakende noget betydning osv.

\

II
især efter præp. *Det er altid sært at

vaagne ved Nat
|
men særest, naar det

(o: en fødsel) som forestaar
|
er alvorligt

og fuldt af Betyåniag.Bode.D.OØ (jf. be-
tydningsfuld (2)). den sag er (ikke) uden
betydning

| (jf. betydningsløs^, ofte i udtr.

som af ("stor osv.) betydning, vigtig; be-

mærkelsesværdig; betydelig (2.i) (jf. tilsva-

rende udtr. u. Betydelighed, Betydelse, I,

Betydende, Betydenhed^. en saadan Kriig
vil icke være af stor Betyåmng.Holb.Tyb.
V.IO. dog ere de ord, som hér kan tviles

om, hverken mange, ej heller af stor be-
tfåmng.Høysg.AG.38. dette Sidste er og
bliver af yderste Betydning, at Prof. Hei-
berg har kastet sig paa Astronomien.Xier/c.

V.39. „er der noget nyt?" „ikke noget af

betydning"
j || spec. om gavnlig indfly-

delse (osv.), især m. præp. for, i udtr. som
have ffaa olgn.) betydning for (en per-
son, en sag), være til gavn (ved at tjene

som forbillede, hjælpemiddel, vejledning osv.).

(Oehlenschldgers) Betydning for Nationen,
for hele Norden, er bekjendt.lTCAwd.ZJJ.
S. Du har ikke fattet Mediationen; dens
Betydning for Videnskaben. Kierk. V. 40.

Det er ikke set ret mange Gange i Ver-
denshistorien, at en Regent er traadt i

Forhold tU en stor, frembringende Aand
Eaa en saadan Maade, at dette Forhold
ar faaet Betydning for begge. -Brandes.

XVIII.l.
II
(nu næppe br.) m. h. t. person:

fremragende (aands)evner (nu bruges
JBetydelighed (2.i)) ell. indflydelsesrig

,

anset stilling (jf. II. betydende 2). Folk
af Begavelse og aandelig Betydning.IfC
And.VIII.345. (kammerherren spørger) om
Etatsraaden er tilstede. Et halvt Dusin
skrivende Mennesker, . . som paa Grund
ai hans Høflighed faa en temmelig ringe
Mening om hans Betydning . . vedlige-
holde en hemmelighedsfuld Tavshed. Toj9s.

1.79.

betydnings -bærende, adj. [2]

(sprogv.;sj.) i hjemlige Ord, selv de længste,
som Mistænkeliggørelse, er næsten hver
Stavelse betydningsbærende. Jesp. (Tilsk.

1902.195). CO -fuld, adj. 1) [2.2] O/.H. bety-
dende 1^. hun slog endog sit Øie betydnings-
fuldt paa mit.Oehl.E.234. *Betydningsfuldt
har du mig foresunget

|
Mit eget Livs

Begivenhed.Heib.Poet.1.483.
\\ nu kun (m.

overgang til bet. 2) om udtryksfulde, talende
m,iner, tegn olgn., der træder i st. f. tale (jf.
u. IL betydende 1 og Betydning 2.2J. JP

Jac.1.33. med en Mængde betydningsfulde
Nik (indbød han) hende til at træde nær-
mere. Budde. Tre Smaafortællinger. (1881).
184. 2) [3] d. s. s. betydelig 2.i (og 2.2) (i alm.
dog lidt stærkere udtr. og især m. bet. : vigtig

til fordel for ell. fremme af, af indgribende
betydning for nogen ell. noget). VSO. at
gjøre det i og for sig Ubetydelige betyd-
ningsfuldere end det Betydningsfuldeste

10 — dette er dog vel en Opga.we.Kierk.V.33.
en livlig Samtale, som ikke havde noget
betydningsfuldt Indhold. Toijs.ll. 253. *Hvad
er du ikke for en alvorlig Mand

|
i et be-

tydningsfuldt Hværv:
|
En Jordemoder

skal hentes.Rode.D.lOO. jf. (m. overgang til

bet. i): (Niels Ebbesen med) det store be-
tydningsfulde Ansigt.Ing.PO.II.36.

\\
(sj.)

om person: d. s. s. betydelig 2.2 (dog vist

mere m. bet.: indflydelsesrig olgn.). (hun)
20 førte en vidtløftig Correspondence med

de forskjelligste, men altid betydnings-
fuldePersonligheder. Winth. VIII.llS.Kierk.
XIII.402. CP -fnid-bed, en. (1. br.) 1) [1]

„vov du det kuns . . Saa giver han sig
vel til Rette", sagde Konen med nikkende
Betydningsfuldhed. JFJms. HF. 95. 2) [2]

IIrz.D.III.57. Interessen ligger i Stedet,
det Interessante i Modsigelsen mellem
Stedets Betydningsfuldhed og Talens Ube-

30 tyde\ighed.Kierk.XlII.426. -lære, en. [2]
(sprogv.) læren om ordenes betydningsudvtk-
ling; semasiologi (semantik). NMPet.Afh.
IV.288. Dania.X.70. CP -las, adj. [8] uden
(dybere, væsentlig) betydning ;ubetydelig (mods.
betydningsfuld 2). Menneskelivet (erj ikke
en betydningsløs Leeg.Mmst.Betr.II.404.
de see Plan og Hensigt i dfen betydnings-
løseste Yttring.Ing.VS.I.188. *Det er de
samme Værelser, de samme

|
Betydnings-

40 løse Smaating,som jegseer.Ifrz.J.77.)Sc/tani.

TF.II.43.jf. : (Tyskland har) erobret to Fem-
tedele af Riget, . . kastet det blødende af

tusinde Saar tilbage i politisk Betyd-
ningsl0shed.-Brandes.XiI.5i6.

||
(sj.) om

person: Hans fuldstændige Betydnings-
løshed vU være hans Yærn.Monrad.PD.
49. O -rig, adj. [3] (sj.) (meget) betyd-

ningsfuld (2). VThist.TV.1.222.
CO betynge, v. [be'tøii'a] -ede. vbs.

50 -else. (ænyd. d. s., fsv. bethyngia (og be-
thunga^

Ijf
i bet. 2 er betynge nu mere

højtid, ewa besvære (og belaste^) 1) gøre
tung; lægge byrde paa; tynge. IIolb.JII.

11.464. *en Elm betyngt med Viindru-
ranker.Fafef.Ovid.54. *Betynger Kisten vel
med store Stene I Oehl.XI.114. den svært
betyngede Rytter (o: med brynje paa)
maatte anvende alle sine Kræfter paa at

holde sig opreist i Snålen.Ing.EF.VIIL
60 141. ( efteraaret) sammensværger sig med

den modnende Sol om at signe og be-
tynge Vinrankerne.Srandes. V.396. TU Bun-
den befæstes Reden (o: hundestejlens) ved
at betynges med Sten og Grns.BMøll.DyL.
III.120. 2) overf, om bekymring, anstren-

gelse, vanskeligheder olgn. 2.1) om hvad der

Rentrykt =»/i2 1919 36
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hviler tungt ell. tyngende paa sindet,
*r)aare, o den gyldne Dynge

|
Vil dit

Sind betynge 1 SalmH.us.485.3. *Jeg vidste
længe, jeg skal herfra;

|
Det Hjertet ikke

\iQtyngeTMlich.D.I.56. Ingen svar forsæt-
lig Brøde betynger mit Hjerte.iw^.FS.J.^S.
Hauch.SD.lI.298. en gammel Gjæld, der
længe har betynget min Samvittighed.
Bagger.I.251(jf. u. bet. 2.2). en dybt grub-
lende og betynget Alvorsmand.Sc^and.F,
300. jf.: de, som "snige sig ind i Husene,
og besnære Qvindfolk, som ere betyngede
('CAr.FJ; besværede ; j[907; belæssede^ med
Synder.5rm.5.6. 2.2) (nu især i perf. part.)

om økonomiske byrder, jeg stakkels betyn-
gede Familiefader med otte, ja snart ni
levende Børn.Schand.AE.239. være betyn-
get med Gæld.Ludv.

|| (nu 1. br.) om (tunge)
skatter olgn. han betyngede Undersaatterne
med alt for haarde Skatter.ÆToZ&.DH.I.^e^.
Bahb.Fort.II.75. VSO. MO. 2.3) om legem-
lig svaghed ell. træthed, (de) vare betyngede
med (1907: at) Søvn.Luc.9.32. (jf.: deres
Øine vare betyngede.ilfa^^/i.^6.43). betynget
af Alderdom.MO. *Mathed

|
Betynger hen-

des Fieå.Holst.D.I1.188. 2.4) om vanskelig-
heder som følge af unødvendige, urimelige
krav olgn. spøg. ell. iron. (jf. besvære 2js):

den moderne skole plejer ikke at betynge
sine elever med altfor mange kundskaber I

II
m. tings-obj.: gøre vanskelig at til-

egne sig (forstaa). (religionsstifterne bør)
ikke betynge Religionen med visse Dog-
mata, med mindre de af Gud med klare
Ord ere paabudne atantages.JEZ'o/&.Æp.F''.65.

(J^ff) betyngede (mit drama) med mere
historisk Stof, end tilbørligt er. Hauch.
MfU.293.
t betække, v.præt. -takte og -tækkede.

vbs. -ning. (glda. d. s., sv. betåcka; efter mnt.
bedecken, jf. bedække) 1) (til)dække;
skjule, en sky betakte (1871: bedækkede)
hiexget.2Mos.24.15(Chr.YI). Michal . . be-
tækkede (1871 : bedækkede^ det (o: et gude-
billede) med et ilæde.lSam.l9.13(Chr.VI).
de bildte sig ind at finde stor Riigdom
udi det Hellige (o: i templet i Jerusalem),
efterdi de saae, at det udvortes var be-
tækked med Guld. Holb.JH.IL 341. smaa
Høie, deels betakte med Mosse, deels be-
prydede med . . Blomster. Suhm. II. 216.
•Dovrefield . . med Mos-betakte Top.
Steners.(SkVid.VI.17). jf.: Haver du ikke
klædet mig med hud og kiød; og betæk-
ket (1871: sammenføiet^ mig med been
og sener? Job.lO.ll(Chr.VI). 2) forsyne med
tag; tække, hånd betakte huset fiS71 ; lag-
de Tag paa Husetj med planker. lKg.6.9
(Chr.VI). En lader bygge et Huus, og
kiøber til Husets Betækning Tagsten for
73 Rdi.Cramer.(1762).94. Et Huus betakt
med Teglstene. VSO.
betæmme, v. -ede. {jf. sv. betåmja;

efter ty. bezåhmen; nu næppe br.) tæmme;
holde i ave; beherske; betvinge, en Lov,
ved hvilken Laster og Udyder . . kunde

betæmmes og undertrykkes.OeconT.JF. 43,
(han blev) siddende fast udi Sadlen og be-
tæmmede Dyret. Blich.II.123. *„Du døm-
mes bør som Majestætsforbryder."

|

—
„Betæm Din frække Tnnge."Hauch.DV.I,
156. sa.SD.II.72.
betænde, v. [be'tæn'a] -te. vbs. -else

(s. d.). (ænyd. d. s.
; jf. ty. entziinden, an-

tænde, fremkalde betændelse; sidste bet. efter

10 lat. inflammare (se inflammerej; jf. an-
stikke, antænde || næsten kun i perf. part.)

1) fremkalde betændelse i; gøre be-
tændt. Ved Forkølelse kan Halsen let

betændes. MO. Il perf. part. betændt brugt
som adj. Den Syges Lunge er betændt.
VSO. stærkt pudret . . for at skjule de be-
tændte Pletter, der . . blomstrede frem i

hendes Ansigt. Pont. LP.VII. 38. Der er
Kvinder, som kun græder med Øjnene,^

20 kun græder, fordi deres misbrugte Taare-
kirtler er betændte. iVans.M.48. Naar An-
sigtet er skæmmet af Filipenser . . frem-
komme de i Regelen ved Fedtkirtler, der
ere i betændt TUst&nd.VortHj.113.174. jf.
(billedl.): *det indre

|
jævnt væskende, be-

tændte Tvedragts Sa.a.r.Drachm.DS.27.
\\

(overf.) om moralsk fordærvelse. Amintas og
Silvias Landlighed stilles . . i Modsætning
til den temmelig betændte Verdensklog-

30 skab hos deres Fortro\ige.VVed.B.174.
\\

den betændte syge, sygdom, ledsaget af
betændelse, nu kun i folkelige forbandelser
olgn. Fy for den betændte Syge ! Levin,

(jf!: Jeg var tilfreds, at . . de 9 Musæ havde
den 9 betenkte (sikkert trykfejl for den be-
tendte; Syge.Holb.LSk.IV.9). 2) (jf.antænde
2; nu kun dial. og vulg.) perf. part. be-
tændt, opflammet; ophidset (til attraa).

*Hvor kand du dog i Synden lee,
|
Du

40 Lyst-betændte 0je.Brors.113. „mente Du
det, Du sa'e før om Frøken Solskin?" —
„At jeg ikke vilde have hende? Ja." —
„Og Du, som var saa betændt af hende i

gamle Dage!" Wied.BSt.55. Feilb.
\\ \ Juni

Maaned satte ind med en betændende
(o: rasende) Regnstorm å la November.
JVJens.M.II.33. Betændelse, en. flt.

-r. {vbs. til betænde 1) navn paa en gruppe
sygelige tilstande (i en enkelt del af legemet),

50 som er ejendommelige ved rødme, hede og
hævelse i det angrebne væv; inflammation.
OeconH. (1 784). III. 57. OL Bang. Haandb.i
Therapi.(1852).18. Det Blik . . vilde ikke
af hans Erindring; man skulde trot, at det
ligesom Bien ikke blot havde stukket,

men efterladt sin Braad i Saaret, saa at

der kom Betændelse. Goldschm.VIII.159.
Herren skal slaae dig med Svindsot og
med Feber og med hidsig Sygdom og

60 med Betændelse (Chr.VI: hede). 5Mos.28.
22. Imod Morgenstimden begyndte han at

fantasere, Betændelsen var i fuld Gang.
JPJac.II.266. Undertiden har man iagt-

taget betydelige Betændelser efter Stik-

ket (af fluer). Frem.DN. 730. det er med
Samvittigheden som med Blindtarmen:
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man mærker den først, naar der er gaaet
Betændelse i den, Aakj.VB.139. Be-
tændelses-feber, en. (med.; foræld.)

feber med stærk hede, kraftig, hurtig puls,

blussende ansigt m. m. Apot.(1791).173. en
Betændelsesfeber, der efter faa Dages For-
løb lagde ham i Graven. Hauch.VII.405.
SaVyn.825.
betænke, v. [be'tæiiV^] -*e f^^- 1 -ede

(Holb.Hh.I.311). vbs. -en (s. d.), -ende (s. d.),

'tAtig(s. d.)ell. (si.)-filse(Sir.22.20(Chr.Vl).).

{^Ida. d. s. (Bimler.); efter mnt. <t/. bedenken;

jf. bedagt, bedægtig)
1) overveje. 1.1) (især iD) tænke (længe

og nøje) over; tænke paa; gennemtænke.
BetragtGuds befalninger, og betænk stedse
(1871: tænk stedse over^ hans bud.Str.

6.39(Chr.VI). Johannes Daab, hveden var
den? . . de betænkte (1907: tænkte^ ved
sig selv, og sagåe.Matth.31.25. *At sove
paa en Sag, og at betænke den,

|
Det

gialdt for eet hos Hr. Bormesteren./S^orm.
(Rahb.LB.1.233). 6rundtv.PS.I.186. *Jeg
giver dig Forlov at betænke den Sag,

|

Liden Else, i Morgen er der atter en Dagl
Winth.VI.199. „Herre Gud, hvor er jegl"
sagde han og svimlede ved at betænke
ået.HCAnd.V.126. Betænke og sulte og
vente og fryse, det er to Par Fugle, der
er vel mageåe.JPJac.1.292.

|)
nu især: ikke

?lemme (noget) i sine overvejelser; tage i

etragtning ; tage hensyn til; tænke
paa. Jason anrettede uden Skaansel et

Blodbad paa sine egne Borgere, og be-
tænkte ikke, at Lyl^e imod Frænder er
den største JJlylske.2Makk.5. 6. Betænk .

.

at vi ere unge Meiinesls.er.Holb.Abrac.III.8.

Det skulde den gode Mand have betænkt
førend han solte Huuset.swis^.JJ.6. Ew.IV.
201. jeg bad ham betænke sin Sikkerhed,
til Gavn for hans Landsmænd.CBernÆ.jy.
352. hvad Sygdom og Affældighed angik,
da var man bedst tjent mea en betalt
Vaagekone, thi hun betænkte sin gode
Løii.smst.XII.49. man var saa fortrolig

med Tanken (om sin død), at man endog
fik Tid til at betænke sin Pynt og at have
det Alt i Beredskab.Kierk.IV.168. Brandes.
1.465. Sognefogden spiste selv godt —
betænkte Mads — men han undte ogsaa
baade sin Kone og sin Arbejdsmand Fø-
den.JakKnu.Jy.II.146. \\ danne sig en fore-
stilling om; forestille sig; tænke sig.

hvilket menniske kand vide Guds raad?
eller hvo kand betænke (1871: føre sig
til Hjerte;, hvad Gud vi\?Visd.9.13(Chr.
VI). *Jeg er idag min Jesu Gjest, | O
Sjæl, betænk den høie ¥estlKingo.314.
Ingen kan vel betænke disse Ulykkeliges
. . haarde Skiebne . . uden at gyse.Molb.
Dagb.239. *0, unævnelige Glæde I

|
Søde

Hansemand, betænk,
|
Hvor vi skal til-

sammen gx!Rdie\PMøll.I.112. 1.2) (nu sj.)

tænke paa (at gøre et eller andet); have
i sinde, planlægge; beslutte. Hvo som
betænker (1871: tænker paaj at giøre ont;

den skal de kalde en meget skalkagtig
TaaiLd.0rds.24.8(Chr.VI). lader os be-
tænke (1871 : optænke) anslag imod Jere-
mias.Jer.18.18(Chr. VI). T. havde først be-
tænkt at beholde Drengen hos sig; men
efter nøiere Overlæg kjørte han med ham.
Hauch. III.372. HCAnd.Breve.I.150. Jeg
havde betænkt, at jeg vilde male ham i

en Sloprok eller Overkjole, for derved
10 at undgaae hans særegne Costume.Gylb.

IX.42. *Du havde betænkt nok en Fiske-
tur.Drac^m.Pir^.i54. „Hvad skal du ha'e
for den Hat, Lauritz?" — „Jeg har inte

betænkt at ville sælge åen.^MaglPet.F.1.8.

1.3) perf. part. betænkt, som der er tænkt
nøje over; (vel) overvejet, et Hjerte, som
er befæstet ved et vel betænkt Raad.Sir.
22.19. smst.27.6(Chr.VI). det var ikke vel
betænkt af Onkel . . at han ikke bedre

20 sørgede for Deres FTemtid.Hauch.III.336.
HCAnd.V.318. Kierk.VII.432. et nyt og
bedre betænkt Ægteskah.JPJac.1.222.
han indrømmede, at det stærke udtryk
havde været mindre vel betænkt i

|| i

udtr. som: ret betænkt, naar alle omstæn-
digheder tages i betragtning. Ret betænkt
. . var det maaske dog ikke klogest . .

om vi droge Klosteret foThi?Ing.KE.II.8.
*0g, vel betænkt, jeg priser Eders Valg.

30 Hrz.IX.320. Ret betænkt burde man vel
have taget sig af hans videre Uddannelse.
Drachm.VT.317. Sødb.GD.90.

2) tænke over ens vel, saaledes at man
viser det i gerning; derefter som omskriv-
ning for: skænke (gaver, belønninger olgn.

;

ofte om testamentarisk gave). *Du sorrig-

fulde Enkel
|
Mistrøste dig ej saa, |

Skal
ej dig Gud betænke,

|
Som føder Ravne

smaal SalmEus.988.7. (de) bad mig, at jeg
40 vilde betænke dem i mit TestamentJ/SwceJ.

11.335. ved enkelte Anledninger (blev

han) betænkt med en Gave fra Hoffet.

Molb.EL.168. *0! glem ham ej, Du de
Henfarnes Skjald!

|
Betænk ham ømt i

dine MindekvædeT.Blich.D.II.102. derpaa
tager jeg til Lystskoven, hvor Bønderne
skal have Gilde. Jeg maa see, om man
ogsaa har betænkt dem Tigéiig.Heib.Poet.

III.421. Troer I, at det . . falder ham
50 ind at betænke mig udenfor min bestemte
Løn? Hrz.EF.249. Din Gudfader vil jeg
bede herhen Juleaften, . . maaskee han be-
tænker Dig, naar Du bliver støTTe.HCAnd.
IIL85. det tilkom Tilskuerne at betænke
Skuespillerne med en Takkeskilling for

den nydte Fornøjelse.TroeZs£.7JI.i50. Der-
for har jeg da også betænkt dig med et

og andet her i papiret (o: et testamente).

NMøll.H.140. jeg nærer det Haab . . at

60 se mig betænkt med omfangsrige Bestil-

iinger.Ludv. jf. : Halsen havde hun ærbart
betænkt med et korslagt Tørklæde.Drac/im.
VD.126.

II
CP overf. (rigt) betænkt, som

har faaet (rige) gaver (af naturen), gjen-
nem de mange store, rigt opfyldte Grup-
per af organiske Frembringelser ,',|med

86*
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Overspringen af de fattigere betænkte
OveTgangsgruppeT.Heib.Pros.II.åéO. Nord-
sjælland, saa rigt betænkt af Naturen.5o-
gan.II.4.

3) refl. 3.1) tænke sig godt om; samle
sine tanker; overveje alvorligt. Den Ret-
færdiges Hjerte betænker sig for at svare;
men de Ugudeliges Mund udgyder onde
Tmg.Ords.15.28. „Betænk jer vel hvad I

giør Hr. Jeronimus!" — „Det er som mend lo

meget vel hetæhkt^Holb.Pern.I.S. Ved Sy-
net af noget Usædvanligt er der altid en
skjult Forundring, omendskjøndt vi kjende
Aarsagen, naar vi nærmere betænke os.

Ørst.1.43. *Betænk Dig vel, Du hører Dy-
bet til,

I

Hvis Du tilside kun en Tomme
viger. Hauch.SD.II.73. jeg lovede Intet,

jeg vilde betænke vaig.Gylb.KV.69. jeg vil

da betænke mig to gange, inden jeg laa-

ner ham penge
j ||

(nu 1. br.) m. præp. 20

paa: bekymrer Eder ikke forud, hvad I

skulle tale, betænker Eder ei heller der-

paa (1907 afvig.).Marc.l3.11. hvorfor fny-
sede hedningerne, og folkene betænkte
sig paa (1819: oplagde^ forfængelige ting?
ApG.4.3o(Chr.VI). Et er at svare vel, et

andet er at give et got Svar, som man
icke har betænckt sig pa.a..Holb.Tyb.II.2.

Hvad om jeg toeg en Stævning ud med
det samme? — Det vil jeg betænke mig 30

paa paa Yejen. PAIIeib.Sk.1.45. han be-
tænkte sig et Øieblik paa at gaae tilbage
til Byen . . men Klokken manglede kun syv
Minutter i Fem, det var for silde betænkt.
CBernh.IX.158. Gylb.II.146. 3.2) nøle med
al tage en beslutning ell. gaa over til hand-
ling; have betænkeligheder. *Hvi be-
tænker du dig længe?SalmHus.411.2. (han)
plejede ikke at . . betænke sig længe, hvor
det gialdt at drage SvæTået.Molb.DH.II. 40

453. jf.: Et Øjeblik stod den lille blaa
Flamme og betænkte sig; saa gik den
pludseligt u.å.Recke.ST.68. \\ m. præp. paa:
Tycho Brahe haver betænket sig paa at

antage Copernici Systema.Holb.Ep.iV.109.
Deres Ubesindighed (gør), at jeg længe
vilde betænke mig paa at give Dem min
Leonore, om det og virkeSg stod i min
Magt at give hende hoTt.Eio.IV.209. For
Alvor at frie til en fattig Enke med to 50

Børn, derpaa vil nok Enhver betænke sig.

Gylb.VIlt.l7. Derfor betænke disse Mænd
(sig) aldrig paa at slaaes i Forholdet af

1 mod 10. Goldschm.NSM.LS3. 3.3) beslutte
sig til at undlade at udføre et forehavende

;

komme paa andre tanker. Moth.T74. som
(Busland) er nu omstunderudi den Tilstand,
at det efter all Anseelse kand alleene holde
det store Ottomannisk Monarchie i ave, be-
tænkede Hoffet sig tilConstantinopel igien. 60
Holb.Hh.I.311. Man betænkte sig, da den før-

ste Vredes Opbruusning havde sat sig.Molb.
DH.II.53. han (saa) tidt paa mig, som om
han vilde tale til mig, men saa betænkte
han sig.Schand.F.42. Hun havde mest lyst

til at jage hende på døren strax. Men hun

betænkte sig; hvor skulde hun få en an-
den i en fa.rt.NMøll.H.158.

4) perf. part. betænkt m. aktivisk bet. 4.1)

(sj.) som overvejer (noget) ell. tænker sig om

;

betænksom, (de) stod bakkende paa Piben
udenfor Gaardsleddet, meget betænkte ved,
hvad de saa (0: automobilkørsel).JVJens.
(PoU^U1905.1.sp.4).

\\ t med betænkt hu,
efter overvejelse; med velberaad hu. det er
Ord, som ingen retskaffen Patriot med
betænkt Hu enten fra sin Mund eller Pen
kunde lade ialåe.Langebek.SA.42. VSO.
4.2) O m. 2^'f<^P- paa: som tænker paa
(noget) ell. har (noget) i sinde; forbe-
redt paa (at gøre noget). Hør, min Dotter I

Du maa være betænkt paa at forandre din
Stand (o: at gifte dig).Holb.Rpb.I.6. sa.

GW.(1724).22sc. Augustus merkede, at
(det) var nødigt heller at være betænkt
paa (rigets) Vedligeholdelse end dets vi-

dere Forøgelse. sa.-fferod.IOi. *ædel var
han, øm ved fremmed Smerte,

|
Betænkt

paa Ubekiendtes Yel.Ew.IL161. jeg var
betænkt paa at dedicere ham mit første
YæTls..smst.VI.46. *den stille, koldsindige
Borger . .

|
Altid betænkt kun paa Næ-

ringens SoTgeT.Oehl.L.II.55. *Jeg er i dy-
best Fred betænkt paa Stnd.Hrz.D.II.329.
(han) gifter sig, har en Næringsvei, er
betænkt paa sit Udkomme for den Dag
imorgen. Kierk. IV. 213. ADJørg. III. 130.
vær betænkt . . paa (Chr.VI: see til . .

at du giverj Løn til det Menneske, som
reiste med åig.Tob.12.1. Den fintfølende
Faderkj ærlighed, der var betænkt paa
saa længe som muligt at holde Sorgen
borte fra dette Barnehjerte.Gr/eZ.ilf.45.

betænkelig, adj. [beitæi^Vali] (ænyd.
d. s.; efter mnt. ty. bedenklich) 1) som er

genstand for eftertanke og overvejelse, t.l)

(nu næppe br.) som fortjener ell. kræver
overvejelse. Udi denne Høyeste Rett døm-
mes strax alle sager, uden appel, undtagen
visse vanskelige og betænkelige sager.
Holb.DNB.730. en Deel Theologi (have)
været meget imod det Musikaliske i vor
Gudstjeneste, og deres Grunde ere til

deels betænkelige.rMZZm.III.7i. 1.2) som
der er grund til at betænke sig paa ell. nære
bekymring for; som kan rumme farer ell.

vanskeligheder, giver anledning til bekym-
ring ell. frygt; vanskelig; alvorlig ; for-
uroligende. derpå skal mand kende en
ven, når hånd vil tage sig det an, som er
betenkeligt.ilfo</i.r75. Forandringer . .

som det vilde være betænkeligt at ind-
føre uden . . ¥ovbevediQ\sQ.ASØrsted.Forsøg.

(1801).110. Han talte om Rigets betænke-
lige l!'Ast2inå.Ing.EM.III.10. (det kan være)
betænkeligt og farligt . . for en Regjering
at være for betænksom.Sifefe.Proj^.^i. At
begynde et philosophisk Tidsskrift i Dan-
mark . . er i Sandhed en betænkelig Sag.
Kierk.V.51. Der er jo nemlig Ingen af

os, der . . forstaaer Arabisk; og det er jo

dog virkelig betænkeligt, naar vi reise i
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Arabien.Schack.41. en pludselig og be-

tænkelig Sygåom.VortHj.III3.136. || m.
svækket bet, om noget vanskeligt, farligt,

ugunstigt olgn.: ikke ringe; betydelig.
Langt forude, bestandig fjernende sig med
betænkelig Hastighed gik Birgitte og The-
Tese.Schand.BS.331. Akten (o: i et stykke)

havde i betænkelig Grad trængt til den
„mildnende B.a&nd.''Bang.S.IO. Solen var
under den gamles Fortælling sunken be-
tænkelig langt ned mod Horisonten.Aakj.
VF.354. 2) som overvejer en sag ell. be-

tænker sig 2.1) (nu næppe br.) som anvender
overvejelse ell. omtanke; tænksom; betænk-
som, endeel Mathematici have betænke-
lig speculeret, paa hvad Maade Luften
best kunde vQyes.Heitm.Physik.16. *Meer
betænkeligt ei flytter

|
Byggeren sin

Kampesteen.OeA/.ÆX.97. 2.2) som betænker

sig, nøler med at tage en beslutning; tvivl-

raadig; bekymret; urolig; ængstelig,
„(kongen) maa benaade Eder.— Men han
raader dog ikke ene",— tilføiede han be-
tænkelig — „uden Hertugens og Dron-
ningens Minde kan han ikke benaade
EdeT.''Ing.EM.IlI.142. en heftig Feber . .

hvorved Lægen meget betænkelig rystede

Eaa Uoyeået.Hauch.III.328. en stor Sal,

vori flere Mænd vare forsamlede, der
saae temmelig betænkelige og alvorlige

nd.smst.VI.196. Kan nogen stille sig denne
Fare for Øie, uden at blive betænkelig
ved det Sknåt?HNClaus.Arv.lO. Nu slog
Flammerne højt i Vejret fra Offerbaalet,

saa Erik blev betænkelig over, at det
maaske kunde ses oppe fra Marken.JPt7ac.
11.65. Høffd.E.207. \\ om handlinger, yt-

ringer, miner olgn., som vidner om bekym-
ring ell. uro. Luftens frie Igiennemfart . .

i et Værelse er ikke nær saa farlig for

Sundhed, som den alt for betænkelige og
sparsommelige Forfriskning formedelst
eet eeneste Vindues eller een Dørs Aab-
nmg.Tode.ST.n.l3. Provst G. vilde endnu
holde ham tilbage med en betænkelig
Indvending. Ing. PO. 1. 155. Rrz. XIII. 40.

*Hun ængstedes ved Moderens
|
Betænke-

lige Bhk.Winth.VI.50. hun (saa) sin Fader
sidde . . med en saa betænkelig bekymret
Mine, som om en Fare truede hans Vel-
tærd.Schand.UM.210. -hed, en. flt. -er.

1) QP til betænkelig 1.2. VSO. MO. 2) [2]

2.1) [2.i] f overvejelse; omtanke; betænk-
somhed. I øvrigt var det dog vel, om
man med nogen Betænkelighed valgte de
Bøger og Videnskaber der udgjøre En-
cyclopædien i Landsbyeskolerne.Jofes-Bo?/e.
Ind.26. 2.2) [2.2] tilbøjelighed til (utidig

ell. overdreven) ængstelse ell. tvivlraa-
dighed. den latterlige Betænkelighed,
den barnagtige Frygt for at være for

dTistig.Ew.VI.314. hans Betænkelighed
og Raadvildhed ved de simpleste Be-
givenheder i Livet gjorde ham latterlig.

Kruse.T.19. han iførte sig uden Betænke-
lighed den fremmede Dragt.Iw^'.ÆjP. 71.

56. Betænksomhed og Betænkelighed
gjøre sjeldent Lykke i Krigen.MilConv.I.
499. Selve Ungdommeligheden er . . en
Tilstand af Frihed for Betænkelighed, som
naar lige til Mangel paa Betæ^somhed.
Sundhedstid.1902.365. || især: bekymring;
uro; skrupel. (ofte i flt.). (han begyndte)

før noget var skeet, at faae Betænkelig-
heder om Togets heldige Udfald.lfo/6.

10 DH.II.418. (han) syntes at overvinde en
Betænkelighed. „Ja vel, det være vovet!"
udbrød han \g\en.Ing.EM.III.161. han
(gjorde) sig ingen Betænkelighed ved at

gjøre sig en liden Lystvandring rundt om
Borgens 'iÅnre.sa.VS.1.154. nu har jeg en
lille Betænkelighed, og I maa ikke blive

vred over, at jeg ligefrem yttrer den.
Hrz.XII.303. Hostr.T.197. Jeg opgiver
ikke den Idé. Den skal realiseres . . Na-

20 turligvis har han Betænkeligheder. Han
skriver: „Er det nu klogt."iV^ans.JD.550.

Betænken, en, vbs. til betænke, især

(til betænke l.i ell. 3) i udtr. som: *Han
svimled fast, og uden lang Betænke n

|

Han . . sig satte ned | Paa . . Synder-
hd^nken.PalM.V.426. Schand.TJD.26. Nu
ingen lang Betænken.imn. jf.: *Kom,
sagde derpaa efter kort Betænken

|
Hans

Moder.PaiM.7F.44. f Betænkende,
30 et. flt. (sj.) d. s. {penyd. d. s.) vbs. til be-

tænke. 1) d. s. s. Betænkning 1. l.i) d. s. s.

Betænkning l.i. eftersom Præsten . . got
og Christeligt Betænkende, Limfældighed
og Beskedenhed, i tviflraadige Sager haver
at hr\ige.DL.2—9—26. Dømmer . . om
det da er ret, at fordømme alle Projecter,

uden Forskiel og uden Betænkende.Oeco«
T.I.88. 1.2) d. s. s. Betænkning 1.2. nu vil

jeg høre jer Betenkkende om noget; vil

I nu dømme om det er ret eller ei.Holb.

GW.IV.2. 2) d. s. s. Betænkning 2. der-

som Kongens Befalningsmand . . kunde
have Betænkende at lade nogen henrette.

DL.l—24—52. jeg har saa mine Beten-
ckende deTved.Holb.Kandst.IV.9. 3) d.s.s.

Betænkning 3. Her er en Hob Papiir fra

Syndicus, som Bonnesteren skulde gien-

nemsee og give sine Betenckende over.

Holb.Kandst.V.3, Etatsraaden . . fandt for-

50 nøden at begjere Facultetets Betænkende
herudinden.^es/i;r.^^/8i 735. Biehl.Haarkl.62.

VSO.
Betænkning, en. [be'tæn'gneix] Be-

tænkning.Høysg.AG.125. flt. -er. (ænyd. d. s.;

vbs. til betænke)
1) O til betænke 1. l.i) til betænke l.i:

det at tænke paa ell. overveje noget; over-

vejelse; eftertanke. Med hvor stor og
flittig betænkning (1871: Omhuj dømmer

60 du da dine høin.Visd.l2.21(Chr.VI). Mit
Hjerte blev hedt indeni mig, under min
Betænkning optændtes en lld.Ps.39.4. man
(kunde) i det fald skrive lige til uden
langbetænkning.B^ø?/S5'.^Pr.jf3. Efternogen
Betænkning g^ han hen til mig.Ew7VI,
147. Rolf var navnkundig trindt om Land

40
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for sine dybe Betænkninger. GrrMndfø.PS.

V.137. Jeg stod . . i mine egne Betænk-
ninger.Jn^r.Æ^-F. I. -208. *Jeg lang Betænk-
ning hader,

|
Jeg handler helst i Fart.

Winth.HF.136.
\\

(nu I hr.) i forh. gøre
sig betænkning(er) om éll. over noget

(Jf. u. het. 2). „hvad synes Dem om min
Søster?" — „Oh! det har jeg gjort mig
meget lidt Betænkning om.TAIIeib.Sk.
III.43. „Er han ikke smuk?" — „Det
kan gjerne være, det har jeg aldrig gjort

mig nogen Betænkning ojn.^GylbJI.151.
Fous. gjorde sig mange Betænkninger
over, at Henriette saaledes færdedes der-
henne paa Gaarden sammen med Karl.
JakKnu.A.273.

||
(sj.) i forh. tage i be-

tænkning (jf. u. bet. 2). det er nu at

tage i Betenkning, om jeg skal lade ham
viide min Tilstand i Aften, førend jeg
gaaer til Sengs med h.am.IIolb.nP.Ill.2.

an tog det i Betænkning i nogle Dage,
men drog saa ud og undskyldte sig paa
beste Maade.Gram.jBreve.508. 1.2) (nu sj.)

om resultat af tænkning ell. overvejelse: me-
ning; anskuelse (jf. bet. 3). hør u-be-
sværget min ringe Betænkning om Mas-
caTSiåeT.Holb.Masc.II.3. Enhver sagde sin

Betænkning derom, og Kongen fældede
'Dommen.JSneed.IX.33. Eiv.VI.158. (jeg

havde) ikke Mod til at lade mig forlyde
med min ringe Betænkning.PilføW.E'/S.JII.
70.

II
i forb. have sine (egne) betænk-

ninger (om noget), især om tanker ell.

meninger, der ikke fremsættes (direkte) over

for andre. „Jeg troer icke, at Verden kand
staa i fire Aar."—„Meener du det Jørgen?"— „Ja. Jeg har saa mine Betenkninger."
Holb.GW.III.l. saa blev dem og givet
Frihed til at have deres egne Betænk-
ninger over et og andet.Eilsch.Philhist.105.

„jeg troer da ellers nok, at det er Løver."— „Saa, hvorfor troer Du det?" — „Jo,

det har jeg saadan min Betænkning om."
Schack.44. 1.3) (nu sj.) til betænke 1.2: det

at tænke paa noget ell. have noget i sinde;

tanke; hensigt, som eders betænkning
(1871: Tanke) var, til at fare vild fra Gud,
saa omvender nu eder.Bar.4.28(Chr.VI).
(han var) betænkt paa at aabne sin Re-
gjering . . med en udmærket Helte-Gjer-
ning . . I den Betænkning havde han
budt Leding \id.Grundtv.Saxo.III.200.

\\

f plan; beslutning, (de) grebe . . til en
anden daarlig betænkning (1871: Beslut-
rnng).Visd.l9.3(Chr.VI). Herre 1 du hørde
. . alle deres tanker over mig: . . deres
betænkning (1871: Anslag^ imod mig den
gandske dag.Begr.3.62(Chr. VI).

2) O til betænke 3.2: det at betænke sig,

nøle med at tage en beslutning osv.; be-
tænkelighed; skrupel. det (har) ingen
Betænkning fundet, at sætte ham paa
Thronen. KSelskSkr.IV.lO. Sin egen Per-
son angaaende har han slet ingen Be-
tænkning.Ew.V.294. (de) faldt ikke paa at
finde mindste Betænkning ved, hvad de

saalænge uden Betænkelighed havde seet.

Bahb.Fort.I.260. uden Betænkning opoffre
(de ) Tusindes lAv.Mynst.Betr.1.205. at bort-
fjerne enhver ængstelig Betænkning . .

med Hensyn paa Formælingens Gyldig-
hed. Jw^.ZE. 27. ^iS. *Ifald I

I

Har intet

Andet, end hans Stand, imod ham,
|
Da sy-

nes mig, I kunde let jer sætte
|
Ud over den

Betænkning.Hei6.Poef.IIZ.1.95. e. br.
\\

(nu
10 sj.) i forb. gøre sig betænkning(er)

(jf. u. l.ij. En Romer giorde sig ingen
Betænkning over at dyrke de Ægyptiske
Guder, naar han var i Ægypten. »SM^m.
1.262. En Deel have troet, at de (o:

voldsomheder) henhørde til Handelen (o:

slavehandelen), og derfor ei giort sig Be-
tænkning om at følge Mængdens Exem-
Tp\eT.MaU.SgH.43. Hfstaaibetænkning,
være tvivlraadig.Moth.T76. Jeg staaer .. i

20 Betænkning, hvad jeg skal troe derom.
Wess.LbF.87. Næste Morgen stod han i

Betænkning om han skulde ride op til

Slottet eller ikke.Ing.VS. 11.204. \\ tage
(t drage) i betænkning (jf.u. l.i), have
betænkeligheder ved. Hånd forlader mig . .

om jeg tar udi Betænckning at gifte mig
med en Jomfrue, der er flygtet med en
anden.Holb.KR.il1.5. der er den, som vilde
tage i Betænkning at fortroe sin Doctor,

30 at han havde Forstoppelse. Etv. VI. 267.
Heib.Poet.1.267. en Moder vilde have taget
meget i Betænkning at overlade sin Dat-
ter til en saadan Omgang.Goldschm.Hjl.IL
556. denne skjønne Pige maa ikke tage i

Betænkning (Chr.VI afvig.) at komme til

min Fi.evre.Jud.12.13. vi tager ikke i Be-
tænkning at give Dem den ønskede Blanko-
kredit paa 20000 M.Ludv. det er naturligt,

at enhver drager .. i Betænkning at cre-

40 ditere den noget, som han veed at være
behæftet med saadan Gi\e\d.Stampe.I.165.
Mol.T.(1724).Elv.

3) (jf.1.2) udtalelse; erklæring; især

(emb., polit.) om skriftlig udtalelse af en
myndighed, et udvalg olgn., hvis mening om
et ell. andet spørgsmaal er blevet æsket, nogle
andre Poster, som ved Commissariernes
Betænkning ikke vare saa aldeles afgiorte.

Stampe.1.89. (biskoppen har) udi alle Sager,

ao som blive sendte tU hans Erklæring eller

Betænkning . . at indkomme med Samme.
Prom.^^/iol787. man ventede, hvo der først

vilde afgive sine Betænkninger over dette

Optrin. Blich.(1846). V1.34. Conferentsraa-
den, der . . ikke landt Behag i Afvigelser
fra den reglementerede Orden, og mindst
i saadanne, som gik ud paa at indhente
Betænkning over hans Forslag fra en Co-
gist.Schack.348. et Udvalg, som afgiver

letænkning over Uovereensstemmelserne,
Grundl.(1849).§57. Han kom altsaa ind i

Ministeriet, avancerede mægtigt . . Hvad
han leverede af skriftlige Betænkninger
erkj endtes . . at være af første Rang.
Schand.VV.20. Sal.UII.140.
Betænkn ings-tid, en. [l.i] vAph.
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(1764).64. „Men hør," vedblev hun efter

en lille Betænkningstid; „der falder mig
Hoget må.'^Schand.SF.248. \\ især: tidsrum,

som gives til at overveje en beslutning i;

frist for en afgørelse. Vi have . . besluttet

at tilstaae (dem) fire og tyve Timers Be-
tænkningstid.jBiic^.('i846;.IJ.80. Trassaten
har 24 Timers Betænkningstid, inden han
behøver at erklære sig om, hvorvidt han
vil acceptere (vekselen) eller ei.H.age.^719.

betænksom, ai/.[be'tæri'gs(nm] {ænyd.
d. s.; jf. ty. bedachtsam). 1) til betænke 1.

l.i) G) som tænker sig (godt) om; (efter-)
iænksom; besindig; forsigtig, ligesaa
fornødent som det var for den første (o:

Philip af Makedonien) at være frygtsom,
snedig og betænksom, saa nødvendigt for

den sidste (o : Alexander den store) var det
at løbe uden Betænksomhed Hovedet mod
Yæsgen.Holb.Hh.II.156. Han er en god
Deel meer kiæk end fornuftig eller be-
tænksom.Ew.V.292. den samme Frygt gior-

de ham og yderlig betænksom i at for-

andre de Meninger, som engang var ham
måpTenteåe.smst.VI.240. Vi drøsede afsted
Fod for Fod (thi de schweitzerske Ride-
heste gaae meget hetæn^som.t).Bagges.DV.
IX.352. Grev Albert og Bispen toge vaer-
somt til Bægerne og bleve mærkelig be-
tænksommere som Sengetiden nærmede
sig.Ing.VS.1.75. Dog bil Jeg vil gaae be-
tænksomt ti\værks.Hrz.XVin.l35. JFJac.
11.133. Sødb.GD.61.

\\ om handlinger, ytrin-

ger, miner olgn., som vidner om eftertanke
ell. forsigtighed, jeg raser ikke . . men ta-

ler sande og betænksomme Ordi.ApG.26.
25. hans Adfærd var stille og betænksom.
Ing.VS.1.7. Lidt efter saa jeg Onkel med
betænksomt Blik maale Højden og Breden
af Disken, som han saa uforvarende havde
sat over. Goldschm.II.39. Han havde . . sat

Pegefingeren op under Næsen og trykkede
Spidsen iveiret . . I denne betænksomme
Stilling . . blev han staaende nogle Øie-
hlikke.Etlar.8B.200. 1.2) som tænker paa,
sørger for alt, tager alle muligheder i be-

tragtning; forudseende. Du er en inder-
lig betænksom MsLnå\ECAnd.VII.166. Køl-
len blev slængt hen i Græsset— saa langt
bort som muligt og, da det vistnok har
været en betænksom Dreng, udenfor Tøj-
ret, for at ikke Koen skulde hilde sig.

Schack.452. Huusmoderen er . . betænksom,
naar hun ved Vinterens Komme vel for-

syner sit Huus.PjBMwM.*58. det var meget
betænksomt af dig at tage min overfra&e
med til mig

| 2) (sj.) d. s. s. betænkelig
2.2. *Ynglingen betænksom stod: | Med
en Brynie kort og brusten. Oehl.L.1.118.
*Denne Skjæbne heel betænksom

|
Gjorde

mig og sorrigfuld. Heib. Poet. III. 58. CP

-hed, en. [l.i] *Den kloge Peder Paars,
som alting overlagde,

|
Med stor Betænk-

somhed til Skriveren da sagde:
|
Den Sag

er VLnåerlig.Holb.Paars.71. Endelig beslut-
tede mine Forældre . . at skikke ham til

Vestindien. Jeg kalder dette med god
Betænksomhed (o: fuldt overlæg) en Døds-
d.om..Ew.VIII.39. *Det er saa en Sag med
Geniets Dd;

|
Den udbryder ofte alt for

vild.
I

Jeg priser Betænksomhedens Vand,
|

Paa hvert et Vers har jeg heldet en Spand.
Oehl.8H.41. Vreden (lagde) sig efterhaan-
den; hans Betænksomhed kom tilbage.

Ing.EM.III.44. Bom.12.3 (Chr. VI afvig.).

10 (han) fløjtede med rolig Betænksomhed,
altfor langsomt. Visen om Roselil og Hr.
FeåerJPJac.I.128.

\\
[I.2] da han . . ikke

havde den Betænksomhed, udtrykkelig at

indbyde mig enten til Frokost eller Mid-
dagsmaaltid.jEJiw.Firi.5^. Jeg kunde ikke
andet end giøre min Betænksomhed (o:

i at sørge for vellugtende vand) en Compli-
ment ved denne Leilighed. ^a^'^'es.ijT.?.

e. br.

20 beted, præt. af betyde.
benndre, v. [be'on'dra] -ede. vbs. -ing

(s. d.). (efter ty. bewundern, indført omtr.

1750; dadlet i Kraft.KritBreve.(1761).I.96,
spottet i Biehl.Saarkl.51.63, forsvaret i Sorø
Saml.1.140; se ogs. u. bedømme sp.87^'') føle
en med anerkendelse, ærefrygt ell. be-
tagelse forenet forundring over for (no-

get); se op til. vAph.(1759). de dummeste
Indfald bleve beundrede, og de nedrigste

30 Handlinger anseet for store Gierninger.
JSneed.III.18. de Ord beundre og be-
synge . . fornøiede nogle Lærde og nogle
Fruentimmer saa meget, at de hver Dag
opfandt en nye Maade at bruge dem.sms^.
1.214. Allerede dengang beundrede vi de
spæde Yndigheder.JEw.7F.^iO. *Thi falder
Det, som du beundrer høiest,

|
Saa kan

det Øvrige sig ikke \io\åQ.Heib.Poet.I.373.

han kommer paa hiin Dag, at . . beundres
40 i dem, som troe (Chr. VI: forunderlig i

alle dem, som troe).2Thes.l.lO. *Hvad En
har beundret, har en Anden belét.Zaa-
lund.375.

\\ (1. br.) abs. (hun) havde denVane
at sidde hen med aaben Mund , naar hun be-
undreåe.Bang.SE.87. ogs.: udtale beundring.
hun loe, hun henndreåe. Kierk.V.lO. CJ

Beundrer, en. vAph.(1759). Dette skaf-

fede ham . , mange Beundrere og flere

Fiender.Eiv.VI.304. De er den første Be-
50 undrer af denne Hede (o : Lyneborgerheden),

jeg har funden paa mine Reiser. ^a^'^^es.

LJ.249. Major D. var en overordentlig
stor Beundrer af B.o\herg.Hauch.MfB.133.
Brandes.XI.302. den unge dame var al-

tid omgivet af en talrig skare beundrere
|

CP Benndrer-inde, en. Ved Kaffen
kom en ung Dame som Gjest, en af mine
Beundrerinder, sagde mig Dickens. fi^C

And.XIL235. Nathans.HD.III.197. CP Be^.
60 undrerske, en. (1. br.) forelsket i sin

Mand som Person og tilbedende Beun-
drerske af ham som J)igter. JLange.1.348.
Beundring, en. (især Qi) I) vbs. til be-
undre; følelse af forundring, forenet med
anerkendelse, ærefrygt ell. betagelse. vAph.
(1759). Jeg veed ikke, hvilken af disse
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to Mennesker der fortiener meest Beun-
dring.J/Sneed.J.56ff. (jf.NMPet.V1.137). Ew.
YI.188. hans Forundring gav snart Plads for
Beundring. Rahh. Sandsig. 415. Bagges. NK.
25. Vor Beundring af (nu alm. : ior) Shak-
sjpeare er vistnok rettæTdig.Heih.Pro8.I.423.

de ansee med Beundring ( Chr.VI: forundre
sig over; 1907: vise Beundring for^ Per-
soner for Fordeels Skyld.,Judas.! 6. min
Sjæl . . bøiede sig i Beundring af Mozarts
Musik.^ierfc.J.3i. Høffd.(Sihh.II. xii).

\\
(nu

næppe br.) genstand for beundring. Jeg
skulde . . have kunnet blive en Mand af

Indfald og Lune, maaskee selv min dag-
lige Cirkels Beundring^?«. 7JIJ.i50. Rahb.
Tilsk.1808.757. Birckner.III.153. Fortidens
Helte, der endnu ere Verdens Beundring.
Gylb.II.67. 2) (sj.) undren; forbavselse.

*I Eders Buur skal I, til Asiens
|
Beun-

dring, føres rundt i alle h?Lnåe.Haucli.DV.
1.117. Benndring;««-, i ssgr. (af Beun-
dring i), t -fald, adj. Med hvilken be-
undringsfuld Henrykkelse et Menneske af

en moden Forstand, som nu først aabnede
sine Øine, skulde betragte den prægtige
Natur. JSneed. II. 124. Grundtv. Éjow. 113.

*Hans Kvad beundringsfuld man lytter til.

Blich.D.II.234. O -raab, et. Fruen
(havde) afvexlende . . afbrudt Læsningen
med Beundringsraab og Snorken. Sc^awd.
TF.II.889. -stol, en. (sj.;jf Forundrings-
stolj. *Du vældige Hav, Du synkende Sol,

|

jeg kommer ej hid, for at gjøre mig vig-
tig,

I

for at sætte mig paa en Beundrings-
stol (o : lade mig beundre). Kaalund. 412.
G) -adbmd, et. Værelsets Indre . . af-

tvang mig et uvilkaarligt Beundringsud-
hTuå.Recke.ST.63. f -værd, adj. (sj.)

*AlmægtigeI
|
Din er al denne Bygning

rundt omkring
|
Saa Under-skiøn! Hvor

maae Du være selv
|
Beundringsværd.

JSneed.II.121. vAph.(1764). -værdig,
C'dj. [-|VBr'di] Biehl.Haarkl.97. Alt dette
lærte haii med en beundringsværdig iixir-

tighedvidenaå.Ew. VI.234. Christian Win-
thers beundringsværdige „Træsnit". Heib.
Pros.IV.176. (han) kaldte Eder fra Mør-
ket til sit beundringsværdige (Chr.VI:
underlige; 1907: underfnlde) Lys.lPet.2.9.
Han kunde beundringsværdigt Fransk for
en Fvejnvaed.Brandes.XVIII.5.
bevaage, v. -ede. (ænyd. d. s., fsv. be-

\aka.;jf. /y.bewachen; nu næppe br.) vaage
over; holde vagt ved. at bevåge et lig.Moth.
Vil. alle bevaage den fælles lykke.jBo^^.
KF.52. *dit Smiil opelsker og bevaager

|

Dit Folks Lyksalighed I £?(;.J.i55. *Medens
bevaaget, uopkaldt til Feider,

|
Landet

saa hviler. Flidens Haand arbeider.CFHm.
(Rahb.LB.II.318).

bevaageii,ai/.[beivå'q(9)n](cew2/d.d.s.,
fsv. bevoghin; fra mnt. ænht. bewogen (jf.
ty. gewogenj, egl. perf. part. af bewegen
(se bevægej) 1) (nu især højtid, ell. spøg.)
gunstigt stemt; velvillig, (de) Som ere
hverandre inderUgen bevaagne (1819: hen-

givne^ i broderlig kierlighed.jKowi.i^.iO
(Chr.VI). (almuen) hvilken han . . ved Ød-
selhed og Gaver havde giort sig bevaagen.
Holb.Hh.II.377. JSneed.I.413. *i mig vil

han finde
|

. . en bevaagen Vertinde.OeM.
T.156. især om den mægtiges forhold til den
svage ell. underordnede: (de) flatterede . .

begge Kongen, og søgte at giøre ham sig
bevaagen. Holb.DH.1. 796. Falst. Ovid.84.

10 Freia . . var Mennesker i Almindelighed,
og særdeles Elskerne, he-vsia.gen.Ew.V.281.
Jeg vil . . inden en halv Time berede
mine bevaagne Herrer en Spise.In^'.-Eif.

1.32. den almægtige Presse . . kunde man
aldrig gøre sig bevaagen for tidlig-JBaw^.

S.65. 2) t (sj!) yndet, hånd . . vU giøre
sig bevaagen hos en halv snees Venner.
Hørn.Moral.II.39. O -bed, en. [1] (nu
især højtid, ell. spøg.). Kongens . . Bevaa-

20 genhedf er ligesom Dug paa \JrteT.0rds.l9.

12. Vi recommenderer os . . udi Hr. Bor-
mesters Bevaagenhed. Holb. Kandst. III. 2.
PAHeib.Sk.1.272. Derfor vilde jeg ved en
Prolog . . udbede mig Deres (o: publikums)
Bevaagenhed. Heib. Poet. 1. 427. ulønnede
Hædershverv . . skaffede ham Bevaagenhed
paa højeste Steder og Adgang til Titel og
OrdeneT.Nans.BM.63.

\\
(sj.) handling, som

skyldes velvilje; gunstbevisning, naar man
30 vilde bevise dette fattige Barn den Vel-

gierning, som enhver af dem vilde ansee
for en Bevaagenhed imod sig selv.jEM;.FJ.

179.

t Bevaaner, en. (fra ty. bewohner;
jf. ænyd. bevaane samt Indvaaner, Vaaning;
sj.) beboer; indbygger, denne mildtbe-
geistrende Slette, hvis Græs og Blomster
og Bække og Træer og Hytter og Be-
vaanere udgiøre etHeelt.-Baofles.Dy.XJ.75.

40 VSO.
bevande, v. [be'van'a] -ede. vbs. -ing.

(efter ty. bewåssern; fagl, 1. br.) tilføre
(en landstrækning) vand. Det Areal, som
(kanalerne) skulle bevande vil udgjøre c.

400 Tdr. Land.Dalgas.BH.II.79. Sal.UIL
143.

bevandre, v. [be'van'dra] -ede; vbs.

-ing (s. d.). (ænyd. d. s.; jf. mnt. ty. bewan-
dern; sj.) vandre paa; gaa paa. Moth.

50 V28. De indenlandske Stæder eller det
høye Land (i Grønland) kan knap bevan-
dres af Hinsdyr.JJLund.HansEgedesLevnet
(17 78).17. VSO. dét synes du er at være
klædt ordentlig paal Dét troer du er et

passende Par BuKser, naar man skal be-

vandre fremmede Forter, Bastioner og
Landbefæstninger. AKohl.MP. 11.195. be-
vandret, part. adj. [be'van'dra^] (jf. ty.

bewandert; jf. ogs. befaren, erfaren) 1) f
60 som har vandret meget omkring; berejst.

Hånd er vel bevandredt i det land.Moth.

V28. (ulven var) ligesaa bevandret og be-
reist som nogen Hund. Winth. Morsk. 28.

2) O (overf.) øvet; erfaren; kyndig;
„hjemme" (i); især m. h. t. litteratur: be-
læst. Almuen er bevandret i (den hellige
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skrift), og hæfter gemeenligen dog noget
Begreb m dens OTå.Suhm.1.235. den i Hi-
storierne saa bevandrede Herr Magister.
Ew.VI.31. (Oehlenschlåger) mærkede nu
snart, at jeg var vel bevandret i hans
'Digte.Hauch.MfB.25a. *Men er det sandt,
De er bevandret i

|
Lovkyndighed, i Jura?

IIrz.1.49. Han var meget letsindigere end
jeg, men . . langt mere bevandret i Ver-
dens Gang.Gylb.(1849).I.57. (jeg) blev vel lo

bevandret i de kjøbenhavnske Samlinger
af Malerier og Skalpt\ireT.Schand.O.I.148.
De vidste, at han var mere bevandret paa
Literaturens og Æsthetikens Omraade end
de.sa.BS.390. Atter følte Baronen sig halvt
afvæbnet; han var jo ikke videre bevan-
dret i den ædle ForstUlelseskunst. TP'^éed.

S.256. jf. (sj.): *Han med bevandrede
Hænder

|
Bladed i Bogen.Storm.Br.22.

Bevandring^, en. (nu næppe br.) det at 20

være bevandret (2); kyndighed; belæst-
hed, hans aandfulde Arbeider, hans ikke
liden Bevandring, især i den franske Lit-

teTa.t\ir.Bahb.E.I.229. ved at nødes en Time
daglig at sysselsætte mig med levende
Sprog, fik jeg dog efterhaanden nogen
Bevandring deri. sms/.JI.^O. smst.IV.257.

t bevant, adj. (ænyd. bevan(t); fra
mnt. bewane, bewont) 1) vant (til); øvet;
erfaren; bevandret. Hånd er bevant 30

med at gøre og udføre store iimg.Moth.V
129. *I gammel Dane-sprog, som vi nu
nep kand stave . .

|
Var hånd (o: PSyv)

saa vel hev3LntSort.(DSt.l909.42). *(jeg er)

Ei Anakreons Syne, | Ei Tibulliske SMerts
hevsLnt.Steners.(Rahb.LB.II.183). TH (græv-
lingejagt) bruges en bevandt Hunå.OeeMag.
Vi.62. lidt bevandt med gammel Dansk.
Qrundtv.DV.1.36. 2) som man kender godt;
tilvant; fortrolig. 2Lt disse (sandheder) just 40

ved deres daglige og jevnlige Igientagelse
kunde tilsidst blive os saa bevante, at vi
ere blinde og følesløse i Henseende tn
al den Overbeviisning, Kraft og Skiønhed,
som de indeholde.JSneed.I.^48. *Qvæget
ved bevante Raab | Kommer frem af dybe
'D2le.Weyer.i4. t -hed, en. [1] (sj.) vane.
Rahb.E.III.21.

t Bevar, et. (jf. nt. bewaar; „Høres
undertiden i daghgTale." VSO) somvbs.til I. 50

bevare (1 og 2): beskyttelse; forvaring.
vAph.(1764). Dette skal være i godt Be-
var hos mig.VSO.

I. bevare, v.[be'va'r8]j)rcBi-ede, (sj.) -te

(Ew.VI.240; jf. u. bet. 4c); imp. bevar ell.

tbevare (HesteL.(1703).A5'>. Eolb.Pants.II.

2; jf. bet. 5). vbs. -else, -ing (s. d.), jf. Bevar.
(glda. beware; af mnt. bewaren, jf. ty. be-
wahren)

1) vogte, beskytte mod tilintetgø- 60
relse. 1.1) (især bibl.) om guds beskyttelse

(jf. bet. 5). Herren velsigne dig, og be-
vare ^g\4Mos.6.24. Gud . . sparede (ikke)
den gamle Verden, men bevarede Noah.
2Pet.2.5. *Vor Gud han er saa fast en
Borg,

I
Han kan os vel bevare.Saiwjffws.

251.1. *Gud Fader os AUe i Troskab be-
var!

I
Og Alle til Enighed føiel Blich.D.

11.116. Ing.RSE. VII.222. gud bevare gamle
Danmark

i
1.2) O opretholde i sin nu-

værende tilstand; hindre i at gaa tabt.
Salig er den, som vaager, og bevarer sine
Klæder, at han ikke skal gaae nøgen.J.a&.
16.15. bevare det udvortes Skin af Und-
see\se.Ew.VI.313. et Middel to at bevare
Frugter Vinteren over. F/SO. (han) vidste
at vinde og bevare Folkeyndest.ilfoZ&.DB'.
11.58. *den dristige Mand,

|
Der, selv naar

hans Ankertoug briste,
|
Bevarer sit Mod

paa et oprørt Ya.nd.Hrz.D.1.173. *Bevar
dit Liv, du Elskte 1

|
For dig og din Brud,

|

Før lumsk dig indhenter
|
Hans lurende

Skud. Winth.V1.35. Af Lundbyes Blyants-
studier fra hans femtende-sekstende Aar
er endnu ikke faa hevaTede.SigMiill.B.105.
alm. i perf. part. : som (endnu) er i god stand.

en stor kjødfuld Mund . . med stærke og
udmærket bevarede Tænder.Schand.AE.58.
den nyfundne broncestatue er ret daarligt
bevaret

j
|l (1. br.) m. hensobj. Elsker hun

mig . . da Devarer hun mig sit Hjerte og
sin Troskah. Gylb.Novel.II.9. Voltaire be-
varede (ham) sit Venskab Livet igennem.
Brandes.Volt.il. 108. jf.: *I Dødens dybe
Nat de havde seet,

|
Og i et sjælløst BUk

var aabenbaret
|
Den Fremtidslod, som

var dem selv heYa.Tet.PalM.VII.67.
|| (refl.)

blive ved at eksistere. Sagnet om dens
(0: Dannebrogs) Nedfalden fra Himlen be-
varede sig .

.

}iosFo]ket.Ing.VS.III.62. Uag-
tet Slottet forlængst er ødelagt, har det
dog bevaret sig i Folkets Minde.Kierk.VI.
177. smst.V.65. Beslægtet med Is kan (glas)

jo ikke være, siden det bevarer sig haardt
om ogsaa Solen skinner paa detA.ndNx.
DM.II.4.

II
(1. br.) gemme; forvare. *Hvo

ringe Knapnaal op af Gulvet taer,
| Be-

vidner, han har lært at spare . .
|
For-

staaer den TviUing-Konst at samle, og
hevaTe.Tode.(Rahb.LB.I.241). At bevare
sine Penge i et Skriin.F/SO. hvad man ikke
bevarer, det kan man jo tabe.Kierk.IV.79.
*0, intet Under, du bevares

|
Med Laas

og Lukke, som en Skat. Aarestr.139 (jf.
bet. 3). 1.3) O gemme i bevidstheden; huske;
erindre, et Hierte, som meget let tog
imod Indtryk, men og meget længe be-
varte dem.Ew.VI.240. Hvorfor søger han
at bevare disse Handlinger i sin Erindring?
Oehl.Tale.(1819).18. (han) satte en Ære i

at bevare Mindet om sin danske Her-
komst.Molb.DH.II.145. tro bevarede den
faste Hukommelse, hvad der meddeeltes.
Mynst.Hohl.5. *Men Rosen . . gjemte i sit

Bryst
I

Al Sødhed, som den hemmeligt
heyaTed.'Winth.I.144. ||

(bibl.) m. bibet. af
at holde sig efterrettelig: erindre og over-
holde, salige ere de, som høre Guds Ord
og bevare det.Luc.11.28. Du, som begjerer
Viisdom, bevar Budene.Sir.1.24. jeg roser

Eder, Brødre, at I . . bevare (Chr.Vl: be-
holde; 1907: holde fast ved^ Anordnin-

Rentrykt »J/u 1919 87
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gerne, saasom jeg haver overantvordet
tider. lCor.11.2. \\ undlade at røbe (en
hemmelighed), lig en Adept bevarer han
en egen, som han paastaaer, af ham op-
daget Naturhemmelighed. Heib. Pros. Vlll.
546. Men Hemmeligheden blev ikke bedre
bevaret end at Dronningen et Par Dage
efter talte til Kongen aerora.JPJac.1.97.

2) C9 beskytte mod fare, overlast, skade,

uheld olgn.; især m. præp. for, fra ell. imod.
*Fra Synd og Sorg og Fare

|
Din Engel

mig heva.Te.SalmHus.88. Jeg bevarede
med Livsfare Jomfruer fra at blive vold-
tagne.Ew.VIII.80. *jeg vil huse dig . .

|

Og tro bevare digmoddine Fiender.OeR
lSV.395. naar Gud kun vil bevare dem
fra Sorg, da skulle de vel selv bevare
sig fra ^ynd.Mynst.Betr.II.340. (han lod)

Krudt og Lunter bevare for Fugtighed,
Blich.II.606. *Derpaa kalder han (o: Jesus
i Gethsemane), men Ingen svarer;

)
Søv-

nens Slør Apostlene bevarer
| For den

bittre Sorg og Dødens Faxer.CKMolb.SD.
71. bevar (Chr.Vl: bevogtj mig fra Volds-
mænd.Ps.140.5. at faa Baaden saaledes
hængt op . . saa at vi kunde bevare den
for at blive skyllet over Bord af Søerne.
Drachm.SS.101. Gud bevare mig for mine
Venner; mine Fjender skal jeg nok selv

faaBugt med.Arlaud.444. refl. : Bevar (1871

:

forvar} dig, at du ikke vender dit ansigt
til nretJob.36.21(Chr.Vl). *Hvis du be-
varer dig for Fa\d.Bagges.II.155. Under
vort tempererede Klima bevare vore unge
Piger sig endda taalelig længe fra at gaa
i FT0.Drachm.VT.243.

(f
hindre i at gøre

noget urigtigt, uheldigt, ubehageligt olgn.

Himlen bevare mig fra at foreskrive An-
dre min individuelle Fø\e\se.Bagges.DV.
IX.10. Det er heller ikke til Dem jeg
taler. Gud bevare mig fra det. Heib. Poet.
1.25. vi kan nok være bekjendt at være
Tilskuere . . men at blive selv Acteurer,
derfra bevare os 'Rim\en.smst.400. i udtr.

som gud bevare min mund olgn., om
noget, der ikke maa ell. bør siges, „jeg kand
sige dette (dog ikke mine Ord igien.)" —
„Bevare min Mund, Her Hoffmester I "H^oZfc.

Pants.II.2. *Men Gud min Mund bevare
|

Fra dig at sige den (o : min sorg). Grundtv.
PS.IV.453. „Skade, at I ikke" — „Hvad I

for Djævlen: at jeg ikke var død, vil du
vel aldrig sige?" — „Den heUige Augustin
bevare min Tunse.''Ing.VS.III.92. Gud
bevare min Mund for at sige noget om
Hs. Ufejlbarlighed (o: en præst). Pont,LP.
VI1.100.

3) t holde vagt ved; bevogte. Da
svarede Festus, at Paulus skulde vel be-
vares (1819: bevogtesj i Cæsarea.^joG.^5.
4(Chr.Vl). Paa den hele Hvelving ere
kuns tvende Aabninger, den ene bevares
af Søvnens, den anden af Dødens Engel.
JSneed.II.285. Mennesker bygde en Hytte
. . og Phylax (o: en hund) bevarede Ind-
gangen dertil mod vilde DjT.smst.III.29.

At sende Krigsskibe ud for at bevare Ky-
sterne. FSO. jf. bet. 2: stryg Hesten det
(o: en salve) hver Dag oml^ing Øynene,
og bevare Hesten at hånd icke klør sig.

HesteL.(1703).A5v.

4) (sj.) i forb. (iklae) være vel beva-
ret ^t bevart. Leth. (1800).), (ikke) være
ved sin fulde fornuft (jf. forvaret^, han
var jo ikke saadan rigtig, hvad man kal-

10 der vel bevaret.PowtS.i 77. sa.F.11.116.

5) (især dagl.) i talrige (fra bet. l.i (og 2)
udgaaende) udtr., der bruges som interj.: gud
(fader) (fri og) bevar(e) os (vel) ell.

blot bevar(e) os (vel), ogs. bevar mig
(vel) ell. vorherre (osv.) bevare mig
(vel); ofte bevares (vel), gud bevares
['gu9be|Va-'r(a)s,gu(9)beiva'r(a)s, ogs. 'gube-
iva'r(8)s]; ogs. vorherre ell. gud fader
bevares olgn., (sj.) himlen bevares

20 ( Gylb.III.296),{heTT e)lsiOT s bevares('Pai
M.I.52.ABecke.P.7. Feilb.II.276.), f be-
vare gVid(Hauch.II.107). 5.\) udtrykkende
(beundring ell.) undren, indignation
ell. forskrækkelse, „det er en Satyrisk
Roman." — „Ej! bevare os vel I læser
Madamen saadanne BøgeT?''Holb.Vg8.
(1731).II.6. Gud bevare os (1731: bevar
osj, hvor har dend Baeselseng taget paa
hende.sa.Bars.II.5. „Monsieur 1 (jeg) vil

30 . . ikke taale saadant Skiemt." — „Bevare
os, min søde Madam ! Hvo har bragt hende
saa af hendes deilige Humeur."sa.F5's.
(1731).II.8. Bevar migl hvilke snevre
Grændser har ikke den menneskelige For-
nuft.OecowT.F.S^. *Bevares I hvilke høist
forvorpne Ord.Oehl.HJ.d. Bevar os vell
hvilke Bølger der gik i den Rendesteen.
HCAnd.V.162. hans Datter, ja Gud bevare
os! det var en slem Prindsesse. smsi 68.

40 *Hvor blev dens Brødre, de andre Smaa?
|

Bevares vel! de kom højt paa Straa,
|
de

fik Embed — som Lænkehunde.JTaaZwwd.
120. Gud Fader bevare os! det er Reeb,
han vil hænge siglAntNiels.FL.II.30. be-
var mig vel, hvor jeg dog morede mig

i

Gud frie og bevares! Herren vil dog IkKe
kjøbe en ny lisLt.Heib.Poet.V.180. Ih! Gud
Fader fri og bevare os, sikken en Ilde-

brand, at det ya.T.MaglPet.F.1.2. 5.2) in-

50 digneret afvisende („lad mig endelig være
fri", „paa ingen maade", „ikke tak om" olgn.).

Hvor let havde det været mig, at tætte
Loftet med lidt Kalk . . Men bevares! en
slig Tanke kunde dengang endnu ikke
opstaae i min Siæl.Oehl!xXVII.338. *hvis

en Christen Konge |
Vil slaae den chri-

stelige Tro ihjel,
|

. . skal vi da ham følge?
|

Bevare Gnd.Hauch.DV.III.lll. „Men, Men-
neske! vil De gjøre Nar af mig?" — „Nej,

60 Gudbevares !"-ffos^r.Dr.65. „De kommer
altsaa sagtens heller ikk« paa Ballet i Af-
ten, Hr. C!" — „Paa Ballet? Jeg? Nei
Vorherre bevare jnig.^Holst.VI.185. Vor-
herre bevares! Guvernante, det er det
værste, jeg \éd.EBrand.0.31. „Goddag,
Hr.E.I Vi Komme vel ikke for tidligt."—
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„Bevar'os! Paa Landet er det næsten en
Fornærmelse at komme lige til Middags-
bordet." sa.6r6r. 54. „er der nogen, som
De har Lyst til at tale for ved Bordet?"
„Nej, Gud Fader hevaresl''KLar8.CL152.
5.3) som betegnelse for en indrømmelse
ell. tilslutning („selvfølgelig", „saa gerne",

„gerne for mig" olgn.), ofte blot som for-
stærkende udtr. (ligesom afvisende en tænkt
indvending: „hvor kan De tro andet", „na-
turligvis" olgn.). „undskyld! saa maa jeg
først tage en anden Frakke paa."— „Gud-
bevares, geneer Dem ikkel'^ Hostr.SpT,
11.5. *Men sé nu denne Mylr paa det
danske Parnas . . | Mine Damer og Her-
rer— bevares I Tag Plads 1

|
Men vælt blot

ikke Thronerne diexoTa-pQ.Kaalund.365. *Be-
varesl Jeg nærer den største Respekt

|

for en modsat M.euvag.smst.324. „Jeg be-
der Dem skaane mine Følelser." — „Be-
var'es. Men jeg tror, vi to foreløbig intet

har at sige hinanden."ÆJ5rand.J5n*rf.iOi.
Gudbevares, Grev P. var lige affabel mod
Enhver og en charmant Vært, men Slæg-
ten var og blev ham alligevel Et og Alt.

Baud.01.102. Er jeg til Ulejlighed? Gud-
bevares, saa gaar jeg naturligvis,Powf.LP.
III 105. „Gaa nu i Sengl" — „Maa jeg
spørge, om jeg er Herre i mit eget Hus?"
— „Gudbevares! Men jeg er Herre over,
hvor længe jeg vil blive i det Hus, for-

staar dn.'^KLars.Eibl.SO. Hovmester vilde
ikke lave Middagen. Gud bevar os, han
kunde goåt.CarlSør.S.II.ll. Må man ryge
her? Ja, gu(d) heYa.Te's.Jesp.(Festskr.FeUb.

37). „Det er ikke min mening, at De skal
gøre det gratis." — „Bevares!"

j

IL t bevare, v. -ede. {glda. beware, be-
wære; fra mnt. bewer(r)en, jf. ænht. be-
werren, bewirren; egl. „indvikle sig i", jf.
forvirre; sml. hevære.MDL. bevær(t)e.
Kvæmd.) kun i forb. bevare sig med, befatte

sig med; give sig af med. Ingen Præst
maa sig med andens Kald bevare, enten
med Guds Tienistis Forrettelse, Ligpræ-
diken, eller i andre Maader.Di.^

—

11—3.

Saxo sætter her intet Aars-Tal; og det er
bekiændt, at hånd ikke gierne bevarer sig
med Tiderne at paaagte eller efterregne.
KSelskSkr.I.30. Mange holder og for, at

intet bevare sig med de forbemældte Ting,
er bedre, end ikke at giøre dem tUgafns.
Gram.Breve.181.

|| have legemlig omgang
med. (om) hånd bevarer sig med noget
andet Qvindfolk, eller hun bevarer sig
med een anden Mands FeTson.DL.3—16—
14—3. hvo som bevarer sig med en ube-
rygted Jomfru, skal ægte h.enåe.Holb.NF.
(1728).II.10.

Bevarelse, en. vbs. til I. bevare, (jf.
Bevaring^. 1) til I. bevare 1, især 1.2. An-
tiqviteter . . som jeg nu har den Fornøi-
else, naar vi sees, at kunne overrække
Dem til Bevarelse.-ffCJ.nd.Sreve.I.4i. Be-
varelsen af mit ungdommelige Udseende.
Schack.377. jf.: Der er . . Bevarelse for et

Samfund i saadan en gammel Titel (om
en grevinde, som kaldes „madammen")Jok
Knu.GP.21. 2) (sj.) til I, bevare 2; mere
konkr.: (Herren) er . . en bevarelse for
(1871: Vagt imod) anstød, og hielp for
iald.Sir.34.17iChr.VI). bevares, interj.

86 I. bevare 5. O Bevaring, en. (nu
1. br.) vbs. til 1. bevare, især i^et. 1.2 (jf.
Bevarelse^. Nationerne skylde Digterne

10 Sprogets Bevaring. Oehl (1851).XX V. 1 96.

Under (Nationalmuseets danske samling) hen-
hører Landets Mindesmærker fra Fortiden
og Virksomheden for disses Bevaring.
Krak.1919.1.184. jf: Forsaavidt Værksher-
ren har ydet Værksmesteren Materialier,
Penge eller Redskaber til Værkets Udfø-
relse, vil der . . paahvile denne en Be-
varings-, Regnskabs- og Afleverings-
pli g t.Zassew.SO. 775. samt: den anden

20 Etage er Bevarings-Sted (nu olm.:
Opbevaringssted^ for Olie, Glas og andre
til Fyhret nødvendige Tmg.ArchivSøvæsen.
1.112. jf. I. bevare 3: *ingen Bevaring,
er Herren ey med, | Fra Muur eller Volde
kand i\yåe.Sort.HS.H2r. f i forb. (have,
være) i bevaring (jf. Bevar); det er i

hans hevdit\xig.Moth.V62. hvis I end havde
Sandhedens rigeste Forraad i Eders Be-
varing, vilde I ikke umage Eder med at

ia aabne åQTa..Mynst.Ref.94. „hvor er du?"
„I et mørkt Hul (o: fængsel), i god Be-
varing for det YørstQ"^ .Blich.ll.42.

bevende, v. [be'væn'a] -te. {glda. be-
wende, anvende; fra mnt. ty. bewendenj
I) {efter ty. es dabei bewenden lassen)

t bero; vente; i forb. lade (det) be vende.
YSO. Lad det hellere bevende nogen Tid.
MO. 2) {efter mnt. bewent, bewai^t, ty.

bewandt; især dagl.) part. bevendt brugt

40 som adj. (især i nægtende ell. spørgende
sætn.). 2.1) egl.: vendt paa en vis maade;
beskaffen; i udtr. som det er . . be-
vendt (især: med noget^, det staar til,

forholder sig paa en vis maade (med noget).

FrHorn.PM.107. *At det med Enkers
Graad er ligedan bevendt, . .

|
Os nok-

som er hékienåt.Wess.164. *med din Helte-
styrke

I

Er det kun slet hevenåtOehlNG.
97. Hvis Overmod er et af Geniets væ-

50 sentligste Kjendemærker, saa er det slet

bevendt med ThoTva\åsen.Hauch.MfTJ.247.
*det er egent med John Bull bevendt:

|

Hans Smag, skjøndt af Europa høit for-

tjent,
I
Tidt i det Fine falder i det ben-

gelske.Hrz.D.III.41. »Tommeltot . . |
Sty-

rer Flokken som Regent, |
Ellers var det

slet hevendt.Krossing.D.ll. *Med hans
Kundskab i Fysiken | er det daarligt be-
yendt.Kaalund.311. *naar ei vi har Mønt

60 er det daarlig heyenåt.Rantzau.D.Nr.lO.
Hørup.II.56. ThBarfod.SK.15. 2.2) som
duer til noget, er af betydning. *Min
Geist har ingen Art, og intet er bevendt.
Falst.0vid.109. FrHorn.PM.107. \\ nu kun
i forb. som lid(e)t, ikke meget be-
vendt, om det Etymologiske Studium

sr
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er saa magert og lidet bevendt, som det

af nogle holdes toT.Gram.(KSels1cSkr.II.

87). *Tag din Critik tilfange,
|
Den er

dog ikke stort hevenåtHeibæoetV111.183.
Min Hest snubler fast over hver en Green,
der kommer den iveien. Forsandt! de
danske Heste ere ligesom det danske Folk,

kun lidet hQVQnåtQ.Etlar.aS[.I.29. *Den
Mand er ikke stort bevendt, som praler

af sin YiiQvne.Kaalund.Gl. (haven) er jo

ikke meget bevendt, men aet er jo hel-

ler ikke vores egen.SvLa.BG.48. jf.:
•hvad han (o : det gamle aar) bragte mer,
som er noget bevendt,

|
med tak vi ham

prise for ga.yeii.Hostr.SI).I.21. || m. præp.
med (jf. 2.i). ved vore Seire herneden
haver det ingen Bestandighed, er det kun
lidetbevendt.Grwnd<t'.|[7dv./F.438. jeghørte
mangen Mand tale det danske Tunge-
maal, uden at det derfor var synderUgt
bevendt med hans Sinåelag.Etlar.GH.I.
167. Hvor rig min Kammerat er, ved jeg
ikke; kan være, at det ikke er saa stort

bevendt med „den gale Englænders" Rig-
åom.Drachm.EO.256. VVed.BB.370. 3) S
d. s. s. være bevendt (se 2.2): have resultat;

nytte. *Loke den Braag i Hænde
|
Da

tog med megen List —
|
Men Intet det

monne bevende.Oe7ii.iVGf.55.

Beverding, en. se Beværtning.
O bevidne, v. [be'vi^'na] -ede. vbs.

-else (s. d.), \ -ing (Drachm.DJ.II.215).

{jf. SV. bevittna og ty. bezeugen; sml. II.

bevinde) 1) aflægge vidnesbyrd om (især

for retten); vidne om (noget). Dog skal

nand det bevidne med fire af de beste
Mænd i Skibet, om der var skiellig Aarsag
til (at sælge skibet p. gr. af brøstfældighed),

eUer ikke.DL.4—2—12. *Jeg min tfskyl-

dighed med Eed bevidne kand.jffoi&.Paars.

65. e. br. 2) afgive (højtideligt, troværdigt)

vidnesbyrd om; forsikre; stadfæste ved
sit udsagn, (især m. bisætn. som obj.).Moth.

V159. Han bevidner sin . . Kierlighed ved
dyre 'Eeåer.Holb.Philos.I.l. Indbyggerne
paa dette Sted bevidne, at du er den i

Historien berømte Jerusalems Skomager.
Bagges.NK. 883. Jeg bevidner (Chr.VI:
kundgiørj Eder, Brødre, at det Evange-
lium, som er prædiket af mig, er ikke
Menneske-Lære. 6faZ.i.iJ[. hun (maatte) med
. . god Samvittighed kunne bevidne sin

Uvidenhed og Uskyldighed. Gylb.TT.lOl.
P. kunde jo selv bevidne, hvorledes Fris
var kommen her tU Landstedet imorges
tidlig som en bortrømt Yonhryåer.Schand.
TF.II.360. 3) (emb.) bekræfte med sin

underskrift, skrevne og bevidnede Be-
v\sex.Schytte.IR.II.17. At bevidne en Gien-

Sarts Rigtighed under sin Haand. VSO.
ludv. 4) (1. br.) ved handling (væsen olgn.)

afgive vidnesbyrd om noget; (om handling,
forhold olgn.:) være vidnesbyrd om; tjene til

bevis for; vise (paa en tydelig maade).
*Hvem ringe Knapnaal op af Gulvet taer,

|

Bevidner, han har lært at spare.Tode./.-2i6.

*Hans muntre Øiesyn bevidner Hjertets
Yveå.Faye.LitArb.1.44. Gud bevidnede
(Chr. VI: vidnede om^ sit Velbehag i

(Abels) Ga.yeT.Hebr.11.4. *Min tause Graad
bevidne skal min Kumm.ev.Heib.PI.96.
5) {som overs, af ty. bezeugen (opr. be-
zeigen^, vise) m. person som hensobj. : i ord
(sjældnere: ved miner, væsen olgn.) lægge
(en følelse) for dagen (over for en); for-

10 sikre; erklære; udtrykke, (især ommere
ceremonielle forhold), at bevidne denne Sort
af Vinens Misbrugere min fuldkomneste
FoTagt.Ew.'VIII.71. at bevidne Dem min
inderligste Deeltagelse i Deres Sorg.PJ.
Heib.Sk.I.172. FrSneed.I.S12. Giæsterne be-
vidnede os alle stiltiende den inderligste

Medlidenhed, med Haandtryk og Taare-
h\ik.0ehl.Øen.(1824).II..51. Hele Selskabet
samlede sig nu om (dem) for at bevidne

20 dem sit Biiald.Hauch.1.323. Jeg ønsker at

bevidne den, der har gjort det, min TH-
freåshed. Bergs. GF. II. 151. O Bevid-
nelse, en. flt. -r. vbs. til bevidne; især
mere konkr. til bevidne 2 ell. 3: (højtide-

lig) forsikring; vidnesbyrd. Eilsch.Term.

19. Ew.VI.106. Kongen (udtalte) sin Til-

fredshed (med kongerevuen) med de Ord:
„Tak, Børn! Jeg er fornøiet med Jer,"

hvilken Bevidnelse blev besvaret med
30 tordnende Hurraraab fra alle Struber.Da-

vids.KK.244. Samtidigt forvandledes den
haarde, kirkelige Straf, Bandlysningen,
mere og mere tU blot Skriftemaal, en
kirkelig Bevidnelse af, at Staten var i sin

gode Ret, naar den straffede. Troefei.ZIJ.
175.

II
skriftlig udtalelse; attest olgn. Gart-

neren . . fik af ham skriftlig Bevidnelse
om, at Melonerne . . vare komne fra Herre-
eaarden.jffOJ-wd. VIII. 242. Dokumentet

40 formulerer sig . . som en Bevidnelse af et

Skyldforholds Existens.iassew.SO.^fiS.

bevidst, adj. [beivescfj IIøysg.Anh.21.

{ænyd. d. s.; af ænht. bewist; jf. ty. be-
wusst)

\)(foræld.)bekendt;velkendt.(isæriforb.
være en bevidst^. Huad Ordet betyder, er

alle bevist: men huad mand skal kalde det

paa god Danske, tuifle mange paa.TTm^'.
Curt.4 73. Det er dig tilforn bevidst, hvo den

50 berømmelige Poet er, som disse Klage-
Breve haver å\gte\,.Falst.0vid.a3v. *er det

dig bevidst,
|
At over fire hundrede Ban-

ditter
I

. . indrykke
|
I dette Øieblik her

i Nea-pel? Ing.DD.I.207. || som bevidst,
som bekendt. Katolikkerne føre, som be-
vidst, alle Religionskrige med en fanatisk

R3iSeiiheå.PMøll.lI.23. smst.53. || attrib., i

best. f.: (den) bevidste . ., (den) ved om-
tale i det foreg. ell. ved sammenhængen be-

60 stemte ell. bekendte; omtalte; paagælden-
de; vedkommende, (spec. om hvad man
ikke ønsker at nævne: den ell. det, som du
nok ved („det, du ved nok") olgn. Levin.).

Høysg.S.21. *da Døttrene hun saae sig li-

ste ( Bag ud til Boltrepladsen — den be-
vidste. JSa^'^es.F.50 7. *han skulde føre

|
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Hen Elephanten til bevidste Sted,
|
Og

lade den forrette sit Behov.Oehl.A. 328.
Frøkenen kommer . . til at sætte den be-
vidste Person Stævne paa anden Tid og
Sted.Hostr.T.116. sj. i ubest. f. („en vis"):

først maa en af os hen til Vognen for at

hente en bevidst Flaske med lidt Styr-

kende (o: drikkevarer) i.Davids.KK.123.

2) (især CP j m. h. t. selviagttagelse (jf. Be-
vidsthed^. 2.1) om sjælelige tilstande: som
erkendes (især: klart) ved selviagttagelse (re-

fleksion); som kommer (klart) frem i be-
vidstheden, (mods. ubevidst, underbe-
vidstj. den klare, bevidste Tanke i Men-
neskets Siel.Mynst.Betr.1.3 7. en hende kun
halv bevidst, behagelig Overraskelse gjorde
hende endnu sraukkere.Hrz.EF.Sé. Derfor
yndes i Almindelighed heller ei en saa-

dan . . Dom, fordi Vedkommende nok kan
bemærke, at den bevidst eller ubevidst
indeholder en Satire over deres Dom.
Kierk.V.21. sjælelige Tilstande (betegnes)

som bevidste, naar Individet ikke blot har
dem, men (ved Reflektion) udtrykkelig er-

kender, at det har åem.Hag.1.446. \\ i forb.

som: det er mig bevidst, je^ er klar over.

det var ham halv bevidst, at der blev talt

lige ved Siden af ham. Gylb.TT.265. det
var mig ikke selv klart bevidst, at jeg el-

skede hajn.sa.KV.242. Den hele Scene .

.

var overhovedet slet ikke bleven ham he-
^n^.st. Pont. LP.VI. 148. \\ mig bevidst,
saaledes at jeg er klar over det; saa vidt jeg
ved. Jeg har aldrig skrevet noget imod,
hvad han har skrevet, saasom jeg, mig
bevidst, aldrig har læst Noget åeratachand.
O.II.172. 2.2) (m. aktiv bet.) om persoyi: som
ved selviagttagelse (refleksion) har erkendt no-
get; som er kommet til bevidsthed om
noget; i udtr. være (sig) noget bevidst, have
bevidsthed om noget: (jeg havde) uden maa-
skee selv at vide det, i det mindste at være
mig det bevidst, . . Tydsklands ypperste
Skuespillers Hiemmel for mig.Rahb.OS.lO.
*Knælende ned for sin Drot, fuldvel sin

Brøde heviåst.Oehl.L.1.151. (kragen) fryg-
ter ikke Rovfuglene, den er sig sin Styrke
heyiåst.Bogan.II.104. jf.: Hun vilde æng-
ste mig, hvert Øieblik vUde jeg blive mig
hende bevidst som en øm Tana.Kierk.IIi.
250.

II
være sig (selv) bevidst, kende sine

egne evner, sin aandelige tilstand osv. Suhm.
11.97. Et Menneske er ikke mere eller
mindre udviklet, eftersom han har en
større eUer mindre Masse Stof i sit Ho-
ved . . men eftersom han er sig dybere
og klarere bevidst.CTPetO.53. jf.: skulde
(gud) ikke være sig selv, og være sig os
bevidst? Mynst.Betr.1.37. || som har klar vi-

den om sig selv; reflekteret; selvbevidst.
*det bevidste

| Og ubevidste Publikum en
Stund

1 1 Manden og hans Storhed aanded
kxin.PalM.VI.282. ogs. om hvad der er ud-
tryk for en saadan egenskab: han (er) Ar-
tist som faa af de andre unge Lyrikere,
bruger Ord og former Rytmer med den

mest bevidste Kunst.Brandes.XV.88. især
nedsættende: *Feerne er døde — Englene
døde —

I

Vingerne faldne af den sidste 1
|

Vi er blevne saa underlig bevidste. -Kaa-
lund.394. en meget bevidst ung dame

j

2.3) (nu 1. br.) som paa et vist tidspunkt har
evne til (klart) at erkende sin (sjælelige) til-

stand (mods. bevidstløs^; som er ved (fuld)
bevidsthed. *Lad først ham komme til

10 Besindigheden I
|
Bevidst først skal han

bøde for sit Mord. Oehl.P.358. *Man saae,

at Will var end i Live,
|
Bevidst, men

stum. Winth.XI.204. jf. : Han blev sig do^
først ret bevidst (o: vaagen), da han saa
Smeden tage en ujævn og bugtet Retning
hen mod Døven.Schand.TF.1.92.
Bevidsthed, en. [be'vesd|he-'8] {af

bevidst 2, jf. ty. bewusstheit; i da. først i

slutn. af 18. aarh. (endnu ikke optaget i VSO.
io 1793); jf. TfF.V.106)

1) en ved iagttagelse og refleksion vunden
erkendelse (viden) (nu kun) m. h. t. ens
egne forhold, især sjælstilstande (samvittig-

hed); ofte m. præp. om ell. (nu 1. br.) af.

o Bevidsthed om Ont, hvor dybt . . ned-
trykker du Mennesket! Ew.IV.255. Der er
vel i Menneskets Hierte en Bevidsthed
om Gud, der er ogsaa en Bevidsthed om
Guds Lov.Mynst.Betr.il.16. Ræven hand-

30 ler . . uden Bevidsthed af Morallovens
Overtrædelser, naar han bider Deres Gæs.
Ing.EF.VIII.20. Heib.Pros.II.220. Bevidst-
heden af, at jeg egentlig Intet havde havt
at bekjæmpe, som var Talen værd.Winth.
VIIL221. CBernh.IV.31. Paul kom herved
for første Gang til Bevidsthed om, at hans
Fader sad smaat i det.Ooldschm.VIII.330.
*sære Kreaturer, . .

|
ethvert med den Be-

vidsthed at være Alvorsmand. Schand.SD.
40 79. I Bevidstheden af sine literære For-

tjenester og sit personlige Bekendtskab
med Holberg, ansøgte hun om dennes
BryUnpslegat. Bobé.B.86.

\\
(abs.) erken-

delse af sig selv (sine evner osv.); selvbe-

vidsthed. *I Krig først vaagner Manden til

Bevidsthed.Heib.FM.79. || ofte nærmende sig

bet: samvittighed. Men stille Lyst,
| Ea

reen Bevidsthed skaber i vort Bryst.-Ba^'-

ges.SkB.250. Du veed i din inderste Be-
50 vidsthed, at der er en Forskiel paa Ret
og \]ret.Mynst.Betr.I.26. Jeg har min gode
Bevidsthed og det er altid en lille For-
nøie\se.HCAnd.V.375. jf.: de Offrende (vil-

de) ikke mere . . havt nogen Bevidsthed
(Chr.VI: samvittighedj om Synder, naar
de eengang vare rensede. Hebr.10.2. f de.

som tale saaledes imod deres Bevidsthed
(o: mod bedre vidende).Ew.VIII.221.

2) indbegrebet af alle de sjælelige til-

60 stande og virksomheder, som individet

ved selviagttagelse og refleksion (tyde-

ligt) erkender, at det har. *Du, mørk
som Drøm, skjøndt som Bevidsthed klar,

|

Tilslørte,underfulde 'Nat.PalM. JJ.209. Hj er-

nen er Sædet for Bevidstheden; naar Hjer-
nen dør, da udslukkes Bevidstheden.

O



587 bevidstl«« Bevilling 588

Bloch.Dn.47. Ordet Bevidsthed (bruges)

ikke blot tU at betegne den indre Op-
træden af vore Fornemmelser, Forestil-

linger og Følelser, men ogsaa Selvbevidst-
heden, den mod (disse) rettede Opmærk-
somhed.Hø/fd.Psyk.84. det staar for min
bevidsthed som det skrækkeligste jeg no-
gensinde har oplevet

j
jf.: jeg tror dog,

at Parlamentarismen trods alle sine Ulem-
{)er er den eneste Statsskik, som nogen-
unde passer for vor Tids politiske Be-
vidsthed.Sc/iawd.0.II.58. Brandes.III.295.
En Virksomhed (kan) foregaa under Be-
vidsthedens Tærs'kel.Høffd.Psyk.HOa.

jf. Jesp.Nut.171f. \\
(mods. Bevidstløshed

j

i udtr. være vea (fuld) bevidsthed,
komme til bevidsthed(en), tabe be-
vidstheden, (jeg drak) saa meget Punsch,
at jeg tabte Bevidstheden og vistnok
maatte bæres i Seng.Schand.0.1.53. || ssgr.

(især filos.): Bevidstheds -fænomen (Høffd.
Psyk.l), -må\io\å(Brøchner.TV. 34), -kreds
(PMøll.II.228), -\\\(TroelsL.YI.32) ofl.

bevidistles, adj. [be'vesd|lø's] {<VSO.
1793; efter ty. bewusstlos (af subst. be-
wusst^; ilS.aarh. anvendtes iølesløs) i) som
ikke har nogen (klar) bevidsthed (2). Det
er ikke en blind, bevidstløs Kraft, som
virker giennem det Hele. Mynst.(MO.).

\\

nu næsten kun for at betegne en forbigaaenae
tilstand, især af sygelig art: afmægtig; be-
svimet; bedøvet olgn. *Din Svend er ikke
død; men kun \)evxåsi\øs.Meisling.DE.122.
Al Lidenskabens Beruselse suger jeg . .

lidt efter lidt ind, indtil jeg ved denne
langsomme Nippen bliver næsten bevidst-
løs drukken.Zterfc.JJI.259. Den Fjerde var
bleven liggende ved Bordet, tilsyneladende
bevidstløs efter Slaget med Mjødkanden.
Etlar.QH.11.151.

||
(sj.) hvis opmærksomhed

er (aldeles) bortvendt, han var flittig, havde
denne Evne til at gøre sig bevidstløs for
alt andet end . . hans Arbejde. iCLars.Icc.

30. 2) (mods. bevidst 2.2; sj., nu næppe br.)

ubevidst; naiv; ureflekteret, den be-
vidstløse Kunst gaar altid noget videre
end den he\\åste.PMøll.II.401. O -hed,
en. 1) [1] Børn, der i deres tidligste Aar
allerede vare ude af Bevidstløshedens Nat,
og paa hvis Vugger allerede Tankens
klare Dagslys strdi^eåe.Hauch.iy.l64. nu
næsten kun om forbigaaende (sygelig) til-

stand: han faldt af den ene Bevidstløshed
i den anden.CBernh.V.219. JakKnu.A.273.
2) (sj., nu næppe br.) til bevidstløs 2. den
grammaticalske Underviisning (bidrager) tH
at hæve den almindelige Bevidstløshed i

vor Haandtering af Sjproget.Eeib.Pros.VI.
316.

bevikle, v. [be'vegla] -ede. vbs. -ing
(s. d.). (efter ty. bewickeln; især 13 ell. fagl.)
omvikle (med en traad olgn.). et Vindsel,
der bevikles med Traad, Silke eller åes-
]ige.n:rz.D.II.211. *med Straa man . .

|

Varmt bevikler Gadens Post.Bosenhoff'.D.
23. Saandgern.350. jf. : *Vaaren, ung, be-

vikler
I
Dem (o: søjlerne) Aar ud, Aar ind

I

Med Roser og Amikler.Winth.III.246.
BeTikling:, en. flt. -er. vbs. til bevikle;
ofte konkr. (fagl): det, der vikles om noget
de forskellige Flintsager . . med deres Træ-
skafter, Beviklinger med Skind o. l.Soph
Mull.V0.26. JVJens.NG.61. AKohl.MP.IIL
94. Beviklingen (af en Elektromagnet).
TeknMarO.

10 bevilffe, v. [be'vil'qa, -ivel'qa] (sjæld-
nere: h6villigc.Holb.DHJ.813. Brandes.XJ.
166). præt. -ede; imp. bevilg ell. (sj.) be-
vilge (Pamela.1.324; jf. EJessen.Gram.123).
vbs. (1. br.) -else (VSO.) ell. -ning, se Be-
villing, {ænyd. bevil(li)ge; ligesom sv. be-
vilja af mnt. bewilligen, bewillen (se Be-
villing), ty. bewilligen; egl.: gaa ind paa
(ens vilje); jf. indviT(li)ge) 1) f i alm.: er-
klære sig villig til eU. enig i noget. Ju-

20 das, som tænkte, at de kunde . . giøre dem
gavn i mange maader, bevilgede (1871:
gik ind paaj at giøre fred med dem.2Makk.
12.12(Chr.VI). Raadet meenede . . at Steen
Sture skulde stævnes til at møde for at
forhøres, hvilket Kongen heyHligede.Holb.
DH.I.813. *naar Schoubynachten] Bevilger
vore Vilkaar, vi oplade

|
Ham Fæstningen.

Bahb.Tord.76. 2) (især emb.) nu næsten kun
om offentlig myndighed (navnlig statsmyn-

30 dighed) og især om tildeling af pengemidler

:

svare ja til en bøn ell. ansøgning; tillade;
tilstå a ell. tildele noget (en rettighed, en
pengesum olgn.), hvorom der ansøges. Min
allerkiæreste Pamela, bevilge mig denne
min indstændige BegiæTmg.Pamela.1.324.
i deres Ansøgning findes saadanne Moti-
ver, som mueligt kunde bestemme Deres
Kongelig Majestæt til allernaadigst at be-
vilge dem den ansøgte Fritagelse.Storøjse.

40 IV.38. *Han i en Maaned ei tør tænke
paa

I
At svælge andet, end hvad Doctoren

I
Bevilger ha.m.Storm.(Bahb.LB. L603).

Kongen har bevilget ham en Pension,
et Privilegium. 7S0. Chefen har bevilget
Soldaten, at reise bort paa nogen Tid.
smst. Denne Knælen bagefter (o: efter al-

tergangen) havde især tiltalt den unge
Comtesse. Hendes Fader fik snart den
hele Viis indført i sin Sognekirke; Bi-

50 skop anbefalede, Cancelliet bevilgede./Sifefe.

IL154. Han lønnede Stykket med Haand-
klap, lod Forfatteren kalde til sig og be-
villigede ham en for den Tid betydelig
Aarpenge. Brandes. Volt. 1. 113. rigsdagen
har bevilget en stor sum tU værkets ud-
givelse

I

han indsendte et andragende til

de bevilgende myndigheder I jf.:
*Den Frihed, Masken fordrer og bevilger,

I

Den lader Ordet flyve som en Fjerboldt
60

i
Fra Mund tU Mund.Jffr2r.XJJ.53. (spøg.:)

det eneste Stearinlys, der er blevet En
bevilliget (paa et hotel).Brandes.XI.166.
Bevillms? en. [beivil'en, -'vel'eii] (nu
næppe br.: Bevil(g)ning. DL.

3

—16—15—1.

Holb.Heltind.1.342. MO. Kierk.VI.357).
flt. -er. {ænyd. d. s.; fra mnt. bewillinge
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(af bewillen, se bevilgej; især emh.) som
vbs. til bevilge, især dog mere konkr.: sam-
tykke (især af en statsmyndighed); tilla-

delse; (jur.:) privilegium ell. dispen-
sation. Og maa hun ikke gifte sig igien

uden Kongens synderlig Bevilning-Di.
3—16—15—1. (kongen) udvirkede dertil

(o: til universitetets stiftelse) BevUning af

Pave Sixto.Holb.Dn.L730. Abel havde
erhvervet Stændernes Bevilling paa, at

hans ældste Søn skulde succedere ham i

Riget.sm8f.5i9. *han Bevilgning tager
|
At

vies af, hvad Præst han vil.Wess.195. jeg
(har) anvendt al muelig Fliid for at erfare,

om jeg . . kan give min medicinske Be-
vUgning tU den tilstundende Gaaseæden.
Tode.ST.II.68. intetsigende som en Be-
vilgning paa (nu alm.: ai) en Ansøgning.
Kierk.VI.857. Kongen meddeler . . saa-

danne Bevillinger og Undtagelser fra de
nugjældende Love, som ifølge hidtil gjæl-

dende Regler have været i Brag.Grundl.
(1849).§32.

II
spec. : tilladelse til at drive for-

retning, teater olgn. Høysg.S.198. under 2den
April 1863, erholdt den samme Mand Be-
villing paa Oprettelsen af et Folketheater
iK\øhenha.yn.Heib.Pros.VI.444. de sædvan-
lige kortvarige Bevillinger paa at opføre
Skuespil hvorsomhelst, smst 445. Jeg er
Grønthandlerske og har Bevilling paa
T)etailhandel.Schand.BS.400. Jonas skulde
drive Apotheket . . Hans Lyst havde væ-
ret Søen. Saa gik han til Søs — kom hjem
— solgte sin Bevilling.J>rac/im.ilf.85. H (po-

lit.) pengebeløb, som ved lov (paa finansloven)
bevilges til bestemte udgiftsposter (finansbe-

villing). Hvert Foraar, naar vi nærmer os
den 1ste April, begynder man at sammen-
ligne, at veje; Bevillingerne lægges paa
den ene Vægtskaal, Provisoriet paa den
anden. Hørup. II. 36. hertil Bevillings-lov

(Grundl.(1915)§47), -myndighed (Sal.UII.

145), -ret (IIørup.II.51) ofl.

I. bevinde, v. præt. -vandt; part. vun-
det, (fra ty. bewinden ; nu næppe br.) d. s. s.

he\Me. Moth.V200. Et med Sølvtraad be-
vundet Kaardefæste.ySO. MO.

II. bevinde, v. bøjning som I. bevinde.
(ænyd. d. s.; egl. sa. ord som bevidne, idet

vidne og vinde allr. i æda. blandedes sam-
men; foræld.) d. s. s. bevidne. *Det er be-
vundet for Retten af Dannemænd, seer
jeg,

I
At Bonden har skjellig Grund til

at Msige.Hrz.XI.56.
tP bevin^e, v. [be'veii'a] -ede. (Jf. ty.

befliigeln; vist dannet af bevinget; kun i

overf. bet.; især poet.) 1) (jf. bevinget 2.ij

faa til at bevæge sig hurtigt og let,

ligesom paa vinger, (jeg) bevingede mine
Skridt, men da jeg var ganske nær Dø-
ren, gik jeg sa.gte.HCAnd.1.351. *Musiken
toner: Arm i Arm sig svinger

|
Det lette

Par hen ad det glatte Gulv; . .
|
Dem

Kjærlighed og tynde Sko hevinger.PalM.
1.6. han stormede afsted bevinget af Ræd-
se\JVJens.Br.44.

jj
(billedl.) *selv bevin-

gede hans Iver Skiebnens 'Pvl.Bagges.NbW.
27.

II
m. h. t. meningsytringer olgn. (jf be-

vingede ord^; give udtryk; bringe til

andres (ell. manges) kundskab. *Hørl
Jubelen bevingesl

| See, tusind Hænder
hilse mUdt,

|
Og tusind Flag der svinges.

Holst.IV.33. 2) (jf bevinget 2.2; faa til

at løfte sig til højere ell. ophøjede tanke-

ell. især stemningskredse ; give aandelig flugt

10 ell. løftethed. *Bønnens stærke Daab,
|
Som

lutrer hver Længsel, bevinger hvert Haab.
SalmHj.441.2. Det biergige Land . . be-
vinger Indbildningskraften, hæver Sielen
til store Følelser. Engelst. Nat. 32. denne
Musik, der vist ikke er god, kan løfte og
bevinge mine FølelseT.Hrz.XIII.238. (jf.
bevinget 1 :) at bevinge sin Aand, og for-

lade 3oråen.Basth.Tale.(1782).72. CO be-
ving^et, part. adj. [be'veii'gf] {jf. ty. be-,

20 gefliigelt; se bevinge; især poet.) 1) for-
synet med vinger. vAph.(1764). da lod
sig et skrækkeligt bevinget Uhyre tilsyne.

Bagges.NK.lO. *Nu hver Fugl, saa let be-
vinget,

I

Høit sig op mod Himlen svin-

ged. Oe/ii.X.I.I44. en bevinget qvindelig
Figur med Hjelm paa 'Roveået.Kierk.1.371.

en Fugl under Himmelen kan føre Røsten
frem, og den Bevingede (Chr.VI: den, som
haver vinger) bringer Ordet \iå.Præd.l0.20.

i) (jf bet. 2.2:) Slowacki (er) Paafuglen blandt
Polens bevingede Aander. -6randes.X^63.

ti

om hvad der ligner vinger, (asketræets)

)evingede Frugter føres af Vinden trindt
ovakTmg.CVaupell.S.85. (jf.N'mgefiugt). 2)

overf. 2.1) (jf. bevinge l) hurtig (og let);

rap; ilende, (jeg) Uede med bevingede
Fjed gjennem Haugen.J5iic^.JI.i54. Grylh.

(1849).IX.198. 11 om en rapt og kvikt frem-
ført (rammende) bemærkning: ingen Murat

40 (kunde) hurtigere og tapprere hugge ind
med sit Kavallerie, end (Kamma Rah-
bek) med sine bevingede Vittigheder faldt

os i Yl2inken.0ehl.Er.I.215. || bevinget ord

{efter ty. (bogtitel) gefliigelte worte, der

igen er overs, af gr. (Homer) épea ptero-
enta, hurtigt (fra læberne) flyvende ord; se

Arlaud. 41) almindelig kendt ord ell.

talemaade, især om saadanne, hvis ophavs-

mand ell. litterære oprindelse kan paavises. Be-
50 vingede Ord.Arlaud.(bogtitel.l878). Drachm.

LK.31. JLange.BM.II.70. „Nu ville vi

alle spare .
." det havde nu kun været

et bevinget Oxå.Leop.HT.47. 2.2) (jf. be-
vinge 2; især poet.) som bevæger sig t højere

tanke- ell. især stemningskredse, bæres (højt)

af en stemning olgn.; højtflyvende; højstemt;
„løftet." *Nu taler han bevinget, varmt.

I

Alt, hvad hans Sjæl bevæger,
|
Fra Læ-

ben strømmer jevnt og smxikt. HolstJV.
60 128.

CP bevirke, v. [heWirg9]''-tde.^'{fra''ty.

bewirken; „Forekommer ikkun sielden."

VSO. jf. Levin.; nu ret alm., især m. at-

sætn. som obj) 1) (nu næppe br.) om per-

son: ved virksomhed fremkalde et vist (indi-

rekte, men tilsigtet) resultat; tilvejebringe;
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istandbringe; udvirke (ved anmodning,
overtalelse osv). jeg har hentet hende til

Staden, for at bevirke en Foreening, som
Sir A. hindrede af slette Hensigter.ToÆe.
S.97. Han forlangte tillige i dette Testa-
ment at begraves . . paa en fri Plads i

sin egen Have, hvilket Theodor ogsaa
bevirkede ved at betale meget for Tilla-

delsen.Hauch.III.435. jf.: Jeg har bevir-

ket, at Løjtnanten bliver behørig afstraffet.

Hostr.G.157. H (sj.) udrette direkte; udføre.
KSelskSkr.III.307. *Du virked meget, det
er vist; dog Alt

|
Kan ei bevirkes af en

enesie.Haucli.DV.1.84. En guddommelig
Forvandling (o: guldmageri) , bevirket i

Prag i (kejserens) Nærværelse.Jfawc/t.JJJ.
89. jf.: *Jeg byder Dig, af al Formuen,
. .

I
Bevirke Dit (o: gøre dit til), at Kun-

stens Stemme . .
|
Til Slutning ei forsvin-

der i
I

Min elskte danske Poesie.jBTrz.D.

111.67. 2) være ell. blive aarsag til; frem-
kalde; foraarsage; volde, de Klræfter
. , som bevirke Legemernes indvortes
Forandring.j0rsi.7IIJ 5^. PMøll.II.138. vor
Samtale igaar har bevirket et Vendepunkt
(9: omslag) i min Skiæhne. Gylb.KV.196.
Jeg unddrog mig hendes Kjærtegn; blot
Synet af hendes Legemsbræk bevirkede
Væmmelse, BerørelsenForbittrelse.-fia^'^'er.

1.13. Storm og Højvande falde sammen
og bevirke Spnngtlod.Goldschm.VI.434.
den stærke Sindsbevægelse . . havde be-
virket en Forandring i hendes Sygdom.
JPJac.II.357. den Omstændighed, der be-
virkede, at han blev til en energisk og
lykkelig Mand.Drachm.SS.SS.
Bevist, et, t en (DL.3—19—10. Holb.

NF.IL44. Leth.(1800).312). [be'vi-'s] Høysg.
AG.40. flt. -er ell. f d. s. (JSneed.II.417.
Oehl.Levnet.II.385). (ænyd. d. s.; fra ty. be-
weis; jf. bevise) 1) (jf. bevise 1) redegø-

relse for, at et vist forhold if. fornuftslut-
ning med vished (ell. sandsynlighed) godtgør
sandheden, rigtigheden ell. virkeligheden af
noget; overbevisende grund; argument. Den
anden Beviis (paa, at jorden er rund) ta-

ges af Solens og Maanens Formørkelse.
Holb.Er.IIl.5. Jeg var . . bleven saa vant
til at erkiende de mathematiske Bevisers
uovervindelige Styrke.JSneed.I.316. han
skulde giendrive Beviser, som han ikke
engang ioTstod.Ew.VI.253. Tanker over
Muligheden af Beviser for Menneskets
Vdødelighed.PMøll.II.199. (det) maa være
et slet Beviis, der ikke først og fremmest
overbeviser den, der fremsætter det.Kierk.
11.153. give, føre bevis for en paastands
rigtighed; klare, tydelige, afgørende be-
viser osy. ^('^ios.;^ direkte, indirekte bevis
ofl. i

SaVIII.145. ogs. jur. (jf. bet. 2). smst.

2) (jf- bevise 2) forhold, ting, handling,
udsagn olgn., hvoraf man med vished ell.

sandsynlighed kan drage en vis slutning;
kriterium; (sikkert) vidnesbyrd; især m.
præp. paa, for ell. f af. I mit Lønkammer
. .^ergetihemmeligt Skab^. . der ligge Be-

viserne for min største Synd.lng.EM.IIL
147. Man saa ved denne Lejlighed et ret
talende Bevis paa, hvor tilbøjelige Folk
ere til at forene sig med det sejrende
FsiTii.PMøll.II.31. Imidlertid bliver det
altid et tvivlsomtBeviisforVerdensUgude-
lighed, at den leer af en Opvakt.Jfterfe.

VII.494. *0g Kjærlingen gik i Gaarden
ud foruden Strømper og Skoe,

|
Og det

10 var nok Beviser paa, at Kjærlingen var
en So.ABecke.P.7. (et) Bevis for Bønders
og Præsters aandelige Standpunkt.^raw^ies.
X.333.

II (jf. ogs. bevise B) om handling
olgn., som er udtryk for et vist forhold (især

en persons følelser). Det er klar Beviis
paa din Troeskab mod mig.Holb. Tyb.V.3.
jeg (vil) efterlade denne Mand et Beviis
af min 'RQiia.gte\se.JSneed.IX.108. giver
dem Beviis paa Eders Klierlighed (Chr.VI:

^ beviser eders kierligheds . . beviisningj.
3Cor.8.34. Det gjelder da om at give et

. . slaaende (o: overtydende) Beviis for, at

De uigjenkaldelig har brudt med Deres
YoYi\d.Hauch.VlI.313. han fik overrakt et

guldur som et synligt bevis paa den ag-
telse, han nød i byen

\ ||
(jur.:) intfi-

rekte Bevis ell. Indiciéhevis.SaU±11.147

.

forbryderen nægter endnu, men politiet

har fældende beviser i hænde imod ham
\

30 3) skriftlig bevidnelse; skudsmaal; attest;
kvittering olgn. (han) holdis fra Sacra-
mentet, fordj hånd ikke skaffer Bevis om
sit Liv oghevnet.DL.2—9—33. JJuel.458.

At give Een Beviis for betalt Rente.FSO.
*lad mig see Beviset

|
For at du virkelig

skal ind i Paradiset.irei6.Poef.X187. Stats-

gældsbeviserne . . lyder paa Ihændehaver.
BerlTid.^^/el918.M. politimesteren gav mig
et bevis for, at jeg havde været i byen

|

^ o Bevis-, i ssgr. til Bevis i (og (især jur.)

2). -byrde, en. (efter lat. onus probandi;
jfwr.) pligt til at fremskaffe bevis (for retten).

ASØrsted.(JurArkiv.IV.100). Lassen.SO.97.

jf: Bevisbyrden paahviler i hvert Til-

fælde dem, der appellere til immaterielle
Aarsagers lndgrihen.Høffd.Psyk.H6.
bevise, v. [be'vi'sa] bevise. Iføi/s^.il6r.

17. -te, t -ede (Holb.DH.II.488). vbs. -ning

(s. d.); jf. Bevis. {glda. d. s.; fra mnt. be-
50 wisen)

1) ved fremdragelse ell. anførelse af visse

kendsgerninger (ogs. ved edsaflæggelse olgn.)

godtgøre sandheden (rigtigheden olgn.) af
noget; skaffe ell. føre bevis (1) paa ell.

for; godtgøre. Tvistis der om Barn var
levendis født . . da bør sligt med trofaste

Vidner at laeYisis.DL.5—3—31. (han blev)

krafteligen beviist at være (1907: bevist

som) Guds Søn efter Hellighedens Aand
60 ved Opstandelsen fra de I>øde.Rom.l.4.

Jeg har jo beviset, at Justiniani Ord er

for mig.Holb.Kandst.V.3. *Det hielper ei,

at jeg med Suk og Taarer
|
Og Eed be-

viser min Uskyldighed.OeRZI.^6. Molb.
DH.II.384. *Men er mit Digt en mathe-
matisk Bog,

|
Som skal [bevise Noget.
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Seib.Poet.L373. nu skal jeg bevise Dem
min Uskyldighed saa klart som at to og
to er fem.smst.397. Hvem der er Mo'r til

et -Barn, sér De, det kan hevises.Hostr.E.
III.11. bevise sit alibi, se Alibi

||
(talem.)

Den, som beviser for Meget, beviser Intet.

Mau.783. Molb.NTidsskr.1.175.
\\

(talespr.;

gldgs.) bevise en noget over ell. (nu
næppe hr.) bevise en noget paafj/.JPJac.

af Guds lAQQmgheå.DL.2—9—11. *TM
først sig beviser det danske Mod,

|
Naar

Døden begynder at kvyste.Blich.B.IL113.
m. præd. olgn.: Og jeg vil bevise mig stor
og bevise mig hellig, og jeg vil give mig
tiUijende for mange Hedningers Q\n.Q.Ez.
38.23. indtil sit Yderste har han beviist
sig som en Fader imod miglEtv.IV.271.
Horreb.II.235. jf.: hvo er som du, herlig

1.221), bevise en paastand (især en beskyld- lo beviist i Hellighed.5ilfosJ5Ji
ning), der bestrides af den person, den er

rettet imod; overbevise om. aldrig nogen
Siæl skal kunde bevise mig over, at have
jaget en Hare paa Herrens Gods.Holb.Jep.
11.2. At bevise een et Skielmstykke over.
VSO. Vil De beskylde mig for ulovlig
Lægepraktis, saa maa De bevise mig det
over.Hostr.DT.75. Baud.KK.137. Hun lo

og disputerede med kraft; hun beviste

beviselig, adj. se bevislig. O Bevis-
forelse, en. „Du antager uden alt Be-
viis, at Musiken blot er en Sandsenydelse."— „Jeg mener, at derfor vel ikke be-
høves nogen Beviisføreise. Musiken mod-
tages med Sandserne".ØrstIJJ.69. Beviis-
førelsen for Guds Tilværelse.Kierk.IV.407.
Pont.LP. VI1I.134. især jur. : Sal. II. 1001.
O -gmnd, en. (dannet afEilsch.; 1. br.) sæt-

dem bægge to over, men de vilde ikke 20 ning ell. forhold, hvorpaa et bevis grunder sig

;

vedgå deres nederlag og kom igen.Hjortø.

SJ.12. jf.: det er ude imellem os . .ifald
Du ikke beviser disse to gode Venner
over, at Du er en ærlig KaLrl.PAHeib.Sk.
1.229.

2) tjene som bevis (2) paa. *Det mind-
ste, hånd har skabt, er stort

|
Og kand

hans Magt bevise.Brors.74. min Gave skal
beviise ikke min Formue, men mit Hierte

argument, jeg kunde . . i faa Ord foreene
alle de Beviis-Grunde, som jeg i det fore-
gaaende vidtløftigere havde forklaret.
Eilsch.PhilBrev.vi. Eio.VII.54. især jur.:
Sal.II.999. -kendelse, en. (jur.) en af
dommeren i en civilproces truffen foreløbig

afgørelse af, hvad der skal bevises, hvem be-

visbyrden paahviler olgn. Sal.II.1003. GJ

kraft, en. gyldighed som (tilstrækkelig)

NordBrun.TT.64. *Som Blodet
|
Beviser 30 bevisgrund. At dette saaledes fandt Sted,

Mordet, saa beviser Pilen
|
TUlige Gier

ningsmanden.OeRP.3,!J7. den fundne hånd
ske beviser, at forbryderen har været
inde i huset i jf. (poet.; sj.): *Hvis det
beviser (0: er tegn paa, at man er) Odin,
at han eenøiet seer,

|
Da est du selv Hær-

fader; thi du har ikke fieer.Oehl.HK.104.

3) GJ lægge et vist (især venligt) sindelag

for dagen (ved handling, sjældnere ved ord);

kunde Modstanderne ikke nægte ; men de
vilde tilintetgjøre Forsøgets Beviiskraft.
Ørst.VIII.S. Kierk.XIII.162. en Erklæ-
ring . . som i historisk Beviiskraft har
ligesaa meget eller ligesaa lidet at betyde
som hiiD..Allen.I.64.

bevislig, adj. (sj. beviselig. Holb.DB.
1.2. jf. Saaby.'') [beivi-'s(8)li] adv. d. s. ell.

(t) -en. {ænya. d. s., fsv. bevisuker; fra mnt.
især m. hensobj.: lade (en) t;e<Zer/'are s 40 bewishk) som der kan føres bevis for.
(noget); gøre (noget) imod (en), de be
viste mig Ondt for Godt.Ps.109.5. *Min
Sjæl, om Du vil nogen Tid | Din Gud i

Sandhed prise,
|
Da bør Du, af al Magt

og Flid,
I

Ny Lydighed bevise.Am^o.^85.
Jeg tacker Herren, at hånd beviser mit
ringe Huus den Ære.Holb.Jep.III.3. hånd
vilde gierne giøre hans beviiste Godhed
og Veldædighed kundt for alle.Falst.Ovid

Den, som antager (som fledføring) nogen
Mand, eller Qvinde, er pligtig at svare til

deris bevislig Gielå.DL.5—1—12. Jeg
veed hvo der har forhaanet mig, men det
fattes kun at giøre det beviisligtf,//". be-
vis\iggøre).Holb.Bars.(1731).V.2. det er
en . . juridisk Regel, at den mildeste og
billigste Fortolkningsmaade altid bør an-
tages, hvor en dobbelt er mulig, og hvor

128. (han) ILlte for at bevise ham sin Tak- 50 den værste ikke er bevislig eller bevist,
Hemmelighed i de varmeste Vdtrjk.Ew
VI.119. (han) beviiste samme Redebon-
hed imod alle Aretes YeTmer.sa.(1914).I.
79. *Saa vil jeg ei med Ord . .

|
Bevise

Jer min Troskab, men med B&adlOehl.
Tieck.II.75. De kunde bevise mig en
Tjeneste, ved at gjøre Ende paa et Liv,
som jeg torsigter.Ing.EF.I.210. Schand.IF.
154. jf. (sj.): efter mange aar kom jeg.

PAHeib.TJS.361. han var dømt fredløs,

som beviislig Deltager i Kongemordet.
Ing.EM.III.205. Videnskaben om det
Bevislige. (xoWsc/im. IF. 59. || som adv. man
kan beviisligere (0: med større sikkerhed)

sige, hvad virkning der følger paa en
Drik Brendeviin . . end hvoraf samme
Virkning egentligst og nærmest kommer.
Høysg.S.108. ('Attnden^ havde bevislig en Nat

og beviiste (1819: for at bringe^ almisser 60 været henne hos en Forpagter . . og bidt
og gaver mod mit tolk.ApG.24.17 (Ghr.VI)

4) (nu næppe br.) bevise sig, f bevises,
lægge sig for dagen; vise sig (paa en
vis maade). om disimidlertid ingen kiende-
lig Forbedring bevisis, da skal Præsten
siden ved Navn udelukke samme Person

endel af hans Faar.GoZdsc/im.FJI.J 05. Disse
Søer har bevislig ved Istidens Slutning
dannet en Havarm.Frew.DiV.45. (sj.:) Han
vil betale alt hvad der beviisUgen (o : med
juridisk gyldigt bevis) bliver irævet.FjSO.
G) bevislig-g«re, v. [-igo-'ra] (1. br.;

Rentrykt 27/13 1919 88
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„I Lovsproget".ilfO.^ føre ell. skaffe bevis

(1 ell. 2) for; gøre indlysende. Olufs.NyOec.
1.24. og anseer jeg den som min lovlige
Ejendom, indtil nogen Anden beviislig-

fjør
en gyldigere Kå\omsi.Blich.(1846).

1.228. saadanne Kvinder (maatte kun)
handle, naar de kunde bevisliggjøre, at

Varerne vare deres egne.KrErsl.DM.92.
-hed, en. flt. (kun i bet. 2) -er. I) QP den
egenskab at være bevislig.Høysg.lPr.6. VSO.
MO. 2) (nu 1. br.) d. s. s. Bevis (1 ell. 2);
især (jur.) i flt., om dokumenter olgn. (jf. Be-
visning 1^. hvis hånd da ikke vil møde,
da skal Dommeren efter fremlagte Breve
og Bevisligheder i Sagen dømme.Di.i

—

4—30. Jeg torde ikke . . vove mig til at

sige at (de) vare Skiøger; thi BeviisUg-
hederne, som udfodres for Retten ere
alt for steTke.Holb.Bars.V.7. *Til klar
Beviislighed herpaa

|
Jeg eder skal for-

tælle,
I

Hvad jeg har fristet selv i saa
|

Bedragelig TiUælde.Falst.160. Tag de
Satans Documenter med dig . . Nu maa
du selv passe paa dine Beviislighederl
Ing.EF.VlI.167. Hauch.V.307. saadanne
personlige Fornemmelser kan man ikke
tage Hensyn tO. Du maa komme med
rigtige— saadan juristiske Beviisligheder.
Hostr.NF.24. Et Slag i Bordet er intet Ar-
gument . . der skal, om jeg saa maa ud-
trykke mig, mathematiske Udviklinger og
filosofiske Bevisligheder til.Schand.AE.70.
Beyisning, en. flt. -er. {glda. d. s.;

vbs. til bevise; nu næppe br. undt. som
sidste led af ssgr.) 1) til bevise 1. en
Litteraturgreen . . som under Gransknin-
gens og Beviisningens Vanskeligheder
tidt fører en tung, indviklet StiH.MHamm.
FK.61.

II oftest (mere konkr.) d. s. s. Bevis
^1 og) 2 (jf. Bevislighed 2). da kand det
TUbud ej siden tiene tU nogen Bevisning,
at hånd er skylåig.DL.1—15—3. naar det
kommer til Proces, enddog den Søgende
der fremlegger sine Bevisninger.srøsf.i

—

5— 7. Kommer hid med Eders Sag, . .

kommer frem med Eders stærke Beviis-
nmgeT.Es.41.21. Det christelige Evange-
lium . , støtter sig ikke paa uvisse Rygter,
paa tvivlsomme Vidnesbyrd, men det er
stadfæstet afklare BeyiisnmgeT.Mynst.Betr.
1.269. Mart.EthikS.1.386. et Kjendetegn
paa det Gode . . en Beviisning for, at det
virkeligen kom herovenfTa..Kierk.IV.33.

jf.: *Retten haver ingen Gænge,
|
Al Be-

viisnings Lys er slukt.^m^o.i^7. 2) til

bevise 3 (jf. Gunst-, Æresbevisning^.
Herre! efter alle din Retfærdigheds Be-
viisninger, lad dog din Vrede og din
Harme vende sig hort.Dan.9.16. man lod
(dem) tee stor Æres BevisnmgeT.Holb.Hh.
1.273. store Beviisninger af Miskund-
hed og FoTSOTg.Balle.Bib.I.121. NBlich.SL.
7. G) Bevis-sted, et. et til bevis for en
sætning, en lære olgn. anført sted af et skrift,

som der kan tillægges afgørende vægt. Her
har en selvbeskikket Apostel fundet et Be-

viissted for at han var et Guds udvalgte
Reåska.h.Kierk.V.108. Han udtaler aldrig en
Almensætning uden at belægge den med
en halv eller hel Snes Bevissteder.^ra«-
des.XV.268.

Cl bevogte, v. [beivcogda] -ede. vbs.

-ning ell. (sj.) -else (VSO. Saaby.''), (ænyd.
d. s.; jf. mht. bewahten; sml. bevaage)
1) have sin opmærksomhed skarpt (og sta-

10 dig) rettet imod noget, med den hensigt (det
hverv) at hindre det i utilbørlige handlinger,
udspejde det olgn.; give agt paa; holde
vagt over (og tilsyn med). *jeg veed, at
hundred Øine leies

|
Til at bevogte mig.

Molb.DC.2. paa sin Herres Befaung be-
vogtede (han) ethvert af Hertugens Skridt.
Ing.EM.III.139. e. br. \\ især om (væbnet)
vagt olgn., der skal formene uvedkommende
adgang ell. hindre en fange i at undslippe.

20 Oprørerne . . bevogtede Stadens Porte at
in^en kunde komme ud eller inå.Wand.
Mtndesm.1.384. *Man gav mig Lov til at

besøge dig, | Endskiøndt du strengt be-
vogtes af en Flok

|
Bevæbnede. Oe/iZ.Z.85.

ApG.25.4(Chr.VI afvig.), (han lod) ham øie-

bUklig under stærk Bevogtning føre
til Haraldsborgs faste Forbrydertaarn.Jn^'.
EM.III.176. 2) med agtpaagivenhed søge at

beskytte, bevare ell. forsvare noget; vaage
30 over; holde vagt over; især om (væbnet)

vagt(hold). bevar mig fra en ugudeliges
hænder, bevogt (1871 : bevar^ mig fra en
fortrædelig mand. Ps.140.5 (Chr.VI). Salm
Hus.311.1. (man) har holdt 3 å 4 (hyrder)
til at bevogte alle Slags Creature.Oeclfa^',
V.271. give Gud, at hellige Engle maae
bevogte ethvert af dine Trin.Ew.VIII.81.
(kongen) besluttede . . at bruge større For-
sigtighed . . og lade sig med Omhu be-

^ vogte ved Nat og 'Dag.Molb.DH.II.383.
Den store Konge havde talrige Skatte at
bevogte. ilf^ns^. Tale. (1828). 7. Væbneren
(satte sig) paa Steengulvet, for . . at be-
vogte sin Herres Søvn til det dagedes.
Ing.EM.I.90. Man har gjengivet den græ-
ske Geistlighed Bevogtningen af den hel-

lige Gray.Goldschm.BlS.IIl.310. de vigtig-

ste havne bevogtes af krigsskibe
|
O Be-

vogter, en. 1) til bevogte 1. *Der er Be-
50 vogtere posteert ved Laagen

|
Og langs

med IiayemuTen.Hrz.XV.134. de stode ved
Himlens Port og Engelen, Indgangens Be-
vogter, spurgte.ircZwd.yj.i54. Natten til-

forn var det lykkedes (fangen) at skuffe

sine Bevogteres Opmærksomhed, og und-
slvppe.Etlar.GH.II.3. 2) til bevogte 2. MO.
overf.: Legemsøvelser ere . . Sædelighe-
dens BevogteTe.Engelst.Nat.178.
O bevokse, v. [be'vcogsa] præt. -ede

60 ell. (sj.) -te; pa'i-t. -et ell. f -en. vbs. -ning

(s. d.). {ænyd. d. s. (i perf. part.); efter ty.

bewachsen; jf. begro) 1) vokse paa; op-

fylde med plantevækst. *Mos og Vedbend-
grønt

I

Bevoxte BuUen.OeR yjJ.48. || især
t perf. part.: begroet; overvokset. I de
ældste Tider finde vi den største Deel af
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Jordens Overflade i Europa at have været
bevoxen med Skove.Schytte.IB.II.267. den
tørre, med Rør, Nelder og Tidsler bevoxne
GT&v.Blich.II.309. NMPet.DB.I1.413. An-
dres.Klitf. 75. 2)(sj.) opfyldes med plante-
vækst, (der skal) opelskes god Skov, . . saa-
ledes, at alle de Strækninger, som nu ..

blive indhegnede til Skove, kan Tid efter
anden gandske heYOxe.Forordn.^^/4l 781.§62.
jf.: en tyk bevoxet Skov. Fleischer.S.139. lo

Bevokisning, en. fit. -er. (især forst, og
hot.) plantebestand (paa et sted); plantesam-
fund (jf. Bestand 2). (sandenes) Vestside
mod Havet var . . ligeledes en Følge af
deres slettere Bevoxning, mindre steil,

mere afjevnet af Vinden. Andres.Klitf.77.
(naturforskeren) arbejder med . . hele den
Bevoksning, som overhovedet stod til Raa-
dighed i de givne TUfælde.WJohannsen.
(Tilsk.190S.536).

||
(forst.) træer og buske, x

der danner et (i am.) sammenhængende hele.

de Aar, der hengaa, inden Kulturen (af
skovtræer) slutter sig sammen til en Be-
voksning og kan skærme Jorden med sit

Løvtag.LandmB.III.217. Ved . . Ildebrand
i Frederiksdals Skov blev der ødelagt en
Td. Land ung Bevoxmng.DagNyh.^^/*1911.
2.sp.3. (egen) forekommer dels indblandet
i Bøgeskoven . . dels danner den rene
B e voxninger.CFaMpeW.S.5i. mods. ;blan- m
det bevoksning, bevoksning, der bestaar

af forsk, træarter. Sal.II.1003.

bevæbne, v. [be'væ'bna] p^-æt. -ede;
imp. bevæbn ell. bevæbne (se EJessen.Gram.
123). vbs. -ing (s. d.) og (sy.) -else (VSO.).
(ænyd. d. s., fsv. bevåpna;,^/". it/. bewaffnen

;

1. br. i talespr.) 1) udruste med vaaben;
give vaaben i hænde. Moth.V3. han be-
væbnede sine folk med leer og høtyve

II
især refl. lader mænd iblant eder be- ^

væbne (1871: væbne) sig til striid.éMos.
31.3(Chr.VI). Rolf, staae op og bevæbne
åigl Ew.III.212. morderen havde bevæb-
net sig med en køkkenøkse

i ||
perf.part.

bevæbnet brugt som adj. Naar aen Stærke
bevæbnet vogter sit PaUads, bliver det,
han haver, med Fred. Luc.11.21. Da gave
de Bevæbnede Slip paa Fangerne og paa
Byttet.2Erøn.28.14. han skal finde mig be-
væbnet fra Top tU Taae.Holb.Philos.lV.3. 50
Begge ere bevæbnede, Thor med sin
Hammer, og Balder med Spyd og Sværd.
Ew.V.3. Ing.EM.IILl56. ^ om sUb: udru-
stet med kanoner olgn.; armeret. Skibet er
daarligt bevæbnet med Torpedoer.Sc/ieWer.
MarO. uegl. (jf. bet. S): Et med Brod be-
væbnet Insect. VSO.

\\
(talem., nu næppe

br.:) med bevæbnet haand, med vaa-
ben i haand; med stormangreb, (han) indtog
stadenmedbevæbnet('i87i : væbnet^ haand. 60
2Makk.5.11(Chr.VI). 2) (overf; nu næppe
br.) opægge til strid (til at gribe til vaa-
ben). Et uforsigtigt Ord, en Hyrdindes Ven-
lighed bevæbnede de unge Helte mod hin-
anden. J/Sneed.7JJI. 5^9. Ueenigheder be-
væbnede Folkeslægterne imod nverandre.

Schytte.IB.V.136.jf. : Madamen maa beflitte

sig paa at føre et andet Levnet, for ikke at
bevæbne den heele Bye mod sig.Holb.
Vgs.(1731). 11.10. 3) (overf; nu sj.; især
spøg.) gøre i stand til at modstaa ell. over-
vinde noget; især refl. (beskytte sig; sikre
sig) ell. i perf. part. *Mod Døden man om-
sonst sig stræber at hevæhne. nolb.Paars.
13. smst.106. jeg maa bevæbne mig med
Koldsindighed. sa.Masc.III.4. Jeg skal be-
væbne mig med lands Lov og Hetsa.GW.
(1724).15sc. Menneskene . . have forskaffet
sig flere Midler end (dyrene) til at bevæbne
sig mod Varme og K\i\de.JSneed.VIII.222.
Denne Betragtning er uden Tvivl tilstræk-
kelig tU at bevæbne Dyden mod Fristel-
ser.smst.l8. jf: *Han alt bevæbnet med en
liden Frokost var,

|
Som Klockerinden ham

paa Sengen nyelig skav. Holb. Paars.258.
4) O bevæbnede øjne olgn., øjne, som
er udrustede med briller, kikkert, mikroskop
olgn. (nu oftere: væbnet øje osv.). Naar
vore Naturkyndige med bevæbnede Sand-
ser have igiennemsøgt alle Delene af denne
konstige Maskine (o : mennesket), indtil de
fineste Aarer og Scener. JSneed. III. 349.
(de) Porer, som . . opdages enten med
det blotte eller med det bevæbnede Øie.
Seib.Pros.I.213. Nu saa' Fiskernes øvede
Øjne, og mine bevæbnede, tydeligt Baa-
den derxLde.Drachm.LK.53. jf. : Øjnene, der
ikke var bevæbnede med BrUler, havde
et dødt og glansløst \Jdseende.Schand.F.39.
Bevæbning, en. 1) CP vbs. til bevæbne
1. YSO. Han modsatte sig Almuens Be-
væbning, ilfO. bevæbningen af tropperne
tog lang tid

| 2) vaaben, hvormed man
er udrustet. Moth.V3. Bevæbningen inddeel-
tes forhen i Forsvarsvaaben og Angrebs-
vaa.hen.MilConv.1.500. En Rytter i fuld
Bevæbning, ilfO. I disse Mænds Bevæb-
ning fandt en . . stor Forskjel Sted, man
saae Enkelte med udrettede Leer paa
Skafte, Andre havde Ryttersabler. Æuar.
GII.I.95. krigsskibets bevæbning var me-
get kraftig

j
over/". .•*KæreVeninde, kom an

i dia Bevæbning,
|
ryk ud imod mig med

din uovervindelige Mund,
|
dine farlige

Lænder, dine Øjnes 'Baghold.JVJens.Di.60.
Bevæg-, i ssgr. [be'væ'q-] af bevæge;

nu kun i Bevæg-grund, -kraft; jf. Bevæge-
(nerve) og Bevægelses-, f -aarsag, en.

d. s. s. -grund. vAph.(1759). Mandens Iver,

og den Tiltroe, han yttrede til Tropperne,
var hos (kongen) ikke ringe Bevægaarsager
til at give eiter.Mall.SgH.141. det er et

elendig af elendige Bevægaarsager ud-
sprunget Skrivt. ASØrsted. Forsøg.(1801 ). 7.

bevæge, v. [heWæ-qo] -ede ell. f -de

(Falst.0v%d.a5v). vbs. -else (s. d.) ell. -ning
(s. d.). {ænyd. d. s., fsv. bevagha; fra mnt.
ty. bewegen; sidste del er egl. sa. ord som
veje; jf bevæget samt bevaagen)

1) bringe (noget) ud af en tilstand af ro
ell. hvile; faa til at røre sig (rulle, svinge,

rystes osv.); føre af sted (ell. frem og til-

38*



699 bevæge bevægelig 600

hage); sætte (og stadig holde) i bevægelse;
især (mods. sætte i bevægelse^ om den
stadige, vedvarende bevægelse. Jorden bæ-
vede og rystede, Himmelens Grundvolde
bevægedes.5*Saw.5^.8. en Engel foer ned
paa visse tider udi dammen, og bevægede
(1819: oprørte) vandet. Jo/i. 5.4 ('C/ir.Fi;.

Neuton . . har beviist, at Maanens Kræf-
ter vare tilstrækkelige nok til at bevæge
n2ivet\\GXiåé\is.Kraft.(KSelsliSUr.III.274).
*det, som han nører,

|
Er Bladenes Lyd,

|

Som Vinden bevæger. Æw.F.iS. For at

bringe et Legeme . . fra Hvile til Bevæ-
gelse . . udfordres en bevægende Kraft.
AWHauch.(1799).49. jeg seer hende for-
dybet i den Bog, hun læser i, medens de
smaa hvide Hænder hurtig bevæge Strik-
kepindene. G4/Z6.Æ.å.6-2. Den snilde Hed-
ning (o: Archimedes) har sagt: giv mig et

Sted udenfor, og jeg skal bevæge Jorden.
Kierk.VIII.322. (jf. Arlaud.374). Andres.
Klitf.5. bevæge himmel og jord, se Him-
mel

II
(sj.) om grundende eftertanke olgn.

Det er med blandede Følelser vi have be-
væget den gamle Simeons Profetie i vore
RiæTter.Mart.Præd.(1875).59.

2) refl. 2.1) i alm.: røre sig; være i be-
vægelse (ved egen kraft ell. ved paavirkning
udefra). VSO. *Mens Faaret bræged, og
Gaasen kæged,

|
I Randers sig Sværdene

flink hevægeå.0ehl.L.II.116. *I Vinden sig
bevæger hendes kulsorte Raar.Hauch.SD.
11.104. *Mig Drømmen førte til de dunkle
Træer,

|
Hvorunder Dine Vande sig be-

\æge.smst.299. To Skikkelser bevægede
sig i YæTe\set.HCAnd.V.154.\\især: flytte

sig i en bestemt retning; gaa frem. *Ned
ad Høien

|
Den hele Skare langsomt sig

hevæger.PalM.VI.WS. *hvis det er sandt,
at Jorden bevæger sig.Bich.1.96. 2.2) røre

sig i den hensigt at skage sig motion. Men-
nesker, som dandse alene for at bevæge
sig.Tullin.III.324. daglig gik han ud for
at bevæge sig i den frie Lnft.GyIb.IX.214.
2.3) deltage ell. færdes i selskabslivet
(især: paa rette maade); optræde (med
anstand), (hun) bevægede sig med Frihed
i enhver 'Kreås.Mynst.Levnet.107. han vid-
ste jo at bevæge sig og udtrykke sig med
et Kjendskab, en Kunaskab.HCAnd.VIII.
55. e. br. 2.4) om bevægelse omkring et be-

stemt punkt, mellem bestemte grænser olgn.;

ofte uegl., om noget abstr. Omsætningen be-
væger sig imellem (10 og 15 tusinde kroner).
Ludv. termometeret bevægede sig omkring
frysepunktet

j
l| om tanker, ytringer olgn. Con-

versationen . . bevægede sig over selskabe-
lige Interesser. CJBer»/t.7J.95. hans tanker
bevæger sig altid om en og samme ting \jf.

:

Der fandt jeg da imorges . .. en Bog, af hvis
Dedication nogle Ord bevægede sig meget
i mig.Sibb.II.117. 2.5) f (overf., jf. bet. S)
gøre modstand mod noget; protestere. Deres
Majestæt . . haver forbudet adskillige Vah-
rers . . Indførsel, uden at Hollænderne sig
derved have \)evæget.Stampe.I.60. VSO.%

3) sætte i sindsbevægelse; gøre ind-
tryk paa (jf. bevægetj. (han) bevæges
af ingen Ting, omendskiønt hånd. saae Tegn
paa Himmelen.£roZ&.Z7Jfflf.J.i. Præsten .

.

prøvede paa at bevæge Hannes qvindelige
Forfængelighed ved at fortælle hende om
. . den Herlighed, der ventede hen&e.Gylb.
VII.107.

II
især: faa til at føle sympati, med-

lidenlied olgn.; røre. *Skal Verset være got,

10 din Pen
|
Saaledes skal udføre

|
Sin Mee-

ning, at det Læseren
|
Bevæge kand og

T0ve.Reenb.II.o5. (han var) udi saadan Tit
stand, at en Steen maatte bevæges til

Medynk deroYer.IIolb.IIh.I.12 7. *Kan vor
Graad dig ei bevæge?

|
Lad den over-

tale dig.PAHeib.Sk.II.340. et Handelshuus,
der gaaer FaUit, kan ikke i den Grad be-
væge os, som en Stat, der opløses.-Heife.

Pros.IV.74. Hvad han hørte om Jesus, var
20 ham smukt og heyægende.Ing.Levnet.1.69.

Kierk.1.334.

4) faa ens handlinger ell. følelser til at

gaa i en bestemt retning; især m. præp. til

(og nu oftest inf): overtale ell. formaa
til noget. *hvaa har dog bevæget Dig,

|

O hjerte Gud og Fader!
|
Saa inderlig at

elske rmg.Kingo.221. (de) brugte alle Kon-
ster at bevæge ham til at æde.IIolb.Jep.
II.3. Grunde have bevæget mig til at for-

30 lade Theatret. Den første og sidste Godhed,
Direktionen viser mig, er, jo før jo hellere
at skaffe mig min Afsked. Oehl.Er.1.138.
*Himlens Sang og Strængelege . .

|
Hvem

maa de ej sødt bevæge
|
Til Omvendelse

paa Stand! Grundtv.SS.lII.369. den unge
Konge var ikke at bevæge til at forlade
SjæUand. Ing.EM.IlI.l 73. Kierk. V.53. jf.

:

mit Indre bevægedes heftigt (Chr.VI: min
bug var forstyrret^ efter at søge (visdom-

40 dommen).Sir.51.30. \\ sjældnere : bevæge en
fra noget, faa (overtale) en til at opgive et

forsæt. *Intet bevægede hende meer fra

hendes grusomme Forsæt. Storm. Br. 29.
Etatsraaden, hvem hun først meddeelte
sin Beslutning at forlade Huset, søgte .

.

at bevæge hende derira.Hrz.ST.llS.
\\
(sj.)

afstedkomme; foraarsage; fremkalde.
Skiemt, som bevæger Latter og under-
viser tW\ige.IIolb.Ep.IV.3. *0 maatte jeg da

50 med rystende Haand
j
Saa milde Toner

bevæge (o: tale saa venligt).IIeib.Poet.X.27O

.

II
bevægende grund, aarsag olgn., (nu

næppe br.) d. s. s. Bevæggrund (se u. Aarsag
l.s). Eilsch.Term.32. de mange Opmuntrin-
ger og bevægende Aarsager, som vi have
til (kristendommen).Suhm.ll.157. Hvad kan
den bevægende Grund være, hvoraf vi øn-
ske, at man maa . . tale vel . . om os efter

vor J)ød.Eio.VI.193.

60 bevægelig, adj. [beivæ-'qali] adv. -t

ell. (nu 1. br.) d. s. (SvGrundtv.FÆ.I.19.
Schand.TF.I.91) ell. (f) -en (Holb.llJ.IV.4.

VSO.). (ænyd. d. s.; fra mnt. bewegelik,
ty. beweglich)

1) tilhevtege 1. I.l) som (især let) kan
bevæges; rørlig. 30 eller 40 Aar holdes
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gerneenlig at være tilstrekkelige Hævd at

tilegne sig Ubevegeligt, men 3 Aar beve-
geligt (nu: rørligt; Goås.Holb.NF.1.172.

jf.: De Smaatuer af fygende, bevægelig
Beskaffenhed, som hist og her kunde op-
staa, udjevnedes . . Kun de enkelte, faste

Sandhøje blev staaende.Drac^m.PF.5.
||

spec: som kan drejes ell. svinges om en
akse olgn. Møllen er bevægelig og kan
dreies efterVinden.MO. tvende bevægelige
Fløie (Chr.VI: som kunde drejes omkring^.
Ez.41.24.BeYægeligeBToer.OpfB.U.487.Be-
vægelige Stoppebomme bruges til Afspær-
ring af SpoTstradkningev.DSB.Banebygn.S?.
1.2) som (af praktiske hensyn olgn.) findes
ell. finder sted snart et sted, snart et an-
det; som kan flyttes C^/". ambulant^; især

i visse fagl. udtr. Skarpskydningen (øves) til

bevægeligt Maal. ExercArtil. (1804). 14.

De anvendte SkiveopstilLinger (o: ved
skiveskydning) skulle i saa stor Udstræk-
ning som muligt være bevægelige (komme
til Syne og torsvinde). Skyderegl.48. Be-
vægelige Markforsøg opstaa ved, at

. . lokale Forsøg anstilles paa en Mængde
forskellige Steder over vidtstrakte Egne.
LandmB.1.45. LandbO.IV.377. Posthuse-
nes samlede Antal (i Danmark) er nu ved
Aarhundredets Slutning 829 . . hvortil endnu
kommer de talrige „bevægelige Post-
kontorer" paa Post førende Jærnbanetog
og T)ampskibe.0pfB.U.281. Sal.XIV.576.

II
m. h. t. tid: Paasken er een af de be-

vægelige Fester. 7-SO. 0rst.VIII.127.

2) til bevæge (sig) 2. 2.1) om personer:
som bevæger sig let; rørig, en overor-
denlig fyldig, men dog let bevægelig
ældre 'Dame.Ing.EF.VII.98. N. N. senere
theologisk Professor i Kjøbenhavn, den
Gang en ung, bevægelig Mand med hur-
tige Bevæg^seT.Schand.0.I.81. 2.2) (1. br.)

om lys olgn.: som (stadig) bevæger sig;
urolig (skiftende, flakkende). Ved det be-
vægelige Lampeskjær syntes det tidt for
mig, som om hun . . rørte sig.HCAnd.1.10.
tusinde bevægelige Stjerner dannede lige-

som en Glorie.sw8tF.i54. || Kinematogra-
fiske eller bevægelige Billeder. Op/jB.*IIJ.

442.

3) jf. bevæge 3. 3.1) (m. pass. bet.) som
let sættes i (aandelig) bevægelse; modtagelig
for indtryk; som har et livligt, svingende
sind; især: som let bevæges til medli-
denhed (røres). denBloddaad, denne ellers

saa bløde og mildt bevægelige Faderhev-
ner rugede OYev.Ing.EF.IV.102. bløde, let

bevægelige, qvindelige Hjerter vare hans
OfieTe.Winth.NDigtn.193. der er intet Red-
skab, jeg mindre forstaaer at haandtere
end Ordet, og det er, fordi jeg ingen be-
vægelig Phantasie, ingen Vittighed har.
8ibb.I.136. Han skal have haft et bevæ-
geligt Sind, været munter . . men med
Anfald af Tungsindighed.7tiMwd.AD.55 7.

3.2) (m. aktiv bet. ; nu 1. br. ; især spøg. ell.

iron.) som er i stand til at fremkalde sinds-

bevægelse ell. gøre indtryk (paa andre); rø-
rende. Y^aw) Verdens Bryst og Fejl heel
nøye eftersøger,

|
Mod Rigdom giver ud be-

vægelige BøgQX.Rolb.Sat.I.B2v. (musikken)
var saa prægtig og saa bevægelig, at jeg
ingensteds . . haver hørt den bedre.sa.ÆJp.

IV.267. Hånd svarer paa Mammesellens
forliebte Brev meget bevægeligen.sa.iiJ,
IV.4. det er meget bevægeligt at see en

10 Mands-Person græde. Pamela.1.275. „Bliv
heri" sagde hun tit til mig med en be-
vægelig Røst.Eiv.VI.4. Han melder Pro-
prietæren dette og beder paa det bevæ-
geligste, at han vilde modtage Sikkerhed
for Summen.PAIIeib.US.155. Blich.I.3o.

(hun) svømmede i Taarer ved denne be-
vægelige Afsked. CBernh.NF.VII. 38. Sv
Grundtv.FÆ.I.19. Schand.TF.I.91. nu talte

(kirken) i Frihedens Navn, og det saa be-
20 vægeligt, at alle . . tog den for et vær-

geløst Yæsen.Brandes.V.36. smst.IX.354.
bevægelige Epistler, som Selvmordere . .

plejer at vidstede.EBrand.LB.279.
|) f be-

vægelig aarsag, grund, som gør i^idtryk

;

god grund. Denne Stad kaldtes paa de Til-

der Svinborg . . man kand slutte at Ind-
byggerne af bevægelige Aarsager have
forandret Svinborg tU Svenborg.ifoZ6.Z)Jff.

1.305. om den i ord udtrykte begrundelse:

30 (han) bestyrkede (ham) derudi, brugende
langt andre bevægelige Aarsager end Je-
suiterne.sa.Hh.1.223.
O Bevægelig-hed, en. 1) <ii bevæge-

lig 1 (og 2). Stiernerne er af en hastig
bevægelighéd.Mo^/i. V90. Bevægeligheden,
som opregnes blandt Legemernes alminde-
lige Egenskaber, fremstilles os af hele
Verdenssystemet, hvori Alt er Bevægelse.
Ørst.1.143. Om . . Fingrenes Bevægelighed

40 (vilde) blive vanskelig, var ham (o: en
fløjtespiller) et Livsspørgsmaal, med Hen-
syn paa hans Konst.Ing.LB.III.82. Hrz.
IX.304. Mine selsomme Gebærder, min
hele forunderlige Bevægelighed gjorde,

at Dandserinden . . troede, at jeg var gal.

HCAnd.XI.38. Skrækken og Harmen gave
for et Øieblik hans Tunge Bevægelighed.
VThist.(Gæa.l847.214). Grundtrækket i det-

te skønne Aasyn var dets Bevægelighed
50 og Foranderlighed, den uafbrudte Skiften

\]dtTyk.Brandes.Volt.II.31. 2) til bevægelig
3.1. Moth.V90. han besad en stor Vittighed
og Kløgt, dertil en usædvanlig Bevæge-
lighed i Siælen.Hauch.MfB.203. en Fast-

hed . . uden Stivhed, en Bevægeli^ed
uden holdningsløs Blødhed.HNClaus^ale.
(1843).5. med en aandelig Bevægelighed,
som man maatte ønske vor Tids Ungdom,
deeltoge de i hver af Selskabets Tidsfor-

^dn\.Gylb.XL57. jf.: den BevægeUghed
og Vekselvirkning, som er nødvendig,
for at et . . Aftenselskab falder heldigt

\id.VoHHj.IV1.72.
Bevægelse, en. [be'væ'qalsa] bevé-

ge\se.Høysg.AG.l. fit. -r. {ænyd. bevegelse;
vbs. til bevæge)
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1) til bevæge 1 og 2: handlingen at be-

væge (sig ). l.l) i olm. (dels om den enkelte

handling, dels om flere sammenhørende, sam-
tidige ell. efter hinanden følgende), (ægyp-
terne skal) frygte for den Herre Zebaoths
haands bevægelse (1871: Zebaoths opløf-

tede Rsi2Ciiå).Es.l9.16(Chr.VI). Menneskets
Gierninger ere langt ypperligere end be-
sternes Bevægelser, som skee uden nogen
foregaaende Betragtning.Ifoi6.iV^F.I.i. Er- lo

farenheden beviser den bestandige For-
hold af Bevægelsens hove.Kraft.(KSelsk
Skr.III.259). hvorledes kunde jeg hindre
mine Øine, min Aande, hver Mine, hver
Bevægelse at sige hvert Øieblik: Jeg el-

sker . . dig, ATeiidselEw.VIII.116. (de)
giorde Bevægelser til at lægge Haand paa
hain.Mall.SgH.423. Marie gjør et Par Be-
vægelser, som for at følge Alferne.Heife.

Poet.II.23. Ved (lygternes) Skin saae jeg 20

nogle Personer beskjæftigede i en travl
Bevægelse, uden dog at kunne gjætte,
hvoTioT.smst.X.14. ihvor stille (havd) hvi-
lede, var der dog ved Bredden en sagte
Bevægelse.HCAnd.V.172. hun gjorde en
Bevægelse med Hovedet som et iHk.Gylb.
(1849).IX.37. Han var gammel, men . .

hurtig i sine Bevægelser som et ungt
Menneske.sa.jB4.5. Deres Gangs Bevæ-
gelse syntes at tyde paa, at de snart vilde 30

fjøre en St3indsning.Kierk.I.306. man véd,
vilke Partier (af hjernen) der styre de

forskellige Bevægelser, baade de automa-
tiske, som Aandedrætsbevægeiserne, og
de vilkaarlige, som Bevægelser af Arme
og 'Ben.OBloch.D.U.47. Skibet har haarde
Bevægelser.Scheller.MarO. jf. : Skibet gled
let og uden stor Bevægelse ( o : uden at gynge
stærkt) hen over den klare Sø.HCAnd.V.
108. 1.2) ^ taktisk forandring af troppers 40

ell. flaade(afdeling)s stilling; manøvre, at

paapasse Fiendens 'Bevddgelsev.Mall.SgH.
222. I samme Øieblik foer de skjulte
Ryttere frem . . og omringede Pladsen.
Hertug Valdemar saae forbauset denne
uventede Bevægélse.Ing.EM.III.152. Sal.

VI.209. Flaadens Bevægelser.Scheller.Mar
O. 1.3) (jf. bevæge 2.2j motion. Moth.V
90. din alt for megen Hiemmesidden, og
Mangel af Bevægelse kjender jeg for vel. 50

FrSneed.(Rahb.LB.lI.17). hun (søgte) jævn-
lig Bevægelse i fri huit.Ing.VS.II.109. Jeg
gider ikke ride, det er for stærk en Be-
væge\se.Kierk.I.4. 1 .4) (1. br.) maade at be-

væge sig (2.3) paa; optræden; holdning;
anstand, (de var ikke) almindelige Tjene-
stepiger, dertil vare deres Hænder for
fine, deres Holdning og hele Bevægelse
for kongelig.HCAnd.V.118. jf.: „(billedet)

ligner ikke ganske !"
. . „Skulde heller 60

ikke være nogen Portrætlighed 1 Det er
Stillingen blot— Bevægelsen 1" — „Jamen
hun sidder jol" „Det kalder vi (0: kunst-
nerne) for „Bevægelsen."DracAm.jF'.I.68.

||

i flt., om hele en persons opførsel. Neppe
liar imidlertid min Kone lattet en Mis-

tanke om, at noget Saadant var i Gjære,
før hun omhyggeligen iagttog mine Be-
vægelser.Kierk.V.9. 1.5) (nu næppe br.)

forstyrrelse af den rolige ell. ordnede tiC
stand; alarm; uro. gjøre stor Bevæ-
gelse.Leth.(1800). især: krigsuroligheder;
opstand. Under disse 7 Konger . . førte
Romerne ideligen Kriig: Men med alle
disse Bevægelser blev . . Rigets Grændser
ikke meere udvidede end paa 10 gode Mile
udi Længden.Holb.Herod.37. TBaden.Suppl.
3. MO. 1.6) være, sætte, komme olgn.i
bevægelse, være osv. i (stærk ell. urolig)
virksomhed, i gang. Herren har haft
en fæl og selsom Drøm, som har bragt
Blodet udi Bevægelse.Holb.Jep.II.3. Un-
dertiden holdes ogsaa i Tugt-Huset nogle
Væverstole i Bevegelse.EPont.Atlas.II.207.
Alle kom i Bevægelse og greb til Vaa-
'ben.JSneed.IX.90. Der er en urolig Virk-
somhed, som . . sætter mange og stærke
Kræfter i Bevægelse.Mynst.Tale.(1838).6.
Da hiint glimrende Skuespil (o: et fyr-
værkeri) endnu var i fuld Bevægelse.JfawcA.
III.387. Naar blot Snakken Kan komme
i Bevægelse, saa er alt godt. Og skulde
den ikke kunne komme i Gang.Kierk.V.
20. talem.: sætte himmel og jord i be-
vægelse, se Himmel, (nu næppe br. :) Sætte
Lunge og Milt i Bevægelse, give Anled-
ning til hæftig Latter.Leth.(1800).212.

\\ om
fremadskriden. ligtoget satte sig i bevæ-
gelse

i
han satte forspandet i bevægelse

ved et let ryk i tømmen
j

2) til bevæge 3. 2.1) skiftende sjælstil-

stand (hos den enkelte person); (især: stær-
kere og pludselig fremtrædende ell. skiftende,

urolig) sindsstemning; sindsbevægelse;
affekt, (jf. (nu næppe br.) om den enkelte

følelses fremtræden (udslag): De første Be-
vægelser af Kierlighed ere Ungdommens
FoTnøielseT.JSneed.II.340. Suhm.I.40). Der
betog mig en heftig bevægelse (1871:
Harmej, for de ugudelige; som forlade
din lov.Ps.ll9.53(Chr. VI). Holb.NF.I.10 (se

u. Affektj. Personens agt og sinds be-
végelser, som han hår, imens han tåler.

Høysg.AG.9. *Han studsed først, men
strax paa Stand

|
Bevægelsen fordulgte.

Oehl.RL.20. Selv Dyret kan jo . . forstaae
det mimiske Udtryk og Bevægelsen i den
Talendes Stemme uden at forstaae Ordet.
Kierk.IV.316. „jeg tager bort fra Kra-
mer." — „Hvorhen?" spurgte hun med en
af Forundringens Bevægelse styrket Stem-
me.Schand.TF.1.182. || især: rørt ell. løftet

sindsstemning. I haver hørt uden Bevæ-
gelse tvende forliebte Personers Klage-
niaal.Holb.Tyb.III.2. (versene giver) vort
Hierte en vis zittrende Bevægelse.Ew.
VI.34. Deres Digt har sat Tieck i stor

Bevægelse . . han har siddet længe oppe
i Gaar for at læse det til Ende.Eauch.
MfU.333. Hans Undseelse og synlige Be-
vægelse havde indtaget Alle for ham.Jw^.
LB.II.119. En flygtig Bevægelse gjeldte
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hans Datter. Men for sit Fødeland havde
han intet S\ik.CBemh.V.268. 2.2) (stærk)

strømning i (et folks) aandsliv; aan delig
rørelse. Blandt Mændene hørtes der spø-
gende Yttringer om Tidens Tegn og
mærkeligeBevægelser.J«^.L5J"JJ08.Gien-
nem Europa gik store Bevægelser, Re-
volutionen brød ud i VdiT\s.ECAnd.XII.248.
Schand.AE.372. de nyere religiøse Be-
vægelser i Folket . , vakte Sansen for
aandelige Tiag.Pont.LP.VIIL139. den jy-
ske Bevægelse.JFJews.iV^4J55.

3) t (jf. bevæge 4:) tilskyndelse; drift.
da vi vare i kiødet, virkede syndernes bevæ-
g eiser (1819: syndige Lyster; 1907: syndige

idenskaberj . . i vore lejnmer.Rom.7.5(Chr.
VI). Keiseren, saasom af egen Bevægelse
begav sig til det Spanske Qvarteer.-ffoi&.HÆ.

1.520. (mennesket) er begavet med en for-

nuftig Siæl, hvorudi, er et herligt Lys til

at kiende og dømme udi en Ting, og en
særdeles Bevegelse at antage og forkaste
den samme.sa.iV^F.I.i. Jeg fik derofver
en slags Bevægelse til Ynksomhed ofver
saa mange Hofjunkere og Studenter. Gram.
Breve.143. jf. (m. overgang til bet. 2.1^;

*Dit Hierte hidses . .
|
Af de forskielligste

Bevægelser. Oehl.A V.42.
4) arbejdende ell. bevægende del(e) af

en mekanisme; i ssgr. som Glider-, Løfte-,

Pumpebevægelse olgn. TeknMarO.
t Bevægelset^-aarsag:, en. [3] d. s. s.

Bevæggruna. Ew.VI.126. -energ^i, en.

[l.i] (fys.) Paulsen. II. 586. f -grand;
en. [3] d. s. s. Bevæggrund. JSneed.III.
321. Tode.ST.II.9. -kur, en. [1.3] (med.)
man (har) ved en Række Lidelser anvendt
Bevægelseskure. HertU anvendes . . den
saakaldte „Sygegymnastik". Panum. 61.

-lov, en. [l.i] (fys.) de sande Bevægel-
ses-Love, efter hvilke alle Legemer, naar
de sættes i Ligevægt, maae bevæge sig
i en CiT^el.Bagges.NK.9. Newton's tre Be-
vægelseslove. Sai.'JJJ.i55. (overf.:) Bevæ-
gelsesloven i hele Socrates' Liv (var) fra

det Concrete at komme til det Abstracte.
Kierk.XIII.340. -mængde, en. [l.i] (fys.)
produktet af et legemes masse og dets hastig-

hed. Christians.Fys.443. -organ, et. [l.i]

(især zool.) ØrstJ.127. Jeg skrev en Af-
handling over Bevægelsesorganerne i de
høiere 'Djve)sldiSsev.Hauch.MfB.323.Panum.
62. -parti, et. [l.i] (1. br.) politisk parti,

som bekæmper konservatismen; fremskridts-
parti. PMøll.II.185. Brandes.X.335. -red-
skab, et. [l.i] (især zool.) d. s. s. -organ.
Frem.DN.559. -rig, adj. [2.2, jf 1.5] (si.)

d. s. s. bevæget 2. den mnske dramatiske
Litteratur har i alle Landets store, bevæ-
gelsesrige Perioder været . . langb fra at
benytte dette Nærværelsens Indhold.Ifei&.
Pros.V11.390.
Beyæge-nerve, en. [1] (anat.) nerve,

som tjener til at fremkalde muskelvirksom-
hed (mods. Følenerve^. Panum.489. O Be-
væger, en. (sj.) til bevæge 8. jf.vAph.

(1759). i udtr. første bevæger (som overs,

af lat. primus motorj; nu havde han
hørt sig anklaget, som en dæmonisk For-
fører og første Bevæger tU de groveste
Forhrjae].seT.Ing.LB.II.43. I den poetisk-
romantiskeVerden er . . Kærligheden Tran-
gens første 'Beyæger.Brandes.1.525.
bevæget, part. adj. til bevæge 3. 1)

om personer: som føler (især: mild, vemo-
10 dig olgn.) sindsbevægelse ell. tilskyndelse

i bestemt retning. Da blev Kongen heftig
bevæget . . og gTæd.2Sam.l8.33. „det er
en skjøn Sang." — „Deilig ! Jeg er ganske
bevæget over åen.^Heib.Poet.'VII.163. *be-
vaeget

|
Og rørt hans Hjerte slog.Winth.

HF.228. *Mit Sind var vel bevæget, men
saa frydefuldt deTved.Winth.VI.248. Con-
firmanderne havde været saa bevægede,
det var en vigtig Dag for dem.HCAnd.

20 V.380. Religiøst bevægede var de ikke.
JPJac.II.2. 2) om tidsafsnit olgn.: som er

opfyldt af stærke følelser ell. begiven-
heder, en ældre Mand, der skuer tilbage
over et bevæget 'Liv.Kierk.II.159. I denne
bevægede Tid (o: 1848) blev det endelig
afgjort, at jeg skulde sendes til Sorø
Aksidemi.Schand.O.I.40. han tænkte , .

med Gru paa, at en bevæget Scene fore-

stod mellem Moder og SøTi.sa.TF.I.180.

30 Hendes Liv havde jo været altfor bevæget
og vekslende, til at hun tidligere havde
kunnet faa Tid til at rydde op i sig selv.

JPJac.II.240. CP -hed, en. især til be-
væget 1 : d. s. s. Bevægelse 2. med megen
Bevægethed forsikkrede (jeg) hende, at

jeg den lange Tid . . bestandig havde
tænkt paa hende.Sibb.II.199. Hun vilde .

.

bringe Stene til at græde, ved sin sande,
inderlige Bevsegethed.Kierk.VI.352. smst.

40 194. Brandes.XI.143.
Bevæ^-gmnd, en. [4] tilskyndende

grund; drivfjeder til en handling; motiv
(jf. -aarsag, bevægende aarsag ell. grund
(se bevæge 4^, Bevægelses-aarsag, -grund,
Bevægnings-grund, jf. bevægelig (3) aar-

sag). Det er Fædrenelandets og Statens
Fiende, der leder ængstelig efter uædle
Bevæggrunde hos den Mand, som dog
virkelig har udrettet noget for det Al-

so mindelige. Nord Brun. (Rahb. LB. I. 396).
Herskelyst var én af de Bevæggrunde,
som drev dem tU deres Udvanaring.PJ.
IIeib.TJS.374. En Attraae som vækker vil-

kaarlig Virksomhed kaldes Bevæggrund,
Motiv.IIowitz.OmAfsindighed.(1824).54. du
kan giennemskue Menneskenes Hierter,

og kiende de lønlige BevæggTunde.Myn8t.
Betr.11.21. SaVIII.158. (jur.:) Lassen.AO.
95. -kraft, en. [1] (især fys.) Til Be-

60 vægkraft paa Jernbanerne havde man
hidtil benyttet Hestekraft. OpfB.^IL 76.

overf. : (Jesu kere vilde) maaske have været
istand til at skabe en ny Art af Bevæg-
kraft.rroetei.XJI7.ii6.

t Bevægning, en. (ænyd. bevegning;
vbs. til bevæge 1) t) d. s. s. Bevægelse l.i
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(Jf. ogs. 1.6). Moth.VOl. alle Planeterne
førtes om (solen) af en Strøm, som . . blev
sat i Bevægning af Solens Rulling om-
kring sin Axe\.Kraft(KSelskSkr.lII.215).

2) d. s. s. Bevægelse 1.3. (han) condolerede
mig altid ofver mit meget Arbeide i Stu-
deringer og min liden Bevægning. Grram.

Breve.307. f Bevseenmgs-gjriind, en.

d. s. s. Beyæggr\ind.Ruge.FT.186.339.
beværte, v. [be'v^rda] -ede. vbs. -ning

(s. d.) og (1. br.) -else. \fra ty. bewirten)
være (optræde som) vært for (en gæst).

VSO. Leth.(1800). 1) (som vært) give en
gæst mad og drikke ; traktere. vAph.(1759).
der skal den venlige Huusherre . . be-
værte ham med alle Slags søde Veder-
qvægelser.-Bircfe.J.97. Dog spiser han sig
^drig mæt, undtagen naar en af hans
ulykkelige Skyldnere er nødt til at be-
verte 'ham.Ew.VII.129. Din Bevertelse
(o: med vin) skal vist aldrig fortryde dig.

smst.VIII.84. *Hver Høitid
|
I Klosteret

han Nonnerne beverter
|
Med Miød og Fisk.

Oehl.EA.206. SvGrundtv.FÆ.II.112. Hr.
Halvors Stue blev efterhaanden Samlings-

§ladsen for Vennerne ; dér mødtes de i le-

ige Timer, diskuterede . . og lod sig be-
værte af ham.AndNx.M.135. jf.: „Skal jeg
lave Toddy til Dem" . . „Tak — men ikke
for stærk! Men det er da en Skam, at Over-
læreren skal beværte (o: opvarte) mig i

mit eget JiviS.^Schand.BS.275. overf.: En
god og behørig blandet Extract af disse
to forskiellige Sætninger er det, hvormed
vi helst ønske at kunne beverte vore Læ-
sere.Ew. VI. 58. 2) (nu især emb.) servere

spise- og drikkevarer (paa et traktørsted).

de Reisende kan blive saa vel beværtede
her i Huset, som paa noget andet Sted.
PAHeib.Sk.II.90. (der var) et Sted . . hvor
man i en meget smuk Have kunde blive
bevertet med . . Kager . . Viin og deslige.

Gylb.(1849).IX.17. Huset (o: en kro) viste
sig ogsaa beredvilligt til at beværte os paa
det Bedste. Goldschm.VI. 162. Den Gæst-
giver, der overskrider sin Ret til at be-
værte, ifalder Ansvar som for ulovlig Be-
væTtiimg.Lov^'*/sl912.§20. Beværter, en.
vAph.(1759). (nu især emb.) indehaver af en
beværtning (2). Byens Beværtere (havde)
kørt Læs paa Læs af Teltinventar og Pro-
viant ud i det Gvøxme.Pont.F.II.85. Lov^°/s
1912.§11. især i ssgr. som Beværter-lov(Dag
Nyh}^lBl913.1.sp.6), -næring:, -telt ofl. (jf. Be-
værtnings-^. Beværtning^, en. (vulg. (i

bet. 2.2) Beverding ['be'varidei],(')] Blækspr.
1891.13). flt. (især i bet. 2) -er. vbs._ til be-
værte, t) handlingen at beværte (især om
private forhold; sjældnere: paa et offentligt

sted); ogs. mere konkr. om mad- og drikke-
varerne, hvormed der beværtes. vAph.(1759).
Ved Bordet her i Vertshuset var Maden,
Beværtningen og Selskabet fortræffeligt.
Bagges.DV.IX.291. Blich.I.221. (kongen)
overlod de hanseatiske Borgeres Bevert-
ning til DTosten.Ing.KE.I.51. *0g Bryl-

luppet stod.
I

Bevertningen var ubetale-
lig god.H:CAnd.VIII.225. (Bastholm) me-
ner, at Englene ikke aad af Abrahams
Beværtning, fordi Sligt ikke stemmede
med deres Natur, men at de opløste Ma-
den i dens sidste 'E\ementer.ClPet.0.79.
den noget sløje Beværtning med klar
Suppe og Pandekager. CMøll.M.IlI.3.
Skjoldb.SM.15. jf. (overf.): (han) bliver

10 nu anviist samme Vei til Sandhedens Er-
kjendelse . . at fordybe sig i sig selv,

hvilket naturhgviis (var) en saare tarvelig
Beværtning, og ligesaa lidet mættende
som det Maaltid, til hvilket Storken ind-
bød Ræven.JirierA;.XJJJ.^^6. (sj.) spec. om
bespisning: Der var ingen Bevertning,
kun fri J)Tikkevarer.HCAnd.VIIL87.

||

virksomhed som beværter, især i ssgr. som
Beværtnings-næring, -sted ofl.jf.: Et Slags

20 Hotel, hvor en Hamborger førte Bevert-
ningen, var oprettet deToyre.smst.IV.162.

2) (<. MO; jf. Beværtningssted^ offentligt

sted, hvor man kan blive beværtet (2). 2.1)

(emb.) som fælles betegnelse for restaurationer,

værtshuse osv. (mods. Gæstgiveri, hvor man
ogs. kan faa logis). Lov^''l&1912.§6. 2.2) mindre
traldørsted, især af tarveligere art. den lille

Beværtning lige udenfor Indkjørselen til

Byen.Schand.AE.329. den elendige Be-
30 værtning, der saa stolt bar Skildtet „Bil-

lard og Caté.''Bergs.PP.657. Han havde
. . været Gaardskarl, havde dernæst dre-
vet Høkerforretning og var omsider bleven
Ejer af en Bevævtmng.JVJens.HF.36. Et
Sted i Istedgade laa en lille Kafe, der
endnu ikke var blevet for fin til at kalde
sigBevæTtnmg.Tandr.R.42. spec. d. s. s. Be-
værtningslokale : med nogle simplere Bor-
gere sad (han) nede i Gjæstøivergaardens

40 Beværtning i Stuen.Schand.TF.I.167. Be-
værtning^s-, i ssgr. af Beværtning 1 (i

bet. „virksomhed som beværter") ell. 2. -drin,
en. (emb.) LovL.VII.72. -drivende, part.

adj. (emb.) ofte brugt som subst.: LovNr.48
"1*1891. -have, en. Pont.LP.VIIL57. -næ-
ring:, en.(emb.)Lov^yiil857.§64. O -isted,
et. Mrz.X.183. Schand.B8.276. -telt, et.

JakKnu.S.100.
Beziqne, en. [be'si^] uden flt. (fra

50 eng. bezique, fr. bésigue; oprindelse usik-

ker) ^ navn paa et kortspil, se Sal.^III.

162. Beziken blev der ikke stort ved den
Søndag. ChrEngelst.EH. 57. Fruen skulde
have sin Bezik.smst.52. \\ om en melding
(spar dame og ruder knægt) i samme spu.

8pillebog.(1900).116.

CP beængiste, v. [be'æii'sda] -ede. vbs.

-else (s. d.). (ænyd. d. s.; fra ty. beångsten,
nt. beanxten; jf. beængstige) 1) f (jf. I.

60 Angst 1) bringe i trængsel, nød, pine
ell. fare (ofte m. overgang til bet. 2). *Den
Sygdom, Sorg og Plage,

|
Som os beæng-

ster her og der. Eingo.77. Da (Lucretia)
blev beængsted af en forlibt Person, stack
hun sig selv ihiel med en I>o\Qk.Holb.Vgs.
(1731)JI.5. da han havde brudt den an-
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dens Kaarde, samt kastet ham under sig,

raabte den Beængstede om Forbarmelse i

Jesu Guds Søns Na.Yn.EPont.Men.IIL349.

2) (jf. I. Angst 2) volde (en) en (ubestemt)

følelse af beklemthed ell. uro; ængste; be-
klemme; forurolige, de tykke Borgmure,
som beængstende indesluttede det stille

øde GaaxåsTum. Ing.VS.II.47. Formørkel-
sen var alt i Aftagende ; det beængstende
Tusmørke forsvandt. sa.Levnet.I.184. *den lo

samme Larm,
|
som før beængsted mit

Siaål Drachm.FIIK. 91. \\ især i perf. part.

brugt som adj. en beængstet Kvindes Hjerte.
Jer.48.41. Gid hånd faae skam, hvor be-
ængstet hånd giorde mig med at spørge
mig om Latm.IIolb.]lJ.IV.8. Dronning
Dagmar skulde være Moder . . undertiden
blev hun beængstet og urolig tilmode.
Ing.VS.II.109. *saa fortroligt, aabent som
med dig

| Jeg kunde aldrig talt til ham 20

. .
I
Jeg føler mig beængstet, er han nær.

Hrz.IV.72. Pont.GA.47. forvirrede Patien-
ter, som . . gaa beængstede om med Synds-
bevidsthed og Selvanklager.ZPontPs?/-
chiatr.1.78. CP Beængsttelse, en. flt. -r.

{ænyd. d. s.) den tilstand at være beængstet
(især (nu kun) Hi beængste 2); følelse af
(nu især: ubestemt) angst. I kand self

tænke, i hvilken Beængstelse jeg . . var
af Frygt for at blive 'kiend.t.Holb.Masc.III. 30

8. Der kommer nogle smaa Beængstelser
over mig . . naar jeg tænker . . paa min
Faders Hiemkomst.sa.J.&rac.I.8. dette sid-

ste siger hun med en Stemme, som alle-

rede synes at forraade Beængstelse. £t<;.

III.120. den hellige Sanger udbryder i

disse Ord i sin Trængsels Tid, paa sin
Beængstelses Dag.SibbJl. rii. Smerter og
Beængstelser indfandt sig (hos en syg),

en Følge, troede jeg, af for megen An- 40

streiigelse.HBDhlp.II.233. Elskovens sø-

de Beængstelse. Kierk.III.177. smst.XIII.
573. t beæns^tiffc^ v. (ænyd. d. s.; fra
ty. beangstigen) 1) d. s. s. beængste 1.

(han) beængstigede Pompeji Tropper saa-
ledes, at de maatte overgive sig.Molb.Hh.
11.397. sa.DH.II.138. 2) d. s. s. beængste 2.

JSneed.I.17. VSO.
|| perf. part. brugt som

adj. lader mig raadslaae med mit saa længe
beængstigede 'Rierte.JSneed.II.313. 50

beære, v. [be'æ'ra] -ede. vbs. -else (s. d.).

{efter ty. beehren) (især om handling af
fornem, højtstaaende person:) ære; hædre;
nu især: paa en nedladende maade vise
(en) ære (ved sin nærværelse, ved gunstbe-
visning, venskab olgn.). han (blev) beæret
med Elephant-Ordenen. Holb.DH.III.222.
Staden (er) beæred med den Pavelige
Nærværelse.sa.jK^^.836. Det sikkerste Mid-
del til at befordre Videnskaberne er, at 60
de Store beære dem med deres egen Flid
og Opmerksomhed. J/Snee(i.I. .364. *Gran-
kronte Bierg, som med tredobbelt Svar

|

Har Qvægets muntre Brøl saa tit beæret.
Storm.(Bahb.LB.Ll95). „Min Datter I" . .

„Beær mig altid med dette Navn."PAflei6.

Sk.IL129. Der er Intet . . latterligere, end
at beære Folk . . med Besøg, som ere dem
nheleilige.Heib.TR.nr.66.15. Denne na-
tionale Fest beæredes med Deres konge-
lige Høiheders . . høie Nærværelse.sa.Pros.
III.166. Kjære Mademoiselle ! naar De be-
ærer mig med Deres Venskab saaledes
som i Dag, saa maa jeg tale lige ud.
SchandJF.172. Drachm.VS.136.\\ nu oftest

i perf. part. brugt som adj., især i udtr.

føle sig beæret (ved en fornem persons

venlighed osv); heraf (især iron.): beæret,
som føler sig beæret. Fader . . var overor-
dentlig forekommende mod Frøkenen, der
tog meget beæret imod hans Venlighed.
KLars.AH.68. den kæmpehøje Fyrste (spad-
serede) med en beæret østrigsk Kammer-
junker, som havde den største Møje med
at holde Trit.LBruun. LT. 10. jf: al Mis-
stemning (druknede) i dybt smigret Be-
æretheå.EsmJ.135.

\\
(overs, af honorere;

Y, nu næppe br.) Beære . . antage en Vexel.
HandelsO.(1807).22. Beærelse, en. vbs.

til beære, „nyt Orå.'^ vAph.(1764). nu næ-
sten kun (især iron.) om den tilstand at

føle sig beæret. Jeg (var) ganske benauet
af Glæde og „Beærelse" over at skulle

besøge den beundrede Digter. ChBoum.E.
55. „Jeg gør Dem min Kompliment Hr.
Olsen og il^e mindst Dem, naadige Frue."
„Ja," sagde Olsen og daskede sin af Be-
ærelse rødmende Hustru paa Ryggen.^aws.
BM.148.

I. Bi, en. [hV]Høysg.AG.144. i ssgr.:

['bi-] Bi(sverm) (d. v. s. Bi-).sa.Anh.29. flt.

-er ell. (dial.) d. s.(Aakj.GK.171; jf.
Fetlb.

Esp. 123). {æda. (flt.) bi, by Uf Harp. Kr.
139), SV. bi, n., oldn. hf, n. (jf. bornh. bi,

n. Ésp.§124.2), eng. bee; jf. ty. biene; besl.

m. lat. fucus, drone) navn paa en insekt-
familie af de aarevingeaes orden (Api-
ariæ), i alm. spec. om en enkelt slægt,
den som husdyr holdte honningbi, Apis.

en Bi er liden iblandt de Flyvende.Str,
11.3. Biernes Dronning (er) som Siælen
udi Biek\ihen.Holb.Ep.I.366. *Fra Kuben
Bien svømmer

|
Ud i den varme Luft.

Winth.NDigtn.8. LvLtken.Dyr.413. stokke (s.

d.), passe bier osv.
\ jf. : (btdronningen) har

et vist Antal af Mænd, som Ukyndigheden
kalder vilde Bier.Suhm.II.85. \\ talem. (jy.):

har De egentlig nogensinde anset mig for

at være dum? . . Kunde De saa ikke over-
lade til mig at ta den Stok Bi op (o : klare

den sag)? Aakj.GK.171.\\ i sammenligninger,
især for at betegne flid, iver olgn. *Kom,
set dig som en flittig Bie 1 1 Ordets Blom-
ster-Enge.5rors.i35. At være om sig som
en Bi.VSO. hun var en stor Økonom, og
saa var hun saa flittig som en Bi.Schana.

TFJL220. Intet Under, at Præster flokke-

des og summede om fornemme Begravel-
ser som Bier om en Blomsterkalk. Troefe
L.XIV.176. Greven for op som stukken
af en Bi, tog Signetringen med Vaabe-
net af sin Ringfinger og beredte sig til

Rentrykt »/ulM9 89
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at give (ham) en IsM&smg.Schand.BSAld.

II
(overf.) flittigt menneske. Inden jeg kom-

mer der, er det paa de Tider, at hun er
oppe, den flittige B\.Gylh.(1849).YIII.234.

||
(overf., især dial.; jf. Fluej de hvide

o i er, faldende snefnug (se u. Bidronning^;
især i udtr. de hvide bier sværmer ell. (tid-

ligere) flyver (Arøboe.IIexaemeron.(1661 ).67.

Moth.B139), det mer. HCAnd.V.325. VIII.
21. Kværnd. Feilb.

II. bi, adv. [bi'] og præfiks ['bi-] {glda.

d. 8. ; fra mnt. bi, der svarer til ty. bei, eng.

by, og er en trykstærk sideform til be-; jf.
forbi, bidevina || ord med bi- i bet. 1 er

i olm. laant fra (m)nt. ell. hty.; ord med
bi- 2 svarer t alm. til ty. ssgr. m. bei- ell.

neben- (se fx. Bisag, Bitingj ell. er hjem-
lige dannelser efter dette mønster || adv. bi

bruges nu kun i enkelte udtr., især staa bi

og ^ lægge, ligge bi ofl.) 1) om nærhed,
tilslutning olgn.: ved siden af; (tæt)

ved; hos; dels ^ som adv. i ligge, lægge,
dreje bi ofl., sejle (saa) tæt op mod vin-
den (som muligt), saa at farten sagtnes (jf.

bidevind); j/. fuldt og bi (se fuldj; d^ls

som præfiks, se BUag, bilægge 3, Bisidder,

Bislaaperske ofl., jf. (uden stedsbet.) bi-

bringe, bidrage, Biord ofl. \\ om fjernelse:

til side; af vejen; bort. se bilægge, bi-

sætte
II for at betegne, at noget kommer som

tilslutning ell. er til hjælp ell. støtte;

dels som adv., se falde bi, staa bi, dels som
præfiks, se bifalde. Bihjælper, bispringe,

bistaa ofl. \\ m. bet. af varighed, bestan-

dighed olgn., jf. bibeholde. 2) i mange ssgr.

m. subst. betegner Bi- (mods. Hoved-^, at no-

get findes ved siden af noget andet som et

tillæg hertil, af mindre betydning, om-
fang osv. end dette \\ da ssgr. m. Bi- kan
dannes i meget stort omfang, opføres kun de

vigtigste som særlige artikler paa alfabetisk

plads; som eks. paa mere tilfældige ssgr. kan
anføres (efter tidsfølgen): han giør til Ho-
ved-Artikle udi Religionen, hvad som han
seer at være Grundlove udi en vel ind-

rettet Stat, til Bi-Artikle udi aandelige
Ting, hvad som udi et verdsligt Societet

saaledes agtes at yære.IIolb.Ep.V.'^64. Be-
fæstningen paa Reeden og DokkensHoved-
forbedring (blev) hans sidste Leveaars Bi-
arbeider.IfaW.B(T.^6'. hvorfor har man . .

givet det skiønne Ord „Eenfoldighed" en
saadan Bibetydning, som om der klæbede
Noget derved, hvorover den Forstandige
skulde undsee sig? Mynst.Præd.^^/il848.9.
hendes Metier (er) Slcræddersyning, hun
har ikke engang det lille Bitalent at kunne
blæse paa Fløite.HCAnd.II.156. et Sprog,
der (har) Forkjærlighed for Mellemtanken
og Bibegrebet og Tillægsordet. JKerfe.yi.

455. jf.Bahb.Stiil.9. Professorernes Aars-
indtægt er en 16,000 Francs i Penge, hvor-
til kommer Bi-Indkomster af forskellig

A.vt.Brandes.XI.218. Literaturhistorien, som
før var en Slags historisk Bividenskab.
smst.YI.293. hans bibeskæftigelser interes-

serer ham mere end hans egentlige ar-

bejde
I jf.: Se det (o: stilen i en anført

retskendelse) er mandfolkesprog! En kvinde
(vilde ikke bruge) disse kinesiske æsker
indeni hinanden af bisætninger og bibi-

sætninger og hihihisditmjigev.Jesp.(Qad8
Mag.1906m.588).
Bi-aa, en. [II.2] (geogr.; jf Biflod;

EdErslev.Jylland.(1886).195. Omme aa er

10 biaa til Skjern aa
\
jf.Sal.XVI.81. -aar,

et. [I] i forb. godt ell. daarligt biaar, aar,

der er gunstigt ell. ugunstigt m. h. t. biavl.

Fleischer.(MO.). -avl, en. [l]vAph.(1764).
*Han hjælper mig med min Bi-Avl, pas-
ser

I
Min nuva.\egaaTd..IIrz.VI.10. Landbo.

1.268. -aTler, en. [I] BMøll.DyL.III.253.

jf. Tidsskrift for Biavl. Udg. af Biavler-
foTenmgeii.(bogtitel.l866). -avling, en.

[I] tidligere brugt for -avl. Underretning om
20 'B\e.-AM]mg.D8cMøtte(bogtitel.l 756).

Bibehold, et. {vbs. til bibeholde; jf.
Forbehold; 1. br.) der er vistnok megen .

.

Lidelse, i hvilken dog ikke Selvet ømmer
sig saaledes, og som det derfor i Grunden
foretrækker med Bibehold af at være sig

selv.Kierk.XI.182. bibeholde, v. [ibibe-

ihml'a] præt. -holdt; part. -holdt. vbs. -else;

jf. Bibehold, {efter ty. beibehalten; især

emb.) beholde (vedblivende); bevare;
30 opretholde (uden forandring); om embede,

løn, tilstand olgn. Mænd, der i deres bed-
ste Alder afskediges med Bibeholdelse af

deres hele høn.PAIIeib.US.516. Mynst.Lev-
net.241. endskjøndt berøvet Kronen . .

havde (hun) bibeholdt Titel af Keiserinde.
Solst.Napol.369. Bibeholdelsen af det græ-
ske Sprog i Latinskolen. Hosir. Z7S.III.i4.

(byfogden) bibeholdt den samme milde
Kulde og høflige Tilbageholdenhed som

40 før over for Adelsmænd, Borgere og Bøn-
der.Schand.BS.394.
Bibel, en. [bi-'b(8)l] flt. bibler, sj. bibe-

ler(LovL.I.600), f bible (Høysg.S.34). (ænyd.
d. s., ty. d. s., eng. bible

, fr. bible ; af gr.

biblia, egl. flt. af gr. biblion, lille bog (jf.

Bibliofil, Bibliografi, Bibliotek^, vistnok

dim. af gr. biblos, byblos, papyrus(plante)

(jf. de Ægyptier . . tilstede ikke Biblene
at voxe paa mange Stæder, hvorved de

50 satte dem udi større 'PTns.Holb.NF.1.185))

1) betegnelse for samlingen af den kristne
kirkes kanoniske skrifter (det gamle og

det nye testament); den hellige skrift;
skriften. 1.1) i egl. bet. (især i best. f.).

Kundskab om Bibelen og dens Indhold er

Grundvolden for den christelige Religion.

SBHersleb.L. v. *Vel skal man ej paa Yng-
lingtal

I

Som paa sin Bibel sværge (o:

tilkegge det samme vægt som bibelen; jf. l.i).

60 Grundtv.PS.IV.77. Biblen eller den christne

Kirkes hellige Skrift, oversat. Lindberg.

(bogtitel.1837). Kødet er skrøbeligt.— Det
står i bibelen, og det hører med til et-

hvert menneskes børnelærdom. Bjortø.OS.
139.

II
sværge med haand paa bibe-

len, om særlig højtidelig edsaflæggelse ||
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takm. læse (noget), som fanden læser
bibelen, se Fanden. 1.2) overf.: skrift
(bog), som for en person har samme ell.

lignende autoritet som hibelen for den
kristne (jf. Evangelium^, hun (var) gall og
lystig, og holdt en Roman for sin Bibel.
Eolb.Vgs.(1731)JIL3. Homer . . har skre-
vet Grækernes Bibel, ligesom Propheter,
Evangelister og Apostler have skrevet vor.
Horreh.II.198. at gjøre (Shakespeares) Vær-
ker til Poesiens Bibel, er baade latterligt

og utilgiveligt. Heib.Pros.lA24. Diderots
Encyclopædi blev af Mange betragtet som
Tidens Bxhé\..Hauch.MfB.74. Holberg (er)

min Bihel.Schand.F.lS. Koranen er mu-
hamedanernes bibel I (sj.) i flt. : For nye-
lig siden var Drømme-Bøger hans Bibler.

Eolb.TJHH.III.2.jf.: denne ubestemmelige
Kodex, hvorefter „man" dømte (o : den of-

fentlige mening, „folk"s dom), var hendes
Bibel.Goldschm.VI.195. 2) om et enkelt
eksemplar af bibelen fLij; j/. Bibelbog.
*Hand ingen Bibel har, men herlige Po-
stiller.Hbi6.Paors.3 7. Jeg kiender saa mare
nok Bibelen. Den Bog er jo stor nok til

at være Bihelen.sa.Er.iI.2. *Min Krydder-
kringle jeg henter endnu,

|
Den skal gjøre

godtpaa Veien,
|
Og saa den store Bibel, du?

Winth.IV.44. der skal være mindst 2 Bi-
beler og nogle ny Testamenter . . i hver
Skole.Z«oyZr.i.600. (spøg.:) „Jeg kan ikke
lide, Du smiler." — „Jeg er alvorlig som
en Bihel.'^Nans.EB.18. 3) om en bestemt
udgave, oversættelse, et særligt tryk olgn.

af bibelen (l.\). derpaa findes Exempler i

visse Bi}AQ.Høysg.8.34. Paa Vaisennuset
laae i Aaret 1767 en Forraad af islandske
Bibler og nye Test?imentex. Mall.SgII.650.
Slutstenen af Reformationsværket blev .

.

lagt ved Christian den Tredies BibeLiVM
Fet.II.275. jf. Børnebibel, BiUedbibel olgn.

Bibel-, i ssgr. (af Bibel l.ij. -bog, en.

(især i folkeligt spr.) d. s. s. Bibel (Især i

bet. 2). *Han lukked op den Bibelbog,
|

Som var saa fast forseglet (o : oversatte bi-

belen paa modersmaaletJ.Grundtv.PS.IIl.65.
I)rachm.HI.197.

\\ (jf. Bibel 3; om særlig

tilrettelagt, forkortet bibeloversættelse; bibel-

historie. Bibelbog for Skole og I{\evci.(bog-

titel.1909). -fast, adj. som har grundigt
og sikkert kendskab til bibelen (og kan an-
føre mange skriftsteder); (meget) bibelkyndig.
vAph.(1764). VSO. „saa nøgen og fattig som
Moses, da han havde slaaet Pharisæeren
ihjel —" — „Hahahal Du er ikke meget
bibelfast."ffr2:. V11.203. Schand.TF.II.288.
Mølleren var ret stolt over at have „sat"
bende, den Bibelfaste, med et Skriftsprog.
Gjel.M.334. jf. : Kongen var saa bibelfast,
at han saaledes kunde citere Kirkefædrene
efter Bog og Csi^ite\.CBemh.IV.70. Feilb.
03 -forbud, et. den romersk-katolske kirkes
(betingede) forbud mod at lægfolk læser bibe-
len. Sal.II.1039. -forklaring, en. d. s. s.

-fortolkning. Saaby.'' CP -fortolker, en.
Kierk.y.l08. -fortolkning, en. (j/. Ekse-

gesej. MO. Middelmaadighedens Bibelfor-
tolkning . . fortolker Christi Ord saa længe,
til den faaer sit Eget, det Aandløse (Tri-

vielle) ud af åQm.Kierk.XlV.235. -histo-
rie, en. 1) (nu næppe br.) historisk rede-

gørelse for bibelen (1), dens oversættelser, ud-
gaver osv. VSO. (den) Resenske nye Bibel-
oversættelse . . tilligemed den øvrige dan-
ske Bibelhistorie i det 17de, 18de og 19de

10 Aarhundrede, ligger uden for Forfatterens
Formaal.MoZ&. De danske Bibelovers, fra 16de
Aarh(1840).110. 2) udvalgt samling af bi-

belens fortællinger, især til skolebrug. Bibel-
ogKirke-Historie, fraVerdens Begyndelse,
indtil det 18de Seculum. OThorning.(bogtitel.
1771). SBHersleb.L.x. Bibelhistorie tillige-

med Lidet af Barkens Historie efter Apost-'
lenes Dage. Til Brug for Almueskoler.
CFBalslev.(bogtitel.1844). om et enkelt ek»-

20 emplar heraf: Det var en Bibelhistorie .

.

Idet jeg slog op i den, traf jeg paa For-
tællingen om den taalmodige HjoD.Scfeacfc.

127. Feilb. 3) (skol.) om undervisningsfag
efter bibelhistorie 2. Lærebog i Bibelhisto-
rien for Elementarskolen. ChrMøller. (bog-

titel.1880). i næste time har vi bibelhisto-

rie
i
-hjort, en. (Jy. if.EPont.Atlas.1.666;

nu næppe br.; zool.) eghjort, Lucanus cervus.

Moth.B142. Baff.(1784).131. -husar, en.

30 07« ^y- bibelhusar, -reiter; sml. Principryt-
ter; spøg., sj.) person, som ynder at slaa om
sig med („rider paa") skriftsteder. BlochSuhr.
ÆS.VI.34. Christus . . prædikede Lighed
og Broderskab blandt alle Mennesker. Og
dog have vi for en stor Deel vore geval-
tige Bibelhusarer (Grundtvig, Monrad,
Hammerich) at takke for den slesvigske
Klrig! FDreier.Aandetroen.(1852).IX. hvor-
ledes (skal jeg) undgaa at blive en Bog-

40 stavtræl eller en „Bibelhusar". TheolTids-
skr.1894.265. jf.: (i bispegaarden) spillede

vi (som børn) Komedie. Det første Stykke,
som blev givet, havde jeg selv lavet, det
hed „Bibelhusar" — af hvilken Grund
mindes jeg ikke.Thiele.LA.52. -klasse,
en. d. s. s. -kreds, -kreds , en. personer,

der mødes til fælles studium af bibelen, paa
Askov (har der) i de sidste Aar dannet sig
Bibelkredse blandt Eleverne. Da^'iVi/fe.Vit

50 1912.Till.l.sp.4. Bogen8Verden.I.(1918).46.
GJ -kristen, en. den, hvis kristendomsopfat-
telse bestemmes af bibelen (ikke ell. mindre
af kirkens dogmer). Meyer. O -kritik, en.

undersøgelse af bibelen (som historisk skrift)

efter videnskabelige principper, (jf. u. bi-

belskj. Schand.AE.119. Den Storm . .

som aen moderne Bibelkritik havde rejst

i saa mange Smd.Pont.LP.VII.78. CD -kri-
tisk, adj. Tiibingerskolens bibelkritiske

60 '•SkrUter.Schand.AE.36. CP -kundskab,
en. den Bibelkundskab, der er saa hyp-
pigt fremtrædende i Heinrich Heines
Skrifter.-Brandes. VI.440. O -kyndig, adj.

(jf. -fastj. (præsten) begyndte paa et Skrift-

sted og den syge sagde Slutningen. Det
var utroligt, saa bibelkyndige mange

89*
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\ax.TroelsL.XIV.31. -læser, en. (især (9)

1) den, der flittigt læser i bibelen (jf. -læs-

ning i), „det Udtryk, Du vil have for-

jaget, staaer i Bibelen." — „Jeg er en
adSor gammel Bibellæser til ikke at vide
dette.'^0rst.III.149. hun (var) en flittig

BiheUæser.AaJcj.VF.218. 2) (sj.) den (især

lægmand), der for en forsamling læser op

af bibelen og udlægger det læste (jf. -læsning
2). Søndag Morgen . . kalder de Anger-
fulde til Kirkerne eUer omkring Bibel-
læsernes ambulante I'ulte.Drachm.KE.23.
-læsning, en. 1) (jf. -læser 1). Saa
flittig han var i sin Bibellæsning, saa op-
rigtig var han tillige i Bønnen.Mall.SgM.
20. Bergs.GF.II.242. 2) opbyggelig sam-
menkomst, hvor en (præst ell. lægmand) læ-

ser op af bibelen og udlægger det læste (jf.

-læser 2). MO. Som Modvægt mod (ra-

tionalismen) aabnede Balle 1793 sine Bibel-
læsninger . . i Vajsenhuskirken.PjffOWS.JJ.
254. (jf. PAHeib.US.552). Tilde er til

Bihellæsmng.EBrand.EE.10. Han holdt
Bibellæsning to Gange om Ugen og hørte
til de vakte.AndNx.MS.62. -neffle, en.

især som bogtitel: (kortfattet) bibemaandbog
m. oversigt over de bibelske skrifters indhold,

deres historie osv., og vejledning til deres for-

staaelse i andagtsøjemed. Bihélnøgle.FLE
Jensen-Fogh.(bogtitel.l869). -ord, et. (høj-

tid.) 1) d. s. s. -sprog 2, -sted. ENClaus.

Leil.87. ogsaa i den daglige og verdslige
Tale hører man stundom et Bihelorå.Kierk.

V.106. 2) (sj.) i best. f.: bibelen(s ord);

skriften. Og som „Veien" er bleven en
anden, ja den modsatte, saa ogsaa Udlæg-
gelsen af BiheloTd.etKierk.XIV.29. -OTCr-
sættelse, en. (især konkr.) Den ældste
danske Bibel - OveTS38ttelse.Molb.(bogtitel.

1828). Schand.AE.217. -ret, adj. (sj.) i

overensstemmelse m. bibelens lære; rettroende;

ortodoks. Hvert af de nye Kirkesamfund,
Romerkirken ikke undtagen, søgte at være
saa bibelret som muligt.rroefei.ZIJJ.i57.
-selskab, et. selskab, der virker for bib-

lers udbredelse. Efterretning om Oprettelsen
afBibel-Selskabet iDanmark.f6o5'fife?.i8i4j.

denne ene Mand har udbredt Skrifter som
et Bihe\selskhh.Brandes.X.279. Cirk.Nr.293
^^InWOl.
bibelsk, adj. [ibi'b(8)%] bibelsk

(d.v.s.(?) hihelsk).Eøysg.AG.45. ff biblisk.

Eolb.Kh.965). (ænyd. bibelsk og biblisk;

efter ty. bibUsch) adj. til Bibel fl.i^. Den
Religion . . som overeens kommer med
den Hellige Bibelske SkTm.DL.2—1. Bi-

belske Bøger (kaldes ogsaa) canoniske
SkTiiteT.Eolb.Ep.II.86. Udvalde Bibliske
Historier. (Overs, af) Chr. Lihme, (bogtitel.

1728). Den Bibelske Historie forklaret.

EMossin.(bogtitel.l755). (samlingen) vOde
blive en saa sand Gevinst for den bibel-
ske Critik (nu: BihelkTitikkeii.).FrSneed.I.
512. Enkelte Dage i Høsten tog min
Moder ud paa Marken og samlede Ax,
jeg var da med og gik der, som den

bibelske (o: fra bibelen kendte) Ruth gik
paa Boas's rige AgeT.ECAnd.XI.14. Dansk
Bibelskole . . afholder aarlig 2 Rækker af
Undervisningskursus over bibelske Em-
TieT.Krdk.1918.95. om udtryk, stil olgn.: som
minder om bibelens, det lyder saa bibelsk

|

Bibel-skele, en. Krak.1918.95. (se

u. bibelskj. -sprog:, et. 1) sprog (ell. stil),

som er ejendommeligt for bibelen. 2) {efter

10 ty. bibelspruch) d. s. s. -sted. VSO. Sibb.II.

201. husk . . Bibelsproget: Naar Syndere
lokke Dig, da samtyJt ^ls.e.ECAnd.II.140.

\ -stav, en. (poet; m. hentydning til 2
Mos.14.16, jf. Es.10.26) *Den Haand, med
Bibelstaven

|
Os trøster i al Nød.SalmEus.

731.3. -sted, et. sætning, vers, udtryk ol^n.

i ell. (anført) fra bibelen; bibelcitat; skrift-

sted (jf. -ord 1, -sprog 2). 0rst.II.52. *Jeg
om Undskyldning beder;

|
Jeg huskedikke

20 mine BihelstedeT.Eeib.Poet.X.196. Dukjen-
der jo sagtens dette Bibelsted, kjender
det fra Din tidUgste Barndom, Du kan
det udenad, Du har ofte, atter og atter,

hørt det diiiføTe.Kierk.X.283. at lade ham
opramse Lærebogens Paragrafer med til-

hørende Forklaring og Bibelsteder.Sc/jawd.
TF.I.27. -stærk, adj. d. s. s. -fast. D&E.
Torbine, hans bibelstærke Husholderske,
sur og ond.Bergstedt.A.14. -tro, en. hans

30 protestantiske Bibel-Tro og Skrift-Fortolk-

ning (er) en selvmodsigende Carricatur
a.ideiiLvLtheTske.Grundtv.KG.34.e\iTopæisk.
Poesi, som i 1821 sad til Halsen i Bibel-
tro (o: ortodoksi) Brandes.V.541. Agnes
vender tilbage til Samfundsordenen og
Bibeltroen.smsf.XJ.5i4. -værk, et. værk,

der indeholder (bibeltekster med) bibelfortolk-

ning olgn. VSO. MO. SaUIII.181. \\ om bibel-

oversættelse. De nærmere Omstændigheder
« ved Værkets (o : Gustav Vasas bibels) Ud-

førelse ere . . ligesaa ubekiendte, som dette

er Tilfældet med vort danske Bibelværk
af 1550. Molb.De danske Bibelovers, fra 16de
Aarh.(1840).72.
Bibernelle, en. [bibarinæla, sj. -inela]

flt. -r. {omdannelse a/" pimper-, pimpinelle;

se Pimpinelle) 2( urt af rosenfamihen, Po-
terium (sanguisorba) L. Lange.Flora.753.

Sal.n.l042. jf. Bibernellerod.7arei.«
50 620.

Bi-blad, et. [II. 2] (bot.) d. s. s. Aksel-
blad 2 fs^wZ«;. Træearter.(1799).308. Meyer.
976.

I. Bibliofil, en. [bibliøifi-'Z] flt. -er. {af
gr. biblion, bog (se Bibel;, og philos, ven)

person, som interesserer sig for og
samler paa (smukke, sjældne) bøger (især

naar interessen mest gælder bogens ydre olgn.) ;

bogelsker. JBaden.FrO. PLMøll.AO.8.

60 naar han med en Bibliofils Ømhed vendte
de tykke, buklede Papirsblade.Gje/.GrJ.

121. Ordet (o: bogelsker) er godt, det er

mere dansk end „bibliofil", og det lige-

som giver mere; thi hvilken bogsamler,
der kun kan ofre en ringe årlig sum på
sin samling, tør hefte det fine fremmede
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ord på sig.Bogvennen.1916/17.II.48. II. bi-
bliofil; adj. til 1. (bibliotekaren) var en
bibliofil og fint dannet Meu^iåJ^ulPet.L.43.

især m. h. t. særlig udstyrelse af bøger: *En
enkelt Bog i Skindbind

| og bibliophil! Soph
Clauss.F.26.
Bibliografi, en. [bibliogrB'fi-'] flt. (i

bet. 2) -er. (af gr. bibliographia, dannet

af ^r. biblion, bog (se Bibel), og gråphein,
skrive (jf. Geografi olgn.)) 1) gren af lit-

teraturvidenskaben, der beskæftiger sig

med at optegne, klassificere og beskrive
bøger og andre skrifter. Leth.(1800). Sal.II.

1043. 2) systematisk bogfortegnelse
(m. angivelse af bogens forfatter, trykkeaar
osv.).Aa.Testryip-Bihliogra.fi.Bogvennen.l917/

18.415. en udgave med indledning og
udførlig bibliografi j

bibliografijsik, adj.

[biblio'gra'fis^r] adj. til Bibliografi. Jeg
ønskede paa eet Sted at samle, hvad der
i literarisk og bibliographisk Henseende
er at sige om Ru.mkr0n.iken.Molb.RK.XLir.
bibliografiske Yærker.SaUII1.18 7.

Bibliotek, et. [biblioite/^r] Høysg.AG.
40. ilt. -er. {af gr. biblio-thékg, bog-oplag;

jf. Bibel, Apotek) 1) (især større) privat

ell. offentlig tilgængelig samling af bøger;

bogsamling, han grundede et Bibliothek
og samlede Efterretninger om Kongerne
og FropheteTne.2Makk.2.13. skal de komme
til nogen Nytte (kan dette) langt rimeli-

fere . . træffe sig i Deres Høivelbaarn-
eds Bibliotheque end i min lille Bog-

samling.-EJw.Fii7.50 7. den (o: en udstop-

pet fugl) pynter paa et Skriverbord, over
et Bibliothek eller et Archxv.Heib.Pros.
X.435. 'Med udsøgt Smag var Biblio-
theket sa.mlet.PalM.1.64. jf. : Den belgiske
Dokumentation bestod nemlig ikke af en
enkelt Bog —, der var saamænd et helt

Bihhothek.Jørg.KB.28. (spøg.:) Efter at

Renæssancen var gaaet i Bioliotek (0:

kun kendtes gennem bøger), vendte man med
Rousseau paany tilbage til Naturen.J"F
Jens.NV.220. (overf.:) haner etlevende
eM. vandrende bibliotek o: meget bog-

lærd. Moth. 3143. „Husk dog det kine-
siske Digt af Thu-Sin-Yu." — „De er
utaalelig. De er et vandrende Bibliotek."
SMich.T.210. 2) i bogtitler olgn.; især som
betegnelse for en sammenhørende række
af skrifter ell. blade (jf. BiblDan.IV.435

ff.). Det muntre Bibliothek for begge
Kiøn.(maanedsskrift.1784). Gyldendals Bi-
bliotek for Hjemmet. Ugeskr. for dansk
Literatur,i899^.

|| f systematisk fortegnelse

over bøger, deresforfattere m.m.;bibliografi.

Disse Lærde skulle ikke bestille andet,
end skrive Bibliotheker og deri giøre .

.

Beretninger om de gamle Skrifter.JjSnee<i.

1-61. 3) værelse dl. bygning, hvor et

bibliotek(l) opbevares. Bibliothek, som
alle indtil Gaards-Karle og Kokke-P^er
forstaae, maa nu heede BucherSahLHolb.
Ep.IV.398. paa den anden Side af Gan-
gen (i et hus) laa Biblioteket, Skatten —

GTa.yen.PLevin.DB.8. jeg traf ham paa bi-

blioteket (om et større, offentligt b.) ell. i

biblioteket (om et mindre, privat b.)
\ Bi-

bliotekar, en. [biblioteika-V] flt. -er. (af
lat. bibliothecarius) person, som fører til-

syn med et bibliotek, i alm. som leder ell.

overordnet embedsmand. vAph.(1764). Ved
Universitetsbibliotheket . . lønnes Biblio-
thekaren med 1,600 Rd. aarlig.iovi''/ti86i.

io BibliotH.H. O bibliotekarisk, adj.

[-'ka-'ris^] adj. til Bihliotek(siT).BibliotH.n.
177. Biblioteks-, i ssgr. af Bibliotek
1. -bind, et. solidt og praktisk bogbind
(uden kunstnerisk udstyrehe). Faareskind
er det mest anvendte Skind til jævne Bi-
bUoteksbind. VortHi. IV2. 144. GJ -kund-
skab, en. Haandbog i Bibliotekskund-
skah.SDahl.(bogtitel.l912). -niand, en. fag-
lig uddannet person, der er ansat ved et bir

20 bliotek (bibliotekar, biblioteksassistent osv.).

enhver dygtig Biblioteksmand (maa) være
fortrolig med . . sin Videnskab.SaZ.ii.i053.
03 -mæssiff, adj. som hører til et bibliotek.

det hele biblioteKsmæssige Maskineri.SaZ.
11.1054.
biblisk, adj. se bibelsk.

Bi-blomst, en. [I] (bot.) blomst, der

særlig søges af bier (d. s. s. Humleblomst;
jf. Flue-, Sommerfugleblomst^. Bi- og

30 Humleblomster have kortere Rør ned
til Honningen, passende til kortere Suge-
snabler. TFarm.-oo<.588.

II Sr (* Jylland; jf.
Feilb.: biblommej løvetand, Leontodon Ta-
raxacumL. JTusch.313. -bloster, et. [n.2]

(bot.) skedehindeagtig udvækst paa biosteret

(af paaskelilje ofl.); jf. Bikrone. Warm.Bot.
693. -bog, en. 1) [I] vejledning i biavl. MO.
MøllH.1.177. 2) [II.2] Y især i flt, om de
handelsbøger, der føres foruden hovedbog og

40 journal m. m. VSO. Hage.^1212.
O bibringe, V. Ihiihreri'é\præt. -bragte;

part. -bragt. vos. -else. (efter ty. beibringen;
næppe ældre end midten af 18. aarh.) 1) om
noget ydre ell. legemligt : tilføre ell. tildele
(en noget). I.1) f i egl. bet. FrSneed.1.28.
især om gift olgn.: give; indgive; faa til

at tage. At bibringe een Forgift.FSO. én
ham bibragt Elskovsdrik . . havde forrykket
hans YiieTne.Mynst.Bispepr.(1850).6. CPal

M M.0.306.
II
anbringe (paa noget); forsyne

m^d. en gammel Baad, som jeg selv med
usigelig Møie bibragte et Slags Takkelads.
€rylb.VI.17. 1.2) om slag, stød, saar olgn.:

tilføje; tildele; give. At bibringe een et

Stød med Floretten. F6fO. MO. indtil Gu-
stav kunde maale sig med den Hoved-
styrke, Kongen havde efterladt i Sverrig,

og bibringe den Nederlaget i Vesteraas
den 29de April 1521. CPalM.0.418. 2) om

60 aandelig paavirkning, meddelelse af tanker,

kundskaber olgn. 2.1) (sj.) meddele; under-
rette om. de bibragte dog adskillige Ef-
teTxetmnigev.Mynst.Bidr.46. jeg var meget
forlegen for at faae ham denne Begiven-
hed bibragt paa den lemfældigste Maade.
Blich.I.143. 2.2) give (en) visse kundska-'
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ber, forestillinger olgn.; faa (en) til at

tilegne sig ell. lære noget. vAph.(1739).
Sproget skal tjene til at bibringe Begreber.
PAE.eih.US.503. man (havde) søgt at bi-

bringe ham nogen Kundskab og Dannelse.
Mynst.Bispepr.(1850).9. hverken hun eller

Nogen har kunnet bibringemig den mindste
ufordeelagtige Tanke om Deres Levnet og
Handlemaade.Jn^'.JE^.II.eS. *MinførsteLæ-
rer

I
Har bibragt mig en heel Deel Sprog

(o : sprogkundskaber). Hrz. VIII.61. Hvor han
er heldigst, bibringer han i Kraft af sit

gode . . Humør Læseren hele den Inter-
esse.Brandes.III.142. (veninder) havde bi-

bragt hende den Forestilling, at Forlo-
velsesdagene var de skjønneste i en ung
Piges hi\.Schand.VV.336.

\\ f m. en biscetn.

(som obj.) : tidligen bibringes hende, hvor
herligt det er, at være jpyntetBahb.Tilsk.
1796.428.
Bi-bred, et, [I] sammenpresset blomster-

støv, hvoraf biyngelen næres. Fleischer.B.147.

Blomsterstøvet ryster Bierne af sig og
stamper det fast til det saakaldte Bibrød
i de Celler, som paa forskjellige Steder
af Kagen er bestemte til at optage dette.
BMøll.DyL.III.252.-hæger, et. [n..2](bot.)

bladagtige dele mellem (ell. uden for) de egent-

lige bægerblade (calyculus).Lange.Flora.xxxi.
-celle, en. 1) [I] celle i bikage. vAph.Nath.
1.236. 2) [II.2] (bot.) særlig slags overhuds-
celle (omkring lukkecellerne). Warm.Bot.235.
-celle-meiister, et. [I] (bygn.) mønster
(paa romanske søjler), der ligner biceller.

Sal.II.1055.
Bicykel, en. [ibai|Sig(8)l, -|Syg(9)l] flt.

-kler. (/Va eng. bicycle (fra 1868), egl. : „to-

hjul," jf. Bigami, Cykel || nu fortrængt af
Cykel) tohjulet cykel. Bicyclen er . . et
godt Befordringsmiddel og giver en sund
Motion.Panum.60. jf. Dansk Bicycle Klub
(stiftet 1881).

I. Bid, et. [bi9] Høysg.AG.35. (jy. Bed.
Aakj.BS.31 fco Fred;. sa.VF.34. jf. Feilb.).

hest. f. -(d)et ['bia'ai]; flt. d. s., hest. f -(d)ene
['biQ'ane] {ænyd. d. s., oldn. bit, eng. bite,

ty. biss; jf. 11. Bid; vhs. til I. bide)
1) handlingen at bide (i), hine tog

Græshoppers og Fluers Bid af Bage.Visd.
16.9. *Hvor farligt om vi smagte!

|
Et Bid!

vor IiøA\Ew.III.78. Mange troe, at den,
der er bleven bidt af en Hund, som i Bid-
dets Øieblik var aldeles sund, kan faae
Vandskræk. Ørsf. 1.80. *Pludselig ved et
kraftigt Bid

|
Hans Kind tU Blods hun

S2iZ.Tev.Winth.IV. 174. I de kolde Zoner
virker et giftigt Bid ikke, som i de varme.
HGAnd.II.183 (jf. bet. 2). saa skal jeg bide
den over i eet Biål smst.VIII.232. *Tæn-
derne skinne som skabte for Bid.Drachm.
UD.8. jf. : Jeg kender . . Mænd med saa
godt et Bid fa ; som kan bide saa kraftigt),

at de for Morskabs Skyld . . æder en Stump
af Snapseglasset, naar det er drukket ud.
Gravl.(Pol.^^/7l907.5).

||
(især tandl.) om

den maade, hvorpaa over- og undertænderne

slutter sammen i hvilestilling (jf. Over-, Un-
derbid;, normalt Bid. SaUIII.198.jf : Mun-
den (er) lukket i et fast B\å.AndNx.M.7.
n (overf., poet.) *Brødens Straf og Angrens
Bid.Ploug.II.238. *Kinderne blaane for
Frostens Bid.Schand.SD.197.

2) saar (mærke), fremkaldt ved bid (i).

VSO. Overtro læges bedst ved Overtro,,

ligesom Klapperslangens Bid ved dens
10 knuste Legeine.Hauch.I.183. jf. : (hunden)
beed Haren saa behendig ihiel, at mand
aldrig kunde see Tegn tU Bidt.Eolb.HP.1.4.

II 3( fandens bid, se Fanden.
3) (fisk.) det, at en fisk bider af ma-

dingen ell. (især) har bidt paa krogen.
man behøvede (blot) at kaste Snøren ud,
saa havde man Bid, inden den naaede
Bnnden.Hauch.MfB.115. der var Bid, og
det godt Bid, paa aUe fire Snører.CMøW.

20 PF.318. nu har jeg i en 4—5 Timer . .

kastet og draget uden at faa et eneste or-
dentligt Bid.Bogan.II.124. Han manøvre-
rede Udt med Snoren men mærkede, at

Biddet var godt (o: at fisken havde bidt

paa) og halede til sig.JVJens.HF.72. \\

(overf., spøg.) Der var det sædvanlige
Haandgemæng af Kulier, som stormede
sammen for at faa Bid („noget at fortjene").

JVJens.SN.10. ude paa Terrasserne var
30 der fuldt af Familier med ugifte Døtre.
Man ventede paa Bid.Leop.B.228.

4) (især fagl.) om skærende redskaber: evne
til at skære, hugge osv.; skarphed; konkr.:

(skarp) æg. der er et got bid på den le.

Moth.B147. Biddet paa Plougjernene, Spa-
derne, Forkerne og Øxerne (var) nu
sløye.lSam.l3.21(Lindberg). (sablerne har)
saa fint et Bid, at de rage Skjæget af

en Mand, lige ind til Kindbenet.ÆJ^i!ar.

i) GH.L199. *de stakkede Sværd,
|
Der er

matte i Slaget og døde i Bidet-JPJacDZ/.
150. Ved Brug og ved tilfældige Uheld
bliver ethvert ^arpt Værktøj efterhaanden
sløvt og „taber BiddefHaandgern.47.

5) mundstykke, især (fagl.) af en hests

seletøj; bidsel; mundbid. *paa sadled Ørs,

med gylden Bid og M.iJle.PoulPed.DP.18.
begge Tøilerne maae være saa lange,
at Hesten netop føler Bidet.ExercBytt.89.

50 Man skelner mellem Bid (Mundbid) til

Ridebrug og Bid (Kørebid, Bidsler) til

KøTebTng.LandbO.I.271. jf: han (slog) saa
ubetænksomt paa Hestene, holdt dem saa
stramt, at de skummede i Bidet.HCAnd.
IV.447. i udtr. som tage biddet mellem tæn-
derne, om en hest, der tager magten fra kusken
ell. rytteren, „gaar haardt paa" (ogs. overf).

gaa, lægge sig til ell. paa biddet, om en
hest, der er ivrig og fyrig („gaar paa"),

60 saa at kusken ell. rytteren maa holde den
tilbage med tømmerne (mods.: bag biddet;.

Schiiiklerne bedre tilbage, — føre Hesten
frem til Biddet — Tøilerne indstillede

hele Tiden.Qjel.B.l. Hestene slaar af sig
selv an i Carriére, lægger sig paa Biddet
og pmster.Bogan.I.155. LandmB.II.379.
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Idræt8B.II.736. \\ (1. br.) mundstykke paa
en pibe (pibespids) olgn. D&S. Feilb.

6) (landbr., dial.) noget at bide ell. æde
af: græs til foder; græsning (jf. I. Bed^.
Paa Græsmarkerne er der igen godt Bid.
BerlTid?lBl908.M.4.sp.l. jf. Feilb.

7)- (dial.) noget, der bider; som omskriv-
ning for lus. Junge. Feilb.

II. Bid, en ell. (sj. og nu kun dial.) et

(Bahb.Tilsk.1794.190. sa.B.99. Bagges.III.
278. Aakj.VF.35). [bi8] Høusg.AG.35. best.

f.(l.br.) .(d)en ['bi8'(8)n] (Wess.45). flt.

-(d)er ['biaoar] ell. (nu 1. br.) d. s. (Moth.B147.
Oehl.HK.36. HCAnd. 1.198. Aakj.VF.35).
(ænyd. d. s., sv. bit; formen er vel paavirket

af I. Bid, jf. bornh. bidda, sv. beta, oldn.

biti, eng. bit (oeng. bitaj, ty. bissen; sml.

Bitte)

1) et saa stort stykke afbrød, kød olgn.,

som paa een gang bides af og tages i

munden; mundfuld; ogs. ubestemt: en
(lille) smule mad. Bedre er en tør Bid
og Ro derhos, end et Huus fuldt af slag-

tet Kvæg, med Trætte.Ords.!?.!. æd af

Brødet og dyp din Bid i Æådiken.Buth.2.
14. Der laae to hollandske Peberkager
paa Bordet . . som jeg gierne gider havt
et Bid af tU min Sopken.Rahb.Tilsk.1794.
190. et Bord, der kan havde en Bid tU at

vække, ei Mad til at stille deres Hunger.
Grundtv.Saxo.III.51. Hun hjalp de to Gamle
med at faa Maden ned, Bid for Bid.^aw^'.
L.195. Katinka sad med nogle smaa Bidder
paa sin Tallerken.sa.S'jB.55^. || ofte tryk-

svagt, foran Brød ('Mad olgn.). saa deler
man trøstig sin Bid Brød og sin Drik Vand
med ha.m.Rahb.Sandsig.561. er der ikke et-

steds hernede sat en Bid Brød (o : lidt fro-
kost) og en Snaps hen tU mig.Mrz.XVIII.
866. En Dram og en Bid Brød.HCAnd.VII.
164. frygter ikke Folket i det Land, thi
dem tage vi som en Bid Brød.4Mos.l4.9
(Chr.VI afvig.), lad mig spise her — det
er ligemeget, hvad du giver mig, blot en
Bid Køå.EBrand.UnderL.82. Gjel.W.216.

f.:

*mit stiaalne Bid Skr a.Si.Bagges.V.159.

ikke en bid (olgn.), ikke den mindste
smule mad. *Jeg har ei Bidden (alm. : ikke
en bid) smagt, jeg har ei drukket Draa-
ben

I

I denne gandske Dag. Wess.45. *Han
stak med Gaflen hid og did,

|
Men gav

sin Mund ei mindste Bid.Bødt.189. *en
saadan Prakker . .

|
Der eier knap til

Øllet,
I

Ei Bid eller Brand (o : som hverken
har at bide ell. brænde). Wmth.V. 18. || en
god, fed, lækker bid 0^5'%., et godt, læk-
kert stykke; lækkerbisken; gotte(r). *Kom Hu-
sets Smaa med en lækker Bid

|
Alt fra

deres eget Fad,
| Saa jog hun ham (o: en

hund) væk med Nag og Nid,
|
Og aad

saa selv hans Mad. Trm«J^.J7.iOO. (de) haa-
bede at faa gode Bider fra Stegerset ved
hende, naar det var Fastedag i Refectoriet.
Drachm.VD.37. Et Øjeblik efter svang hun
over paa Peders Tallerken en herlig Skive
. . Jo, Sidsel vidste hvor de gode Bid

S2id.Aakj.VF.35. især overf: Studér Du blot
Kunsthistorie . . Men saa falder de fede
Bidder ikke af til dig, som hvis Du havde
taget juridisk Attestats.Schand. VV.294.*han.
skaffed Slavetorvet „gode Bider."Dracfcm.
DJ.I.153. Hun var høj og før, hvid som
Mælk, med svært gult Haar — ret en
Himmerigs Bid (jf. Himmerigsmundfuld^.
JVJens.EE.91. Zeppelin.Fu.37.

10 2) (især dagl.) ganske lille del (af et

hele); smule; stump. Holland, en lUle Bid
af Europas Kystland.JXaw5'e.JJ.35^. *(han)
af Sagen fatted ej den mindste Bid.Drachm.
DJ.I.41. Tapetet (var sat paa i) mange
klistrede BideT.Bang.Udv.323. ikke en Kant
Gesims, ikke saa meget som en Bid af

en Maimorflxse.KLars.MK.12. Hver Dag
giver jeg noget af mit Hjerte og min Fø-
lelse og min Lidenskab i smaa Bidder til

20 Publikum. Jilfa^-riMS. ^.^5.
|| (1. br.) tryk-

svagt foran subst.: smule; stump; bitte (jf.
bid brød ovf). (diget) skilte Husets Bid
Have . . fra ae brede MB.xkev.Stuck.III.259.
den Bid Ga.a.rd.Bergstrøm.M.6.

bidde, v. (1. br.) til H. Bid, i udtr.

bidde ud [biåa 'u'o], dele i smaastykker.

Livet, ikke biddet ud Dag for Dag i fedtet
Smaamønt.Jør^.Æ.i 6.

I. bide, V. ['br9a] j?ræs. -er \}h\^QQr\Høysg.

30 AG.88; præt. bed \be-S\smst.; part. bidt [bid]

smst., ell. t bidet (Holb.Paars.219), flt.fhtdne
(sa.JH.I.150). præs. pass. bides ['bi'98s],

som dep. ogs. (dagl., især dial.) [bis], se u. bet.

1.4 og 2. vbs. -ning (især i ssgr ); se L Bid.

{æda. bitæ, oldn. bita, eng. bite, ty. beissen,
got. beitan; besl. m. lat. findere, kløve, samt
med I-HI. Bed, VI-IX. bede, besk, bitter

osv^

1) om anvendelse af menneskers ell. dyrs
40 tænder, ell. tilsvarende munddele (jf. 1a).

1.1) trykke over- og undertænderne
(fast) ned i ell. sammen om noget; især
m. præp. i ('eM. paa. jf.Høysg.S.315). Dan
skal være en Slange paa Veien . . som
bider Hestens liov.lMos.49.17. Hesten
bider på (ell. i) bidselet Moth.B 143. *i

mørke Bølgedalen
|
Bed han (o : Midgaards-

ormen) slugen sig i Halen. 0ehl.NG.112.
•harmfuld bider Slaven i sin Lænke. In^.

50 M.23. „Au!" sagde Kjællingen . . hun blev
bidt i Øret af sin egen, lille Datter.J?(7

And.V.349. At tude som Hunde . . bide i

Skjolderanden , . var Bersærkergangens
Ytringer. SaUIII.86. jeg kom til at bide
mig i tungen (ell. bide min tungej I

||

bide sig i fingrene, neglene, kno-
erne olgn., dels om (sygelig) vane (nu især

i udtr. bide negle: En (kvinde) bider
Negle, en anden klør sig med Hæklenaa-

60 len i llBaxet.Nans.M.42. VilhRasm.BB.II.
64), dels som tegn paa forlegenhed, ærgrelse,

skuffelse, utilfredshed olgn. Moth.Bl45. *Du
for hver Skilling, som udgives. Fingre hi-

der.Holb.MpS.199. *Han bider Negle tit,

han river tit sit Haar,
|
Før han i Klæd-

ning ret et Epigramma isiai.sa.Paars.252.
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hun bider sig i Fingrene, fordi hun ikke
kunde bie efter den ærlige Just.PÆHeife.
Sk.II.323. pasjpaa! efterhaanden som der
kommer nye Funktionærer her paa God-
set, saa maa de gamle bide i Kinoerne og
huske paa, at Tiderne forandre sig.Schand.
SB.7.

I]
bide sig i læben olgn., især for

at betvinge sin vrede, trang til at le, skrige

(af smerte) osv. Mau.1.73. Hver Gang Bar-
net diede, (tvang) Smerten , . hende til at

bide i hæherne.JSneed.III.447. Han maatte
bide sig i Læben for ikke at smile.Schand.
TF.II.136. jf. hvo som bider sine Læber
sammen ("C^r.FI; bider i sine læberj, har
alt fuldbragt det Onåe.Ords.16.30. \\ bide
tænderne sammen (f bide tænder.
VSO. jf. Kalk.I.199), især om udtr. for vrede,

forbitrelse (jf. skære tænder, sammenbidt)
ell. (nu oftest) for at bekæmpe en sindsbe-

vægelse, det (skar) dem i deres hierter, og
de bede tænderne sammen over (1819:
imod^ ham.ApG.7.54 (Chr.VI). Naar der
var noget i Veien bed jeg Tænderne sam-
men, for at ingen skulde haane mig.And
Nx.PE.1.49.

II
bide sig i næsen ell. øj-

nene, (spøg., dagl.) som udtr. for noget
umuligt dl. uopnaaeligt, noget som en gaar
glip af, ikke faar del i olgn. Det kan han
bide sig i Næsen etter.Mau.1.73. De kan
bide Dem i Øjnene, for De faaer hende
sgu inte.Hostr.G.81. (han spurgte sin moder)
om hun ikke troede, at det var bedst, at

man fik Broderen gjort umyndig . .? —
„Hæ, hæ!" klunkede den gamle Frue . .

„Han kan bide sig i Næsen, kan han."
Wied.S.352. Blækspr.1914.22.

|| f At bide
i ii'Kieppen med een. Siges i gemeen
Tale figurligen om den, som holder en
anden Stangen i Kiv og Trætte (vel egl.

om hunde, der slaas om en kæp). VSO.
||

bide i græsset. jf/|. *Jeg kasted mig paa
Jorden ned,

|
Og mig fortvivlet vælted;

|

Jeg troer, at jeg i Græsset bed,
|
Af Sorg

og Harme smeltet.Heib.Poet.VIII.246. alm.

overf.: 1. C9 falde i kampen (jf. Kalk.V.
97 og lign. udtr. i ty., eng., fr., lat., gr.; egl.

om saarede, der i dødskampen bider i jorden
ell. græsset, jf: *Saa mangen fanger sit

Banesaar
|
Og Jorden blegnende bider.

Blich.D.II.168) mange tusinde Svenske
maatte bide i Græsseå.Holb.DH.III.290.
*Hielpe dig Gud I du (o: hr. Zinklar) visse-

lig maa |
I Græsset for Nordmanden bide.

Storm.SI).142. *der bed den oldenborgske
Stammes Fader |

i Græsset for Sten Stu-
res tunge Sværd. PZom^^./.^ 75. jf.: *(guds)
Fiende maa i Græsset bide,

|
Naar hånd

kun taler med sin M.miå.Bror8.162. *nu
skulde der ryddes på Næsset. | Den lodne
Eg og den lokkede Birk

|
begyndte at

bide i GvddSset.Blaum.AH.ix. 2. (1. br.)

falde af hesten; blive græsrytter. Gade-
ordb.^182.

|| bide i sig, bekæmpe ell. til-

bageholde (følelser olgn.); finde sig i (en for-
nærmelse) uden at tage til genmæle. *Den
lille^Skose Pigen i sig bed. PaZM. IF. 56.

al den Forbitrelse, han . . havde maattet
bide i sig . . gav sig LvLft.Pont.F.1.99. Per
havde (et) Svar paa Læben , . Men han
bed Ordene i sig.sa.LP.VIII.244. jf: Du
veed ypperligt at bide Dine Lidelser ind
i Dig sehf.Kierk.II.259.

|| noget (haardt)
at bide paa olgn., noget besværligt ell. van-
skeligt at klare, noget ubehageligt at finde
sig i olgn. (jf. tygge paaj. om de ville have

10 Fred, (skal de) ofverlevere deris Gevær og
Skibe; Dette var . . noget hart at biide
paa for åém.Holb.Intr.i.75. sa.Plut.IV.2.
VSO. Nu er jo vi og Professorerne Allie-
rede. Ja, den er haard at bide psia..Schand.

8B.226. *første Løjtnant han bed paa sin
Snyder (o: røffel).Drachm.STL.89. 1.2) om
at frembringe et vist resultat ved at

bide ('l.ij; m. obj., som angiver handlingens
resultat, især i udtr. som bide hul paa no-

20 get(Moth.B144), bide mærke i noget olgn.;

især overf: bide mærke i, lægge nøje
mærke til noget for senere at kunne huske
ell. genkende det. bid bare Mærke i Per-
soner og Begivenheder og I skuUe kjende,
at de altid komme igjen.HCAndf.7IiJ.i 96.

EBrand.Bes.40. bide spids paa, (egl.:

danne en spids ved at bide; overf.:) svare
paa en skarp og rammende bemærkning;
„stikke"; „give igen paa". Gadeordb.^ 470.

30 talem. : kan du bide spids paa den, saa kan
du blive naalemagersvena

| Mau.810. (sj.:)

*Hans Råd gir jeg Fanden
j

. . og ber
ham bide Spids (o: ænser ham ikke, beder
ham „ryge og rejse"). Børd.GD.^278. øgs. i

kortspil: kan du bide spids paa den (o:

stikke det kort)?
\
Feilb.\\m. obj. og præd.,

adv. ell. p^-æp.-forbindelse, der angiver hand-
lingens resultat. *Da skar han med Tæn-
der, beed blodig sin Mnnd.Bagges.Ungd.

40 II. 89. bide en tand løs
j
bide noget itu

(Moth.Bl45) ell. i stykker i (talem.: bide
skeer itu, se Ske^. bide enden af en traad

j

bide en mundfuld af brødet I

jf. (overf.):

Jyderne, som bider e fra Enden af ordene.
IIøysg.AG.27. \\ bide af. 1. d. s. s. afbide 1.

da guderne iKke vilde løse ulven, bed den
(Tyrs) hånd af i hkndleåået.NMPet.Myth.
245. 2. d. s. s. afbide 2. (han) fik Krudt
i Munden, da han bed Patronen at. Rist.

50 EB.63. talem. (nu næppe br.): Nu maa jeg
bide Naalen af (o: have det besværligt).

Mau.1.72. bide hovedet af skam olgn.

(ænyd. d. s. (Kalk. III. 760); jf ty. aUer
scham den kopf abgebissen haben) dræbe
al skamfølelse hos sig selv; aldeles ikke undse
sig. Hvor maatte dog en heel Menigheds
Tilrettesættelse trænge ind hos et Men-
neske, der ey aldeles havde, som man
siger, bidt Hovedet af al Ska.m. Buge.FT.

60 99. Mogens (bed) Hovedet af Skam, og
var fræk nok til at paastaae, det var lut-

ter lj0gn.Grundtv.Saxo.III.36S. I er kjæp-
høi og har bidt Hovedet af al Skam.jETr-^.

IX.162. der er Mad nok i Velgørenhedens
Gryde for den, der bare forstaar at holde
sig til. Den;fattige faar bide Hovedet af
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Sk3iJnmen.AndNx.PE.III.241.Jf. : »Hovedet
var bidt af Skam,

| Røver-Pak Ham (o:

Jesus) haaned. Grundtv.SS.II.256. || bide
sig last, anbringe sig og med energi holde

sig fast i en vis stilling; sætte sxg fast
(især overf.: i ens bevidsthed olgn.; jf. bet. 4j.

De har bidt Dem fast hos Grevinden, troer

jegj og jeg hos hendes Kammerpige.C
Bemh.VI.26. en gammel Hyld har med
sine Rødder bidt sig fast mellem Grund- lo

stenene.Tolderl.H.lSl. Schand.TF.II.137.
enkelte Replikker har bidt sig fast i min
Hukomm.else.AndNx.DB.lS. ogs. : holde (fa-
natisk) fast ved (en plan, idé olgn.); fast-
holde. Jernbanesagen (var ikke) at anse
for tabt, naar man blot ikke vUde bide sig

altfor meget fast i en enkelt bestemt Li-

nie. ro2?s.I?J.-2^9. Saa snart en Person eller

en Sag interesserer min Læser, saa er Raa-
det det: Bid dig fast i den, fordyb dig i 20

den.VortHj.I3.12. || f bide op. At bide
en Nød op, knække en nød med tænderne.

VSO.
II

bide over, (sønder)dele ved at

bide, fx. en traad, en skraa (Schand.SB.121.
8a.BS.321) osv. overf. (spøg.): bide en
snaps over, kun drikke en del af den.

Schand.F.237. Gjel.GD.170.
[|
bide en tand

ud, miste en tand ved at bide. Moth.B146.
MO. jf.: At bide Tænderne ud paa noget.
Siges om smaa Børn, som bide paa noget m
haardt, for at komme Tænderne til at bry-
de frem.FiSO. 1.3) sætte tænderne i (no-

get) for at fortære det; gnave (af); spise

(af), (nu næsten kun m. præp. af ell. i og i

enkelte faste udtr.). hånd blev meget hung-
rig, og vilde bid.e paa noget (1819: have
noget at s^v&G).ApG.10.10(Chr.VI). Pro-
pheterne, som . . naar de faae noget at

bide med deres Tænder, forkynde Fred.
Mich.3.5. *Men det paa sin Poetisk er,

| 40

At gaae og bide (nu: spisej Snegle her,
|

Naar andre Østers spiser. Wadsk. 42. *dér
jeg ser en Hest, som bider Lyngen.
Grundtv.PS.II.278. (han) bed graadigt paa
BTødet.Blich.II.416. hold æblet fbrødet
osv.) i haanden og bid af det

| J|
bide i

det sure æble, finde sig i en skæbne, en
behandling olgn., som man er meget util-

freds med; være nødt til at gøre noget, som
man meget nødig vil. *Hvi skulde denne 50

Mand . . | Saa ofte fristes, og i sure Æb-
ler hide.Holb.Paars.4. Seidelin.39. den En-
kelte, det sølle Menneske, der nu skal til

at bide i det sure Æble og atdøe.Kierk.
XIL409. Gadeordb.^529.

\\ bide til bol-
len, se Bolle

||
(især Oj i udtr. som hver-

ken have at bide eller brænde, hver-

ken have mad ell. brændsel. (Kalk.V.97). Holb.
GW.IY.IO. det er en fattig Diævel, der
hverken har at bide eller at brænde.OeW. 60

Øen.(1824).ILl90. vel havde de Nok at
bide, men ei at brænde, saa omsider gik
Veddet op.Grundtv.Saxo.II.233. CBernh.II.
21. Vorherre (har) hjulpet mig til den
Smule, jeg har at bide og brænde./Scfeawd,
BS.52. De sad i deres liUe Hus og ha'de

baade, hvad de skulde bide og brænde.
Wied.L0.85. jf: Normanden, som . . kun
har lidt at tærske, og somme Tider kun
lidt at hide.OeconT.IL63. f Mange fattige
Folk hår hverken at bide eller at
slide.Nysted.Bhetor.48. Buge.FT.283. \\om
fisk: bide ell. (især overf.) bide 'paa, bide
paa 'krogen

|
fisken bider best om natten.

Moth.B143. *Han rastløs sendte Krogen
ned,

I
Og alle de Smaafiske

|
Svam grid-

ske hen og hed. Bødt. 202. Kierk.VL.207.
Fedders.FF.52. overf. : *Vi kiende nok den
Krog, vi bide ey derpaa.J-Fms.4i. Du ('s:

en prokurator) har gjort Dig Umage nok
for at Folk skulde kalde Dig Herr Advo-
kat; men Folk har ikke villet bide paa.
PAHeib.Sk.LLL.295. Fyenboerne . . som
ikke vilde bide paa Krogen . . fik en ban-
ket Trøie. Grundtv.Saxo.IiI.192. Han sagde
det for at drille Kolberg, men denne bed
ikke paa (o: lod sig ikke drille).Schand.TF.
LL106. 1.4) om dyr: angribe med tæn-
derne; saare ell. dræbe med tænderne. Bi-
der Hund anden Mands Qvæg ihiel . . da
bøde den, der Hunden e\eT.DL.6—10—6.

naar en Slange havde bidt Nogen, og han
saae til den Kobberslange, da blev han i

hive. 4M0S.21.9. *Ifald han (o: slagterhun-

den) havde mig med Halen vildet bidt,
|

Jeg (havde) jaget ham med bare Hænder.
Wess.82. *Slangen bider i min Hæl,

|

Skjønt du dens Hoved knuste. Grundtv.SS.
LV. 399. den store Bykøter var ved at fare

op ad hende, muligvis uden mindste bi-

dende B.ensigt.Schand.BS.175. hunden bi-

der ad ell. (sj.) ai(Bagges.ComF.(1807).L.
1 7) ell. efter (Iløysg.S.315) tiggeren

j overf.

:

*Vent Brumbjørn (om en kanon), tU Prøj-
serne kommer, | så bider vi t\!i.Rørd.GK.
37.

II
spec. (især om en hund): have til-

bøjelighed til, være slem til at bide;
ville bide (jf. bids ndf). pas paa! hunden
bider I

|| ogs. abs.: dræbe; bide ihjel. *At
Ræven bider Gjæs og Ulven Faar,

|
Det

er Tia.t\iTligt.Lng.TB.94. katten, hunden bi-

der mus
i

VSO. MO.
II
om lign. anvendelse

af tandløse dyrs munddele, f den bid-
dende Orm (indvoldsorm hos heste). HesteL.
(1703).Blr- blive bidt af . . en Papegøie,
. . en Loppe. VSO. ordspr. : Fremmede Lus
bide vdiTst.Mau.2402. (dagl.:) er der no-
get (0: utøj), der bider?

j

(der er) noget,
der klør og bider under den venstre Vinge,
og som nødvendigvis maa fanges og knæk-
kes og knipses med 'iHæhhet.KnudPouls.B.
28. jf.l.Bidl.

II t bide an, angribe (m^d
tænderne); give sig i kast med; overf.: *Hiin
Dag (o: 2. april), hvor . . danske Græv-
lingehunde beed an |

Alt med den en-

felske
Bosge.nrz.D.L.177. jj f bide og

aste, egl. om rovdyr, der dræber deres

bytte, men kaster det for at styrte sig over

det næste. Ulven bider og kaster. Moth.B
144. overf.: begynde paa mange ting uden
at føre dem til ende; gaa fra den ene syssel-

sættelse til den anden. smst. denne evinde-

Rentrykt»/ul91» 40
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lige Biden og Kasten . . jeg kan dog umue-
lig troe, det er godt, saadan at jaske om
fra et i et SLnået.Bahb.Tilsk.1797.319. saa

er jeg da klædt; og saa kan jeg da igien

sætte mig til mit Claveer, og til mit Tegne-
bord, og tU min Syeramme, og tage en
Bog i Haanden, og bide, og kaste, lige-

som før jeg blev lslæåt.smst.519. || bidt
af en gal hund (jf. Hundegalskabj, uegl.

(ofte spøg.) om den, der opfører sig, som om
han var afsindig; vanvittig; (spil)tos-

set. derefter (spøg.) bidt af en gal skue-
spiller, sjældnere: grundtvigianer, bonde-
ven, socialist (Levin) ell. maler, digter osv.,

greben af en overdreven (lidt latterlig)

begejstring for en vis kunstart, aands-
retning olgn. og ivrig efter at vise det (op-

træde som skuespiller osv.). Skuespilleren,
Professor Nielsen . . havde yttret: „Han
er mia Salighed bidt af en gal Skuespil-

ler," hvilket nu saa bekj endte Ord jeg alt-

saa her kan meddele Oprindelsen tH.W
Schorn.DaVoldene stod.(1905).235. Bøgh.III.

28. Jeg er jo dog ikke som han bidt af et

galt (jem.Scharid.AE.315. De er nu en
Gang bleven uforbederlig bidt af en gal

Grøftegraver.Powt-F-L.57. jf. : (kunstneren)

er i et Par Figurbilleder saa bidt af (ma-
leren) M\inch.Stuck.(PoUVil905). || bides

(især dial. ogs. bi(d)s. Thorsen. 120. Feilb.

Kort.174). 1. m. reciprok bet. Hundene bi-

des eller bide hinanden.fløi/s^'./S.^^S. *Som
jagende Hunde,

|
Der biaes i Vanvid,

|

Komme Skyerne faxende.Drachm.DM.63.

ordspr.: naar krybben er tom, bides he-
stene (o: overf.: knappe kaar volder strid

ml. ægtefolk)
\ jf. Mau.3677. Falst.118. *Er

Krybben tom, saa bids endog fiirbenede
YenneT.Bagges.1.57. Blich.II.285. 2. m. ak-

tiv bet. (nu næsten kun dial.:) hunden
bi(d)s, „bider" o: er slem, tilbøjelig til at

bide (jf. ovf. og H. bidsej. Hunden bids.

Moth.B148. KoH.174. AarbFrborg.1918.167.

(jf. SV. hunden bitsj. (sj.) uegl., som ad-
varende tilraab til smaa børn: det bids
o: rør det ikke. Moth.B148. „Et barnepige-
udtryk . . der endnu høres.''Kalk.I.199.

2) (især dagl.) optræde (over for en)

med hidsighed, vrede, skarphed, især i

ord. (jf. Hver Gang Konen . . henvendte
Ordet til ham, snerrede han ad hende,
som om han vilde bide henåe. Schand.F.
430). Men dersom I bide og æde hver-
andre, da seer til, at I ikke fortæres af

hverandre. (TaZ.5.j(5. *Thi hvo vil kiøbe dig
(o: en kritiker), i Fald du ikke bider

|

Dens Ære, for hvis Navn de mindre
Navne ]iåeT?Trojel.(Rahb.LB.I.600). „Ven-
ter du nogen?" — „Hvad kommer det
egentlig Dig ved?" — „Naa, naa, bid mig
ikke.''Rode.Dg.ll8. jf. Moth.Bl44. \\ bide
ad ell. (sj.) SLf(Bahb.LB.I.137. Bagges.Com
F.108) en (jf. u. 1.4;. Moth.Bl45. At bide
ad een er at tale een bister til med faa Ord,
Høysg.S.315.'Raii(vargnaven) ogheåaåvaig,
naar jeg talte til ham,Schand.F.487. || bide

en af, tidligere ogs. bide en oyer (VSO.
Bahb.Fort.1.325) ell. bide en over udo-
sen (Moth.B145) ell. (jy.) over hovedet
(Feilb.), afbryde en paa en skarp ell. haan-
lig maade; afslutte (samtalen) med en af-
visende bemærkning. Moth.Bl45. Oberst-
lieutenanten havde bidt ham over, og sagt:
Vist ikkelBahb.Fort.1.325. (han Magede)
over, at han aldrig fik rigtig Tid . . til at

10 fordybe sig i sin Gjerning . .; Fruen bed
ham af og mente, at han for længe siden
maatte have erhvervet sig den fornødne
Boutine. Schand.TF.1.33. JVJens.EE.l. Si-

den tog han ikke derud mere, og en Gang,
jeg spurgte, om vi ikke snart skulde be-
søge Mor, bed han mig haardt af.AndNx.
DB.62.

II
bide fra sig ell. (nu kun dial.)

om si ^(Leth.(1800). Feilb.), optræde med
kraft; tsær: værge sig med skarpe ord. Til

20 vands bede de . . temmeligen fra sig, men
til lands gik deres sager kréhsg&ng.Holb.
DNB.43S. *sjelden ud det Laadne kun han
vender,

|
Og endnu sjeldnere han fra sig

heå.PcilMIV.ol. Imidlertid indrømmede
dog Alle, at (han) bed godt fra sig, naar
det behøvedes, og i det Hele havde en
farlig MM.né..Goldschm.II.184. vilde (gen-

darmerne) bide rigtig fra sig, hvis Rø-
verne iiom.KLars.MK.31. jf.: Jeg deler

30 ingenlunde den Mening, at en Forfatter
ikke bør tage til Genmæle mod Angreb .

.

Jeg bider igen.Schand.O.II.176.
\\
part.

bidende brugt som adj. (jf. u. 4.ij; skarp;
kraftigt virkende; sviende, et got, tørt,

kraftigt og bidende Brev . . hvori du la-

der dem forstaae, at der er mindre ondt
i at spille Comedie, end i at lade sine

Børn løbe fra sig.PAHeib.Sk.III.262. hans
gode Lune (ytrede) sig ved bidende Sar-

4aksismeT.Bang.HS.^19. bogen er bidende
vittig

i II
bides med, ogs. bid's med^'D^'i^.

11.86), slaas med; have at gøre med
som modstander (jf. u. 1.4 slutn.). vi havde
havt dem begge at bides m.ed. Grundtv.
Snorre.II.35. især i udtr. ikke god at
bid(e)s med. Moth.B143. Guldborg er
sandt nok hovmodig og ond at bides med.
Hrz.VI.89. saa snapsede han. Men saa var
han ikke god at bid's med. Hostr.ML.146.

^ Aakj.VB.103. ogs. om bidske dyr olgn.: han
naaede til Helvedes Port. Udenfor den
laa der en forskrækkelig stor Lindorm.
Den saa' ikke ud til at være god at bides
med.SvGrundtv.FÆ.L.4L smst.LI.86.

3) om (skærende) vaaben ell. redskaber:

være skarp; du (til at skære med); skære
(igennem); saare. Kniven bider Yel.Moth.

B144. *et Sværd, der kunde bide
|
I Stene,

som i 'Kiød.Oehl.HJ.28. *I de sorte Ganens
60 Barder |

Bider Hægten (o : krogen), som
en Farder.sa.NG.114. *Han gjæstede Gre-
ven en Foraarsnat, | Og Sværdet bed.
Grundtv.PS.VL.236. Dette Sværd . . bider
baade Jern og Steen.HrzJD.IV.170. *Spa-
den kun saa trevent hed.Bødt.58. (man kan)
fugte den fine Fil med Olie . . hvorved
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Filen kun hiåeTlidtWagn.Tekn.220. (spøg.)

om en sløv kniv: den bider alt hvad den
ser (o: ingenting)

]
Feilb.I.71.(I1.219). jf.

Grundtv.Snorre.I.10.
||

(ikke) bide paa,
(ikke) kunne saare, spec. m. h. t. overtro-

iske forestillinger ; ogs. om skud, kugler osv.

(jf. het. é). *jeg slaas ey med Gienganger,
|

Sverd bider ey paa åejn.Holb.Paars.80. en
hærdet Soldat, paa hvilken intet Skud hi-

åeT.sa.EpJV.7. *Paa dem dog bider Sværd
og Spyd og 0xe.Oehl.XI.14. skudfri (er

den,) som kugler ikke bider j^k.Feilb.IlI.

334. jf bet. 4: hverken Sot eller Staal,

Vand eller Ild . . kan bide paa mig. Jno'.

EF.XIIL106.
Ar) have virkning. 4.1) om fysisk ind-

virkning (især af skadelig ell. ubehagelig art)

:

virke; have (ind)virkning ell. magt.
Vi har forsøgt paa at sprænge (stenen).

Men KJrudtet vilde ikke rigtig bide; der
røg blot et Stykke ud af 6.en.Bergs.BB.77.

„Han aad og drak, var aldrig glad." Vinen
bed ikke paa "hdm.VilhAnd.BT.iei. Flam-
merne blev hver Gang slukkede, og et

Par Slanger overrislede i lang Tid Huset
med Vand, saa ingen Flammer kunde „bide"
(o: faa fat, fænge).PoUyiol907.6. \\ volde
en sviende ell. Ugn. ubehagelig fornem-
melse, jf. (1. br.): jeg føler allerede den
forrige Biden (o: stikkende smerte) i mine
Been, som i de sidste Aar har giort mig
Livet saa svmTt.Bagges.DV.X.3. (at det) dog
ligegodt (kan) bide saa samvittighedsfuldt
i som Lovens Strænghed . . det fordrer
(orrikagstrygning).JPJac.I.292 .om ætsende,
beske, bitre stoffer olgn.: Salven bider i

skTetMoth.Bl44. (overf. :) Udi mine Satyres
er Salt og Peber, og alt hvad som bider.
Holb.MTkr.20. hvad som er sødt og be-
hageligt, forderver, og hvad som bider,
helbreder.sms^.508. ofte ere (frugterne)
af en stærk, skarp, hvæs Smag, bide paa
T\ingen.Rahb.Sandsig.29.*SkummetflagTeå
og Saltet bed

| Og Voven gik Vinden til-

liSia.nd.e.Drachm.SH.9. Røgen har bidt dig
i Øinene.Gjel.W.lOS. i plantenavne, fæ.: bi-

dende ranunkel, smørblomst, Ranunculus
acer L. Lange. Flora. 593. LandbO.1.272.
omkulde, blæst olgn.: en stivfrossen Storm
fra Nordost bed i vore Næser og Fingre.
Bredahl.LO.4. *Vinden bider som en Kniv.
Winth.I.179. *Vandet (var) stundom koldt,
saa i Huden det hed. Schand.SI>.78. saa
kom Efteraaret . . med et barsk Veirligt,
som begyndte at hide.Gjel.R.Ul. jf. bet. S:
•Lavstammet var han og knortet,

|
en or-

denlig Egebul,
I

og lodden over det hele,

I
ham bed hverken Blæst eller Kvdd.Børd.

GK.107. part. bidende som adj. (jf. u.

bet. 2): *føle de maatte, forglemt i Nord,
I
At her var en bidende Kulde. Grundtv.

8S.II.333. Det var bidende koldt! HCAnd.
VIII.72. overf: Ligegyldigheden var ble-
ven til bidende, skærende Kvdde.Grundtv.
P8.V.157. om virkning af alder, sygdom olgn.

:

Alderen (kan) ikke . .bide paa mig.Holb.Phi-

los.IV.4. *Svind- eller Mod-Sot paa Eder ey
bider. Wadsk.128. *Der bider Intet paa ham,
uden Døden.0ehl.S.145. *paa Marmor bider
Tiden kun — og Ku[de.I)rachm.UB.307.

II
(især dial.) forslaa; „batte" (jf.Feilb.I.

71). han skulde flytte Harpen med sine
bare Hænder, og du kan tro, han sled,

men det vilde i^e bide ^aa.. Grundtv.PS.
IV.592. 4.2) om a an delig indvirkning:

10 gøre indtryk. Jorden bliver gammel, saa
der bider ingen Tugt meer paa hende.
Holb.MpS.5. *Bekymringer og Plager

|

Kan ikke bide paa mig.Tode.1.255. Hun
har aldrig lært at arbejde med Kroppen,
og det med Dannelsen har aldrig viUet
bide paa 'hende.Schand.IF.260. en Karakter
. . paa hvis diamanthaarde Fasthed hverken
Smiger ellerMagtsprogbed.jBrandes.FI.385.
TroelsL.XII.174. SvLa.SD.74. der bed in-

20 genting paa dem, de grinede ad alt.AndNx.
PE.I.85. ordspr. : gammel vane bider bedst
(o : sidder mest fast)

\
jf.Mau.lll29. CBemh.

IV.320. jf. : Smeden . . var bleven lidt mere
meddelsom af sig, men gammel Vane bi-

der }xaavdi.Drachm.PV.86. jj O om bekym-
ringer, anger, bitre ord olgn.: pine; smerte;
nage. hvo vil tvivle paa, at Menneskene,
for at dysse en frygtsom, og bidende Sam-
vittighed i Søvn, at de des tryggere kand

30 synde, endnu tage sig mere Yvvied.Ruge.
FT.132. nagende, bidende Bekymringer
begyndte at efterlade Ar i min SiæLÆw.
VII1.71. De sidste Ord bed mig i Sjælen.
Schand.F.434.

Jj f Det vil bedre bide, o:

det bliver endnu værre.FSO.
II. t bide, V. d. s. s. VIII. bede (jf

Bidningj. *(hun) tar Støvler paa , . | Ja
lar dem, naar det gielder, bide,

|
For paa

det vandskye Lær desmeer at kunne lide.

40 Bagges.III.172. jf. smst.338.

Ili. bide, V. se bie.

Bide-flade, en. [1.1] (fagl.) (paa en
tand; jf. Tyggefladej. De lange, krumme
Fortænder (hos egernet) har mejseldannet
Bidenade.BMøll.jDyL.I.145. f -klo, en.

[1.1] hos insekter: en af de paa hovedets

nederste del siddende hager, hvormed dyret
griber sin føde. HStrøm.(MO.). jf. : -mund,
en. [1.1] (zool.; om visse insekters mund-

so dele). BMøll.DyL.III.223. Bider, en. (af
I. bide) i ssgr. [-jbi'Sar ell. -|bi9'8r]: Bul-,
Grine-, Krybbe-, Stenbider olgn.

jj
(overs,

af fr. mordant) f J^ om en slags trille.

MusikL.(1801).31. Bide-redskab, et.

[I.l] især om insekternes munddele (jf. Bide-
mund). MO. Sal.II.1062.

bider-hvast, adj. [ibiS'arivas] (ænyd.
d. s.; første led er oldn. bitr, bidende (jf.

bitter;; se Dania.I.210; jf. bidhvas. „I det
60 dannede Talesprog høres (ikke bidhvas,

men) biderhvas."ievm. HjælpeO.22. dagl.,

nu sj.) d. s. s. bidhvas 1. de Kæmpende . .

fortrak (ikke) en Mine, efterat de vare
dukkede frem af Badet . . skjøndt dog
Damerne (o: gudinderne) Skade og Ran
den Dag endnu vare temmelig biderhvasse

40*
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efter den svære Storm..Dagbl.^/tl866.3.sp.l.

De smaa biderhvasse &\ne.EJuelHans.TK.5.
Bide-ring^, en. [I.l] benring, som gives

spæde børn at bide i under tandbruddet, en
Bidering er nærmest at betragte som Bar-
nets første Legetøi.FIngerslev.Barnepleje.
(1904).17. I en lille (udstillings-) Afdeling,
(som kaldes) „Unødvendigt, uhensigtmæs-
sigt, uhygiejnisk," finder man bl. a. . .

Biå.evinge.DagNyh.^liWlS.l.sp.S.
Bidermand, en. [ibidarimanO] flt.

-mænd. {fra ty. biedermann; af adj. bie-
der, mht. biderbe, nyttig, dygtig (besl. m.
bediirfen^; 1. br.; især O) brav mand;
bedsteborger; dannemand (især iron.).

Han satte sig ned med den venlig smi-
lende Mine, lidt i Stil med de humane,
dannede Bidermænd, som han for 40 Aar
siden havde set N. P. Nielsen fremstille

1.508. sa.Snorre.in.l86. 3) (jf. I. bide
é.t) om kulde olgn.: skarp; sviende. Levin.

II Tidens Tand er jo vist nok bidhvas.
Grundtv.Dansk.1.3. -nejde, en. [I.l] (tandl.)
om over- og underkæbens stilling til hinanden
(under biddet). Bevarelsen af (barnets
første kindtand) er . . af største Vigtighed,
for at sikre aen rigtige „Bidhøide" og
Sammentræffen af begge Tandrækker

10 under Tandskiftet.SaZ.X7JI.930.
Bidlins, en. se BUling.

t Bidning, en. {egl. vbs. til II. bide;

jf. VIII. bede) vædske, der gør tøj olgn. mod-
tageligt for farve. OeconH.(1784).I.120.
Bidrag:, et. ['bi|dra-'q, ibidr^q] flt. d. s.

{<CvAph.(1764); efter ty. beitrag; egl. vbs.

til bidrage, men er mindre litterært end
dette) det, hvormed man bidrager \\ om
pengeafgift. Paalæggene eller de fæUes

paa det kongelige Theater.Schand.BS.347. 20 Bidrag til offentlige Fornødenheder. jBn
gelst.]yat.ll7. Ingen er pligtig at yde per-
sonlige Bidrag til nogen anden Gudsdyr-
kelse end den, som er hans egen.Grundl.
(1849).§82. Det vil da hedde i (Berl.Tid.):
Selv smaa Bidrag modtages med Taknem-
Iighed.J5er^s.PP.7. *de brave Mænd, som
samle Bidrag til Fattige, Syge og Gamle.
Schand.SD.203. (emb.:) Undertiden op-
stiller man (i kommunerne) i Modsætning

af vinden; jf. II. bi 1) ^ med vinden saaaotil de egentlige Gebyrer de saakaldte Bi

en Fremstilling af Kong Erik Glipping,
der nærmest skUdrer ham som en senti-
mental BiedeTmann.BiogrLex.II.567.
Bide-tand, en. [I.l] spec.: f fortand.

VSO. MO. -tan£, en. [I.l og 3] ^ d. s. s.

Afbidetang. IIaanagern.32. jf. ogs. Bidtang.
bidevind, adv. [bidaiven'] (fra nt. bi de

wind ell. holl. bij de(n) wiad;jf. eng. by the
wiud, ty. bei dem winde; egl.: ved

nær for ind, som det er muligt med sejl-

fartøj (mods, for de viad, med vinden). Bi
di Vind: vAph.(1759). SøLex.(1808). vor
Cours var bi-de-Vindt med godt fulde
Seil.StBille.aal.Llll. *Oceanets Strøm

|

med Linjeskibe for og bi de Yinå.Drachm.
DJ.L314. Skonnerten gik bidevindtWV2N.
Skjoldb.S.35. *Reb i hvert Sejl, og saa
klods bidevind | staar det i Stillehavet

drag, som tvangsmæssig opkræves af Per-
soner, hvem visse Foranstaltninger af lo-

kal Natur (f. Eks. Gaders eller Pladsers
Anlæggelse . .) fortrinsvis komme til gode.
Sal.VI.547. sætte i bidrag, dømme pligtig

til at betale alimentationsbidrag (til et uægte
barn). InstrDistr.21.27. || om mundtlig
ell. skriftlig ytring ell. fremstilling, hvor-
ved man bidrager til en samtale, under-

inå.LCNiels.SS.86. et Skib, der hgger 40 holdning, drøftelse osv. (afhandling, digt
rumt, skal gaa af Vejen for et Skib, aer
ligi^erbidevind.ScAeWer.ilfarO.Bidevind-
sejler, en. i) ^ om et skib. Scheller.MarO.

2) (zool.) gople af slægten Physalia; søblære.

Bi de Vinds Seiler. Kalde Søfolkene en
Nautilus, der i godt Veir sees flydende
paa Yandet.Harboe.Mar0.46. Sal.XV.424.
bid-liTast, adj. (af I. Bid ell. I. bide;

jf. biderhvas; „i dagHg Tale." 7-SO. MO.;

til et tidsskrift olgn.). Bestemme, hvo Jesu
Person var, hvortil denne Afhandling er
et Bidiag.Horreb.II.273. Bidrag til den
danske Literaturs Historie.NMPet.(bogtitel.

1853—61). (han talte) gjerne selv (og)
forlangte meget lidt Bidrag fra den, han
underholdt sig vned.JFibiger.(Diod.)MS.
396. Jeg havde . . faaet Anmodning om
et Bidrag til „Af Dagens Krønike."ScÅaw<i.

nu kun dial: sjæll. (Levin.), jy. (Feilb.)) 1) 50 O.IL327. Som mit Bidrag til Diskussionen

(jf. 1. bide 2) som er dygtig til at bide
fra sig (især m. h. t. ord); skarp; bidsk;
arrig. VSO. Han var lærd, som han var
bidhvas mod paver og præsteT.FrHamm.
Kirkehist.IL402. MO. Feilb. \\ hos Grundtv.
alm. m. rosende bet. (jf. ogs. bet. 2): van-
skelig at modstaa; ikke god at bides med.
*Bidhvas gik med freidigt Mod

| Thorkild
gjennem Slaget.Grundtv.Snorre.I.320. *0g

oversatte jeg for Forsamlingen den lille

Gravskrift fra den fynske Kirkegaard:
Her hviler Søren SYverod.KnudPouls.B.105

.

jf. (m. overgang til bet. pengebidrag): „Hr.
Vermund kan endnu lægge een Grund
tU de forrige." — „Det var udmærket!
Alle Bidrag modtages med Taknemme-
lighed, hahahal"Hostr.EF.IV.2. bidrage,
V. ['bi|dra'q8] præt. -drog; part. -draget

bidhvast gik det til i Fjor
|
Ved Isted og 60 vbs. jf. Bidrag. « vAph.(1764); efter ty.

Midsnnde.sa.FS.VII.391. om sproget: skarp;
rammende. *Nordens Tungemaal,

|
Rundt

som Bøge-Løvet, spidst som Naal,
|
Bid-

hvast, naar det gjælder, dog som Staalet.
smstlS. 2) (jf. 1. bide 3^ om vaaben olgn.

:

skarp. *Bidhvas er Tirfiag.Grundtv.FS.

beitragen, egl.: bære hid, bære (hen) til;

jf. II. bi 1 ; især &) 1) medvirke (med hand-
ling, ord, penge osv.) til et fælles foretagende
ell. til at et vist resultat opnaas; hjælpe til;

være medvirkende aarsag til. I.l) trans.

Digterne . . bidrage fieer og bedre Mate-



633 bidrasspligtis bidsk 684

rialier til et System om Memiesket-jffw.
VI.33. II

nu kun (1. br.) m. et beløb som
obj.: han har bidraget 100 kr. til indsam-
lingen

i
1.2) intr. VSO. Enhver vaabenfør

Mand er foiTpligtet til med sin Person at

bidrage til Fædrelandets FoTSvaT.Grundl.
(1849).§95. han fik Mod til at gaa op til

Kammerherren . . og anmode ham om
ogsaa at bidrage (hellere: give et bidragj
tU den unge FjT.Schand.TF.L271. \\ m.
tings-subj. Krigene . . havde bidraget til

at fordærve åeva.Molb.DH.II.59. Heib.Pros.
IV.150. hendes store Sindsbevægelse bi-

drog . . til hendes Ildebefindende. &2/Z6.iV^o-

vel.II.205.
II

(sj.) bidrage med til. (mine)
Forelæsninger . . vil kunne bidrage noget
med til at vække de Studerende af (deres)

Søvnsigtigheå.Ørst.Br.I..313. Eauch.III.60.

2) \ d. s. s. bibringe 2.2. M. og jeg (holdt)

det begge Umagen værd, at bidrage ham
Begreb om hvad der endnu stod i hans
Magt til at undgaae Fortvivielse.^a^f^es.
L.I.349. O bidrags-pligtig, adj. (1.

br.) som det paahviler at yde bidrag (især
i penge). YBentzon.Søret.387 . CP Bidrag-
yder, en. Schand.TF.II.36.
Bi-dronning, en. [I] hunnen i en

bikube; viser. VSO. „Har (de hvide bier)

ogsaa en Bidronning?" spurgte den lille

Dreng, for han vidste, at imellem de
virkelige Bier er der saadan een.JBrC.4wd.

V.335. Landbo.1.272.
\ bids, adj. [bis] {dannet paa grundlag

af bid(e)s (se I. bide 2), bid(er)hvas og
bidsk, vel ogs. paavirket af hvas) bidsk;
bidhvas. hun er bids og hvas, men hun
gør ingen Mennesker Fortræd.flbmoS.(r-L.
97.

Bid-saar, et. [1.1] (med.; mods. Skud-
saar olgn.). Et Bidsaar, fremkaldt ved Men-
neskers eller Dyrs Tænder, har altid et

langsomt FoT\øh.Fanum.62.
I. Bidse, en. se I. Bisse.
II. bidse, V. (cenyd. bitse, sv. bissa (fsv.

bitzaj; jf. ty. bizeln; af I, bide, vel med
tilslutning til bid(e)s (1. bide 1.4; jf. vulg.

slaasse af slaasj; jf. 1. Bisse, Bidser; nu
næppe br.) (smaa)bide. i egl. bet. „kun
om Hvalpe og smaa Hunde", ogs. „i dag-
lig Tale, naar man taler kielent tU Børn
om noget, som de skal tage sig vare for"

(if. I. bide 1.4 slutn.). Var dig for Hun-
den; den bidser. FSO.
Bidsel, et, \ en (Oehl.XXXI.166).

['bis(8)l] (I læses som E i . . BiåseLRøysg.
Anh.21. jf. Beytzelet HesteL. (1703). A7v).
best. f. -et (Hauch.II.448) og (alm.) -slet;

flt. -er (Aab.l4.20(Chr.Vl)) og (alm.) -sier.

(æda. bezæl, oldn. beizl; afl. af I. bide;

jf. bidsle) den del af hestens hovedtøj,
som den har i munden; mundbid (jf. I.

Bid 5^; mile; ogs. ofte om hele hoved-
tøjet (jf. Bidseltøj;. Hest og Mule . .

hvis Prydelse er Tømme og Bidsel til at
tvinge dem.Ps.3^.9. *en stridbar Hest .

.

med skummend Bidsel staaeT.E:olb.MpS.

23. en ung utæmt Fole, i hvis Mund han
snart vilde lægge Biåsel.sa.DH.L204. *i

Mulen føler (hesten) Bidslets Jern.Oehl.
XII.57. Han brugte intet Bidsel, men lod
det troe Dyr selv raade for Gangen og
Yeieii.Ing.EF.VI.47. (overf.:) (Sokrates)
gik med Fornuftens Bidsel i Haanden,
saa at hans Ud (blev) et Tønder til store
og slimTenåeDjåeT.Holb.Hh.II.453.\\tage

10 bidslet mellem tænderne, bideibids-
let, saa at trækket i tømmerne kun i ringe
grad føles; ogs. : begynde at løbe løbsk, (overf. :)

Han har taget Bidslet mellem Tænderne
og løher.JPJac.II.55. \\ lægge bidsel
paa, ogs. overf.: styre; tæmme (Kalk.V.

97); jf. bidsle. jeg (vil) lægge min Klrog
i din Næse og mit Bidsel i dine Læber,
og føre dig ad den Vei tilbage, som du
kom paa.2Kg.l9.28. Bidsel-stang, en.

20 sidestang paa et stangbidsel, (især i flt.).VSO.
Ørst.VIII.9. -t»i, et. (1. br.; jf Kalk.L
200) hests hovedtøj. SophMmi.VO.615.
C9 -Tant, part. adj. (if. Kalk.I.200). VSO.
MO. jf.: *Et FøU i femte Aar, som dog
er Bitzel-venned, | Det vil jeg tumle
med indtil det bliver temmeA.Sort.Poet.80.
Bidser, en. (ogs. Bitser^. ftt. -e. {glda.

bitser(e), ænyd. bidser, sv. bissare (fsv.

bitzarej; af II. bidse; foræld) den, der

30 (især ved hoffet) skulde skære for og kre-
dense; forskærer (og mundskænk). *Jeg
har valgt Bitzere for at credentse..HC4«a.
X.432. Sal.VIII.217. Bisser.TroelsL.^V.
240.
bidsk, adj. \b\sg] Eøysg.AG.137. intk.

(og adv.) d. s. (Brandes.VlI.598. Schand.TF.
1.187) ell. (nu 1. br.) -t (VSO.). (ænyd. d.s.;

fra nt. betsk, bitsk; besl. m. I. bide) til-

bøjelig, dygtig, slem til at bide (jf.

40 bid(er)hvas}. 1) til I. bide 1.4. Falst.Ovid.

62. (hornuglens fjerbuske lægger) sig bagud
helt ned langs Halsen ligesom paa en gal
og bidsk 'Rest.Fleuron.DTN.13. ordspr. : En
bidsk Hund maae ikke være ømskindet.
VSO.IV.0.35. det varer ikke længe med
den Slags Leeg. Bidsk Hund og Rakke,
de tage ei længe tiltakke (o: forliges ikke

længe).CBernh.III.322.
\\
(poet.) *Tag Giften

bort af Slangens bidske Tand (o : den bid-

so ske slanges tand).Brors.l3. 2) til I. bide 2.

der findes mange bidske Mennesker, som
tilligemed ere heel jpoleTede.Holb.Ep.IV.
190. en knarvurn, om ikke bidsk Skiøn-
hed, som jeg virkelig traktes i Haar med
den første Aften.Ew.VlII.98. Recensionen
over Erik Menved . . er grundet; men
havde ikke nødig at være saa hidsk.Erz.
Breve.5. han forudsaa, at, hvis Præsten
gav Friehling denne Titel, kunde hin risi-

60 kere et bidsk SvsiC.Schand.TF.1.187. en
gammel bidsk ^\ixaekone.Drachm.E0.19.

jf. : Hendes Mund blev bidsk som paa en
. . til Arrighed tirret lille 'K.at.Schand.VV.
90. 3) G) til I. bide 4.1 (om kulde, blæst).

Det var blæst op med en bidsk Nordost-
vind.Schand.SF.196. 8a.O.II.313.
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Bidsken, en. se Bisken.
O Bidsk-hed, en. 1) [1] (havhundene

har) Hunde-Skikkelse, dem de heller ey
vige i Biåskheå.Ruge.FT.60. 2) [2] (han)
confunderer Grovhed med Bidskhed.£roZ6.
Ep.IV.190. Det er virkelig at bide sig selv

af bare Biåskhed. Bagges. Skudd.71. Buris
skubbede sig frem paa Bænken og smilede
af Bidskhed.J'7Jms.I>J45.
bidsle, V. ['bisla] -ede. (ænyd. d. s.,

oldn. beizla; 1. br. undt. dial. (Feilb.)) lægge
bidsel (og tømme) paa (en hest), (mods.
afbidsle). Moth.B149. poet: *din Moders
(o: Venus's) Duer du hidsle.Heib.Poet.VIII.
64. overf.: En viis Mand bidsler sine
Sandser med Fornuftens Tøyle.EiUch.Phil
Anm.21.
Bidstrup, propr. se Bistrup.
bidt, perf. part. af I. bide.
Bid-tang;, en. [1.4] d. s. s. Bidetang.

bie, V. ['bi-a] Høysg.AG.132. (f bide.

DFU.nr.4.28 ofl.; jf. Mau.I.821). -ede. (æda.
bithæ, oldn. bi9a, eng. bide, oM. bitan,

got. beidan; besl. m. gr. peithein, overtale

(peithesthai, stole paa), lat. fidere, stole

-paa; Jf. XI. bede || alm. dial. (Feilb. Thor-
sen. Ésp.415); i rigsspr. nu kun i enkelte

faste udtr.; ellers bruges vente (ligesaa c.

1850. Levin.))

1) taalmodigt forholde sig uvirksom,
fordi det rette tidspunkt ikke er kommet;
give sig til taals; vente taalmodigt.
Da biede (Noah) endnu syv andre Dage,
og udlod atter en Due af Arken.iMos.8.
10. *Mand biede en Stund, man biede
fast ire.Solb.Paars.42. *Her vil ties, her
vil bies . . |

Vist skal du hente, kun ved
at vente . .

|
Vor Sommer mÅ.Brors.295.

Den Forsigtige tøver, den Kloge bier,

den Frygtsomme dvæler, den Lunkne
åxøseT.Sporon.(PEMull.*486). *Det er jo

bedre, | At bie, til jeg først er kommen
O'p.Oehl.A.114. Fuglen tier og bier: den
veed, eller rettere, den troer nildt og fast,

at Alt skeer i sin Tid, derfor bier Fuglen.
Kierk.XI.17. \\ ordspr. og talem. biendemand
fanger bør (o: taalmodighed lønner sig)

\

Mau.811. Har du lært at bie; siger man
til Børn, som med Utaalmodighed fordre
noget.VSO.III.L.39. Har du lært at bie
(alm.: venteø, kan du blive Dronning (ell.

kongej i Sverige.Maw.I.8j[7.

2) uden (tydeligt) bibegreb af taalmodig-
hed: forholde sig uvirksom i en enkelt be-

stemt henseende; opsætte et vist forehavende;
foreløbig undlade noget; vente. Moth.B
151. nogle Aar kan de jo ogsaa gierne
bie (o: inden de gifter sig). Ing.LB.1.108.
mine Bekjendte . . udtalte deres Over-
raskelse . . ved ikke at see mig som en
af Examens-Candidaterne . . „nu bier De
til næste Gang for at tage egregie."/S'cAacfe.

266. Thomas vidste i^e, om han skulde
tale først eller bie, til Frandsen spurgte
ha.m.Schand.TF.1.233. || især bie med (at

gøre) noget. I maae bie med Brylluppet
tn hånd døer.Holb.Tyb.V.12. havde man
biet med Slaget en Time lenger, havde
vi været frelste.sa.Mei.F.5. Lad os . . ikke
bie med at giøre got indtil vi tvinges.
JSneed.1.119. Naar biede Mennesket med
at spise, til Hungeren mindede ham.PJ.
Heib.TJS.126. At bie med noget til det
Yderste.MO.

||
(sj.) med handlingen som subj.

10 ell. upers.: udsættes; staa hen; vente.
Moth.BlSl. Det skader ikke, om det endnu
bier dermed et Par Uger eller længer.
Gram.Breve.45. VSO.

3) om venten ell. forbliven paa et be-

stemt sted. 3.1) ikke begive sig bort;
vente, du skal oplade Døren og flye og
ikke hie.2Kg.9.3. Bie kun, nu kommer
Mutter stTa.x.Holb.Kandst.IV.2. vil I bie
lidt her, saa faaer I ham nok at see.sa.

20 Hex.1.5. et vist Eenerum , hvor man . .

ikke gierne pleier at bie længere, end
man er høit nød til.Rahb.Tilsk.1797.319.

*Bi, bi en liden Stund,
| Lad mig forhøie

Nydelsen ved Dvælen! Oehl.AV.5. hvor
han . . gav alle Mand Lov til, efter egen
Lyst, at bie eUer faxe. Grundtv.Snorre.lII.
109. Længe tør jeg dog ikke bie; man
vil savne mig ved Bordet.Jffeife.Z7adsfc.45.

Bi Du her og drik Kaffe med Fruentim-
30 merne; nu skal jeg gaa til din Fa'r.Drac/wn.

PV.61. Marie (rejste) til Frederiksborg.
Han maatte følge efter, bie kunde han
ikke.JPJac.I.166. JakKnu.A.207. jf (poet.):

*Himlen staar
|

i Skær af Sol, som hele
Natten hier.Bartrums.JV.18. ordspr.: „Jeg
tror, jeg vil bie her lidt endnu," sagde
Ræven, den sad fast i Saxen.ilfaM.J.8^^.

II
bi \\dt (endnu ret alm.; jf. u. 4.2/ „Farvel,

og mange Takl" — „Nei bi Udi.'*Heib.Poet.

40 1.191. Nei bi lidt og faa Drikkepenge.
smst.VI.23. jf. stednavnet (kronavnet) Bi-
lidt.Trap.1 7.4^6. 3.2) (1. br.) om forbliven

paa et andet sted (udebliven): tøve med
at komme; blive borte; lade vente paa
sig. Præsterne skulle ideligen besøge de
Syge og Vanføre . . og ej bie indtil den
alleryderste ^ød.DL.2—7—3. Hr. Corfis,

blir ikke vreed fordi jeg har bied saa
længe.HoZ6.^ars.JF.5. "^Vorherre, skiøndt

50 han bier,
|
Saa kommer han dog.Grundtv.

SS.II.393.

4) forholde sig (ofte længselsfuldt)
afventende overfor en vis ventet begi-
venhed ell. situation; især trans, (næsten
kun poet.) ell. m. præp. paa og efter (if
4.2j. 4.1) med mere ell. mindre tydelig steds-
betydning (jf. S); m. h. t. en ventet per-
sons ankomst. Og Tobias sagde til ham:
bi efter mig, og jeg vil sige min Fader

60 det.ro6.5.8. Hvor man bier efter een,

der opholder man sig i Haab om at see
ham Komme; dog flyder ikke deraf, at

han kommer, ey neiler, at man bier der
saa længe : men, hvor man bier ham, der
forbliver man, indtil han kommer.Høysg.

S.31 9. ForUveirs Skyld biede vi der nogle
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Dage over. F/SO. Den, som kom først, skulde

bie paa den Andeji.Sibb.II.209.*Jeg haaber,

jeg kan bie Kongen paa Hald.jHrz.ZJ.45.

•Dronningen red
|
med sine Sinder til

Havnen ned | de trætte Kæmper at bie.

Phug.II.106. *Man biede ham med et

F^kkeltog.Drachm.PHK.llO. spec. om en
modstander ell. angriber (ogs. i bet:

holde stand imod). *tag du ned din Skjold
igen,

I

et Stød vil jeg dig hide.DFU.nr.
4.28. *Alle de Kæmper ham turde bie,

de sank i grønnen \ang.Hauch.Lyr.^235.
*Saa lader han heise det danske Flag

|

Og bier sin Fjende, til Dysten klar.i2ecA:e.

T.IO. if. *Den standser, og bier den dræ-
bende jPiil.Pram./Størfe.50,

II
bi ell. (nu alm. :)

bi du kun ell. bare, blot, ogs. bi kun du
olgn., t bi du mig (kun), vel egl. : bliv staa-

ende, til jeg har indhentet dig o: (som trusel)

jeg skal nok engang ved lejlighed hævne mig,

ramme dig olgn. bi kun, jeg skal nok
ramme ais.Moth.B152. VSO. ^Bi du mig,
min lille Sultan,

|
Du Stodderkonge! bi

du mig, du Stolte.Oehl.A.184. 'Men, Olaf!

bi; der er Kæmper i Nord, I Og paa min
Side stride Tyr og ThoT.sa.L.1.43. *Men
at skræmme mig saaledes! naal bi du mig
ls.\in.Winth.VI.233. Ja, bi Du kun, min
gode Ma.dam.PFaber.SK.23. \\ talem. („for-

ældet". Levin.) græde, saa at den ene
taare ikke kan bie den anden (egl.:

græde saa stærkt, at den ene taare ikke „har
tid til" at vente paa den næste) græde i

stride strømme; være helt opløst i

graad. (hun) var saa bedrøvet, at den
ene Taare ikke kunde bie den anden.OeR
Øen.(1824).III.280. Blich.II.403. PMøll.
011.20. jf.: *Taarerne, som dem randt

Saa Kind,
|
Ej kunde hverandre bie. Grtindfø.

S.IV.393. 4.2) uden stedsbetydning. ingen
Bonde er pligtig med sin Skade (o: til

skade for sig selv) at bie Tiendetagerens
Velbelejlighed.i)i.^—^5—5. de (havde)
endnu maat bie efter deris ArveåeeLRolb.
Arab.lsc. Mall.SgH.480. *Hvorefter skal
vi længer bie,

| Naar Bruden færdig er.

Bagges.Ungd.I.147. „Det er en Regning."— „Lad ham hxe.^CBemh.XI.im. Naar
Den, der er et andet Menneske Penge
skyldig, ikke kan betale, siger han „bie
paa mig'^.Kierk.IX.288. et Svar, som Du saa
længe har ladet mig bie eiteT.PVJae.Breve.
47. *bi til Skumringsstunden.iraaiwwd.556.
Jo, du kan blot bie lidt, saa kan du selv
se.BiisCarst.0VS.243. (poet:) *Høitiden,
Herre, nu kun efter eder hierl SkVid.X.171.
*jeg bier jer. Bier jer alle Bage.Blaum.
JJH..81. m. overgang til bet 5: næste Morgen
bier Arbeidet allerede igien efter mig paa
Marken.jBircA.J.8. || afvente (gunstige for-
hold for) ægteskabs indgaaelse. (hun) havde
ladet hendes Bejler bie nogle Aai.Holb.
MTkr.8. sa.Tyb.V.12. hun bider sig i

Fingrene, fordi hun ikke kunde bie efter
den ærlige 3vLSt.PAneib.Sk.II.323. *Jomfru
(o: som ugift) vil jeg eder bie,

|
Det lover

jeg her for sand.0ehl.EA.219.n bil ell. især:

bi lidt! (endnu ret alm.;
jf.

u. S.l) stop

lidt; (stands og) vent et øjebhk (med at gaa
videre i virksomheden, talen osv.). bi mig
lidt, og jeg vU belære dig.Job.36.2. Bi
lidt! den Talemaade forstod jeg ikke ret,

VSO. „Det var underligt, jeg tabte Mælet
lige med eet!" — „Du maa være bleven
for rørt, mit Barn!" — „Bi! nu synes jeg,

10 Stemmen kommer tilbage." Oversfc.II.555.

II t bie op og (endnu dial, jf. Feilb.) bie
af (jf. afbiej, oppebie; afvente. Jeg
faer at bie tiden af ell. oTp.Moth.B152.

*Han maatte bie op den dovne Sønden-
Vind.JjPnis.58. jf. vi har jo da Brød og
Suul, Gudskeelov ! . . saa maa vi da kunne
bie af (o : vente paa, undvære) Kaffe et Par
'Dage.AntNiels.FL.II.77.\\(foræld., relig.) om
venten Hængsel, haabolgn.hie efter, læn-

20 ges efter. *Nu er det Tid, jeg farer herfra . .
|

nu ganger Himmerigs Klokker for mig,
|

Guds Engle efter mig hide.DFU.nr.23.22.
dette er kun den Dag, som vi biede efter,

Begr.2.16. bie paa (gud), sætte sit haab
til. *Vær stille Hjerte, bi paa Gnd.Salm
Hj.617. Kirsten Gifte-Kniif har tilbudet

mig adskillige gange . . at skaffe mig en
brav Mand, men jeg har altid biet paa
Herrens l!iaade.Holb.Stu.I.2. *Giv Tid og

30 bi paa Herrens Stund! |
— Hans Skjøn-

hedsrige kommer.Ing.EF.III.149.
5) (nu 1. br.) om glædelige ell. sørgelige

tilskikkelser af skæbnen: forestaa;
ville (i fremtiden) tilfalde; vente, ulyk-
salige Stæder . . bie de onde Mennesker
efter 'Døden.KraftVF.261. *Skielv , . for

hvad der bier dig.Zetlitz.Poes.175. *0g mig
en Ulle Laurbærkrone hier.Bagges.IV.117.
*Hvad Skæbne bier det wiødte. Grundtv.PS.

i) 11.233. *Lykken
|
dig bier paa en fremmed

StxaiLd.Ploug.I.311.
(|

(bibl.) m. præp. paa
ell. efter: Baand og Trængsler bie paa
(Chr.VI: efterø mig (1907: vente mig).ApG.
20.23.
Biedermann, en, se Bidermand,
Bi-ejg:eii8kab, en. [n.2] *min Lampe

har den lille
|
Bi-Egenskab . .

|
At den

kan bringe Aander fTeni.0ehl.A.148. Hrz.
Breve.32. Brandes.IV.79.

50 bie -les, adj. [1] (jy.) som ikke kan
vente til det rette tidspunkt; utaalmodig. Han
var bieløs som et Barn er det. Mindst to

Timer før Dansen skulde begynde var han
paa Fletten.Kbh.''ysl913. Feilb.

Bier, subst [bi-r ell. bi'r] (dagl.) i udtr.

(det er) ens bier (ogs. eins bier. Meyer.
273. VilhAnd.Erasm.II.320). (ty. eins bier,

een og samme slags øl; jf. Bierfidler og Sj)ir;

se Dania.III.93) (det er) lige meget, lige

60 fedt; (det kommer udpaa) eet og det samme.
„Ens Bi'r", sagde Gaasen, hun drak af ni

GadekæT.Mau.2637. Nysted.Bhe.tor.60. *Er
det da ey eens Bier, hvad nogen faaer
for een? Wadsk.Brudev.IV.A2*: Kierk.VI.
378. „Jeg mægter vel at give ham (o: af
guld) hvad der er nok for eder begge."
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. . „Ja, for min Skyld kan det være eens
Bier, thi den Vise foragter Guldet" .J?osfr.

ML.43. Bier-fi(e)dler, en. [ibi-rifia'lar,

-|fi'(9)l8r] t -fejler; (vel m. tilslutning til file:)

-filer. {ty. bierfiedler, egl.: den, aer spiller

til dans i ølhuse olgn.; nu s/.) tarvelig
musikant; omvandrende spillemand.
dén, der aldrig har haft noget musicalsk
instrument i sin haand, lærer langt snarere
at spille efter noder, end en gammel Bier-
fejler.Ifø?/s^.5Pr.^J. VSO.I.368. MO.I.486.
„Det er et Par Musikantere som spille og
synge". — „Naa, Biirfilere fra Gaden",
neib.Poet.V.351. En omvandrende Bierfid-
ler med blegt Ansigt.Drachm.T.Sd.Jf.: Me-
lodierne ere . . for største Delen Tyroler-
og Biirfiler-Melodier.Jffeife.Pros.FJ.i06.
-n(e)dleri, et. (1. br.) tarvelig musik (af
en oierfiedler). i Stedet for det fuldendte
Violinspil lader (man) sig nøje med et

vist landligt „Bierfiedleri".Jiaw5'e.J.^58.
Drachm.M.140.

\\ (overf.) det statsretlige
Bierfiedleri, som Venstre gav til Bedste.
EHenrichs.MF.1.202. f -fiol, en. tarvelig

violin (jf. Bierfiedler). En blind Mand
kommer ind med en BiQx-Fiol.Holh.KB.

Bi-érhTerv, et. [II.2] Trap.^ 11.679.
Røgning af Sild, der var et Bierhverv for
adskillige af NyhodeTsFo\k.Davids.KK.252.
Bleri, et. [biairi'] flt. -er. (dannet i lig-

hed m. Hønseri, Fasaneri olgn.; fa^l.) ordnet

hi-drift; ogs. sted med kuber osv., indrettet
til biavl; fei^raard. et Bieri med 14 Trug-
stader og 2 Kxiber.Biavl.Sl. smst.106.

t Bi-fad, et. [II.2] (ænyd. d. s. (bet. 2))

1) „Et af de smaa Fade, hvorpaa Biretterne
fremsættes. (Gall. Assiette)".FSO. 2) (kog.)

biret; dessert. *Kuns fire Retter skal I see:
. .

I
Supp', Fisk og Steg, der har vi tre,

|

Og Resten er en Tærte.
|
For Stadsens

Skyld det skeer vel og,
|
Et Bi-Fad man

hossætteT.Reenb.I.14. VSO. TroelsL.W.247.
-fag, et. [II.2] (univ.) Hver Skoleembeds-
examen sammensættes af et Hovedfag og
flere Bifag. Saml. af de for Univ. Examina
gjceldende Bestem.(1896).40.
Bifald, et, % en (Mall.SgH.667). [ibijfal']

Eøysg.AG.27. (ty. beifall; vbs. til bifalde;
især O) om det forhold, at nogen bifal-
der en anskuelse, udtalelse, optræden olgn.;

samtykke; billigelse; især i udtr. finde,
vinde, faa bifald, give en (sit) bifald olgn.

1) jf. bifalde l.Cardinalen blevved sinMee-
ning, og fik Bifald af de fleeste.Holb.Kh.
888. Andre tale med lutter alvorlige Miiner
og Gebærder, og der over finder Biefald.
FrIIorn.PM.121. Handelen (i Grønland)
begyndte at faae Liv, og Religionen at

finde BifeL\d.Mall.SgH.269. hendes lune-
fulde Indfald fandt . . stort Bifald hos Pe-
der.Ing.VS.1.72. Du forkynder dem Frihed,
ikke fra mig, men fra min Dronning, dog
med mit Bifa\d.sa.KE.II.246. den Vise gav
mig Ret og gav mig sit Bifald.Kierk.V.160.

II
(det) kan synes at have nogen Slags

Bifald (nu: medholdj i hoYen.Stampe.I.119.

2) (jf. bifalde 2) nu næsten kun om en for-
samlings, publikums, sjældnere kritikeres,

udtryk for tilfredshed med ell. begej-
string for en tale, kunstydelse olgn.:

anerkendelse; beundring; ros. Over-
sættelsen (har) ikke fundet . . Kunstdom-
meres Biiald.FrSneed.I.513. 0rst.Br.1.94.
Han er nu optraadt her som Docent med

10 overordenligt BTdsdd.Ing.EF.III.83. *min
Lyres første, svage Tone

| Har vundet
alt det Bifald, den fortiente.jffei6.PoetI.376.

bogen vandt ikke publikums bifald
\ \\

ofte d. s. s. Bifaldsklap (applaus), Bifalds-
raab (bravo) olgn. *Hører I Bifaldets Storm
fra det mægtige Amtithe3Lter? Holst.II.151.
skuespilleren blev hilst med bragende
bifald

I

tu bifalde, v. [ibiifal'a] præt.
-faldt; part. -faldet, f -faldt (Hrz.D.IlI.229),

io t fk. -falden ^'den bifaldne Bo\\Q.Rahb.B.38).
(ænyd. d.s.; fra mnt. bivallen og ty. bei-
fallen;

jf.
H. bi 1) 1) være tilfreds (ud-

trykke sm tilfredshed) med en udtalelse, et

forslag olgn.; være enig med en i noget;

slutte sig til; gaa ind paa; billige;
samtykke. 1.1) f m. personen som obj.

(jf. falde bij. heri kand jeg ikke bifalae

hsim.Holb.Stu.II.3. Fabricius . . bifaldes af

andre fornuftige Skribentere.sa.JJff./I.4 75.

30 At bifalde een i hans Mening er at bi-

falde eens Memng.Eøysg.S.105. *Hun kan
hexe,

I

Hun Sands og Mæle reent for-

plumred mig.
I
Ja — Gud forlade mig —

jeg troer, jeg Synder
|
Den store Synder-

inde end hitaldt.Zetlitz.(Rahb.LB.II.161).

(de) ikke alene gjøre det, men bifalde

ogsaa (Chr.VI: have og behagelighed med;
1907: give dem . . deres Bifald^ dem, som
det giøre.Rom.1.32. 1.2) m. sagen som obj.

40 at hånd aldrig gir mig bort til dig, med
mindre du bifalder hans, og anÆ-e got
Folkes Troe her i Byen.Holb.Er.IV.4. De
bifaldt derfor en Fredsslutning, hvorved
Rygerne maatte bøde til Henrik 1040 Mark.
Mall.SgH.64. *Enhver . .

|
Bifaldtden strænge

Dom med Mund og Hænder.Pa^'^es.Comi''.
85. *ræk mig kun din LUiehaand, |

Hvis
du bifalder Helges Ønske. Oehl.HY.185.
Fredrik bifaldt mit Forslag.ireife.Poef.X60.

59 Vedtages (beslutningen) af næste ordentlige
Rigsdag og bifaldes den af Kongen, op-
løses begge Thmsene. Grundl.(1849).§100.
(Leonora Christina) er stolt af, at hun ikke
har villet svigte ham i Ulykken. Det gaar
hun ud fra, at Gud maa bifalde.JXa»^e./.
374. (hun havde) straks og meget varmt bi-

faldet (planerne). Pont.LR.135. (han) kunde
træffe sin Kontraparts Smag, og halvt le-

det af denne faa et Billede frem, der blev

60 hiialdet.Pol.''/6l908.5.sp.l. (abs.:) Han raad-
førte sig . . med Sjællands Bisp, der gav
ham et i det hele bifaldende Svar.TroeTsi,

XII.120. „Vi kommer til at faa ham (o : et

sygt barn) døbt!" . . „Ja, bitte Jørgen!"
bifaldt Anders. „En ved aldrig, hvad der
kan ske''.Skjoldb.KH.57. 2) spec: udtrykke
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sin tilfredshed ell. begejstring med en
tale, kunstydelse olgn.: anerkende; be-
undre; rose (jf. Bifald 2). Klap (vil) ikke
kunde bestemme Skuespillerens Værd, ikke
engang, hvor godt han spUler den bifaldne
B,oU.e.Mahb.B.38. Publicum vrager idag,
hvad det bifaldt igaar, og bifalder imorgen
hvad det vrager iåag.Heib.Pros.VL280.
&(l. br.)sj)ec.: applaudere. Ingen rørte en

aand (o : ved et foredrag) . . Man bifalder

i Stedet voldsomt nogle Minutter senere
en eller anden uskyldig Lignelse.brandes.
X.85.

II
(poet.) m. personen som obj. (jf. l.i^.

*du har bifaldt Digteren, der maler
|
Et

Hverdags-Liv, en Hverdags-Charaeteer.
Erz.D.III.229. 3) {jf. ty. sich etwas bei-
faUen lassen, tænke paa olgn., samt befalde
og den tilsvarende dobbelte brug af behage
osv.) \ m. tings-subj.: vinde ens billi-

gelse; i udtr.: Dette (tilbud) lod Melkolf
sig ogsaa hiialåe.Hauch.V.244. f Bifal-
der, en. person, som bifalder noget.vAph.

(1759). (jf. bifalde 2 slutn. :) (jeg) vilde her-
om have tænkt, og udentvivl yttret mig paa
en Maade, som Ifland, og hans Bifaldere
neppe vilde have optaget mig vel.Rahb.E.
in.371. Bifalds-, issgr. [ibifals-] ('især CP;.

-klap, et. [2] (især i flt. ell. koll.) Under
vUdeBifaidsklap fra . . Forsamlingen be-
steeg (han) Ta[esto\en.Rahb.Tilsk.l?93.425.
Huset rungede af Bifaidsklap. Goldschm. VII.
570. (de) røbede deres Henrykkelse over
at se ham ved umaadeligt Bifaldsklap.
Brandes.X.608. || m. ubest,. art. (nu næppe
br.): Et stærkt Bifaldsklap hævede sig.

ECAnd.I.120. -ord, et. [1] Bifaldsord af

Kongens M.\må.JSneed.(M.O.).
|| [2] Anton

spillede en af sine sidste Compositioner
. . Da han holdt op, havde han ventet et
Bifaldsord af Sundby; men han taug.Jn^'.

LB.III.40. -raab, et. [2] disse Ord . .

ledsagedes af et larmende Bifaldsraab.
Ing.EM.III.157. *Jubel og Bifaldsraab
lønne den nedrige Daad. Holst. TJH.152.
-smil, et. [2] *Du hørte mig med Bifalds-
smiil, der lønned

|
Din Skia\å.Oehl.XX.102.

Heib.Poet.VI.129. Da jeg (havde) fortalt

den hele Historie, saa ieg paa ham som
for at høste et Bifalassmil. Schack. 195.
Schand.TF.II.269. -storm, en. [21 stærkt
(stormende) bifald. Det var en Bifaldsstorm
fra Parterret til GaUeriet.ECAnd.IV.397.
JakEnu.GP.56. -ytring, en. (især til Bi-
fald 2).M0. Er jeg da ikke istand til at
aftvinge Dem en eneste Bifaldsyttring.
Eeib.Poet.1.428. smst.X.383.
Bi-fane, en. [II.2] (zool.) (mindre) fane,

der ofte sidder paa fjerenes underside. Sal.
VI.647. -fignr, en. [II.2] især i et skuespil
olgn. Schand.O.II.180. Der maatte ikke fin-
des nogen Bifigur . . paa Mindesmærket.
Brandes.XII.222. -flod, en. [II.2] Sal.VI.
704. -tolk, et. [I] (1. br.) bierne i et bi-

stade ell. en samling af bistader, (ved bi-

pest) kan Bifolket helt udryddes. Dawne-
brog. Vs 1 908. 2. sp. 7. IRaunkiær. ID. 155.

-for^eneste, en. [II.2] (jf. Biindtægt^.
RahbÆ.11.32. Skomagb.3. -gaard, en. [I]

(æda. bigarth; fagl.) indhegnet plads m. bir

stader (jf. -have^. vorder nogen Mands Fæ
stunget til Døde uden for Mandens Bie-
gaard.Di.5

—

13—2. I eier en Bigaard, der
Dcke haver sin Lige i det hele Land.£<tor.
GE.I.201. Feilb.BL.62. Biavl.63.

Bigami, et. [biga'mi-] (mlat. bigamia;
10 aflat. Di-, to-, tve- (jf. Bicykelj, oggr. gåmos,

ægteskab ; jf.Monogami,Polygami ; isærjur.)

indgaaelse af ægteskab, medens et ældre ægte-

skab endnu bestaar. BadenJurO.1.59. Goos.
1.452. begaa, gøre sig skyldig i, blive an-
klaget for bigami olgn.

\ Bigamist, en.

[biga'misti] flt. -er. (jur.) person, der gør sig

skyldig i bigami. LovL.VII.76.
Bigat, et. ['biigatTI flt. -ter. {jf. mnt.

bigat; maaske fra ital. bigotta i sa. bet.) ^
20 hul (i træklods olgn.) til at føre et tov igen-

nem. Funch.MarO.I.125. nu i alm. om træ-
klods forsynet med et saadant hul (d. s. s.

Biga.tsbl6k.Earboe.Mar0.48. Bigatsklods.
Funch.MarO.II.13). IdrætsB.1.359. SaUIlI.
211.
Biggert, en. se Bikkert.^
O bigot, adj. [bi'gcod] {frafr. bigot; op-

rindelse usikker) strengt og overdrevent
rettroende og from; ogs.: skinhellig; hyk-

30 ler sk. *Men jeg er ikke saa bigot, | Jeg
skulde mig indbilde

|
Min Daab dermed

(o: ved at tale om græsk mytologi) at giøre
Spot,

I
Min Christendom at spilde.iEemfe.

11.27. Sibb.11.145. man ser gamle Koketter
Sludselig blive higote.KPont.Psychiatr.1.54.
e (radikale) vrager den bigotte Mine, der

giver de (moderate) Mod til under alskens
Løgn og Omsvøb at gøre det Selvsamme,
som åe.VortLand.^°/il905.1.sp.3. O Bigot-

40 teri, et. [big(nd(8)'ri'] {fra fr. bigoterie)
den egenskab at være bigot. Eolb.DE.1.435.
Fruentimmerne . . maa tage sig vare for
en anden Afvei, nemlig Bigotterie og Over-
tToe.Tullin.II.245. VVed.B.394.
Bi-grnnd, en. [IL21 (nu næppe br.)

mindre væsentlig grund; biaarsag. Rahb.E.
V.238. Enkelte Smaatræk, f. Ex. (kong
René's) bekjendte Forkjærlighed for Have-
kunsten, vil den kyndige Læser snart be-

50 mærke som Bigrunde tU denne Scenens
Henlæggelse.^r2;.IX358.
Big^, en. {jf. ænyd. begtpenge; frant.

bicht(e), ty. beichte; vbs. tit oht. bijehan,

bekende; jf. Afbigt, bigte; især relig.; nu
næppe br. uden for dial.) syndsbeken-
delse; skrifte(maal). *TlI lønlig Skrifte-

maal og Bigt.Reenb.II.256. Fruentimret .

.

gjorde undertiden daglig Biet for at kom-
me en smuk Munk eUer Jesuit i Tale,

60 som de elskede.rifZZm.7J.7-2. Feilb. bigte,
V. -ede. vbs. jf. Bigt. {ænyd. d. s. (Arøboe.

DavidsPsalter.(1623).A10v), sv. biMa; fra
nt. bichten, ty. beichten; af Bigt; især re-

lig.; nu næppe 6r.) bekende (sine synder);

skrifte, endskiøndt han har undertiden
syndet, saa har han dog bigtet sine Syn-

Rentrykt »/i 1920 41
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åeT.Holh.Hh.1.289. de (skal) ej . . udmat-
tes i deres Liv af Fasten, Bigten, Pidsken,
Pillegrims-Færd. Tychon.AB. 5. JSneed. V.
330. Tullin.II.327. TBruun.I.13. uden relig.

bet.: *Tilgiv mig det! Jeg bigter:
|
Jeg

glemte Stregen, som du bød mig slaae.

Bagges.Y.68. sa.Gieng.33. f Big^t(e}> i

ssgr.; afhigte ell. Bigt; subst. Bigt indgaar
i Bigthører; relig.; nu bruges: Skrifte-.

-fader, en. Solb.Intr.1.259. Konen, som
ventede ikke andet end Døden, bad om
Tilladelse at sende Bud efter sin Bigte-
fader.Tullin.11.327. -harer, en. d. s. Gram.
{KSelskSlir.II.103). -peng^e, pi. afgift ell.

offer til skriftefader, da ieg efter Absolu-
tionen offererede ham en Brandenborgsk
Gulden til Bigtpenge.jSeideZm.64. Bi^e-
Eenge.FSO. -stol, en. Petrus Lombardus
egyndte . . at forklare Bigt-Stoelens Nød-

\endigheå.Holb.Kh.771.
Bi-handlings, en. [n.2] i skuespil, for-

tælling olgn.: sidehandling; episode. MO. De
af Shakespeare frit tildigtede Personer og
Begivenheder giver Skuespillet (o: Cym-
beline) Perspektiv, idet Bihandlingen er et

Sidestykke til Hovedhandlingen-Branfics.
IX.186. -handske, en. [I] handske, der skal

beskytte hænderne under arbejde med bierne.

Biavl.lSS. -have, en. [I] {cenyd. d. s.; fagl.)

d. s. s. Bigaard. Fleischer.B.727. jo større An-
tallet af Bistader i samme Bihave er.Bi-

avl.49. -hensigt, en. [n.2] (især om
skjulte, egoistiske, uædle hensigter; j/". Bihen-
syn).Stampe.IV.13. den store Velgiøren-
hed . . udspringer af et ømt og varmt
Hierte, og ikke af Forfængelighed eUer
Bihensigter I Rahb. Fort. 1.54. Heib. Pros. V.
287. (den unge pige) var smuttet i en klæ-
delig Kårnevalsdragt, med Hensigten at

behage men uden Bihensigt at udfordre.
Drachm,F.I.401. Jeg kom til Als med en
Bihensigt. Jeg vilde finde det Sted igen,

hvor jeg i 1864 var bleven saaretESkram.
HG.5. tU -hensyn, et. [II.2] (især om
uædle hensyn; jf. Bihensigt), disse Omstæn-
digheder (maa) retfærdiggjøre mig for al

Mistanke om lave Bihensyn ved mit Hjer-
tes Yalg.Ing.EF.II.72. havde han vundet,
saa var det, fordi han uden alle Bihensyn
kun havde holdt Sandhedens og Frem-
skridtets Fane hø]t.Tops.ni.219. TroelsL.

1X.177. t -hest, en. [II.2] (ænyd. d. s.;

jf. ty. beipferd) d. s. s. Haandhest. VSO.
-hjerne, en. [n.2] (anat.; nu næppe br.)

den lille hjerne (baghjernen ; cerebellum). VSO.
MO. -hjnl, et. [11.2] „EtVognhiul, som
haves i Beredskab, til at bruge i Nøds-
fald, i Steden for det rette Hiul."F/SO.
MO. (nu: Reservehjul olgn.). overf. (sj.):

Morgenen efter Selskabet kroede han sig

saa kraftigt . . at Hellen øjeblikkeligt maatte
optage en Kamp med ham for ikke blot

at blive et Bihjul til denne fremruUende
Tnumiyogn.EBrand.UB.164. -h|ælni,
en. [I] d. s. s. -hætte 1. D&H. -hjælper,
en. [II.l] {af ty. beihelfen, hjælpe, bistaa;

foræld.) ved „indbyrdes undervisning" : elev,

der af læreren sattes til at „høre" ell. vejlede

andre (mindre flinke) elever; (lærerens) hjæl-
per. Ved disse Øvelser maa Læreren eller,

naar den indbyrdes Underviisning anven-
des. Bihjælperne, stille sig midt for Dren-
gene. 6?2/w«.(i8^8;.i4. Blich.1.439. (billedl.:)

•Indbyrdes Undervisning er tilmed stærk
i Gang,

|
Men en og anden Misbrug gaaer

10 herved og i Svang:
|
En slet Bihjælper

ofte en Hob forvilde kan. sa.D. II. 205.

t -hnl, et. [I] (ænyd. d. s.) celle i bikage.VSO.
-hnle, en. [n.2] (anat.) Hovedets luft-

fyldte Huler udvikles ved Udposninger fra
Næsehulens Slimhinde, hvorfor de ofte kal-
desNæsens Bihu\er.LandbO.III.420. -hns,
et. [I] (nu dial.) d. s. s. -hjtte.MO. jf. Feilb.

t -hytte, en. [I] (jf. -hns) hus (træskur)
til at sætte bistader i for at værne dem

20 mod kulden. MO. -hsette, en. [I] 1) en
slags hat ell. maske, der skal beskytte an-
sigtet under arbejde med bierne (jf. -slør^.

MO. Feilb. 2) (nu næppe br.) halmovertræk
til bistade (om vinteren), (jf. Feilb.: bikåbe^,
Fleischer.B.269. MO. -lieg, en. [I] \. d.

s. s. Hvepsevaage. Sal.IX.176. -indtægt,
en. [n.2] Sportler og andre Biindtægter.
FGuldb.(Bahb.Tilsk.l796.286). NatTid.'y«
1911.M.Till.l.sp.4. -kage, en. [I] biers

30 vokskage. Moth.BUO. SaU:i.l063.
I. t JBikke, en. fit. -r. {ænyd. d. s., oldn.

bikkja (no. d. s.), eng. bitch) tævehund.
„Høres sielden uden i det gemeene Ord-
sprog: Det er Hund som Bikke og Bikke
som Hund, hvilket bruges om et Par i

Ægteskab sammentrædende Personer, som
i slette Egenskaber ere hinanden lige."

VSO.
II. Bikke, en. ['begå] flt. -r. {ænyd. d. s.,

40 mnt. bicke, ty. bicke(l), hakke, oeng. becca,
d. s.; jf. mnt. oht. bicken, (at) hakke, pikke,

stikke; jf. Bikkert; nu vist kun dial.) d.

s. s. Bikkert. Moth.B163. VSO. Kværnd.
\\

(spøg.; fynsk) om (stor) næse. Kværnd.
Bikkel, en. [ibeg(8)l] flt. -s. {fra holl.

bikkel (flt. -s), jf. ty. bickel, (ben)kugle til at

lege med, mnt. bickel, knokkel, legekugle; jf.
bikle) lille benknokkel, der tidligere paa
Amager brugtes i en børneleg (tre saadanne

50 smaa knokler kastedes (sammen med en kugle)

i vejret og blev grebet under opramsning af
en del ord, der var en blanding af dansk og
hollandsk). OrdbS.
Bikkert, en. [ibegard] flt.-er. i^tungog

spids stenhuggerhammer (jf. H. Bikke},
Stenværktøj, Biggert, Dux, Hughammer.
Priskurant.(l 91 0).
Bi-klang, en. [n.2] Schand.VV.175.

„Det har De virkelig været længe om at

60 hitte paa," sagde hun med den lidt frivole

Biklang i Stemmen, som han . . før havde
studset over.Pont.LP.Vin.86. Hans Stem-
me lød hovedsagelig vred, men havde til-

lige en grædende Biklang.JakKnu.GP.97.

II
(overf.) bibetydning, (udtrykket „kødets

emancipation") kunde ganske vist have en
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letfærdig Biklang i Heines Munå.Brandes.
VL532. TroelsL.XIV.20.
bikle, V. ['beqla] -ede. (jf. holl. bikke-

len; afl. af Bikkel) spille med bikkelfs).
OrdbS.
Bi-klov, en. [II.2] (zool.) klov paa bi-

tæerne hos hjorte, svin osv. VigMøll.HJ.189.
Sal?III.214. -klump, en. [1] bisværm,
der sidder (hænger) i en klynge (jf. -klynge^.
Fleischer. B. 605. Aakj. FJ. 193. Biavl.15. lo

-klynge, en. [1] d. s. VSO. MO. Biavl.14.

-knop, en. [11.2] ^bot.) lille knop, der sid-

der ved grunden af en bladknop ell. bikvist

(hos blomme, pære ofl.).HavebrL.^286. Warm.
Bot.65. -kodde, en. [11.2] (zool.) bitestikel.

LandmB.II.43. -konge, en. [1] 1) (nu kun
dial.) d. s. s. -dronning (denne ansaas tidli-

gere for at være en han; jf.Dyrerim.27(nr.

23); smst.109). Moth.B141. VSO. Feilb. 2)

\ navn paa en indisk fugleart, Dissemenu- 20

rus paradisens. BøvP.I1.143. -krone, en.

[II.2] (bot.) krans af fremspringende ud-
vækster paa den indvendige side af kronbla-

dene (corona staminea). Warm.Bot.693. jf.
Bikronblade (parapetala). Lange. Flora.
XXXI.

I. Biks, et. [begs] (a/" bikse; dagl.; især

foragt, ell. spøg.; jf. II. Biks) noget, der ikke

duer, som er af ringe værdi olgn.; juks;
„bras"; især i forb.: noget fslemt olgn.) 20

biks. (fx. om snørebaand, der brister:) det
var da noget værre biks

\
„var der godt pro-

gram i biografen?" — „nej, det var noget
slemt biks"

i jf.: „Du blev saa ikke gift

den Gang?" . . „Aah, det var noget Biks
altsammen! . . det ku' jo være meget rart

for den, som har Smag for den Slags —
men jeg siger nu Tak for migl^AndNx.
BK.180.

II
om haandværkssvendes private (til-

fældige) arbejde (ofte udført m. primitive 40

redskaber olgn.). Mange (arbejdsløse) bjær-
6ede sig saa godt de kunde — fandt sig
dt Biks hos priYate.AndNx.PE.IIL272.

han gaar paa biks
\
OrdbS. jf.Feilb.IV.38

(Tjiksarbejde^.

II. Biks, en. [begs] flt. -er. (fra slutn. af
19. aarh.; maaske dannet ud fra ssg. Bikse-
mad (jf. ogs. I. Biksj ell. (tillige?) af eng.

box, æske; dagl.) 1) (rund) da ase (maaske
egl.: til biksemad). OrdbS. især i ssg. Blik- 50

biks (jf. ogs. Smørbiks/ han (rakte) Jør-
gen et Spejl i en flad, rund Blikbiks.5er
Liisb.S.91. Blikbiksen med det vanlige lille

Kvantum Svmeteåt.CHans.S.128. 2) om
forsk, opholdsrum olgn., især m. forestil-

ling om noget ubehageligt, uordentligt, smaat
osv.

II
om arrest; kachot; „hul"; „spjæld".

Det er sku' umulig at la' vær' at komme
i Bixen med de fjollede Love, vi har.
EdgHøyer.BH.36. DSt.1918.58.

|)
(lille) bu- 60

tik, især marskandiserbutik; mindre for-
retning; lille tarvelig beværtning
(„mask") olgn. Markus Strøm eller hvem
der tilfældigvis drypper ind til mig fra
de omliggende BmQV.SvLa.FruO.38. 'Ak-
sels Moder (styrede) Biksen selv. JET/orfø.

LU

I

(BerlTid.Kv."/»1919.1.sp.l). ogs. om daarlig
holdt hjem: naa, man skal vel hjem tU
biksen

\
OrdbS. || mere ubestemt om en gen-

stand, der ikke nærmere beskrives (jf. Appa-
rat, Dings, Indretning, Tingest olgn.) : skal
jeg ind (at sidde) i biksen der (brugt om
en divan)?

\

bikse, v. ['begsa] -ede. {fra slutn. af
19. aarh.; vistn. spøg. omdannelse a/" mikse;
dagl.; jf. I. Biks) især om mad: bikse sam-
men, rode (mikse) forskellige slags sammen

f. BiksemsLå).Pol.Vd908 (se u. Biksemad;.
om daarligt, sjusket (sammenflikket) ar-

ejde (jf.ndf): Det er kun ufatteligt, at

Hr. B. gider bixe saadan noget sammen.
FolketsAvis.^''/al904.2.sp.l. jj arbejde paa en
daarlig, ukyndig maade uden (udsigt til)

noget ordentligt resultat; „fedte". Med sin
gamle Oktant kunde han maaske til Nød
bixe sig til en Bredde. CL With. Overs, af
Russel.MindanskeBrud.(1892).287. han har
skilt det gamle ur ad og sidder nu og
bikser med det | Bikse-mad, en. (opr.

^) navn paa en ret; plukkekøa. (tilbered-

ningen af) den ægte, uforfalskede, mari-
time Biksemad . . bestaar i, at de forskel-

lige Dele, Kød, Kartofler og Løg, brunes
rigtig godt hver for sig . . Alle 3 Sorter
„bikses" nu sammen og gennemvarmes
paa Fa.nåen.Pol.*/6l908. saadanne maritime
Retter som Lobescowes og Bixema.d.Baud.
AB.207. Her laver Jægerne deres Bikse-
mad. 7eriensSpeyi€<.i90.?/04.575. FrkJ.Ko-
geb.(1912).265. || om sammenrodet mad i

alm. han rodede Løg-Omeletten til Bikse-
mad paa sin Tallerken.4Z^oW.MP. JJ. 7.

overf: Sludder 1 Kunst er Kunst og ikke
Biksemad med Løg og Kartofler I Lad os
bare hverken skabe os tU Overklasse eller

Underklasse.iVo</ia»s.SJ).JJ.55.

Bi-knbe, en. [I] {ænyd. d. s.) t) En
fremmet Bie kom engang . . ind udi en an-
den B\ékuhQ.Holb.M.Fbl.l38. Bergs.BR.18.

II (overf.) som billede paa flid og sparsom-
melighed. „Bikuben", navn paa sparekasse

og forsørgeisesforening i Kbh. jf. : Jeg beder
dig . . paa min Bikubebog . . at hæve
50 Kroner. Bang.L.328. 2) (hcer dagl.) d.

8. s. Bikubepapir, (jeg) skal have et helt

Ark Biknhe.Goldschm.FV.I.311. Bikube-pa-
pir, et. papirsort af bestemt format (opr. hol-

landsk papir med en bikube som vandmærke;

jf. BibliotH.^386). Bagger.L93. skrevet paa
hele Ark Bikube-Papiir med spaltede Co-
lumner, saaledes som retslige Dokumen-
ter og andet Deslige skrives. JKerfc.J. kzh,

-knrv, en. [I] (nu kun dial.) bikube (af
halm), hist ved den blomsterrige Kilde
staae mine Biekurve i to Rader. Birch.II.
16. Feilb. -kvist, en. [II.2] (bot.) en fra
selve kvisten udgaaende sidekvist (jf. Biknop^.
HavebrL.^24L f -kvæd(e), et. [11.2]

(rimet) omkvæd. VSO.I.378. jeg tør ikke

Eaastaae, at være ganske sikker paa at
ave valgt den rigtigste Maade til at for-

binde Stroferne ved de Versene sammen-

41«
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slyngende Biqvæder (o: i folkevisen Rid-
deren i ElveThiem). Molb.HF.38. jf.vAph.
(1764).71. Leth.(1800).

I. Bil, en. [bi'Z] ogs. (nu især poet.) Bile

['bi-la] (Harboe.MarO.48. Phug.11.182). flt

-(e)r. (cenyd. bil, no. sv. bUa
; fra mni. bil(e),

My. beil; besl. m. og til dels sammenblandet
m. Bild; se ogs. Bildehammer) 1) (især ^)
økse; især om bredbladet økse (til glat-

hugning); bredøkse; tømmermandsøkse.
Rysserne saae Hans Majestet med BiQ
og Øxe udi Haanden blant andre ge-
meene ATheidsto\k.Holb.Hh.I.314. (han)
fældede ham med sin Biil. smst.400. (om
bøddeløkse:) Ploug. 1. 285. *Da kom de . .

med Løftestang og Biil,
|
og Birken faldt

for Foåe.Bich.I.202. *Se paa min Bile
her . . paa Øxebladet

| Staaer Runer skrev-
ne .jKec&e.Mic/i.ee. Wagn.Tekn.499. jf.(poet.)

:

•Fældet er Træet — Høstens Storm var
Bilen.Drachm.BK.137.

|| ^ d. s. s. Entrebil.

BUen frem. Entring fra Bov og fraSkandse.
Etlar.8B.245. naar vi saa har smidt Ge-
værerne og Sablerne, Dolkene og Bilerne
fra os, saa kommer (japanerne) kanske og
slagter os til deres Af^\iåeT.AKohl.MP.IIl.
289. 2) (jy.) overf.: ivrig og dygtig ar-
bejder; „jærn". Folk siger om hende,
at hun er én „BU", altsaa et energisk Men-
neske, der vU ivQva..Skjoldh.H.110. Feilb.

II
ogs. som adj.: stræbsom, dygtig, en biel

KaTlAakj.VF.57. sa.VB.59. Feilb.

II. Bil, en. [bi-f] flt. -er. {nydann., for-

kortelse o/" Automobil, foreslaaetPol.^*/al902

;

især dagl.) automobil; motorvogn. Biler-

nes Horn, derude og langt borte, lød som
natskræmte Dyrs ængstede Sk.rig.Bang.SF.
30. Om et Øjeblik starter vi, lille Mor, og
saa gaar det Danmark rundt pr. BillSv
La.FruG.31. Direktøren gik hen til Tele-
fonen og ringede efter en 'B]l.ChrEngelst.

LD.21. HAMmann.A.21. Bilen(tidsskrift-

titel.l905ff.).

III. bil, adj. se I. Bil 2.

Bi-lad, et (OrdbS.) ell. -lade, en. [H.l]
(.;/". ty. beiiade, siderum) det fordybede
rum bagest i høvlebænkens plade. Sal.IX.293.
Wagn.Tekn.492.
Bilag, et. ['bi,la-'q] flt. d. s. ell. f -er

(Nyerup. UnivA.284) ell. f -e (Anordn.^/

1

1840.§24). {efter ty. heilage; jf. II. bi 1 samt
Belæg, Bilæg) 1) skrevet ell. trykt følge-
skrivelse ell. følgeblad. l.l) (især emb.)
om dokumenter, kvitteringer olgn., der ved-

lægges en samlet fremstilling, en regnskabs-
opgørelse olgn. som redegørelse for enkeltheder.

en Memorial af 9 Martii 1763 . . hvormed
følger endeel 'B]ldLgQv.Stampe.IV.22. Bour-
nonville sendte mig . . et smukt Digt af

ham selv . . der staaer aftrykt i Bilaget
til hans Erindringer.JEfCAwÆ.XJLiS. Oversk.

11.296. samtlige Valgprotocoller med alle

dertil hørende Bilage. Anordn.yil840.§24.
Onkel var beskjæftiget med Fabrikens
Regnskab, Bilag paaBilag.Bergs.GF.1.35.
1.2) følgeblad (især: gengivelse af kunstværk),

der (gratis) gives til køberne af ell. abonnen-
terne paa et blad, et (jule)hæfte olgn. Bør-
nenesJuleroser.1918.2. som bilag medfølger
et paa lærred opklæbet Danmarkskort

}

2) (overf; 1. br.) om hvad der paa lignende
maade kommer (siges, gives, følger efter)
som udfyldende oplysning ell. tillæg
til noget andet, som er det væsentlige (hoved-
sagen). Som et Bilag til Tidernes davæ-

10 rende Tegn, troer jeg her at burde for-

tælle, at ved deres Bryllup (blev der) druk-
ket saa stærkt, at . .Bahb.E.1.7. Grundtv.BrS.
368. hvis Udødeligheden er til og kan
komme som Bilag til et angenemt Jorde-
liv, er den dem velkommen. GoZdscAm.F.
396. det er K., candidatus phUosophiæ med
Bilaget Seminarist . . Skolelærer i Brøndby.
Schand.SB.237.
Bilager, et. ['biila'qar] {ænyd. d. s.; fra

iaty. beilager; jf. H. bi 1; foræld) egl. den
ceremoni, at brud og brudgom i gæsternes
paasyn lægger sig ved hinandens side i ægte-

sengen (TroelsL.^XI.91) ; bryllup, især om
fyrstelige personer ; formæling. Hans Dron-
ning var Dorothea . . med hvUken han
holdt Bilager . . lU6.Holb.DH.I.633. 1515
skeede det Kongelige Bilager med stor

Pragt. smsf.IJ.50. celebrere Gudens og
Gudindens BilageT.sa.Herod.309. vi have

30 lært af de Tydske at giøre saadan en
Forskiel imellem . . Giftermaal eller Bryl-
lup og Bielager eller Formæling . . som
om alle Mennesker ikke kom til Verden,
spiste og drak paa en Maaåe.JSneed.III.
122. Tops.1.8. JPJac.I.194.
Bilance, en. [bi'laixsa] {ty. bilanz, fra

ital. bilancia, af lat. bilanx; se Balance)

1) t d. s. s. Balance l.i. *Vægten skulde
stille staae,

|
Bilancen blive \iige.Holb.

40 SkiemtFSv. en Bilance af 2de Vægtskaaler.
Cramer.(1762).60. 2) f d. s. s. Balance 2.

JBaden.FrO.II. 3) Y (jf Balance 3) saldo,

(jf Bilanz.vAph.(1764)). Hage.'>1210.

Bi-land, et. [II.2] (mods. Hovedland^.
MO. endskiøndt det mindre Rige (o : Dan-
mark) hos den statskloge Erobrer (o: Knud
den store) altid kun blev et Bi-Land, for

hvilket han ikke lod Hoved-Rigets Tarv
og Fordeel af Sigte.Molb.DH.1.411. Ama-

50 ger betragtes gennemgaaende som et Bi-

land til Siællanå.Brandes.XVIII.376. \\ spec:

del af en stat, som kun staar i en løsere for-

bindelse med hovedlandet (delvis uden for
dettes parlamentariske ell. retslige forfatning

olgn.); i Danmark ofte om Færøerne, Island

og Grønland. Almindeligt Forfatter-Lexicon
for Kongeriget Danmark med tilhørende

Bilande.Erslew.(bogtitel.l843). Schand.VV.
240. Brevforsendelser fra Indlandet (Bi-

60 landene og Kolonierne derunder indbe-
iattede).Postanordn.''^hl871.III.§2. SaUIII.
215.
Bilboqnet, en. [bilbo'ke] best. f. -'en

[-'ke'an] flt. -'er [-ike-'ar] {fra fr. bilbouquet,

vistnok af bUle, kugle (jf. Billard^, og mlat.

boquetum, en pæl) et legetøj: kuglebæger
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olgn. JBaden.FrO. *Men—Dukker, Kegler,

Bilboquet |
Faae sagtens Tiden til at Ue.

Winth.II.81. Bøgh.IL30. Prinsen (tager

en forgyldt Bilbouquet ud af Posen . .)•

*„Legetøj for Store, Legetøj for Smaa".
Drachm.DVE.46.
Bil-brev, et. [I.l] {efter nt. bielbref,

ty. beilbrief; jur.) 1) f pantebrev i skib

under bygning. Hvis nogen forskyder Penge
til et nyt Skib at bygge, eller til Folkenis
Underholdning imidlertid, hånd skal derom
oprette skriftlig Contract . . hvilken Con-
tract kaidis Biilbrev.Di.4—5—9. 2) skrift-

lig erklæring (tidligere udstedt af øvrigheden,

nu af skibsbygmesteren) om et skibs beskaf-

fenhed m. oplysning om, af hvem og for
hvem det er bygget; bygningsattest. Baden.
JurO.1.59. MO. Bentzon.Søret.22. TeknMar
0.13.

Bild, en. [bil'] ('f BM^.Moth.BUS).
flt. -er. {ænyd. d. s. (^aarbild, plovskære. Kalk.

IV.946), oldn. bildr; i nuværende bet. paa-
virket af det besl. ty. bille; besl. m. I. bide
og I. Bil) en slags hammer til at hugge

furer i (mølle)sten med (jf. I. bildej; bil-

dejærn. Moth.B163. VSO. LandbO.1.275.
I. bilde, [ibila] (ogs. bile. [ibrla] OrdbS.;

jf. SaUIII.246). -ede. vbs. -ning, sj. -ing

(VSO. OrdbS.). (a/-Bild;j7. Bilder, Bilde-
hammer, -jærn, -maskine) 1) hugge
furer i sten. Moth.B164. især om indhug-
ning ell. uddybning af furer i møllesten.

At bilde en Qværn. 7S0. MO. at „bille"

Møllestenen. (SaZ.ZI.i 98. Stenkværnen . .

kræver nogen Kyndighed ved BUning og
Ophængning.-LandmB.JJ.i^fi. ogs. om stene,

der skal kløves: MilTeknO. 2) (nu kun jy.)
i forb. der er hildet for kyllinger ell. æg,
kyllingerne er ved at bryde ud af ægget.

Éøusg.S.81. Feilb.

II. bilde, v. ['bila] i bet. 1 ogs. ['belå]

-ede (nu kun i bet. 1) ell. -te. vbs. -ning (til

bet. 1; jf. Indbildningj. (ænyd. d. s.; fra
ty. bilden, danne, fremstule, af ty. bild,

hillede; jf. indbilde)

1) CØ give (noget) en vis form ell. be-
skaffenhed; danne; forme. I.l) give
(noget) ydre skikkelse ell. billedlig form;
udføre et billede af (noget); afbilde (i).

Paa at bilde Smerte, Ængstelse og Med-
lidenhed udi en Figure, nndes den høye-
ste Prøve udi Laocoon med sine to Søn-
ner. Wiedewelt.T.20. (retfærdigheden) var
hildet som en Jomtrne.Bagges.NE.22. jf.:
Mythologien (er ikke) Andet end Bildnin-
gen (o: den poetiske, digteriske fremstilling)

af disse Naturvirkninger.OeW.XZ7X5^3.
||

(sj.) om forestilling, fantasibillede olgn. (refl.).

tor hans indre Syn bUdede sig . . den
stakkels Kvindes haarde og tunge Saga.
AntAnd.L.252. smst.224. \\ nu 1. br. uden
for forb. bildende kunst (oftest i flt.) ell.

kunstner, om (udøver af) malerkunst og (især)
hilUdhuggerkunst (sjældnere tillige hygnings-
kunst.Hag.I.462).(jf. Billedkunst og de dan-
nende Kunster. Mart. GL40). en Billed-

støber fortjener med al Ret eet af de
fortrinligste Steder iblant Kunstnerne, om-
endskjønt han just ikke kan regnes til de
bildende Knnstnere.Hallager.310. (udtr.)

de bildende (plastiske) Konster, er brugt
af endeel Nyere; men er endnu ikke blevet
almindeligt.MO. den bildende Kunst.-Braw-
des.1.501. Tidens bildende Kunstnere mang-
ler . . alle nationale Ejendommeligheder.

10 EIIannover.SvK.34. 1.2) \ udgøre (være)
et billede af (noget); afbilde (2). at denne
liUe Hændelse . . ligesom hildede hendes
eget Liv.AntAnd.L.81. 1.3) f overf.: danne;
præge, det er den inderlige Følelse, som
skal bilde den sande Ca.ra.ctere.Wiedewelt.

T.17. disse to Grundtræk (har) først an-
lagt og siden bUdet min Tænkemaade og
min Skiebne.-Bi«.yJZJ.45. || m. bibet. af
det rette, særegne præg. den Smag, der

20 aliene bilder en 'Diiter.Etv.IV.298. *(yng-
lingen stræber) Sit Hiertes Raahed at for-

milde,
I

Og sig tU Sæders Blidhed bilde.

Rahb.Poet.F.IL165.
2) bilde ind (jf. indbilde;. 2.i) bilde

en (anden) noget ind, faa en til at tro
noget opdigtet ell. urimeligt. *mand paa
Ermed os vU binde, bUde ind,

|
At de

kand skabe sig til Dyr.Holb.Paars.136.
Bilde ham en Løgn inå.Høysg.S.67. det

30 (o: eventyr olgn.) kunde CfanceUiraaden
ikke lide, og saa sagde han . . „er det
Noget at bilde Barnet indl det er den
dumme Phantasie l'^HCAnd. V.32. Nej, gamle
(o : fader), den kan du bilde andre ind, men
ikke migJakKnuJy.11.42. ja, bild mig det
ind! (o: jeg er ikke saa naiv, dum olgn. at tro

det) I jf. : Sandjorden . . bilder os ind, at den
er frugtbar.P(mi.jKS,7. talem.: det kan man
bilde børn (ell. bønderj ind, om noget i særlig

^ grad usandsynligt, det fandt han, var Noget,
man kunde bilde Børn inå.Grundtv.Saxo.
111.26. jf. Kierk.VII.523. 2.2) refl. bilde
sig ind, gøre sig en vis forestilling
om noget; faa ell. have en vis opfattelse;
forestille sig; tænke sig; tro. Moth.B
165. Jeg skulde aldrig bilde mig ind,

at noget Menniske i Verden skulde have
kundet for uroelige mit Sind saaledes.iZbi!6.

IIJ.IV.2. jeg bUdte mig ind at i trakte

50 paa Linie mediJiinanden.Mol.E.(1723).A9v.
hvert Øyebhk hildede vi os ind, at Skibet
vilde briste, og nogle sagde, at det var
allereede brustet.-Ko6mson.I.68. VSO. De
har vel heller Intet imod, at han ægter
hende, bUder jeg mig inå.Hauch.III.270.
I| nu især om en urigtig, falsk, forkaste-
lig forestilling ell. opfattelse, en af

mine Naboer (blev) af stærk Drik . . saa-

ledes forvirret, at hånd i to Dage bildte

60 sig ind at være uden Hoved.Holb.Jep.II.3.

Høysg.AG.15. Thi hildede jeg mig ind,

at jeg saae en Seylere langt borte, og
flædede mig derover i Haabet, men det
om mig aldeeles af Syne.Robinson.1.109.

er han kun student? jeg bildte mig (ellers)

ind, at han var kandidat
i
om hvad der
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(maaske) lian synes indbildsk (jf. ndf.):

imidlertid bilder jeg mig dog ind, jeg nok
kand sticke noget af i Fruentimmernes
Øyen enånvi?Mol.E.(1723).A7r. jeg bilder
mig dog ogsaa ind, at jeg kan en smule
latin

i II
(især dagl.j om overdreven fore-

stilling om og tillid til egne evner ell.

forhold (jf. indbildsk^, hånd bilder sig
ind at have et stort Hoved; hvorvel hånd
haver slet mtetHolb.Jep.II.3. jeg kunde
. . med en forfængelig Selvtilfredshed
bilde mig ind at have viist mig som en
hæderlig B.elt.Winth.Nov.133. foragt, (især
vulg.): hvad bilder du dig ind? ell. du
bilder dig nok (ell. vist) noget (tidligere

øgs. meget^ ind o: du er meget indbildsk,

vigtig, storsnudet olgn. Hvad bilder du dig
ind, du kompan.Moth.B165. *hun brum-
mede: „Hæ;

I

hvad bUder han sig vel
ind, det Fæ''.Schand.SD.178. Leop.B.47.
(nu sj.:) bUde sig ('meget olgn.) ind af,

være indbildsk, vigtig af (paa grund af).
Jeg veed nok, at De bilder Dem meget
ind af Deres fine Dannelse, Deres Tale-
gaver og Talenter.iraMcLyjJ.65. *Jeg
dog har min Tid

|
Beskeden levet, ei mig

bUdet ind
|
Særdeles af mit Fund.sa.DV.

1.78. *klædt i fransk Habit er jeg sang-
vinsk i Sind,

I
Og bilder af min Fransk-

hed ei mig Ildet inå.PalM.V.181. (sj.)abs.:

en lang, lavrbærkronet Dreng, der klimprer
paa Lyren fra Morgen til Aften og bilder
sig ind af sit poetiske Talent og sit kønne
Ansigt. VilhAnd. G.29.
Blide-hammer, en. [I] (ogs. Bil(d)-

hammer, til dels ved sammenblanding af BUd
og I. BU, I. bilde og H. hile) d. s. s. Bild.
Steenhammerhakke eller Biilhammer (efter

Olufsens Landoeconomie).MiZrefe»0.i07. en
Bilhammer tU at kløve Sten med. Bist.FT.
13. Aakj.VF.230. Hans Hjærte huggede
som enBilhammer.sa,Puå.ii8. J^eiift. -| »erii,
et. [I] (\ Bilejæm. OrdbS.) d. s. s. Bild.
Moth.Bl64. LandbO.1.275. f -knust, en.
[n.l.i] (sj.) bildende kunst. VSO. -maski-
ne, en. [I] BUdemaskiner, hvor Bildnin-
gen foregaar ved en Diamant, der indsættes
i en hurtig roterende Skive.Jawd&0.J.575.
Bilder, en. (af I. bUde) VSO. (han)

havde arbejdet i MøUen som „Biller" .

.

det er Benævnelsen paa den Arbejder,
der har det Hverv at opfriske Furerne i

Møllestenene, naar disse begynder at slides
og maler mindre ^t.NJBerendsen.Overs.
afAllard.StilleVand.(1887).15.
Bild-liammer, en. se Bildehammer.

-kiiffffer, -]iag:s:eri, ofl. se Billed-.

budre, v. -ede. (hører sammen med
Billing, jf. ogs. I. Bil, Bild, I. bide osv.;

„Bruges i daglig Tale."7;S'0.; nu kun dial.

(skaansk. Bietz.32)) rive ell. dele i smaa
stykker, bildre nd.VSO.

I. Bile, en. se I. BU. IL bile, v. [<bi-la]

-ede. (af I.Bil; sj.; jf. jy. bile, arbejde
energisk, af I. BH 2) hugge (tømmer) glat
med en bil. Moth.Bl63. MO. "

IIL bile, V. se LbUde (jf. Bildejærn).
IV. bile, V. [ibilg] -ede. (af II. Bil) køre

i (automo)bil. Vi har alle set Automobil-
klubbens Formand bile ned ad Østergade.
PoU/el905. JVJens.(smst?^l6l905).
bil-fserdig^, adj. [I] ^ om (skroget

af) skib : færdig fra skibsbygmesterens haand.
VSO. Bilfærdig Stand . . Udtrykket er
efter den ny Sølov gaaet ud af Brug, men

10 anvendtes tidligere hyppig ved Kontrakter
om Bygning af ny Skihe.Sal.II.1072.
-kammer, en. se Bildehammer.
Bi-linie, en. [II.2] J^ om de smaa stre-

ger over ell. under de 5 linier i nodeskrift
(ved særlig høje ell. dybe toner). MusikL.
(1801).31. Geb.MusK.5.
Bilisme, en. [bi'lisma] (afl. af II. Bil;

sj.) d. s. s. AutomobUisme. I Lande, hvor
Bilismen er i stærkest Udvikling, aner

20 man, at Bilen er bestemt til at omforme
Samfundsforholdene.PoZ.^«/6Jf905. 1907 bli-

ver et stort Bilaar. Efter et Par Aars
mere rolig Tilværelse vU Bilismen her i

Danmark nu tage FaTt.smst.^^/sl907.4. Bi-
list, en. [biilisd] flt. -er. (afl. af II. Bil;

jf. Cyklist olgn.) d. s. s. Automobilist. Au-
tomobilklubbens Formand . . var en af vore
første Bilister herhiemme.PoU/6l905.
Billard, et, f en (Spillebog.(1786).171.

30 VSO. MO.). [bilija-V; dagl. ogs.: 'biliia-V,

-iBr'd, ibilJBr(d)] jf. TBruun.III.298. flt.

(i bet. 2) -er. (fra fr. billard, maaske af fr.

bUle, (ben)kugle) 1) spil med (elfenbens-)
kugler (baller), der stødes med stokke (køer)
paa et særligt indrettet bord; billardspil.
vAph.(1764). Spillebog.(1786).167. SaUlII.
220. især i udtr. at spille billard

|
MO.

2) bordet, hvorpaa der spilles; billardbord.

Spillebog.(1786).172. *Vi vandre til Bil-

40 lardet.^r2;.J>.I.i88. Schand.UM.62.Billardb.
5. De Spillende kunne fordre: frit Bil-
lard o: Andre end de, der deltage i Spil-

let, maa ikke opholde sig saa nær ved
Billardet, at de hindre de Spillende i Stø-
det.smst.29. 3) (sj.) d. s. s. Billardhus, -kafé
olgn. (jeg gik) hen til det eneste SpiUe-
huus, jeg kj endte, nemlig et Billard, hvor
jeg vidste, at unge Mennesker kunde til-

sætte deres Formue.Sc^ac/i;.^87. Billard-
so bord, et. [1] d. s. s. BUlard 2. vAph.(1764).

Hrz.D.I.189. Hjemmet.l912.749.sp.2. bil-
lardere, v. [biljBride'ra] -ede. vbs. -ing. (af
fr. billarder) 1) (billard.) med køen berøre
ell. træffe samme billardkugle to gange ell.

to forskellige kugler. Spillebog.(1786).171.

Billardb.l7. 2) (fagl.) om heste, hvis forben
er skævt stillede med indaddrejet taa: føre
benet i en bue udad. Sal.I1.1076. Bil-
lard-bold, et, [2] (emb.; sj.) det at have

60 offentlig tilgængeligt billard. Dands, BUlard-
hold. Keglebane m. v. Næringslov^Viil857.

§62. -holder, en. [2] (især emb.; sj.)

person, der har offentlig tilgængeligt billard.

Beskr.'Vil820.§3. Folk gik fra et Selskab
udi et andet. Billardholderne havde god
Søgmng.Leop.EB.ll. -hns, et. [1] (nu
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næppe hr.) værtshus med offentlig tilgænge-

ligt hillard; billardkafé. VSO. tilbringe min
Dag paa Keglebaner, i Billardhuse.jS'ierfc.

XIV.28. -kafé, en. [1] (jf. -hus;, Schand.

TJM.61. -kugle, en. [1] vAph.(176é). (han)
bekræftede sin Dom med et langt og stort

Kys. Saa røg de fra hinanden som to

Billardkugler efter et stærkt Sammenstød.
Schand.SB.37. -k«, en. [1] Schand.0.1.86.

-spil, et. [1] d. s. s. BiUard 1. vAph.(1759).
Bifiardspillets almindelige hegler.Spillebog.

(1786).168. et Par Skuespillere og dramati-

skeForfattere, der elskede Billardspil. GoZd-

8chm.VIII.164. -stok, en. [1] (sj.)d.s.s.-kø.

vAph.(1764). VSO. -stue, en. [1] værelse

med billard,, (han) hørte Byens Folk samle
sig ved Siden af i Gjæste- og Billardstuen,

Goldschm.III.127.
\\

(mindre) billardkafé.

Efterhaanden blev der, især i Christian

den Syvendes første Regieringsaar, op-

rettet Billardstuer, hvor cier ogsaa blev
spillet HazsiTd.Davids.KK.144. Schand.TF.
11.75.

I. Bille, en, [ibila] flt. -r, (jf. eng. beetle;

iøvrigt kun kendt i dansk (fynsk, sjæll., se

MDL.); vistnok besl. m. I. bide; især zool.)

om forsk, insekter, fx. Scarabæus: Moth.
B164. om melskrubbe of,.: vAph.Nath.1.322.
om græshoppe: *Der var saa tyst og stille

|

Det hørtes, naar Græshoppen sprang,
|

Og naar den (o: denne) grønne Bille
j

Med sine Vinger slog tU Sang.Wm</i.X.
31.

II
i 18. aarh. især som sidste led af ssgr.

(Rajf.(1784).124. smst.126. VSO.I.370. jf:
Blant de Biller, som leve i forskjelUge
Planters Frøe . . er Ertebillen . , den meest
hekiend.te.Funke.(1801).I.489. smst.490), i

19. aarh. optaget som systematisk beteg-

nelse for insekter med dækvinger og fuld-
stændig forvandling; Coleoptera. Schiødte.

DanmarksEleutherata.l.(1841).25. Disse
unge Træer var ganske fulde af Olden-
borrer . . Billerne sad allesammen paa
Træerne, ikke en eneste Oldenborre fløj

i ljuitQnJakKnu.LU.32. Sal.UII.243.
II. bille, V. se I. bilde.

Bille-bo, en, [I] ^ en skærmplante,
Oenanthe Phellandrium Lam. Viborg.Pl.

(1793).58. Vandfennikel ell, Billebo.Tl^arw.
SystB.457. jfSal.X.586.
Billed, et. se BiUede. Billed-, i

ssgr.; af Billede, især (hvor ikke andet be-

mærkes) i bet. 1.1. -arbejd(e), et. (nu
1. br.) om billedskærerarbejde olgn. (jf. -værk
2). VSO. MO. -bibel, en, bibel m. bil-

leder (illustrationer) ; ogs.: samling bibelske

billeder m. korte oplysende bibelsteder, nogle
store røde Bogstaver, som stod paa Tite-
len af en Billed-Bibel,J^Sneed.IJ.448. *mel-
lem disse Duer, Høns og Ænder

|
som

midt i Billedbiblens Paradis
|
jeg føler

mig som mellem gamle Yenner.Kaalund.
254. SaUIU.229. -blad, et, (l.br.) 1)
papir m. billede paa; billede (l.i). Moth.B
167. forbitret kastede hun Billedbladet
(o: et træsnit) hen ad BoråetSchand.TF.I.

312.
II (jf Billede 5; De gothiske gamle

gavlede Huse, det middelalderlige Raad-
huus, dannede et heelt Billedblad for mig.
ECAnd.XL138. 2) «^ d. s. s. -kort. Legeh.

I.c.41. 3) illustreret blad ell. hæfte. Kort
efter deres Henrettelse bragte et fransk
Billedblad en Afbildning af de syv af-

huggede 'H.oYedeT.BSchmidt.For.153. Den
Avis maatte han ha . . Da Papiret laa og

10 viftede foran ham , . havde han set, at

det var et Biiledhlaå.Aakj.GK.19. -bog:,

en, bog m. (mange) billeder (med ell. uden
tekst). (Kalk.V.78). VSO. *Et Barn, der paa
sin Skammel

|
Sig morer med sin smukke

Billedbog.-Ba^^er.ØjB.i57. Kay og Gerda
sad og saae i Billedbogen med Dyr og
F\igle.HCAnd.V.327. \\ (jf. Billede 5; *med
dig han staver Skriften i Naturens Billed-

hog.Schand.SD.7. f -bryder, en. d.s.s.

20 -stormer. Eolb.Kh.422. vAph.(1764). CP

-dannende, part. adj. (især til Billede

4j. Vi har fulgt Tegners billeddannende
Evne og Yaiie.Brandes.IIL501. VilhAnd.
AD.71.

[I
(til Billede l.i; nu næppe br.)

De billeddannende (o: bildende) Kunstnere
have ofte brugt Vinger til at antyde Gu-
ders og Engles Evne til at bevæge sig.

0rst.III.216. jf: de Mønstre, som Talere,

Poeter, Historieskrivere, Malere, Billed-
3odannere, Bygmestere stedse maae ære.

OGuldb.VH.II.3. -dejlig, adj. (jf. Bil-

lede 5; sj.) Elisabeth er billeddeilig.C

Bernh.I.lll. CP -dyrkelse, en. tilbedelse

af billeder (gude-, Jielgenhilleder olgn.). Holb.

Kh.435. SaUIIL230.
Billede, et. ['belaQa] ogs. (nu kun poet.

og (altid) som første led af ssgr.) Billed

[ibelaå] flt. -r. (glda. belede, sv. belåte,

oldn. bilæti; fra osax. bili|)i ell. mnt. bilde,

40 belde; grundbet. vistnok: noget, der svarer

til, er lig med noget andet; besl. m. billig)

t) gengivelse ell. efterligning (i linier,

former, farver) af noget, som kan sanses, l.i)

ved kunst frembragt gengivelse (noget

tegnet, malet, modelleret, fotograferet, udklippet,

udskaaretosv.); afbildning (1,2); ofte spec:
portræt; ogs.: fri (kunstnerisk) frem-
stilling, der blot i sine elementer gaar
tilbage til og efterligner det sansede

50 (virkeligheden) ; især om hvad der fremtræ-
der paa en flade (tegning, maleri osv.), olm.

tillige om materialet, hvoraf ell. hvorpaa det

er frembragt, rammen, hvori det er anbragt
osv. (opklæbet, indrammet tegning, skilderi,

portræt, maleri osv.). de bragte (Jesus) en
Penning, Og han sagde til dem: hvis Bil-

lede og Overskrivt er dette? Matth.22.20.

„hvad var det for et Billede, du gav ham?"
— „Det var Jomfru Leonores Portrait."

60 Holb.HP.L7. *Soldanens Billede Y^." et bil-

lede (portræt) af sultanen) jeg seet har i

hans 'Bog.sa.Paars.145. *Rundtom
|
Hænge

?aa Væggen Familiens Billeder z\le.Biber.

1.128 (jf Familiebillede/ *Hvo den sande
Gjenstand seer, |

Hylder Billedet ei meer.
Eeib.Poet.II.140. male Fandens Billede paa
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Væggen. Thiele. III. 1 96 (jf. Fanden^, han
kunde klippe Billeder og tegne Billeder.

HCAnd.VIII.Oa. Billedbog uden Billeder.

sa.(bogtitel.l840). (han) malede særdeles
smukke . . Billeder paa Riispapiir.GoM-
schm.NSU.VII. 224. et billede af Exner
(et portræt, der forestiller E., ell.: et afE. tid-

ført billede)
\ || (jf. bet. 1.2) Kinematografiske

eller bevægelige Biileder.OpfB.^III.442.
nu olm.: levende billeder, bevægelige

(skiftende) lysbilleder. IIag.VI.268. *„Leven-
de Billeder" — staar der (o : paa program-
met); —

I
Jeg tager min Frakke paa.

|

Saa slukkes Lyset i SaL\en.KaiHolb.VV.25.
JVJens.A.I.110. ogs. (1. br.) om tableau: Le-
geb.11.55. Il (fagl.) afsnit (ml. to sceneskif-

ter) af ballet, eventyrdrama olgn. Alad-
din . . Dramatisk Eventyr i 2 Afdelinger .

.

30 Billeder, ^ro^^ram til det kql.teater februar-
martsl919. || <^ (1. br.) dl s. s. Billedkort.

Spillebog.(1786).122. Feilb.
||
(nu kun poet.

og i ssgr., Billedhugger ofl.) om hvad der

ikke fremtræder paa en flade (baggrund):
støbt, udhugget figur (billedstøtte) olgn.

Du skal ikke gjøre dig udskaaret Billede
eller nogen Lignelse efter det, som er i

liimmelen.2Mos.20.4. I skulle tUintetgjøre
alle deres støbte Billeåer.4Mos.33.52. Paa
begge Sider (af porten) stod en Hob Bil-

leder af de betydeligste Mænd. Eiv. VI.
15. *Hun sidder som et Billed paa en
Grav

I

I hele Timer taus og uden Mæle.
Sauch.DV.III.213. *Til Stranden skylled
op et halvfuldendt, | et herligt Billed,

Mesterhaanden yærdigt.Kaalund.137. 1.2)

umiddelbart (ved lysbrydning i linse, spejl

olgn.) frembragt gengivelse; synsbil-
lede; spejlbillede. Men høie Borgemuur
I
Sit Billed i den stille Sø udbreder.iitnd.

ED.144. *(kilden) Har kysset Ellepigens
Barm,

|
Og drukket hendes Billea. Oehl.

SH.35. Ing.ESE.VII.230. *Himlen ei, kun
Himlens Billed

|
Hviler i din (o: bølgens)

dybe F3iyn.Heib.Poet.IX.23. En Gang, da
hun stod foran sit Spejl, spyttede hun i

Ansigtet paa sit eget Billede. Sehand.BS.
254. (fys.) om optiske billeder: Reelle (ogs.:

virkelige) Billeder kan opfanges paa en
Skærm, virtuelle (ogs.: indbildte/ ikke.
Sag.1.465. Nethinden svarer til den lys-

følsomme Plade (i et fotografiapparat). Ved
Lysets Brydning dannes et Billede paa
Nethinden.smsiiA.6i 0.

2) O om tings (persons olgn.) karakteri-
stiske udseende eller synlige fremtræ-
den; ogs. om karakteristisk lighed m. no-
get andet, hvorefter tingen er dannet, ell. som
den er anskueliggørende udtryk for (symbol
paa). 2.1) (isærbibl.) karakteristisk præg
ell. lighed med et ophav, forbillede olgn.

Gud skabte Mennesket i sit Billedciikfos.
1.27. Konger og Førster i Verden, som
bære Guds Billede paa Jorden. OecowT.
iT.i5. *den Aand, der Støvet

|
Med sit

Billed præget h&r. IIeib.Poet.II.212. (sj.:)

Alle 'Stuer . . [skulde indrettes i Daglig-

stuens Billede med Møblementet ud over
Gu\vene.Bang.S.234.

\\
(med.; jf bet. 2s).

Af Infektionssygdommene er det navnlig
Koleraen, der forløber med Billedet af en
Forgiftning.7irPowiiJeismed.IJ.i87. 2.2) per-
son m. paafaldende lighed m. en anden,
især fader ell. moder; (faderens, moderens)
afbillede. *Herrens Billeder (o: Adam og
Eva)\ — Dem maae det (o: kundskabens

10 træ) kunde skadel Ew.(1914).1.150. især i

udtr. som: Dette Barn er sin Faders ud-
trykte BiUede. 7S0. jf.Moth.B166. *Et ud-
trykt Billed af sin skiønne Moder. Heib.
Poet.III.163. e. alm. jf. (poet.; nu næppe br):
*Kom, Phillis I kom og see,

|
Betragt dit

Billede (o: en rosenknop)\ Stub.65. 2.3) (jf.
4t) om sanseligt udtryk for (symbol
paa) noget abstrakt (især m. præp. paa,
tidligere ogs. ai). Kummer har udtæret min

20 blomstrende Arendse. Nu er hun Sorgens
Aftryk, Dødens Billede.Ew.Vltl.87. i aUe
Menneskers Sind er Slangen et Billede af

det Onde.Mynst.Betr.I.280. Foredraget bli-

ver, uden at man tænker derpå . . et Bil-

lede eUer ligesom et Spejl på Sjælens Be-
skaffenhed.i2asA;.J.i88. hun (forekom) mig
et Billede paa SoTgen.IICAnd.XII.31. Lær-
kerne sang, Sneen var smeltet . . Alt var
denne Dag et Billede paa Foraaret, med

30 dets Poesie, dets Friskhed og milde vel-

gjørende Luft. Etlar.GH. II. 172. han er
død . . han, der endnu for faa Dage siden
var et Billede paa Sundhed. Brandes. FIJ.
124. (om en bog:) man (maatte) holde det
for en Velgierning at saadant et skiønt
Billede paa Dyden kunde beskues med
Danske Øyne.Pamela.I.aSr.

3) O forestilling (stammende fra er-

indring, indbildningskraft, drømme, (andres)

40 fremstilling olgn.), der fremtræder med
anskuelighed og styrke. *(mørkets) sorte

Billeder ei Dagen selv hort]a.ger. SkVid.
III.113. (han) kom, som et Billede fra en
tung Drøm . . med et Ansigt, der strax
bebudede et Ulykkens Bnd. Gylb.XII.70.
*hvor jeg gik og hvor jeg stod,

|
Dit Bil-

led fulgte mig.PalM.Poes.II.387. Hvorledes
har De da imagineret Dem det (o: en pro-

fessors udseende)? . . jeg mener, hvilket

50 Billed har De da dannet Dem af mig?
Hostr.FG.4sc. Man har beskyldt P. for Be-
stikkelighed. Det Billede, hans Breve give
af ham, støtter imidlertid ingenlunde en
saadan Beskyldning. Nationaløkon Tidsskr.

VI.136.

4) O (jf. 2.3^ ord, udtryk, der bruges (især

poet.) i stedet for ell. ved siden af et andet

for at anskueliggøre (forstærke, forskønne)

det; symbol; billedligt udtryk; (digte-

mrisk) omskrivning; metafor, (jf.: Meta-
phora (en Billedtégning, eller et Skilderi

i i:dlen).Høysg.8.Z7v). 0Guldb.Br.15. Spro-
gets Armod nødte dem til at iklæde ab-

strakte Ideer i sandselige Billeder. Basth.

FM.16. Under hvilket elskværdigere Bil-

lede kan . . Staten tænkes end det af en
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stor FamHie? Engelst.Nat.142. hos ham
(klædte tanken) sig i Billedets og Symbo-
lets poetiske BragtMolb.EL.lSS. *Hvis her
i Bifleder vi tale skal,

|
Kald dette Jord-

liv for en Rendebane. Pa^lf.FJ.39. hver-
gang jeg træffer paa et Billede, farer der
uvilkaarlig en Frygt i mig for, at dets

sande Hensigt skal være at skjule en Dun-
kelhed i Tauken.Kierk.Ll07. Sal.UII.330.

5) (sj.) om den iagttagne ting selv,

tænkt som ell. sammenlignet med et billede

(i.i), især m. forestilling om noget særlig
smukt ell. ideelt; hilledlignende (smukt)
^n (jf. Billed-blad 1, -bog, -dejlig, -skøn/
Et smukt Billede kalder man undertiden
en Person, som der er intet andet ved,
end en smuk Skabning. FSO. *Staaer Qvæ-

fet end i Mark og Dal
|
Og smykker Lån-

ets Bmeå? Winth.I.185. Det er et heelt

Billede, at see det velformede Dyr (o:

metalsvinet) blive omfavnet af en smuk,
halvnøgen 'Dreng.IICAnd.V.220. Jf.: Høi-
skolen (giver) det ædle Billede at et Sam-
fund af frie BoTsere.HNClaus.Leil.19.
Billed-l^ende, en. (især relig.; 1. hr.)

modstander af billeddyrkelse , spec. m. h. t.

helgenbilleder (jf. -strid/ JLange.MF.16a.
SaUIII.241. -Qendsk, adj. (især relig.;

1. br.; jf. -fjende/ Som bekendt var den
jødiske Nation i Oldtiden . . i høj Grad
— om end ikke absolut — billedfjendsk.

JLange.II.6. spec. m. h. t. helgenbilleder (jf.
-strid/ sa.MF.165. -Qendskab, et. (især

relig^ 1. br.; jf. -fjende/ JLange.MF.16a.
CP -flade, en. 1) [i.i] især m.h.t.maleri. Nils
Kreuger . . overprikkede sine Farver med
sort, saa Billedfladen paa nært Hold syn-
tes oversaaet med Sod..EHannover.SvK.64.

2) [1.2] (fys.) flade (plan), hvori et optisk bil-

lede dannes. Punktet L, der laa i Kikkertens
Billedflade. Christians.Fys.^578. -£aade,
en. «MO.l rebus. HjælpeO. 8al.VII.383.
tU -galleri, et. større malerisamling. Bil-

ledgallerier . . bidrage mere, troer jeg, til

Afsmag, end til Smag for Konsten.Ba^'^es.
DV.IX.221. Besøger De ofte Billedgalle-
riet paa Christiansborg ?B^CJ.nd.Jri.i95. J
LangeJ.270. Sal.Un.231. (spøa.:) De be-
tragter vort lille Billedgaleri (o : malerier i

en dagligstue). Schand.TF.IL133. overf. : (ma-
leren) optog ofte i sine Compositioner san-
de . . Træk af Virkelighedens store Billed-
ga.]leri.Ing.EF.I.218. -hnggre, v. vbs. -ning,

-eri (s.d.). (sj.; jf. Billed- eller bilthugge.
Moth.Bl67). udføre billedhuggerarbejde; hugge
(i marmor osv.). Jørg.VF.49. Jeg havde Lyst
til at male ham og billedhugge ham.Sode.
GB.57. Fiffa var litterær og Fiffa biUed-
huggede. Emil Basm. (Pressens Magasin. **/i

1917.5).
II

(sj.) perf. part. brugt som adj.:
prydet m. billedhuggerarbejde. *om al (assy-
rernes) Færd i Krig og Fred . .

|
fortæl-

le de billedhugne Fliser. Bich.IIL 243.
-liitg;ger, en. (f Bild-, Bilthugger. Moth.
B167. nøysg.Anh.21. B:allager.l32). per-
son (kunstner ell. haandværker), der danner

billeder ell. figurer (især i menneske- ell. dyre-

skikkelse) af sten, træ, metal olgn. (ogs., som
modsætn. til Billedskærer og BUledstøber,
spec. om den (haandværker), der arbejder i

sten). Moth.B167. Phidias en Bildhugger.
Holb.Ep.IV.155. det staaer i en . . Bildhug-
gers Magt, enten han af et stykke Træe
vil giøre en Bænk eller en G\id.sa.HhJI.
8. Laugs-Articler for Bildhuggerne udi .

.

10 Kiøhenhavn.(Kvartudg.)^*/il744. Marmoret
. . som under Steen- og især Billedhugge-
rens Hænder paa mange Maader anven-
åes.Hallager.185. Den danske Billedhugger
Bertel Thorvaldsen og hans Yærker.Thiele.
(bogtitel.l831ff.). Krak.1916.14o4. \\ hertil Bil-

ledhugger-arbejde, -kunst ofl,. -nng^fferi,
et. (nu 1. br.) 1) billedhuggerkunst. Faderen
. . tvang den unge Socratem . . til at lære
Biith.Viggerxe.Holb.nh.II.491.Kraft. VF.319.

20 Malerie, Billedhuggerie ogBygnings Konst
ere tree Søstre der udspiire af een Stam-
me, som er Tegråxig.Wiedervelt.T.28. Høyen.
Thorv.21. 2) (kolL) kunstværker udførte af
en billedhugger ; skulptur, de Gamles . . Skil-

derier, Bildthuggerie og Bygninger. Soife.

Ep 1.184. Samlinger af modernt BUledhug-
geri.Høyen.Thorv.22 . -hagning, en. (sj.;

jf. -huggej billedhuggerarbejde, (konkr.:)

Væggene blendede é)iet ved Farver og
30 Billedhugning. HCAnd. IX. 341. -kam-
mer, et. (bM.) om rum, hvor gudebilleder

er opstillede, seer du, hvad de Ældste af

Israels Huus gjøre i Mørket, hver i sine
Billed-Kamre (Chr.VI: hver i sit med bil-

leder beprydede inderste kammer^? Ez.
8.12. jf. : Virkeligheden havde . . trængt An-
tons Billede hen i Baggrunden af hen-
des Sjæls Bi\leåkammer.Ing.LB.IV.126.
\ -kors, et. billedsmykket kors; krucifiks.

40 Carst. (MO.). -kort, et. ^ O/-«- Billede l.i,

Billedblad 2) billedprydet spillekort (konge,

dame ell. knægt). VortÉj.IVl.63. f-kram,
en. billedkræmmers varer (og forretning).

vAph.(1764). VSO. MO. f -kræmmer,
en. kræmmer, som har billeder, især kob-

berstykker, til salg. vAph.(1764). VSO. MO.
Caricaturer vare . . ophængte i Papir-
handlernes og Billedkræmmerens Vin-
duer.jBTawc^. Vl.409. G) -kunst, en. {ænyd.

50 belede konst; ordet mangler i VSO. og
MO.) 1) [1] {først alm. i 19. aarh., især

sidste halvdel) maler- og billedhuggerkunst

(sjældnere tillige bygningskunst); bildende

kunst (se H. bilde 1/ Billedkunst er et Ord,
som omfatter alle de dannende Kunster.
Ørst.IX.13. Kunsten i dens betydningsful-
dere og ledende Arter, Bygningskunst og
Billedkunst. JLange. 1. 2. Billedkunsten.^^
Mads.(bogtitel.l901). 2) [4] (sj.) kunstfærdig

anvendelse af (digteriske) billeder; billedstil.

For Sprogets Billedkunst havde hans Ud-
vikling i . . Naturvidenskabernes Skole kun
gjort ham i ringe Grad modtagelig. Det
var stadig Beviset, han søgte bag de
blomstrende Ord.Pont.LP. VI1.97. -kunst-
ner, en. (sj.) kunstmaler ell. billedhugger.

60

Rentrykt s/i 1920 42
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Deres Smag og Sans for det Skjønne ud-
vikledes stadig ved, at de . . jævnlig saå
og talte med Billedkunstnere og Skriben-
teT.Schand.AE.15.
O billedlig, adj. [ibeloQli] (jf. ty.hilå-

lich; især til Billede 4; < YSO.1793) som
sker ved ell. er knyttet til (udtrykkes
ved) hilleder (især i bet.å); symbolsk;
figurlig; overført. *Har ei dit Ord

|

Maaskee en dobbelt, billedlig Betydning?
Oehl.SO.60. At det . . ikke kan forstyrre
den første Kjærlighed, det vil jeg oplyse
ved et billedligere Vdtryls.. Kierk. II. 53.

som adv.: *Derfor altid hun (o: den danske
kvinde) paa ny

|
Løftes billedlig i Sky (o:

af skjaldene). Grundtv.PS.VII.69. nu især:
billedlig talt (jf. billedvis/ hun (gik)

billedlig talt, fra den ene Have med Lyk-
keroser over i den næste.Hjemmet.1912.
566.sj?J.

II
billedlige injurier, (jwr.) /br-

nærmelige handlinger (lader, fagter osv.) som
udtryk for ringeagt (mods.: verbale inju-

rier/. (roos.J.^^i.

Billed-lotteri, et. lotterispil (for børn)
m. billeder (paa papbrikker) i st. f. tal. Legeb.
I.C.26. CP -les, adj. som er uden billeder,

1) [1] (sj.) (krucifikset) var endnu i 5—

6

Aarhundreder billedløst; derefter blev det
fra Korsets Erindringstegn til den Kors-
fæstedes Bmeåe.JLange.MF.157. 2) [4]

Grundtv.Kvædl.132. et billedløst Sprog (o:

udtryksmaade). Brandes. VI. 24. -miKro-
skop, et. [L2] (fys.) mikroskop, der kaster

det forstørrede billede af en genstand hen
paa en skærm. Sal.II.1104. -punkt, et.

[1.2] (fys.) t) punkt bag en linse, hvor bil-

lede dannes. VSO. Christians.Fy8.376. 2)
punkt bag et spejl, hvor de tilbagekastede

straaler (fra et punkt foran spejlet) skærer
hinanden, og hvor spejlbilledet dannes. Paulsen.
1.526. m -ri^, adj. især til Billede 4.

Profeternes billedrige Tale.Hauch.MfU.
253. jf.: Der er Poesi og Billedrigdom
i Alt, hvad den Mand siger.Schand.F.188.
-rim, et. (foræld.) digt, hvor versliniernes

længde er afpasset saaledes, at de i skrift

ell. tryk danner en ell. anden figur (alter, bæ-
ger olgn.). Sal.UII.240. O -sal, en. (1. br.)

sal, som indeholder en malerisamling. Oeht.
C.214. CP -skrift, en. skrift, som bruger
billeder i st. f. bogstaver (jf. Begrebsskriftj.
VSO. MO. Billedskriften maa betragtes
som Spiren til ethvert Skriftsystem.0^/!B.^
11.450. overf.: Lærerige Natur! forstoed
jeg dog ret din dybsindige Billed-Skrift 1

JSneed.II.132. Mynst.Præd.(1842).20. Det
er undertiden, som anvendte Vilhelm An-
dersen ikke Lydskrift som andre, men
Billedskrift, som Menneskene gjorde i Ur-
tiden. Han udtrykker sig gerne i Hiero-
glyfer, hellere i Skikkelser end i Ord.Bran-
des.XV.288. -skærer, en. (kunst)haand-
værker, der udskærer billeder, reliefmønstre
osv. i træ, elfenben olgn. (jf. -hugger, -sni-
der;. Moth.Bl67. MO. Krak. 1916. 1455.
•skærer-arbejde, et. især (konkr.) om

det udskaarne. Han gjorde . . to Cheruber
med Billedskærer-Arbeide (Chr.VI afvig.).
2Krøn.3.10. OpfB.UI.87. -skæreri, et,

(1. br.). Billedskæreri er i mange Lande
en vigtig Gren af Husflidindustrien. 0^/!B.^-
11.87. -skæring, en. (1. br.) i Stæderne
ved Rhinen . . var Billedskæring i Træ
mest yndet til Altertavlerne.Bøwen.AD,
961. Sal.UII.240. CP -skon, adj. I) (jf.

10 Billede 5) om mennesker: overm,aade smuk.
(hun) var udmærket smuk og havde især-
deleshed en billedskjøn Yig\ii.Ing.EF.V.8..
især: med smukke og regelmæssige ansigts-

træk, den aldeles billedskønne Frue var
Sangerinde og studerede Sangkunst i

Pa.ris.Schand.0. 11.263. 2) (poet; sj.) pry-
det med billeder. *Mester, Du har Hamren
taget,

I

Du — kun Du maa staa for Sla-

get,
I

klæde Heltene i Brynje,
|
klæde Hal-

20 len billed-skøn.DracAm. VS.35. GJ -smyk-
ket, part. adj. prydet med billeder. Oehl.

(MO). e. br. -snedker, en. (1. br.) (sned-
ker og) billedskærer. NatTid.^'ViiWll.M.Till.
2.sp.5. -snider, en. (foræld.) billedskæ-

rer, (jf Kalk.I.*29). vAph.(1759).47. Schyt-
te.IR.IV.103. den unge Strange — ham
'Bi\ledsmdeTen.Drachm.M.152. jf. (som en
mindre gldgs. form): (han) var Billed-
snitter, og det er saadan en Mand, som

30 skærer ud til Skibenes Gallioner.B^CMnd[.
VI.30. C3 -sprog, et. 1) [l.i] (sj.) sprog,

hvis ord udtrykkes med billedskrift. Vore
Sprog ere ikke mere Billedsprog, men
Tegnsprog.-Ba5'^es.('ilfO.^. 2) [4] sprog, tale,

siil med mange (digteriske) billeder. Indbild-
nings-Kraften er . . Fader til alle vore
Forestillinger og Skaberen af Billed-Spro-
get. GrMTOd^v.jBr(S.4J!. MO. Job blev ved
at fremføre sit Billedsprog (Chr.VI afvig.)

40 og sagde.Jo&.57.i. *Simpelt, prunkløst har
han talt.

1
1 et Billedsprog . . hentet

|
Fra Na-

turlivslexicon'et.X>rac^w.i)ili.j(57. -sten,.
en. I) (l.br.) sten m. udhugget billede; (til

Billede l.i:j om sten m. helleristning. VedeL
Arkæol.7. 2) (mineral.) blød kinesisk stenart,

som anvendes til forarbejdning af kunstgen-

stande olgn. VareL.^11. G) -stil, en. [4]

(jf. -sprog 2). -storm, en. (foræld.) vol-

delig udryddelse af helgenbilleder i kirkerne

50 (især i reformationstiden). MO. Hvilken
Svir for drukne at . . se de ængstelige
Munke sky vimse om i Frygt for, at Bru-
detoget skulde ende med Billedstorm.
TroelsL.XI.31. Sal.UII.230. -stormer,
en. (foræld.) den, der er ivrig for ell. del-

tager i billedstorm. VSO. en raa Karl, der
. . ligesom en Barbar og Billedstormer
gjør sig en Fest af at ødelægge det Skjønne
ogB.erh.ge.Gylb.IX.24. -strid, en. (foræld.)

60 strid (især i 8. aarh.) om helgenbilledernes

anbringelse i kirkerne (jf. -fjende, -venj.

Solb.Kh.425. man tilskrev selve Billedet

overnaturlige Kræfter . . Det var om denne
Billeddyrkelse, den byzantinske Billedstrid

. . handlede.JLanae.MF.164. Sal.UII.241.
-stober, en. (jf. -hugger^. Moth.B167.
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Middelalderens Billedhuggere og Billed-

støbere . . ere heldigere i Dyrfigurer end
i Menneskebilleder.i¥oZ&.5/'/S.7.85. nu bru-

ges som fagl. betegnelse Bronzestøber, Zink-
& Metalstøber olgn. jf. Krak. 1916. 1483.
G) -stette, en. (større) figur af sten ell.

metal, forestillende et levende væsen, især et

menneske; statue. Moth.B167. Popes og Vol-
taires BiUedstøtterÆw. 7JJ4. Oehl.A.203.
Vore gamle Haver . . kunde ikke undvære
BUleJstøtter i Marmor og BTonze.nøyen.
Thorv.23. e. olm.

\\
(sj.) om porcelænsfigur.

Hallager.171.
|J

i sammenligninger, om et men-
neske, der er (næsten) ubevægeligt paa grund
af skræk, forbavselse osv. Hun stirrede som
en Billedstøtte paa Nyborg Slotstaarn og
paa den store Folkestimmel.Jn^'.PO.II.^ 76.
•Stiv som en Billedstøtte

| Der Rhitra nu
stod,

I

Som Krampen hende knuged
|
Fra

Isse oe tU Foå.Winth.HF.49. Schand.TF.
1.159.

\\ (overf., sj.) Jeg er ingen af de
siæleløse Billed-Støtter, hvis nøie afpassede
Bevægelser kun rette sig efter Stand og
Ym^2i2iY.Skyid.YII.121. -sejle, en. (sj.)

søjle, der bærer et udhugget (gude)hoved olgn.;

herme, (han) gav Guderne den BiUedsøile,
han havde lovet.Kierk.VI.303. O -tale,
en. [4] billedligt sprog, stil, udtryk. *Dunkel
falder BUled-Talen

|
Om den Ceder-Top

i Dalen,
|
Som til Vinstok blev omskabt.

Grundtv.SS.I.600. Næppe noget Folk har
haft saa rig en Evne i Retning af Billed-
tale som lnd.eTne.CKoch.JL.342. -teater,
et. (nydann.; 1. br.) teater med levende bil-

leder; biografteater. Pol.^lul911.4. Krak.1916.
1456. -telegraf, en. (fys) telegraf til

overføring af billeder fra et sted til et andet.

Pol.^l&1909.5. -telegrafere, v. (1. br.) især
i perf. part. og som vbs. -ing (SaUIII.242).
(et) billedtelegraferet Portræt.Poi.Vui908.i.
d. s. s. et billedtelegrafisk Portræt.
8mst.yul908.3. -telegrafi, en. (fys.) H
E.olst.Elektr.1.117. -tre, adj. (sj.) om bil-

lede, som har fuldkommen lighed (jf. lyd-
troj. *Alt billedtro gjensp eller | Sig hist.

FJHans.BD.144. -tryk, et. trykt gen-
givelse (reproduktion) af et billede; i alm.
a. s. s. Farvetryk. OpfB.^I.491. -Ten, en.
(relig., foræld.) mods. -fjende. Den store,

historiske Deling af Verden i Billedvenner
og Billedfjender genfindes i det Sjælelige.
JLange.MF.168. CP -verden, en. sam-
menhængende kreds ell. hele af billeder, til

Billede 1: *Jeg seer dem, disse brogede
Tapeter,

|
En Billedverden, straalende og

g[aå.Drachm.DM.24. til BUlede 4 : Poesiens
BmeåYeTden.SaUIII.231. -vis, adv. [4]

(nu næppe br.) paa billedlig maade. VSO.
Ordet Taarn . . bruges billedviis om Stand-
haftighed. 6rrMwcffø.2yr.65. -vseg, en. (kirk.)

den med billeder smykkede væg, der i de græsk-
katolske kirker skilter langhuset fra koret. Fr
Niels.KH.II.436. SaVIII.243. ca -værk,
et. 1) (koll.) udsmykning bestaaende af bil-

leder, billedskærerarbejde olgn.; billedprydelse.

smaae tildeels figurerte Vinduer, udzirede

med Billedværk, og bemalet med alle-

haande FaTver.Bagges.L.1.236. *hans blanke
Skjold . .

I

Med Billedværk og Runer paa.
Grundtv.PS.IV.18. (overf.) til Billede 4;
en Stil . . hvis sparsomme Billedværk ud-
springer som en Blomst af Emnet selv
vilhAnd.Goe.II.158.

||
(især relig.; nu næppe

br.) om noget, der kun er som et billede, ikke
det egentlige og væsentlige. MO. Guds Rige,

10 til hvilket . . Digtningens Rige kun for-

holder sig som Billedværk og Skygge.
Mart.JLE.14. jf. SalmHj.391.4. 2) om et

enkelt billede, maleri, billedhuggerarbejde olgn.

deres Billedværker, saavel med Farve
som med ^tQQu.Winth.yiII.189. i Thor-
valdsens Musæum er det første Billedværk,
man har paa sin højre Haand, en Marmor-
byste . . af Lord Bjron.Brandes.V.489.
Pont.F.II.209. 3) større bog (ofte af (po-

20 pulær)videnskabelig art), som er rigt forsynet
med billeder. VSO. populære naturhistoriske
BmedYæTiieT.Schand.SF.113.
Billet, en. \hVlæd; gldgs. bil'jæd, bUi'æiTI

jf. Jesp.Fon.546. flt. -ter. (/Va fr. billet, dim.

af mlat. billa, buUa, boble, kapsel, seglkapsel,

(det med seglkapsel forsynede) skrift; jf.
Bulle, Bulletin) 1) kort, skriftlig med-
delelse, t.l) (især Gi) lille (sirligt) brev,
især: af lidet vægtigt indhold. Mine Breve

30 . . udvikle hende . . ikke erotisk. Dertil
kan heller ikke bruges Breve, men Bil-
letteT.Kierk.1.364. NansJFR.149. billetter

paa rosenrødt papir i (sj.) om et af de ny-
testamentlige breve: det første af Brevene
til Thessalonika og den Ulle Billet til Phi-
\evaon.ABDrachm. ( Verdenskult.il.455). 1 .2)

skriftligt svar paa en annonce. Moder
. . sad og gennemlæste en Mængde Bil-
letter, der var indløbne som Svar paa

40 hendes Averteren efter en Lærerinde.Aw<i
Nx.DB.28. (dagbladssprog :) billet mærket
(ell. jnrk.) . . bedes indlagt paa (ell. mod-
tager^ dette blads kontor I 2) trykt (olgn.)

adgangstegn til forlystelsessted, jærnbane
osv. (jf. Seddelj. alle Billetterne vare ud-
givne (o: udsolgte). FrSneed.1.329. Heib.
Poet. 1. 443. JVJens.D.27 (se u. Billethul),
nu skal jeg tage (o: købe) billetter

j bil-

letter til forhøjet pris faas i teaterbureau-
so et mellem 10 og 12

j ||
(dagl.) talem. tage

billetten, (jf. Udgangsbillet^ forsvinde;
løbe bort; „stikke af", jeg tog rigtignok
Billetten hen ad Fliserne i en FartRantzau.
D.Nr.5. Han kan jo ikke have taget Bil-
letten i den Fart. CMøll.PF.481. jf: ta'er

Deres Mo'er saa Billetten (o: rejser bort)

imorgen? spurgte hun. Bang.L.288. ogs.:

dø. Gadeordb.^
|| ^ indkvarteringsseddel. For-

ordn?^U1718.§l. Meyer. Billet-gresse-
60 rer, en. [2] (opr. og endnu til dels spøg.)

d. s. s. -sjover. Blækspr.1895.38. PoU^lxl907.
2.sp.5. -hnl, et. [2] (dagl.) den aabning ved
billetsalgsstedet, hvor billetten udleveres, han
kom tidsnok (til teatret). Der var kun en Po-
liti ved Døren og foran Billethullet to strik-

kende Koner.Bang.B.162. (han gik) ind og

42*
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fik Billet (o : jæmhanebillet). Han blev sat

i Forlegenhed af en Mekanisme til at dreje
rundt i BillethuUet.J7Jms.D.57. -hæf-
te, et, [2] (jærnb.) hæfte m. flere jærnbane-
(og dampskibs)billetter. Sal.IX.1085. f-h«-
jker, en. [2] d. s. s. -sjover. I har betalt Jer
Skilling . . til Bmethø\ierne.Bredahl.L0.50.
-kontor, et. [2] (jf. -salgs-stedj. Tops.

1.338. -»alg, et. [2] Nans.JD.155. -»als»-
sted, et. [2] Qf. -kontorø, spec. (jærnb.)

:

et lille ekspeditionssted (paa en banelinie)

med indskrænket billetsalg og som regel kun
ekspedition af frimærkepakker. DSB.Tjen.I.S.
-sjover, en. [2] (foragt.) person, der op-
køber og med avance sælger teaterbilletter olgn.

(jf. -grosserer, -høker^. En af Billetsjouerne
. . standsede mig og spurgte, om jeg vilde
have en Billet RCAnd.XI.36. Goldschm.
VIII.404. de Loger i det gamle kgl. Theater,
som ved Logeauktionerne kjøbtes af BU-
letsjoveTne.Davids.KK.203. billettere,
V. [bilaite'ra] -ede. vbs. -ing. {af fr. billeter)

sælge ell. (især) kontrollere billet til

jærnbane, sporvogn olgn. (jeg) er inde i

vognen og hUletterer.Rantzau.D.Nr.Sé.
Derfor hugger Sporvognskonduktøren sig
en Bid ind imellem, han billetterer.^wdiV^æ.

fPol.^U1911.7.sp.5). Billettor, en. [bila-

•tø-V] flt. -er. {fra fr. biUeteur) person, der
sælger ell. kontrollerer billetter. *Ved Døren,
paa Billettørens Plads

|
stod Ejeren selv,

en gammel Bsi\2Lås.Kaalu7id.256. Billettøren
stak Næsen udenfor Hullet: „Tag Deres
Penge til Dem.''Drachm.STL.64. f Billet-
Tag^t, en. [2] person, som kontrollerer teater-

billetter olgn. Jeg kom . . ind paa Parterret,
som Billetvagten førte mig over . , til

Parkettet.^a^oes.D V.X.396.
billig^, adj. ['bili] IIøysg.Anh.20. adv.

d. s. ell. (t) -en ell. (især i bet. 2) -t. {ænyd.
d. s.; fra mnt. billich ell. ty. billig; vistnok
besl. m. oeng. bilewit, uskyldig, og m. Bil-

lede; grundbet.: stemmende med, lig)

1) (i talespr. mindre br. end ubillig^
stemmende med sund og naturlig rets-
op fattelse, med rimelighed og sund
fornuft (under hensyntagen til de fore-
liggende omstændigheder), jf: Det er
retfærdigt, at kræve sit Tilgodehavende
betalt; men undertiden er det billigt, ikke
at fordre det hetalt.Sporon.(PEMulU153).
ASØrsted.Haandb.1.117. samt: Billighed har
. . Hensyn til moralsk Lov og Pligt ; og mod-
sættes derfor ofte: den strenge (juridiske,
lovlige) Ret. MO. 1.i) (nu næsten kun OJ
om føle-, tænke-, handlemaade olgn.: (fuldt)
berettiget; rimelig; fornuftgrundet;
naturlig (naturgrundet). *en billig (o:

velfortjent) Roes vort Hjerte kildre kan.
Tullin.L155. *Hvor billigt er det, om
vi græåelEw.II.173. *Jeg ret og billigt
kalder

| I Verden ingen Ting, som Grete
ei bifalder. Wess.56. vi fæste billig Tro
til den beskedne Mands eget Vidnesbyrd.
Jacobi.Luxd.l3. At det har behaget Gud
. . at bortkalde min kiere Mand (vil jeg

herved) bekiendtgiøre fraværende Slægt
og Venner, forsikkret om Deres Deelta-
gelse i min og Børns billige SoTg.FStifts-
tid.'Viol797.4.sp.l. Blich.lV.151. Harme
var det, billig Harme over ubillig Dadel.
Ing.VS.III.25. *I (maa)

\
Ynke mig og

lindre mit billige Saar (o : sorg).Heib.Poet.
VII.53. *Da tænkte jeg, som billigt,

|

Nu render han sin \ei.Winth.HF.132. Af
10 en billig Ydmyghed havde hun derfor
undveget at nærme sig Havslunde.Gy^ft.
IV.304. om vilkaar, forslag olgn.: rimelig,
(de kom) for at opnaae billige Vilkaar.
lMakk.7.12. at giøre billige (1871: rede-
ligt) iorsl3ig.Dan.ll.6(Chr.VI). jeg er ikke
kommen for at stride, men for at tilbyde
dig et billigt ¥oTlig.IIauch.I.331. nu næsten
kun i udtr. som : tage billigt hensyn til,

det er ikke mer end (ret og) billigt (at

20 osv.)
j II

(m. overgang til 2.1^ om afgift
olgn.: passende; retmæssig olgn. DL.l—
24—25. Men da nu Skatter alligevel ere
saa uomgiengelig fornødne og bSlige, saa
gielder det, om at udfinde nogle bedre.
OeconT.IV.23. Oehl.HK.156. (han) modtog
. . vore Kniplinger mod nogenledes billig

Betaling.Blich.IV.266. 1.2) tU (nu sj.) om
person, der følger billig (l.i) tænke-,
handlemaade osv.: retsindig; rettæn-

30 kende olgn. Høysg.S.157. han var nogle
Grader billigere, baade imod Himmelen
og Jorden, end lmn.Etv.VI.249. Hrz.IV.
149. synes Du, at jeg skjænder, at jeg
ikke er billig mod Dig.HCAnd.X.SOO. Gjel.

R.114.
II
m. overgang til bet. 2.3: Han er

billig med Betalingen.Høysg.S.166. 1.3)

(nu sj. og kun Gi) som adv.: med rette;
med god grund; med rimelighed; bil-
ligvis; med billighed, billig: DL.l—4

40

—

33. *en Mand, hvis Skæbne og Be-
drifter

I

Bør billig tegnes an blant alle

Folkes Si'kiiiteT.Holb.Paars.3. Da begyndte
jeg alvorlig at tænke efter hvad jeg havde
giort, og hvor billig nu Himmelens Dom
kom over mig, fordi jeg var rømt fra

min Faders H.uvLS.Bobinson.1.9. man maa
billig forundre sig over, hvorledes en saa
lille Mave har kunnet rumme saa Meget.
Eeib.Pros.X.416. billigt: FrHorn.PM.51.

50 billig en: Heib.Pros.II.12.

2) {ikke kendt fra ænyd.; udviklet af bet. 1;

se spec. 1.1 slutn., 1.2 slutn.) om betaling for
vare, arbejde olgn. 2.1) om pris, betaling:

som kun er ell. beløber sig til en rimelig

(jf. 1.1 slutn.) ell. (nu alm.:) særlig lav
sum; ogs.: som er mindre høj, end man kunde
vente ell. forlange (jf. nedsat prisj; især i

faste udtr.: for ell. til billige priser (VSO.)
ell. (som et lidt stærkere udtryk) for en

60 billig pris ell. (især dagl.) penge o:

for godt køb; m. efterfølgende prisangivelse:

for den billige pris (af) 5 kr. osv. (en

poet) som giør Vers for en billig Priis.

Holb.Tyb.1.4. Dette andet Oplag . . sælges
for den billige Priis 3 M.k.Kierk.V.26. Skriv
bare: deverse Billejer (o: billeder), og sla'
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mig dem til ved Aktionen for en billig

Feiige.Schand.TFJ.236. Brandes.XL293.
(sj.:) blive Direktør for en biUig Skilling.
Bang.S.320. overf. : (vi har) givet os Livet
i Vold for en billigere Penge end vi nogen
Tid havde tænkt, vi skalåe.JPJac.1.299.

jf. (m. overgang til bet. B.i): der blev givet
en almindelig Tilladelse tU at glæde hin-
anden med smaa Morsomheder til en bU-
lig Fenge.CMøll.M.III.69. || som adv. købe, lo

sælge billigt olgn. her køber De billigst
\

2.2) om vare olgn.: som (han) fa as for
en billig pris; ikke dyr; godtkøbs, idag
har jeg Papir nok . . Benthe købte af det
BileThUhgste.KMich.LM.lOS. Montmartres
Knejper i grelt Formiddagslys . . er kun
det tarveligste, billigste Stads, som næppe
kan måle sig med Dyrhavsbakken.Ze^^e-
lin.Fr.9. det dyreste er (altid) det billig-

ste (o: det betaler sig ofte, i det lange løb, 20

at købe det dyreste)
j 2.3) om person, der

sælger varer olgn. til rimelige priser

(jf. i.2) ell. (nu især) til særlig lave pri-
ser. Om Middagen spiiste ieg hos en
tydsk Vert, som var hiihg.Seidelin.160.

Denne Kiøbmand er billig med sine Va-
rer.VSO. MO. i forretningsreklamer : N. N.
er altid billigst

\
her bor den billige sko-

mager
I

den billige (cigar-, kaffe-)for-

retning osv. (jf. BUligmager/ jf.: disse 30

billige Lærere (0: liljerne og fuglene), hvilke
man hverken betaler med Penge eller

med Ydmygelser.ZterA;. VIII.250.

3) (dagl.) overf. brug af bet. 2. 3.1) (if.

bet. 2.2) om det, man kommer let til (uden
stor anstrengelse olgn.), men som kun til-

fredsstiller den lidet fordringsfulde,
den naive, udannede osv.

(jf.
godtkøbs,

letkøbt, bUligkøbtj ; tarvelig. *Pram-
stikkerne og Lægteskipper Flokken . .

| 40

De trak paa Skuldrene og ynked mig
|

Og fandt en billig Tidsfordriv, især i
|

At spørge: Hvordan lever Lady Mary?
DrachmjDM.111. Versene og Rimene ere
temmelig ofte, hvad man vulgairt kalder
„hTl\\ge"'.Avisen.-lnl891.2.sp.l. en billig

Vittighed. 6radeor(i6.^ || talem.: faa ell. tage
sig et billigt grin ftil fire skilling.

Gadeordb.^) over noget, ad (ell. ai) en
ol^n., (ofte dog uden egl. bet. af adj.:) more 50

sig kosteligt, især paa en overlegen,
hoverende maade. de havde taget sig et

billigt grin ad ham, inden han opdagede,
at de bare smed linen ud for at måle
farten.NMøll.H.66. 3.2) ikke billig, (især
iron.) som ikke er af den almindelige
(tarvelige, dagligdags) slags (jf. bet.

2 og 3.1^; som er dl. (især) føler sig ual-
mindelig (af evner osv.); „ikke daar-
lig". Han er ikke billig. Han har alle- 60

rede lært mig Kunsten af, siger hdm.CEw.
Æ.VIII.64. smst.III.77. Det storartede
Jærnmenneske drejede Hjælmen til højre
og venstre med en Kejsers Værdighed .

.

Hesten fnøs ud af Skaberaket, den var
heller ikke himg.JVJens.FD.27. ofte (for-

agt): indbildsk; vigtig; storsnudet;
hoven. „Forvalteren erikke bUligiDag".

—

„Han skaber sig, det Dyr (o: som optræder
med høj hat) . . saadan en Bondeknold."
Schand.BS.70. *Naa, hvor du saa vilde
knejse, min Ven;

|

ja, saa blev du sgun'te
billig! S0db.GD.66.

billijg;e, v. [ibili(q)a] -ede. {fra ty. bil-

ligen; især O) anse en vis tænke- ell.

handlemaade (sjældnere: en følelse) for
billig (1.1); bifalde. Moth.Bl68. *du har
Ret! Jeg billiger din K[aLge.JSneed.I.154.

*ei jeg kom tilbage,
|
Før Kirken havde

billiget vor elskov.Oehl.AV.21. *Min Ven
er Don Juan,

|
Men derfor kan jeg ikke

billige,
I

At han ustraffet skal fornærme
I>ein.Éeib.Poet.I.73. jeg billiger ganske
hans opførsel, mening

j
VSO. MO. Bil-

lige-hed, en. {ænyd. d. s.; især CP, dog (i

bet. i) lidt mere brugeligt i talespr. end det

tilsvarende adj.; nu undertiden m. lidt

nedsættende bet.) 1) [1] egenskaben at

være billig (i bet. 1, spec. I.2). DL.5— 7

—

11. du. Herre . . haver giort med os efter

al din billighed (1871: miåhed).Bar.2.27
(Chr.VI). Det har været en Canaille . .

der først har fundet paa, at mand skulde
betale Gield, jeg seer ingen billighed der
i.Holb.llJ.1.6. Frode . . fandt, at Billig-

hed talde for hendes Bøn.Grundtv.Saxo.I.
84. Staar der ingen Ting i Loven om
det, saa er der da en Slags Ret og Bil-
lighed tn.Skjoldb.SM.76. Holb.KR.III.8.

jf.: (Heibergs kritik) naaer ind til det
Menneskelige i Oehlenschlåger, hans bløde,
slappe BiUighed (mods.: strenghed, fast-

hed olgn.). Brandes. 1. 509. samt: Oenlen-
schlågers . . spidsborgerlige Billigheds-
følelse og matte Optimisme skyldtes hans
ringe Kundskaber, hans Ulyst tU Studier.

Schand.O.I.149.
\\ (jf bilUg l.i slutn.) *Her

holdes Vare fal paa gammel ærlig Viis
|

Med Bonitet i Kram, med Billighed i Priis.

Stub.124.
II
nu især i udtr. med billig-

hed, d. s. s. biUig 1.3 (nu spec. om hvad
man kan vente, forlange osv.; jf. billigvisj.

Løsøre . . som Sagsøgeren med Billighed
kand være fornøjet Tned.DL.l—24—25.

Folk (kan) med Billighed . . blamere os
deTfor.Holb.GWJI.4. (det er) alt hvad (ell.

ikke mer endj man med billighed kan
forlange I Ing.KE.II.244. Kierk.VI.55. 2)

[2] (1. br.) prisbillighed. Han lovede .

.

at han ikke skulde undlade at fortælle

alle Venner og Bekjendte i Jylland om
denne exempeUøse Billighed. OMøW.Pi^.i 95.

II
som propr.: kaffeforretningen „Billig-

heden" olgn. -kebt, part. adj. (1. br.)

overf., d. s. s. billig 3.1 : hvor ringe Værd
en saadan bUligkøbt Frejdighed havde i

Sammenligning med en Tro . . der hav-
de kostet KBm^.Pont.LP. VIII.148. -ma-
ger, en. [2.3] (sj., dagl., foragt.) forret-

ningsdrivende, der sælger (formentlig daar-
lige) varer til priser, som er betydeligt la-

vere end de øvrige handlendes priser. OrdbS.
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O -t-tænkende, part. adj. [1.8] Hørup.1.
180. & -vis, adv. {efter ty. billigerweise

;

har næsten afløst billig 1.3 ; <.VS0.1 793.) med
god grund (især: fornuftgrund); med billig-

hed; (ogs. uden henførelse til et bestemt lo-

gisk subjekt:) som det var at vente, der
savnes Adskilligt, som billigviis maatte
være veTitet.nNClaus.Præstefr.8 *Er min
Føielighed stor, |

Bør han billigviis mig
lyåe.Heib.Poet.IV.32. Tops.III.S 74. Drachm.
8TL.8. Han selv blev tilsidst ganske tavs,

ogunder Tavshedenkom billigvis Jalousien
listende indpaaham.JaÅ:JKntt.JL.65. smst.287.

Billing, en. ['bileii] (sj. Bidling;. flt.

-er. {ænyd. d. s., oldn. bitUngr; dim. af II.

Bid; jf. Bisken) 1) (nu 1. br. undt. dial.)

(lille) bid; lille stump (brød, kød olgn.).

(han) vragede . . hele Anretningen med
de Ord, at det var lutter ^iMmger.Grundtv.
Saxo.1.247. (gud) udkaster sin lis som
Billinger (Chr.VI: mundbide^; hvo kan
staae for hans K.vi\åe?Fs.l47.17. (munden)
aabnede . . sig forsigtigt for en Krumme
Brød eller en Billing Kød.JVJens.D.83.
smaa BUlinger Kød i Cayenne.sa.SN.23.
Feilb. Thorsen. || overf. (konkr. ell. abstr.)

om noget smaat og ubetydeligt, en lille

del(afnoget større) olgn.; stump; smule;
(især i flt.:) smaastykker olgn. (jeg) be-

fyndte at føre en formelig Dagbog (dog)
un paa afrevne Papiirbimnger.i2aM.jE.I.

197. for at bryste mig og plage andre
medBUlinger afNordens Mj^ologi. GrrMwd^v.

TS.VI.240. *i Fald en liUe Billing |
Af

Lykkens gode Ting De kunde faae.PaZM.
IV.402. de synes . . tidt at have taget
Udt for meget til Takke med Bidlinger
af underordnet kunstnerisk Yærå.JLange.
11.413. „Hvad saa Garantierne?" spurgte
han. „Garantierne?" gentog Svensken for-

virret. „Ga-ran-ti-er-ne— ja!" huggede den
anden det arrigt ud i 'BTMmger.AndNx.S.
48. 2) t en slags dybtgaaende skib. Dyb-
gaaende Skibe, saasom . . BiUinger . . og
andre skarp bygte Fa.rtøiei.Forordn.^^/s

1763.§13. \ Billing:-bo8r, en. [1] lille,

ubetydelig bog. Grundtv.PS.1.368. \ -vis,
adv. [1] i (form af) billinger; i smaastykker.
Naar man kunde faa sig Livet udleveret
i en hel, stor . . Kage . . men saadan billing-
vis! — det er ikke moTsomt.JPJac.I1.191.
Billion, en. [bili'o-'», bilijo-'n] flt. -er.

(/V. d. s., dannet i 16. aarh. af lat. bi- (se

Bigami^ og MiUion, for at betegne en mil-

lion i 2. potens (i de romanske lande og
Amerika er bet. sen. forandret til: tusinde

millioner, en milliard)) en million milli-
oner. IIallager.21.SaUIII.245. || som beteg-

nelse for et uhyre antal: man (var) endt
med at antage Alting opfyldt af Billioner
og atter BiUioner ondsindede Djævle.Troete
L.XIII.138.
bilpe, V. ['bil&a] -ede. {lyd- (og bevæ-

£elses-)efterlignende ord, af lign. beskaffen-
hed som bimre, bimle, piple (jy. ogs. bible.
Feilb.), jf. ogs. gylpe, skvulpe olgn.; jy.

(fra Vendsyssel. JKLarsen.OrdbV. OrdbS.);
i skriftspr. kun truffet hos Rørd.) om vand:
skvulpe; risle. *Det var ved Aftenstid . .

|

man hørte Bølgerne slå blødt mod Stran-
den

I
og bilpe mellem Stenene derinde.

Rørd. GK.1. 118. Strømmen, som bUpede
svagt i Mørket under ha.m.sa.KK.142.
Bi-lus, en. [I] (zool.) snylteflue hos hon-

ningbien, Braula coeca Nitzch. SaVIII.247.
10 BMøll.DyL.IIL256.

Bil-vand, et. {efter eng. bUgewater,
af eng. bUge, bunden af et skib) ^grund-
vand (i et skib). OrdbS.
Bi-lyd, en. [II.2] Vocalen selv modi-

ficeres ved det, at den tager en BUyd
med sig, som hører den ikke til for at

være det, den er.Høysg.Anh.lO. en lydelig
Snorken med en Bilyd af Næsetoner.
Drachm.VT.129. Mislyde eller Bilyde.

20 Sal.VIlI.995.
|| (1. br.) bibetydning ; biklang.

VilhAnd.(Festskr. VilhThoms.286.290). der
hænger en BUyd ved (ordet dansk-ameri-
kansk^, som faar mange Folk til at trække
lidt paa Skuldrene.P0Z.V7i 905. 7. jf. (vbs.,

sj.): det Humoristiskes Bilyden i den
jævne Rep]ik.Kierk.VIL439.

t Bilæ«;, et. d. s. s. Bilag. VSO. MO.
bilægg^e, v. ['bi|læga] præt. -lagde; part.

-lagt. vbs. -else (vAph.(1764). MO.). {ænyd.
30 d. s. (i bet. 1); fra ty. beilegen; jf. II. bi 1)

1) (især jur.) m.h.t. trætte olgn.: afgøre i

mindelighed; stille; forlige. Sager, som
for Provsten strax i mindelighed bileggis
kand.Di.^

—

2—15. 1 har . . ophidset tven-
de Personer tU U-eenighed, som ikke kand
bedre bilegges end ved Giftermaal.H^oZ6.

Vgs.(l 731).I1I.5. Hauch.MfB.220. Kierk. V.6.

2Makk.4.31 (Chr.VI afvig.) 2) (især emb.) føje
en skriftlig meddelelse til en anden; tilføje;

40 forsyne med. (olm. m. præp. med^. Skulde
han . . behøve nogen Assistence, melder
han det for den en Chef Commanderende,
som da derom Vedkommende nærmere
Ordre hilæggeT.SøkrigsA.(1752).§130. Jes
veed ikke at bilægge disse Sætninger med
bedre BeviseT.Estrup.HistBl.83. \l nu kun:
forsyne med vedlagte bilag, (det vilde)

være alt for ydmygende for en Forfat-
ter, om han skulde nødes til at bilægge

50 sit Arbeide med en AttestPAHeib.l.rx.
bilægge sit Regnskab de fornødne (med
de fornødne) Beviser.MO. Tops.II.258.

at skulle indsende til Divisions-Admiralen
en nøje Beretning . . om Øvelsens Gang
. . bilagt Skitser, grafiske Fremstillinger
og Skemata.4-BroRMP.7I.45. if.: *etBrev,|
hvori hans Sejr berettet blev

| i sirlig

Stil . .
I
bilagt med Sløjfe, Naal og Ring.

Ploug.1.326. S) f ^ d. s. s. lægge bi. Sø
60 Lex.(1808).17. Bilægger, en. ['biilægar]

flt. -e. 1) {ænyd. d. s., holstensk bilegger;

jf. bilægge 2; foræld.) kakkelovn med
indfyring fra et andet lokale end det, som
skal opvarmes (mods. Vindovn/ Kackel-
ovnene her i landet (o: i Tyskland) ere
aUe af glaszeerede steene og BUeggere.
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.JJuel.13. da her kun er en Bilægger, er

jeg overgivet til en Kokkepiges eller

Hønsepiges Discretion, der synes at have
lagt an paa ved Hede at drive mig ud
hertTa..Molb.Breve.31. Katten sov . . under
Bilæggeren.J'FJews.jffF.^^. jf. Bilægger-
ovn. 2) {ænyd. d. s.; fra holl. bijlegger;

Jf. bilægge 3)t ^modvind. Veyret blev
saa haardt, med een Bielægger eller meest
Modvind, at vj motte vende oglense forVin-
den need til Møen.Æreboe.191. ]| skib, der
lægger bi. SøLex.(1808).17. Bilægé^r-
OTTi, en. (foræld.) d. s. s. BUægger 1. VSO.
PMøll.I.307. den gamle Bilæggerovn med
denkronede Keiserpaa Siåen.Ing.EF. VIII.
35.Skjoldb.A. 75. TroelsL.UI.323.
Bi-løber, en. [II.l] [ibijlø-'bar] (ænyd.

^.s. i besl. bet; efter ty. beilåufer) 1) om
en underordnet tjenende person. Overvei
nu . . hvorledes Lykkens Hiul havde dreiet

sig for mig, der fra en Discipel i Jesuiter-

CoUegiet, var bleven Bieløber i en Under-
iet.Biehl.Cerv.LF.II.354. || nu kun: kusk
under den kgl. staldetat, som kun kører

for andre end de kgl. herskaber, (opr. : mand,
som gik ved siden af hestene ved kgl. parade-
kørsel). VSO. MO. 2) t tredje hest i

forspand (jf Tredlingj. VSO. MO. QP -1«-

big:, adj. [II.l] ['bi|lø-'bi] (efter ty. bei-

låufig; sj.) som udføres, udtales osv. ved
siden af det egentlige, som noget mindre væ-
sentligt (en biting), i forbigaaende. biløbige
Forklaringer og aandrige Bemærkninger.
Kierk.IV.284. || især som adv. : i forbigaaende.
Svensk har jeg kun biløbig taget med fo

;

i mine forelæsninger).NMPet.Br.l55. Du
vilde biløbigt bemærke, at det (var) lige-

gyldigt, om Christus havde været styg
eller skiøn.Eierk.II.45. (den embedssøgende
kandidat) har fundet noget Andet, som
han biløbigt søgte: en Hustru.smsi.ZII.395.
Vodskov.SN.LXnu-
bim, interj. især som efterligning af klok-

keklang i forb. bim-bam(-bum) ['bemO
'bam()(ibom())] (jf. bimle, bimre). *Klok-
kens Lyd

|
Er min Fryd;

|
Den kan Hjer-

tet røre . .
|
Bim bim, bim him.IIeib.Poet.

V1I.290. *Mester Jakob . .
|
Hører du ej

Klokken?
|
Bim, barn, hum.KSteensen&M

Frederiksen.Sanghog.II.(1912).62.

Bi-maade, en. [II. 2] (gram.) om navne-
og tillægsmaade (infinitiv og participium)
(mods. Hovedmaade^. M.ikkels.SproglS.106.

-maane, en. [II.2] (fys.)lyspletpaa himme-
len fremkaldt ved maanestraalemes tilbage-

kastning ell. brydning i atmosfæren (jf. 'Bisol).

Moth.M59. AWHåuch.(1799).717. Paulsen.
11.861. -mand, en. [I] (1. br. undt. jy.)
mand, der fører tilsyn med bier. Moth.Bl41.
Blich.l.xxii. -mester, en. [I] (1. br.) d. s. s.

-mand. Endskønt enhver kan holde Bier,
vil dog næppe enhver kunne blive en
dygtig Bimester.Biavl.4. -miilt, en. [II.2]

(anat.) mindre, miltlignende organ (Lien suc-
centuriatus). Anat. (1840). 11.432. Sal.IL
1110.

bimle, v. ['bemla] -ede. (jf. ty. bimmeln;
afl. af bim; jf. sv. dial. bimmla, lille klokke;

sml. bilpe, bimmelim, bimre) om klokke:

ringe; runge. *Fra Kirken hist lyder
den hellige Bimlen.Oe^^.X.I.i47. WinthJ.
135. nu kun spot. : Slaget paa Rheden var
. . et Klokkeklemt, der kunde varskoe
bedre end alle de Dirigentklokker, som
nu bimler og bamler os til Idioter.

10 Drachm.F.1.229. Kidde.AE.1.155.
bimmelim, adj. (ell. interj.) [bema-

'lem] (omdannelse af dimmelim m. tilslut-

ning til himle, bimre olgn.; jf. bims; dagl.)

betegner, at en person er helt forvirret,
forstyrret, at det „løber rundt" for ham;
„rundtosset", ((skuespilleren) gaar hen til

Direktøren, ser sig om, dæmpet): „Han
(o : forfatteren) er gal. (Peger op mod sin

Pande) Bimmelim."/Svia.SX).8i. er du da
20 fuldstændig bimmelim ?

| f bimmer*
f'al, adj. (jf. Moth.Bl68 : bimmer, urolig,

evægelig; se bimre) om parrelystne hunde
og katte, om berusede, ustyrlige personer olgn.:

som løber vildt omkring, føjter om,
løber grassat. Moth.B169. „Høres under-
tiden i den Talemaade: at løbe bimmer-
gal." FSO.
Bi-moder, en. [I] (zooL; 1. br.) d.s.s.

-dronning. Moth.B141. vAph.Nath.L236.
30 SaUIII.206.

Bimpel, en. ['bem'6(a)l] flt. bimpler.

(ænyd. a. s.; dannet i tilslutning til pimpe
og synonymerne sv. dial. pimpel og vimpill,

no. dempel, jy. vrimpel; nu især spøg.) 1)

lille tønde ell. trædunk af ubestemt stør-

relse (især til drikkevarer); lej le. *ridende .

.

paa en Rødvins-Bempel ^cv Tempel).Blich.
D.I.201. Winth.IlF.185. enBimpel førte han
med sig fuld af BT?enåevnn.HCAnd.VII.99.

49 *graadig stak han ud til Bunds
|
en Bim-

pel P\ins.Schand.FS.50. overf. : *(man) Tap-
?en tog af Visdommens Bempler.SKcA.i).
.174. (1. br.; om person:) „fyldebøtte." tobe-

nede Sexpottebimpler.JEw. FIJI. 59. D&R.
II t om (lille) tønde til nedsaltning af fisk.

vAph.Nath.ni.308. 2) (dagl.) drikkeri;
svir; sold; især i udtr. gaa paa bimpel,
svire, solde (jf. bimplej. Sold er Ingen-
ting og betyder Ingenting, men Bimpel

50 eller Dangel, om Du hellere vil, ere be-
tegnende Ord, som have Rod i Sproget.
Bergs.PP.335. smst.314. *ret en snavs,
uartig Pige,

|
som har Lyst at gaa paa

Bim^e\.Sødb.GD.ll.
Bimpe-sten, en. se Pimpsten.
bimple, v. ['bemfefø] -ede. (af Bimpel

2; dagl., 1. br.) d. s. s. gaa paa bimpel. Bergs.

PP.335. saadan en forsulten Kræmmer-
lus, der havde siddet her og bimplet For-

60 standen bort i hans BT3dndie\voL.Aakj.PA.63.

bimre, v. ['bemra] -ede. (vistnok dan-
net, i tilslutning til bimle, efter fimre, mim-
re, vimre olgn. ord; jf. bilpe og dial. bimte,

føjte om, løbe med sladder (Moth.B170. Thor-

sen.), samt ænyd. glda. bimt, sladder; sml.

bimmergal, biins) 1) være i ivrig bevægelse;
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vimse om; ogs. d. s. s. være ell. løbe bim-
mergal. Moth.B169. nu kun dial. i bet:

mimre (med munden). Feilh. ogs.: skvulpe

over (om mælk i et fad olgn.). MDL. 2)

\ d. s. s. bimle. *Klokkens Bimren jog
dem ind i Salen.Marton.HB.15.
bimis, ubøjeligt adj. [bem's] (rimeligvis

af t bimse, føjte, løbe gal (Moth.Bl69); jf.
bimmelim og vims; dagl.) som er bragt ud
af ligevægt; som ikke har herredømme over

sine tanker ell. sin opførsel; forstyrret;
forvirret; „smaatosset". Det er sgu
Foraar — Foraaret gør en hims.ChrEngelst.
LD.15. enten var hun eller den Mand,
der havde skrevet dette, ikke rigtig i

Hovedet. Men der var vel desværre størst

Sandsynlighed for, at det var hende selv,

der var bims. VRieqeh.Frøken Dik. (1914).
117.

Bim-sten, en. se Pimpsten.
Bi-myre, en. [I] (zool.) myrelignende

insekt (der lægger æg i humlebiers reder),

Mutilla L. Sal.UII.247. -mel, et. [I]

(zool.) møl, der angriber bistader, Galleria

mellonella L. Levin. SaUIII.247. -naTn,
et. [II.2] (ænyd. d. s.; nu 1. br.) navn, der
gives ell. tillægges nogen foruden hans virke-

lige navn; tilnavn; øgenavn, (især mods.
Døbenavn^. Naar Adjectivum staaer som
et bi-navn, sættes det bag sit Substantivum.
Høysg.AG.164. det Binavn Forræder og
andre af samme Sort.Ew.VI.198. han var
adelsbaaren, og havde Lange til sit Bi-
navn. Grwwdtø.Saæo.J.xxxr///. den uhyre
Mangfoldighed af lovprisende Epitheter
og Binavne, som de tiUægge Guderne.
Molb.F.253. Hans rette Navn var . . ikke
Jens Drabelig. Dette sidste Binavn var
blevetham tillagt. Gylb.XII.286. SvGrundtv.
FÆ.II.2.

II
om familienavn ell. efternavn.

Navnet Søren og Sørensen skal gaae læn-
ger tilbage, end man kan spore Binavnet
(o: Ingemann) paa fædrene SiåQ.Ing.Lev-
net.I.14. Digteren har i Adam Homo vil-

let give os . . Mennesket i Almindelighed,
Noget, som bestemt antydes i Heltens
Navn, baade i Døbenavnet og i Binavnet.
Seib.Pros.IV.375.
Bind, et. [hen'] Høysg.AG.34. flt. d. s.

ell. t -er (SøkrigsA.(1752).§273). (ænyd. d.s.

(i bet. 4), jf. SV. bind, ty. binde ; af binde

;

jf Bindt)
t) (jf. binde l.i; bogb.) isa^ i flt, om

snore ell. bændler, hvormed en bog hæftes ved
indbindingen; hæftebind; hæftesnor;ryg-
snor (jf. bet 4); ogs. spec. om enderne her-

af, der klæbes til bindets sidestykker. Haandv.
7. BibliotH.^472. || i forb. som (ryg) med
ophøjede bind, bogryg, hvor hæftesnorene
viser sig under skindet som svage ophøjninger

;

ogs. (ved „løse" bind): ryg med paaklistrede
strimler, der ligner „bind". BibliotH.^472.

2) (jf-
binde 1.2) tørklæde, tøjstrimmel olgn.,

der bindes ell. svøbes om noget 2.1) i egl.

bet Børns Leg med Bind for Øjnene (o:
blindebuk). HBrix. GT. 234. især (overf.) i

<a/ew.; have bind for øjnene o^^rw., være
aandelig talt blind, ikke kunne ell. ville for-
staa olgn. *Kiærligheden gaaer med Bind
for 0iet.Oehl.XVI.213. *Nu faaer du Bin-
det endelig fra Øiet,

|
Og lærer, hvilket

Afskum du har elsket.sms^.197. Kaalund.
162. 2.2) tørklæde osv. til at beskytte syge
legemsdele ; om forbinding, bandage olgn.:

SøkrigsA.(1752).§273. *Har Jolanthe lig-

10 get
I

Hver Nat med Bind om Øinené.
Hrz.IX.284. om Saaret er farligt eller

ikke, kan jeg først sige om nogle Dage,
naar Bindet bliver \)OYttaget.Hauch.I.257.
AndNx.MS.92. efter sin aarebetændelse
gaar han med bind om højre ben

|
nu især

om menstruationsbind : Frisertrøjer, Under-
liv . . Bind, Pyjamas, (vaskeseddel fra kbh.

vaskeri), overf. : *Men ingen Slummer læg-
ger meer sit Bind

|
Om Charles' Pande.

20 I'alM.1.72.
II

tørklæde olgn., hvormed en syg
arm opbindes. Moth.(VSO.). MO. nu især
i udtr. som gaa med armen i bind. MO.
BerlTid.^y6l919.M.7.sp.5.

\\ (1. br.) om lign.

middel til beskyttelse af træer olgn. Barken
trykkes (ofte) ind af Bindet, skiønt man
forsyner det med Moos ixneWem.Fleischer.
S.664. *den Slags Bind,

|
hvormed man

kan de sarte Roser værne
|
mod Frostens

Syie. Schand.UD.209. 2.3) (nu næppe br.)

30 om klædningsdele (til jyynt olgn.), især d.

s. s. Halsbind. Moth.Bl 74. Nogle bruge Hals-
klude, andre Binå.VSO. *hine Kors og
Baand og Bind,

|
Som smykke her dit

ædle Skind (vel om halsbind, hvori komman-
dørkors bæres). Winth.II.120.

3) (jf binde 8.3; jy.) strikket arbejde.
MDL. Kræmmerne overlod saa de fattige

Bindere (o: folk, som strikker) Uld og Sæbe,
og modtog af dem deres Bmd.Feilb.BL.110.

40 4) (jf. ty. bandj. 4.1) omslag med pap-
stykker, læderryg olgn., der ved indbinding
sættes om en bog; bogbind. Naar man bin-
der den (o: en grammatik) ind i Tyrkesk
Bind, saa kaldes den Dona.t.Holb.Er.1.4.
Der gives mange Slags Bind . . Papbind,
Velskbind, Skildpaddebind, Pergament-
bind, Læderbind, Franskbind, EngeTskbind,
Marmorbind o. s. y.Hallager.l25. (det maa)
skjære En i Hjertet, at see saa deiligt et

50 Bind med en forkeert Titel. Heib.PoetVL
173. bogen er indbunden i stift bind, i

amerikansk bind (osv.)
\ 4.2) (især 03 ) en

for sig indbunden ell. til indbinding
beregnet (hæftet) bog; volumen (især:

som tilhører en længere række ell. samling).

VSO. En Bogsamling af (nu: paaj tusinde
Bind.ilfO. han gik gjerne med et lille Bind
af denne Digter i sin Jagttaske. Jw^'.jBjP.

VIII.68. De skal bmde (bogen) i to Bind.
60 Heib.Poet.VI.169. BibUotheket, der tæller

henimod en MiUion Bind. Holst. IV. 194,

(hans) Bogsamling bestod af henved 3000
Bind trykte Bøger og omtrent 17B Bind
Manuskripter.-Bifc^io^iir.*85.

6) (jf- binde 4.3 og Baand 4.2^ om forsk,

tømmerkonstruktioner i bindingsværk olgn.
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6.1) (Mal., nu næppe br.) om et enkelt fag,
binding i bindingsværk. Moth.Bl74. VSO.
MO. 5.2) (bygn.) to sammenhørende spær
(spærfag) med hanebjælke (der holder dem
sammen); bindt. LandbO.1.276.
Bind-, i ssgr. [iben-] især til Bind 4

||

ogs. sideform (især jy.) til Binde-, se fx.
-færdig, -hund, -trøje || af anden oprindelse

er Bind-saal, -økse.

gen), egl.: ved baand olgn. lukke munden
paa nogen. 1. (efter 5Mos.25.4) bindemun-
den (til) paa den okse (ell. det asen^,
der tærsker, hindre en i at faa den ham
tilkommende løn for et (især strengt) arbejde.

*Binder Munden nu ei paa Oxen, som
tærsker,

|
Kaster i min Hat paa den glade

Dag! Oehl.SH.33. 2. (nu 1. br.) bringe nogen
til tavshed; stoppe ell.lukke munden paa nogen.

binde, v. ['bena] præs. -er ['ben'ar] lo KandikkeDegnen bindeMunden til paa jer,

Høysg.AG.88; præt. bandt [ban'd] smst, flt

(foræld.) bunde [ibona] (Holb.DH.1.283.
Éecke.SD.205); part. bundet [^honQt](Høysg.
AG.88) ell. (nu især jy. ell. som adj.) bun-
den (fk.), hvortil (som adfJ intk. -nt (Levin.;
1. br.), best. f. og flt. -ne (Tode.ST.LllS. Har
Niels.VS.66). vbs. -else (s. d.), -ing (s. d.),

jf. Binderi, Bindsel samt Bind. {æda. bindæ,
oldn. binda, eng. bind, ty. binden, got. bin-
dan, jf. sanskr. bandh; besl. m. Baand)

1) knytte ell. slynge et baand, tørklæde

olgn. til (noget andet) ell. sammen (i en
knude, sløjfe olgn.); fæste. 1.i) m. baandet
(traaden osv.) som obj. da skal du binde
denne Skarlagens Snor i YmåuetJ'os.2.18.
Jordemoderen . . bandt en rød Traad om
(fosterets) ha&nd. lMos.38.28. Han var . .

en uopnaaelig Mester i at binde sit Hals-
klæde og Knæbaandene paa sine . . Silke-

saa kand }eg.Holb.Er.IV.2. jeg skal . . binde
Munden paa ier.sa.Ara6.5sc. (h-undtv.Dansk.
il. 701. jf: *om I vil lidet tie,

|
Saa skal

jeg stræbe, jeg kand binde for jer Mund.
FrHorn.PM.115.

|i f uden præp. : lægge for-
binding ell. bandage paa eU. om ; forbinde,
(jordemoderen) henter Efterbyrden ud, nav-
ler Barnet, og saa binder Konen. Buchw.
JS.(1725).32.

20 2) fæste ell. holde fast v. hj. af baand
(snor, traad, lænke olgn.). 2.1) fastgøre
en ting til noget ved baand olgn.; fæste.
du (skal) binde en Steen ved (Chr.VI: om^
(bogen) og kaste den midt i Euphrat. Jer.

51.63. *Jeg binder dyre Stene om din Hals
og din ATm.Winth.VI.199. DSB.Tjen.1.15.
binde noget fast oi^^w.jbindeløs, (sj.) løse

;

gøre løs ell. fri. Og nu væk med Snoren
fra min Hals, bind min Haand løs, bare

hnxer. Blich.(1846).II.198. Er De reist fra 30 den ene; den anden kan jeg løse selv
Grenaa til Kjøbenhavn, blot for at faa
Deres Halsklud hunden?Heib.Poet. V1I.258.
•Om Hagen har han bundet det hvideste
Lmi.Winth.VI.193. binde baand (sejlgarn)
om en pakke, binde en traad om en fin-

ger, binde et baand (tørklæde, slips) i

sløjfe, i knude osv.
j
(overf., jf. bet. 6:) har

hun letsindigen . . fæstet mig ved Baand,
som hun vel kan binde, men ikke løse
Kierk.VI.310. 1.2) sammensnøre, lukke 40 sig. f *I binder op Hjelmen af røden

Hrz.XI. 257. sa. (Holst. ForRomantik ogHi-
storie.I.(1868).320). \\ m.h.t.gren, blomst
olgn. : fæste i en bestemt stilling (til en stok

olgn.). binde Viinranker op.VSO. alle Blom-
sterne vare bundne op med Menneskebeen.
HCAnd.V.71. binde en gren ned (mod
jorden)

\
VSO. \\ m.h.t. klædningsstykke

olgn., som er forsynet med ell. fæstes ved
baand olgn.: fastgøre;_tage paa; iføre

(for), tildække en ting ved omvikling og
sammenknytning af baand olgn.; især iforb.
m. præp. ell. adv. binde ('papir olgn.) for,
over en krukke, en flaske olgn.

\
Moth.B

171. MO. binde ell. binde til for en sæk
jf. Moth.B170. jf. (overf): Man binder for
Strømmene, saa at ikke en Draabe siver
nå. Job.28.11. binde for et saar, (poet., si.)

forbinde. Bagger.II.138. binde (nogen) for
øjnene (o: binde et tørklæde olgn. for øj-

nene) I (hun) binder for hendes Øj en.
Holb.Jul.13sc. binde for en pensel olgn.,

(fagl.) forkorte børsterne ved omvikling af
sejlgarn. Haandgern.553. binde i, (bibl.)

svøbe ind i (noget), (jf. binde ind u. bet. 3.2j.

(de tog) Jesu Legeme, og bandt det i Lin-
klæder med dyrebare Salver.Jo /i. i.9. 40.
binde op for (noget), (1. br.) løse op for.
Frøkenen kommer . . med Armen fuld af

Guld
I
og følger Br. Jon.DFU.nr..37.1.(jf.

bet. 7.1: binde anj. hver binde sit Sværd
ved sin Side.^Mos.3^.^7. de bandt Sække
om deres Lænåer.lKg.20.32 (jf Sæk), bind
dine soller til (1819: paabind dine Saaler;
1907: bind dine Sandaler paa).ApG.12.8
(Chr.VI). han maa først gjøre Toilette .

.

have bundet Manschetter for Hænderne
(og) have Haaret sat i de behørige Fol-

50 der. Chievitz.J.II.15. *Bind dit Skørt, og
flet dit 'iiaiir.Drachm.IV.20. (jf bet. 1.2 :)

binde (ell. snøre^ sine sko
j
VSO. MO.

talem.: ikke kunne binde sine bukser,
(nu næppe br.) ikke kunne knappe sine

bukser. *Førend jer Oldefaer ret Buxer
kunde hinde.Holb.Paars.332. Grundtv.Saxo,
11.244. Heib.Poet.X.379. jf. f: Han kan
binde Buxerne op paa ham, o : han er ham
overlegen i Styrke. F(SO.I.55.9. binde op

interessante Smaapakker, som saa bindes 60 om sig olgn., (bibl.) fæste sin kjortel op (og
op og hevindies.FlensbA.^^/i2l912.1.sp.4.
binde en sæk, en krukke osv. til I jf. (sj.):

Frøken Jensen var bundet til (o: tæt ind-
pakket i tøj) som en Eskimokone, mens
hun gik hjem i Julenatten. Bang. SE. 215.
II

talem. binde munden (til) paa (no-

derved gøre sig rede), bind om dine Læn-
der og tag min Stav i din Haand og gak.
2Kg.4.29. bind op om (Chr.VI: omkring^
dig, og vart mig op, medens jeg æder.
Luc.17.8.

II
talem.: binde en noget paa

ærmet (f Ermene.Holb.UHH.II.7) {efter

Rentrykt »/i 1920 48
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wnht einem etwas auf den årmel binden,
egl.: binde noget fast til ens arm, jf. u. bet.

6.s) indbilde en noget. Moth.BlTl. *mand
paa Ermed os vil binde (at finnerne) kand
skabe sig til I)yr.IIolb.Paars.l36. Robinson.
1.34. kan man ikke binde ham noget paa
Ærmet? Det er jo en dum DjæveLPFaoer.
SK.18. jf. Bjørn 6.2. f (sj.) knytte en sam-
men med en ubehagelig person; „skaffe paa
halsen" (jf. bet. 5). hendes Far, som har
viUet binde mig et Menniske paa Ermene
af denåNaUi\iT.Holb.HP.II1.3. jf : *Betænk
Dig vel, hvad for et Pak

|
Du Dig paa

Halsen bmåev.Beenb.I.261. \\ m. tings-

subj.: knytte fast; holde fast. (ved væv-
ningen) binder hver fjerde af Kjædens
Traade over Skudtraaden. VæverB. 22.
(overf, jf. bet. 5 :) *Ti som Aarene randt,

|

saas det: Baandene hanåt.Ottosen.S.34. 2.2)

(jf. Baand 1.2^ holde (nogen) fast v. hj. af
baand olgn. (som bindes om hans hænder ell.

fødder); berøve evnen til at bevæge sig ell.

friheden; ogs.: lænke; fængsle. Ingen maa
bindis, med mindre hånd paa . . ferske
Gierninger sTihis.DL.l—19—1. Kongens
Fanger holdtes bundne, ilfos.39.^0. den
mistænkte bandtes paa en Stige og „strak-
tes". Troe/sL.FJ. 56. han blev fanget og
bundet paa hænder og fødder j ba-
ste og binde, se baste 1. (overf.:) *hvor
er hint Trylleri,

|
Kjære Lænker, som jeg

bandtes i? Blich.D.I.Sd. || i udtr. som bin-
de ens hænder eZi. hænderne paa en.
Dine Hænder vare ikke bundne, og dine
Fødder ikke lagte i Kobberlænker. ^S'am.
3.34. binder Hænder og Fødder paa ham .

.

og kaster ham ud i det yderste Mørke.
Matth.22.13. *Saa surred de, saa bandt de
. .

I

Hans Arme og hans Hænder
|
Med

stærke Hampereb. TFm^A.JBTJ'. i0. især tS)

overf. (jf. bet. Q.i) : binde ens hænder, have
ell. staa med bundne hænder olgn., berøve
ell. være berøvet selvbestemmelsesret og hand-
lingsfrihed (ikke have frie hænder), (kongen)
havde bundet sine Hænder, i det han havde
bortlovet Dauphin til den Engelske Prin-
cesse.Holb.EpJII.462. VSO. e.br. 2.3) holde
(et dyr) fast v. hj. af grime(skaft), klove
(i stalden), lænke olgn.; sætte i lænke ell.

tøjr. *Saa red de i Fruerlund,
|
der bandt

de deres lieste.DFU.nr.29.37. *Med Lænke
binder man Bondens Hund.OeM.iV6r.jf47.
*I Rosenhaven bundet

|
Den Kronhjort da

stoå.Winth.HF.20.
|| binde ind, (landbr.

ell. dial.) sætte i stald og binde (ogs. spec. ef-
ter endt sommergræsning). Moth.Bl 70. Kvæ-
get, der nu var bundet ind, stod og ras-
lede utaalmodigt i Staldene.AndNx.M.50.
Feilb. binde ud, egl.: løse; sætte paa græs
(om foraaret). naar Kreaturerne bindes ud
om Foraaret, og naar de sættes paa Stald
om 'Eiteraaxet.LandmB.11.136. Fodermang-
len (er) saa stor, at man har været nødt
til at „binde ud"". BerlTid.Aft.^/slOOQ.l. l\

binde (en hest) ned, tvinge den til at bøj'e

hovedet ved at binde grimen til dens forben.

VSO. binde (en hest) op, binde den saa-
ledes, at den tvinges til at løfte hovedet, binde
en Hest saa høit op, at den ei kan naae
Krybben.smsi. e. br.

3) samle (noget) sammen ved at lægge
(knytte ell. slynge) et baand om det; sam-
menføje; forbinde. 3.1) i egl. bet. binde
. . Grene i Knipper. F/SO. hun bandt blom-
sterne sammen til en buket

j j|
(især landbr.)

10 samle (afmejet sæd) i bundter (neg) og lægge
baand om (jf. baande l.i); ofte i forb. m.
op. vi bandt Neg midt paa Marken.iMos.
37.7. *Kornet vi mejed og bandt og det
sanked i hade.Grundtv.SS.III.448. *Vi hjalp
at binde Sæden op,

|
Og hvilte siden os paa

^eget.Winth.X.209. *Skære, skære Havre 1

I
Hvem skal Havren hinde.Børnerim.1.7.

binde korn (op)
j
Moth.B170. abs.: binde

(op). *Hans Karle meied, hans Piger bandt.

M Grundtv.SS.II.159. Goldschm.VII.9. i forb.

binde op efter nogen (ell. efter leen.VSO.),
især om høstpige: følge efter (mejeren) og
binde den sæd, der mejes af. Moth.B 171.
Baud.H.185. \\ talem.: bindelæsset {ænyd.
d. s. (Kalk. 11.757); nu sj.) gøre udslaget;

afgøre sagen. Det bandt Læsset, o: det
gjorde Sagen klar.7»S0. hvad der. . giør Ud-
slaget og binder hæsset Gi-undtv.KS.130.
SjællBond.189.

\\ (jf. bet. 2.1 ; nu 1. br.) om
20 (kvindes) ha ar: flette (sammen) og fæste

op (med baand, naale olgn.); sætte op (saa
at det ikke hænger løst ned). *bind op dit

lange Haar,
|
Som ellers skiødesløst om

Mund og Øie s\aaev.CFrim.AS.36. PalM.
11.178. det stærke, dunkeltgyldne Haar,
der halvt var bundet og halvt hang løst.

JPJacI.l.
II

(foræld.:) binde sin paryk ind
(o: stramme, snøre sammen, „indknibe ved at

binde").Moth.Bl70. VSO.
\\ (1. br.) lægge

40 baand om (tønder, kar olgn.); baande (l.i).

jf: med deres blanke, messingbundne
Mælkebøtter paa Jiovedet.Rist.FT.201. ogs.

(jf. bet. 8.4^ om forfærdigeisen af tønder,

kar osv. VSO. (jf. Fad-, Tøndebinderj. 3.2)

(især bogb.) forsyne (en bog) med bind (é.i);

indbinde (jf. Bogbinder); nu uden for
bogb. kun i forb. m. ind. Mand binder en
Bog ind udi 10 slags Bind, om mand vil.

Holb.Bars.II.6. 5 Dele in 4to, men som
50 læt kand bindes i 2 'Bmd.Gh'am.Breve.213.

Heib.Poet.VI.169. Bogen er godt bunden.
Levin, binde bøger i BibliotH.^333. 3.3)

sammmenknytte traade olgn. til knude,
sløjfe, masker, net osv.; knytte. Moth.
B170. binde en knude, en sløjfe olgn.

\

II (fisk.) om net olgn.: knytte; filere, et

stærkt bundet fiirkantet Fiskergarn. Werfel.

Fiskerb.2. Blich.IV.396. næsten alle disse

Redskaber (forfærdiges) af Fiskerne selv.

60 Kvinderne spinde og Mændene binde.
Fiskeriredsk.(1872).28. Esp. 415.

\\
(ænyd.

d. s.; nu dial.) strikke, (jf: „er hos Land-
almuen ganske det samme som strikke.

Men da Bønderfruentimmer bruge andre
Fingerbevægelser til Strikningen (omtr.
som til Knytningen) bruge Kjøbstadfolk
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undert. Ordet binde for at betegne = at

strikke som Bønderfruentimmer", ievm.;
sml. Bindehose, -stue), en strikket eller

bundet Pnng.Werfel.Fiskerb.SS. (hun sad)

og bandt paa en Strømve.Blich.(1846).V.49.
hun binder paa en nose. Drachm.DD.90.
selv akkompagnerede hun Sangen med
Strikkepindenes Klirren, mens hun bandt
Hæl eller Taa i de lange hvide Hoser.
Aakj.VF.186. Feilb.BL.llO. talem.: Det er
som at binde Hoser og strikke Strømper,
Mundheld i Kjøbstæderne, det er Hip
som Hap, det kommer ud paa Eet.Levin.

II
(sj.; dial.) et ejendommeligt Syarbejde,

som kaldes at binde Pudevaarsknipling.
VortHj.IIIl.SO. 3.4) sammenstille og med
baand olgn. sammenknytte ell. fasthinde haar,

halm, grene, blomster osv. til børster, maatter,

koste, kranse, buketter osv.; lave ell. forfær-
dige (ved atbinde). VSO. Bagges.DV.WIII.
296. *Der skulde flettes Fakler,

|
Der skul-

de bindes Krsinås.Winth.HF.IiW. Pont.F.I.

4.13. Jens Christian . . bandt Bikuber.^aly.
PA.34. (jf.VSO.). Der skal dog altid et vist

Haandelag til at binde en ordentlig Flue
(o: til fluefiskeri). Fedders.FF.99. binde bør-
ster (jf. Børstenbinder^, krans (s. d.), buket
(s. d.) osv.

4) (jf. bet. 2 og 3) holde noget fast ell. (tæt)

sammen uden (egentlige) baand. 4.1) holde
(især løse ell. flygtige dele) fast ell. sammen
ved et sammenknyttende middel \\ om
planter med filtrede rødder olgn. Sandhjæl-
mens udmærkede Evne til at vokse i

Flyvesandsklitter og binde Sandet paa en
saadan Maade, at det bliver en anden og
yderligere sandbindende Vegetation muligt
at komme frem. Sal.VIII.lOlO. lyngens
rødder binder jorden saa fast, at den næ-
sten ikke er til at bryde op

j ||
om klæbrige

stoffer olgn. (jf. Bindemiddelj ; (sammen-)
klæbe; klistre (samman ell. fast). Alle Plan-
tens Deele ere meget hiiiåeu.åe.vAph.Nath.
1.335. naar Duggen om Aftenen ligesom
har bundet Støvet.CBernh.VI.208. Kjesten
(rakte ham) sin isterglinsende Højre, og
Peder krystede den, saa Fedtet bandt
mellem ¥msiene.Aakj.VF.22. LandmB.1.
417. om lim(IIaandv.l54), cement (Onudtzm.
Husb.20) osv. (abs.:) limen binder godt I

jf. : Det var saa koldt . . at Harnisket kunde
binde Fingerspidserne, naar man rørte ved
det. JVJens. SS. 9. 4.2) gøre (noget blødt,

flydende olgn.) fast ell. haardt ij (m. over-
gang til bet. 6.1) O om frost: faa til at
stivne. Moth.Bl70. en Vaar, der skulde
smelte, hvad Vinteren havde bundet.
Grundtv.PS.V.156. smst.VII.258.

|| refl.:

binde sig (sammen), (nu næppebr.) om jor-
den : blive fast og haard. Jorden har i denne
Hede bundet sig saa, at man ei kan komme
i den med Ploven. 750.

||
(nu næsten kun

dial.) i udtr. som binde maven, foraarsage
haardt liv; virke stoppende. Dette Læge-
middel binder stærkt. 7S0. MO. jf. være
bunden (i maven), have forstoppelse. Feilb.

4.3) bringe (faste legemer) i (tæt) for-
bindelse; sammenføje (tæt); forbinde,

(jf. Bindehinde, -hud ofl.) \\ binde rin-
gene (paa en vogn), (fagl., nu næppe br.j

tilrette hjulringe, der er blevet for store. Mil
TeknO. || binde (tømmer) af, (bygn.) d. s. s.

afbinde 3. MO. e. alm. || m. tings- subj.:

slutte tæt. *Den ydre Kammerdør han
laaser tO,

|
Og prøver saa, om Laasen

10 binder Tigtig.PalM.V.143. Kilen (i en cy-

kels krank) har arbejdet Hullet saa stort,

at den ikke binder.CycZe^&.88. især om dør:

sidde stramt og fast (saa den er vanskelig at

lukke op). Døren, der bandt stærkt, gik op.
Schand.TF.1.259. 4.4) i mindre egl. bet, m.
overgang til bet. 5; i forsk, særlige forb.:

sætte ell. bringe i (indbyrdes) forbin-
delse; forbinde; sammenføje \\ binde
ford olgn.) sammen (nu næppe br.; jf. Bin-

io deord^: Tanken faaer og en besynderlig
Skiønhed, naar man binder tvende Ideer
sammen, som synes at imodsige hinanden.
Basth.GT.263. VSO.

\\
part. bundet, (som

gengivelse af ital. legato^ J" betegnelse for,

at der ikke skal være noget ophold ml. de en-

keltetoner: forbundet; sløj fet. Sal.XI.626.

jf. Bindebue samt (nu næppe br.) Binden
(som gengivelse af Ligatur,). MusikL.(1801).
32. Meyer.550. || i visse brætspil: gøre baand

30 (se Baand 5.3;. Spillebog.(1786).209.

5) (overf., jf. bet. 2.1 samt Baand 6.1 ; især

CØ ) om forbindelse, som hviler paa vedtægt,

aftale, følelser olgn.: knytte (fast og varigt)

til; forbinde; forene, (ofte m. overgang
til bet. 6.8 og 6.i). Til dette lille Kammer ere
mine tidligste Erindringer hunåne.Hauch.
MfB.7. *Seer da Lønnen for Jert Mod:

|

Slesvigs Land er atter vundet!
|
Blodet

binder — med Jert Blod
|
Har I det for

40 evig hnnået.Holst.Album.31. Jeg føler mig
lykkelig ved at være bunden til mit Mo-
dersmaal . . bunden som Adam var til Eva.
Kierk.VI.454. Al Haandværksdrift bandtes
udelukkende til Kjøbstæderne. CPaZikf. O.

383. da blev Jonathans Sjæl bunden (Chr.

VI: forbunden^ til Davids Sjæl, og Jona-
than elskede ham som sin egen Sjæl.iSam.
18.1. Det i Kampen udgydte Blod skulde
for evig have bundet Sønderjylland fast

50 til Moderlandet og forenet Sønderjyderne
med det øvrige danske Folk til een aan-
delig Bnheå.JJessen,A.2. \\ især om ægte-

skab, forlovelse; ogs. i bet.: indgaa ægte-
skab, forlove sig (med). Den givte Qvinde
er bunden ved Loven til Ma.rmen.Bom.7.2.
Jeg kunde nok have været noget andet
(end degn) dersom jeg vilde have bundet
mig ved en Vige.Solb.Er.1.2. *Lad Pateren
Dig binde |

Med Velsignelsens Baand,
|

M Og gak saa med din Qvinde
|
Kun trøstigt

Haand i Haandl Winth.HF.170. nu alm. m.
præp.^: Schand.TF.II.356. jf. :*(han) bandt
sin Skjebne til Din (o: ægtede dig). Hauch.
SD.I.95. t bunden stand, ægtestand. En-
deel have forestilt . . den bundne Stand
som det utaaleligste Aaig.Tode.ST.I.115.

48*
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6) (overf., jf. bet. 2.2 (og 2,8^ samt Baand
6.2^ bringe nogen ell. noget i et vist af-
hængigt forhold, en ufri tilstand olgn.

6.1) CP tvinge til ro ell. ubevægelighed
II (jf. bet. 4.2 samt isens baand u. Baand
6.2), *Isen har nu bundet alle Vande. Grundtv.
PS.II.351. *Snart Isens klare Lænke

|
Det

store Vandhjul hanåt.Winth.HF.lOO. jf:
At vilde standse et levende Sprog i sin

Foranderlighed, er at vilde binde Ild, Luft
og Yanå.Eahb.Min.l805.III.316. || binde
ens tunge ell. læbe, tvinge til tavshed
(især om undseelse ell. skræk), jf. : binde mun-
den paa (u. bet. I.2J samt lægge baand paa
sin tunge (u. Baand 6.2^. *mig binder
YeemoåLæhen.Ew.V.163. Frygt og Und-
seelse binder min T\inge.FABeib!Sk.I.ll.
*min Læbe bandtes alt af Døden,

|
Der

nærmed sig med let, men sikker Gang.
S:rz.D.III.66. *Alle Bægre fyldes rundt i

Salen,
|

Alle bundne Tunger løses fri.

FalM.II.46. 6.2) fastholde ell. tvinge til

at blive paa et bestemt sted. (især om
naturnødvendighed olgn.). m.præp. til: Baade
Dyr og Planter ere for det meste bundne
tU visse Egne og 3ordstrøg.Hallager.20.
et Arbejde, der vUde binde mig en rum
TidtilFrankrigsJordbund.Sc^aw^i.O.JJ.^^O.
Hofjægermesterinden var bundet til Hjem-
met af sin Mands Sygdom.Powf.XP.7JJI.85.
Gigten bandt hende til Stolen i Maaneder
ad Gangen.Skovrøy.Fort.83. (han) laa bun-
den tU et langt Syseleie.JJessen.A.131.

II ^ Størstedelen af de tyske Armeer var
efter disse Sejre bunden ved de franske
Fæstninger. YortForsvar.^^lil905.2 .sp.4. Gal-
lipoli-angrebet bandt i lang tid mange en-
gelske stridskræfter

\ \\ m. h. t. skakbrik, der
skal dække en anden (mere værdifuld) brik.

ved det træk binder man sin løber i

|| m.
overgang, til bet. 6.3 og 6.4: Bønderne vare
fordum bundne til Godserne.ikfO. National-
økonTidsskr.1.214. (jf. Stavnsbaaandj. 6.3)

gøre (især en persons handlemaade, me-
ning olgn.) afhængig af ell. bestemt
ved visse forbilleder, regler, menin-
ger, vedtægter olgn.; forpligte (til at
optræde paa en vis maade olgn.); ogs. m.
overgang til bet. 5 og 6.4; nu især refl. ell. i

part. ingen brav Mand binder sig til visse
Cermomer.Holb.Kandst.(1731).III.5. B. gav
ham i Commission, at sige aet Hr. Biskop
H. i Øinene, og bandt det paa hans Sam-
vittighed. Gram.Prei;e.i56. bind Dem ikke
. . til andres Ord, Tænke- eller Skrive-
maaåe.JSneed.(Rahb.LB.II.ll). Rigsdags-
mændene ere ene bundne ved deres Over-
beviisning og ikke ved nogen Forskrift af
deres Yæ\geTe.Grundl.(1849).§60. Studen-
ten vUde ikke binde sig til at Komme hver
Aften; han kom en Gang imellem en halv
Times Tid. Schand.F.345. især om varigt
hverv, ansættelse: jeg havde ikke Lyst til

at binde mig til et Blad.HCAnd.XI.102.
Il

part. bindende brugt som adj. Norske
Lov . . kunde, med Hensyn til den deri

bestemte Straf . . ikke være en bindende
Regel for 'Daninark.ASØrsted.Haandb.1.56.
et bindende løfte, tilsagn

|
MO. \\ i flg.

udtr. (om retslig forpligtelse) nu næppe br.:

de vilde ikke binde sig til hans Gield.
Holb.DII.I.621. binde sig ved Sagen, ved
Tyvekosterne (0: „paadrage sig Sagskyl-
dighed for";.7SO. 11 binde en (ved bin-
debrev), (nu kun dial.) forpligte en (egl.:

10 ved et brev olgn., der blev bundet til hans
arm ell. hans hals (jf. VSO.) ell. ved et bin-
debrev) til at løse sig med en gave. jeg har
bundet en af mine gode Venner, som skal
løse sig i Morgen (o: ved et gilde).Holb.
Vgs.(l?31).II.2. Feilb.BL.370.

\\
part. bun-

den brugt som adj.: indskrænket ved regler

olgn.; begrænset; tvungen (mods. tii);

i faste forb.: bunden licitation, (jur.)

udbydelse til bestemte personer. DSB.OrareC.
20 1.40. bunden næring, t næring, hvortil

kræves borgerskab (næringsbevis). Sal.III.875.
bunden oversættelse, (1. br.) oversæt-

telse, som nøje følger originalen, en dobbelt
Oversættelse, en bunden og en fri.Blich.

111.104. bundet spring, (gym.) spring
med aftryk (med hænderne) fra et redskab.

Gymn.1.161. bunden stil. 1. (J", æstet.)

stil, som nøje følger bestemte regler; streng

stil. (et) Billede i bunden Sm.Tilsk.l907.

30 393. Sal.III.876. især: stil, som overholder

de metriske regler; poesi; vers. VSO. Du
veed, at jeg just heller aldrig har fundet
rigtig Smag i Vers eller saakaldet bunden
Stil.SchackJ.98. j/. ; ViUigen lader jeg mig
. . tvinge tU: nu i den konstfri, trohjertige
Sagastil at fremtælle de gamle Sagn; nu
igen at stræbe i bundne Stave op mod
den dramatiske ¥orm.Grundtv.Udv.I.378.
2. (skol.) d. s. s. bunden opgave, stilopgave

40 m. emne fra et bestemt undervisningsfag
(mods. fri stilj. bundet valg, valg mel-
lem enkelte, givne muligheder. Levin, især
(polit.): valg, hvor kun de kandidater kan
vælges, der i forvejen er opstillede. Sal.XVIII.
11. 6.4) berøve evne ell. frihed til at give
sig udtryk efter sin natur ell. tilbøje-
lighed; gøre ufri; tvinge, (undertiden
m. overgang til bet. 5 og 6.s). *Mørkets
Magter Alles Medynk hinde. Staffeldt.4

å) (jf- bunden ndf). (jf. bet. 6.2 :j *modtag ei

den Spise, hun dig byder,
|
Thi smager

du en Mundfuld, er du bunden
|
Foruden

Redning fast til MørketsHjem.PaL¥.JJ.i09.

II
(nu kun dial.) bringe i knibe ved spørgs-

maal ell. beviser; stoppe munden paa (jf.

binde munden paa u. bet. 1.2^. Han bandt
sin Modstander saaledes, at han ei kunde
svare et Ord mere.FSO. Feilb. part. bin-
dende brugt som adj., især i bindende bevis

60 olgn., (nu næppe br.) bevis, som man ikke kan
„komme udenom"; afgørende; tvingende. VSO.

II
(efter Matth.16.19; kirk.) om kirkens magt

til at nægte at løse nogen fra hans synder:
nægte syndsforladelse; ogs.: udstøde
af kirkesamfundet; især i forb. magten
til at løse og binde olgn. (jf. Bindenøgle,
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Nøglemagt^. VSO. Afladen (beror) paa
Kirkens Magt til at løse og hinde.ÉrÉrsl.
16Aarh.85. jf

tvinge ved tryllemidler;
gøre (nogen) ufri ell. uskadelig (jf. be-
sværge 2.1). Jeg har seet Gunnild . . må-
ned Fanden til sig, løset og bundet ham.
Eolb.UHH.I.?. binde en Snog, saa at den
ikke kan stikke.Thiele.III.132. Kunst at

binde en Tyv.FOhrt.DanmarksTrylleformler.
1.(1917).401. jf.smst. 521.

\\
(naturv.) om et 10

stof: have evne til at optage et andet stof
i sig (jf. bet. 6.2). Sukkerdannelsen (havde
ikke) optaget eller bundet noget (af syren).

Olufs.NyOec.I.123. Det bindende Ler, som
danner de svære Jorder, kan optage meget
Vand, som det med stor Kraft holder til-

hage. CVaupell.8.69. det forekommer dog
ogsaa som Vand, kemisk bundet i mange
faste StoiieT.LandmB.I.20. i forb. bunden
varme, (fys.) varmemængde, som ligger 20

skjult i et legeme; latent varme. OpfB.^lII.
543. jf.: Ethvert (menneske har) et af Gud
givet, betroet Pund . . om det end hos
mangfoldige Individer forbliver i latent

og bunden Tilstanå.Mart.Dogm.lTl. Solen
fra hans (o : Chr. Bergs) Sind lokkede den
bundne Varme frem af alle hans Samtidige.
JVJens.NV.196.

\\
part. bunden brugt som

adj.: ufri, tynget, besværet af bekym-
ringer; ufri, hindret af pligter, hensyn 30

olgn. (jf. bet. 6.3^. *Min Krop er svag, men
dog er Sindet meere bunden,

|
Der ligger

daglig paa en haard Bekymrings-steen.
Falst.Ovid.99. Schand.BS.109. *Dog fatter

jeg, De følte
|
Dem bundet af den Lænke

(0: en forlovelse).Rørd.GD.20. han er meget
bunden af (ell. m. overgang til bet. 6.2: ved
(MO.) ell. tilj sit embede

\
om tanke ell.

følelse, som man ikke kan ell. tør udtrykke:
den bundne , frygtsomme Sanseligheds 40

Foesi.Schand.TF.IL145. Tusind Tak, fordi
De gav mig det Ord . . Veed De, hvad
De har gjort med det Ord? De har for-
løst min bundne T anls.e.Hostr.EF.II.4.
Arlaud.233.

7) i særlige forb. m. adv. 7.1) binde an,

indlade sig i strid; begynde kamp (jf. an-
binde 2.2J. Abia bandt an til kriig (1871:
begyndte Kx\geTi).2Krøn.l3.3(Chr.VI). nu
kun i forb. m. med: indlade sig i kamp 50

med; især (dagl.): give sig i kast ell. i lag
med; give sig til at slaas med; ogs.: (forsøge
at) faa bugt med. hvo skal binde an med
dem til krigen (1871: begynde Striden^?
lKg.20.14(Chr.YI). Jeg skal viise jer hvad
det er at binde an med mig.Holb.Mel.Y.3.
de store Klrabber sætte sig til Modværge,
ja, ville endogsaa binde an med mig (0:
€n dykker).HCAnd.IV.247. Drachm.lOOlN.
135. jf. : Man vil have Mod til at vove sig 60
ud i den farligste Strid, men Næringssorger
vil man ikke binde an meå.Kierk.II.254.
den gamle Bekjendt var haard at binde
an med : Kants „Kritik der reinenVernunft".

Schand.SB.134. 7.2) binde op (maaske egl:
holde mælken tilbage, oppe; dial.) om en ko:

(begynde at) give mindre mælk; blive sen;
sætte paa mælken. Nu begynder Koen
at binde op. F/SO. Levin.(sjæll.).

binde-, i ssgr. ; af bin(ie (jf. Bind-j l|

ofte m. pass. bet., se -færdig, -gal, -hat ofi.

-baand, et. [l.i ell. 2.i] (paa bindehat:)
Hun havde Kapothat med Bindebaand paa.
ChrEngelst.LD.69. -bord, et. [3.i] (landbr.)
paa mejemaskine („selvbinder"): vandret flade,

hvorpaa kornet samles før bindingen; „bord".

LandmB.I.640. -brev, et. [6.3] (dial.) brev
(i alm. kunstig udskaaret ell. malet og inde-

holdende gaader (især paa vers) ell. en i kun-
stige knuder slynget traad), som gives en
paa hans navnedag ell. paa tamperdage og
forpligter ham til, hvis han ikke kan gætte
gaaderne ell. løse knuderne, at fri sig med
en gave ell. et gilde (traktement). (Kalk.V.
277). Til den moderne Poesi regner jeg
et Bindebrev, som den haabefulde Dreng
(paa gaarden) overrakte Degnens Kone
paa hendes Navnedag.Pilf0ZZ.JJ.i5. Navne-
klud hang i Skilderi-Ramme og tæt ved
hang et „Bindebrev" paa ^\iva..HCAnd.
VII1.256. Feilb.BL.368. -bue, en. [4.4] J^
tegn (bue), der angiver, at to ell. flere noder
(paa samme ell. forsk, trin) skal „sløjfes".

MusikL.1.83. -e^n, en. [3.3] navn paa de
egne i Jylland (især den sydvestlige del af
Viborg amt), hvor strikning af uldvarer
drives (og navnlig tidligere dreves) som væ-
sentlig indtægtskilde. Levin. TroelsL.'VIIL
165. -evne, en. [4.i] om lim: Haandv.155.
-faiskine, en. [4.3] (fagl.) faskine, hvor-
med de alm. faskiner fastgøres; faskinpølse.
Sal.VI.361. -færdiff, adj. (1)indferdig.
Moth.B175). t) [2.2] f d. s. s. -gal. Moth.B
175. lutter bindefærdige 'i!i&Tre.Ew.VI.91.

VSO. 2) [8.1] (sj.J om sæd: som er tør nok
til at bindes. VSO. MO. -gal, adj. [2.2]

(hina.gal.Moth.Bl75). ['benOiga^Z, ogs. (som
en stærkere form) ibena'ga'fj (ænyd. bind-
galen) om person : saa gal, at han maa bin-

des (jf. -færdig i); (fuldkommen) afsindig.

Moth.B175. VSO. ikkun de reent Binde-
gale maa man omsider slutte i Daare-
^isten.POBrøndst.BD.140. Huset, hvor de
Bindegale opholdt sig (o : paa et hospital).

IICAnd,XI.9.
II
nu kun uegl. (især spøg. ell.

foragt.): fuldkommen forrykt; forstyrret;

splittergal; tosset, af lutter Levemaaae (0:

belevenhed, dannelse) bliver (han) binde-
ga\.Ew.VII.126. havde jeg rendt Æren-
der for saadan en Landsforræder, saa
maatte jeg jo være bindegal, naar jeg nu
kom igjen og lod mig hænge deTtor.Ing.

KE.I.IOO. saadan noget Sludder I . . Men
er Fyren da hiiidegaUGjel.VG.192. \\ om
tænkemaade olgn. : *Den (tænker) bindegalt,

som troer han Publicum kan xette.Zetlitz.

(PoetSaml.III.14). Oversk.I.440. der (kan)
ikke . . tænkes noget Bindegalere end om
den høiere Skole og Universitetet vUde
emancipere sig fra hinanden.ABDrachm.
(Tilsk.1913.1155). -garn, et. 1 ) [8.1] (landbr.)

garn til selvbindermaskiner. LandmB.1.642.
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2) [3.2] (bogb.) hæftegarn til indbinding af
bøger. Haandv.6. -ffods, et. [4.3] ved to-

baksfabrikation : tobak, som puttes inden i

skraaen. OrdbS. -haee, en. [4.8] (nu
næppe br.) nogle smaa Jern-Klemmer eller

Bindhsiger.Fleischer.B.307. -hat, en.

[2.i] hat med bindebaand. Bogan.II.50. en
nydelig rosaklædt ung Dame med hvid
Bindeliat.ieoi5.iir.59. -liinde, en. [4.8]

(anat.) især om den hinde, der forbinder
øjelaaget med øjet (conjunctiva). (jf. -hud^.
Panum.640. -hose. en. [3.3] (dial.) striklce-

strømpe. (hun lod) Bindehosen synke i

Skødet, tog Uldnøglet fra den venstre
Skulder . . hængte det atter paa sin Hægte
og satte Strikkepindene i hurtig Bevæ-
g;e\se.Blich.(1905-07).I.173. Gravl.0en.19.
-nnd, en. [4.2] (anat., zool.) hud ell. hinde

(jf. Bindehinde), som forbinder to dele.

en Ulle Bindehud mellem de tre Fortæer
(hos ringduen).BMøll.DyL.II.177. || især om
øjets bindehinde. Anat.(1840).II.253. Sal.

IV.572. -hund, en. [2.3] (i Bindhund.
YSO.) lænkehund, især m. bibet. : bidsk hund
(der holder fremmede borte olgn.). det er
larligere at pirre ved en Philosophus, end
[staae] mod en Binde-Hxind. Iiolb.Philos.

III.3. Schand.IF.294. i sammenligninger:
vil Nogen komme hende for nær . . er
hun værre end en Bmdehund.Blich.II.441.
Det er ligesom Bindehunde. De kan være
Kælenskaben selv, naar de gaar løse,

men saa langt Lænken rækker, sætter de
Tænderne i alt, hvad der kommer dem nær.
Hørup.II.61. rf. : (hans) Rolle som Binde-
hund for det Salomonske Hjem.Powi.iP.IJ.
117.

II
(spøg., dagl., især dial.; jf. Skildvagt

olgn. udtr. i sa. bet.) om ekskrementer (paa
et fortov olgn.). Feilb. -jæm, et. [4.3] (nu
næppe br.) d. s. s. I. Anker 2.1, Moth.B
174. VSO.
Bindeke, en. se Bindike.
Binde-kraft, en. [4.i] d. s. s. -evne.

VSO. Haandv.57. Saandgern.51.
Bindel, et. se Bændel.
CP Binde-led, et. [5] (overf.) forbin-

dende led; mellemled. Begivenhederne frem-
stilles . . i en hurtig Henkastelse af Ho-
vedpuncterne, medens der glides hen over
Bindeleddene.flei5.Pros.J7.5i5. den Per-
son, som saaledes har været Bindeleddet
imellem os, er os begge dyrebar.i^ans.i^JK.
120. Ephes.4.16(1907;1819: Forbindelsens
Led^. Bindelse, en. {vbs. til binde;
ænyd. d. s.; nu kun dial.) især til binde 4:.t:

forstoppelse (Jf.
II. Bindselj. Apot.(1791).

263. Feilb. Binde-maskine, en. [3.i]

(landbr.) (meje)maskine til binding af sæd,
LandbO.1.278. -middel, et. 1) [4.i] om
klæbrigt stof olgn. VSO. Lim, Klister eller an-
det Bindemiddel.Xe^e&.IJ.6 7. overf. (jf. bin-
de 5^: Begeistringen for Oehlenschlåger .

.

dannede et godt Bindemiddel imellem os.

Bauch.MfB.294. 2) [4.2] f stoppemiddel.

binden-, se brnnen-.

Binde-naal, en. [3.3] (fisk.) naal til

filering af net; filernaal. Moth.B174. Schel-
ler.MarO. -nag^le, en. [4.3] nagle til

sammenføjning af tømmer. VSO. MO.
-Iiiøg^le, en. [6.4] (sj.) om kirkens nøgle-
magt. VSO. -ord, et. [4.4] (gram.) ord (som
og, men, at, naar ofl.), der forbinder sætninger
eU. sætningsdele; konjunktion (jf. Bindings-
ord;. vAph.(1764). VSO. Bask.FS.Fort.33.

10 sideordnende (koordinerende) Bindeord.
Mikkels. SproglS. 73. underordnende (sub-
ordinerende) Bindeord, smst. jf.: Binde-
ordet i deres Misforstaaelse er at de elske
hma.nden.Kierk.VI.393. -pind, en. [3«3]

(dial.) strikkepind. VSO. Thyreg.UdvFort.
11.356.

Binder, en. fit. -e. person ell. ting,
som binder. 1) (landbr.) til binde 3.1 (om
binding af sæd). 1.l) om person. vAph.

^ (1764). VSO. LandmB.1.628. AarbFrborg.
1918.158. 1.2) bindemaskine; selvbinder
fwods. Aflægger i;. Saa holdt „Aflæggerne"
deres Indtog, Maskiner, som skærer Kor-
net af og lægger det i Neg. Senere kom
„Binderne"; de besørger det hele. Høst-
folkene har kun at piUe Negene sammen.
PoVlsl906.4.sp.l. 2) (jy.) til binde 3.3: per-
son, der udfører (og lever af) strikkearbejde,

Thyreg.TJdvFort.II.356. 3) til binde 3.4;

30 især i ssgr.: Børsten-, Fad-, Kransbinder
osv.

II
spec. (gart.) person, der udfører bin-

deri (s. d.).jf. Binderske. BerlTid.yul903.
M.2Till.3.sp.6. 4) {fra ty. binder; bygn)
til binde 4.3. 4.l) bjælke, der forbinder og
støtter tømmeret i et tag; binderbjælke.
Sal.II.1112. 4.2) sten, der ligger paa tværs
og (næsten) naar igennem muren (mods.
Løberj. Gnudtzm.Husb.32. en Række Sten
i en Bygning (et „Skifte") føjes saaledes

40 sammen, at to eller flere Sten lægges paa
langs og dernæst een paa tværs (to „Lø-
bere" og een „Binder"').Købke.Kirkebygn.^
41. Binder-bjælke, en. (bygn.) d.s.s.

Binder 4.1. MøllH.I.185.
Binde-reb, et. [2.i] vAph.(1764). \\ spec.

(dial.) om reb til tækning. Skovrøy.Fort.169.

-rem, en. [2.i] om skorem. Moth.Bl 74. MO.
||

[3.1] rem til sammenføjning af (sprængte)
drivremme. Sag.1.470. Binderi, et. vbs.

^til binde, især (gart.) til binde 3.4: deko-
rativ s ammenstilling afafskaarne blom-
ster olgn. (jf. Binder 3, Binderske^. Havebr
L.^83. Binde-rim, et. 1) [4.4] (æstet.)

rim, der fremkommer ved, at et ord inde i

linien rimer paa slutningsordet. Becke.Vers-
lære.150. 2) [6.3] f d. s. s. -vers. VSO. -rot-
ting, en. [3.4] tyndt spanskrør til kurve-

fletmng olgn. Hage.^660. Binderske, en.

(landbr.) til Binder l.i: Aakj.RS.42.
||
(gati.)

60 til Binder 3: BerlTid.-y8l906.M.3Till.3.sp.6.

Binde-rune, en. [4.4] (sprogv.) runetegn,

bestaaende af to ell. flere sammenslyngede
runer (især med een fælles hovedstav af alm.
længde; mods. Samstavsrune^. NMPet.Afh.
III. 392. Wim.Run.I.xxxvi. ofte m. bet.

af lønrune, tryllerune, ell. opfattet som: rune,
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30

der binder (se binde 6.4 og 2.2). *Runer
har jeg aldrig lært,

| Og mindre Binde-
runer, disse Hexetegn.0eRJ.mZ.554. *Nu
dog lyder Hejmdals Lur,

|
Sprænger hver

enFængselsmur, |
AUe Binderuner. GrwwcZ^w.

PS.VI1.229. Købke. Om Runerne i Norden.
(1879). 46. -saal, en. se Bindsaal. -slips,
et. [l.i] Hjemmet.l906.590.sp.3. -stans,
en. 1) [1.2 ell. 2.i] (fynsk.) kessetræ. MDL.
MøllH.1.180. 2) [2.3] (1. br.) stang (i stal- lo

den), hvortil et kreaturs lænke ell. klove er

fastgjort, ovre fra Nøsset hørtes det af

og til, naar en Ko rykkede Lænken op
langsBindestangen.JFJens.£rFJ05.-sten,
en. 1) [2,3] (jy.) sten (uden for døren), hvor-

ved en hest kan bindes. JPJac.1.8. JakKnu.
JM.8. 2) [4.3] (bygn.; nu næppe br.) støtte-

sten for enden af en bro ell. hvælving, til at

modstaa buens tryk. vAph.(1759). jf. MO.
-streg, en. [4.4] (gram.) d. s. s. -tegn. (Kalk. 20

V.99).vSO. MO. e. alm., især om tegn mellem
to (efter)navne (fx. Paludan-Miiller olgn.).

-stue, en. [3.3] om (de tidligere i Jylland
alm.) sammenkomster, hvor man samledes

for at „binde" i fællesskab (og samtidig for-
kortede tiden ved forsk, underholdning). JBlich.

VA.157. E Bindstouw (0: bindestuen).sa.

(bogtitel.1842). Feilb.BL.lll. -tegn, et.

[4.4] (gram.) streg (især ved linieskifte), der
betegner, at to ord(dele) hører sammen; binde-

streg; hyphen. VSO. tænk Dig altsaa af et

sammensat Ord det første Ord og Binde-
tegnet.Kierk.IX.291. Selmar.^27. Mikkels.
SproglS.127. overf. (sj.): bindeled. Grundtv.
SS.IV.166. -traad, en. [4.8] jcerntraad
til sammenbinding af dele, der skal loddes

olgn. SaUIII.250. -trflje, en. [3.3] (jy.)
strikket trøje, om Halsen et større Klæde
. . foran stoppet iad under en grøn Bind-
trø\e.Blich.IV.223. TroelsL.IV.87. || om 40

„uldtrøje, man strikker på" (mods. bunden
trøje). Feilb. -t«J, et. [3.3] (nu hm dial.)

strikketøj. (Kalk.V.99). ('^ttwj tog sit Binde-
tøj frem.Ing.EM.II.146. Feilb. -Ters, et.

[6.3] (nu 1. br.) vers i et bindebrev (jf. -rim
2). Moth.B174. VSO. jf.DagNyh.^Vxl913.
3Till.3.sp.3. -Tæv, et. [4.8] (anat.) væv,
som liolder organerne sammen. Panum.64.
jf. ('wed.j.-Bindevævsbetændelse.smsi
-serme, et. [2.i ell. 3.i] (nu kun dial.) over- 50

træksærme (især brugt af kvinder, der binder
korn). (Kalk.I.203). JVJens.HF.155. Feilb.
-økse, en. se Bindøkse.

03 Bind-foder, et. [4.i] pergament-,
papirblade olgn. som indlæg i et bogbind, i

stedet for pap ell. træ. man (fandt) i Stads-
biblioteket i Angers . . som Bindfoder om
et Haandskrift . . fire Pergamentblade (af)
Saxos Danmarkshistorie. VilhAnd.Erasm.I.
60. -liage, en. se Bindehage. -hnnd, m
en. se Bindehund.
bindig, adj. [ibendi] (fra ty. bindig)

1) (væv.) i ssgr., der betegner den maade,
hvorpaa traadene (i vævede tøjer) er flettet

i hinanden, fx. firebindigt tøj, tøj, i hvilket

kædetraaden gaar over (dækker) hver 4. islæt-

traad (jf. binde 2.1, Binding 2.2j. VæverB.
16. 2) om tømmer: sammenføjet pad
en saadan maade, at stykkernes ene flade
kommer i samme plan (jf. binde 4.8, Bin-
ding 8.2). Wagn.Tekn.536.
Bindike, en. [^hen'dga, -igs] (ogs. Bin-

deke (TroelsL.UV.205) ofl.). flt. -r. (ænvd.
d. s., jf. SV. dial. binnika; fra mnt. binde-
ken, dim. til binde, bind) 1) (foræld.) baand
til pynt; især: kvindes hovedbaand

;

(borgerligt) brudesmykke.Bendi'k.eiMoth.
B179. Bændike: VSO. Disse Bindiker
laa vistnok ned paa Haaret som et Baand,
men de blev . . bredere og bredere, og
rejste sig sluttelig op som en Kvajxs.Troels
L.X.165. Tidsskr.f.Kunstindustri.1889.38.jf

:

(hun havde) heftet sit . . Haar op under en
sømmelig BinåikehvLe.HFEw.Fort.8. 2)

(jy.; gldgs.) især i flt. om alle slags smaa-
ting, klædningsstykker olgn. ; ogs. om gemme
(skuffe, æske osv.). Benneke.ilfDi. Feilb.

Binding, en. ['beneq] (sj. (som rent
vbs.) skrevet Bindning. ArchivSøvæsen.I.149).

flt. -er. (ænyd. d. s.) vbs. til binde; især:

I) til binde 2.i.
|| (1. br.) konkr. om det,

hvormed man binder. Gæst kappede Grene
af . . lagde dem tilrette i Gaflen hvor
Reden skulde være, gjorde dem fast med
en Binding af Kaprifoliestængler.J'FJens.
NG.116. 2) til binde 3. 2.1) (landbr.) til

binde 3.i. Mejemaskiner med automatisk
Binding.LaTCdfeO.JJI.540. 2.2) til binde 3.3.

II
(dial.) om strikning: Konen spandt i Al-

mindelighed om Mandagen den Uld, som
forbrugtes om Ugen til Binåmg.Feilb.BL.
111.

II
(væv.) om vævning. VæverB.4. || mere

konkr. (væv.), især i flt. om de steder, hvor
kædetraadene gaar under islættraadeneell. om-
vendt; sammenføjning; sammenknyt-
ning. VæverB.16. jf.(om strikning): gaa op
i bindingen-J^eiUft. 2.3) t9 til binde 3.1 ell. 4

(om blomsterbinding): VortBj.IV2.49. 3)
til binde 4. 3.i) (fagl.) til binde 4.1, om
sammenklæbende stoffer olgn. ArchivSøvæsen.
1.149. Sandet (i cementmørtel) bevirker . . en
nogetmindre hurtigBinding.GrnMdføw.ffMsfe.
24. 3.2) (bygn.) til binde 4.3; især konkr. |{ om
det sted, hvor tømmeret er sammenføjet : Den-
ne Tømmerstok er afraadnet i Bindingen.
VSO. MO .

II
sammenføjede tømmer-

stokke i ell. til en mur (af bindingsværk).
Som en binding (1871: Bindingsværk^ af

træ, der er sammenbunden tU en byg-
ning, ikke kand skilles ad, naar den end
rystes.Sir.22.19(Chr.VI). (en længe) med
kroget Egetræes Bmdmg.Pont.UÉ.ll. TH
højre . . et Par Huse: et gult med brune
Bindinger, det andet hvidt med røde.

VilhAnd.HS.340. \\
(nu dial.) d. s. s. Bind

VSO. Feilb.BL.37. KlBerntsen.Æ.1.5.1.

199. AarbFrborg.1918.18.
|j

(sj.) om dæm-
ninger ved mølledam. Mølledammen var
stegen højt, men Bindingerne holdt. Hju-
let stod midt i Strømmen næsten begravet
af \and.JVJens.FD.101. 4) til binde 6.

4.1) til binde 6.3. || O (1. br.) indskræn-
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hende bestemmelse. EBrand.fPoU^/elBlS.
lO.sp.2). 4.2) (kem.) til binde 6.4. Binding
af frit Kvæ\stoi.LandmB.L35. f Bin-
dings-ord, et. [3] (jf. binde 4.4; gram.)
d. s. s. Bindeord. Conjunctio eller Bin-
åings-6Tå.Høysg.AG.19. -værlt, et. [3.2]

(ænyd. d. s.; bygn.) 1) konstruktion af sam-
menføjede tømmerstokke (bindinger) i en mur
(nu ogs. om lign. konstruktion af jærnbe-
ton. Sal.^III.252). Mig forekom det . . som
om jeg saae det velordnede Bindings-
værk til et Huus, hvilket Tømmerman-
den havde opreist, inden Muurmesteren
endnu kunde . . udfylde Aabningerne.OeR
Øen.(1824).III.109. Bindingsværk('CAr. VI:
binding^ af Træ, der er sammenføiet til

en Bygning. Sir. ^5. i 9. Schand.TF. 1.155.
Crnudtzm.Husb.144. 2) (om bygningsmaade,
mods. Grundmur^ bindingsværk (i) med
indmurede mursten osv. Borgerne skulde
• • bygge et Steenhuus ud til Gaden, eller

et af Biaåhigsverk.Holb.DH.II.200. en
faldefærdig Bindingsværks hænge.HCAnd.
IV.250. vi Mennesker ere i Sammen-
ligning (med „aands-mennesket") som Bin-
dingsværk i Sammenligning med Grund-
muur, saa løst og svagt bygte.jKerfc.X7F.
196.

II
undertiden om bygning, hus af bin-

dingsværk. Moth.B176. de fleste (huse)

vare Bmåmgs\ddvk.HCAnd.Y.122.
Bind-krsemmer, en. [3] (jy.) uld-

kræmmer. I det samme kom en Bind-
kræmmer ind ad Gaardsledet.J.aly.PA.i48.

t -lap, en. [2.i] (læder)lap til at lægge
over et hul (i en vandslange olgn.). jf. -skrue.
V80. -løs, adj. [4.i] (sj.) om bog olgn.:

som mangler bind. Molb. (M.O.). -naje,
V. se benaje. -saal, en. (ogs. Bindesaal:

OpfB.UI.323. BensaaUPFaber.SK.29. Sko-
magb.31). [efter ty. binn(en)sohle, af bin-
nen- (s. d.); jf. benaje; sko!) den indre
saal (i fodtøj), hvortil overlæderet fastgøres.

Bindsaale. VSO. MO. Bundlæderet be-
staar af . . Bindsaalen (Bensaalen), Yder-
saalen, Mellemsaalen.<SA;oma5'6.Si. jf.Binå-
saalelæåer.Hallager.81. VareL.^83. -sa-
lat, en. {efter ty. bindsalat; gart, kog.)

en slags havesalat (Lactuca sativa L.), hvis
blade maa bindes samman, for at de inderste

kan blive blege og skøre. Olufs.(MO.). Bind-
salat eller Romersk Salat MentzO. PI. 169.
Const.Kogeb.192.

I. Bindsel, et ell. f en (Moth.Bl76).
[iben's(8)l] bindsel (d. v. s. bindselj. Eøysg.
Aa.36. best. f. binds(e)let; ftt. bindsier.

{ænyd. og fsv. d. s.; jf. mnt. bintsel; afl.

a/" binde; sml. Bændsel) 1) baand, reb,
sejlgarn olgn. til at binde med. I.l) (nu
kun dial) i alm. Moth.B176. hun klippede
Bindselet over, der sammenholdt Blom-
sterne.jBKc^i.III.659. Etlar.SB.293. Feilb.

Thorsen. 1.2) (jf. binde 2.3; landbr. ell. dial.)

reb, hvormed kreaturer bindes (især i stal-

den). (jf.Kalk.V.99). ZakNiels.K.24. Kvæ-
get muntrer sig i Marken, naar Binds-
lerne løsnes og det slipper ud om For-

aaret.Skjoldb.KII.142. LandbO.I.280. 1.3)

(jf. binde 3.1 ; ^, nu næppe br.) tov, der
lægges om tovender, der skal holdes sammen;
bændsel (jf. bindsle^. Funch.MarO.1.9.
2) t d. s. s. Bind 2. 2.1) d. s. s. Bind 2.1

;

* talem. have bindsel for øjnene olgn.

Hvem der dog kunde rive Bindslet fra
(den blinde skæbnes) Øine.Grundtv.PS.IV.
572. Blich.JohGray.51. 2.2) d. s. s. Bind 2.2;

10 om forbinding : VSO. (han) skyndte sig
at lægge et Bindsel om sin Vens Saar.
Oehl.EB.109. sa.ErS.353.

\\
(sj.) m. overgang

til vbs. (jf. II. Bindselj; dette første Bindsel
(o: forbindingen af navlesnoren) skeer 3 tU
4 fingerbred fra Barnets ]!ia\\e.Buchw.JS.
(1725).42.

II. Bindsel, en. ['ben's(8)l] bindsel
(d. V. s. hindse\).Høysg.AG.36. uden ftt.

{ænyd. d.s.; egl. sa. ord som Bindelse; nu
20 kun dial.) vbs. til binde, især til binde 4.2:

d. s. s. Bindelse. Moth.B176. Apot.(1791).
263. Midler til at befordre Fordøielsen .

.

at forekomme Bmdsel.Tode.ST.I.147. VSO.
MO. Levin.(sjæll.).

t Bind-skme, en. [2.i] skrue, hvormed
et bind (spec. en lap om en sprøjteslange)
fæstes, (jf. -lap;. VSO. Regl.^ia8i8.§32.
bindsle, v. [ibensla] -ede. {af I. Bind-

sel; ^, 1. br) bindsle sammen, sammen-
30 knytte (tovender) med bindsel ('l.s;; bændsle

(sammen). TeknMarO.
O bind-stærk, adj. [4.i] om et skrift:

som bestaar af mange (og store) bind. jeg
slutter det første Bind af et Tidsskrift,

som . . ikke tegner til at blive bindstærkt.
Grundtv.DV.l.xi. MO. nu især: (overdre-

vent) omfangsrig og stor; „svær"; „tyk"
(uden egl. tanke paa bindenes antal). Helt-
inden . . har selv i bindstærke Livserin-

40 dringer skildret sig og sine Omgivelser.
Brandes.III.712. Drachm.F.I.ii.
Bindt, et. [ben'd] ftt. -er. {fra nt, jf.

fris. bynt i sa. bet., holl. bint, forbindelses-

bjælke, samt mnt. bint, ty. bind, fed (garn);
sa. ord som ty. binde; besl. m. Bind; jf.
Bindøkse; bygn.) d. s. s. Bind 5.2. Et Spær-
fag (paa et tag) med Hanebjælke og øvrige
mulige Forbindelsesdele imellem Spærene
kaldes et Bindt.Gnudtzm.Husb.153. Sal.

50 XVII.128.
Bind-trerje, en. se Bindetrøje, -ekse,

en. (ogs. Benøkse: Funch.MarO.1.44. Binde-
økse: J^'rGrrMwdfø.iZ^.^i;. {glda. d. s.; efter

mnt. bintexe (hty. bindaxtj; jf. Bindt)
større, kortægget (tømmermands)økse ; smal-

økse. VSO. Wagn.Tekn.499.
Bing, en ell. (jy.) et (Skjoldb.KH.113).

[beii'] 0. -e ell. -er (Olufs.NyOec.I.146. Har-
boe.MarO.48). {glda. d. s., oldn. bingr, af-

60 delt rum; jf. no. binge, gødningsrum, sv.

binge, dynge (af korn olgn.); besl. m. Bunke;
foræld, og dial.) 1) kasse ell. kiste til op-
bevaring af mel, korn olgn. *her, hvor de
(o: kvinder) kun Støb og Malt

|
Og Meel-

Bing har at Taade.Wadsk.Brudev.I.)(3<'.

*uden 01 i Tønde, Mel i Bing,
|
Er Skjal-
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den, fast som Helten, ingen Ting.Grundtv.
PS.IV.483. MøllH.I.183. Kvæmd. Feilb.

2) (1. br.) afdelt rum ell. aflukke paa et

pakloft, i en skibslast olgn. VSO.jf. MDL.
Il (foræld.) forraadshus. TroelsL.XII.115. i

3a. 6ef.; Binghus.swsf.JI.56.
Bing^el, en. [ibeii,'(9)l] {ænyd. d. s.; fra

ty. bingel(kraut), se Bingelurt; maaske besl.

m. Bynke ; nu kun i ssgr.) ^ d. s. s. Bingel-
urt. MotkBlSl. Viborg.Pl.(1793).200. Bm-

f
el-hvede, en. 2( (1. br.) dværghvede,
riticum sativum tenax compactum. Landm

B.III.66. -urt, en. {efter ty. bingelkraut)

2( slægt af vortemælkfamilien, Mercurialis
perennis L. JTusch.146. Lange.Flora.715.
en Klynge Bengelurte r.Fleuron.D TN.31

.

binneje, v. se benaje.
binnen-, i ssgr. [iben(8)n-] (fra nt. ell.

holl. binnen (ty. binnen^, inden for, jf.
Bindsaal; egl. smsat, jf. be- og inden) ^
om hvad der er inden for noget andet;

indre-; inder-, -fald, et. inderfald (til

fokkefald). SøLex.(1808). Scheller.MarO.

-Itlyver, en. (IBindenklyver. VSO. SøLex.
(1808).). klyversejl (paa fuldrigger) inden

for klyveren. Lundb.lOl.
Bi-nyre, en. [II.2] (anat.) organ, som

ligger oven for nyren (glandula suprarena-
lis). Anat.(1840).II.460. Panum.64. -næ-
ring, en. [II.2] (nu 1. br.) bierhverv; bibe-

skæftigelse. Nyerup.Levnet.4. Havebruget er
, . en af Binæringerne for Landbruget.
LandmB.III.178.
Biograf, en. [bio'gra'f] flt. -er. {af gr.

biågraphos; af bios, liv, og gråphos, se

grafisk) 1) G) forfatter af en biografi;
Tevnedsskildrer. (vi læser) at de tvende
af (Jesu) Biographer ei engang henhøre
tU de apostoliske Øievidner. Grundtv.Udv.
IV.411. Poul MøUers seneste Biograf Vilh.
AndeTsen.PHans.IILl66. 2)(nydann.; dagl.)

forkortet for Biografteater. Rag.1.472. *Bø-

fer ej kendes — ei heller Skribenter.
|

Biografen sin Viaen man henter.Jo^s
Dam.H.35. CP biog^rafere, v. [-grB'fe'ra]

-ede. {dannet a/" Biografi) give en levneds-
skildring (biografi) af. (Schack Staffeldt er

blevet) biograferet og skildret af Molbech.
Brandes. 1. 308. Biografi, en. [-gr^'fi']

flt. -er. 1) fremstilling af en persons liv og
virksomhed; levnedsskildring. FrSneed.I.
377. En egen Slags Biografi er Autobio-
grafien eller Selvskildringen. Sa/.^'JIZ.^59.

2) (1. br.) videnskab, som behandler (kendte)
personers levned ; personalhistorie. JulPet.
L. V. jf. : Materie til Biographie eller Lev-
nets Beskrivelser er alleene det, som er
rart, extvaoTåinaire. Holb.Ep.II.316. bio-
grafisk, adj. [-igra'fis^l adj. til Biografi.
JBaden.FrO. Brandes.XIIL502. Dansk bio-
grafisk hexikon. (bogtitel.l887/f.). Bio-
graf-teater, et. teater med levende bil-

Uder; billedteater (jf. Biograf 2). Houmark.
BB.43.

CP Biolog, en. [bioilo-'q] flt. -er. {dan-
net af Biologi) person (videnskabsmand),

Rentrykt »/i 192«

der studerer biologi. Sal?III.260. GJ

Biologi, en. [-loigi'] {af ty. biologie
(dannet 1802); egl.: læren om livet, jf. Bio-
graf og Logik) læren om (de) livsfænome-
ner (der kan efterforskes ved naturvidenska-
bens metoder); spec. læren om planters og
dyrs livsførelse. BasmNiels.LP.277.Hø/fd.
Psyk.''34. C3 biologisk, adj. [->lo-'qis^]

adj. til Biologi. En saakaldet biologisk

10 Station er oprettet for at undersøge alle

de i Forbindelse med Fiskerierne staaende
Forhold paa det naturvidenskabelige Om-
xaaåe.Frem.DN.147.

EP Bi-omstændighed, en. [n.2]

Eahb.Tilsk.1792.450. (sagen) var oplyst i

Retten med alle Biomstændigheder. (roM-
schm.NSM.1.43. Der er endnu en lille Bi-
omstændighed, som er værd at tage med.
Ingen af disse Folk, som her vover Livet

20 . • har været i Seng den sidste ^at.Drachm.
LK.lOl. -ord, et. [11.2] {ænyd. d. s. (VSO.
DGrammat. III. 167); efter ty. beiwort;
gram.) I) ord, der (syntaktisk) er underord-
net et andet (mods. Hovedord/ t .1) f adjektiv,

(han vilde) aldrig taale det af den bleg-
næbbede, suurøiede Skifting— to Bi-Ord,
som Herr Schliker med megen Grund
kunde hentyde paa sin Ferson.Etv.VI.147.
Bahb.Tilsk.1792.726. 1.2) ord, der (som an-

30 givelse af sted, tid, maade, grad olgn.) knyt-

tes som et underordnet sætningsled til et

verbum, adjektiv ell. et andet biord (sj. til

et navneord); adverbium. Bask.FS.Fort.33.
Mikkels.SproglS.35. 2) (nu næppe br.) afled-

ningsendelse (suffiks) olgn. (mods. sammen-
sætningens første led, hovedordet). VSO. i

Sammensætningen Veninde (er) Ven Ho-
vedordet, inde derimod Biordet.Bei6.Pros.
VIII.389. -person, en. [n.2] især (æstet.)

40 om person i fortælling, skuespil osv.: i det
nyere Drama søger (man) at undgaae den
hyppige Sceneforandring og det store An-
tal Bipersoner. IIeib.Pros.IV.393. Brandes.
III.338. jf: Handelsstandens Bipersoner.
Hag.^316. -pest, en. [I] sygdom blandt biers

yngel. Bipesten (raadden Ynge\).LandbO.
1.284. Biavl.162. -pibe, en. [I] apparat
til frembringelse af røg, brugt under arbejde

med bier. Biavl.57. -planet, en. [lt.2]

50 (astr.) himmellegeme, der bevæger sig om en

flanet; drabant; maane. Kaalund.142. Sal.

1.1121. f-post, en. [n.2] post til afsides lig-

gende sted. (Kalk.V.99). vAph.(1764). VSO.
MO. -produkt, et. [IL2] Kobbervitriol
. . fremstilles i Almindelighed som Bipro-
dukt i Bjergværker, der oparbejde kob-
berholdige Ma\me.VareL.^580. Blandt Sko-
vens Biprodukter indtager Træernes Bark
en meget fremragende Pl&ds.OpfB.''III.57.

60 Sal.I.209. -regnbue, en. [n.2i (fagl.) en

i farverne svagere regnbue ved siden af den
egentlige. MO. Sal.XIV.980. -ret, en. [n.2]

(ænyd. d. s.; efter ty. beigericht; især kog.)

mellemret; ogs.: dessert, et Fad Karusser,
en Mandel-Terte, foruden adskillige smaa
Biretter.Holb. Vgs.II.3. FrkJ.Kogeb.33.

44
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Birsine-9 * ssgr. se Begine-.
I. Birk, en. [hirg] flt. -e (Moth.BlSl.

MO. AWSolm.SD.5)° ell. (1. brJ -er (Kalk.
1.204. Suhm.II.216. VSO. Rørd.GK.UI.82)
ell. fd.s. (Suhm.I.136). {ænyd. d. s., no. bjerk,
SV. bjork, oldn. bJ9rk, eng. birch, ty. birke;

jf. sanskr. bhurja-, en art birk; oprindelse

uvis
II

i talespr. bruges alm. Birketræ) S( et

træ med hvidlig bark, Betula L., især B.
alba L. JTusch.35. *Den bøjelige Birk.
Holb.Mp8.17. *De hvide Birker.Staffeldt.38.
Birken med det lette, glitrende Løv, der
er som et rislende Kildevæld, Birken med
de hvide Stammer.-BaMfI.Gjfir.i53. *Birken
bøjer sit Hoved,

|
sænker det tyst og træt,—

I
Birken er af en elskelig,

|
fin og for-

horgenÆt.E:Ahlmann.'UL.74.(koll.:)B'kYds^n-
ter, bevoksede med Fyr, Ege og Birk.
Drachm.VS.17. || om veddet: Bøg, Birk og
El bruges især til at hrænde.IIallager.33.
møbler af birk

\ jf. den liden Birke -Ki-
ste med ExempU. af Christ. III Hist. Gram.
Breve.197.

II. Birk, et. [hirg] flt. -er. (glda. biærk,
birk (herfra vistnok mnt. berch^; særligt

dansk ord; vistnok dannet a/" Birkeret; jur.)

navn paa visse retskredse; opr. et fra her-

rederne udskilt omraade med sit særlige ting

(jf. Birkeretj, nu om en med herrederne
ganske sideordnet rets- og underøvrigheds-
kreds, de Vidner, som til Grevernis og
Friherrernis Birker blive førie.DL.l—5—
20. Holb.DNB.675. Lov''^U18SO.§l. Her er
ingen Lov og Ret i Birket. Schand.F.263.
nordre og søndre birk i Kbh.'s amt

\

birke, v. ['bir^a] -ede. (sløjd-udtryk)
give (spanskrør) udseende som birke-
grene. Haandgern.3Sl.
Birke-, i ssgr. f'f Birk-, se u. Birke-

oliej af I. ell. II. Birk. -bark, en. [I]

Eolb.Intr.11.20. VareL.'83. -betjent, en.
[II] (jur.) Lov^^U1850.§l. 8aUIII.275.
-dommer, en. [II] (jf -iogeå).DL.l—6—
11. Om Folk bar sig saadan ad. . .paa Lan-
det, dømte Birke-Dommeren dem virkelig
til at være gaVi.Holb.HP.1.2. det er haardt
at være Birkedommer, naar man har sin
Kone tilAmtmand.J2osfr.Æ;i^.II.5. Sal.VIII.
841.

II birkedommeren bag spejlet,
(nu sj., spøg.; jf u. -fogedj om (birke)riset.

Winth.VIII.245. -ejer, en. [II] (foræld.,
1. br.) d. s. s. -patron. KofodA.LovHist.II.365.
-foged, en. [II] (foræld.) birkedommer. DL.
1—5—17. Holb.Paars.277. Etlar.GH.II.105.

II t (ved ordspil m. I. Birk
;
j/".«. -dommer^ om

(birke)ris: nu kommer birkefogden. itfo^A.

B182. VSO.jf. : Birkefogden rider til rumpe
herredsting, og spør om GI. jammer er
hiemme.Moth.B182. -fred, en. [II] (foræld.)

1) (den ved særlige straffebestemmelser skær-
mede) fred i et birk

(jf. Byfred). KofodA.
LQvHist.II.362. 8aV111.273. \\ om selve om-
raadet for denne fred (birket). VSO. 2) brud
paa denne fred. (Kalk.). SaUIlI.274. -fri-
hed, en. [II] (foræld.) d. s. s. -ret 2. (Kalk.
I*.35). KofodA.LovHist.II.363. Sal.UII.274.

-fnldmægtig, en. [II] fuldmægtig paa et

birkekontor. StadfæstelseNr.34^yil902. -her-
re, en. [II] (foræld.) d. s. s. -patron. Stampe.
1.15. -kontor, et. [II] Schand.SF.258..
-kost, en. [I] kost af birkeris (1). vAph.
(1764). VSO. MO. AarbFrborg.1918.29.
-lange, en. [I] {efter no.; navnet, fordi
fiskens farve minder om birkebark) J/t en
til torskene hørende fisk, Molva byrkelange

10 Walbaum. BøvP.IIL563. jf. Krøyer.II.167,
Sal.XVII.577. -maaler, en. [I] (zool.) Am-
phidasis betularia. BøvP.I.450. f -mand,
en. [II] især i flt, om mænd, der hører under
et birk. (Kalk.I.212). DL.1—18—1. -mus,
en.

_
[I] (zool.) en art springmus; buskmus;

Sminthus subtilis. Frem.DN.455. -olie, en.
[I] olie, der udvindes af birkebark. SaVIII.
275. Birkolie. Apot.(1791).24. -patron,
en. [II] (foræld.) indehaver af birkeret (2),

20 jf -ejer, -herre. Birke-Patronen til Asdal
Birk.Stam2}e.I.233. SaUIII.275. -ret, en.
{glda. biærkeræt i bet. l(Ltmd.0rdb.l5) og
2(Kalk.I.212), fsv. biarkoa ratter, oldn.

bjarkeyjarréttr; første del er Biårko („Bir-
keø", latiniseret Bircaj, opr. snarest Biarko
(nu : Bjorkonj i Målaren, en vigtig handels-
plads; Birkeret betyder da vistnok opr. : stads-

ret, byret (o: handelsret); derefter: ret, der
indtager en særstilling; heraf er da sand-

30 synligvis ordet II. Birk dannet; jur.; foræld^
1) retsbestemmelser gældende i et birk; spec,

(om middelalderlige forhold): stadsret. Ko-
fodA.LovHist.II.352. PJJørg.R.122. 2) ret

til at have birk paa sit gods og beskikke birke-

betjentene; birkefrihed; birkerettighed. Min
Skr.^^/iol851. 3) domstolen i et birk. Moth.
B183. Holb.DNB.521. henlegge (jordegods)
under Bidstrup Birkeret.Stampe.1.14. At
stævnes til Birkeretten. F/SO. -rettig-

40 hed, en. [II] (jur., foræld.) d. s. s. -ret 2.

Sædegaardene med JurePatronatus, Birke-
rettighed (osv.). DL.5—2—63. -ris, et. [I] 1)

(især i flt.) om tynde birkegrene. VSO. Hauch.
V.343. 2) et bundt birkekviste til at piske
med. VSO. et anseeligt Birkeriis, hvoraf
hun ikke saa sjelden gjorde Brug under
høie Skrig af den, som Straffen rammede.
Hauch.MfB.16. Man pisker (flødeskum)
bedst med et fint Birkeris, som er gan-

50 ske tørt og kolåt.Const.Kogeb.210.
Birkes, et. se Berkes.
Birke-saft , en. [I] spec. d. s. s. -vin.

Fleischer.S.108. MO. -skriver, en. [II]

embedsmand, der besørger retsskriverforret-

ningerne i et birk. DL.l—5—18. LovNr.70^^/3

1893.§1. SaUin.276. -ting, et. [II] (jur.)

Landsting, Byeting, Birketing, Herrets-
ting, eller anden 'Ret.DL.l—11—4. Stampe.
1.65. SaUIII.276. -tjeneste, en. [II]

60 (sj.) birkedommers embedsgerning. Blich.IIL
223. -tjære, en. [I] tjære, der (i Busland)
fremstilles af birkebark og birkeved. SaVIII.
276. -træ, et. [I] d. s. s. L Birk. (Kalk.V.
100). VSO. Hauch.1.52. *er der lidt for
Pynteligt ved Gosserne dér:

|
det kom-

mer af de nysselige Birketræ'r.jBicJ^.J.5.
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Il
om veddet: den polerede Birketræs Sofa.

Schand.F.142. -Tand, et. [I] (nu næppe
br.) d.s.s. -saft, -vm.Moth.Bl82. Apot.(1791).

24. -Tin, en. [I] saft, der udtappes af
birketræer og bruges til at drikke (frisk ell.

tilberedt), jf. -saft, -vand. Bahb.Tilsk.1797.
587. VareL.^84.

Bi-rod, en. [II.2] (bot.) Birødderne,
der udgaa som Forgreninger fra Hoved-
roden eller, som hos Sædarterne, tUlige
fra Stængelen.LandmB.1.36. Warm.Bot.24.
-rolle, en. [II.2] i Vaudevillen kan Bi-
rollerne spilles af blot naturlige Talenter.
Eeib.ProsrVI.64.
Birtings-bad, et. [ibirteiiS|ba8] (glda.

d. s., af oldn. birtingr, egl.:° den lysende (jf.
bjærtj, ogs. sværdnavn (jf. DgF.lII.776.lV.
706), samt I. Bad 4; poet., foræld.) (blodig)

kamp; blodbad. Falst.Ovid.47. *Bedre os
Freden huer

|
End BiTtingsha.å. Grundtv.

PS.VII.469. *Danskens Vej til Dånevirke
|

Gik igjennem Kugleregn,
|
Gik igjennem

Birtingsbadet.srøsiS^P. *Hvorlunde faldt

Du, unge Grækerstad? . .
|
Hvo laved Dig

det grumme Birtingsbad? 5Kc/i.D.JI. 58.

M. tilknytning til I. Bad 2, om det i kamp
udgydte blod : *I røde Strømme

|
Med Liig,

som svømme
j

I Birtingsbad. OeRi.J.i5.
Ploug.I.107.

Bi-fita^, en. 1) [n.2] (ordet spottes (som
nydann.) i Biehl. Haarkl. 59 (jf. ndf), for-
svares i Sorø Saml. 1. 144; lidt sjældnere end
Biting) især i betragte som, anse for, be-
handle som en bisag olgn. (o: noget, der
kun fortjener ringe opmærksomhed; bagatel).

Moth.S20. Eilsch.Term.36(filos.; forlat.præ-
dicatumj. „en oprigtig . . Kiærlighed (be-

tragter lykkens gaver) som Bisager" . . „Er
det som Honningen eller Voxet; thi jeg
veed ikke at Bien har andre Sager?" .

.

„det ere Ting, som ikke kommer egent-
lig Hoved-Sagen ved . . (det som paa tysk
hedder) 'Nehensache.'' Biehl.IIaarkl.59. smst.

52. Indkomsterne af et Embede anses for
Hovedsagen, og dets Bestyrelse for en Bi-
sag. PAHeib.US. 503. Napoleon , . kunde
være Helt og Keiser, og betragte det at
være Digter som en Bisag, han tog med,
Kierk.VII.345. Brandes.IV.186. 2) [I] (L
br.) CP i best. f., om biavl (som social oj)-

gave). det kgl. Landhusholdningsselskab
avde i mange Aar en Konto tS Under-

støttelse af Bisagen.MøllH.I.177.
Bisam, en. [ibiOsam] (af mlat. bisa-

mum, vist opr. et semitisk ord, der ogs. lig-

ger til grund for Balsam) 1) (1. br.) navn
paa et stærkt lugtende stof; moskus. JBa-
den.FrO.II. SaUIII.282. 2) forkortet for
Bisamskind.VortHj.113.119. 3) (sj.) forkor-
tet /orBisamrotte. Winth.III.226. Bisam-,
i ssgr., især (zool.) a/'Bisam 1; bl. a.: -okse,
en. (urigtigt Bisan-, se ndf.) (zool.) moskus-
okse, Ovibos moschatus Gmelin. SaUIII.282.
(overf, spøg. :) *Min Bisan-Oxe vil Du og-
saa finde,

|
Mnlatten.B:CAnd.X.88. -rotte,

en. (zool.) navn paa moskusrotte (Fiber zi-

bethicus Cuvier) ofl. dyr (jf. Bisam S). BøvP.
11.562. jf.512. -skmd, et. [3] T 67- Bi-
sam 2). VareL.^84.
Bi-sidder, en. [II.l] ['biisea'ar] flt. -e.

(ænyd. bisiddere, jf. ty. beisitzer, samt lat.

as-sessor (se Assessor); især jur.) et (for-
manden) underordnet medlem af en kol-

legialt sammensat ret, styrelse olgn. Holb.
Ep.IV.312. De tvistigheder, som forefalde

10 i laugene, undersøges først af Oldermanden
og h\-siååevn.Q.sa.DNB.738. En Kaptajn er
Anklager, en Løjtnant Forsvarer . . en
Oberst og hans Bisiddere (fælder) den
urokkelige Bom. Brandes.XI.109. Præsi-
denten forhandlede med Rettens Bisiddere.
Rosenkrantz. AS. 133. Sal. UI. 265. III. 285.

II
Landraadet (i TJnterwalden) bestaaer or-

dentlig af 60 Personer, der tredopples i

overordentlige Tilfælde, i det hver tager
20 tvende Bisiddere med sig.Bagges.DV.Xl.

47.
il
overf. De Malere kunde . . gjøre Kon-

Ser og Fyrster til Bisiddere og i Forgrun-
en (o: paa deres billeder) anbringe store

K\mstneTe.Schand.VV.328.
Bisken, en, f et (Moth.B149).[Msq(Q)n]

flt. -er. (ænyd. d. s.; fra ty, bisschen, dim.

af bissen, se H. Bid ; nu næsten kun i Læk-
kerbisken) en (lille) bid; et lille stykke.

*hun deraf (o : af en faareost) til Morgen-
30 Kost

I

VU sig en Bidsken skiære. TFa(Zs&.

Brudev.YI.B4v. *ved ridderligt Bord
|
Jeg

(o: en hund) snapper de Bidskner, som
Herren ei adåer.Oehl.XXIV.302. jf: Fami-
liernesSøndagsbidskenerrKyllingerne,
Lamme-, Kalve- og Oksestegene. TFied.S.Si.

Bi-skole, en. [n.2] (især i Jylland;
efter 1814) midlertidig skole paa landet, hvor
børnene har langt tU hovedskolen. MinSkr.
^161881. 1850 fandtes 338 Biskoler; 1912

40 var AntaUet 26.SaUIII.286.
Biskop, en. [ibisgcoft, ogs. 'besgcn&J flt,

-per. (run. (ærki)biskup, æda. biskup, bi-

skop, oldn. biskup, eng. bishop, ty. bischof,

got. aipiskaiipus, af gr. episkopos, tilsyns-

mand; af skopein (jf. Mikroskop osv.);

jf. Bisp) 1) (foræld.; i tidligere overs, af
Ny Test.) tilsynsmand; aandelig -bog-

ter; især om den første kristne kirkes me-
nighedsforstandere. I vare som vOdfa-

50 rende faar; men ere nu omvendte til eders
sieles Hyrde og Biskop (1819: Tilsyns-
mand).lPet.2.25(Chr.VI). (det bør) en Bi-
skop (1907: Tilsynsmand^ at være ustraf-

te\ig.lTim.3.2. Efter Apostlerne vare næst
udi Værdighed Biskoper eller Presbyteri.
Eolb.Kh.l01. Sal.UII.286. jf: dersom No-
gen begierer et Biskops-Embede ('i907;
en Tilsynsgerning (d. v. s. :) en Gerning som
Menighedsforstander).iriw2.5.i. 2) kirkens

60 (gejstlige) overhoved indenfor et større om-
raacle (et stift). Papias var Biskop tU Hie-
Tapolis.IIolb.Kh.l24. *Den Anden (søn)

kaldte han Axel,
|
Han blev en Biskop

fiom.Oehl.L.1.296. Den unge Mand (o: en
ny præst) . . holder sin Prædiken. „En me-
get god Prædiken" siger Biskoppen, som

M*
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selv var tilstede.Zterfc.XJF.-250. Sandheds-
vidnet Biskop Martensen.smsi..3^3. Ved
Reformationen blev den gamle Bispemagt
afskaffet . . Landsherren blev kaldt øverste
Biskop (summus episcopus), og det kir-

kelige Tilsyn blev overdraget til Super-
intendenter . . men Navnet Biskop kom
straks iBrug igen om de ny Superintenden-
iev.Sal?III.286f. 3) (foræld.) løber i skak-
spil (paa grund af ligheden med en bispe-

hue). (Kalk.I.205). *Træk din Biskop frem.
Jtecke.KM.127. 4) V nordamerikansk finke,
Guiraca cærulea (m. hentydning til bispe-

dragtens violette farve). BøvP.III.272. 5)
Q'/". SV. bischoff, ty. bischof ; m. hentydning
til bispedragtens violette farve; nu 1. &r.) en
blandingsdrik (af rødvin, sukker m. m.).

(jf. Kardinal og biskoppe^. JSneed.IV.274.
Man skiemtede . . sang Viser, drak nye
Skaaler . . Biskop var Yndlingsdrikken.
Suhm.(Bahb.LB.I.34). See her, hvad I skal
have iaften. Kage og Biskop og Smørre^
hrøå.Hrz. V.285. „Keflner, — to Biskopper
paalsl" „S'gerne!" . .Et Øjeblik efter stod
den røde, isafkølede Drik foran (dem).
Boeck.L.125. Const.GH.152. 6) (sj.) en slags

billig tobak (forkortet for Biskoptobak^.
CollO. Biiskop(8)-, i ssgr. || i ssgr., der
hører til Biskop 1 og 2, er den alm. form
Bispe- (s.d.), jf. ogs. Biskop(s)-dom, -dømme,
biskoppelig; baade Biskop- og Biskops-
er 1. br. ; eksemplerpaa Biskops- se m. Bispe-
emne, -hat, -hue, -stav; eksempler paa Bi-
skop- se u. Bispe-stav, -sæde, jf. Biskop-
embede. Brandes. III. 579. -valg. smst. 589.
eml. ogs. -violet ndf. f -dom, et. [1.2]

{æda. d. s., oldn. biskup(s)d6mr) d. s. s. Bis-
pedømme (1 og 2). hans bolig blive øde
. . og en anden annamme hans biskops-
dom (1819: Tilsyns -Embede;. ApG^. i. 50
(Chr.VI). Keyseren forærede den Stad
Bamberg tilligemed Biskopdommet til den
Romerske Kirke.jEfoZ6.-ffA.556. f-domme,
et. [2] (oldn. biskupsdæmi) d. s. For Kong
Svends Tid vare der kun 3 Biskops-
Dømmer udi 3j\land.Holb.DH.I.184. Bi-
skop-Dømmet hyheck. Seidelin. 260. -es-
isens, en. [5] MO. Biskopessens fremstilles
af friske Pomeranser,Farei.^84.
biskoplig, adj. se biskoppelig. \ bi-

skoppe, V. ['biisgmba] (overs, af ty. bi-

schofen) drikke biskop (5). Jeg finder i

hans (o : den tyske digter Hoffmann's) Dag-
bøger disse Optegnelser: 1804: Fra 4 til

10 biskoppet i den nye Klub . . Alle Ner-
ver ophidsede af den krydrede Yin.Bratides.
IV.338. biiskoppelig, adj. [biisgoobali,

sj. 'bi|Sg(ob(a)li ell. 'be-] (f biskoplig. Holb.
Anh.lO). (ænyd. d. s., oldn. biskupligr; jf.
bispelig) 1) O adj. til Biskop) (2). Biskop-
pelig IndLkomst.DL.2—17—24. det biskop-
pelige Pallads.MoZ6.jDjB.556. en stram, ma-
ger, asketisk Prælatskikkelse i biskoppeligt
Silkeornat. i\raws.JX).i4. Den biskoppelige
Stilling er jo nu engang den højeste Spids,
hvortil man . . kan nLBlaum.Sk.l28. 2) (især

teol.) d.s.s. anglikansk. Da Regieringen ved
Cromwels Død blev forandret igien . .

spillede de Biskopelige . . igien Mestere.
Holb.Ep.IV.198. Den anglikanske Kirkes
Forfatning er episkopal, derfor ogsaa kal-
det den episkopale (biskoppelige) Kirke.
SaUI.755.
JBiskopis-isnekke, en. [2] (zool.) d. s. s.

Bispehue (2.2). S&B. Biskop-tobak, en.

10 (nu sj.) d. s. s. Biskop 6. (han) skulde des-
uden hosLandsbyens Handelsmand besørge
Indkjøb af den fornødne Biskop-Tobak.
Schack.3. BerLiisb.ChrAugustinus.(1900).68.
-violet, adj. (efter bispedragtens violette far-
ve; gart.) purpur med violet. HavebrL.^230.
Bi-slcad, et. [II.2] (gart.) et paa skud-

det samme sommer udviklet sideskud. vAph.
Nath.VI.290. HavebrL.^285.
Biskuit, en. [bisg'vid, ogs. -^våd, -ivi]

20 (\mskyi.Moth.'^B306). (frafr. biscuit (ital.

biscottoj; egl.: to gange kogt (bagt, brændt);

af fr. cuire, koge, og lat. bis, to gange; jf.
Beskøjt) t) om bagværk, l.l) (nu næppe
brJ om beskøjter ell. tvebakker. Moth.^B306.
JBaden.FrO. Meyer. jf.Sal.UII.287. 1.2)

(ofte koll.) en slags fabriksmæssig fremstil-

lede haarde smaakager. JBaden.FrO.
jeg begyndte at tygge paa en Biskuit,

men den blev mig siddende i Halsen.iVans,

30 JD.92. SaUIII.287. 2) haardt brændt par

-

cellæn uden glasur. JBaden.FrO. en lille

IiebengnriBiskmt.Schand.TF.II.194. SaU
III.287. heraf: Biskuitfigur..A''ans.7irF.

108.
Bi-skseg, et. [I] (fagl.) dække af halm

over et bistade. Fleischer.(VSO.). Kværnd.

jf.: Stakke, der forsynes med et Biskæg-
formet Dække af É.a\m.LandmB.III.107.
Biskojt, en. se Beskøjt.

40 Bislaaperske, en. se Bislopperske.
I. Bislag, et. ['bi|Sla'q] flt. d. s. ell. f -e

(Holb.DH.ni.603). {ænyd. d. s.; fra mnt.
bislach; egl.: hvad der er slaaet fast ved ell.

uden paa noget (jf. IL bi 1 samf Dueslag^;
i sdjy. ogs. om vinduesskodder (Feilb.); bygn.,

især foræld.; jf. Feilb.IV.40. Thorsen.) ved

ældre (til dels genoptaget) bygningsmaade

:

lille overdækket udbygning foran en indgangs-

dør, til beskyttelse mod tagdryp olgn. og til

50 anbringelse af siddepladser (bænke olgn.);

udvendig (aaben) forstue; lille veranda.
DL.6—9—6. (jeg) gik hen i et Bislag.Holb.

LSk.II.l. under Bislaget, der var over Bø-
Ten.Grundtv.Saxo.II.4. *Under Bislag, ved
Huset

I

Med Kanderne paa Bord,
|
De

vexled mangt alvorligt
|
Og mangt et

Skj emtens Ord. Winth.HF.l 73. de hyggelige
gamle svenske Træhuse med deres Svaler
og Bislag. JLange.I.216. TroelsL.II.lOO.

60 AndNx.PE.III.3. jf: jeg (traf) min Moder
i det grønne Bislag af Viinranker , som
staaer uden for vor liytte.Birch.I.155.

II. Bi-slag, et. [I] (sj.) bistade (jf. Due-
slag^. „Politiken" lader opstille to Bislag:

ét paa sit Tag inde i Byen, et andet i

Zoologisk Have.PoZ.V6i 905.6.
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Bislopperske, en. ("Bislaaperske. v
Aph.(1764).72. VSO.). flt. -r. {ænyd. d. s.;

ligesom sv. bislåperska fra mnt. bislepersche

(jf. ty. beischlåferin^, sml. ænyd. bislopper
(m.), mnt. bislaper; egl.: den, aer soverhos
en anden (jf. II. bi 1 samt besove^; „endnu
méllem-s\e}landsk.''Levin.(G.);foræld.) fril-
le; elskerinde, det som man nu kalder
Matrasse, kaldte man da Bislaaperske.B^o^&.
Er.1.2. Der seer man hvad alle hans pri-

selige Anslag og æragtige Afsigter gaaer
ud paa, nemlig at jeg skal være hans
Bislopperske, eller meget meere en liderlig

Skøge.PameZa.J.465. smst.333. Kort efter

traadte han ind med sin Kone — Nogle
mene, at hun kun var hans Bislopperske.
Blieh.I.508. vi skal . . ikke lade os kom-
mandere af Lænsmandens Bisloperskel
Drachm.FÆ.175.

Bi-islng^er, en. [I] (nu næppe hr.; jf.
dog Feilb.) d. s. s. Biæder. Funke.(1801).I.
280.
Bislnln, en. {jf. Bysselov, Visselulle;

barnespr., sj.) seng; visselulle. *en Li-

den,
I

Som . . mener sig dog moxen
|
Til

Brudesengens Bislulu
|
Fra Riis at være

\oxen.Falst.l29.
Bi-islor, et. [I] slør, der bruges som bi-

hætte. Biavl.62. -smag, en. [II.2] {ænyd.
d. s. (Arøboe.IIexaemeron.(1661).118)) smag,
som ikke egentlig (normalt) hører til (mad,
drikke olgn.); især om hvad der smager daar-
ligt. VSO. MO. *Ved Eders Tale

i

Faaer
selv den bedste Bid en selsom Bismag,

I
Som var den lavet i et Dødninghuus.

Hauch.DV.III.244. (brøndene kom) altid i

foruroligende Nærhed af andre Beholdere,
og det beroede paa et Tilfælde, om den
Bismag, som Vandet derved erholdt, blev
til det heåie.TroelsL.II.62. Da Sørine sy-

geligt smilende prøvede at spise af Bær-
rene, var der en Bismag vea et af dem.
JVJens.HF.23. en pikant bismag

|
(overf. :)

Mine Kamerater (roste maleriet) meget, og

i'
eg kunde mærke paa en vis misundelig
Bismag, der var ved Rosen, at den var
ægte.Tops.III.439. Brandes. VII.539.
Bismarcks-klninp, en. ['bism^rgs-,

ogs. ibes-] (y/". Bismarck-brunt, et farvestof,

-farvet, „lys rødlig brun". HavebrL.^230;
maaske dog omdannelse af Bismerklump('.?j)
stort pebermyntebolsje. Rørd.GD.95. *I svær-
mer vildt for Haarbaand af den rigtig
brede Slax,

|
og store, bløde Bismarksklum-

per elsker I at gnaske.ThBarfod.EF.26.
f| overf. denne store, snaskede og tilsav-
lede Bismarksklump af uhæderlig Hæder-
lighed.4Gnudtzm.SB.24.
Bismer, en. [ibismar, 'besmar] flt. -e.

{æda. d. s., oldn. bismari; fra mnt. bis(e)mer;
maaske fra slavisk; jf. sv. besman) i) stang-
vægt med en krog (Bismerkrogj ell. skaal
i den ene ende og et forskydeligt hd ('Bis-

merlod^ i den anden. *De (o: kræmmere)
Alen, Bismer jo i Haanden altid fører.
Holb.Paars.338. Over den venstre Skulder

bærer Goj en tung Sæk, der holdes i

Ligevægt af en umaadelig Bismer, hvis
svære Blylod klirrer ved hans Knæ.4afc/,
VB.73. (poet.) om et vaaben: *Her er en
Bismer med Blodlod paa Enden. Grwnrifv.

Saxo.I.128.
Ij

overf. *lmn
|
Paa Smagens

Guldvægt veier det. Fa'er min,
|
Som Pøb-

len veier ofte paa en Bisraer.Hrz.D.III.51.
*(her) paa Forstandens Bismer det Skjønne

10 bliver holdt.-HC4wd.X55i. den gamle ju-

sterede Bismer og Alen, den, som Fedte-
kræmmere vejer og maaler Dyd og Last
med.Schand.AE.220. 2) (forst.) redskab til

at løfte træstammer op fra jorden; skov-
vippe; brik-brak. Sal.III.13. Bismer-
brovægt, en. (fagl.) vognvægt olgn. af lig-

nende system som en bismer (i). Sal?IIi.296.
-klump, en. [1] {jf. Bismerklunt.i¥o/A.
B184; se Bismarcksklunip ; dial.) træklods

20 som lod paa gi. træbismere; overf. om tykke,

fede børn olgn. Kværnd. -krog;, en. [1]

VSO. MO. Feilb. -lod, et. [1] (Forordn.
'Vil698.IL§7). Schack.l3. -orm, en. [1]

sygdom, som et barn antoges at kunne faa,
hvis moderen, mens hun var frugtsommelig,
spiste den del af brødet, hvori bismerkrogen
havde siddet. Thiele.III.79. -pund, et. [1]

{ænyd. d. s.; foræld.) større vægtenhed (i alm.

6 kg). *(Thors) tunge Hammer (vejer)
\

30 VisthundredBismerpund.OeW.iV^6r.69. SaU
III.297. (overf :) *Stor Sorg er lagt om-
kring dit unge Hjerte . .

|
Mangt Bismer-

pund er paa din Skulder lagt.Bagger.II.365.

-vaeg^, en. [1] (1. br.) 1) om vægten af
en ting, der vejes paa bismer. VSO. 2) d. s s.

Bismer 1. Goldschm.III.400.
Bi-sol, en. [II.2] (1. br.) sollignende lysplet

paa himlen, fremkaldt ved solstraalernes bryd-

ning; „solulv". vAph.(1764). Ildkugler, Bi-

40 sole. Stjerneskud og alle Slags phosphori-
ske og elektriske Lys ere her ikke sjeldne.

Hauch.1.27. AOlr.(Aarb.1902.191). \\ overf.

Man vil i Tyskland betragte dansk Kultur
som en blot Bisol til den tyske. .Brawdes.

XII.208.
Bison, en. ['biOscon] (sj. Bisont: Frem.

DN.73. t Bisong: Baff.(1784).471). flt. (sj.)

-er (BøvP.1.225). {af lat.(-gr.) bison (gen.

bisontisj, der er laant fra germ., jf. oldn.

50 visundr, bisonokse, ty. wisent; uden for ssgr.

bruges ^alm. Bisonokse; zool.) stort dyr af
okseslægten. Bos bison L. den mægtige
Bison, der engang beboede alle Mellem-
europas store Skovstrækninger.-6øvP./.^^5.
han nar gaaet paa Jagt, mens der endnu
var Bison paa Fiærien.JVJens.NV. 102.

især i sMrr.sow Bison-hjord, -jagt, -tyr

ofl. -okse, en. (zool.) d. s. s. Bison. Zool

Dan.I.174. Frem.DN.359.
60 Bisp, en. [bisfe, ogs. hesb] Bisp. Høysg.
AG.45. flt. -er, f -e (Holb.DHJ.86. Mali.

SgH.569). {glda. (Bimkr.) og sv. d. s.; af
Biskop ; uden for ssgr. nu foræld, ell. spøg.}

1) t d. s. s. Biskop 1. den Hellig Aand
satte eder til bisper ('i8i 9: Tilsynsmændj.

ApG.20.28(Chr.VI). Phil.l.l(Chr.VI). 2>
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d. 8. s. Biskop 2. hånd er en Hund til at

fiøre Vers; Jeg troer icke nogen . . Bisp
unde giøre dem beåve.Holb.Tyb.IlI.7. man

vil finde Bisper og Præster drage Svær-
det og fegte for FæårenelsinåetMallSgH.
Fort.7^. *mangen Provst med Pibekrave,

|

Og selve Bispen blev hans Yeii.Bagges.Ep.
167. SvGrundtv.FÆ.II.200. ved navne kun
i enkelte forb. : *VLlhelmus Bisp og Konning
Swend.Grundtv.RB.éO. Mortensdag er op-
kaldt efter Morten bisp

j
Feilb.IL614.

\\

talem. (m. hentydning tit sagnet om Morten
bisp, der skjulte sig i en gaasesti. Arlaud.542)

:

sidde (ligge, have det) som en bisp i

engaaserede (ell. svanerede olgn. Feilb.)

o: sidde lunt og blødt, godt, mageligt, ind-

pakket i dyner og puder osv. (ofte overf.).

VS0JL331. HCAnd.VIl.84. Dersom Kon-
gedømmet har siddet som Blommen i et

Æg, har Kirken siddet som en Bisp i en
Ga.aseTeåe.IIørup.II.47. jf.: Er det nu ikke
rart? sagde han og smilte som en Bisp i

en (j2L2L5QXQdie.Bang.S.124. 3) f d. s. s. Bi-
skop 5. *i Norske Selskab . .

|
Der Bispen

flux til Bollen os skal VvakQ.TBruun.III.
346. smst.207.285.

Biispe-, i ssgr. (ogs. Biskop(s)-^. til Bi-
skop 2; se Biskop(s)-. f -dom, et. flt

me(Holb.Kh.284), -mer(sa.DNB.249). (jf.
Biskop(s)dom^. d. s. s. Bispedømme (1 og 2).

der have været allereede 4 Bispedommer
udi Dannemark i Harald Blaatands Tiid.

Eolb.DH.I.103. VSO. -dragt, en. biskops

embedsdragt (i den katolske kirke af violet

farve, jf. Biskop 4 og 5, biskopviolet/ Moth.
B185. SaVIII.299. CP -demme, et. (jf.
Biskop(s)dømmej. vAph.(1764). 1) biskops

myndighedsomraade; stift. VSO. MO. Sal.IV.
933. 2) (1. br.) biskops embede, det (var)
neppe mueligt for en Geistlig, at opnaae
et Bispedømme imod Kongens YHlie.Molb.
DS.Il.228. -eksiamen, en. (teol.) prøve,
som en teologisk kandidat skal underkaste sig

hos biskoppen, før han kan blive ordineret.

BadenJurO.1.61. PU^hl828. SaUIII.299.
O -emne, et. {nydann.; jf. oldn. biskups-
efni; se Emne, Kongsemne) den, der er ud-
set ell. formentlig egnet til biskop. HjælpeO.
23. *Vinkypere ser jeg og Redaktører,

|

Biskopsæmner og Accoucheurer.5ran-
des.VI.677. -frue, en. (1. br.; ikke som
titel; jf. Bispinde^, når man betænker, at

Bispefruer sjældent har Gudindens (o:

Venus's) Alder.Blaum.Sk.l46. -gaard, en.
biskops embedsbolig. Graabrødre-IOoster (er
nu) Bispe-Ga.aTåeu.IIolb.Berg.68. JakKnu.
A.238. -gilde, et. festlighed (i en præste-
gaard) efter en bispevisitats (nu alm.: Bispe-
middag olgn.).Blich.II.344. ThomLa.NL.l31

.

-hat, en. (1. br.) d. s. s. -hue 1. Holb.Berg.
58. BiskopshatFiSO. -hue, en. 1) et

af en katolsk biskops vcerdighedstegn; mitra.
Moth.Bl85. Paa hver Tallerken stod Ser-
vietten oprejst i Form af en Bispehue,
hvorunder der skjulte sig et lille Brød.
Font.FL.87. BiskopshueT.Ew.VI.17. 2)

ll£

om hvad der ligner en bispehue. 2.1) 2( en
kaktus, Astrophytum myriostigma Lem. Sal.

V.729. 2.2) (zool.) en snegl, Mitra episco-

palis L. Wisls.OTps\i.\iQTi.vAph.Nath.I.3é7.

nu: Bispehue. OrdfciS. jf. Biskopssnekke.
-hætte, en. (sj.) d.s.s. -hue (1); overf,
som billede paa embedet: (han) havde vist
ventet at bære en af de beste Bispehæt-
ter. CiU740.CDSamZ.IF. 77;. -kaabe, en.

10 en eeneste Bispe-Kaabe, kom undertiden
højere at staae end de 7. Superintenden-
ters aarlige Underholdning siåen.Holb.DH.
III.16. Bispen i Bispekaaben og med
KTnmsteiY.HCAnd.IV.280.

GJ bistpelig, adj. ['bisftali, ogs. 'besftali]

(ænyd. d. s. (Kalk.V.lOl)) 1) (nu 1. br.) d. s. s.

biskoppelig 1. alle Stor-Britanniens Bisper
i deres bispelige 'Hahit.Seidelin.163. det
bispelige Slot.Bagges.DV.IX.167. Krum-

20 staven og den bispelige li\ie.Ing.VS.I.6.

f. : Biskop Fauchet (er den) mindst bispe-
ge Mand, jeg nogen Tid har seet.FrSneed.

1.319. 2) t d. s. s. biskoppelig 2. den bispe-
lige^Kirke i Engelanå.Schytte.IB.1.245.

bispe-lost, adj. (sj.) som er uden biskop

(jf. -løse^. naar en By var bispeløs, gjorde
Presbyteren Biskoppens GieTning.FrNiels.
KH.1.462. \ -les(e, et. den tilstand at

være bispeløs. den Brug, man dengang
30 gjorde af de grønlandske Bisper som Vie-
bm)er under Bisjaeløser.KirkehistSaml.SB.
ly.167. -mand, en. (poet, sj.) biskop
(især m. bibet: ærværdig, myndig). *en Bi-
skop peger end

[
Paa de gamle Bispe-

mænd,
I

Som paa sine sexten Aner. Grundtv.
PS.III.346. *Gødbert, Byrkas Bispemand.
smst.V.431. -middag, en. se -gilde, -ring,
en. et af en katolsk biskops værdighedstegn.
Sal.UIl.299. -stav, en. et af en (katolsk)

40 biskops værdighedstegn; krumstav. Bispen
(stødte) ham for Brystet med sin Bispe-
staf.IIolb.DH.I.180. Erkebispen staaer for
Alteret . . med sin Bispestav i Haanden.
Ing.DD.I.220. B i sk o p s s t av.Hauch. V.57.

overf. (m. hentydning til krumstavens spiral-

form): Bregnen ruller sine brunhindede
Bispestave op.Baud.H.412. \\ som billede paa
bispeembedet: Bispen . . nedlagde Bispesta-
ven (og) forbeholdt sig (alene) visse Ind-

so 'kovaster.Wand.Mindesm.1.244. *til med Hæ-
der

I
At styre Bispestaven hørte meer

|
End

ærHg Yanael.Oehl.IV.182. *Hans Dyd man
havde lønnet nu med en Biskopstav.
Hauch.SD.11.303. -stol, en. 1) om tronstol

for katolske biskopper. JLHeib.It.ll2. For-
pint af sin Dødsfrygt sank han endelig
(o: i Peterskirken) ned i selve den hel-

lige Peters ældgamle Biskop stol.SMich.
Dø.l7.

Il
om aflukket stolestade for prote-

60 stantiske biskopper. NordBrun.TT. titelblad.

2) CP (overf.) om bispeembedet, det, som nu
kaldes Bispe-Stoel, (havde tidligere) Navn
af Apostolisk Sæd.e.Holb.Kh.100. (han) hav-
de Haab om, at Du vilde ende paa Fyens
Bispestol.)S'c/ia«d.jP.76. O -sæde, et. 1)

by (i stiftet), hvor biskoppen bor. VSO. MO.
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Eoskilde var i gamle dage bispesæde.
EjælpeO. 2) (sj.) d. s. s. -stol 2. Svend
Tiuguskæg . . ziirede (Roskilde) med et

Biskop-Sæde.Holb.DH.L88. -tiende,
en. (foræld.) tiende til biskoppen. Sal.XVlI.
444. -vi(e), V. (især i perf. part; jf. -vi-

else^. (Vulfila blev), tredive Aar gammel,
bispeviet af ariansk sindede Bisper, i^r

Niels.KH.I1.15. -vielse, en. (jf. -vi(e)).

Lave Urnes Bispevielse.Holb.DH.1.849. et

nytRitualforBispevielse.^efc.i\^r.ii98/9i898.

-Tisitats, en. Goldschm.VIII.300. SaU
III.299. Bispinde, en. en biskops hu-
stru. Moth.Bl86. Schack.442. JakKnu.G.57.
Blaum.Sk.l46.

t bispringe, v. {efter ty. beispringen;

Jf. II. bi 1) hjælpe; bistaa. hvortil alle

andre Skibe, som i samme Admiralskab
fare, hannem efter yderste Evne skulle
hielpe og bispringe.-Di.4— 7

—

2.

I. Bisse, en. ['bisa] flt. -r. {sv. (dial.)

bis(s)e, stor karl, storsnudet person olgn. (sv.

(tomte)bisse, nisse); jf.jy. bisser, bisse(n),

daarlig person, der spiller og drikker sine

penge op (Feilb.); af II. Bisse 2 (?); dagl.)

raa og simpel, især fattig og lurvet
klædt mandsperson; bølle; sjover;
„rod"; især som groft skældsord. *Matro-
serne og Bisserne

|
De trykked' paa, saa

Misserne
|
Skreg høit: „vi dø af Klem-

melse !"iEan<zaM.X).iV^r.i8. det var dog be-
dre at være en „Bisse" end en „Bede".
Schand.BS.118. ellers var . . Liihrs hverken
en Rod eller en Bisse, han var bare no-
get fantasifuld.sa.SjB. 70. sa.TF.11.303. (han
var) kommen til Gaarde som en sølle for-

falden Bisse og . . der var blevet et or-
dentligt og dygtigt Menneske af ham.jBre-
gend.DN.58. den gemytlige danske Bisse
med Skægstubberne og Kartoffelnæsen.
Tandr.IlS.178. jf.: han ('varj først Havne-
arbejder, men siden sank han endnu dy-
bere og blev Jærnbanebisse.J"FJews.JfjP.44.

II. Bisse, en. [ibisa] ftt. -r. {jf. jy. his-

ser (Feilb.); af I. bide; jf. bidse; se Jesp.
Nut.256; næsten kun i flt.; barnespr., jf.VSO.
1.363) 1) tand (især om smaa børns tænder).
Moth.B149. Nu begynder Barnet at faae
Bidser. FSO.I..365. „er det din Pande, som
er saaret?" „Justement . . Det er Panden— og Næsen — og Munden — og nogle
af Bisserne og saa mine Øine.^Etlar.SB.
289. AndNx.DL.19. have ondt for bisser i

jf.Gadeordb.^37. 2) (nu 1. br.) utøj i ho-
vedet; lus (jf. bidse). „De kaldes og ofte
Graabidser." FSO.J.365. Gadeordb.''37. Aarb
Frhorg.1918.114.

Ill.bisse, V. [ibisa ; ogs. 'besol (dial. :) bese
(vAph.Nath.1.447. Feilb.1.65.IV.34), bejse
(Skjoldb.KH.97. Feilb. 1. 65). -ede. {glda.

bis(s)e, ænyd. ogs. beise, sv. besa, jf. mnt.
bissen, hty. biesen; af uvis oprindelse; dagl.)

1) om dyr, især kreaturer: løbe vildt af
sted, spec. jaget af bremser, paa varme som-
merdage. Når én ko bisser så bisser de
a\[e.Moth.Bl87. Ew.VI.93. Kalven . . bis-

sede afsted over Grøfter og Gærder, over
Moser og Myrer den hele 'Nat.SvGrundtv.
FÆ.II.98. kom Svinene til at bisse, kunde
ingen jordisk Magt standse å.eni.Feilb.BL.

167. de bissende Stade.Aakj.VB.42. MDL.
Feilb.I.65.IV.34. Esp.23. jf. bet. 2: Myrer,
der bissede mod Begnveir.Bergs.BB.139.

2) (især spøg.) om mennesker: løbe forvir-
ret ell. vildt omkring ell. af sted. Moth.

10 B187. *at hele Folke-Færd
|
Bisse om med

Spyd og Sværd,
|
Sjeldent er til Lykke.

Grundtv.Krøn.49. *Det lange Sørgetog alt

skimtes kan.
|
Paa Pladsen rundt den vimse

Graver bisser.PaL¥^,F.353. Hvor Fanden
vil Du hen? . . Det kan jo dog ikke hjælpe
Dig, at Du nu bisser afsted med B.s Hat
og min Ridepidsk.5er5rs.PP. 494. MDL.
Feilb. 1.65. Esp. 23.415. jf.Schand.AE.184.
naar en Mand ikke har Aand nok til at

20 følge det emanciperede Høved i hendes
høie Flugt, eUer rettere i hendes Bissen,
Kierk.V1.271.

\\
flakke om; spec. (l.br.):

være bissekræmmer, han (satte) alle

sine rede Penge i Kramvarer og gav
sig til at hisse.Rørd.KK.12. bisse-gal,
adj. [III. 1] (dial.) slem til at bisse. jf.

Feilb. (besegal), sml. bissesyg
|| fs/.j overf.:

tosset; forvirret; forrykt, jf.histergal. (om
en bog:) et saa uhyrligt, bisseg^t Pro-

30 ånkt.JVJens.NA.168. -kram, et, f en
(Fal8t.50.203. VSO. MO). [III. 2] (nu 1. br.)

en bissekræmmers varer. Falst.50. (jeg gik)
til den næste Rønne . . „Vi har ingen
Brug for Bissekram her," var det barske
SvsLT.Bergs.BB.l O.j/. Bissekramhandel.
Goldschm.III.28. Goos.ILl25. -kræm-
mer, en. [III. 2] {ænyd. d. s.) omvandrende
smaahandler (der sælger uldtøj, pynt, legetøj

olgn.). en Landløber og Bisse-Kræmmer.
^ Holb.Hh.II.178. Jeg har . . kiøbt af en
Bisse-Kræmmer to smukke runde Huer,
en Straa-Hat og et par Klap-Handsker.
Pamela.1.88. *Bissekræmmerens Kærre.
Kaalund.233. Til Bissekræmmerne hørte
ogsaa Hosekræmmerne fra Hammerum
B.erYeå.Feilb.BL.220. JVJens.nF.22. jf.:
det (er) aldrig faldet mig ind, at en For-
fatter var . . en Bissekræmmer, der, ved
Hjælp af et Satans Snakketøj . . paaprak-

50 kede Familierne sine Skrifter.Aierfc.FJJ.

256. talem. (sj.): man maatte have kiøbt
sit Liv af en Bisse-Kræmmer (o: anse det

for at være meget lidt værd), naar man vilde

betroe det .til en Fiende.Grundtv.SaxoJ.
292. -kræmmeri, et. (nu næppe br.) bisse-

kramhandel. Landprang og Bissekræmme-
rie.Stampe.1.343. S&B. -læder, et. [III.2]

i talem. (spøg.) have eW. faa bisselæder
i skoene ell. saalerne, have ell. faa stor

60 lyst til at flakke om; ikke (længer) have ro

paa sig; bisse om; stikke af. (Kalk.V.101).

Har I nu bisselær i S^^oene'iMol.E.(1723).

A4«. (han) som ellers altid havde Bisse-
læder i Skoene, vilde dennegang ilcke af

Stedet.0ehl.Øen.(1824).IL235. saasnart han
øinede de Danske Ryttere, langt borte,
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fik han Bisselæder i Sk.oene.Grundtv.Saxo.

III.329. PalM.III.45. Det er godt, du en-

gang kan lade lidt Ro falde paa dig . .

ellers har du da et farligt Bisselæder i

S a al e rn e. Gjel.M.137. CBernh.III.237. jf.

:

det sætter ham (o: en fange) kun Fluer i

Hovedet og Bisselæder i Skoene.Ing.KE.
1.14. I fem Aar reiste jeg fra Land til

Land . . Bisselæderet var mig i Skoene.
HCAnd.III.9. smst.VI.198. -læge, en.

[III. 2] {ænyd. d. s.; foræld.) omflakkende læge.

fremmede Empirici og Bisselæger, som
udgiver dem for almægtige Hjælpere for

Menneskets og Dyrets legemlige Brøst.
Bist.J.267. -praas, en. [III. 2] („Dagl.
Tale". MO.; nu næppe br.) lille lys, som
man bruger, naar man gaar omkring i huset

(jf Feilb.: løbepråse;. Moth.B187. VSO.
MO. der stod en Bissepraas i en Træstage
. . og hr?enåte.JPJac.I.148.
Bisiser, en. se Bidser.
bisse-syg, adj. [III. 2] (nu næppe br.;

jf. -gal; tilbøjelig til at bisse (2). Moth.B187.
VSO. MO. hertil: -syge, en. (^„Dagl. Tale".
MO.; nu næppe br.) smst.

O bistaa, v. ['biisdå-'] (f hisiande). præt.
-stod

;
part. -staaet. vbs. Bistand (s. d.). (ænyd.

bistaa og bistande; efter mnt. bistan, My.
beistehen; egl.: staa ved siden af; se II. bi

1 og jf. assistere) staa bi; hjælpe, de
(skal) hannem . . naar behov giøris, hielpe
og bistande.Di.^

—

9—3. Enke maa sig

Lavværge tage . . som hende . . med Raad
og Daad kand bistaa.smst5

—

17—41. Bag-
ges.NbW.102. aUe (skal) holde sammen,
unde hverandre lige Ret til Livets Goder
og hjælpe og bistaa hverandre. FFec?.i?J5.

371. Højesteretssagfører B. bistaar med
Gennemgangen af Regnskaberne.^eWTid.
^hl908.Aft.2.sp.2. II

(sj.) m. tings-obj.: un-
derstøtte. Han havde havt (trang) til at

bistaa Revolutionen t)lEnåen.Schand.F.133.
Bi-stade, et ell. (1. br.) en. [I] 1) bi-

kube, især: med bier i. Forordn.''U1740. der
stod et Bistade ud for Døren.^(Mw(^.yjJI.
187. Bonden lukkede op for sin Bistade.
CEw.Æ.I.^22. Feilb. jf.: (Konstantinopel) er
en Bistade, man kommer ind i.HCAnd.IX.
101.

II t samling af bikuber. Fleischer.B.
(VSO.). 2) d. s. s. Bistat. MO. Inde fra

Salen snurrede og klang Stemmerne lige-
som fra et helt Bistade, der skal til at

sværme.-Ber^'s. GF.11:42.
O Bistand, en. ['bi|Sdan'] (ænyd. d. s.;

efter (m)nt. bistand, hty. beistand; vbs. til

bistaa og staa bi) hjælp; støtte. Jeg be-
faler Eder Phoebe (at I) giøre (1907:
maa . . jde) hende Bistanå.Rom.16.2. (jeg)

beder . , din Bistand her ndLHolb. Vgs.(1731).
III.3. *(hun kan) hielpe dem,

|
Hun el-

sker, med en rask og dristig Bistand. Oe/iZ.

IX.102. uden himmelsk Bistand vindes
ingen Seier TpaaJoråen.Ing.KE.1.54. *Hjælp
og Bistand er dig sikker.Pa7ilf.iVD.i88.
*(du) Kommer til Bistand i 'Nøden. PalM.
111.174. Goos.III.85.

II
(især poet.) om den,

der hjælper (bistaar); jf. Bistander. *(>

HeUigaand, vor Bistand vær.(S'aZmBt(s.465.i..

I (husvæsenet) havde hun en ærlig Bistand
i den gamle 3omfvn.Gylb.Novel.Il.53. bi-
stande, V. se bistaa. f Bistander, en.

1) (med)hjælper. I Kiøbstæderne skal een
hver Sognepræst i sit Sogn nogle af de
gudflygtigste . . Sognemænd tilforordnis^

som skuUe . . være hans Medhielpere o^
10 Bistandere.D-L.^

—

9—1. 2) sekundant (i

duel). ChrVsKrigsArt.§35. O Bistands-
ydelse, en. Goos.III.328.

Bi-stat, en. [I] samfund af bier i en
kube (jf. Bistade 2). Sal.IL1064. -stav,^
en. [II. 2] 1) (metr.) rimbogstav i den første

af to ved allitteration forbundne verslinier.

Er Hovedstaven . . en Selvlyd, da behøve
Bistavene ikke at være samme Selvlyd.
Rask.IslS.213. sa.OldnS.74. Recke.Verslære.

20 147. 2) (sprogv.) den fra en runes (lod-

rette) hovedstav udgaaende (i alm. kortere)

streg. Wim.Run.Il.xxxn(se u. Binderunej.

t Mstemme, v. {efter ty. beistimmen)
slutte sig til (en andens udtalelse); bi-

falde 1. Pram.JESch.322. Rosen over det
Pariser-Politi maa jeg bistemme; man
hører næsten aldrig nogen Uorden her.
Ørst.Br.I.120. han (fordrer) den mest ube-
tingede Bistemning til Altsmst.165.

30 bister, adj. ['bisdar] IIøysg.Anh.l8.
{ænyd. d. s. i bet. „forvirret", „vild(som)"

;

fra mnt. bister m. lign. bet.; jf. Jioll. bijster,

ænht. beistern; maaske besl. m. III. bisse; smZ.

forbistret) 1) (nu især spøg. ell. iron.) m. h. t.

sindsstemning ell. udtryk for en saadan; om
personer: som føler ell. (ved miner, ord osv.)

røber voldsom vrede; vred; opbragt; tru-
ende (af ansigtsudtryk olgn.); frygtind-
gydende; barsk. 1 skal icke giøre jer saa

40 hister.Mol.G.(1724).122. *Da sank de begge
for hans Manddomssværd.

|
Det falder

haardt, især naar han er hister.Oehl.HJ.

129. nu var Kongen saa bister, at Ingen
kunde faae et Ord indført hos ham. Grundtv.
Snorre.I.139. Winth.IV.59. Han er vred
og hister.Hrz.III.270. mine saarede Ven-
ners Skrig gjorde mig vild og bister.^a^^-

ger 1.184. *Saa bister som den vrede Bjørn
|

Soldaten gaaer mod Fjenders Ylok.llostr.

50 S.lsc. (komp., sj.:) jo flere gode Ord jeg
gav dem, jo bistrere bleve de.JJPaludan.
Er.73. om dyr: *Løven brummed bister

i sin B.nle.Ing.RSE.VI.16. Havde vi dog
blot haft en ordentlig bister Hundl den
skulde nok have holdt Fyrene borte-zSv

Grundtv.FÆ.1.222. *Smaafuglen sidder i

Skygge,
I

Skjult for den bistre 'Røg.Recke.

LI).106.
II
nu især om miner, ord olgn. Pe-

tronius med sin bistre Mine.Holb.Philos.

60 IILl. *Med bistre Øine skottede
|
Til

ham de andre Mænd.Winth.VI.56. *hans
Stemme (blev) hister.PalM.V.94. *Hvis du
var Bisp? . .

i

Tænk dig, med Stav og
med et bistert Skjæg,

|
Som naaede dig

til Bæltet.Recke.KL.57. || som adv. Bagger.
1.48. (han stod) og saa bistert ud over
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Y&ndet.Wied.L0.62. jf. Feilb.L?8.IV.40. 2)

(sj.) om vejrlig, livsvukaar olgn.: ha ard (at

døje); streng; barsk, det er et bistert

veir i dkg.Moth.B188. *Søeinænd søge Lye
mod bistre Vindes llæT.PHFrim.SK.11.
*Men det bistre Liv skal leves.ThBarfod.
SK.38. bister-gal, adj. {ænyd. d. s.;

„daglig Tale".lf(X; nu næppe hr.; jf. bi-

strende gal) rasende. Moth.^B313. VSO.

indledende ord) er underordnet en anden.
Madv.SU.5. MikMs.Sprogl8.lll.

n. Bisætning, en. vhs. til bisætte.

bisætte, v. ['bijSæda] præt. -satte; part.

-sat. vhs. -else og f -ning (VSO.). {fra ty.

beisetzen ell. (i bet. 2) nt. bisetten, holl.

bijsetten; egl.: sætte ved siden af; jf. II.

bil) 1) (foræld.) om ceremoni ved bryllup:

føre brud og brudgom til brudesengen
CP -hed, en. VSO. *Er Verdens Fyrste lo sammen. TroelsL.XI.7o. Sengebestignin
vred,

I

Med al sin Bisterhed
|
Han intet

dog iormaar. Grundtv.SS.III.488.
Bi-stik, et. [I] (jf. Bisting;. VSO. *om

hvert Saar . .
|

jeg føler nu din Moder-
haand

|
mildt som om Barnets Bistik stemt.

Stuck.S.59.

Bistillings-folk ,
pi. se Bestillings-

folk.

f Bi-sting, et. [I] d. s. s. Bistik. vAph

gen . . „Bilageret" eller „Bisættelsen", som
det 'kaldtes.smst.72. 2) f ^ sætte (sejl)

til. FrIVsSiøe-Artikler.§114. 3) om jorde-

færd olgn. 3.1) (højtid.) især om fornemme per-
soner: med højtidelige ceremonier hensætte
kisten i et gravkapel olgn. (ved siden af
forfædrenes kister). VSO. Den stille Tid
. . mellem Kongens Dødsdag' og hans Bi-
sættelse i RoeskMe.Ing.EFyill.lOO. PE

(1764). Apot(1791).176. -stok, en. [1] 20 Mull.'240. Tops.III.461. 3.2) (kirk.) hen-
(æda. d. s. (Marp.Kr.24); egl. om hul træ^

blok; jf. stokke (bier); nu næsten kun dial.

(Feilb.)) d. s. s. Bistade (1). Fleischer.B.

605. (naar) en Bistok . . mister sin Dron-
ning, da maa (den) ombygges . . og for-

synes med Dronningefoder.5 ikføW.D^/-^-

III.255. overf.: *Snart blev din Bie-Stok
fuld, du skiønne store Bye,

|
Af Perler

Sølv og Gu.ld.Brors.322. -straale, en

sætte et lig midlertidigt i kapel ell. kirke
(hvorfra det senere begraves). VSO. Oehl.

Er.lV.77. Dog maatte hendes Liig endnu
ei nedsænkes i den Grav, hun selv havde
valgt sig, men det blev bisat i et Capel.
IIauch.II.205. 3.3) især i dødsannoncer, ogs.,

mest som vbs., i talespr.: foretage den (kir-

kelige) højtidelighed, der gaar forud
for begravelse ell. ligbrænding (især naar

[II.2] (zool.) (i en fier). BMøll.DyL.II.3. 30 begravelsen skal foregaa et andet sted). SaU
bistre, V. (a/" bister; jf. fsv. bistra,

mnt. bisteren; se forbistre) gøre bister (1).

Moth.B188. nu kun (dagl., 1. br.) i udtr. bi-
strende ['bisdrana] gal d. s. s. bistergal.
Gadeordb.'^

Bistrup, propr. [ibisdroft] hovedgaard
ved Roskilde, nu brugt til sindssygehospital;

heraf (spøg.) ssgr. som Bistrup(s)-kan-
didat (D&H.II.629) ell. -lem om et sinds-

111.304.

\ bi-sød, adj. [I] honningsød. *Bog-
hvedens Aande vælder bisød ind (o : efter

et tordenvejr). Aakj.ES.141.
Bit, en. [bid] {kan være mnt. bet, se I.

Bitte, m. tilslutning til II. Bid, ell. (nu næ-
sten kun) jy. form for Bitte (jf. Feilb.))

lille ting; lille stykke af noget; stump.
Moth.B189. Han faaer ikke en Bit deraf.

sugt, forstyrret menneske (Goldschm.II.211. 40 VSO. det nytter Dig jo ikke en BitEChri
Davids.KK.365), -snak om forstyrret, me
ningsløs tale (Davids.KK.308) ofl.

Bi-sted, et. [II.l] (snedk.) træliste, der

bruges til at støtte en sammenføjning (paa
Ign.). Arbe

-stettet, part. adj. [II.l eil. 2] (bot.; nu næp-
skuffe, bagklædning olgn.). Arbejdsløn. 41.

pe br.) om blad : som har biblade ved stilkens

grund. Træearter.(1799).308. -stevdra-
ger, en. [II. 2] (bot.) omdannet og gold

stians.MV.25. (de) gennemordentlige lægge
hver lille Bit paa sin Flads.KMich.(VortHj.
III2.70).
Bi-taa, en. [II.2] (zool.) mindre taa

(der ikke berører jorden); hos drøvtyggere:

BMøll.DyL.I.201. hos svinet: LandmB.II.25.
-tanke, en. [II.2] Tanken derom blev
mig mindre ubehagelig ved den Bi-Tanke,
at jeg dog var den første.Bagges.DV.IX.

støvdrager (staminodium). Drejer.BotTerm. 50 446. Schand.BS.146. || ogs.(alm.) omtr.d.s.s.

Bihensigt. Levi gjorde i dette Øjeblik86. Lange.Flora.xxxn. -svserm, en. [I]

{æda. d. s. (SkLov.11.1)) samling (samfund)
af bier, især om en flok unge bier, der med
deres dronning har forladt modersværmen
(kuben, hvor de udklækkedes), der var en
Bisværm . . i Løvens Krop.Dom.14.8. *lige-

som en Bisværm her paa Jorde
|
Snart

daler ned i Blomsterne, snart iler
|
Did,

hvor dens Arbeid skal til Sødme vorde.
CKMolb.Dante.III.251. 1. -sætning, en. ia samt: l^ében-T:va.g.Wiedewelt.T.10) d. s. s.

rxx «, .V ., , , > ^ , , ,^ ,

Bisag 1. Antikviteterne (skulde) i min

ingen Beregning, havde ingen Bitanker
eller SidekløgtGoldschm.VII.474. Schillers

første Dramer, i hvilke han uden Bitanke
og Bihensigt lader sig paavirke af sit Stof.

Brandes.IV.228. Bode.Dg.98. -testikel,
en. [II. 2] (anat.) epididymis. Panuni.593.

-ting, en. [IL 2] {<vAph.(1764); efter ty.

(bei-,) neben-^ache^ -ding, jf. _Bisag 1

[II. 2] 1) (log., 1. br.) I en bestemt Under-
søgelse foresætter man sig at bevise sin
Hovedsætning, men ikke alle de Bisæt-
ninger, der optages i Undersøgelsens Gang.
Heib.Pros.X.139. 2) (gram.; mods. Hoved-
sætning olgn.) sætning, der (i reglen ved et

Rejsebeskrivelse kuns være en Biting.
PAHeib.lJS.167. hvad Stoffet (i et digter-

værk) udfordrer, er det første Hensyn,
Resten er en Biting, hvorpaa det ikke
kommer meget aji.Heib.Pros.iII.l 74. (hvis)

Rentrykt '"U 1920 46
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et Forsvar er ligefrem umuligt, er Krigs-
væsenet naturligvis en Bitia.g.Hørup.III.

78. -tone, en. [II. 2] \) om lyd. enhver
Tone bestaar af en . . Kombination af en
Grundtone og svagere Bitoner.Høffd.Psyk.
116. jf. Overtone. 2) (gram., 1. br.) d. s. s. -tryk.

Bask.Betskr.53. D&H. 3) (overf.) om me-
ning, følelse olgn.: hiklang. gennem Neer-
gaards Tale . . klang en Bitone af Med-
lidenhed.Poni.I,P.I.i^5. H m. h. t. ords be-

tydning: (svagere) bilyd. Festskr.VilhThoms.
261.299. 4) (æstet.) om farver: farvetone;
nuance. Bitoners Anvendelse i Koloriten.
Schand.TF.I.ll. -tryk, et. [II. 2] (gram.)
mellemstærkt trykpaa stavelse (jf.Jesp.MFon.
6 7). VDahlerup&Jesp. Kortfattet dansk lyd-

lære.(J912).33.
Bitser, en. se Bidser.
I. Bitte, en. ['bida] flt. -r. (fra mnt.

bitte, bet(e), bit (se Bitj; sa. ord som (I.

11.) Bid; har fortrængt et ældre vitte (jf.
Vætte og Feilb. (vitte, adj.), Esp. 24.415.
500); se Lyngby.8djySproglære.(1858).89.

||

dagl. og (især) dial. (jy., fynsk; se ogs. Thor-
sen.); jf. II. bitte) lille stykke ell. del (af
noget); stump; smule; bid. Moth.B189.
*Åk ! at De vilde nok en Bitte (o : tobak)

\

I Deres Moders Daase h.itte.Bagges.II.316.

Tak I Gud, om I kan faa en Bitte Knap-
ost til jeres Grovbrød.PMøZZ.I.506. Næse-
boerne . . sugede hver en Bitte af den
med Madlugt fyldte Luft inå.CChristensen-
Ordrup.Trækfugle.(1905).140. jf.: en græs-
bevokset Trekant med spredte nøgne Jord-
bitter som Pletter i Pelsen paa en skabet
Jiand.CHans.S.57. \\ en bitte, som adv.:

lidt; en smule, det var kun en bitte bedre.
HCAnd.II.126. du kunde gjerne siden
see en Bitte ind til os i Borgestuen.J?os^r.
8.9sc.

II
især nægtende: ikke en bitte,

d. s. s. ikke det bitterste (se II. bitte 1.2^.

Det gamle Menneske er saa vever og le-

bendig, det gjør hende ikke en bitte, at

hun ikke kan see.HCAnd.II.299. (jeg)

bryder . . mig ikke en Bitte om al den
Staås.Hostr.E.II.l. DrachmJDJ.II.136.

II. bitte, adj. ['bida; o^s. 'beda] (ænyd.
d. s. (glda. bette. DgF.lI.231); af I. Bitte)

1) (dagl.) ganske lille, l.i) (især kæ-
lende (bamespr.), spøg. ell. jy.) i positiv.

*Hver (o: af børnene) rækker sit Brød
med de bitte HænåeT.OehLL.II.lie. *den
bitte Amor.Heib.Poet.II1.48. *glade er de
bitte Muns.Winth.II.78. *Bitte Jomfruer
paa tretten Aar.Sganarel.lII.5. Et besyn-
derligt Rige, dette bitte Fyrstendømme
(o: Monaco).Bode.n.27. Ida, der stadig
stod et bitte Stykke fra Sengen.Bang.L.
62. tilsidst (kom) alene en ganske bitte

'E\xesL2iTig.PoU^hl903.2.sp.2. jf. Bettefan-
den.BZicÅ.IF.575. overf.: hun véd, hvad
han er for en bitte tarvelig Sjæl.CÉw.LD.
45.

il oftest forstærkende: lille bitte (flt.

smaa bitte^ ell. sjældnere hitte lille (flt.

bitte smaa^; ogs. bitte bitte. *jeg er
Jupiter, og denne lille bitte . . | Han er

Mercurius.TFess.77. smaa bitte Heste, der
ere snare som liiorten.Bahb.Flor.1.7. *Naar
fra sit høje Stade (o: et taarn) til Jorden
han saae,

|
ham syntes Folk dernede saa

underlige smaa.
|

Selv Kejseren, den
mægtige, blev ganske lillehitte.Kaalund.
80. han (har) saadan nogle bitte, bitte
smaa FøddeT.Hostr.G.74. Vinteren (fik)
pludselig Øje paa bitte, bitte Knopper

10 rundt om.CEw.Æ.IV.93. *(hun) gynged
|

med sin bitte, lille Foå.BlichCl.Vi.42. *Sø-
rens Fa'r har Søren

i
og mange andre

Bø-rn
I
og bitte smaa som ieg.Levy.Bv.

26. overf: hvor store Mænd dog under-
tiden ere bitte sm'daelPAHeib.I.304. *Naar
man abstract behandler Størrelser,

|
Da

bliver snart Alt, hvad vi kalde Stort
|
I

dagligt Liv, kun saare lillehitte.Oehl.XV.
159. sj. (jy.): saa sød i sin . . Længsel,

20 saa bitte lidt ulykkelig ved det stygge
Liv.JPJac.II.154. 1.2) superl. bitteste (^FSO.
MO. Heib.TB.nr.60.11. Blækspr.1906.10),
alm. bitterste (ligesom sv. (inte det) bitter-

sta efter nt. (nich dat) bitterste) Ved de
bitteste Smaa-Leiligheder kommer den
Djævel (o: egoismen) op igjen.Sib&.J.SO.
Aakj.VB.190. *Med næsten for pinlig

|
Nøj-

agtighed
I

den bitterste Udgift
|
til Bogs

han fører.Blaum.Sib.lSl. || næsten kun i

30 nægtende rcdtr., især ikke det (aller-)
bitterste, ikke det mindste; slet intet ell.

ikke (i alm. som subst. ell. adv.). (af) den
sorte Konst, troer nu, iblandt skikkelige
Folk, neppe En iblandt 1000 det Aller-
bitterste. 6rram.Preve.i5i. jeg kan ikke
spise det Bitterste, naar De gjør Nar ad
mig.Ing.LB.II.78. jeg forstaaer ikke det
hitteTSte.HCAnd.X.352. Umuligt at erfare
det allerbitterste om lxajn.Brandes.X.103.

^ vi generer ikke hinanden det aUerbitter-
ste.CEw.Æ.l:'53. attrib. (1. br.): Jeg har
ikke den bitterste Gvunå.Hostr.DT.26. De
(har) ikke forandret Dem den bitterste

SmvLle.Pont.FL.316. SyLa.FruG-.63.

2) (nu kun dial.) i venlig tiltale: lille;

kære. bitte får, m.6r.Moth.B189. „Hvor af

leer Svoger saa hiertelig." — „Intet bitte

Svoger.''Holb.llJ.n.2. smst.ILl. Wess.57.
Bitte Mand, sagde ieg.SkVid.X.51. *Ja

50 vel, ja vel bitt' Ole,
|
det skal du faae

min Yen.Høedt.LG.4. (iron. ell. spot.:) Er
her Ulveunger iblandt os . . saa er det
nok . . i jeres Flok . . bitte Slesviger !J«5'.

EM.III.150. Du vil ikke trække mig ned,
fordi du holder af mig netop. Det er svært
gammelt, bitte du, rigtig Dumas -Moral.
JVJens.EE.128.
bittekne, interj. se bitterknø.

Bittel, en. se Bejtel.

60 I. Bitter, en. ['bedår] flt. (især i bet.

2) -e ell. bitre, (sv., ty. d. s.; ellipt. af IL
hitter, jf. Bittervin) 1) brændevin m. til-

sætning af bitre stoffe r. store firkantede
Flasker med Brændevin og Bitter.JPJac.
1.287. *værdig som en Kældermester,

(

skænker han den grønne Bitter | højtids-
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iuldt for sine Gæster.Sødb.GD.S. 2) en
sn aps bitter (1). da jeg har en daarlig Mave,
saa er en lille Bitter virkelig ikke saa
ga.l.Eostr.DT.65. *Lad os . . | først paa
det fastende Hjærte

|
kvæle en Bitter i

Smns.HSeedorf.DD.109.
II. »itter, adj. ['bedår, sj. 'bidar (jf.

Seip.Laaneordstuaier.il. (191 9). 52)\ hest. f.

og flt. bitre; komp. (sj.) bitrere, supert, bit-

reste, t bitterste (IIolb.Heltind.I.189. Ew.
VI.202. Bagges.L.I.125; jf. u. II. bitte. U)
(glda. d. s. (FOhrt.DanmarksTrylleformler.!
(1917).200); fra mnt. ty. bitter; sa. ord
som oldn. bitr, da. bider- i biderhvas; jf.
got. baitrs; hesl. m. besk, bide; egl.: bi-

dende)

1) (l.br.; nu nærmest opfattet som bet.b.i)

om kulde: bidende; biderhvas; streng.
VSO. *Sørgeligt tuder Hunden

|
Hist i

den bittre Knlå.Winth.ED.27. *Ja her er
bittert kolåt.PalM.VI.316. jf bitterlig og
bitterkold.

2) om spiselige ting olgn.: som har en vis

ubehagelig, skarp, sammensnerpende
smag; besk (1); ram. Vee dem .. som gjøre
Bittert tU Sødt, og Sødt til Bittert !J:s.5.^0.

*man seer et kiærligt Barn modtage
|
Bitter

Lægedom af Faders E.asLnå.Bahb.PoetF.11.
102. Den bitterste Skal glemmer ofte den
sødeste Kierne.Bagges.L.I.125. (den er) saa
bitter, at den ganske trækker min Mund
sammen mdem.Winth.Krum.26. (knoppen)
var sød at bide i, men bag efter var den
bitter som GsL\åe.SvGrundtv.FÆ.L143. *En
Doctor kom og skrev Latin

|
Og gav ham

bitter Medicin.Dew store Bastian. (1867). 9.

II bitre midler, (med.) bitre plantestoffer,

der anvendes som lægemidler ; Amara (jf. I.

Bitter^.PawMm.53.
II
bitre mandler, frø af

en særlig varietet af mandeltræet (jf. Bitter-
mandel). ScJ^acfc.iiO. Panum.64. jf: (hun
talte) smilende som en bitter Mandel dyp-
pet i SvLkkeT.Schand.IF.40.

\\ i plantenavne,

fx. bitter pileurt, Polygonum SydropiperL.
JTu8ch.l77. bitter bakkestjerne, se Bakke-
stjerne. jf. Bitter-blad, -kløver, -mælk ofl.

\\ overf: ån er betagen af en bitter Galde
(1907: stedt i Bitterheds Galde; jf. bet. 3
samt Galde). ApG.8.23. bitre taarer, se

u. bet. 5.2. en bitter kalk, skaal, drik
olgn. om en bitter (5.i) skæbne, se Kalk osv.

3) O som føler ell. er tilbøjelig til

vrede, uvenlighed olgn. (nu især m. over-
gang til bet. 4:). de ere vældige, og . . bittre
i Sindet som en Bjørn, hvem Ungerne
røves trsL.2Sam.l7.8. Chaldæerne, et bittert
(1871: barsk; og hastigt fo]k.Hab.l.6(Chr.
VI). At være bitter i sin Tale.MO. Jeg
havde tænkt mig ham snerrende bitter
og mistænksom over for alle Akademikere.
Schand.0.1.225. || om fjende ell. modstander,
fjendskab, had olgn.: skarp; uforsonlig.
de ansee deres største Venner som deres
bitterste Fiender. Rolb.Plut.III.4. *(han)
var en trofast Muur mod bittre Fienders
'Viede.Ew.(1914).L99. *det bittre Had.

smst.148. dette Uvenskab (var) voxet med
Aarene og tilsidst blevet et bittert Fjend-
skah.Hauch.MfU.50. have I bitter Avind
(1819: beesk Nid; og Rænkesyge i eders
Hjerter, da roser eder ikke.Jac.3.14(1907).

II
om ytringer, der vidner om vrede, forbit-

relse, had olgn. de skyde deres Piil, det
bittre Oxd.Ps.64.4. med Taalmodighed an-
hørte (hun) de bitterste IniurieT.Éolh.Helt-

iQind.I.189. en bitter Satire. 7S0. Et bittert

Svar syntes at svæve hende paa Læberne.
Ing.EM.lII.163. bitre ord, bebrejdelser
olgn.

i
VSO.

4) som føler stærk utilfredshed, mis-
fornøj elsep.gr. afskuffels er, krænkelser
olgn. (og lægger det for dagen ved haanende,
ironiske ytringer). Din Sorrig giør dig bitter.

Ew. III. 260. Jeg har naturligvis kunnet
blive bitter i Sindet, naar jeg har set gamle

20 Venner gaa ad Veje, som jeg var over-
bevist om at være urigtige.Sc/iand.0.JJ.i5.
han er med aarene blevet mere og mere
bitter

\ \\ om ytringer olgn. Han førte bittre

Klager over Tiderne og deres Uskiønsom-
hed.Eiv.(1914).I.74. Schand.IF.168. Han lo

indvendig, men det var en bitter Latter,
saadan som den narrede Trold i Eventyret
ler.CarlSør.S.II.201.

5) som volder (stærk) stnerte ell. sorg;

30 smertelig; pinefuld; haard. hidsig Syg-
dom og bitter Sot.5Mos.32.24. Israels Elen-
dighed . . var saare hitteT.2Kg.l4.26. *(Je-
sus) Forsøder med Glæde de bitterste

Smerter.5rors.i59. *lad din Sigrid ey saa bit-

ter Skiebne tnste.NordBrun.ET.48. 'Lang-
fredag var en bitter Bag.Oehl.E.223. Isak
klagede sin bittre Nød for hende.flawcA.
III.383. Bogan.II.185. *bitter var Afskeds-
stunden. Wm^A.JF.45. Her kjøbeslntetuden

40 den bittreste Nødvendighed. (roiisc/tm.^SO'.

VII.106. han voldte mange Konger bittre

Sorger (Chr. VI: forbittrede mange konger^,
men gjorde Jakob Glæde med sine Gjer-
mnger.lMakk.3.7. (jf. CLange.S.18). hun
var bleven bittert skxiUet.JPJac.II.9. han
(blev) haardt savnet, bittert savnet.sm8f.66.

(hun klagede sig,) naar et Slag ramte alt-

for hittert.JVJens.HF.94. \\ i eder: bitter
død (osv.) se bitterdød. || som vidner om

50 ell. er udtryk for (stor) smerte ell. sorg;
smertelig, et stort og overmaade bittert

Skrig.lMos.27.34. græder bittert (Chr.VI:
saare; over den, som drager bort, thi han
skal aldrig komme tilha.ge.Jer.22.10. Smer-
tens bittre Ta.a.v er.FGuldb.(Bahb.LB.II.
123).jf.Eio.(1914).I.130.136. m. overgang til

bet. 4: *Kummerens bittre Smiil om min
Mund

I
Jeg kunde ei dø\ge.Winth.V.159.

Den gamle Jomfrus Mund fortrak sig til

60 en bitter, bedrøvet Mine.Schand.BS. 369.

bitter-f i ssgr. især af II. bitter 2.

-asti&r, adj. (sj.) temmelig bitter (jf. -agtig

2.iJ VSO. MO. -blad, en. ^ blomst af
ensianfamilien , Cicendia (jf. -rod^. Warm.
SystB.501. jf Bitterblad- ell. Ensianfami-
lien (Gentianaceæ). smst.500. f -bes, adj.

45«
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[II.3] (efter ty. bitterbose) (meget) vred;

hister. *Hvad er der mødt den arme Stakkel,

siden |
han er saa hittexhøs?!'Guldb.SS.III.

373. CBernh.I.185. hvergang Lovise næv-
nede ham, saae han bitter-bøst hen til

Lotte.smst.XI.lOS. -ded, interj. (jf. sv.

dial. bittrado (sv. f bitterd6(d)j; af guds
bitre død (se II. bitter 5 og jf. guds død,
pinedød, bitter-knø, -krank, -mændj; nu
kun dial. (Feilb.)) brugt som ed. Ja, det
kan jeg bitter Død ikke være tient med.
Olufs. GD. 70. Præmisserne vare rigtige,

men Konklusjonen var bitterdød feU.

Grundtv.Udv.1.18. her kan man bitterdød
mærke, at man faaer noget Godt i Livet.

Eeib.Poet.V.340. Oversk. 11.338. ell. som
forundringsudbrud olgn. Bitterdød! .

.

det er jo en Pokkers Hoben! Grundtv.Saxo.
1.273. sa.Snorre.II.138. QP -hed, en. flt.

-er. 1) (1. br.) til II. bitter 2. VSO. Frygter
den Syge Lægemidlets Bitterhed. Kierk.
VIII. 151. om duft: den friske Bitterhed
af nysudfoldet Løv.JPJac.I.115. 2) (nu 1.

br.) til II. bitter 3. 2.1) om egenskaben:
vrede; fjendtlighed olgn. han forbander dig
i sin Sjæls Bitterhed.Sir.4.6. tal dog ikke
med saadan BitteThed.Holb.Didr.8sc. *Uag-
tet al denBitterhed, som Krige

|
Nødvendigt

føre med. Hrz.D. III. 150. jf.: Og de vare
Aands Bitterhed for Isaak og Rebekka
(o: disse kunde ikke udstaa dem).lMos.26.35.
2.2) handling, ytring, der viser vrede,

fjendtlighed olgn. naar man end bruger al

optænkelig Skaansel . . seer det, man siger
. . dog altid ud som Bitterheder.Rahb.Miti.
1790.IV.274. 3) til bitter 4. Min Sjæl
kjedes ved mit Liv . . jeg vU tale i min
sjæls Bitterhed.Jo&.i0.i. min mismodige
Bitterhed gik i Rette med Forsynet.JKa^Z>.

Tilsk.1798.746. et Anfald af Jalousiens Bit-

teThed.Schand.F.447. 4) til bitter 5. 4.i)

I mine Tanker var Dødens Bitterhed al-

lerede overstaiiden.Bobinson.I.15. nu have
Dine Smerter tabt deres Bitterhed.Mynst.
ChrOehl.8. 4.2) (sj.) i flt., om smertelige begi-

venheder, livsvilkaar olgn. *Elskovs mange
Bitterheder

|
Lindres deelte af en Ven.

Bahb.PoetF.I.10. for at nyde Livets Glæ-
der, maa man undertiden have smagt dets
Bitterheder.Bagges.NK.134. *jeg Ægtestan-
dens Bitterheder

|
Har udtømt.Eeib.Poet.

IV.18. jf. : du skriver Bitterheder (o : bitre,

smertelige straffe) op mod jnig.Job.13.26.

-jord, en. (kem., mineral.) magnesia; talk-

jord. AWHauch.(1799).173. Sal. XII. 194.
-kalk, en. (mineral.) dolomit. SaUVI.292.
-karsie, en. ^ vandkarse, Cardamine amara
L. JTusch.50. Sal.XVI.546. -klaver, en.

3( bukkeblad, MenyanthestrifoliataL.JTusch.
319. ogs. (med.) om bladene heraf: VareL.^
132. -kno, interj. {jf. ænyd. guds knød
ell. knøj (Kalk.lI.567.V.589) og jy. knø og
pine (Feilb.II.237); knø kunde maaske være
-Kny, i bet. vold, kamp, nød (Ealk.II.564);
nu sj.; if. hitterdød) en ed. *Aa! bitter knøe!
Han dør. Wess. 59. PAEeib.Sk.II.40. Aa

Bitterknøe! der har jeg vist forsnakket
mig.Erz.XVIII.17.

|j *Ja, ifald I klø,
|
Ka'

jeg bitteknø
i
Tale fransk og sige „vov-

levovlevov Mos]øl'^Sangbog forAkad.Skytte-
korps.(1892).54. jf Feilb. -kold, adj. [II.IJ

{jf. ty. bitterkalt; sj) bidende kold; bitterlig

kold. *hør, hvor hielpløs nøgne Armod
klager

|
imod det bitterkolde Adirl Haste.

BD.159. *den bitterkolde ^ule.Lemb.Shak,
10 XIV.67. jeg maa tage Noget om mig, det

er hitter-\o\dt.Gjel.W.164. de bitterkolde
Nætter. Pont. F.l. 161. f -krank, interj.

(jf. -død), en ed. Bitter kranckl Hille pocker!
hvad er det koldt \xde.Nysted.Rhetor.56.

bitterlig:, adj. [ibedarli] adv. d. s. ell,

-t (jf Mikkels.Ordf.470) ell. (f) -en (Sir.7.12.

VSO. PalM.AdamE.I.60). {ænyd. d. s.; fra
(m)nt. ty. bitterlich; sa. ord som fsv. biter-

liker, oldn. bitrligr; se II. bitter || som adj.

20 næppe br. i talespr.) i) d.s. s. bitter 1. Winth,
VI.250. en saa bitterlig Kulde, at Vandet
undertiden bundfrøs i Døbefonten. Powf.
FL.40.

II
især som adv. MO. det frøs bitter-

ligt, det begyndte at snee.Bergs.PP.36.
2) om anger, graad, sorg, savn, længsel, en-

somhed osv. : d. s. s. bitter 6. Det var en bit-

terlig Sorg i den liUe Stue paa Qvisten.
ECAnd.IV.334. Faderen sagde dem da, at

det var tungt og bitterligt i Verden.sms^.
30 VI.282. (hun kastedes) frem og tilbage mel-
lem dump Følesløshed og bitterlig For-
tvivlelse.Poni TJE.125. (han) fornam en bit-

terlig Ensomhed.J"Ft7ews.PZ). 7. j/".: Livets
bitterlige Raab om LjlLke.Jørg.RB.64. \ i

Morgen skal (jeg) tilbringe hele Dagen i

det bitterlige („ubehagelige, væmmelige")
'Kha.vn.KMÉahb.22. \\ især som adv. et Men-
neske, hvis Sjæl er bitterligen bedrøvet.
Sir.7.12. Det giør mig saa bitterlig ondt.

40 Oehl.VS.5. Jeg har tit bitterlig fortrudt
(det). Schand.O.II.10. Jeg staar saa alene
. . saa bitterlig, bitterlig ene.JPJac.1.95.
JVJens.IM.85. hvad skal man gøre, naar
man har travlt og bitterlig mangler det,man
skal hr\xge.Const.GE.79. især ved græde;
(han) græd hitterhg.Matth.26.75. Eolb.Jep.
V.l. da hun saae, hvor hun var, begyndte
hun saa bitterligt at grædeE^CAnd.V.41.
FolketsSangB.148. 3) (dial.) uden bet. af

50 sorg, smerte olgn.; som adv.: i høj grad.
bitterlig got.MothE190. Skjøndt han havde
levet 40 Aar i Hovedstaden, talte han endnu
bitterlig fyensk. iej;m.('/"ra en samtale), jf.
Feilb. fbitterlig velj. S (spøg.) som adj.

:

ram, ægte olgn. *Fra bitterlige Jylland,

Faer!
|
De Dein en Karl forskrive. TV'ess.f?6.

Bitterling:, en. ['bedarleii] flt. -er. {fra
ty. bitterling; navnet skyldes kødets bitre

smag) Jt en (mellemeuropæisk) karpefisk^
60 Rhodeus amarus Bl. Sal.III.22. BøvP.I.619.

Bitter-mandel, en. se u. II. bitter 2.

(kagemanden) havde en Bittermandel til

Venstre, det var hans Hjerte.ECAnd.VI.
189. Levy.Bv.14. jf.Eeib.April.4. -mælk,
en. ^ slægt af de kurvblomstrede, Picris L.
Viborg. PI. (1793). 155. Lange. Flora. 399.
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-j--mænd, interj. {Jf. sv.f bittennån ; vistnok

sammenblanding af bitterdød og hillemænd
ell. lign.; sj.) d. s. s. bitterdød. bitter mend
lad os løbe vorYeyMol. G.(l 724).112. -rod,
en. (med. og Tf) d. s. s. Ensianrod (jf. -blad).

JTusch.SOo. VareL.^85. I. -salt, et. (med.)
salt af bitterjord ; engelsk salt; svovlsur mag-
nesia. Baff.(1784).599. Panum.64. II. -salt,
adj. *hun forvandle vilde

|
Den bittersalte

Kilde,
I

Saa at dens Vand blev sundt og
til at årikke.Oehl.XVII.306. (havgusens)
bittersalte Smag.HCAnd.IV.lll. Bergs.PP.
624. overf.: *den bittersalte Død.OeRXZZI.
165. -snaps, en. [I.i] d. s. s. I. Bitter 2.

Pont.F.1.229. -spat, en. (mineral.) d.s.s.

-kalk. SaUVI.292.
bitterste, adj. se u. II. bitte 1.2 (og

II. bitter;.

Bitter-sten, en. (mineral.) navn paa
forskellige (nefrit-lignende) stenarter. Funke.
(1801).UI.lll. Sal.XV.687. -»tof, et.(kem.)

navn paa forsk, kvælstoffrie (plante)stoffer.

Warm.Bot.163. -se, en. sø med bittert (ell.

salt) vand. der (findes) mange Bittersøer
paa disse Høider (o: i Asien).0ehl.AO.165.
OpfB.UL219. JVJens.Intr.77. I. -sad, en.

se -søde. II. -sad, adj. (jf. Bittersøde og
besksød; 1) [II.2] MO. spec. bittersød nat-

skygge, S( d.s.s.BitteTSøåe.Viborg.Pl.(1793).

49. VareL.'^85. || om duft: *Af (humlens) bit-

tersøde Kryder
| Da dufted hver en Vraa.

Winth.HF.52. 2) [II.3] især om forstilt ven-

lighed, der dog lader uvenlighed skinne igen-

nem, (et) modbydeligt, bittersødt Smiil.

Blichn846).VI.163. bittersød Ydmyghed.
smst.1.128. Camilla (bittersød tU Brown):
„Men Du bliver jo forstenet af Henryk-
kelse, min Ven! Du glemmer aldeles at

hilse paa min Veninde." ^ø^^/i. 111.57^.
Schand.TF.1.98. megen bittersød Ros.-Bran-
des.V1.288. smile bittersødt

j 3) [11.51 CP

Kiærlighedens bittersøde Lidenskab. OeAi.
(1851).XXV.186. *Min Helene, min

|
I

denne Afskeds bittersøde Stund —
|
Vær

takket for den Tid, der svandtlTr^.Fi.SO^.
Men Stund, da hun skal føde,

|
Denne

bittersøde Time
|

. . nu er nær. Holst.D.
11.173. *Ungdommen er nok lidt bitter-

sød,
I

Alderdom kender vel haardere Nød.
Rode.D.28. -sAde, en. ogs. Bittersød f'J

Tusch.228.341). {ænyd. d. s.; ligesom sv. bit-

tersota, ty. bittersiiss, efter plantens lat. navn
dulcamara; navnet skyldes stilkens bittersøde

smag; jf. Besksøde) 2( bittersød natskygge,
Solanum dulcamara L. JTusch.228. vAph.
Nath. 1.347. Den ædle Vext Bittersøde,
Bedsksøde . . som for den særdeles ren-
sende Kraft af kyndige Læger saameget
!inpTises.Bahb.Tilsk.l798.814. -te, en. (med.)
en slags blodrensende te. Panum.64. -træ,
et. (1. br.) 1) Si» kvassiatræ, Quassia amara
L. D&H.I.535. 2) Y ved af dette træ. Vare
L.^461. -vand, et. (med.) mineralvand,
der indeholder magnesia. AWHauch.(1799).
759. Panum.472. -vin, en. {ænyd. d. s.;

nu næppe br.) d. s. s. I, Bitter 1. Spansk

Bitterviin. F)SO. Mavestyrkende Bitterviin.

Fruent.(1799).IV.39. -#1, et. Levin, lette

Ølsorter . . Skibsøl, Bitterøl, Dobbeltøl,
Maltøl. VortHj.111.98.
Oi-tyv, en. [I] % navn paa flere min-

dre, insektædende fugle, især: graa fluesnap-
per, Muscicapa grisola L. (Kjærbøll.199), og
gulbug, Sylvia hypolais L. (smst.275). -tæt,
«^i' [I] if(^9^-) om gitter olgn.: saa tæt, at

10 bier ikke kan komme igennem hullerne. Bi-
avl.109.

O bivaane, v. ['bi|Vå-'na] -ede. vhs.

(si.) -disc (vAph.(1764). VSO). {ænyd. d. s.;

zftefter ty. beiwohnen ell. nt. biwanen;
tid.; nu l.br.) 1) være til stede (især som
tilhører ell. tilskuer) ved; overvære. Jeg
vU bivaane Retten fra Begyndelsen tfl

'Enåen.Holb.Plut.IV.l. I sine sidste Leve-
aar bivaanede han hver Mandag Aften et

20 udsøgt Selskab atlæråeM.ænd..Suhm.(Rahb.
LB.I.47). Ogsaa fik jeg i de tvende Fore-
stillinger, jeg bivaanede, kun eet Skue-
spil . . men to Sjngesm\..Bahb.E.II.8, Om
Formiddagen gik vi i Kirke og bivaanede
Gudstjenesten.irei6.Pros.JX.i8i. med ung-
dommelig, hjertelig Latter havde (hun)
bivaanet hele denne rørende Seene.Qylb.
VIII.23. Man kan næppe forestille sig

dette forfærdelige Øieblik, naar man ikke
30 hsivåehxvsLznetåei.JJPaludan.Er.l67. Gold-

schm.I.320. Den, der blot engang bivaa-
nede vor Forsamling, han vorder os tro.

Kierk.V.31.
|| f tage del i (et slag), (jeg har)

allerede bivaanet fire store Feiatslag.-ffoZ&.

Forv.8sc. de brave gamle Norske . . gave
sig ud i Orienten, at bivaane de fameuse
Korstog. 6rrarM.5reve.55. Dette var det sid-

ste Hovedslag, de Danske bivaanede i

denne Kris.MaU.SgH.340. 2) f være til

40 stede hos (en person); være sammen med.
Jeg erindrer engang at have bivaanet en
Syg, som vilde nødig døe.Holb.Ep.IV.436.
D. 16 Febr bivaanede ieg dend engelske
Envoye Wickfort.Ære6oe,:/04.
Bi-vagt, en. [II.2] {efter ty. beiwacht,

beiwache; nu næppe br.; ^//".Bivuak) 1) Jai

1.1) mindre vagtstyrke. MilTeknO.311. f.2)

om vagttjeneste. VSO. 2) om opvartning ved

hoffet, (den) Lakei, som i Dag giør fuld

50 Opvartning, skal i Morgen have Bivagt
(o: kortere tjenestetid).VSO. -vej, en. 1)

[II.2] spec. d. s. s. offentlig bivej, en af sogne-

kommunen bestyret vej Tmods. den af amtet
bestyrede Landevej^. Forordn. ^^/i9l793. §1.
Kun Veiene mellem de store Byer ere

her i taalelig Stand . . Biveiene betegnes
kun ved de ved Siden af hinanden løbende
Kiuls^or.HCAnd.II.119. Pont.LP.III.89. 2)

[I] (fagl.) vej (mellemrum olgn.) for bier. vi

60 (tilraader) at bygge Staderne saaledes, at

der findes en fri Bivej over Tavlebæ-
rerne.Biavl.172. GI -ven, en. [I] (jf. Bi-

elsker). Illustreret Biven.MBeyer.(bogtitel.

1851). Foreningen for Nordens Bivenner
(stiftet 1870). MøllH. 1.176. -vogn, en.

[II.2] (især) tidligere: vogn, der fulgte med
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den egl. post- ell. dagvogn (naar der var fiere

rejsende, end denne kunde befordre). Anordn.
^*U1734.§11. (vi tog) Plads paa den egent-
lige Dagvogn. Under Bortkjørselen saae

jeg . . efter Parret paa Bivognen.^iic/iJF.
ISO. Anordn.Nr.l79''hl888.I.§2. \\ nu især om
en til motorvognen koblet sporvogn, den uhel-
dige Sportsmand . . lod sig lufttørre bag
paa een af Linie 4's Bivogne. Mørn. S. 69.

-voks, et. [I] Panum.131. Biavl.SS.

Bivnak, en. [bivu'a^] flt. -ker. (fra fr.

bivouae, der antages at være laant under
SO-aars-krigen fra ty. beiwache (se Bivagt^)
^ lejr under aaben himmel (mods. lejr

i telte, hytter olgn.). JBaden.FrO. SaUllI.
30?.*åe (kom) til en kold Bivuak, I dødtrætte
og gennemmøåte.Eørd.GK.109. |j ogs.: hyt-
telejr. Bivouae kaldes enhver Hytteleier,

til Forskjel fra en Leir af Telte.MilConv.
1.539. jf. Bivuakhytte. || d. s. s. Bivuakild.
*Der Ugge Soldaterne om Bivouakken.
Drachm.D.7. bivuakere, v. [bivua'ke'ra]

-ede. {efter fr. bivouaquer) J}$i ligge, i bi-

vuak. JBaden.FrO. ofte maa der bivua-
keres paa den blotte JoTd.SaUIII.307.

||

tilbringe natten under aaben himmel. Folk
bivouaquerede formeligt udenfor Theatret
for at faae en enkelt Billet.If(7^«d.Z/J.57.

FoU'>U1919.3.sp.3. Bivpak-hytte, en.

^ En Bivuakhytte til 5 Mand . . dannes
af et Skelet af Grene . . Skelettet lægtes
og dækkes med Halm eller 'Rør.Feltarb.

95. -ild, en. ^ Fuldt paaklædt, som en
Soldat ved en Bivuakild, var jeg rede til

at springe op.Drachm.KÉ.28.
Bi-vserk, et. 1) [I] (nu især dial.) ku-

bens indhold af voks og honning. Moth.B142.
VSO. Forordn.Vil 797.§366. (bønderne) sælge
Bieværket, saaledes som Bierne forlade

det, til Kjøbmanden, uden at nytte Hon-
ningen til deres egen Huusholdning.JBe^'fr.

Sjæll. 11.476. PRMøll.SS.73. Feilb. \\ om
(samling af) bistader: (han) har anlagt et

Biværk i sin YidiVQ.Etlar.GH.1.187. 2) [II.2]

(l.br.) (sandhed er) det bittre Krud, som
er ufordøieligt hos dem, der tractere den
hos en Historie-Skriver ikkun for et Bi-
Verk („biting") og en ^iter-Dyå.Langebek.
SA.4. I smaa Stæder forbindes denne For-
retning (o : postmesterembedet) som et Bie-
verk („bibeskæftigelse") med andre Embe-
deT.Schytte.IR.lI.391. (Mérimée) nedbryder
alt Biværk („biting", „udenomsværk"), der
kunde hindre den mærkværdige Levning
fra Fortiden i at gøre den fulde Virkning.
Brandes.YI. 217. -yngel, en. [I] vAph.
(1764). Biavl.5.

bizar, adj. [bi'sa-V, bi'sBr'] {fra fr. bi-

zarre) 1) O paa overraskende maade afvi-

gende fra det almindelige ell. normale; be-
synderlig; kuriøs; fantastisk; lune-
fuld. Naturen er meget bizarre i at ud-
deele sine Ga.veT.Holb.Fants.II.6. Folk, der
var . . bizarr (nu: bizartj 'klæåte.Ew.VIIL
44. Bizar, kaldes den Mand, der ikke lader
sig hestik'ke.PAIIeib.US.552. Brandes.Goe.

11.197. i Psykiatrien betragter (man) det
aparte, det bizarre, som nær beslægtet
med det rent ahnoTme.KPont.Psychiatr.III.
63. 2) t barsk; vredagtig; bidsk. vAph.
(1764). CP Bizarreri, et, f en(Holb.Kh,
941). [bisBr(8)"ri-'] flt. (i bet. 2) -er. {fra fr.

bizarrerie; 1. br.) 1) egenskaben at være bi-
zar (1). der fandtes saadan bizarrerie hos
denne Konge . . hvorudover det er van-

10 skeligt at give hans ChaTacteeT.Eolb.DH.
1.463. Drachm.F.II.118. 2) (mer ell. min-
dre konkr.) bizart indfald, udtryk osv.;

lune. han lod see Bizarrerier udi de flee-

ste af hans GieTningeT.nolb. Ep.III.462.
alle ModensBizarrerier.jØrst^r.J.i35. (Hol-
berg) havde ogsaa Øie for de ufrivillige

Særegenheder og Bizarrerier. Davids.zSr.
411. VVed.R.358.'^

Bi-æder, en. [I] \ 1) en skrigefugl,

20 Merops apiaster L. den deilige Biæder,
der langt overgaaer vor Stillids i Skjøn-
hed og Farveglands.^«MC^.3//'Z7.^6. Kjær-
bøll.131. 2) (jy.) navn paa skovsneppen,
Scolopax rusticulaL. Kiærbøll.536. -ægge-
stok, en. [II.2] (anat.) Parovarium. Pa-
num.631. -fije, et. [II.2] (zool.; især i flt.)

om mindre udviklede øjne hos insekter. Ho-
vedet (hos de aarevingede) er . . forsynet
med et Par veludviklede Øjne og i Reg-

30 len 3 Punktøjne eller 'B\ø\ne.BMøll.DyL.
III.246.
b|affe, V. se bjæffe.

b|aldre, v. ['bjalra] -ede. {vistnok lyd-

efterlignende; besl. m. bjale, bjælde, bjældre,
bjæle; jf. eng. bell, skrige, ty. bellen, gø;
dagl., især jy.) 1) om hund: bjæffe. Feilb.

2) tale ivrigt og højt. MDL. Feilb. ogs.:

raabe (op); skrige. *Perronen er fyldt . .
|

Hør, hvorAvisdrengen skingrer og b jaldrer.

40 Bergstedt.HE.236. bjale, v. [ibja-la] -ede.

{jf. SV. dial. bjala, sladre; besl. m. bjaldre;

se bjæle; jy.) d. s. s. bjaldre (2). „Skaal .
."

bjalede Niels . . der allerede havde smagt
ret betydeligt paa de vaade YareT.NSvends.
S.34. Feilb.

Bielke, en. se Bjælke.
B|erg, et. [bJBr'q; (især dial.:) bj^r')

B\éTg.Høysg.AG.21. (Berg. VSO. (se bet. Sii;,

jf.MO. (og Bjerg- i ssgt:); nu kun sompropr.

50 (efter ty.): Berg. — Bjære. Moth.B157; nu
kun dial. ell. som propr.: Bjerrej. flt. -e.

{glda. b(i)ergh, æda. biærgh (ErLov.2.54),
bakke, høj, run. biarg i sa. bet, sv. no. berg,
oldn. bjarg og berg, ty. berg, eng. barrow,
gravhøj; jf. got. bairgahei, bjergegn; vistnok

besl. m. Borg \\ bet. 1.2 forekommer først i

glda., bet. 3 skyldes (ligesom formen Berg^
paavirkning fra ty. ell. wo.)

1) større forhøjning i jordens (ell. et

60 andet himmellegemes) overflade, l.l) (nu
kun dial. ell. (som sidste led) i navne) om
danske forhold: d. s. s. I. Bakke 1. *Hr.

Oluf rider med Bjerge (o: langs med høj-

ene),
I

der dansed Elver og Bverge.DFlI.
nr.7.2. (Vejle ligger) i en Dal, omringet af

høie B\eTge.Begir.Jyll.I.354. (jeg hører) un-
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der mig i Bjerget (o: Daugbjerg) en hul

Rumlen og Tumlen . , Og saa hævede sig

Kammen af Bjerget paa 12 røde Stolper.

Blich.(1905-07).1.572. Bjergets (o: Bol-

bjergs) yderste BTirik.Blich.III.221. *(Læs-

søe,) der ved Dybbøl Sejersbaunen tændte,

I
da Wrangel Panden imod Bjerget rendte.

Ploug.1. 236. EdErslev. Jylland. (1886). 262.
*Dær var det altså, det de såe, var Krigen.

I
Dybbøl Bjerg lå kullet, Møllen sveden

!å.Rørd.GK.81. De enkelte Klitbakker kal-

des . . i Ribe Amt Bjerge eller Sandbjerge.
Andres. Klitf. 84. jf. Himmelbjerget, Frø-
bjerg osv.; ogs. i gadenavne (fx. Bjerge-
gade i Helsingør), jf. EMatthiess.Gader.l6.
n her paa bjerget, ofte (efter Holb.Er.
1.1 og 2. III.2 og 3. IV.2 og 4) spøg., især

iron. (spot.) om et sted, hvor man med selv-

tilfredshed holder fast ved (og er stolt af)
sine egne smaa og forældede forhold (især

om den fra fædrene nedarvede tro), se HBrix.
GT.201. (de var) henfaldne til en saadan
Ugudelighed, at de i visse Tilfælde malede
ikke, som det altid før havde været Skik
„her paa Bjerget", med Pensel, men med
— S^aTtelen.SigMilll.B.166. (Todes) Ar-
bejder glemtes , . fordi hans Meninger
gik saa stærkt mod det, der den Gang
var „den rette Tro paaBjergef-PoLVsi-WS.
7.sp.3.

II
m. overgang til bet. 1.2. Af Bierge

findes her til Lands ikke mange saadanne,
som egentligen fortiene dette Navn, und-
tagen det Jydske Himmel-Bierg.jÉPow^.
Atlas.I.390. Danmarks højeste Bjerg (o:

Himmelbjerget) havde jeg ofte set, men
hidtil endnu ikke hesteget.Blich.(1905-07).
1.278 (jf. smst.299). *Langt højere Bjærge
saa vide paa Jord

|
Man har, end hvor

Bjærg kun er Bakke. Grundtv.PS.V. 63.

Rich.VL.5. 1 .2) om forhold uden forDanmark
(og paa Bornholm) : stor (kuplet ell. til-

spidset) forhøjning, især bestaaende af
stenmasser, (ved Bjerg (mods. Klippeø
tænkes især paa størrelsen og formen, mindre
paa stoffet; jf PEMiilUSOS). Atter tog
Dievelen ham op med sig paa et saare
høit Bierg, og viste ham alle Verdens Ri-
ger.Matth.4.8. de ildsprudende Bierge
og Ild-Phænomena udi huiten. Kraft. (K
SelskSkr.III.271). *Tydskland har Bierge,
som Norge. Jeg finder

|
Høiere Fieide, hvor

Alperne staae.0ehl.L.II.216. høie, snee-
bedækkede BieTge.HCAnd.VII.189. *Den
evige Sne, den evige Sne

|
højt over de

vingrønne Biærge.Jørg.D.l 9. SaVIII.316.
Maanens Overflade bestaar dels af Sletter
. . dels af Bjerge . . de fleste er Ringbjerge,
som i Form stærkt minder om vore Vul-
kaneT.Hag.VII.156. if. bet. 3.1 : *Langt mere
af Malmen saa hvia og saa rød

|
Fik an-

dre i Bjærg og i Bytte. Grundtv.PS. V.64.

II
til bjergs, (sj.) op paa bjerget ell. bjer-

Cene. hans Dreng skal til Bjærgs for at

ente Mos. IBondesen. Jorden rundt. (1891 ).

145. \\i udtr. som bjerg(e) og dal(e). et

Land med Bjerge og 'Dsde.5Mos.ll.ll. *Over

Bierg, over Dal,
|
Over brusende Søer,

|

Utrættede svinger
|
Valhalliske Møer

|
De

blodige YingeT.Ew.(1914).lII.S5. talem.

(nu næppe br.): Naar der er Rimfrost paa
Bjærget, er der koldt i Dalen (o: om al-

derdommen).Mau.847. || i sammenligninger:
*Naar man har ingen Lyst, man strax

Undskylding finder,
|
Da mindste Steen

til Bierg og alting blir til Hinder. IToZb.

10 Mel.1.6. det stærkeste Udtryk Sproget har

(for tyngde) er jo . .: Lidelsen hviler tungt
paa et Menneske som et BieTg.Kierk.
VIII. 322. der laa nu et Bjerg mellem
hans Barndom og 'Nutiden. Schand.TF.11.
272. jf: de tillade det aldrig, de ville

rejse Bjerge imellem os.Blich.IV.397.
|j

{efter ty. iiber alle berge; især CP) i udtr.

være over alle bjerge, langt borte (især:

ude af landet). Bagges.1.283. Jeg er „over

^ alle Bjærge", jeg bor i Søstaden Venedig.
Drachm.VT.221. En, som er over alle

Bjerge, i Amerika eller i Siam.JBo^'an.JT.

49. Jeg skyndte mig at aabne Døren og
kalde paa ham — men han var forlængst
over alle B\æTge.Ch Kjerulf GU.313. || i

forsk, talem. og ordspr. f love (en) gyldne
bjerge, (jf. ty. einem goldene berge ver-
sprechenj love „guld og grønne skove". EPont.
Men.III.557. flytte hierge, (efter Job.9.5,

30 Matth.21.21, se Arlaud. 22) udføre noget (næ-
sten) overnaturligt, overmenneskeligt. Oehl.F.

79. jeg (kunde) godt gaa paa Hovedet i Van-
det for din Skyld . . Jeg kunde ogsaa godt
flytte Bjerge, om det skulde væTe.Eode.SF.
40. især (efter Matth.17.20, lCor.13.2) iforb.

troen kan flytte bjerge olgn. Hostr.G.
70. *hun har den Tro, som flytter Bierge,

|

og det Haab, der svigter ingen Tia.iew6.
D.93. naar bjerget ikke vil komme

40 til Muhamed, maa Muhamed kom-
me til bjerget, (spøg.) siges, naar man
selv maa udføre, hvad man havde tiltænkt

ell. befalet andre, især: begive sig til den,

som man længe har ventet. Reenb.1.35. Arlaud.

23. jf.: jeg skal nok faae Tingen ud. Naar
Bjerget ikke vil komme til mig, saa maae
jeg gaae til BieTget. PAHeib. Sk. III. 20.

Mau.850. bjergene (laver til barsel og)
føder en latterlig mus olgn., (efter

50 Horats: parturiunt montes, nascetur ridi-

culus mus, se Arlaud.86) om store forbere-

delser, der giver et yderst ringe resultat. Det
syntes, som Biergene bugede med en Ele-

fant, men Fosteret blev en MnviS.Langebek.

SA.8. Mau.849. jf: Det lader sig ansee,

som at Biergene laver til Barsel hos Jer
i Kiøhenhavn.Holb.Samt.3. naar der skeer
store Ophævelser for ingen Ting, eller

naar, som man siger. Bjerget føder en

60 Muus.Ifei6.Pros.yi.-Z07.

2) overf, om det, der i form minder om
et bjerg. 2.1) (poet.; jf. Bølge-, Isbjerg olgn.).

*Som Havets Bjerge (o: bølgerne) tit vi

saae |
Sig jævne ud tilBølger hiaalGrundtv.

SS.I.291. *Der er et Land; dets Sted er

høit mod Norden,
|
Og Dybets Bjerge
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(o : isbjerge) svømme nær dets Havn.J5oye.

PS.IV.151. 2.2) (efter lat. mons, jf. Venus-
bjerg olgn.) om visse ophøjede dele paa det

menneskelige legeme, især om forhøjnin-
ger paa den indvendige haandflade
(der if. overtroen har betydning for livs-

skæbnen). Legeb.II.33. 2.3) (især dagl.) om
en stor mængde („bunke", „masse" olgn.),

af hvad der kan dynges, stables, lægges oven
paa hinanden, (især m. præp. afj. Pigen
var snart forsvunden i det Bjerg af Dy-
ner, Moster Else havde optaarnet.T/iyre^'.

UdvFort. 1. 305. (anatomibilledet) viser
ingenlunde disse Bjerge af tykt paalagt
Farve som Rembrandts senere Malerier.
JLange.II.373. (hun lagde et) Bjerg af

Fintbrød paa hans Tallerken.I)rac/im.PF.
63. Bjærge af Snavs . . ligger paa Ga-
åerne.Dannebrog.'^^/dlOOS.l.sp.d. || ogs. om
en enkelt ting af ualmindelig stort om-
'ang (jf. Kødbjergj. Groteske mandlige
&igurer . . med Bjerge af Parykker paa ]åo-

YeåeTne.Hauch.V11.81. dette Bjerg af et

Læs.Aakj.VB.125.

3) (efter ty. ell. no. herg). 3.1) f (geol,

mineral.) stof ell. masse, som et bjerg (1.2)

bestaar af; klippe(grund); sten (grund).
Huset ligger vel i en Dal, men Grunden,
hvorpaa det staaer, er lutter Bierg.VSO.

II
spec. om bjergmasse, hvoraf metaller og

andre produkter faas; kun i ssgr., se Bjerg-
blaat, -guld, -hør, -olie, -salt, -tjære ojl.

[I
(bjergv.) spec. om bjergmasse, som ikke

indeholder erts. Berg.V80.L315. jf. Sal.

III.39. 3.2) bjergværk; grube; mine;
kun i ssgr., se Bjerg-akademi, -amt, -brug,
-drift, -kyndig, -mand 2, -ret, -videnskab ofl.

Bjerg-, i ssgr. [ibJBrq-] jf. Bjerge-
(samt Bjergs-hald^ || i 18. aarh. forekom-
mer ofte (især i ssgr. m. Bjerg 3) Berg-

(fra no. ell. ty., jf. Berg-), se fx. Bjerg-
beg, -blaat, -drift ofl., jf. VSO. G) -aand,
en. [1.2] overnaturligt væsen, der tænkes at

bo i bjergenes indre; kobolt (jf. -folkj. Oehl.

A.109. VVed.H.141. -aas, en. [I.2] (især
poet.) (Kalk.IV.949). *Høit paa goldeste
Biergaas (vokser)

\
Lægens vrt.Oehl.XIX.

273. Goldschm.V.302. -agtig, adj. 1)

[I.2] (1. br.) som ligner et bjerg. VSO. en
stor bjergagtig Høi.Ing.EM.II.104.

|| f
bjergrig, (han holdt sig) i Skiul paa de
biergagtige StedeT.Holb.JH.L670. VSO.
2) [3.1] (nu næppe br.) En biergagtig . .

Materie. 7(S0. -ahorn, en. [I.2] 2( ær;
valbirk; Acer pseudoplatanus L. Sal.I.351.

GJ -akademi, et. [3.2] læreanstalt i bjerg-

værkskundskab. SaV111.317. f -amt, et.

[3.2] (emb.) amt (2), kollegium, der leder et

lands bjergvæsen ell. et enkelt bjergværk.
Moth.Bl57. BeTg&mt.VS0.L315. -and,
en. [I.2] V Fuligula marila L. (jf. Kalk.I.
211. Moth.B157). Kjærbøll.672. Bogan.IL
84. -art, en. [3.i] (geol.) fast, uorganisk
masse, som bestaar af et ell. flere mineraler
og udgør en væsentlig bestanddel af jord-
skorpen (som marmor, granit osv.). vAph.

(1764). »hvordan Kloden fik sin Skik,
|

Og hvordan hver en Biergart gik
|
Fra

først ud af Naturens B.dinåev.Lund.(Bahb.
LB.IL157). Uss.AlmGeol.L

\\ f i flt, om
malmfø7'ende lag i gruber. Fallen eller B erg-
a.rteTne.Holb.DH.IL690. f -balsam.
en. [3.1] (efter ty. bergbalsam) d. s. s. -olie

Bier gh alsoTQ.vAph.Nath.I.290. -bane
en. [I.2] Nu kørte vi . . ad denne Bjerg-

10 bane, mens Klipper og Dale svulmede ;

det yppigste Grønne.Schand.0.IL-H31. Sal
IX.1101. -beboer, en. [I.2] (1. br.) jf.
Bjergbo(er). Den Kjærlighed, Bjergbe-
boeren har til sine Bjerge, have vi Danske
unegtelig til }lsL\et.HGAnd.XI.161. -beg,
et. [3.1] (Berg\ieg.V80.I.315) (mineral.; nu
næppe br.) naturlig asfalt; jordbeg. vAph.
Nath.I.291. VareL.^85. f -beg-jord, en.

[3.1] (mineral.) begholdig (skifer)jord (jf.

20 -tørv). vAph.NathJ.294. O -bestigelse,
en. [1,2] (1. br.; jf. -bestigningj. Bøgh.DD.
1872.293. O -bestiger, en. [I.2] (jf.
-stiger^, overf.: aandelige Bjergbestigere
og Yoveh?i\se.Brandes.VII.633. O -be-
stigning, en. [I.2] (jff, -bestigelse, -stig-

ningj. (du) er duelig til Klattren og Bjerg-
hest\grnng.Hauch.II.400. Schand. 0. 1. 57.

-blaat, et. [3.i] ('Bergblaat. F<SO. 1. 515;.

(fagl.) en blaa farve, (især tidligere) brugt

30 o.f malere ; mineralblaat. (jf. Biergblå. Moth.
B158). VareL.^85. GJ -bo, en. [I.2] (jf.
oldn. bergbiii, jætte) Moth.B158. VSO. Jeg
følte hiin magiske Kraft i mit Bryst, der
drog mig afsted, Bjergboen kalder den
Uiemyee.HCAnd.L414. IllTid.1876/ 77.19.

O -boer, en. [I.2] d. s. VSO. Øboeren
elsker Havet, som Bjergboeren sine Bjerge.
HCAnd.XIL152. KLars.Ci.59. -bomnid,
en. [I.2] T Bjergbomuld kaldes en Slags

40 simpel levantisk Bomxilå.VareL.^86. -bor,
et. [3.1] i^ (Berghor.VSO.L315). OpfB.'
IV.19. -brng, et. [3.2] (nu 1. br.) bjerg-

værksdrift. Staterne . . have giort Bierg-
bruget tU en offentlig 'Eiendom.Schytte.lM.
11.146. OpfB.''111.167. -brnn, adj. [3.i]

(fagl.) mørk rødbrun. IIavebrL.^230. -byg-
ning, en. 1) [I.2] (geol., sj.) bjerges geolo-

giske beskaffenhed. Balkanhalvøens tilsyne-

ladende saa indviklede Bjærgbygning viser

50 sig for saa vidt mere overskuelig.lSonde-
sen.Jordenrundt.(1891).289. Meyer.678. 2)

[3.2] (efter ty. bergbau; bjergv.; nu 1. br.)

bjergværksdrift; grubedrift. Funke. (1801).

ill.26. jf.: Grubedriftslæren eller foræl-

detBjærgbygningslæren./SaLFJJ.i067.
-bæver, en. [I.2] (zool.) nordamerikansk
gnaver, Roplodon (major). BøvP.III.260.

\ -bolgning, en. '[I.2] i flt.: bølgefor-

mede bjergstrcekninger. milde, maleriske,

60 næsten altid vegetations- og vandrige
Bj ergbølgninger.POSrønds^.E br.1.4 -cin-
nober, et. [3.i] (fagl.) naturlig ren cin-

nober. (Bergcinnoher.VSO. 1.315). OpfB.^
VI.474. -dal, en. [I.2] Heib.Poet.II.19.

MO. GJ -drag, et. [1.2] (1. br.) d. s. s.

-strøg. Sal.XVn.418. -drift, en. [3.2] (nu
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SJ. ) bjergværksdrift. Schytte.IR.II.169. Fed-
ders.H.Fort.BergåTiit.VSO.L315. -dros-
sel, en. [1.2] (efter fr. merle de roche, jf.

ty. berg-, gebirgsamsel) \ om forsk, arter

af drosselfuglene, fx. (som overs, af fr. merle
blanc^ om en hvid varietet af solsorten, Tur-
dus merula L. (vAph.Nath.1.396) , ell. om
ringdrosselen, Turdus torquatus L. (smst),

ell. nu kun (1. hr.) om stendrosselen, Monti-
<:ola saxatilis L. smst. Brehm.FL.124. tD

-dyrkelse, en. [I.2] (sj.) religiøs dyrkelse

af bjerge. Bjergdyrkelse er en af de ældste
Former af Religion hos den semitiske Stam-
me.Brandes.Xl.340. f -dyrker, en. [3.2]

person, der driver bjergværksdrift. Sehytte.

IB.II.146. t -dyrKning^, en. [8.2] bjerg-

værksdrift. Schytte.IB.II.145.1 73.

I.Bjerge, suhst. se II. Bjærg. II.bjerge,
V. se II. bjærge.
Bjerge-, i ssgr. ['bJBrqa-] kun foræld,

ell. poet. (se fx. bjerg-fuld, -gang (1), -tind,

-top ofl.) ell. dial. (se fx. Bjerg-folk, -kone,
-rod, ofl.) for Bjerg- || især til Bjerg 1.

Bjerg-egn, en. [I.2] Den mavreste
Biergegn er mig dog kiærere end den
fedeste Flside. Bagges.L.1.237. OehlA.97.
BøvP.1.523.
bjerget, adi. ['bj^rqaf] (ænyd. b(i)ergt;

nu næppe br.) fuld af bjerge; bjergfuld;
bjergrig. Bierged, eller Biæred.Mo^Æ.-B
162. *Saa reiste de Helte . . | Mod bier-
gede Syåea.Oehl.BL.79.

||
(sj.) bjergfor-

met. V80.
Bjerg-faar, et. [I.2] (zool.) om forsk,

faareracer, der lever i bjergegne, dels om
tamfaar (LandbO.11.21), dels om en vild

(amerikansk) faareart, Ovis montana Geoffr.
(Sal.yi.237). -fald, et. [I.2] (poet, sj.)

bjergskred. Moth. B 158. || konkr: nedstyr-
te(n)de bjergmasser. *hvem skuer jeg hist

, . Zeus selv paa Titaners Biergfald.Ba^r-
ge8.IV.235. -fast, adj. [I.2 og 3.i] (1. br.)

fast som et bjerg; klippefast; overmaade fast.

MO. *(Island) er en bjærgfast Klippeø.
Drachm.UD.14. f -fedme, en. [3.i] (geol.,

mineral.) om mineraler af organisk opi'in-

delse, tilhørende petroleumsgruppen. Berg-
tedme.VSO.I.315. jf: f -fedt, et. [3.i]

(geol., mineral.) d. s. vAph. Nath. 1.297.
-fiii(ne), en. [I.2] fjeldlap. Biergfinne.
Moth.Bl58. *Du seer en gammel, arm,
enfoldig Biergfinn.

|
Langt borte . .

|

Opreyste jeg i Aar min snevre Hytte.
|

Jeg søgte fire Renner (0: rener) — al min
Eigdom.Ew.(1914):ni.26. -finke, en. [I.2]

V d. s. s. -irisk. Kiærbøll.363. -fint, et.

[3.1] (mineral.; nu næppe br.) rent sølv (egl.:

forekommende rent i bjerget). Bergfiint.
VSO.I.316. C9 -fod, en. [I.2] (ogs. (poet.)

Blcrgefod.PHFrim.8K.12). (sj.) fod(en) af
et bjerg olgn. vAph.(1764). *man seer,

| De
Vaners ved Biergfoden staaendeHær.Pram.
Stærk.242. MO. -folk, et ell. (især i bet. 3
og i olm. i bet. 1) pi. (sj. (i bet. 1) Bjergefolk.
Ruge.FT.4. jf. Feilb.). 1) [l.i og 2] efter
folketroen: væsener, der tænkes at bo i høje

og bjerge; højfolk (jf. -aand, -kone, mand,
-trold^. *Biergfolck lader sig kun see ved
l>ia.ttQ-iiåQ.Holb.Paars.l79. VSO. Thiele.II.

175.
il

('s;.; &oZ?..Biergfolket paa Thyholm.
smst.184. sm^t.213. 2) [I.2] (nu I br.) folke-
stamme), der bor i en bjergegn. Holb.Ép.
11.48. med et hærdet Biergfolks hele
vilde TTodsigheå.Bahb.Tilsk.1807.23. Molb.
F.121.

II
*(Æolus) er en enfoldig Mand,

|

10 Som Bergfolk gierne er.Holb.Paars.8. 3)

[3.2] (bjergv.; nu næppe br.) om arbejdere i

et bjergværk; bjergmænd. Moth.Bl58. de
ere gode Biergfolk og ypperlige Smedde.
Oehl.VS.4. Heib.A.17. \\ de saa kaldte berg-
knapen eller bergfolk fra Tydskland.
Holb.DNB.40. Christian den Fierde an-
lagde Kongsberg Sølvverk, og forskrev
Bergfolk til at drive det.Mall.SgH.713.
VSO.I.316. -frne, en. [I.2] {efter no.

20 bergfru) ^ en (især) i Norge alm. stenbræk,
Saxifraga Cotyledon L. AaIbs.VE.158. CP

-fnld, adj. [I.2] (ogs. bjergefuld. /SmAw.JJ.
60. Bagges.NK.290). jf. bjerget, bjergig,
bjergrig. (Kalk.V.lOS). (egnen) er male-
risk, biergiuld, skovTig.Bagges.L.II.65. e. br.

-fyr, en. [I.2] Sr Pinus montana. Mentz

.

O.Pl.362. den prøjsiske Bjergfyr . . som
ikke har en eneste ren Linje i hele sit

vredne Skrog, men hvis eneste Fortjene-
30 ste er at kunne skyde Ryg.Aakj.VB.173.
-fæste, et. [8.2] {efter f«/. bergfeste; bjergv.)

stenpille olgn., som man lader blive staaende

for at afstive minegangene. OpfB.^III.84.
-gang, en. 1) [I.2] i udtr. vor frue (s)
bjergegang {ænyd. d.s.; efter Luc.1.39;
foræld.) a. s. s. Marias besøgelse (se u. Be-
søgelse 1.1 ). MO. Levin. 2) [3.2] (bjergv.;

nu næppe br.) malmførende lag i en grube;
malmgang. Moth.B158. Bergga.a.g.VSO.1.

4p 316. jf. (billedl.): Selv ere I jo det ædle
Guld, som fylder Bjerggangen.Frlfamm.
Kirkehist.I.139. -ged, en. [I.2] (zool.) an-
tilopeart, Haplocerus americanus. Sal.III.41.

t -gel, subst. [3.1] {ænyd. d. s.; efter ænht.
berggehl, egl.: bjerggul; fagl.) d. s. s. -gult.

Berg-gel. vAph. (1 759). JBaden. Gram.37.
-grant, et. [3.i] (jf. ænyd. bjerggrøn;
fagl!) grøn malerfarve af malakit. VarcL.^
86.

II
Berggrønt. VSO.I.316. -guld, et,

50 [3.1] (mineral.) guld, som udvindes i bjerge

ell. af bjergmasser (mods. Vaskeguldj. Hag.
V.85. -gnlt, et. [3.i] {efter ty. berggelb;

jf. -gel; fagl.) okkergul malmfarve, fremstillet

af brunjæmsten. (jf. Bierggnl. Moth.Bl58).
VareL.^86. -halJTd) ell. -halle, en. [3.2]

{efter ty. berghalde, egl.: bjergskraaning

;

af halde, besl. m. Hald, Hæld; bjergv.) af-
faldsdynge (af skifer olgn.) ved bjergværker.

berg-hallerne ved gruberne, ere nu gand-
60 ske med mus (o : mos) og græs begroede.

IIolb.DNB.52. Bergha.]le.VSO.I.316. Bjerg-
hald.OpfB.^IV.45. -hnle, en. [I.2] klippe-

hule; grotte. Oversk.II.351. han (søgte) i

en Bjerghule Ly for Orkanen.JPJac.IJ.55.
BøvP.1.259. -hæld, et. ('Bjergehæld.GjeL
Br.l56). [I.2] (poet.) bjergskrænt, (huset)

Rentrykt «/i 1920 46
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laa i Læ af nogle gamle Ege paa Bjerg-
hældet ovenover Iiotellet.LBruun.LT.363.

.1. -hej, en. [I.2] (poet, sj.) en Mængde
lavere skovbedækte BieTgh.øie.Bagges.L.1.

363. II. -hej, adj. [1,2] (især G)^ høj som
et bjerg; meget høj : kæmpestor. *biergliøie

Bølgerne triiåe.Fram.Stærk.101. bierghøie
Kæmpev.Hauch.MfB.158. -hejde, en.

[I.2] Q (^- ^^O bjergs højde(maal). MO. 2)
(sj.) del af ei bjerg, der ligger i en vis højde
(over havet). Dyreformer, der høre hjemme
i en vis Bjerghøj de.5a^.JJJ.5.9. 3) (især m)
bjerg; bjergtop. Ofte ligger en nøgen Field-
ryg under en græsklædt, blomsterprydet
Bierghøide paa modsatte Side.Bagges.DV.
IX.453. Alpefloraen paa de steileste Bjerg-
høider (er tiden duft).Holst.IV.278. Der
Juda var kommen til Bjerghøiden (Chr.
VI afvig.) ved Øiken.2K7-øn.20.24. -her,
en. [3.1] (jf. SV. berglin, ty. bergflachs;
sml. Bjerg-kork, -læder, -papir, -træ, -uld;
miiieral.) traadagtig asbest; stenhør. Funke.
(1801).III.112. Berghør. 7S0. 1. 5i6. jj om
tøj olgn., vævet af bjerghør: *Leiet, blødt
med Hynder redt

|
Og med den hvide

Bjerghør hTeåt.Recke.GND.93.
bjergig, adj. ['bJBrqi(q)] (f bergig.

Gram.Breve.31). {efter ty. bergig; nu næppe
br.) d. s. s. bjerget, dens (0: en norsk bonde-
gaards) Jord var deels sumpig deels ste-

nig, paa sine Steder gandske biergig.MaZZ.
8gH.5U. Bagges.DV.IX.27. et raat og
bjergigt Land. Heib. Fros.IV.2 6. HBDhlp.
IV. 199. om en vej (jf. bakketj;jØrs^.JBr,
1.20.

Bjerg-ild, en. [I.2] (sj.) vulkansk ild.

overf.: *Vredens Biergild, Egennyttens
Vinteriis,

|
Som her paa Øen, kue Livet

vexlende.Oehl.Lf.144. -irisk, en. [I.2] \.
mo-irisk, Linota flavirostris L. (jf. -finke/
Kjærbøll.363. -js&m.y et. [3.i] (bjergv.) en
slags mejsel til at kløve klippe(stykker) olgn.

med. Sal.VII.1068. -kalk, en. [3.i] (geol.)

kalksten, der danner det ældste lag i sten-

kulsformationer. Sal.III.41. G) -klint, en.
[I.2] (l.br.) *Sig andre bag dækkende Bierg-
klindter s\\a\e.Pram.Stærk.l61. smst.272.
-kleft, en. [I.2] EPont.Atlas.1.433. *Bierg-
kløvterne,

| Som Geeden kun besøger.
Zetlitz.NH.16. Oversk.II.351. -kiever, en.
[I.2] 2( Trifolium montanum L. JTusch.245.
Rostr.Flora.1.234. -kone, en. (ogs. Bjerge-
kone.MDL.). [l.i og 2] efter folketroen: bjerg-

mands kone. VSO. Feilh. -konge, en.

1) [1.1 og 2] (nu næppe br.) efter fMetroen:
bjergfolkenes (1) konge. vAph.(1759). 2) [i.2]

(sj.) (assassinernes) Anfører . . bliver ge-
meenlig kalden den gamle Bierg-Konge,
hvoraf sluttes, at han maa have havt sit Sæde
paa et Bierg.Holb.Ep.III.388. -kork, en.

[8.1] (mineral.) en slags korklignende asbest

(jf. -hør;. vAph.Nath.I.301. VareL.^58.
-krage, en. [I.2] \ australsk fugleart, Cor-
coronus melanoramphus. BøvP.II.541. -kry-
stal, et. [S.i\(mineral.) krystallinsk kvaHs.
'BeTg-Crystai.EPont.Atlas.1.433. *Væggen

(

Huggen af hviden Qvarts blandt Bierg-
crystallerne blinkte. Hauch. D V.^ III. 59.
Bjergkrystallerne ere bekj endte under det
Navn „Bornholmske Diamanter".GjF'orcfeA.

DG.29. Frem.DN.15. \ -kuppe, en. [I.2]

{efter ty. berg(es)kuppe) (rundagtig) bjerg-
top, et Par Bjergkupper ude i'Sabin'erne
. . kaldes „Mammellerne". Ber^s.Eom.ii9.
t -kvade, en. [3.i] (geol, mineral.) d. s. s.

10 -iedme. Briinnich.M.168ff. Bergqvaae.y^SO.
1.316. -kvæg, et. [I.2] (landbr.) fællesbe-
tegnelse for de kvægracer, der har hjemme i

bjergegne. LandbO.1.285. -kyndig, adj.

[3.2] (nu næppe br.) MO. || Hertil ere da fra

de tydske bergsteder forskrevne adskillige
bergfolk og heTgkyndige.Holb.DNB.47.
VSO.I.316. -kæde, en. [I.2] (især geogr.
ell. geol.) række (ell. især om flere parallelle

rækker) af bjerge, hele Egnen her er ind-
20 fattet i himmelhøie Biergkiæder.^a^^es.

DV.IX.427. Uss.DanmGeoU6. Pyrenæerne
(er en) Bjærgkæde paa Grænsen mellem
Frankrig og S-panien.Sal.XIV.781. -kaen-
garn, en. [I.2] (zool.) klippekænguru, Pe-
trogale. Sal.XI.239. f -lakrids, en. [l.i

og (?) 1.2] Sf om en plante af astragelgrup-
pen, vistnok: dansk astragel, Astragalus dani-
cus Metz. VSO. -land, et. [I.2] land ell.

landstrækning med (mange) bjerge, (i Nor-
30 ges) Bierge kunde . . findes lige saadan
Rigdom, som udi andre BieTg-Lande.Holb.
DH.II.688. et lavt Biergland skyder ud i

Grene og danner smaa, grønne Dale.
Goldschm.VIII.229. -landskab, et. [I.2]

et Bjerglandskab med hvide Tinder, dybe
Afgmnde.Goldschm.VI.298. BøvP.1.6. -li
ell. -lid(e), en. [l.i ell. 2] (alm. Bjerge-).
{glda. bierghelidhe ; især poet.) bakke- ell.

bjergskrænt, han løb opad Bjærgliden.J.
^ Erslev. Ørneklippen.I.(1906).148. || *Lystig
under Bjergelide

|
Nedenfor os Roland

sang.Ing.BSE.VI.232. Biergelid.lfO. *Ved
Svælgets Rand, øverst paa Biergelien.C^
Molb.Dante.1.68. || ogs. som stednavn: Bjerge-
lide, se SaUIII.318. -lyng, en. [I.2] 2(

(sj.) navn paa Andromeda coerula L. JH
Smidth. Arboret.1.145. || irlandsk bjerg-
lyng, rosmarinlyng, Andromeda poliifolia

L. smst.146. -læder, et. [3.i] (mineral.)

50 læderlignende asbest (jf. -hørj. ('Berglæder.
VSO.I.316). VareL?58. -lærke, en. [I.2]

\. Otocoris alpestris L. Kjærbøll.333. BøvP.
1.341. -mand, en. (i bet. 1 ogs. (dial.)

B\cTgemand.MDL.) 1) [l.i og 2] efter folke-

troen: overnaturligt væsen, som bor i høje

ell. bjerge (jf. Bjergfolk 1). Moth.B159. (i

Daugbjerg Dos bor) en Bjergmand med
Familie. Han gør ikke anden Fortræd end
den . . at han engang imellem bytter Børn

60 med Bønderne.Blich.(1905-07).1.570. Thie-

le.II.179. JVJens.HH.219. Feilb. || delta-

ger (fanger) i en børneleg, der kaldes „at
plukke græs paa bjergmands høj". Sal.II.42.

ogs. navn paa legen: en vældig Plads, hvor
man kunde tage sig en langt rækkende
„Kæde-Tagfat" med mange Led eller en



725 Bjergmandel Bjergsitigning 726

spændende „Bjærgmand" fra Væg til Væg.
ChKjerulf.GU.113. 2) [3.2] person, der ar-

bejder ved et bjergværk (jf. bjergmandsk^.
Moth.B159. *stræbsoni Biergmand drager

|

. . Guld af Jordens Indvold irem.Eahb.
PoetF.n.76. Hrz.D.III.225. halvnøgne
Bjergmænd var ifærd med at sprænge en
Saltblok ud af Klippesiden.iTotef.jy.^^i.
SalUlI.319.

II
Bergmand.i^rB^om.PJJi.84.

VSO.I.316. -mandel, en. [I.2] (f Bjerge- 10 -ret, en. [8.2] (emb.; nu 1. br.) 1) rettighed

HCAnd.IL251. TroelsL.V11.186. f-raad,
en. [3.2] {jf. SV. bergsråd) titel paa medlem-
mer af et bjergamt. Moth.B159. jf. (spøg.):

Hr. Gehejmebergraad von Jelsnøjl et

Par Rottehaler enånu? Blich.(1905-07).I.

573. -rad, en. (ogs. Bitrgerad.Oehl.NG.
46). [I.2] (nu næppe br.) d. s. s. -kæde. VSO.
F6Brøndst.RG.I.3. vi naaede Rygningen
af den forreste BiergTad.Blich.I1.157. MO.

mande\.vAph.Nath.I.297). Sf knoldet mjød'

urt, Spiræa Filipendula L. (jf. -mangel,
-mantel^. JTusch.235. f -mandsk, adj.

til Bjergmand 2. Disse Lag have en for-

skiellig Dybde eller Tykkelse, eller, paa
biergmandsk („i bjergmandssproget"). Magt.
SchytteIR.II.148. Svovlets Raffinering er et

bjergmandsk Åxheide.Hallager.155. berg-
msinåsk.VSO.I.316. f -mangel, en. [I.2]

til at drive bjergværk. Mange Tvistigheder
vilde ellers forstyrre det borgerlige Liv,

naarhver Grundeier havde Biergret.S'c%fte.

IR.II.145.\\BeTgvet.VSO.I.316. 2) de for
bjergværksdrift gældende retsregler. Moth.B
159. Sal.III.43. 3) ret, som dømmer i bjerg-

værkssager. Moth.B159. MO. \\ Bergret.
VSO.I.316. CP -rig, adj. [I.2] (jf. bjerget,

bjergigj.ySO. e. br. t9 -rise, en. [I.2] (ef-

d. s. s. -mandel. BiergemangeL?;^^'^*. 20 ter oldn. bergrisi; foræld., sj.) jætte, der bor

(1759.1764). t -mantel, en. [I.2] d. s.

Yiborg.Pl.(1793).102. -masse, en. 1) [I.2]

store, sammenhængende Bjærgmasser.^øv
P.I.522. 2) [3.1] (geol.) Hovedmaterialet til

Overgangsformationens Steenarter ere for-

styrrede ældre Masser, en Mening, som
har været antaget siden man har tænkt
over disse og lignende Bjergmasser. 6r

Forchh.DG.30. -mel, et. [3.i] om forsk

i et bjerg. Bjergrisen Arngrim, Hervars og
Heidreks StamfaåeT.Hrz.D.IV.165. NMPet.
Myth.91. -rod, en. (ogs. B\ergerod.JTusch.
166). [I.2] (nu næppe br.) S( pimpinelle,

Pimpinella Saxifragå L. JTusch.166. VSO.
-redt, et. [3.i] (fagl.) en rød malerfarve.
Moth.B160. VareL?86. -r»r, en. [1] ^
græsart, Calamagrostis epigejos Éoth. Andres.

Klitf.161. _-r»rli^ene, en. [1] Sf d. s.

mellignende jordarter, især om infusoriejord 30 LandbO.IV.138. -salt, et. [3.i] (mineral.)

salt, der forekommer i fast form i jorden (i(der undertiden under hungersnød skal have
været anvendt i brød). VareL.^86. -me-
ster, en. [3.2] (bjergv.) overordnet embeds-
mand ved et bjergværk ell. ved bjergvæsenet.

(Kalk.VJ03). MO. Sal.UII.318. Bergme-
BteT.Holb.DNB.49. VSO.I.316. -mus, en.

[I.2] (sj.) dyr af musenes familie, som le-

ver i bjergegne. vAph.(1764). *mens sig fra

Granen Ørnen svinger, J^ søge Bjergmuus

saltbjerge; mods. Havsalt). Moth.B160. Oehl.

LH.47. VareL.^86. \ -s-hald, en. [I.2]

{ved sammenblanding af Hald (jf. Bjerg-
hald^ og Hal; poet) bjerghule. *her er Nat,

som i Field, |
Som i Field, som i Biergs-

\ia\å.0ehl.BG.183. -sko, en. [I.2] (de) ud-
rustede sig med tyksaalede Bjergsko til

Fodvandringen over den størknede Lava.

ved dens Rødder hj.FGuldb.P.251. da 40 Ing.LB.lII.197. Tolderl.F.II.84. -skred,
rave de en Lyd fra sig ligesom de piben
de BieTgmu\is.Hauch.V.104. -mælk, en.

[3.1] mineral (især kalk), udslemmet i (kil-

de)vand. Funke.(1801).III.75. Sal.UII.319.

t -ned(ad), adv. se -opad. -nellike,
en. [1] S( liden bjergnellike, /"aarefe^'er,

Armeria vulgaris & maritima Willd. JTusch.
25. VSO. -olie, en. \3.i] (nu sj.) stenolie;

petroleum (jf. -fedme). vAph.Nat7i.I.303.
VareL.^86.\\BeTgo\ie.VSO.L316. \ -op-
ad, adv. [I.2] {efter ty. bergauf

; jf. bakop,
baknedad samt Moth.B159: biergned(aa),
biergop) Moth.B159. (han) anslog (vor van-
dring) til tree stive Mile hiergopad.Eahb.E.
11.320. -psipir, et. [8.1] (mineral.) d. s. s.

-læder. VareL.^86. -prædiken, en. [I.2]

{jf. SV. bergspredikan, ty. bergpredigt; re-

hg.) om den Matth.5—7 gengivne tale af
Jesus (if. Matth.5.1 holdt paa et bjerg). VSO

et. [I.2] (især t^) nedstyrtning af store klippe-

stykker (jf. BieTgskr0d.Moth.Bl6O). VSO.
MO. *da vil han falde som et Bjergskred,

|

Der knuser Alt omkring sig i sit Fald.

Recke.KL.67. -slette, en. [I.2] Molb.Reise.

III.45. NMøll.H.9. -smor, et. [3.iJ (mi-

neral.) en slags alun. Funke.(1801).111.183.
Sal.IiI.47. -spids, en. [I.2] (l.br.) Rein.

25. overf.: Bjergspidserne (0: de mærke-

^ ligste dele) af Historien have tjent mig som
Scenerie (o: i „Ahasverus").IICAnd.XII.
245. -stad, en.(iBtrg&iQå.Holb.DNB.47).

1) [I.2] O by, der ligger paa et bjerg ell. i

en bjergegn. VSO. MO. Ing.EF.XIII.118.

2) [3.2] (nu næppe br.) by i nærheden af
bjergværk, beboet af bjergværksarbejdere olgn.

Biergstaden Kongsberg.ili O. || B e rg s t a d.

VSO.I.316. -stigende, 2^art. adj. [I.2]

(sj.) som bestiger bjerge, de førnævnte bjærg-

Kierk.X.15. Jeg hævder min Ret til Kri- 60 stigende 'Eng\?endeTe.Fønss.VA.132. -sti

stennavnet, fordi jeg ikke kjender nogen
højereMoral endB jergprædikenens.Sc^and.
AE.94. Sal.UII.319. -pnsling, en. [1]

efter folketroen : dværg (jf. -mand l). Hauch.
V.103. Thiele.II.178. Peer KrøbUng . . hop-
pede, som en Bjergpusling, bag efter ham.

ger, en. [I.2] (1. br.) bjergbestiger, de dri-

stigste Bjergstigere maae i Isen hugge
sig Trin til Yodid&ste.HCAnd.VII.WS. Gjel.

W.15. -stigning, en. [I.2] (1. br.) bjerg-

bestigning, vi begyndte Bjergstigningen
opad til den saakaldte WengeTnaip.Hauch.

46*
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VIL114. GjelW.33. O -stor, adj. [I.2]

(1. br.) *Bed.ækket den (0: gravhøjen) staaer

der med biergstore Steen.Pram.Stærk.141.
smst.279.28S. (overf.:) *I Dødskamp fol-

den sjunkne Jord,
|
Han hæver Byrden,

bjergestor. Ing.BSE. VII. 73. -str»ek-
ning;, en, [I.2] (l.br.) udstraM, især lang-

strakt bjergmasse; bjergkæde. Bagges. DV.
IX.41. de betydelige Floder og Indsøer
og de store Biergstrækninger.Hauch.MfB.
45. -strjøg^, et. [I.2] (1. br.) sammenhængende
række af bjerge (jf. Bjergdrag og Bakke-
strøg^. MO. D&H. -istne, en. [3.2] (bjergv.)

fælleshus („kaserne") for arbejderne ved et

bjergværk. Sal.III.47. -»tyrtningj en. [I.2]

(poet. , sj.) stejl bjergskrænt. Pram. (MO.).
-svale, en. [1.2] \ Chætura picina. BøvP.
1.6. -svovl, et. [3.1] (mineral.; nu næppe
br.) naturligt svovl. vAph.(1759). MO.

\\

Bergsvovel. VS0.1.316. -syg^aom, en.

£1.2] (med.) ildebefindende, som angriber bjerg-

bestigere olgn., naar de kommer op i meget
fortyndede luftlag. Panum.64. -syge, en.

[I.2] d.s. Sal.iII.47. MMLund.Luften og Li-
vet.(1897).31. -so, en. [I.2] Bothe.(MO.).
naar (man) er kommen ind i Dalen (har
man) med eet . . en vidtstrakt Bjergsøe .

.

foran sig.Blich.(1846).III.203. Biget.ViWlS.
7.sp.5. 13 -tage, v. [1] [-ita'qa] vbs. -ning.

{< MO.; jf. SV. bergtaga; dannet af bjerg-
tagen

II
i [egl. bet. kun som vbs.) om over-

naturlige væsener: lokke (et menneske), især
ved elskov, til sig ind i et bjerg; binde (Q.i);

fortrylle. Bjærgtagninger oplevessædvanlig
kun af Børn og yngre Kvinder.)Sa?.III.47.

II (overf.) om dærk betagelse af en person,

en idé olgn. Politikken bjærgtog mange af

GTnnåtvigsDisciple.BiogrLex.XlI.75.Bran-
des.IV.369. Der er bjergtagende (at være).

KLars.MK.52. Den ameriianske Kulturs
Evne til at bjergtage Besøgende fra det
gamle Europa. BerlTid.^^hl906.Aft.l.sp.5.
ChKjerulf. 011.194. -tagen, part. adj. [1]

[-|ta-'q(8)n] {jf. sv. bergtagen, no. bergteken;
sml. -tage) efter folketroen, om menneske, som
af bjergfolk er lokket ind i en høj ell. et

bjerg, bierg- eller høitagne Qvindfolk .

.

foregave at have tilbra^ flere Aar hos .

.

de VJnd.eTloTåiske.Werl.IIolb.^278. Myther
om, at Mennesker kunne blive bjergtagne
eller lokkede ned i Bølgerne.ITawc^.M/lS.
110. BieTgtagen. (novelletitel:) G-oldschm.SF.
181.201. en Bjergtagen, der hører sin Hjem-
bys . . Klokker Tmge.Pont.FL.339. Bjærg-
tSLgen.Feilb.(bogtitel.l910). \\ O (overf.) be-

taget; besat, (han) forlader en sød og hen-
rivende Hustru, da han er ganske bjerg-
tagen af den skønne Jøåhi.åe.Pol.^ful903.
4.sp.3. (forældre opdager, at deres barn) er
bjergtagen af en fremmed Aand, at han ikke
længere kendes ved sit eget og sine egne.
JJessen.A.38. OSchutte.IIH.120. -talg,
en. [3.1] (mineral.; nu næppe br.) en art talk.

Funke.(1801).III.200. -terning, en. [3.i]

(mineral.; nu næppe br.) (krystal af) nikkel-
£lans. vAph.Nath.I.308. -tin, et. [3.i] (mi-

neral.; 1. br.) rent tin (i bjerge). OpfB?IlI.
VI. -tind.(e), en. (ogs. Bjerge-j. [I.2] (især
poet). *en Stad paa Bjergetind,

|
Der

sees til Verdens 'E,nde.Grundtv.SS.II.399.
Stuck.S.50. de Alpeblomster . . som kun
blomstrer paa de højeste Bj ergtind er.
Brandes.IV.205: -tjære, en. [3.i] (mine-
ral.) d. s. s. -beg. Baff.(1784).600. OpfB?
III.109. Bergtiære.F<S'O.I.3i6. -top, en.

10 [1.2] ('iJoei Bjergetop;. Moth.B160. tætte Sky-
er indhyllede Bjergtopp en. IfC^nd. 1. 5i 9.

Bier getop.IIolb.MpS.47. *(solen) Gaaer
over Hav og Bjergetop,

|
Gaaer over

Land og By.Ing.RSE.VlI.237. -trold,
en ell.fet(Holb.Paars.l81). [1] efter folke-

troen: trold, der bor i høje ell. bjerge (jf.
-mand 1 samt Bakketrold). (Ka'lk.V. 103).
(da) Dagen begyndte at skinne . . bleve
alle Biergtroldene forvandlet til Steen.

20 Holb.UHH.1.4. Etv.V.7. Oehl.Digte.(1803).
3. Heib.Poet.II.26. Kierk.XIV.61. MDL.
35. -træ, et. [3.i] (mineral.) en slags as-

best; xylolit (jf. -hør;, Funke.(1801).IIL
112. VareL?58. -torv, en. [3.i] /ww wce^jje

br.) d. s. s. -begjord. vAph.Nath.1.294. Oec
Mag.IV.(MO.). -ugle, en. [I.2] (ænyd.
heTgu.gle(Lycke Bogen. (1917). 16), jf. sv.

berguv, ty. berguhu) %. stor hornugle, Bubo
ignavus Ivrster. *en Strand . .

|
Som eene

30 gienlyder af Bierguglers Røst.Pram.Stærk.
15. Kjærbøll.81. Sal.XVII.987. -nid, en.

[3,1] (mineral. ; nu næppe br.) d. s. s. -hør.

Funke. (1801). III. 112. Dagbl.^hl883.3.sp.2.
BeTguld..VSO.I.316. -nik, en. [I.2] /f
Cottus poecilopus. BøvP.I.614. -niv, en.
[I.2] (zool.) vild hund fra Sibiriens alpelande,

Canis alpinus. BøvP.1.547. -vand, et.

[I.2] (1. br.) bjergsø. MO.
|| f [3.2] (bjergv.)

grubevand. Schytte.(MO.). 19 -vant, iiart.

40 adj. [I.2] (1. br.) vant til at færdes paa bjerge.

en Vei, som nu ikkun befares af Kara-
vandriverne med sikkre bjergvante Ka-
meler. POBrøndst. B G. II. 483. -viden-
skab, en, [3.2] lære ell. kundskab om gru-
bers bearbejdelse, metallernes udvindelse osv.

Frem. DN. 35. berg-viidenskab.JfoZfe.
DNB.40. -vind, en. [I.2] (især meteorol.)

Blich.0.1.19. Sal.III.48. -voks, et. [3.i]

(mineral.) blanding af forskellige parafiner

;

sa jordvoks; mineralvoks. Moth.Bl61. VareL.^
589. -værk, et. flt. -er ell. f -e (vAph.
Nath.I.312). {ænyd. d. s.; fra ty. bergwerk;

jf. Bjerg 3,2) anlæg, hvor ertser og mineraler
udvindes (ved gruber) og behandles. *Han
har dig skjænket af sit Bjergværks Guld.
Heib.Poet.I.280. Sølv- og Guldbjergværker
(Chr.VI: metaller, sølv og gnlå).lMakk.
8.3. Sal.III.48. Bergverkernes Drift.

Holb.DH.IL 688. Brors. 150. VSO.I.316.

60 II
ssgr. bl. a. : Bjergværks-drift (OpfB.UII.72),

-ejer, -lov ofl. -væsen, et. [3.2] (nu 1. br.)

alt hvad der vedkommer bjergværkers drift;

bjergværksvæsen. ingen er i Stand til at

bestyre Biergvæsenet, uden han kiender
Biergfolkenes Arbeider og Videnskaber.
Schytte. IB. II. 155. MO. Bergvæsen.
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Holh.DHJIMSS. en stor Samling af Berg-
væsenet vedkommende Oiå.Ørst.(VidSeUk
Afh.Nat.I.ix). GI -vætte, en. [1] (jf. -mand
samt -rise; 1. br.) Moth.Bl60. en Dværg
eller Bjergvætte med en spids Hue paa
Hovedet.Hauch.II.434. -esters, en. [I.2]

(1. br.) (de østers, der sidder) fastvoksede
til Klippen (kaldes) B\ærgøsteTS.OpfB.^III.
244.
bjert, adj. se bjært.

Bjæf, et. [bjæf] (i Bcf. Moth.Bll?). flt

d. 8. (jf. SV. bjåff ; af bjæffe) lyd af en
bjæffende hund (ræv osv.). VSO. (hun-
den) udstødte et lille Bjef, der skulde ud-
trykke hans Utaalmodighed. Wm/A.F7ir.
308. PalM.TrJamb.41. e.alm. overf.: *Men
høres end et bief af Avinds bidske Mund,

|

Saa kiendes just Hans Dyd paa slig en
følge-Hxmd.Stub.OS. bjæffe, v. ['bjæfo]

(f h\aflii.FrHorn.PM.131. — f beffe.Moth.

B117). -ede. (ænyd. bjaffe, bjæffe, sv. bjåffa,

jf. ty. båffen; lydefterlignende ord; sml.jy.

gjaffe, gjæffe) om dyr, især (smaa) hunde:

gø (især om svagt lydende, snærrende og ar-

rig gøen), ikke en Hund (skal) bjeffe med
sin Tunge, enten mod Mennesker eller

Kvæg.^i¥os.ii.7. hvis en Hund giøer een-
gang udi Tide, saa bieffer og sMelder den
hundrede Gange udi \Ji\åe.Holb.Ep.II.174.
en Hund bieffer sig hees mod Maanen.
smst.1.70. Rævens B\æifen.IIauch.VI.94.
*(hundehvalpen) bjæffed . . Vaf ! |

det spaae-
de dens Moder sig Meget at.Kaalund.223.
(hundens) Gøen lyder paa højst forskjellig

Maade fra den ivrige Glammen, den vrede,
arrige Bjæffen, den glade Gøen (osv.).B

Møll.DyL.1.83. (om en alligator:) man hører
. . ofte den gamles Bjæffen og Ungernes
Piben . . som om det var en Hund med
sine Hvalpe.sms^.JJJ.5i. jf.: en lille hæslig
Biæfiehvind. CEiv.F.ll. Il overf.: skælde
olgn. *Jeg holder det for Skam

|
For Læ-

seren at repetere, |
Hvad Skieldsord, Truds-

ler, Eed, han (0: hundens e/er) bieffede, med
mere.Wess.Sl. Grundtv.PS.V.230. jf.: *og
stæng saa Døren,

|
hug den med Hæl I

|— Nu bjæffer min arge,
|
forgjorte Sjæl!

Stuck.II.158. Bjæflter, en. (arrigt) bjæf-
fende hund. vAph.(1759). en lille Bjæffer
af Hund, et aarvaagent og meget støiende
ByT.Sibb.II.9. Biæffert, en. ['bjæfard]

flt. -er. (sj.) d. s. 'Pont.Sk.l33.

I. Bjælde, en. ['bjæla] flt. -r. {glda.

biælle, sv. bjålla (alm. bjallraj, oldn. bjalla,

eng. bell; maaske besl. m. bjaldre osv.; jf.
n. bjældre) lille, kugleformet metal-
klokke (hvori knebelen ofte er erstattet med
en lille løs . kugle), som ved at rystes frem-
bringer en klingrende lyd (anvendt som lege-

tøj, paa narredragt, paa (kane)hests seletøj

osv.). lille Anne . . skal have Dingeldangen
med Bielderne paa.IIolb.Jul.llsc. *Laps og
. . Flane

|
Samkiører i Kane

| Med Bielder,
paa Snee.Bagges.Danf.1. 300. (om narre-
bjælde:) IIeib.Poet.I.177. *Mit Muuldyr ry-
ster

I
Utaalmodig med sin Bielde.Aarestr.

83. (om jagtfalks bjælde:) PVJac.F.319.
(overf.:) en Leg med Rimets Bjælder
. . traadte (i sonetterne) i Poesiens Sted,
IIauch.MfU.61. *Jeg er Havren. Jeg har
Bjælder paa;

|
mer end tyve, tror jeg,

paa hvert Straa.Aakj.VVF.136. (jarg.:)

bjælder, ^ew^^e. Dania.III.61. || talem. : et ly-
dende malm og en klingende bjæl-
de, om (den, der bruger) tomme ord, som

10 ikke er udtryk for personlige, alvorlige fø-
lelser, (efter lCor.13.1: Talede jeg med
Menneskers og Engles Tungemaal, men
havde ikke Kierlighed, da var jeg en ly-
dende Malm, eller en klingende Bielde^.
*Du klingende Bjelde, du lydende Malm,

|

Bered dig paa Helvedes hede Qvalml
Heib.Poet.X.256. Deres Snak om Idealitet
er en lydende Malm, en klingende Bjælde.
Schand.TF.II.334. jf: *eders Venskab er

20 ej Lunets B\elde. Ploug. 1.138. (talem.:)
hænge bjælden paa katten olgn.,(efter
fablen om musene, som foreslog at hænge en
bjælde om kattens hals for i tide at kunne
høre dens komme) vove livet for det fælles

bedste olgn. Mau.4553. (jf. u. IH. bjælde i).

II. bjælde, v. ['bjæla] -ede. (ænyd. d. s.;

nu kun bornh.) d. s. s. bjaldre. „Bruges
sielden, og egentligen ikkun om Hunde,
men undertiden ogsaa figurligen om støi-

30 ende Snakkere eller Skiændegeste. At
biælde een Ørerne fulde". FSO. Esp. 25.

jf. bælle.iUDZ.
IH. bjælde, V. [ibjæla] -ede. (a/'L Bjæl-

de; sj) \) sætte bjælde paa. *Det syntes
mig Verden paa Hovedet sat:

|
Her havde

Musen bjældet en 'Kat. Kaalund.257.' (jf^
ovf. u. I. Bjælde samt eng. bell the cat^.

2) d. s. s. IL bjældre. Æslerne galopperede
bjældende gennem GadeTne.SMich.T.103.

40 Bukkene havde Klokker i Hageskægget— hvert Hop bjældede Toner ud i Stil-

heden. sa.HÉ.lO. 'Bjælde-f
i ssgr.; til L

Bjælde; ofte for at betegne noget, der er

forsynet med bjælde(r), fx. : -faar, et. (nu
næppe br.; jf. Klokkefaarj. vAph.(1759).
VSO.I.359. -hat, en. *Narrens Bjældehat.
Bøgh.D.1.15. -trflje, en. Hofnarren . . i

sin Biæ\detTøie.Ing.VS.I.138. -t«j, et. se-

letøj med bjælder. Moth.Bl55. MO. D&H.
50 I. bjældre, v. ['bjæka] -ede. (jf. sv.

dial. bjallra, pjatte, no. bjeldra; besl. m.
bjaldre osv.; jf. II. bjældre; nu kun jy.}
\)d.s. s. bjaldre 1. Moth.B155. M0.(„foræl-
det''), jf. Feilb.1.79. 2) d. s. s. bjaldre 2.Moth.
B155. ilf0.f„forældet";, jf. Feilb.L79. \\ om
en fugls (en svales) skrigen: Wing.Curt.208.

II. bjældre, v. [ibjælra] -ede. (jf. sv.

bjallra'; af I. Bjælde; jf. III. bjælde (2);

maaske sammenblandet m. I. bjældre; l.br.)

60 klinge som en bjælde (især stærkt og ved-

holdende). Moth.B155. Omsider begyndte
en lille Klokke at h]ældre.Blaum.Sk.l87.
bjæle, V. [ibjæ'la] -ede. (jf. sv. dial.

bjala; besl. m. bjaldre osv.; dial.) bræge.
*(lammet) stankler om og bjæler, det lille

Mæhæ.Aakj.VVF.ll. Feilb. jf. Esp.25.
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Bjælke, en. ['bjæl^a] ilt. -r. {æda.

biælkæ, sv. bjalke, oldn. bjalki; hesl. m.
Balk)

t) større, i alni. firkantet tilhugget
og vandret ell. skraat anbragt tømmer-
stok (ell. lignende genstand af jærn, sten,

deton olgn.) i ell. til bygningsværk (hus-

væg, gulv, skibsdæk osv.). Vore Huses Bj el-

ker ere Ceåre. Højs. 1.17. Bielkerne ere

vægt (VSO.); stangen paa en bismer
(D&M.); midterstokke7i i en haandsav
(Feilb.J; ogs. (rid.): lille jærn- ell. staalstang,

der danner sidestykke i et stangbidsel
(og virker som vægtstang mellem tømmen og
kindkæden). MøllH.Ili.141.

S) om bjælkelignende (del af en) figur.
3.1) (herald.) smallere midterfelt i et af
vandrette linier delt vaabenskjold ell. (jf.

, alle af Eege-Tømmer.iroZ6.4&mc.ir.6. lo Skraabjælkej feltet ml. to parallelle skraa-

Bjelker og SpæT.IIallager.32. allevegne (i

pyramidernes gravkamre) findes en rund
Bjælke (af sten), som forbinder Dørstol-
perne. WLubke. Kunsthistorie. I. (1897). 13.

Heltømmer, der benævnes: Bjælke, naar
Siden er over 15 cm. (Q").Wagn.Tekn.472.
Scheller.MarO. sjældnere om (tyk, svær) op-
retstaaende stolpe olgn.: svære bjælker
af eg var brugt til palisader

j jf. : de høie

linier. Levin. Slægten Bielke (havde) i

Skjoldet to blaa Bjelker i Sølv-Felt.Aar6,
1902.21. SaUIII.330. 3.2) é^ (i Vhombre,
efter den ældre regnskabsform) vandret streg
i „krøllen" til at betegne 100. FMøller. L'hom-
bre-Regler.(1882).21. (jf. skrive paa bjæl-
ken, bet. 1 slutn.:) Dania.III.27.
Bjselke-anker, et. [1] (bygn.) anker,

der forbinder en bjælke med muren ; muranker.
Stammer stode saa nær ved hverandre, 20 MO. Gnudtzm.Husb.133. -baand, et. [1]

at (det var), som om det ene Bjelke
gitter, tæt ved det andet, omsluttede
YLQnåQ.HCAnd.Y.171.

||
(gym,.) lodret opstan-

der (med klamper) i den tidligere alm. brugte

hlavremaskine (paa aabne gymnastikpladser),
(øvelsen at) gaae op og ned af den fiir-

kantede B]Q\kQ.Gymn.(1828).35. OrdbS.

II
(forst.) rund træstamme (især af gran),

saa stor, at den kan bruges til husbygning

(bygn.; jf. Baaud 4.2^ konstruktion af jærn
ell. træ, hvormed bjælkeværk forbindes. vAph.
(1759). VSO. MO. Feilb. -bugt, en. [1]

J, den krumning, som et skibsdæk har i

tværskibs retning. Sal.-III.330. O -byg-
getf part. adj. [1] 1) bygget (opført) af
bjælker. MO. et bjælkebygget hus < 2)

\ (poet.) bygget paa en bjælke. *Var ei

din bielkebygte Rede
I udi min Stue

(gulv olgn.). SaUIII.330.
\\ ^ (spec.) den 30 sikker nok? frojel. 1. 101. -gulv, et. [1]

med mastehul forsynede tofte i en sejlbaad.

jeg sad i Agterpigen og styrede, Anders
sad paa Bjælken tU hxiva.Tt.Drachm.STL.
107.

II
(bygn. og arkæol.; 1. br.) paa en søjle:

d.s.s. Bjælkeværk 2. Aller.1.566. VI.141.
\\

spec. om loftsbjælke i et hus. (han tog

harnet) og hvystede det omkring, men
slog uforsigtigvis dets Pande imod en
Bjælke i Loftet, saa det daanede.^/ic/t.J.
XXII. En og anden tog maaske (i provi- 40

sorietiden) Spydet fra sidste Bondekrig
ned fra B\ælken.JVJens.NV.137. især i

udtr. som skrive paa bjælken, om noget,

der skal huskes, fx. et regnskab, en straf
olgn. (jf. bet. 8.2 ndf.). Moth.B156. Naar en
Mand en Aften har fortæret en ti til tolv
Skilling hos mig . . saa maa jeg skrive
det paa Blæ\keii.PAHeib.US.9. Claus Daa
stod paa Bjelken for Gjeld hos hele Bor

TroelsL.^ 11.57. -hoved, et. [1] (bygn.)
ende af tilhugget bjælke, (især:) som rager
frem af muren. Moth.Bl56. Bjelkehove-
derne og Gesimserne vare udhuggede i

siirlige Snørkler. WmfA.JX159. (xnudtzm.
Husb.132. A.arbFrborg.1918.18. -hul, et.

[1] det sted i en mur, hvor bjælkehoved fæ-
stes. VSO. (jf. -sædej. -hus, et. [1] hus,

bygget af bjælker ell. tømmerstokke. Oehl.

HS.194. *i tjæret Bjælkehuus
|
Sidde de

norske Bønder og tømme deres Kruus.
Aarestr.8. -hylde, en. [1] i gamle huse:
hylde under loftsbjælken til mælkefade olgn.;

mælkehylde, man havde Mælken paa Bjælke-
hylderne i Sengekammeret.AvSZ.Vii 905.
jf. MDL. Feilb. -harjde, en. [1] en
(liggende) bjælkes lodrette dimension. Tekn
MarO. -^ærn, et. [1] (valset) jærn,
som ved sin form egner sig til jærnbjælker.

gerskabet . . saa bange han er for at komme 50 Gnudtzm.Husb.173. OpfB.^II.490. -knæ.
en Kræmmer for nær.CBernh.IV.248. (om
noget uventet og glædeligt, sjældne gæster:)
^Nei, er I der!" udbrød han, „det maae
vi skrive paa B\ælken.^HCAnd.III.113.
Feilb.1.80.IV.40.

\\
(bibl.) overf, om stor,

grov synd eller fejl (hos en selv; mods. Skæve)
(efter Matth.7.3: hvi seer du Skæven, som
er i din Broders Øie, men Bielken i dit

Øie bliver du ikke vaer?^. vi lære at see
Skieven udi andres, men kand ikke see 60 (I br.) som har bjælkeloft.

et. [1] (bygn. ell. (især) .^) vinkelformet
træ- ell. jærnstykke, hvorved bjælke fæstes

(til spanterne). MO. Sal.UII.330. -lag,
et. [1] spec. (bygn.) om lag af loftsbjæl-

ker. MO. en Stue, saa lav, at Loftets

tætte Bjælkelag hang truende ned over
de Indtrædendes Hoveåer.Schand.TF.II.
305. Gnudtzm.Husb.129. -loft, et. fl]

Winth.HF.57. & -loftet, part. adj. [1]

lier

Bielken udi vore egne Øyen.Holb.Philos.
V.8.

2) (især fagl.) mindre, især vandret
træ stok olgn., der tjener til at støtte, for-
binde olgn. (paa lign. maade som en bjælke);

fx.: stangen, der bærer skaalene paa en

en højtidelig

bjælkeloftet mørk Sal. Schand. O. IL 308.

-rum, et. [1] (glda. d. s.; bygn. og ^; nu
næppe br.) afstand ml. bjælkerne i et hua
ell. skib; fag. vAph.(1759). MO. -sæde^
et. [1] (nu næppe br.) d. s. s. -hul. (Kalk. V.

102). VSO. MO. bjælket, part. adj.
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{ibjæl^'ai] (sj., poet.) bjælkebygget (1). *Saa
stormed de Borgen (og) brændte

| De
bjælkede Mvire.Oehl.BL.78. -væger, en.

[i]^ væger, der bærer dæksbjælkerne. fBielke-
veier.Moth.B156). Funch.MarO.II.13. Opf
B.'II.46é. -værk, et. [1] t) bjælkekon-
struMion, især det samlede tømmerværk, i en
bygning, mit Værelse . . var et meget
stort, temmelig uhyggeligt Rum . . Bjælke-
værket laa frit under Loftet.Bergs.ÉB.51. lo

at kjøbe hugne Stene, og Træ til Bjælke-
værk (Chr.VI: træ til at iøje tilsammen
meå).2Krøn.34.11. jf.: vi gaae hen ad de
lange Gange under det Bjælkeværks Loft.

ECAnd.VII.300. 2) (bygn. og arkæol.) den
paa søjlerne hvilende overbygning (bestaa-

ende af arkitrav, frise og gesims) i den græ-
ske (og romerske) bygningskunst. Betragte
vi . . en Søile med sit Bjælkeværk i et

græsk Tempel.Høyen.S.1109.sp.3. SaUIII. 20

331.

I. Biserg, et. se Bjerg.
II. Bjærg, subst. gi, afhængig kams-

form bevaret i forb. i (ell. tH) bjærge ['bJBr-

qa] (ænyd. d. s., no. berg, bjørg, hjælp,

forsyning, oldn. bj^rg, hjælp; jf. Finger-
bjærg, Solbjærg, Herberg; af II. bjærge

||

nu kmi m (især poet.) og dial., se Fedskr.
VilhThoms.SQS) skjul; gemme. Bierge
eller biære . . kaldes et sted som mand 30

skyler sig.Moth.B161. nu kun (m. tilknyt-

ning til Bjerge i udtr. solengaari (sjæld-

nere til^ bjærge, solen gaar ned (jf. II.

bjærge 1 og Solbjærg). VSO. hver Af-
ten, naar Sol gik i B\ærge.JPJac.II.376.
Aakj.VF.21. AndNx.MS.71. *da den skin-
nende Sol med sit Lys var gangen til-
bjerge. Wilst.Il.1.1 7. Baud.KK.115. jf

:

*Aftnen bærer Dagens Guld i Bjærge.
Stuck.S.28.

I. Bjærge, subst. se u. II. Bjærg.
II. bjærge, v. ['bJBrqa] ogs. (nu sj.,

vist kun ^) berge [ibBf(q)8] (Tychon.AB.
193. Robinson.I.95.207". Drachm.STL.230.
Gravl.0en.l7). -ede. vbs. -ing (se Bjæring^,
-ning (s. d.), jf. II. Bjærg, Bjærgeri. (æda.
biærghæ, sv. barga, oldn. bjarga, frelse,

hjælpe, ty. bergen, got. bairgan; grundbet.:
skjule; besl. m. borge; jf. bare (sig))

t) skjule. Moth.B161. bierge .. er det å)
samme som at forvare og skinle. Holb.
Berg.l. „Bruges sielden, og ikkun figur-
ligen". Han kunde ikke bierge sin Ond-
skab.750. jf dog bet. 3: *Syv Maaneder
berged hun sig udi Løn.Stajfeldt.32. || nu
kun om solen: O bjærge sig ell. bjærges

(jf. æda. sol ær burghet, sv. solen bargas)
a. s. s. gaa i bjærge (se u. II. Bjærg^. solen
bierger sig bag høiene . . solen . . blæres.
Moth.Bl61. *de grønne Skove,

| Hvor du 60
Solen yndig saa'

| Bjærge sig i Vove.
Grundtv.PS.VIL90. Wilst.Il.Ll7. *Naar So-
len

|
Bjerges i Rnyet.B:rz.XL84. Baud.

JB.69.

2) føre (i alm. fra en truet ell. udsat
stilling) til et sikkert sted ell. paa rette plads;

40

bringe i sikkerhed; redde. (jf. bet. 3).

2.1) (1. br.) i alm. Moth.BWl. (han) stødte
(med kaarden) efter Præsten, men denne
havde hurtigt bjerget sig ind i Sidevæ-
relset.JPJac.1. 79. Hestene blev da (o:
ved en ildebrand) bjergede, Laden brændte
ned.smst.355. (jf. bet. 2.4:) Vi fik berget
Kahytskappen, som var bleven vasket ned
i Læ, og satte den paa sin Plads igen.
Drachm.STL.230. (jf.bet.é:) mange (mun-
ke) tænkte kun på deres egen sikker-
hed, søgte at bjerge, hvad der endnu
kunde reddes.ADJørg.II.167. (1. br.:) Øjen-
laagene kan han (0: en beruset) ikke faae
længere end halvt op: hvordan skal han
da bjerge (o: faa rejst) Legemet op?Blich.
IV.108. bjærge livet (olgn.), se u. bet. 3.

2.2) m. h. t. person ell. ting, der driver i

vandet, er i havsnød: hjælpe i land; redde;
spec. m. h. t. stranding. DL.

4

—5

—

1. disse
af saadan Vandflod biergede Mennesker.
IIolb.Ep.1.22. *Omsider slap mit Liiv,
som berget Vrag, i l{a.un.Stub.lll. *de
sidste slcrøbelige Planker,

| Hvorpaa man
bjerger sig en føle ^i\md.PalM.V.320.
(svømmeren) skal altid nærme sig den, der
skal bjerges, hagfTa.Gymn.II.206. ogs. spec.

om (vragjgods, mods. redde om mennesker:
(han) var altid en vis Mand ved (stran-
dinger), baade til at bjerge og end mere
til at redde.Blich.III.221. jf. (om kapring
af skibe; sj.): *For Danmarks Riges Reg-
ning skulde ]ia.n(o : admiral Suenson) bjærge
og borge

|
alt hvad der flød under tyske

Flag imellem England og ^orge.Rørd.GK.
157. 2.3) (landbr.) bringe (afgrøde) i sikkerhed;
indhøste; ogs.: høste i alm. Moth.B162.
Sæden, der saa ofte høstes halvmoden og
bierges fvigtig.Molb.BfS.Ll64. *Frugten
maa bjerges, før Sludtiden kommer.A'aa-
lund.380.\[ bringe (hø) i land fra fugtige
enge (jf. 2.^). hvor man i Almindelighed
maa drage Høet Hånd eller seile om for
at bjærge det, kan nu en Vogn kjøre.
Bogan.1.2. Feilb. 2.4) ^ hale eU. bringe
(skibsgrejer olgn.) indenbords; bringe paa
rette plads ell. i rette orden; om fisker-
garn („tage ind"), vasketøj („samle sammen"
ell. „tage ned") osv. Scheller.MarO. jf.

f: Proviant-Skriveren . . maae ej modtage
. . videre (af proviant) end det, som efter
Chefens Anordning kan berges (0: rum-
mes). SøkrigsA.(1752).§299. y^spec. bjærge
sejlene, hale sejlene ned (naar fx. ku-
lingen tager til). *Saa lod han ud mod
Dybet staae,

| Lod der sit Anker slippe
|

Og bjerged Seilene de smaae.-Bøi<.i74.

Wolfh.MarO.330.
3) uden (tydelig) forestilling om bevægelse

:

hjælpe i en nærværende ell. truende
fare, vanskelighed, trang olgn.; be-
skytte; værne; redde ud af fare. ingen
(maatte) under Livs Straf . . bierge eller

huuse (kalvinister) her i B,iget.Holb.DÉ.II.
389. 'Den trodser alle Vinde,

| Som bier-
gede sit Skiog.Ew.V.99. bierge Modet



735 bjærge Bjsergeri 736

ogFoTstanden.Bagges.(MO.). *Du (o: gud)
bjerger den bævende Bne.Ing.RSE.VIl.
167. *Den Barnesjæl er bjerget godt,

|

Som skjuler sig i dit Rige.smsf.^47. Recke.

KM.82.
II
nu næsten kun refl. (se ndf.) og

i udtr. bjærge livet, dels: redde sig ud
af en fare (ved flugt, forsvar olgn.). (Kalk.

1.211). *Hun ud ad Døren foer i Hast,
|

Hun vilde Livet 'biQYgQ.Grundtv.Bjow.120.
Winth.Morsk.23. dels (jf. bet. 4:): opholde
livet; skaffe (sig) føden; især: paa kummer-
lig maade, ved strengt arbejde olgn. Hunger
og Tørst nøder Folk til at arbeide for at

bjerge Livet. Tullin.lII.38. e. br.
\\ f om

et land olgn.: have ell. afgive tilstrækkeligt

til livsophold for; føde. Reyse-Beskrivere
vidne, at (Kina) ikke kand bierge fleere

MenneskeT.Holb.Ep.II.138. smst.III.8.
\\

(1. br.) bringe (forholdene) i den tilbørlige

07'den; udføre (et foretagende) paa heldig

maade; „ordne"; „klare"; „redde" olgn.

de (kan) paa denne Maade bierge Tingene,
at de sende en Mern herfra, og kalde
Yiånesbyrå.Bahb.NF.1.245. m. overgang til

bet. 2.2 (jf. redde i land i lign. bet): en
Grund til, at en lille Solo ofte bjerges,
hvor et Kjøbespil med de samme Kaart
efter Kjøbet ikke vilde være gaaet igjen-

nem.Spillebog.(1900).Sl. \\ refl. bjærgesig,
(dagl., især dial.) overvinde ell. udholde
visse vanskeligheder ell. ubehagelig-
heder; klare sig i en vanskelig situation

olgn.; slaa sig igennem (bjærge livet). VSO.
MO. (Chr. Pedersen) maatte nøjes med at

bjærge sig som Bogtrykker i Malmø.Brandt.
ChrPedersen.(1882).5. *vel vanked der
ofte Prygl og Stød,

|
dog bjerged den

(o : en pudel) sig, som den KuvAQJiaalund.
120. (de forlangte) Statshjælp, saasnart de
ikke saa Udvej til at bjerge sig uden den.
Brandes.VII.525. m. h. t. kulde, hede olgn.

:

man vilde give ham gamle Klæder at

berge sig i for K\ild.Høysg.lPr.l2. VSO.
lad os gaae indenfor, jeg kan ikke bjerge
mig herude; for jeg er saa kuldefrossen.
AntNiels.FL.II.16. m. h.t. drillerier olgn.:

give svar paa (tiltale ); beg aa sig; ikke
lade sig anfægte (af) (jf. Feilb.): Jeg
har jo nu virkelig spillet offentlig Come-
die. Og jeg, som er kongelig Embeds-
mand . . Hvorledes skal jeg nu bjerge
mig mellem mine C6U.eger.Heib.Poet.I.403.
(hvis) de andre opdager det . . kan jeg
ikke bjærge mig for deres Drillerier.S/cov-

røy.Fort.46. ogs. (nu kun dial.): bare sig.

hvorvel hun vilde ikke lade sig merke
med nogen Misfornøyelse, kunde hun dog
ikke berge sig saa vel at jeg jo blev vaer
en Forvirrelse udi SinåetHolb.Rpb.III.l.
Tychon.AB.193. jf.VSO.1.317. Feilb.

4) erhverve ell. skaffe sig livsfornøden-
heder olgn. (jf. Bjæring). At bierge uden
Fortieneste, at fortiene uden Arheide.Olufs.
(MO.). Vi maa love for Søren . . Han er
god til at bjærge ind. Han gaar i Skoven,
han kører Brødvogn for Bageren, han

løber i Byen om Morgenen for en gam-
mel FTøken.Egeberg.PV.51. nu ofte i udtr^
bjærge føden, d. s. s. bjærge livet (se

sp.735^'>). Schand.F.86. (ogs. om dyr:) et
fattigt, vejrpisket Land, hvor Faarene selv
ved Midsommertid har ondt ved at bjerge
Føåen.Pont.LP.VIII.251. || især spøg. (m.
tilknytning til bet. 2.2^: faa (en fornøden-
hed olgn.) paa en let ell. utilladelig maade;

10 skaffe sig ved sin driftighed, ved tig-
geri, tyveri olgn. („redde", „fiske", „hole");

jf. bjærgsom. Palli snoede Reb af Rev-
lingris, bandt Koste af Birkekviste . . alle

Materialier (var) bjergede paa fremmede
E\endomiae.Blich.IV.132. Jeg skal hjem
og bjerge lidt Midåagsmaå.Schand.AE.278,
Dram eller 01 var forbudt — derimod fik

vi bjerget en Flaske Portvin.s«. O.II.i45.
at bjerge sig et lille Ben paa Finansloven,

20 I)agbl.-Vi2l876.1.sp.3. JVJens.FD.34. Feilb,

BJærge-folk, pi. [II.2.2] (nul.br.; jf.
Bjærger^. Bliver nogen Skipper forligt

med Biergefolkene om een vis Penge, som
de skulle have for hvis de bierge kunde.
DL.4—4—3. Stampe.1.232. MO. -godis,
et. [n.2.2] (om et ved stranding reddet barn :)
Blich.III.249. spøg. (jf. bjærge 4:): tyve-

koster, hun maa have medbragt noget
Bjergegods af større YæTd.smst.IV.194.

30 -lav, et. [112.2] sammenslutning af bjær-
gerne for et vist kystdistrikt (jf. Bjærger-,.
Bjærgningslavj. Strandingslov ^°U 1895. § 4,

bjsergelig, adj. [ibj^rqali] (nu vist kun
jy.) som kan bjærges (2.2). VSO. Ladningen
var aldeles ikke biergelig. MO. Feilb,

Bjærge-lod, en. [II.2.2] lod ell. andel i

bjærgeløn. Sognepræsten . . nyder en Bjer-
gelod af alle Strandinger ved Fladstrand.
Reskr.^^U1812.§4d. MO. Feilb. -Ion, en.

40 [II.2.2] DL.4—4—1. VSO. MO. Tre af de
fem Skibe var blevet Vrag, og Bjærge-
lønnen skulde nok beløbe sig til adskil-

lige Hundrede Kroner pr. Mand.AndNx.
MS.56. jf.: Det er med Politik som med
at sejle; naar man staar fast, koster det i

Reglen Bjærgeløn at komme løs igen.
Hørup.II.164. t -xnaiskme, en. [II.2.2]

d. s. s. -mærs. Harboe.MarO. 47. -mæris,
et. [II.2.2] J, redningskrans, der kastes ud

50 til en druknende. AWilde.Påbegge Sider At-
lanten.(1894).143. Scheller.MarO. -part,
en. d. s. s. -lod. Reskr.^ya785.§15. Bjær-
ger, en. til n. bjærge 2.2; spec. om orga-

niseret redningsmandskab (jf. Bjærgefolk^.
VSO. MO. (han) havde været en dristig

Bjerger og reddet mange Menneskeliv
paa Søen.ThomLa.KH.320. *01e han red-
ded Folk fra Forlis

|
I massevis.

|
Naar

Bjergerne trykked sig for at gaa ud , .
|

60 Saa svared Ole, han kendte e t Bud,
|
Og

det var Pligten.Drachm.SH.66. (svømme-
læreren) maa være . . en dygtig Svømmer
og Bjerger for i paakommende Tilfælde
at kunne yde sin personlige Hjælp. 6rywm.
11.187. Bjærger-lav, et. d. s. s. Bjærge-
lav. Saaby.'' Scheller.MarO. Itjærgeri, et.



737 Bjærging Bjern 788

(1. br., mest foragt.) vhs. til II. bjærge 2.2

(jf.4:). et saadant Bjergeri af Menigmand
(anses ikke) forTYveri.Blich.IV.lSl. Bjser-
ginsSj en. se Bjæring. Bjærg^ning, en.

{nyere form for vbs. Bjær(g)ing) 1) som vbs.

til II. bjærge. Moth.Bl62. spec. til II. bjærge
2.2: SøkrigsA. (1752). §752. Biergningen af

strandet Gods. SMbets Biergning. MO.
Goldschm.VIII.338. spec. om redning af

lende og skøn; fager. *Der skinner i den
første Skjold

|
Løven alt saa bjært.DFZJ.

nr.4.4. et biært ansigt . . en biært mø.
Moth.B191. *Som Bjergets Bræ er Blom-
sten bjert atsee.Becke.DE.66. Feilb.I.80.IV.
40. 2) net; pæn. MDL. \\ ordspr. (nu næppe
br.): saa er barn i by bært (o: artig, vel-

opdragen), som det hjemme er lært (o: af
barnets optræden kan man slutte, hvorledes

druknende: Øvelser i Bjergning luvLime lo hjemmet er)
\
Mau.467. Grundtv.Saxo.1.267.

først paabegyndes, naar Eleven har op
naaet fornøden Færdighed i . . Svømning.
Gymn.II.206. 2) (nu næppe br.) d. s. s.

Bjæring 2. VSO. \\ ssgr. (til bet. 1) bl. a.:

Bjærgnings-damper, -forsøg, -lav ell. -lag (se

Bjævgelay) (Pont.F.1.68), -løn (se Bjærge-
løn; (vAph.(1764). VSO.), -rulle (o: liste over

besætningens fordeling til fartøjerne. Scheller.

MarO.) -sag, -selskab (OpfB.^1.238), -væsen
(smst.237). bjærgsom, adj. [ibJBrqismm', 20 se Arkiv.XXXI.15S)

Winth.EF.174. Feilb.I.80.

Bjern, en. [bjør'weW. bjo'r«] læsessom
o i . . Bjørn . . Dog ikke just altiid i den
Kjøbenhavnske I)i^ect.Høysg.Anh.23. flt. -c

(h\eH'iie.sa.AG.127). {run. (propr.) Biorn,
æda. biorn, biørn, oldn. bjgrn, oeng. beorn,
kriger, jf. oldn. bera, hunbjørn, bersi, han-
bjørn (sml. Bersærk; , eng. bear, ty. bar;
maaske besl. m. brun, altsaa egl. „den brune";

'bJBrq(|)sa)m] {ænyd. bjærgesom; især 03 og
diai. (MDL.35. Feilb.J) dygtig til at bjærge

(é); stræbsom; driftig; som er „om sig";

som skraber til sig (ogs. spøg. m. bibet.:

paa uærlig vis), (hun) drejede Ansigtet
halvt om mod sin bjergsomme Mand.
Blich.IV.578. Den bjergsomme Maade,
hvorpaa Hr. T. affatter sine Regninger.
Dagbl.^/nl875.2.sp.4. Man siger, at jyden

1) navn paa et rovdyr, Ursus. Baade
Løven og Bjørnen har din Tjener (o: Da-
vid) slaget.lSam.17.36. *Hvor kand en
Biørn som Lammet taalig vddve.Brors.166.

*Med tunge Fjed, i Luntetrav
|
Fra Krat-

tet kommer Bjørnen. W%i/i.IF.55. Land-
bjørnen (Ursus arctos), den brune Bjørn,
som den ogsaa 'kaiåes.BøvP.1.256. (jf.
Bjørnetjeneste:) Saafremt du det undvaére

er så bjærgsom, at man kan sætte ham 30 kan, |
Tag aldrig imod Tjenester — af

på en bar sten, og der skal snart vokse
græs på den.HjælpeO.24. (Kingo) var en
bjærgsom Mand og nidkær for Kapitel-
taksten.Fi!M«d,JJ).3i. EtbjærgsomtTyve-
par blev i Gaar anholdt af Politiet.Danwe-
brog.y6l907.3.sp.2. O Bjærgsiom-hed,
en. Hvalpen svækkes for hele Livet ved Eje-
rens Bjærgsomhed efter at lægge mange
Hvalpe ti[.VigMøll.EJ.41. Bjæring, en.

Bjørnel Heib.Foet.VIII.112. || i sammenlig-
ninger (jf. bet. 2). „Taushed! — hører
De?" . . „Jeg er som en Bjørn, der har
Laas torMnnden.''PAHeib.Sk.III.221. *Som
Biørnen suger Labben i sin Vintersøvn,

|

Jeg laae taalmodig.OeRJI.5iO (jf. Lab).
Du tager paa Livets Romantik som en
Bjørn paa en Sommerfugl fo; haardhændet,
klodset).Ing.EF. VII.129. man vil sige, jeg

[ibjæ'ren, ibJBren] {glda. biæfing; jf. æda. 40 synger som en Bjørnl dog har I Lyst at
hyrmg(Brandt.LjB.56) ; vbs. til II. bjærge;

jf. Bjærgning]) 1) (nu vist kun dial.) som vbs.

vAph.(1759). især til bjærge 2.8: „Bruges
helst i Sammensætning, saasom Høbiering,
Kornbiering."7;SO. MO. Feilb. 2) (jf. bjær-
ge 4; det, hvorved man har sit udkomme;
det ved arbejde erhvervede; indsamlet
forraad (jf. VSO.). *mangen fra sin Bjæ-
ring

I
Du haver kastet ud, som søger

høre det, skal jeg gjerne brumme Jer et

Stykke.sa.Jri;.JJ.40 O/. Biørnebas;. Vikin-
gerne var saa lystne efter Vin som en
Bjørn eiiev'Ronnmg.VilhAnd.BT.90. Pelle
var Midtpunktet i (legene)', han kunde
bruges til alt . . Han var som en tam
Bjørn i deres 'Rienåev.AndNx.PE.11.55. ofte

for at betegne styrke, vildskab, mod olgn.i

Han er bleven mig som en Bjørn, der
nu sin Næring

|
Ved Beilersiav.Falst.120. 50 ligger paa Luur, som en Løve i Skjul.

Een god Bonde, Hans Avl og Biæring
PJuel.(bogtitel.l721). nu vist kun i forb.
næring og bjæring ('„endnu i Cancelli-
stiil".Zerm.; nu 1. br.). (Kalk.I.211). VSO.
MO. (vi) have fortjent, at du skulde tage
din Velsignelse, vor Næring og Bjæring
fra os.Alterbog.428. Lad os blive ved vor
Næring og Bjering.i2tstXJf.95.
bjært, adj. [bjæ'rd, bJBr'd, bJBrd] (nu

Begr.3.10. *Leander, Polidor man stride

saae som Løver,
|
Som Tigre, Biørne, dem

man Underne herøYer.Holb.Mel.V.4. OehL
IIJ.129. især: stærk som en bjørn. Jw^'..

V8.II.49. Kaalund.288. sjældnere i hen-

hold til (norsk) folketro, for at betegne for-

stand: han har Øine som en Falk og For-
stand som en 'B\øm.PAHeib.Sk.I.19. jf.:
*De Ti Mænds Styrke har, som Biørnen,.

næppe br.:) bært. (glda. ænyd. b(i)ert, oldn. 60 Tolv Mænds Yid.Solb.Paars.130. Mau.1.78
bjartr, eng. bright, oht. beraht (bevaret i per
sonnavne: Albert, Robert, Berta osv.), got.

bairhts
; jf. gr. phorkos, hvidlig; sml. run. bir-

ta, oldn. birta, gøre lys ell. klar; se Birtings-
bad

II
næsten kun poet. (1. br.) ell. jy. (Feilb.

:

bjart;) 1) lys; blank; klar; især: straa-

Hauch.MfB.in. sml. dog: *Saa dum er
ingen Biørn i Nordens Skove,

|
Som slig

en Heros.sa.X)F.J.Z7i. || ordspr.: med Hund
skal man Biørn bede, og ikke med fly-

vende Fngl.Oehl.HrS.311. jf Mau.853. (efter-
en gi. fabel:) man skal itke sælge skindet

Rentrykt »/i 1920 47
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(ell. huden^, før man har skudt bjørnen
(o: ikke gøre sikker regning paa hvad man
endnu ikke har)

\ jf. Mau.8279.8916. Sei-
eren maa vindes, før Skatten kræves, Bjør-
nen fældes, før Huden sælgesl Gh-undtv.
Saxo.1.88. Blich.II.456.

||
(især fagl.; som

stofbetegnelse) bjørneskind (som pelsværk).

Skindjaketter (kan) kantes med Skunks,
Sobel eUer Biørn.VortHj.n3.119.

\\
(jarg.)

bjørneskindshue (som del af livgardens
uniform). Dania.III.69.

2) (overf; jf. Bamse^ om mennesker;
om den, der er vild, voldsom, stærk olgn.:

Moth.B192. *naar der nogle laae med De-
mant Smykk' i Ørne

|
. . da plyndred'

disse Biørne
|
De arme Døde atBrors.319.

*det er vel ret en Bjørn
| Ret en Her-

cules, som TaseT.Heib.Poet.IV.14?.
|| om

den, der er barsk, grov i munden, ube-
høvlet, klodset (men ofte i virkeligheden

skikkelig): Blich.II.853. Jeg søgte efter
bedste Evne at trøste en stakkels ung
Pige, der har det Uheld at være bunden
til en BiøTn.Goldschm.I.310. jf: *„Er du
kommen herud (o: paa Dyrehavsbakken),
din gamle Biørn ?"

|

— „Hvad giør man ikke
for Kone og Børnl" Oehl.SH.W. || om den,

der er (stor og stærk, men) godmodig, han
maa være en skikkelig Biørn.AndNx.PE.
1.29. jf. Heib.Poet.III.407.

3) (astr.) navn paa to stjernebilleder
paa den nordlige himmel: den store bjørn,
TJrsa major (jf. Karlsvognen^, og den
lille bjørn, TJrsa minor. VSO. *Det var
som Nordens Bjørne . . | Paa Himlen smelted
i Glands tilsammen.Jw^-.DikfJ^^. *Der
staaer den store Bjørn — og der er Nord.
PalM.IV.60. Sin Fødebys Søfolk lærte
han at finde Nord ved Hjælp af Stjerne-
billedet „den lille Biørn." TroelsL.XnL73.
(sj.) spec. om den store bjørn: (gud,) som
gjorde Bjørnen, Orion, og Syvstjernen og
Stjernekamrene mod Syaen.Job.9.9. *(jeg)
lærte langt meer, end af Folk paa Ga-
derne,

I

Af Bjørnen, af Orion og Pleja-
åerne.PalM.Luftsk.23.

4) (zool.) om sommerfugl: den store
bjørn, navn paa arten Arctia caja L.

(jf. Bjørnespinder, Bjørninde 2). BøvP.I.
457. i sa. bet: den brune hiør n. FrHeide.
Sommerfugle-Atlas.(l 913).14.

5) benævnelse paa forskellige (brugs-)
genstande (der har en vis ydre lighed med
en bjørn). 5.t) {ænyd. d. s., endnu sjæll. (Kalk.
I.*36)) hvælvet rum i maltkølle, med aab-
ninger, som varmen og røgen stiger op igen-
nem; køllebjørn. Forordn.-*/d761.IV.4.
Naar Køllen ikke varmes med den saa-
kaldte Biørn eller Griis, men med en
Kakkelovn . . er det ligegyldigt hvilket
Slags Brændsel man betjener sig atOlufs.
NyOec.1.151. VSO. MO. 5.2) {efter ty. bar
i sa. bet.) ii dæmning tværs over en fæst-
ningsgrav. MilConv.1.538. MilTeknO. D&H.
6.3) X om forskellige, især større ell. sværere
trædele paa et sJcib \\ træbuk (paa fire ben),

der tidligere brugtes til understøttelse for et

tov, hvori der skulde splidses et øje. Harboe.
MarO. Funch.MarO.1.153.

|| om en kort
langskibs bjælke, der ligger paa hver side af
rorhullet og tjener til at bære agterstævnen.
Funch.MarO.I1.18. jf TeknMarO. || op-
retstaaende støtte i et bradspil (beddings-
bjørn). Harboe.MarO. TeknMarO. 5.4) {efter
eng. bear i sa. bet.) J, en tung genstand

10 (undertiden omviklet med en maatte olgn),
der tidligere brugtes til at skure skibsdæk
med. Harboe.MarO. Funch.MarO.II.18.
OrdbS. 5.5) ^ det hul i midten af et

mærs, hvorigennem masten viser, og ad
hvilket adgang til mærset kan finde sted.

VSO. Scheller.MarO. Sal.III.50.
\\ f hullet

i gillingen. Harboe.MarO.
6) (dagl, spøg). 6.1) {fra midten af 19.

aarh.; vistnok m. hentydning til bjørnetræk-

20 keren, der (ofte er beruset og) følger bjør-

nens svingende bevægelser
; jf. Bjørnetrækker;

se Feilb.BL.91. Dania.Vl.7) beruselse; rus;
i udtr. som have, trække med en (ordent-
lig) bjørn olgn. Uf, Petersen, sikken en
Bjørn jeg har iaftenlFolketsNisse.^yi2l862.
sp.7. Aner De det Mystiske i at være
paa Støvlerne, at pille en Kæfer, trække
en Bjørn eller gaa med et Skab.jBer^s.PP."
385. Man skulde mene, at hun aldrig havde

30 set den Gamle (o : hendes fader) gaa over-
stag før med en Bjørn til Bovenvægt.
Drachm.PV.lOl. (han) præsenterede sig
. . med et bredt Grin og en ganske liUe,

gemytlig Biørn.BerLiisb.S.42. (han) drak
sig en vældig Bjørn af Stolthed og Glæde
over Sønnen.Skovrøy.Fort.48. 6.2) {ænyd.
d. s. (Arøboe.Hexaemeron.(1661).151); efter
ty. einen båren anbinden; sj.) xisandhed;
løgn; „plade" ; i udtr. binde (en) en bjørn

40 (jf. binde 2.i). Levin. *Grulig syn's det —
men forsandt

|
Retten denne „Bjørn" hun

hanåt.Humoristiske Viser ogDigte.(1871).ll.

Bjernbakker, en. ['bjør'n-, 'bjo'rn-

ibagar] fit. -e. {har navn efter politikeren

Lars Bjørnbak (død 1878); dagl., spøg., især

jy) femøre, de store, gloende Femører,
paa Egnen (o: Østjylland) kaldet Bjørn-
bakkere.Sf-BircA;. Familien Danmark. (1894).
IL176. Dania.IIL6L Feilb.IV.43.

50 Bjarne-, i ssgr. ['bjørna-, 'bjoTna-] af
Bjørn, især i bet. 1. -agtig, adj. (zool.:)

bjørneagtige rovdyr (Arctoidea). Sal.III.54.

II
(jf. Bjørn 2:) klodset; kluntet; ubehændig.

lans spøgefulde, lidt bjørneagtige, men
særdeles velmente Bemærkninger. TFied.S.

237. -bas, en. (spøg.) grov, brummende
stemme. Uvilkaarlig dæmpede jeg endog
min Stemme af Frygt for at skræmme
hende med min umelodiske Bjørnebas.

60 Pont.GA.51. -bser, et. {ænyd. d. s.; bot.)

især i Norge : frugt af ell. selve planten kor-

bær (Rubus cæsius L.) ell. brombær (Rubus
plicatus Whe.). vAph.Nath.L335. VSO. MO.
SalJIL.55. -bær-blad, et. (med.) i fit.:

blade af melbærris (jf. -drue^; melbærris-
blade. Panum.465. VareL.^526. -dans.
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en. dresseret bjørns dans. vAph.(1764). VSO.
MO. -drue, en. 2( melbær(ris), Ardo-
stapJwlos TJva ursi Spr. (jf. -bærblad^. Kjær-
bøllFB.106. -dyr, et. (zool.) dværgmide,
Tardigrada. Sal.XVII.178. -fod, en. spec.

(overf.) d. s. s. Bjørneklo 3. OpfB}YII.é7.
-fod-Ct, part. adj. (fagl.) om hest: som har
omtrent vandret stillede koder (saa at den
faar en vis lighed med saalegængere). Mil
TeknO. IdrætsB.11.817. -forsvar, et. ('sj.)

kluntet forsvar (jf. -tj enestej. PLaurids.S.
V.103. -gang, en. [5.5] J^ (yiu næppe
br.) vejen til mærset gennem bjørnen. VSO.
-ham, en. SvGrundtv.FÆ.II.45. -hi, et, f
eii.(Moth.B193). Orundtv.SS.1.529. -hids-
ning, en. (foræld.) folkelig forlystelse, ved
hvilken hunde angreb en til en pæl bunden
bjørn. Baud.KK.47. -hud, en. biørnens

skind, især i afflaaet stand. Holb.MFbl.16.
e. br. -hund, en. hund, som er afrettet til

bjørnejagt ell. til at vogte kvæg mod bjørne.

Moth.B192. BøvP.1.262. KnudRasm.D0.50.
-hvalp, en. (nu sj.) d. s. s. -unge. BL.5—13
—10. Moth.B193. D&H. -jagt, en. Bjørne-
jagten især er en mandig og oldnordisk
0yelse.Ing.EF.VIII.63. -kat, en. (zool.)

bjørnelignende desmerdyr, binturong, Arc-
ttctis binturong Raffl. BøvP 11.82. -klo,
en. (i bet. 2 ogs. f -klovj. flt. i bet. 1 og ^
-kløer, i bet. 2 -kloer (Drejer.BotTerm.264)
ell. klo. (ænyd. -klov; jf. ty. barenklaue i

sa. bet.) t) i egl. bet. VSO. e. br. ogs. d.s.s.

-lab. overf. (jf. Biørn. 2): ved deres raae,
plebeiiske Tone vise (teaterartikleme), at

en Bjørneklo maa have ført Pennen.
Seib.Pros.VI.407. 2) SJ" en skærmplante, He-
racleum Sphondylium L. JTusch.105. VSO.
B,ostr.Flora.I.261.\i ogs. om den sydeuropæiske
Achanthus L. (i Danmark som haveplante).

'Biøvnek\ov.vAph.Nath.I.337. (blade af) bjør-

neklo . . smykke den korinthiske søjles ho-
\eå.HjælpeO. jf. Sal.U.120. 3) (foræld.; jf.
-tod) i flt.: Paa Fødderne (bar man i 16.

aarh.) lave Sko med meget brede Næser,
som efter Formen hed Andenæb, Komuler,
Bjørnekløer (rettere „-labheT'').Sal.V.445.

-krebs, en. (zool.) slægt af de langhalede
krebs, Scyllarus arctos L. Boas. Zool. 284.
-kræfter, pi. (overf.) vældige kræfter.
Grundtv.PS.VIL84. JVJens.Br.66. -lab,
en. (f -\ahbfs.Moth.B193. vAph.Nath.1.337).
1) i egl. bet. Moth.B193. VSO. et Par Hænder
som Bjørnelabber. Jn^'.Æ^fi.JI. i 7-2. overf.:
Han greb hendes lUle, behandskede Haand
med begge sine brede Bjørnelapper, Wtcri.

S.15. 2)f 2( d. s. s. Bjørneklo 2. JTusch.105.
vAph.Nath.1.337. -lalle, en. (nu sj.) d. s.

(i bet. 1 og 2).VS0. -rokke, v. (fagl.) om
tn hest (i stalden): bevæge (svinge) hovedet
(og forkroppen) fra den ene side til den an-
den (som en bjørn i et bur); væve. MilTeknO.
LandbO.1.387. -sene, en. *(min bue er)
af Granerod og BiøTnesener.Oehl.III.64.
-skind, et.(Kalk.V.104). Frode . . sovende
paa nogle Biørneskind. Em;. 7. i85. *Med
Biørneskindet var dækt den Slæde. OeW.

XXX.72. en bleg i fin Pels indhyllet og
med Bjørneskinds spids Hue bedækket
Ma.nd.Schand.BS.46. børneleg: *Nappe, nap-
pe Bjørneskindl

|
Bjørn er ikke hjemme.

Legeb.I.c.9. jf.: Gardere med deres røde,
sølvbesatte Kjoler, høie Bjørneskinds-
huer. Schack. 85. en prægtig Bjørne-
skindspels, der var meget varm.BTaMcA.
VII.476. -skinke, en. En ægte Skan-

10 dinav . . burde kun skyde Bjørne og
spise BiøTneskinkev.Ing.EF.VIII.63. B
Møll.DyL.1.106. -sommerfugl, en. (zool,

sj.) Sai.III.57. d. 8. s. -spinder, en. (zool.)

navn paa sommerfugleslægten Arctia, spec.

arten Arctia caja L. (hvis larve er meget
lodden; jf. Bjørn 4, Bjørninde 2). SPetersen.
DanskeSommerfugle.(1885).54. SaUIII.341.
\ -seerne, en. rimeligvis d. s. s. (den
store) bjørn (se Bjørn 3).Schand.SD.74.

20 \ bjornet, part. adj. [ibjørnai, 'bjoTnaf]
bjørneagtig; som en bjørn(s). *under den
bjørnede Pandebrask

( sad Øjnene glade
og tTo.Børd.GK.107. Bjorne-tjeneste,
en. (fra midten af 19. aarh.; m. hentydning til

La Fontaines fabel om bjørnen, der m. en sten

vilde jage en flue bort fra sin sovende herres

ansigt, men knuste hans pande; jf. u. Bjørn 1

sam? -forsvar) velment, men uheldigt udført
tjeneste ell. hjælp, der bliver til mere skade

30 end gavn. Freden blev altså brudt, og fra

romersk side, den bjørnetjæneste gjorde en
lærds forfængelighed paven.FrHamm.Kir-
kehist.III.34. ADJørg.IV.63. (vi) skøtter
allermindst om Hr. Bjørnstjerne Bjørnsons
Bjørnetjenester. For<ian(i."/7 1905. 3. sp. 3.

-traad, en. en slags stærk traad, der har
en bjørn som fabriksmærke. OrdbS. -traek-
ker, en. t) person, der drager omkring og
foreviser en dresseret bjørn. vAph.(1759).

40 VSO. Bjørnetrækkerne . . rende om med
Bjørne og Abekatte og lade dem dandse
for Fo]k.Ing.LB.IV.169. jf.: *Sin Mads,
som han holder for vittig og skjøn, | Og
trækker omkring med som Bjørnetrækker.
Heib.Poet.X.352.

|| (jy-) udklædt person i

en vis fastelavnsleg. Feilb.BL.264. 2) (dagl.

;

jf. Bjørn 6.1^ beruset person. Gadeordb.^
-unge, en. (jf. -hvalp).Moth.B193. BøvP.
L261. -ore, et, (i bet. 2): en. 1) i egl. bet.

50 2) t S d.s. s. AmikeUÉalk.V.104). vAph.
Nath.1.339. VSO. Bjorninde, en. [bjørn-

'ena] ^f.-r. 1) (l.br.) hunbjørn. (Kalk.L213).
Biørninderne ere i sær villige til at op-
klekke diende Børn. Kraft.VF.29. vAph.
(1759). *Seer Du den høie Moder? Taus
i ædel Sorg

|
Som en Biørninde(Oehl.ND.

225: Løvindej, der sit Foster mistet har.

Oehl.(1841).L69. 2) f (zool.) d. s. s. Bjørne-
spinder.vAph.Nath.1.343.

60 I. Blaa, en. [blå?] flt. d. s. ell. (1. br.)

-ere (Bang.VI.77). (forkortelse af blaa sed-
del, jf. IH. blaa 3.2 ; dagl., foræld.) femdaler-
seddel; ogs. (efter 1875) om tikroneseddel.
Winth.ED.37. *Ved et sælsomt Mirakel

|

har jeg pilket en „Blaa.'^.Sc}iand.SD.37.

Baud.QK.44. Jeg mangler kun en 40 Kro-

47*



748 Blaa blaa 744

ner. De er da ikke Mand for at laane mig
fire Blaa?Bergstrøm.PD.18.

II. CP Blaa, et. [blå-'] uden flt. {af III.

blaa) 1) blaa farvetone, (gletschernes)

Blaae, foraarsaget af Biergenes Skygger,
er ubeskrivelig dei\igt.Bagges.DV.X.39.
Øjne . . af saa dybt et Blaa, at Man maatte
kalde dem sovte.Rowel.Br.78. 2) om hvad
der har denne farvetone; noget hlaat. *Tael
til det hvalvte Blaae, de Stierne-strødde
Enge,

I

Spørg, om Opstandelsen ermuelig?
Buge.FT.31. *dybt udi det vaade Blaa (o:

havet). Oehl.Digtn.I.101. *Hiint dybe Blaa,
der hvælver sig derover,

|
Er Himlen.

Erz.IX.350. HCAnd. 1. 30. Winth.SS.45.
Blaaet mellem Søjlerne uåentor.SMich.HB.
317.

II ofte efter gen. af navnet paa den blaa
genstand. Oehl.Eelge.(1814).158. *Naar Nat-
tens Maane glider

|
Over Himlens dybe

'Blaae.Winth.1.161. *Han saae sig ganske
svimmel

|
I hendes Øines B\aae.sa.EF.299.

*høit i LnftensBlaa.PalM.AdamH.1.45. *Vi
vil seile paa det stille,

|
Deilige Øresunds

natdunkle Blaa.AReclie.102.
III. Waa, adj. [blå-'] intk. -t [blend] flt.

blaa; gradbøjn. (sj.) -ere (Rode.It.lO), -est

(JJPJac.II.46. Gjel.M.277. FrPoulsen.B.52).
(æda. bla (Earp.Kr.l72), oldn. blår, blaa,

sort, ty. blau; muligvis besl. m. lat. flavus,

gul; jf. oht. bla, gul)

1) T (om huden) mørkfarvet; sort (jf.

Blaamand^. hånd er blå som en kedelgrund.
Moth.B194. *(tatarers) blaa

| Og sorte Hud.
Falst.153.

2) om sygelig hudfarve olgn. 2.1) den
farve, huden faar, naar den er blodunder-
løben, synis (o: viser der sig) blaat Kiød,
eller revne Klæder (efter voldtægt).DL.

6

—
13—18. brun og blaa, se brun || et blaat
øje, øje, hvis omgivelser er blodunderløbne

af slag. Moth.Conv.Bl45. VSO. *Ud gek jæ
mæ to brune Øjne, | Men jæ kom jæm
mæ eåFar hlaa.Bøgh.D.I1.121. Schand.VV.
258. at vove et blaat øje, vove en dyst. Eolb.
Paars. 21. han slap derfra med et blaat
øje (o: uden at lide alvorligere overlast)

\

(overf.; dagl.:) han fik et blaat øje (o:

en uvelkommen udgift) paa 500 kroner
\

det passer som en knyttet næve til

et blaat øje. 1. (jf. ty. das passt wie die
faust aufs auge) det passer daarligt
sammen. PAHe^.Sk.III.7. (karnappen) pas-
sede (til bygningen) som en knyttet Næve til

et blaat øie.ScJiand.VV.166. 2. (1. br.) det

passer godt sammen (som aarsag og virk-

ning). D&B. PoWlsl919.8.sp.3. 2.2) den
farve, ansigtshuden faar ved stærk blod-
op stigning olgn. den, som har Aandenød,
bliver som bekendt „blaa i Ansigtet".

O

Bloch.D.^1.69. ofte om tegn paa stærk op-
hidselse, forbitrelse, vrede olgn. (jf. SoS.
XVI.138): *Strax Skipperen blev blaa af

avind harm og YTeåe.Holb.Paars.57. „Hvad
Djævelen,Drengl"— raabte Fuldmægtigen,
rasende forbittret, og blev blaa i det op-
svulmede AnsigtIng.LB.1.83. Hrz.D.III.

74. 2.3) blaaligbleg. *Dog er Læben blaa,

som død hun var.PalM.II.69. de nøgne,
smaa Fødder . . vare røde og blaae af Kulde.
HCAnd.VI.36. at have blaa riuge under
øjnene (o: om et sygeligt udseende)

\

3) den af hovedfarverne, der i regnbuen og
spektret ligger ml. grønt og violet. 3.1) om
himlens og vandets farve. *Danmarkdei-
ligst vang og vænge

|
Lukt med bølgen blaa.

10 LKok.fSkoleprogr.Aalborg.1912.S). „Christo-
pher den første Himmel?" — „Den blaae
n.mimé\..^Holb.Jul.l2sc. *Det Land endnu
er skiønt, | Thi blaa sig Søen bælter,

|

Og Løvet staar saa grønt. Oehl. XX. 245.
*Dejlig er den Himmel hlaa.Grundtv.PS.I.
301. Naar man kan see saameget blaa
Himmel, som til et Par Buxer, siger Bon-
den, saa bliver det godt Veir. Thiele.

III. 22. en Baggrund af den blaaeste

20 Himmel.JPJac.IJ.46. *ovenover Skyerne
er Himlen altid h\aa.Drachm.RR.o5. (mid-
delhavet) er blaaere, end nogen kan have
tænkt sig.Rode.lt.10. \\ Med dette Navn
(o : „Heksehullet") benævnte Capris Indvaa-
nere den blaae Grotte.irCJ.nd.I.307.|| det

blaa, (poet.) himlen (jf. II. Blaa 2). *(Ewalds
navn) funkler nu— en Stierne fra det Blaa.
Oehl.DigtnJ.126. Grundtv.SS.V.526. *Høit
paa det Blaa

|
Der titter frem en Stjerne.

i) Hrz.D.I.195.3.2)om andre ting.Derhængte
hvide, grønne ogblaaTepper.jEs^/i.i. 6. (kvin-

derne var) ranke og smekkre, med store

blaae 0me.Oehl.VS.il. *Hvad svagt vi

kun skimte, mens Øjet er blaat (o: mens
vi lever paa jorden). Grundtv.SS.IV.322.
*De røde Druer og de gule, hlaae.Winth.
1.14. *(banneret var) Blaat, som de smaa
Violer,

|
Som Havets stærke Flod.srøsiJF.

67. jf. I. Blaa: (præsten) springer, saasnart

40 han seer „en blaa Seddel" (o: en femdaler-
seddel).Kierk.XIV.246. (jeg tager ikke) mere
end den ene blaa Lap (o: tikroneseddel).

Schand.SF.90. || om metal, der er blaaligt

p. gr. af anløbning (jf. blaa-anløbenj. *mit
Sværd og Brynje l)laa.DFU.nr.l.28. *0m
Kjæmpekroppen en Brynie blaa,

|
Besat

medfunklendeStjerner,laa.fi'c/iaMew.CiV^.8i.

II
klædt i blaat tøj. *De røde Stridsmænd

og de Gutter blaae (o: orlogsmatroseme).

50 Winth.I.14. en af de blaae Drenge (o: fra
Opfostringshuset).Kierk.III.229. hele den
blaae Drengeskole (o : Opfostringshuset).HC
And.V.134. *nu er Danmark atter stolt

|
Af

sine Gutter blaae (o : marinesoldater).ARecke.

30.
II
om farvesymbolik. Det Blaa kaldes

Troskabens Farve.0rst.III.186. Bagger.I.

121. Phantasien, en lille 'blaaY-agl.Heib.Poet.

1.313. ved at se ud over det store Hav
faaer man altid blaa Længsler. FruHeib.

60 EtLiv.1.67. den blaa Midsommernat . .

Den virker blaa, saadan en Nat med Længs-
ler og Begær i.Drachm.F.II.78. blaa Haab
drømte langt horte.Jørg.LT.114. jf. blaa
blomst; se 3.4. 3.3) omgivet af blaalig dis;

taaget; ubestemt; fjern. Det Evige er
ligesom de blaae Bjerge Grændsen for
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Time]igheåen.Kierk.IV.418. *ej kan jeg
glemme |

de Bjerge derhjemme
|
og Kø-

erne, som kj endte min Stemme . .
| O,

vinder jeg tilbage til Bjergene hlaa.Éich.

1.57.
II
Hvor Ingemann fjerner sig fra

Teksten, dér fortaber han sig i blaa Dunst.
Brandes. 1.455. Fraser som „høiere Al-
mendannelse" i den blaa Almindelighed.
ABDrachm.(Tilsk.l913.1153). En saadan
Kredit ud i en blaa Fremtid. 7orf5j.III3.40.
det blaaeste Ya.nviå.8ophClauss.VF.132.

Bud (ell. hen)idet blaa (jf. ty. ins blaue
inein^. 1. uden bestemt maal. *Vandre-

livet . . der styrer Farten ud ad, i det
Blaa.Schand.UD.213. 2. hen i vejret; uden
mening, det er hen i det blaa at paastaa
noget saadant

i
S.usikker; tvivlsom. Troels

L.X.31. 4. (sj.) til ingen nytte. *Min Sorg
(o ; over hedens forsvinden) er i det Blaa

|
.

.

man river ikke Døgnets Vogn i Staa,
|

fordi et stakkels Digterhierte Mager.Aaki.
BS.59. 3.4) særlige forh. aet blaa baand,
se Baand 2.2. jf.: *Hans kloge Tinding
blive graa,

|
Hans hvide Orden blive blaa,

|

Hans Fiender blive soTiQ\Stuh.ll5.}\ blaat
blod. 1. om det mørke blod i bloaaareme
(venerne) mods. det lyserøde blod i pulsaarerne
(arterierne). OBloch.D.^1.66. 2. fornemt,
adeligt blod {af sp. sangre azul, opr. om
de vestgotiske adelsmænds lyse hud med frem-
trædende blodaarer, i mods. til maurerne) Sal.

111.77. at vinde sig en Brud af det reneste
og fornemste blaa Bloå.Wied.S.65. *Jeg
ejer det blaaeste B\oå.HSeedorfDD.118.
jf.: Det var H.'s hemmelige Ærgerrighed
at komme til at hænge paa Væg sammen
med Danmarks blaaeste Elite.Leop.B.138.

II

den blaa blomst (efter ty. die blaue
)lume) symbol paa den romantiske længsel.

Oehl.Er.ni.53. Brandes.IV.374. Arlaud.569.

II
den blaa bog, en siden 1910 aarligt

udkommende samling af korte biografier af
nulevende personer, han staar i den blaa bog.
(o : hører til de bekendte ell. betydende person-
ligheder) illblaabønne, (spøgJ geværkugle

{jf. blaa ærter og Blaabær 2). (jradeordb.^64.

Il
sætte (en) blaa dunst for øjnene {ty.ei-

nem einen blauen dunst vormachen^ putte

(en) blaar i øjnene; bedrage (en). VSO. jf:
*Er det dog ej en Trolddoms Kunst,

|
At

Landets fromme Fader
|
Skal leedes ved

saa blaae en Dunst
|
Til det, ham selv

kun skader. Vers.l 723. (Bruun. FB.IL234).
den virkelige Tilhører bliver tilNar— netop
naar han vil gjøre hvad Præsten siger, fordi
nemlig Præstesnakken er blaae Dunster.
Kierk.VII.384. \\ blaa eder, se u. Ed

||

blaa hoste, d.s.s. KUghoste. Panum.381.
§den blaa ko malker, (jy.) Vesterhavet
river strandingsgods i land. BerlTid.^*/7l915.

Feilb.II.242. f at malke den blaa ko, komme
vand i mælk. Moth.B194. (j/.blaa mælk ndf).
II blaa kors, navn paa en international
afholdsforening, hvis mærke er et blaat kors.

Sal.III.74.
II
blaat kryds, se blaat stem-

pel
II blaa mandag {efter fy. blauer mon-

tag; opr. fastelavnsmandag, da alteret var
klædt m. et blaat klæde; jf.Feilb.IV.52)
1. mandag, der gøres til fridag som fort-

sættelse afsøndagen. TroelsL.VIi.79. Schand.
UD.17o. Høffd.E.369. 2. (ekstra) selvtagen

fridag, han holder blaa mandag idag
\ jf.

:

*(Fanden) holder bestandig Blaa. Soph
Clauss.P.102. Gadeordb.^39. \\ blaa mælk,
om mælk, der ved at henstaa i lang tid faar

10 graa ell. blaa pletter. LandmB.II.416.
(jf.

blaa ko ovf, blaasur 1, samt SoS.XVI.139).

II blaa Peter {eng. Blue Peter, ty. blauer
Peter) J, afgangssignalflag. Wolfh.MarO.394.
TeknMar0.14. \\ blaa ridder, (nu 1. br.)

ridder af elefantordenen (efter det blaa or-

densbaand). Hauch. MfU. 119. Sal. III. 75.

II
blaat stempel (ell. kryds), blaat mærke

hvormed 1. klasses kød tmdt. svinekød forsynes

afkødkontrollen ; (dagl.) overf. : tegn, der stemp-
20 ler noget som værende af 1. klasse. Esm.I.155.
paa svinekød: mærke for 2. klasses vare.
* Sorte Svin med blaat Kryds. Sommer-
revuen.1902.

\\ f den blaa svensker,
havet. Wadsk.15. ||den blaa vogn, (dagl.;

nu 1. br.) opr. blaa (wiener)vogn, hvori pa-
tienter tidhgere befordredes til sindssygean-
stalterne, især Bistrup, vi maa nok have
bud efter den blaa vogn (o: du er vist

ikke rigtig klog)
\ jf. Pol.^^lsl919.7.sp.4.

\\

30 blaa ærter, (jæg.) (gevær)hagl (jf. blaa
bønnerj. Blich.lV.192. jf. smst.I.xxvi. (orig.

(ved trykfejl?): blaa Betev. Brage og Idun.
III.(1840).112).

Il
blaa forekommer desuden

i mange bot. og zool. navne, fx. blaa anemone,
AnemonehepaticaL. JTusch.l7. blaakæmpe,
en kartoffelsort. LandbO.III.81. blaa lupin,
Lupinus angustifolius L. smst. 432. blaa
havresæd, \- hvid vipstjært, Motacilla alba L.
Kjærbøll.235. blaa løvfrø, Hyla cærulea.

40 BøvP.II.605. blaa Wienerkæmpe (kanin-
art). Landbo.III.43. osv.

IV. blaa, V. [blå-] (især dial.) gøre blaa;
farve blaa ell. blaalig. (især m. h. t.

vasketøj, jf. Blaaelse, II. blaane B). at

blaae KLæåer.JBaden.Gham.26. Feilb.1.96.

IV.52.
blaa-, i ssgr. ['bl(i>-] i reglen af III. blaa 3.

-aaret, adj. hvis blodaarer træder frem
under huden med et blaaligt skær. Hendes

50 smaa blaa-aarede Hænder hvilte paa Fa-
derens Knæ. Eriksholm.JS.54. Hørlyk.GP.
73. -agtig, adj. 1) [III.l] f sortladen.

Moth.B194. 2) som falder i det blaa. smst.

HaveD.(1762).3. MO. -alg;e, en. ^ (1. br.)

om blaagrønne alger, Cyanophyceæ. Frem.
DN.494. -anlebeii, part. adj. (om metal)

som ved ophedning har faaet et blaaligt skær.

JPJac.I.133. t -aske, en. (mineral.) kob-

berlasur. vAph.Nath.1.348. -bf^, en. se

éoBlaabøj. -bjælde, en. Sf (sj.)blaaklokke,

Campanula rotundifolia L. vAph.(1759).48.

VSO. -blaa, adj. (sjjj blaa i højeste grad

(jf SV. blåblå. SoS.XVL137). dette Ideale,

Drømmende, Ætheriske, dette blaablaa
Mystiske.JPJac.JI.8i. (jf blaa 3.3;. -bleg,
adj. d. s. s. -gusten. Blich.D.I.218. blaableg
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som et Lig.PontF.L21. -blommet, adj.

t) (om tøj ; nu 1. br.) blaamønstret. blaa-

blommede GardineY.CBernh.VII.lo2. 2) om
hestes lød (jf. blommet^, en . . blaablommet
eller da saakaldet abildgraa HoTpjpe.Blich.

IV.14. -blomstret, adj. 1) (om planter)

som har blaa blomster. Tops.II.41. 2) blaa-

mønstret. Schand.BS.179. -boff, en. (polit.)

samling af aktstykker, der offentliggøres af
en regering (eng. blue book, efter omsla-
gets farve; jf. Hvid-, Gulbog osv). Sal.III.72.

BerlTid.M.'^l2l905.2.sp.l. -boild, en.(dial.)

^ „blaa Bodil"; kornblomst. Moth.B194. VSO.
Feilb.1.96. f -bolster, et. blaastribet dyne-
vaar; dynen deri. Oehl.XII.153. -brnn, adj.

1) [III.1] t mørkerød. Moth.B194. 2) af en
brun farve, der falder i det blaa. JVJens.
IM.111. -bnk, en. (zool.) 1) (nu uddød)
antilopeart, Hippotragus leucophaea (holl.

blauwbok;. Sal. VIII. 955. BøvP. II. 314.

2) nilgaj, Boselaphus tragocamelus. smst.

105. t-l)ynlie, en. ^ Cichorium IntybusL.
Moth.Bl95. HaveD.(1762).39.
Blaa-bær, et. ['bl(0|bBr] flt. d. s. (ænyd.

d. s.) 1) om frugten af Vaccinium myrtillus

L. ogplanten selv. JTusch.255. *0g der staaer
Hassel og Birk og El,

|
Og der staaer Blaa-

bær paa lÅen.Sauch.SI>.17199. Lange.Flora.
421. (sj.:) Der er Grunde som Blaabær ('o :

i stor mængde). Brandes.(VortIIj.I3.18.)
||

ogsaa om andre bærfrugter som Vaccinium
uliginosum, mosebølle(Andres.Klitf.l 79.Landb
0.1.287); korbær, Rubus cæsius (Sal.X.653).

2) (overf., spøg.) geværkugle (if. blaa bøn-
ner^, de blaabær, vi leverede tyskerne,
gjorde lyst i deres rækker

| 3) (vulg.) i

flt.: prygl. *Vi stak dem Blaabær ud.i?aw^
zau.D.Nr.68. CMøll.NE.369. Blaabær-,
i ssgr. af Blaabær 1. -brændevin, en.

VareL\87. -busk, en. 2f d. s. s. -bølle.

ForstO.lO. -bolle, en. 2( Vaccinium myr-
tillus L. Warm.SystB.469. -lynff, en. 2(

blaabærbusk. HCAnd.IV.445. -ns, et. 2(

blaabærbusk. VSO. e. olm. -snppe, en.

Huusm.(1793).91. FrkJ.KogeB.112.

t Blaa-boj , en. ^ d. s. s. dial. blaa-
baj (MDL.38. JTusch.55); kornblomst, Cen-
taurea Cyanus L. Riber.1. 70.11.53. -draa-
ber, pi. (fagl.) blaat farvestof: indigo opløst

i svovlsyre. Saandgern.194. -drossel, en.

\ Monticola cyanea L. Sal.V.500. jf. vAph.
Éath.1.350. -dngget, adj. (bot.) som har
et blaat dugagtigt overtræk (fx. om blaabær).
Andres.Klitf.l 79. Rostr.Flora.1.273.

Blaaelse, en. ['blå'elsa] uden flt. d. s. s.

Blaanelse 2 (jf IV. blaaj. Winth.ED.15.
Blaa-falk, en. \ vandrefalk, Falco

communis L. \\ lærkefalk, Falco subbuteo
L.

II
dværg falk, Falco regulus || blaa

kærhøg, Circus cyaneus L. Kjærbøu.34.36.
38.52. Sal.III.73. -farve, en. blaat farve-
stof. Moth.B195. Haandgern.194. \\ især om
smalte ell. koboltglas. MO. Vare L.^ 950.
-farve-værk, et. fabrik, hvor smalteblaat
fremstilles. Funke.(1801).III.428. Sal.III.73.
-finne, en. ^ i nogle egne af landet (Ban-

dersegnen) navn paa fliren, Abramis blicca.

Krøyer.III.402. (jf 424). Fedders.FF.148.

t -fod, en. \ slagfalk, Falco lanarius Schl.

vAph.(1759).48. -frossen, adj. [ni.2.8]

blaa i huden af kulde (jf. blaakold^.
Moth.B195. VSO. (han) var i Kjole og
stift Halsbind, uden Overtøj, og saa' blaa-
frossen ud.Drachm.T.263. Bang.Udv.198.
Aakj.VB.150. jf (sj.): de Stakler inde i

10 den store By . . maa sidde sammenkrøbne
og blaafryse den lange Martsdag til-

enåe.DagbUyal888.2.sp.5. -fnj^l, en. 1) [1]

f\ navnx>aaen slagsstrandfugle (blaaterne?).

Moth.Bl95. 2)V nordamerikansk drosselartj

Sialia sialis. BøvP. III. 272. 3) (zool.) en
sommerfugl, Lycæna. FrHeide.Sommerfugle-
Atlas.(1913).5. -garn, et. (nu kun dial.)

d. s. s. Blaargam. (en) Tøs i Trætøfler og
Blaagarns K\o\e.Bergs.PS. II. 106. Aarb

20 Frborg.1918.167. Esp.28. -glimmert, en.
(poet., sj.) om blaa ædelsten. Oehl.VS.8.
-graa, adj. af en graa farve, der falder i

det blaa. Moth.B196. Hun var klædt i en
fiin blaagraa Silkekiole.Bagges.DV.lX.lOl.
JPJac.1.75. -gran, en. 2( i nogle egne af
landet navn paa nordamerik. hvidgran (Picea
alba). Frem.DN.302. -gron, adj. af engrøn
farve, der falder i det olaa. Moth.B196. Ørst.

III.188. JPJac.DU.143. -gnl, adj. af en

30 gul farve, der falder i det blaa. *Røgen for
blaagule Ildflammer viger.Pram.Stærk.164.
-gnmmitræ, et. ^ Eucalyptus globulus
Lab.HavebrL.^220. -gusten, adj. [III.2]

som har en bleg og blacaig farve. *blaagustne
Lyn.Pram. Stærk. 71. -haj. en. (nu kun
dial: -haa. Moth.B196. FeUb.1.97). /f 1)

Carcharias glaucus. BMøll.DyL.III.206.
BøvP.III.505. 2) (forBlsLåhai?) Galeusvul-
garis Fim. Krøyer.III.834. -nåls, en

40 t) en slægt af drosselfugle, Cyanecula (j^

-kælk). Sal.UII.356. 2) blaamejse. vAph.
Nath.1.352. 3) alm. vildand; graaand, Anas
boscas L. vAph.Nath.I.118. Baff.(1784).313.

t -kammer, en. (vulg.) femdalerseddel (jf.
I. Blaa;. Bergs.PP.369.464. -hat, en. t)

t om en straahat olgn. til værn mod sol-

hede. Moth.B196. 2) ^ Knautia Coult., især
K. arvensis (L.) Coult. Andres.Klitf. 184.
Bostr.Fhra.I.341. JVJens. EE.146. *Den

50 strunke Blaahat mod Lyset gaber
| og

viser Solen de nye Sko.Aakj.(IIistBot.Ll).

II
ogsaa navn paa en paddehat af under-

slægten Leptonia. Rostr.Flora.il. 128. O
-hed, en. det at være Uaa; blaa farvetone,

VSO. Oehl.BG.191. Himlen . . var af en
tindrende Blaahed.Goldschm.III.403. Bich.
1.186. ThøgLars.ST.68. \\ om farvesym-
bolik: *U'ets dybe Blaahed.^randes.AlJ.
307. -hjælmet, adj. (nu kun dial.) om

60 kvæg: af blaagraa farve, men m. hvidt ho-

vede. Moth.B196. MO. Feilb.1.97. -hoved,
et, en. (zool.) en sommerfuglelarve, Diloba
cæruleocephala. vAph.Nath.1.352. FrHeide.
Somtnerfugle -Atlas. (1913). 9. -hval, en.

(zool.) kæmpehval, Balænoptera gigas. Rich.
III.114. BøvP.I.161. -hvid, adj. 1) af



740 blaa-livid-r«d Blaamandag 750

en hvid farve, som falder i det blaa. HC
And.Breve.1.82. den . . blaahvide Sneørken.
PontJFL.5. 2) (sj.) blaa og hvid (jf. blaa-

hvidrødj; om Hel (egl. sort og hvid; jf.

III. blaa 1^: *den blaahvide
|
Dødens Mø.

Oehl.BG.206. -hvid-red, adj. som er

blaa, hvid og rød (fx. det franske flag). S&B.
-hvid8(e)t, adj. (jy.; jf Feilb.I.702) d.

8. S. blaahvid 1. Den skyfri, blaahvidste
llimmel.JPJac.1.3. f -hætte, en. Sp d. s s.

-hat 2. VSO. -jord, en. (mineral.) vivianit;

jærnblaat. Sal.XYIII.351. LandbO.1.288.
-jsern-jord, en. (mineral.) d.s. VareL^.
1133. -kype, en. (f -kippe) (efter ty. blau-

ktipe) farveliedel m. blaa farve; blaa-

farvebalje ; ogs. om farvevæsken selv. Lærredet
(farves)iBl&akYppen.Hallager.lOO. -kipp e:

OeconÉ. (1 784). 1. 139. VareL. (1807). 104.

-kjole, en. om en soldat (gendarm olgn.)

i blaa uniform. JLange.I.240. Schaldem.

CN.151. -klinte, en. 2( kornblomst, Cen-
taurea cyanus L. JTusch.55. LandmB.1.574.
-klokke, en. ^ navn paa forsk, planter

m. blaa blomster, især: Campanula rotundi-

folia L. (jfFestskr.Feilb.46). Moth. Bl 96.

en Krands af Koblommer og Blaaklokker.
Blich.III.367. Eørd.KK.2. -knop, en. 2(

ridderspore, Delphinium ConsolidaL. JTusch.
72.

II
djævelsbid, Succisa pratensis Moench.

JTusch.239. Brandes.VIII.212. -kold, adj.

PII.2.3] (1. br.) blaafrossen. Moth.B196. (hun)
famlede . . med sin blaakolde Haand efter

K\iTven.Drachm.STL.175. -kop, en. \
d. s. 8. -mejse. KiærbøU.SlO. -kopi, en.

(fagl.) kopiering af en tegning, hvorved den
fremtræder med hvide linier paa blaa bund.

OpfB.UII3.58. -korn, en. ^ kornblomst,

Centaurea cyanus L. JTusch.55. Ing.PO.1.3,
*Af Blaakorn binde vi os KT&nåse.Winth.
11.76. -krage, en. V Cyanocorax chrysops.

BøvP.III.83. Recke.GNJD.102. -kæft, en.

Jf ulkeart, Sebastes imperialis Cuv. Krøyer.
1.586. Sal.XIII.1134. -kælk, en. % d.s. s.

-hals 1. Ejærbøll.299. Irem.DN.373. -la-
den, adj. (nu 1. br.) som falder i det blaa.

vAph.(1759). de blaaladne Skygger under
&\nQiie.JPJac.I.2. -land, ^ro^r. (foræld.)

gi. navn paa Afrika; jf. -mand. Moth.B197.
*„Hvo har lært dig denne Kunst?"

|
. .

„Kamelerne. Jeg var i Blaaland, veed du
iiok.'*.Oehl.Lf.l63. JPJac.DU.H62. -ler, et.

(geol.) graat ler m. blaaligt skær; især om
uforvitret moræneler. Moth.B197. EPont.
Atlas.1.462. Andres. Klitf.42. LandbO.III.
385. Uss.DanmGeoU170.
blaalig, adj. ['blå*li, 'blmli] som fal-

der i det blaa. Blaat er det just iidte;

— det falder rigtignok noget i det Blaa-
MeQ.0ehl.Tieck.II.22. Heib.Poet.III.81. *(det)

udstrakte Hav
|
Med ilende, blaalige Vande.

Hrz.D.I.172. det blaalige Sund . . der gik
i Et med den blaa Himmel.JPJac.J. ^3.
han ligger komplet bevidstløs med rødt
eUer blaaligt Ansigt, paaskyndet, støjende
Aandedræt. OÆtoc;i.D.^J.55. jf. : den hele By
(ligger) i Sol og 'R\diSi\\gh.QÅ.Bang.ya,269.

Blaa-lilie, en. ^ f sværdlilie. Iris

germanica L. \\ i jy. ogs. : Centaurea cyanus
L. og Aquilegia vulgaris L. JTusch. 285.
Feilb. -lys, et. 1) (sjJ blaat (lys) skær,

omfunkletmed (himlens) B\aa\ys, laa Lands-
hyen.Blich.II.449. Brandes.IV.32. ved For-
aarstid, naar Slagskyggerne fra Brink og
Bryn lægger „sort Hud" over Søen, veksler
fint Blaalys med dystert Møike.Fleuron.

io SK.160. 2) lys som brænder m. blaalig
flamme |[ om lys, der antages at brænde,

hvor underjordiske har deres tilhold. *hver
Nat hånd blaae Lys brænde saa.e.Holb.Paars.

78. sa.Mel.IV. 7. især om lys, der brænder,

hvor skatte ligger begravede: *Hvor Blaa-
lys blinke ved Midnatstid . . | En Skat der
ligger i Jordens ^]^øå.Grundtv.PS.V.488.
Schand.SD.216. ADJørg.III.440. \\ om fyr-
værkeri („bengalsk lys") af salpeter, svovl

20 m. m., der bruges til forlystelse ell. {y& og J,)
til signalisering. Drachm.JJD.130. Éecke.T.
14. Bang.HH. 159. Wolfh.MarO.396. O
-læbet, adj. [III.2.8] som har blaablege

læber. *Hun sad der, en Dødning,
|
Stum,

blaalæbet og hleg.Bagges.D V. VII.393. OeU.
XXIV.191.

II
(poet.) overf, om det blaa hav.

*hvor uhyre Hav blaalæbet skummerJ«^'.
RSE.VII.165. -maase, en. % en i po-
larhavene alm. maageart. lng.EFdV.19. Sal.

30 VIII.41. t -maj, en. 2f engstjeme. Primula
farinosa L. Moth.B197. JTusch.183. \\ om
„kærminde". Grundtv.PS.V.214. -maler

,_

en. (fagl.) arbejder, der udfører blaamaleri
paa en porcelænsfabrik. Bergs. GF. 1. 295.
-maleri, et. maling af blaa figurer paa
porcelæn. OpfBylI.395. -mand, en. t)

(glda. blaaman, oldn. blåmaår, meng. bloa-

man; jf. III. blaa 1, Blaaland samt DSt.
1918.85f; foræld!) neger; morian. Holb.

40 Skiemt.F8r. paa Elephantens hals (o : i

elefantordenen)^ sad en blaa mand.sa.l)A^J?.

691. Thaar.PB.52. 0ehl.NG.222. *Der sad
en Svend i Blaamænds Land (o: i Æthi-
opien). Grundtv.PS.III.37. Blich.D.I.161.

II
*(storken) drog fra Blaamands-Lan-

det (o: Ægypten). Oehl.NG. 179. 2) navn
paa forsk, planter med blaa blomster, især

kornblomst, Centaurea cyanus L. JTusch.
55.119.226. Feilb.IV.52. jf Festskr.Feilb.46.

50 3) navn paa en slags simpel tobak (efter

billedet af en vildmand paa kardusen (jf.

Feilb.IV.52)? snarere, fordi man tidligere

brugte kronblade af kornblomst (Blaamand
2) som tilsætning til ell. erstatning for tobak,

se DSt. 1918. 86f 178f). Drachm. EO. 46.

Schand.BS.13. (han) løb en Aften ud for

at købe et halv Pund Blaamand.AndNx.
PE.II.81. 4) om personer i blaat tøj. 4.1)

(poet.) matros. Blich.D.1.127. 4.2) (spøg.)

éo gendarm (i provisorietiden) , vægter olgn.

(jf -kjole;. Schaldem.CN.151. JakKnu.A.
340. 5) (jarg.;l.br.) hundredkroneseddel.
Pol.^*/ul906.6. 6) Y en slags blaa sæl-
skind. VareL.H08. -mandag:, en. (1. br.)

blaa mandag (jf. III. blaa 3.4^. Gadeordb.^

327. Aakj.PA.56. Blaamandagsdruk-
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kenskab, der optager Tirsdagen med.
Brandes.IX.421. -mejse, en. \ Parus
cæruleus{jf.-\s.OTp). Moth.B197. Kjærbøll.310.

Drachm.VT.290. -mel, et. (møl.) frasigtet

melblandet smuds. Sal.XIII.103. -munke,
en. 2( Jasione montana L. Rostr.Flora.L346.
MentzO.Bill.39.

||
(nu kun dial.) kornblomst,

Centaurea cyanusL. MO. JTusch.53. Feilb.

1.97. Il t venusvogn, Aconitum NajÆus.
Moth.Bl97 {-rxmxik). JTusch.3. -musling, \p

en. (zool.) den alm. spiselige musling, Mytilus
edulis. Lutken.Dyr.565. tfss.Danm(xeoU320.
Frem.DN.139.

I. Blaane, en. ['blå-na] ftt. -r. {glda. d. s.,

1. blaaslaaet sted, sv. dial. blåne, jf. glda.

blaame, oldn. hlåmi, d.s,, 2. sky) 1) (nu kun
dial, jf. bornh. blåna, mørkning. Esp. 28)
m,ørk plet, taageplet for øjnene. Moth.
B199. Feilb. 2) (nu mest dial, jf. Feilb.)

(lille) mørkladen, hurtig forbidnvende 20

sky. Moth.Bl99. *Der er ingen Skye og
Blaane,

|
Ingen Aften, mindre Nat.&'fM&.48.

Livslyst gjennemskinnede . . mine Smaa-
sorger, som Maanen de tynde Blaaner,
der gled hen over dens . . Aasyn.Blich.I.
570. (solskinsvejret var) ikke ganske rent,

men blandet med en og anden lille Blaane
eller Taageplet.smstIJJ.459. *Naar det ly-

ste bag Krat af den segltynde Maane
|

.

.

har jeg skimtet dit (0: karlsvognens) Hjul 30

bag den vigende Blaa.ne.Aakj.BS. 55. i

Sydøst ude over Søen hang der et Par
store, kulsorte Blaaner, der saa slemt
truende uå.Bregend.A.129. || overf. Sand-
heds klare Soel . . fordrev Bagtalers og
Vildfarelsers Skyer og Blaaner.Tychon.AB.
elv. Lidt Nedbør frisker op (0: paa bør-

sen), og i Gaar drev et Par kraftige Tor-
den-Blaaner op (0: kurserne faldt) og gav
følelige Nedslag.PoZ.V9i9i5.8.sp.5. 3) (poet., 40

sj.) om himlens blaa farve. *Under den
alt omgivende Himmels venlige Blaane.
Biler.LI. 76. Grundtv.PS.ILL.294.452.

II. blaane, v. [iblå'na] -ede. vbs. -en
(s. d.), -else (s.d.) ell (nu I br.) -mg(NMøll.E.
36; jf.Esp.28). (glda. d. s., oldn. blåna)

1) (nu kun dial., jf.MDL. Esp.28) blive
mørk; formørkes (jf. HI. blaa 1, 1. Blaane
1 og 2). det blåner for mine øien.Moth.B
199. Det blaaner for Solen (0: der gaar en 50

sky for den).VSO. *døsigt Flammen blaaner
(0: lyser svagere), som den ud vilde gaae.
Oehl.ND.199. sa.NG.303. *Sol og Maane
. .

I
Blegne skal . . og hlaane.Grundtv.SS.

IIL23.
2) O blive blaa. 2.1) (om Miden) blive

blegblaa. *Hvi est Du bleg? Hvi blaane
dine Læber? Oehl.(1841).IIL.134. *Kong Al-
brecht blaaner som et Liig.Lng.DM.84.
PalM.II.131.V.348. 2.2) (om andre ting) 60

antage blaa farvetone. *Det dages, . .

Himlen h\aaner.0ehl.nJ.138. fra Hvidt, der
rødmer, til Rødt, der blaaner..JPJac.J. 6.

Dugen blaanede i Skjæret af Spritflam-
men. G;/etjB.59. JakKnu.S.73.\\vise sig m.
blaa(lig) farve. *Lynetblaaned,| Og Tord-

nen skraldede.OeR)S.550. *Moders Navn er
en himmelsk Lyd,

|
saa vide som Bølgen

blaaner. Grundtv.PS. VI. 186. Lng. VSt. 34.

*Lette Bølge! naar du blaaner,
|

. . Him-
lens Farveskjær du laaner. Heib.Poet.LV.
237. Aarerne, i hvilke (poesiens) Livsblod
ruller, . . maa ses blaanende under Huden.
Brandes.VL.55. Schand.IF.288. I et stort

Hoved . . blaanede et Par . . sjælfulde Øjne.
PontLP. V11.27. *Da blaaner og blinker det
blankslidte Staal

i

i min Hakke, min Skovl
ogmin Spade ! Skjoldb.(SangB.198). ||*Smaae
Violer! o, hvor sødt . .

|
Frem I blaane!

Oehl.XIX.99. JPJac.DU.197. Aarerne blaa-

nede frem under Tindingernes skære Hud.
JPJae.II.393. Pont.F.L.231. \\vise sig i en
blaalig dis. den sorte Røgstøtte (fra Ve-
suv) blaanede hen i Horizonten.HCAnd.J.
205. Jørg.LT.48. det vide Landskab, der
blaaner langt, langt ud. Breum.HH. 126.
Byens Tage og Kupler blaanede frem.
Sødb.H.6. Det hele „blaaner bort" for mig
(0: taber sig i taage). Egeberg.SF.59. jf.:
en Sky af fagre Ord, der blaanede ham
ud af den tykke M.ViViå.Leop.TK.23.

3) gøre blaa; farve blaa. siig frem,
eller jeg skal blaane Din Ryg.Oversk.Com.
L.70. *0 kunde jeg blaane saa (o: som ha-
vet) mit Spind.RichL.198. VortHj.IILl.32.

II
især om at give vasketøj et svagt blaa-

ligt skær (jf. IV. blaa, Blaanelse 2.) Const.

Kogeb.319.
Blaanelse, en. ['blå-nalsa] tiden ftt.

(jf. Kalk.L231, egl vbs. til II. blaane) 1)
(sj.) blaa farvetone. AaIbs.FS.63. 2) kug-
leblaat (til at give vasketøj et svagt blaa-

ligt skær). Const. Kogeb. 334. SalIIL.75.
Blaanen, en. 1) G) vbs. til II. blaane 2.

Bølgernes Blaanen.JJei6.PJ.56. *Hun ved
ej, at jeg sukker

|
i Skumringstimens Blaa-

nen.Sødb.GD.18. || om blaalig dis. Hostr.
SD.II.117. den fjerne BlaanenJakKnu.G.
162. 2) (med.) blaasot (Cyanose). Panum.65.
Blaane-pose, en. [11.3] pose m. kugle-

blaat. VortHj.IV3.267. -vand, et. [II.3]

smst.

Blaa-olie, en. T ren benzol. VareL.^
98. -pung, en. (sj.) spottenavn til en
(dreng), der har vandskræk (gengivelse af
bornh. blåkodd, se Esp.416). AndNx.PE.1.
65. Han var Vandskrækker — Blaapung.
smst.152.

Blaar, pi ell en (Moth.B309. Werfel
Jagtb.33. Thiele.II.806) ell et (OpfB.UIIL
245). [blå-V; i ssgr. 'blår-] (æda. bla, flt. blår

(AM.), jf. SV. blår ell. blånor, pi; besl m.
ty. blahe, groft lærred, jf. Ble) affald frem-
kommet ved skætning og heglmg^ af hør ell.

hamp. Og den Stærke skal blive til Blaar,

og hans Gjerning til en Gnist; og de skulle

beggebrændemedhinanden.iJs.i .5i .*Igien-
nem al hans Modstand gaaer

|
De i en

Hast, som Ild i Blaar. Prors.65. Blaarene
(bliver ved heglingen) tagne dertva.Hallager.

33. *Til Særke sex . . jeg spinder Blaar,
|

Hist fiint, som Haar, her kluntet, som et
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Laax.Bredahl.I.319. hun sad og spandt sin

'Blaa.r.Thiele.II.206. Løbet (viskes) omhyg-
geligt med rene, tørre 'Bla.a.r.Skyderegl.78.

AarbFrborg.1918.63. \\ f ordspr.: Når ild og
blår (o : unge mennesker af forsk, køn) kom-
mer sammen, så brender det \Qt.Moth.B
209. Nysted.Bhetor.45. jf Mau.4341 samt
4314. \\ æde ell. spise blaar, gøglerkunst,

som hestaar i at putte brændende blaar i

munden. Ing.LB.1.67. Hørup.I.172. (sj.) om
at lade sig narre : Folk, som Troldmanden
havde faaet til at spise B]B.a.T.Pol.^^/il891.

l.sp.3.
II t staa (som en høne) i blaar,

være i forlegenhed. VSO. Bahb.DLT.1.27.
Om de end vare som Høns i Blaar, de
tør dog ikke udstrække en Finger for at

hjelpe sig frie. CBernh. IV. 354. \\ i talem.

sætte (slaa, kaste) ell. nu alm. stikke
(putte) en blaar i øjnene, f vende,
binde, spinde ens øjne i blaar, narre;
føre bag lyset (rimeligvis sammenblanding
af blaar og blaaner, Jf. det foreg, udtr., no.

narre en op i stry (o: hør), bringe i for-

legenhed, og jy. der gaar blaaner for øjnene,
se Feilb., jf. I. Blaane 2; sml. UnivBl.I.30;
anderledes FalkT.EtymO.) de Store behær-
sker Kongen og binder hans Øyne i Blaar.
Biehl.Br.14. binde Blaar for en hel Na-
tions Øine.PAHeib.US.210. kaste (publi-

kum) Blaar i Øinene.Heib.Pros.1.459. *yil

man i mit Øie putte Blaar mig
|
Da kan

jeg sluge det hel from og mUd.Drachm.
D.5. spinde blår i éns øien. Moth.B209.
*Kalanus med sit Baal af Blaar | Dig Blaar
i Øinene vil stikke.PalM.VI.129. sette
blår for ens øien.Moth.B209. Holb.Herod.
48. Vitolf satte dem saaledes Blaar i 0\-
nene.Grundtv.Saxo.II.89.v enåeEens Øine
i Blaar.MO. jf: I vil giøre Blaar af mine
Øyen, og bilde mig ind

.

..JBPaulli.SB.37.
Blaa-raage, en. \. alm. raage, korn-

krage, Corvus frugilegus L. VareL.(1807).
105. Kjærbøll.165. -randet, adj. 1) f
blaastribet. Moth.B197. MO. \\ blaaskjoldet.

VSO. 2) som har blaa rand. blaarandede
tallerkener I -ravn, en. \ Cyanocorax.
Arentzen.Kn.93. i Sydamerika (findes) Blaa-
ravne . . delvis med pragtfulde blaa Far-
yeT.Sal.XIV.932.
blaare, v. [iblå'ra] -ede. (1. br.) gøre til

blaar; gøre (hør) uredt, speget. Levin. ^perf.
part. brugt som adj. Moth.B210. MO. Taven
(af hørren) bliver skør, blaaret og af slet

Kvalitet.LandmB.IILlOO.
Blaa-resn, en. ^ g ly c in e, Wistaria

chinensis D.C. LandmB.III.202. Warm.Syst
B.433. *den mørke Blaaregn

| som grode
om Muren tæt.BlichCl.Vi.l09.

Blaar-g^am, et. garn spundet af blaar
(jf.Blaagarn). Moth.B210. Før vil jeg ligge
paa Blaargarn end i hans Silkeseng Ifi^C

And.VIII.169. MHans.H.125. hertil ssgr. som
Blaargarns-lagen, -lærred, -skjor-
te mfl,. II

i nogle (foræld.) talem., mods.
SLlke(tunge), som betegnelse for uvenlighed,
falskhed i sind ell.gerning i modsætning til ind-

smigrende ord. *(jeg har) seet| Jer skiule bag
en smidig Silketunge |Et Blaargarns-
hieTte.Oehl.P.293. (jf Kalk.V.114). se ogs.

Baglod. -kam, en. redskab til at kæmme
blaar. Moth.B210. Blich.I.Lvii. -lærred,
et. d. s. s. Blaargarnslærred. DL.3—13—23.
Blich.II.26. AndNx.MS.41. -tjern, en.
(bomh.) indretning paa en rok til anbrin-
gelse af blaaren, der skal spindes. Da hun .

.

10 vU bukke sig ned og tage noget op fra

Gulvet, støder hun Blaartjørnen op i Øjet.

AndNx.PE.I.137. -æder, en. (sj.) gøgler,

der æder blaar. Ing.EF.XIII.13.
Blaa-ræv, en. 1) (zool.) en farvevarie-

tet af polarræven, Vulpes lagopus. Sal. III.
76. KnudBasm.D0.41. 2) om skindet af dette

dyr. Saa du den Krave, hun gik med. Jeg
tør vædde paa, at det var Blaaræv.Leoj?.
B.71. -røa, adj. som er af en rød farve,

20 der falder i det blaa. VSO. Schand.BS.153.
et højtblussende Ansigt, hvorfra en blaa-
rød Næse hang ned imod Mnnåen.Pont.FL.
30. -simmer, en. {optaget fra no.) 2( blaa
anemone. Anemone hepatica L. JTusch.l7.
HavebrL.^376. Frem.DN.25l. -skade, en.

\. Cyanopolius. Sal.XIV.932. -skimlet,
adj. (om heste og kvæg) hvid m. isprængte
sorte pletter; mørkblommet. VSO. LandmB.
11.155. -skimmel, en. blaaskimlet hest.

30 Moth.B197. Bagger.I1.473. LandmB.II.195.
-ske»r, adj. om jærn ell. staal, som bliver

skørt ved den temperatur, der giver blaa an-
løbning. Hannover.Tekn.305. hertil: Blaa-
skør hed.Sai.2III. 558. -slaa, v. [III.2]

(nu sj.) slaa en, saa huden bliver brun og
blaa. vAph.(1759). \\ især i part. blaaslaaet
ell. blaaslagen brugt som adj.: Moth.B197.
et blaaslaaet Øie.VSO. ell. (bibl.) som subst.:

saar, og blaa-slaget('i87i; Skrammerj.Æs.i.6
i) (Chr.VI). Saar for Saar, Blaatslaget for

'Q\avAs\diSet.2Mos.21.25. -slidt, paH. adj.

(nu kun dial.) luvslidt; blankslidt. Moth.Bl97.
Aakj.VB.1.134. -snekke, en. (zool.) snegl

af slægten Janthina (m. blaa skal). BøvP.
III.459. -sort, adj. som er af en sort farve,

der falder i det blaa. MO. da tyknede Him-
len paany i blaasorte Sneskyer. T/iomLa.
AH.138. JPJac.II.114. Wied.S.42. -sot,
en. (med.) blaalig farvning af huden (fx.

50 ved mangelfuld iltning af blodet); cyanosis.

OLBang. Therapi. (1852). 91. Sal. III. 76.

-spaan, et. rasp af kampechetræ (blaa-

træ), der anvendes som farvestof. VSO. MO.
-spætte, en. V spætmejse, Sitta europæa
L. Sal.XVI.566.
blaasset, adj. (afl. af HI. blaa, jf. hvid-

set; nu kun dial.) blaalig. Moth.B253.
Himlen lyste med en egen blaasset Grund-
tarve.Aakj.VF.228.

60 Blaa-stak, en. (ænyd. d. s.; optaget fra
no.) /f en art læbefisk, Labrus mixtus. BøvP.
111.552. Sal.XIL46.jf.Krøyer.I.51L -sten,
en. i) f en slags glimmerskifer (se Kalk.V.

114). jf. : den mægtige Kllosterkirke (i Vad-
stena), Blaakirken, som den kaldes af sin

Blaasteens lAuur.H.CAnd.IX.178. 2) (kern.)

Rentrykt »/i 1920 [48
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kobbervitriol. Høysg.S.21é. MHans.H.62.
HavebrL.^84. AarbFrborg.1918.61. Feilb.

-stjerne, en. 2( Sherardia DHL, især S.

arvensis L. JTusch.225. Warm.SystB.510.
-stribet, adj. IIøysg.8.338. en klar, lys,

blaastribetKiolcPowiiP. 711.^6. -strarm-
pe, en. {efter eng. blue-stocking, jf. ty.

blaustrumpf, fr. bas-bleu; udtr. skal stam-
me fra lady Montagues litterære sammen-
komster (ca. 1750), hvor en af de toneangi-
vende herrer mødte i blaa strømper, hvad der
gav anledning til at betegne saadanne sel-

skaber som „Blue Stocking Societies" \\ -<
MO.) spottende betegnelse for en dame, der
giver sig af m. litterært arbejde. Vi have
4'o desuden vor Clara Raphael og andre
Blaastrømper. FolketsNisse.^''U1861. Bran-
des.VI.105. Drachm.DJ.II.209. hertil :B\aa-
strømperi, et. (S&B.) og (sj.) blaastrøm-
pet, adj. (du) skal være Din vordende
Mands elskværdige Kone og ikke hans
blaastrømpede Redaktionssekretær. Bøgh.
III.309. -sur, adj. 1) om mælk, der er

bleven syrlig uden at være sammenløben
(„tyk") og har faaet et blaaligt skær (jf.
blaa mælk w. III. blaa 3.4;. Moth.B198. Blich.

IV.578. FrGrundtv.LKl70.
\\ f(overf.)hl3iSi-

sur mø, om en pige, der har været ukysk
uden følger. Moth.B198. VSO. „Hørt i Vest-
jylland".ievin. jf. Mau.3836. 2) blaasur(t)
kali, (kem.) cyankalium. VareL.H09.-wv9RT-
mer, en. (zool.) sommerfugleart, Lycæna.
BøvP.1.448. -syge, en.(med.) d.s.s.Blaasot.

MO. Panum.65. -syre, en. (kem.) flygtig,

yderst giftig vædske af bittermandelagtig lugt;

cyanbrinte. Gylb.(1849).X.212. OBloch.D.U.
252. -selv, et. (mineral.) en sølvmalm;
sølvglans. Sal.III.77.

JBlaat, et. [blcod] uden best. f. og flt. (intk.

af III. blaa) 1) blaa farvetone. *Det
Blaat, som kaldes Himmelblaat.4aresfr.588.
Længslers Blaat og Elskovens fine Rosa.
SMich.S.142. blaat er min yndlingsfarve

j

2) tøj af blaa farve. *jeg var i Vinter
|

Paa et Bal og klædt i B\aat.Bøgh.Vi.20.

3) blaat farvestof; især i ssgr. som Ber-
linerblaat, Indigoblaat ofl. \\ om blaaelse.

i'
eg vU gerne have for 10 øre blaat

\ (jf.
*oseblaat;.

blaat-blommet, adj. (sj.) d. s. s. blaa-
blommet. Blich.II.282.

blaa-tegnet, part. adj. (nu næppe br.)

med blaalige aftegn. *(Avind) sin blaategned
Hest i største hast lod sale.Holb.Paars.51.

*det blaa tegnede og klare Firmament.
sa.Metam.36. -terne, en. [III.l] \. mose-
terne, Sterna nigra L. Moth.B198. Kjær-
bøll.597. BøvP. 1.651. *Blaaternen er med
Skrig fra Stedet stævnet.Aakj.RS.61. Feilb.

-ternet, adj. VSO. Han fremtog strax
et . . blaatærnet Lommetørklæde, for der-
med at afbørste sig.Ing.EF. 11.253. HC
And.V.2. Drachm.EO.103. -tidsel, en. ^
mandstro, Eryngium L. Moth.B198. Havebr
L?220. -top, en. % navn paa forsk. plan-
Ur, især Mohnia cærulea Moench. JTusch.77.

Rostr.Flora.I.31. Warm.Frøpl.120. || Bromus
arvensis L. JTusch.41. LandmB.IIL162. li

ScillaL. JTusch.338. HavebrL.^84. Sal.XV.
872. jf. JTusch.309.324. -træ, et. kam-
pechetræ, Hæmatoxylon CamjMcheamim, ell.

dettes farvestofholdige ved (jf. -spaanj. VSO.-
Drachm.LK.131. (man) larvede med det
allerdyrbarste Blaatræ.JPJac.J.3 7. Warm^
Frøpl.319.

10 blaat-slaget, paii. adj. se u. blaaslaa.-

Blaa-nrt, en. (nu kun dial.) ^ korn-
blomst, Centaurea cyanus L. j Tusch. 55.
LandbO.III.144. -Tand, et. 1) blaafarvet
vand, hvori vasketøj dyppes. VSO. e. alm.

2) t (med.) en slags badevand mod betæn-
delser. Funke.(1801).IIL82. VareL.(1807),
106. -Tej, en. (f -ved. Moth.B198). {vist

for -vejs, sideform til -vis, jf. no. blaavise
og blaaveis, jy. hvideveje og hvidevisse

20 (Feilb.); dial!) ^ blaa anemone, Anemone-
hepatica L. JTusch.283. MentzO. Bill. 130.
-vinge, en. (zool.) d. s. s. -sværmer. Som-
merfugle.35. -violet, adj. af en violet farve,
der falder i det blaa. Schand.SD.131. -vis,
en. S( Viola hirta L. (jf. -ve]). VSO. JTusch.
264. -ojet, adj. Høysg.S.337. *Hunblev en
deilig Pige,

|
Blaaøiet, hvid og rød.Winth.

X.300. jf.: *Men vandt jeg blot et Haand-
tryk,

I

Ét blaaøiet Smiii..smst.I.155.
|| som

30 billede paa ungdomsfriskhed. Her var en .

.

Tumleplads for ung og blaaøjet Styrkel
Aak'i.VB.172. jf. 17

L

t blabre, v. {ænyd. d. s.; fra mnt. blab-
bern; jf. plapre sand blafre, blavre) 1) tale

utydeligt; pludre; snakke tibetænksomt; slu-
dre. Moth.B200. VSO. 2) blaffe. VSO.

I. Blad, et. [bla8] Bøysg.AG.37. best. f.

-et ['bla-'8aq flt. -e [ibla-aa] ell. f -er (Holb.
Herod.367. JSneed.II.126). {æda. blath, oldn.

40 bla9, ty. blatt, eng. blade ; mxdigvis besl. m.
lat. folium)

1) om plantedel, l.i) et af de, som oftest

grønne, sideorganer, der tilsammen danner
planternes løv; løvblad, han saae et Figen-
træ . . som havde Blade.Marc.11.13. *De
magted ey det mindste Blad

|
At sette

paa en Nælde.Prors.74. (solen) udlokker
det nyfødde Blad, af den bristende Knop.
Bahb.Tilsk.1791.212. *Bortfoer en Slægt

50 med Heltery,
|
Som Blad i S\iOY ? Ing.RSE..

VI.268. *Loen vi pynte med Blomster og
Blade. MHans. (SangB. 43). Lange.Flora.
XXXII, nu falder bladene snart

i
et ovalt,

lancetformet, fliget, haaret, glat blad
i

(billedl.:) *Lad mig haabe i Tiden at flette

I

Blot et Blad, som man ei vil forgjette^.

I

I din Krands, o mit Fædreneland !£"oZsf.

IL32L BerlTid.'yil914.M.2.sp.3. \\
(bot.)

om naaletræers løv; „naale". Grundtv.PS.IV.

60 73. Warm.Bot.294. || om tobak ell. surrogater

derfor. *I stæden for Toback at bruge
andre blader. Holb.Paars.286. sa.Sat.I.B5v..

*et Blad Tobak til ^^raae.Stub.107. *ruUede-
Blade (o: en cigar),

\
Komne fra Cubas 0.

Winth.1.60. (der) klæbede et lille Blad
Skraatobak ved Sukkeret. Schand. F. 508.
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II
om prydelser i form af blade. *Sainler

nu de sMlte Dele (o: til en kongekrone),
|

Bøile, Kugle, Ring og Bl3iå.Becke.ES.15.

tæppet er broderet med blomster og blade >

II
overf: det vandrende blad, (zool.)

navn paa visse bladlignende insekter, især

Phyllium siccifolium L. Funke.(1801).1.498.
Boas.Zool.320. det grønne blad, (zool.)

navn paa (larven af) en sommerfugl, høgens
maaler, Geometra papilionaria. Sommerfugle.
52.

II
tage bladet fra munden {muligvis

omdannet af ty. kein blatt vor den mund
nehmen, der atter er omdannet af ældre
kein blatt vornehmen, ikke genere sig, med
hentydning til lMos.3.7) tale rent ud uden
forbehold. Moth.B201. Han tog Bladet
fra Munden, og brav læste hans Text.
Nysted.Bhetor.57. du maae, jo før jo heller,

tage Bladet fra Munden (o: fri til hende).

PAEeib.Sk.II.102. han frygtede ikke for

at tage Bladet fra Munden mod sin egen
Konge.Ing.EM.I.61. Hrz.D.III.13. Brandes.

XI.42.jf : Grundtv.PS.VII.334. *Naar mæg-
tig Dronning forstummer,

!
Hver Hofmand

har Blad for M\inå.Ing.I)M.20. 1.2) om
andre plantedele; om blomstens bæger- og
kronblade. vAph.(1759). *Som Blomst har
Blad ved Blad,

|
Vi sammen boe og bygge.

Winth.HF.326. JPJae.II.167. H (bot.) om
støv- og frugtblade. Warm.Bot.564. om
højblade: SaUIII.366. (især bot.) om lav-

blade (fx. løgskæl): *Du Blad fra Blad af-

skrælle kan Hiartvar, som et Løg,
|
Og

finder ingen KiæTJie.0ehl.HK.129. W^arm.
Bot.89.

2) (overf.) om hvad der ligner et blad
m. h. t. at være tyndt ell. fladt. 2.1) om
den flade del af forsk, redskaber, fx. om
klingen paa et sværd olgn. vaaben. han
stødte (sværdet) i hans Bug. Og Heftet
gik ogsaa ind efter Bladet.Dow.5.55. Bla-
det paa hans Spyd var 600 Sekel Jern.
lSam.17.7. 0ehl.HK.128. TroelsL.XIV.132.

II
om den skærende del af redskaber og

værktøj som kniv, økse, le osv. Knive med
Blad og med SkaitBagges.Eeisen tilsitHiem.

(1818).17. *Øxens Blad jo hviilte paa hans
Nakke.PaZjM'.it</'/s/c.55. Kierk.VIl.240. De
kæmpede rasende om Kniven . . Bladet
lukkede sig om Anders' Fingre. AndNx.
PE.I.182. Haandgern.319. \\ om den brede
og flade del af en aare. VSO. Aarerne
sænkede deres skarpe Blade . . i Vandet.
Bergs.BB.200. Drachm.HV.74. \\ om vin-
gerne paa enpropel. TeknMar0.14.\\om
den udhulede del af en ske. vAph.(1759).
c. alm.

II
den brede del af en spade ell.

skovl. vAph.(1759). *Da stødte Spaden
haardt . .

|
Saa Bladet nær var sprunget.

Winth.NDigtn.72. Skjoldb.KH.63. 2.2) (tøm.)
bjælkeende, der er gjort tynd for at

kunne passes sammen m. ell. ind i en anden
bjælke. Wagn.Tekn.531. Gnudtzm.Husb.118.

II om den i hjulnavet befæstede ende af en ege.

MilTeknO.112. 2.3) (nu 1. br.) om et bords øver-
ste flade; bordplade C//". Bordbladj. EPont.

Men.IIl.545. det lange Træbord, i hvis
Blad . . Folkene havde indskaaret deres
'i^avne.HCAnd.III.60. smst.IX.73. Winth.
V.128. 2.4) om forsk, metalplader til dør-

hængsler, geværlaase olgn. M.ilConv.1.541.
MilTeknO.7.131. Gnudtzm.Husb.236. 2.5)

JSi halvmaane af metal, som afslutter den
ydre ende af en epaulet. Wolfh.MarO.512.
2.6) (væv.) kammen paa en væv; ritte. VSO.

10 VæverB.56. Sal.XV.70. 2.7) om tmide ski-
ver af forsk, stoffer. *Rimens Blade (or

rimkrystaller i bladform)
\
Faldt ned for

sagte Yinå.0ehl.L.I.91. jeg bragte en Glim-
mersteen hjem, hvori de blanke Blade
havde vaktmin Opmærksomhed.B^at<c/i.irJ.
214. Andres.Klitf.43. 1 Blad lys Snedker-
lim .JTaandt;. 7. et blad husblas

\
Bladskifer

. . lader sig spalte i tynde BlsLde.Sal.III.

96. 2.8) om forsk, legemsdele Jios mennesker
20 og dyr. *Mellem Skuldrenes Blade.JBo^'^'es.

Gieng.Till.l6. Drachm.DM.28. Skjoldb.G.15.
især i ssgr. som Fod-, Haand-, Skulderblad.

II (jæg.) x>artiet om skulderbladene hos haar-
vildt. *Fast snøred de hans Hænder

|
Og

hans Fødder igjen | Til Hjortens ranke
Hals,

I

Til dens Blad og dens Lænå.Winth.
HF.10. VigMøll.HJ.189. || om fligene i visse

insekters følehorn (jf. 2.1). Sal.XIII.844. 2.9)

t fligpaa en klædning (jf Bladkrave^. vAph.
ia(1759).

3) {efter lat. folmm, jf. ty. blatt, fr. feuille;

opr. om papyrusblade til at skrive paa) om
papir. 3.1) stykke papir (ell. pergament),
løst ell. som del af et læg, et ark ell. en
bog. *han skrev og skrev! Kun Skade

|
For

Blæk og Pen og for de skiønne rene Blade.
Ew.IV.97. (en katalog) igiennemskudt med
reneBlade.FrSneed.I.517. *(hun) sprang tre

fire Blade reent forbi (o: i bogen). Bagges.

Åa 1.168. (han) tog et Blad (Chr.VI: en bog;
og skrev en Skrivelse.ro&.7.i6. Han tog
sin Tegnebog frem og ud deraf et Blad
Papir.Drachm.T.83. Hendes Ungdom var
som et ubeskrevet Blad. Socialdem.y^
1913.5.sp.3.

II
i flt, om et (mindre) skrift

(jf. 3.3;; især som (beskeden) betegnelse brugt

af skriftets forfatter. For fjorten Aar sid.en

. . udgav Forfatteren af disse Blade (0:

denne afhandling) . . „første Stykke af en
£» Afhandling om Sprogets Væsen, Udvikling

og Liv''.Madv.GB.1.3. Dermed være disse

Blade den velvillige Læser anbefalede!
JapSteenstr.F.iv. smst.60. \\ læse ell. især:

spUle, synge fra bladet o: uden forbe-

redelse ell. indstudering. *Det er just ikke let

at læse strax |
Correct fra Bladet.Oehl.T.

172. PMøll.II.14. saa er De vel saa musi-
kalsk, at De synger Hvadsomhelst fra

Bladet? — Jeg mener, at De er vant til

60 at synge efter 'NodeT.Bøgh.III.161. hans
mærkelige Evne til straks at kunne synge
fra Bladet Musik, han ikke tidligere kendte.
PoWb1919.7.sp.3. jf(spøg.): Min Gud, hvor
Du kan lyve fra Bladet (o : med færdighed).

CBernh.I.155. 3.2) i billedlig anvendelse.

Et Blad af Dødens J)aghog.PMøll.I.84.

48«



759 Blad blade 760

*overalt Du . . læste Livets Bla.d.Winth.11.

96. Sveaborgs Overgivelse . . er det mør-
keste . . Blad (o : afsnit) i Sverrigs Krigs-
historie. Ifotef.JFJ59. (lærernes) Virksom-
hed for Skolens Reform i Fyrrerne er et

af de smukkeste Blade i den danske Lærer-
stands Historie. JoahLars.F.II.80. || ven-
de bladet (jf. ænyd. kaste, vende bladet
om. Kalk. 1. 214; nit, næppe &r.) forandre
en sag; slaa om. *Hvi har, Stridskøgull
du Bladet saa vendt. Grundtv.PS. III.93.

jf.: *Som i Bog man vender Blad,
|
Vender

sig min . . Lykke. sa.Krøn. 8. \\ bladet
vender sig, der indtræder et omslag;
forholdene forandres. Moth.B200. Her
vendte nu Bladet sig om; Venetianerne
erholdte den eene Fordeel over den an-
den, og indsluttede GenvLeserne.KSelslcSkr.

1.294. ud paa Eftermiddagen vendte Bla-
det sig, saa Nordmændene faldt som Fluer.
(xrundtv.Snorre.I.124. Hauch.YI.240. i For-
hold til som Tiden, Publikum, Profitten
kræver det, eller Vinden og Bladet og
Bladene vender sig. Kierh. XII. 429. jf.

:

*Der (o: paa Golgatha) vendtes Rettens
Blad omkiing.Stub.33. dermed vendtes Bla-
det i Skiebnens Bog.Grundtv.Saxo.II.129.
3.3) t om papir m. trykt tekst, der ikke ud-
gør en del af en bog; flyveblad; piece.
disse Jacobinske Patrioter, hvis Blade
ingen god Borger kan læse uden Ækkel.
FrSneed.I.316. Armod, hvorom jeg siden
gierne skrev et 'Elad.OeconT.I.lO. 3.4) pe-

riodisk udkommende mindre skrift; maa-
neds-, uge- eller nu især dagblad; avis.

et af de Blade som føre Titel af Old-Eng-
la.nå.IIolb.Ep.lII.352. *saa siger Postens
Blade (o: aviserne).Brors.320. FrSneed.I.311.
Man har i Engelland ministerielle og op-
positions Blaae.Birckner.Tr.lSG. *forknyt
ved Elskovs Magt,

|
Gaaer han til den

gamle Fatter,
|
Som han har i Bladet bragt.

Heib.Poet.X.210. at læse Aviserne og de
offentlige Blade.sa.Pros.FIJI.45i. Politie-

vennen er det eneste Blad han holder.
Hrz.X.12. *det staar der da ogsaa i Bladene,

I
og hvad Bladene siger, er sanåt.Bich.I.

148. I Formiddags købte jeg alle Bladene.
De roser hsæo.. Nans.JD.150. |l (især dagl.,

jarg.) om hele virksomheden, stedet, lokalerne,

hvor et dagblad redigeres og trykkes. Paa
Bladet fandt han (redaktøren) og de frem-
ragende Bønder fra 'E,gnen.SophUlauss.L.98.

?f om et nummer af et tidsskrift. Rummet
o: pladsen) nøder mig til at opsætte det
andet Spørsmaals Besvarelse til det næste
Blad. JSneed. II. 220. 3,5) særskilt udgivet
radering, kobberstik olgn. IICAnd.X.134.
Efterspørgselen efter hans (o : Blochs) Blade
(var) meget stor.JLange.1.208. Vor be-
rømte Landsmand i Paris stak Billedet i

Kobber. Det blev et fint Blad.KLars.AB.
27. 3.6) ^ spillekort, en Farve, hvoraf
han kuns har et eller faa Blade.Spillebog.
(1786). 77. et spil whistkort har 52 blade

i

if. Feilb.

II. Blad, et, [bla9] flt. d. s. {af blade
1.4; jæg.) efterligning af den lyd, som raaen
udstøder, naar den jages af buklien. jeg
slog et Blad med Mnnden.Blich.1.585.
skyde Bukken paa Blad (o: idet man lok-

ker den frem ved at blade).Bogan.1.32. Jagt
med Blad.VigMøll.HJ.103.
Blad-, i ssgr. af I. Blad. -abonne-

ment, et. [3.4] 1) (1. br.) handlingen at

10 abonnere paa et (dag)blad. 2) f sammen-
slutning af flere om fælles hold af blade.

han . . er bleven Medlem af et Bladabonne-
ment, hvorfra han faaer en Mængde baade
danske og fremmede Aviser.Schack.206.
Goldschm.VII.584. -agtlg, adj. [U] VSO.
Drejer. Bot Term. 45. Lange. Flora, xxxii.

-anmeldelse, en. [3.4] (bog)anmeldelse

fremkommen i et dagblad. IICAnd.XII.263.
Schand.O.II.89. -anmelder, en. [3.4]

20 person, der skriver (bog)anmeldelser til dag-
blade (jf. Avisanmelder^. Goldschm.III.
333. -ar, et. [l.i] (bot.) mærke, som blad-

foden efterlader paa plantestængelen. Drejer.
BotTerm.23. Warm.Bot.92. -artikel, en.

[3.4] at du kunde falde paa at skrive
Blad-Artikler.Hei6.Poef. F.i33. Brandes.IV.
77. -bed, et. [l.i] (gart.) bed m. smukke,
bladplanter. MøllH.I.l93. -bede, en. [l.i]

S( en slags bede m. kødede bladstilke og -rib-

id ber. Beta Cicla L. Warm.SystB.337. Havebr
L.''85. -bille, en. [l.i] (zool.) bille af fa-
milien Chrysomelidæ , hvis larver lever paa
og afblade. Frem..DN.670.728. SaUIII.371.
-bly, et. [2.7] (fagl.) tyndt udvalset bly,

VareL.HlO. -byg, en, et. [l.i] (foræld, og
dial.) byg, som ikke er skreden (jf. Blade-
byg). Eilsch.PhilBrev.65. Feilb. -dej, en.

[2.7] (nu 1. br.) butterdej. vAph.(1764). MO.
S&B. -dnisk., en. især [I.2]: (bot.) sam-

40 Ung af tomme højblade i spidsen af en blom-
sterstand (Coma). Andres.Klitf.155. Lange.
Flora.xxxii.
blade, v. ['bla*9a] -ede. vhs. -ning. {glda.

d. s.; afl. af 1. Blad, jf. blæde)
1) til I. Blad 1.1. 1.1) (sj.) afblade, at

-' " \B20i. VSO. jf
*Hver Frugt i Blomst, min Haand kan
blade vinstokken. Moth.B201. VSO. jf:

naa, |
den vil itu |eg hlade.8Mich.SB.93.

1.2) (især poet.; sj.)ipass.: faa blade; lø-

50 ves. træerne hlades.Moth.B202. *Frodigt
blades du Sydens Træ (o: vinstokken) i

vor B.ave.JHSmidth.Haver.183. 1 .3) \ sætte

løvet i bevægelse. *Blæsten blader
|

i Lin-
den.SophClauss.D.132. 1.4) frembringe en

fløjtende lyd v. hj. af et blad. Moth.B201,
især (jæg.) om efterligning af den lyd, som
raaen udstøder, naar den jages af bukken

(jf. II. BladJ. Der er Jægere, der blader
i et Græsstraa, lagt paa langs mellem

60 Tommelfingrene, men . . det sikkreste er

at skære sig en Fihe.Bogan.1.33. VigMøll,

HJ.103. I| ogsaa om raaens lokkestemme (jf.

Bladetidj. han (hørte) Raaen hlade.Blich.

1.288. II efter andre om raabukkens stemme
i brunsttiden; smæle. jf. VigMøll.HJ.191,
Sal.VIII.lOOO. (i denne bet., der dog ikke
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anerkendes af nogle jægere, hører ordet maa-
ske opr. sammen m. mht. blæjen, bræge; se

blædej.
2) til I. Blad 2. 2.1) (til I. Blad 2.i; ^

dreje aaren (ved slutningen af aaretaget),

saa at bladet indtager en vandret stil-

ling (jf. skive/ (aarebladet) blinkede i må-
nelyset, når han bladede kreii.NMøll.H.133.

2.2) (til I. Blad 2.2, jf. blatte ; tøm.) gøre bjælke-

ender tyndere for at forhinde dem m. hin-

anden. Kværnd. Paa to modsatte Stolpe-
stene blev saa Stolperne (til et hus) rejst,

og de var bladet ind i en Bjælke, og denne
Forbindelse af to Stolper og en Bjælke
kaldtes en Binding.AarbFrborg.1918.18.
2.3) (til I. Blad 2.7; jf. bladet; fagl.) spal-
tes i tynde skiver. || blade af, skalle af.

Perlerne . . bliver møre og blader af.BMøll.
DyL.III.311. i sa. bet. pass. blades. Brun-

Vlll.lå. gennem det tætte Bladehang.
Pont.K.84. t -hængsel, et. d. s. s. Blad-
hængsel. Moth.B202. t -klipper, en.
d. s. s. Bladklipper. vAph.Nath.f.277. -l»»y.
en. se I. Bladløs.
bladet, adj. [ibla-aaf] {af I. Blad) 1>

(til I. Blad l.i; nu 1. br.) besat m. blade.
Træearter.(1 ?99).308. Drejer.BotTerm.225..

II
som sidste led af ssgr. [-|bla'98f]: som har

10 blade (af den beskaffenhed ell. det antal^

første led angiver), fx. bred-, en-, fir-,

krans-, smal-, spyd-, storbladet osv. 2) til

I. Blad 2. 2.1) (sj.) bladlignende; plade-
formet, (flodkrebsens hale) bærer smaa bla-
dede Yia\eiødiåQV.BMøll.DyL.III.292. 2.2>

(til I. Blad 2.2; fagl.) som bestaar af ell.

kan deles i tynde skiver, „blade"; især om
mineraler: En løs bladet 5Qvn-Åst.EPont.
Atlas.II.189. *Seer Du, hvor bladet, glands-

nich.M.58.
\\
(nu 1. br.) lægge i tynde plader. At 20 fuldt Sølvet her

|
I Stenen blinker.lfawc^," "

~ " "" DV.I.171. Uss.AlmGeol.3. "blade Guld'., i smaa Bøger.FSO.j/. Esp.416

3) (til I. Blad B.i) vende bladene i en
bog olgn., især ved flygtigt gennemsyn ell.

for at finde et bestemt sted (jf. bladre/ at

blade . . udi BihQ\Qn.Bolb.Staat.l56. *Han
med bevandrede Hænder

|
Bladed i Bo-

gen, og fandt (artiklen).Storm.Br.22. *Læs
du det (o: et skuespil) . . eller blad deri.

Heib.Poet.IV.245. med en Bog i Haanden
hvori hun mere bladede end Iseste.PalM. 30 raavildtets

IL.II.780. Schand.VV.115. \\ blade efter,
(1. br.) slaa efter. V80. || blade igennem:
Høysg.S.a3^. *jeg selv

| Har ikkun flyg-

tigt bladet (skuespillet) ig\enneni.Eeib.PI.
56. BerlTid.^yiil904.Aft.2.sp.l. H blade
om. 1. vende næste side opad. JPJac.II.94.
2. (sj.) læse hist og her i en bog. *Stundom
I
Jeg bladed' om i nye og gamle Bøger.

Bredahl.V.6.
|| f blade op, slaa op. Flo

Il om andre ting:
Østersens Skaller er hlaaeåe.BMøll.DyL.
III.312. jf.: han (havde) adskillige bla-
dede Østers af fortrinlig GoåheåXSmith.
DN.260. God bladet Fisk giver den bed-
ste SalatFrlcJ.Kogeb.70. 2.3) som sidste led

af ssgr. [-|bla'98^] (jf. u. i), fx. bredbladet
(økse), kortbladet, tobladet (kniv) olgn.

Blade-tid, en. {af blade I.4; jæg.)
brunsttid. Blich.1.288. Bosen-

krantz.MC.55. -værk, et. d. s. s. Blad-
værk. VSO. MO. Bladeværk og Blom-
ster (paa boabind).BibliotH.^333.
Blad-te^de, en. [3.4] strid, der føres

ved indlæg ^ dagblade. BwgrLex.XIII.177.
-^je(de)r, en. [2.4] fjer bestaaende af
en ell. flere metalblade. TeknMar0.14. Han-
nover. Tekn.140. -fl«rjte, en. (if. H. Blad;

jæg.) fløjte, hvormed man efterligner raaens
rents er en heel Billedbog, naar man vil 40 bladen. VigMøll.HJ.191.
blade op i den.HCAnd.V.2.32.
Blade-, ['bla-Qa-] af I. Blad (især i bet.

1.1/ i ssgr., hvoraf de fleste især tilhører det

poet. sprog, jf. Blade-bund, -hang ndf.;
som eks. kan anføres Blade-knop (Hrz.II.

167), -kuppel (Staffeldt.125), -loft (Blich.

D.II.102), -raslen, -sus, -telt (Winth.V.12).
-bund, en. (poet.) bladfyldt skovbund. Jørg.
St.l60. sa.LT.207. Leop.SE.88. -bye, en

Æfb

-fod, en. 1)

bladstilken.[l.i] (bot.) den nederste del af
Warm.Bot.45. 2) (zool.) fod, der bestaar af
bladlignende flige. BøvP.1.579. \\ bladfød-
der, navn paa en orden (Phyllopoda) af
smaakrebsene, hvis lemmer er omdannede til

bladlignende svømmeredskaber. BøvP.1.578.
-folk, pi. [3.4] journalister. Pont.LB.99.
DagbUVel895.1.sp.4. -fuld, adj. [I.1] (nu
l. br.) rigt forsynet m. blade; bladrig. Oehl.

ell. et. (foræld, ell. dial.) d. s. s. Bla^byg. 50 S0.101. Der staaer i Haven en høi, blad-
Moth.B201. Høysg.S.lll. *(karle) Laded
kun Bøsse til Ræv og til Hind, | Blade-
bygs Hare og pippende Hjejle. Grrwnd^v.

PS.III.125. (jf.: Haren gåer gerne på blade-
b^g, for det er ^\øTt.Moth.B201). Naar
Bygget var kommet op, blev det „trom-
let". Det kaldte man at „tromle Blade-
byg".Fr6?nrøfZ<v.iJS:.558.

li
borge paa

blad(e)byg, give (ell. tage paa) kredit

mod sikkerhed in'
hvad det bliver til. Mau.955. KomGrønneg
1. 76. Thyreg. UdvForf. 1. 1 0. Feilb. 1. 83
t -guld, et. d. s. s. Bladguld. Moth.
B202. Søtoft.T.48. -hang, et. (poet.)

løvværk. *Dryaden smUte bag sit Blade-
hang.Bagger.II.278. Høedt.Lyr.52. PalM.

fuld FopTpe\pm.HCAnd.Breve.264. PalM.
Poes.II.253. -fæste, et. [l.i.] (bot.) det

sted paa plantestængUn, hvortil bladet er fæ-
stet. Warm.Bot.33. -grund, en. [l.ij

(bot.) det punkt af bladpladen, der er fæstet

til bladstilken ell. stænglen. Lange.Flora.xxxn..
-gruppe, en. [l.i] bladplanter opstillede

eU. plantede i gruppe. Schand.SB.28. Pont.
LP.II.87. Haveh'L.'85. -gren, adj. [l.i]

hvorom det er uvist, 60 (leguanens grundfarve) er smuk bladgrøn.~ ~ BMøll.DyL.III.40. 'Srø-ntf et. [1.1] (bot.)

2)lanternes grønne farvestof; klorofyl (jf.
-rødt/ EdErslev.PlanterigetsNaturhistorie.

(1873).110. Warm.Bot.142. -gront-korn,
et. (bot.) kornagtigt bladgrøntlegeme. Havebr.
L.^71. -grent-legeme, et. (bot.) proto-
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plasmalegenie, der er farvet grønt af farve-

stoffet bladgrønt. Warm.Bot.142. -gitld,
et. [2.7] tyndt udhamret guld; boggutd (jf.
Bladegulaj. *ogsaa mig

|
har Ranglen een-

gang tryllet, og Trompeten
|
med Blad-

fuldom Zinnobermunden.5a5r^e8.iV6ZD.570.
>rachm:.KW.4. Hannover.Tclm.45. -hang,

et. [l.i] (poet.) d. s. s. Bladehang. JPJac.
1.123. -nat, en. [2.7] (hot.) paddehat, Aga-
ricus L. Viborg.Pl.(1793).254. Bosir.Flora, lo

11.88. KoldBo.Sporepl.232. -hjørne, et.

[l.i] (bot.) vinklen ml. et blad og dets akse; aksel.

LandmB.III.50. Sal.-I.376. -hold, et. [3.4]

d. s. 8. -abonnement 1. DagsTelegr.'^*lal874.

2.sp.l. foreningen har et stort bladhold
j

-hornet, adj. [2.8] (zool.) om insekter, hvis

følehorn er bladede i spidsen. BMøll.DyL.lII.
233.

II
(de) bladhornede, fællesbetegnelse

for torbisterne (Lamellicornia). SaUIII.374.
-hoved, en. [l.i] 2( kaaltidsel, Cirsium Scop. 20

Andres.Klitf.183. Lange. Flora. 362. SaU
IIL374. jf Viborg.Bl.(1793).162. -hveps,
en. [l.i] (zool.) insekt af familien Ten-
thredinidæ. Baff.(1784).191. HavebrL.''8o.

-hængsel, et. [2.4] (dør)hængsel be-

staaende af to sammenhængsiede vinger (jf.
Bladehængsel). Qnudtzm.Husb.236.
bladig, aaj. ['bla'Si] {af I, Blad; fagl.,

nu 1. br.) d. s. s. bladet 2.2. bladig rød
Feldspath.GForcM.X>a..30. Sal.L323. 30

Blad-jord, en. [l.i] (gart.) jord, hvis

hovedbestanddel er forraaanede blade og
smaakviste. HavebrL.^413. VortHj.IIl4.69.
-kaal, en, [l.i] (gart.) fællesbetegnelse for
snit-, grøn- og pyntekaal, Brassica oleracea

acephala DC. (jf. Blomster-, HovedkaaV.
VSO. MøllH.1.194. LandmB.IIL139. -kak-
tus, en. [l.i] S( kaktus m. flade, bladagtige
stængkr, Phyllocactus. HavebrL.^499. -ka-
pitæl, et. fl.i] (bygn.) søjlehoved m. blador- 40

namenter. Sal.III.93. -klatrer, en, [l.i]

(bot.) klatrende plante (som ært, vikke osv.),

hvisgribetraade er omdannede bladdele. Warm.
Bot.118. t -klipper, en. [l.i] (zool.) d.s.s.

-skærer 1 (jf. Bladeklipper^. vAph.Nath.
1.224. -knop, en. [l.i] Knoppen . , er
en Bladknop, Bladøie (gemma foliifera)

naar den blot indeholder Blade.Dre/er,
BotTerm.19. Lange.Flora.xxxii. Schand.
BS.457. de blanke, store Bladknopper éa
glindsede i Eftermiddagssolen.JaÅ;SnM.G,
122. -kontor, et. [3.4] 8chand.TF.il.280.
-krans, en. [l,i] (især poet; 1. br.) 1)
krans af blade. Oehl.XXIX.185. 2) om
kronen af et træ. *den knudrede Eg med
den rødligfarvede Bladkrands.S^aMc/i.iSI).
1.206. -krave, en. [2,9] krave m. to foran
nedhængende flige, der (nu sj.) bæres af
gejstlige personer, gamle Pedanter med
Kapper og Bladkraver.OeM.ZFII.iO^. Et- 60
lar.CrH.1.192. (biskoppens) sorte, hvidran-
dede Bladkrave. 6fcAawf?.IF.84. Bist.J.255.
•kritik, en. [3.4] Med Hensyn til „en Dig-
ters Bazar" var Bladcritiken i Kjøbenhavn
uendelig d\im.HCAnd.XL292. Kierk.X.324.
Schand.SB.164. -lLritik.er^ en. [3.4] Schand.

0.11.35. -krudt, et. [2.7] ;»; betegnelse

for røgfrit krudt, der er udvalset i tynde
plader og dernæst kli])2)et i smaa kvadratiske
skiver. 'Sal.III.93. -kugle, en. [2.8] (jæg.)
kugle, der gennemskyder bladet 2)aa vildtet

(jf. Bladskud;. VigMøll.HJ.190. Baud.
HS.152. sa.GK.183. -kul, et. [2.i] (geol.)

brunkulsart, der lader sig spalte i tynde ski-

ver. VareL.^163. -ked, et. [l.i] (bot.)

bladets grønne væv. Frem.DN.635. Jørg,
LT.94. O -leder, en. [3.4] Skoletidende
1883.714. JVJens.NA.104. -l€sie, et. [l.i]

(bot.) betegnelse for den maade, hvorpaa bla-

det ligger i knoptilstanden (jf. Knopleje^.

bladll'g, adj. [ibla31i] [af I. Blad 3.4;

nydann.) som vedrører et dagblad; journa-
listisk. Pol.^'/il907.4. smst.^^hl914.3.

Blad-litteratur, en, [3.4] (nu 1. br.)

(dag)blade, mods. bøger. HCAnd.XI.117.
Kierk.V.22. Fremtiden er Bladliteratu-
Tens.Drachm.F.L31. -loppe, en. [l.i]

(zool.) et med bladlusen beslægtet insekt (Psyl-
lida). BøvP.II.622. -lus, en. [l.i] (zool.)

insekt af familien Apliidæ. Baff.(1784).141.
HCAnd.Vin.25. Lutken.Dyr.435. Blad-
lusene hjemsøger ikke faa af vore Have-
planter,Frem.DiV.667. -lus-love, en.
(zool.) larve af guUøje. Baff.(1784).169.
Boas.Zool.328. I. f -les, en. (ogs. Blade-
las; Sf navn paa forsk, planter, især stenurt,
Sedum (acre) L. JTusch.222. Moth.B201f.
jf Kalk.L214.V.104. II. O -les, adj. 1)

[l.i] Oehl.ND.148. den bladløse, sorte Skov.
HCAnd.VL150. Kaalund.SD.174. bladløse
(1819: visne; Træer uden Frugt.Judas.l2
(1907). 2) [2.1] En bladløs Kniv. VSO.
(spøg.:) en bladløs Kniv uden Skaft.Ar-
laud.328. -maaler, en. [l.i] (zool.) en
slags sommerfugl: Larentia ocellata L. Sort-
plettet BlaåmasLleT.FrHeide.Sommerfugle-
Atlas.(1913).13. -mand, en, [3.4] person,

der virker ved et dagblad; journalist. Bran-
des.II.484. Hørup.ni.283. vor Tids aande-
lige Leder . . er Journalisten, Bladman-
den.Jør5'.YjD.,58. -mave, en. {jf. ty. blåt-

termagen, fr. feuillet, sml. jy. bladkold
(Feilb.); navnet efter mavevæggens folder,

der ligner bladene i en bog; zool) den tredje

mave hos drøvtyggerne. Liitken.Dyr.141.
BMøll.DyL.L202. -menneske, et. [3.4j

d. s. s. -mand. Hørup.III.72. ZakNiels.Kt.
148. -metal, et. [2.7] metal, der er ud-
hamret til meget tynde plader. VareL.^88.
-mos, et, [1.1] ^ 2. Klasse (0: af mos-
serne). Musci frondosi eller veri, Bladmos-
ser. Warm.SystB.l 74. KoldBo.Sporepl.288.

-mosaik, en. [l.i] (bot.) det forhold, at

større og mindre blade paa et skud er pas-
set saaledes ind ml. hinanden, at de alle

bliver belyst. Warm.Bot.59. MentzO.Bill.
298. -neger, en. [3.4] {dagl; jf. sv. blad-
neger) nmsættende betegnelse for en journa-
list. Sal.XIII.264. -næse, en, [l,i] (zool.)

navn paa flere familier af flagermus m.
bladlignende næseudvækster. BøvP.II.54.
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-persille, en. [l.i] 2( kruspersille. HaveD.
./l762).44. e.br. -plade, en. [l.i] (bot.)

bladets flade. Drejer.BotTerm.23. Landm
B.I.600. -plante, en. [l.i] 1) (sj.) urieag-

tig plante (mods. græsser olgn.). Andres. Klitf.

348. 2) prydplante, der dyrkes for de de-

korative blades skyld, store Grupper af

Bladplanter skyggede for YinduetBergs.
PP.220. Pont.F.II.130. -plet-syge, en.

[l.i] (bot.) fællesnavn for flere plantesyg- lo

domme, der viser sig ved pletter paa bla-

dene. Sal.III.96. -pude, en. [l.i] (bot.)

ophøjet overgangssted ml. bladfod og stængel.

Drejer.BotTerm. 22. Warm.Bot.693. jf. 44.

bladre, v. ['bla9ra] -ede. {oldn. bla8ra,

vifte (som et blad), Jf. sv. blåddra, ty. blåt-

tern; nu især spøg., jf.Dania.lII.59. Esp.2S)
4. s. 8. blade 3. naar et ungt Menneske .

.

har bladret nogle . . Journaler igiennem,
saa heeder det, at han kiender Videnska- 20

hevne.Biehl.Haarkl.39. *Han bladrer i sin

Lov omla.ygge\ig.Wess.l37. Bagges.Danf.
11.210. Han slaaer Bogen op og bladrer
(Oehl. VI. 90 : blader) deri. Oehl.(1841). VII.
168. Hrz.D.1.126. Kierk.1.333. VilhAnd.
AO.II.309.
Blad-redakter, en. [3.4] Byens ene-

ste Bogtrykker og Bladredacteur.In^.LP.
1.44. HCAnd.XII.238. Schand.TF.II.156.
-ribbe, en. [l.i] (bot.) vAph.Nath.VI.290. io

Saaby.' -rig, adj. [l.i] Moth.B201. *en
bladrig Qvist.PalM.Foes.II.172. -roset,
en. [l.i] (bot.) rosetformet samling blade

paa et skud. Warm.Bot.56. -ruller, en.

{I.1] (zool.) fællesnavn for de snudebiller,

der ruller blade sammen for at lægge æg
deri (jf. -vikler). Frem.DN.668. BøvP.
1.422. -rnllesyge, en. [I.1] (bot.) syg-

dom hos kartoflen, hvorved bladene ruller

sig sammen. Sal.^III.379. -r«dt, et. [l.i] «
(bot.) rødt farvestof i blade mod løvfaidstid

jf. -grønt). Warm.Bot.164. -rever, en.

1.1] (zool.) den store Frostsoramerfugl eller

''ladrøveren (Hybernia defoliaria)./SoOTme)--

fugle.53. -salat, en. [l.i] salat, der ikke

danner hoved; snitsalat. MO. -sandsten,
en. [2.7] (geol.) sandsten, der lader sig kløve

i tynde flager. Sal.III.96. -selleri, en.

[I.1] (gart.) d. s. s. Blegselleri. HavehrL?
714. Const.Kogeb.135. '^sk.ede, en. [l.i] 50

{bot.) særlig udviklet bladfod, som slutter tæt

og fast til stænglen. Andres.Klitf.149. Warm.
Bot.112. -skifer, en. [2.7] (geol.) skifer,

der lader sig spalte i tynde flager. Sal.III.

96. -skimmel, en. [l.i] (bot.) skimmel-
svamp paa blade. Rostr.Flora.II.16. Landm
B.1.594. -skriver, en. [3.4] (nu oftest

m. nedsættende bet.) journalist. HCAnd.VII.
36. havde jeg Noget at sige, skulde alle

disse Bladskrivere sættes til Veiarbeid. 60
Hrz.X.16. Brandes.I.205. -skriveri, et.

(84] (nu mest nedsættende; jf. -skriver).
B'randes.II.462. VII.464. -skud, et. [2.8]

(jæg.) skud, der træffer bladet paa vildtet

(jf -kugle). VigM0ll.HJ.66. -skærer,
en. [I.1] 1) (zool.) navn paa bier (Megachile)

og myrer (Oecodoma), som gnaver hul i ell.

afbider blade (jf. -klipper) Sal.UII.379.
BøvP.III.178. 2) V sydamerikansk fugle-
art (Phytotomidæ). ÉøvP.III.93. -smutte,
en. [l.i] V navn paa forsk, arter af løv-
sangere (Sylviinæ). Kjærbøll.271.273.275.
Sal.XII.llOf. -smorer, en. [3.4] nedsættende
betegnelse for en journalist. Her kan jeg dog
leve i Ro og Fred langt fra Byens . .

Lirekasser, Sælgekoner, Bladsmørere.Ifr^.
X.16. Kierk. VI.426. Schand. UM.212. -spor,
et. [1.1] (bot.) karstræng, der fra stænglen
fortsættes udibladet. Warm.Bot.287. -stilk,
en. [I.1] (bot.) den del af bladet, som for-
binder bladpladen m. stænglen ell. grenen.
vAph.Nath.VI.290. Lange.Flora.xxxn. JV
Jens.EE.40. -stilling, en. [l.i] (bot.)

Warm.Bot.33. -svamp, en. 3( 1) [I.1]

svamp, der vokser paa (træernes) blade.

Schouiv. (MO.). 2) [2.7] paddehat ni. la-

meller paa hattens underside. LandmB.III.
244. -svab, et. [l.i] knopskæl, en Duft
af Ilt og Syre stod ud fra Millioner af

Bladsvøb i Skoven.ZakNiels.Minder.II.13.
Regn af smaa grønne og brune Bladsvøb.
Esm.I.lO. jf.: *Foraar kommer med Blad-
svøb s gu 1 d. Drachm.DM. 101. -sælger,
en.[S.i]PoV*/sl906.4.DagNyh.yiil909.1.sp.6.
-solv, et. [2.7] tyndt udhamret sølv. VSO.
Oehl.RA.217. Hannover.Tekn.45. -tand,
en. [I.1] (bot.) spids paa et takket blad. Warm.
Bot.123. -tang, en. [l.i] S( plante af al-

geslægten Laminaria, hvis løv er delt i blad
og stilk. Rostr.Flora.II.309. -tap, en. 1)

[2.1] akseltap af jærn, der ender i en bred
plade, hvormed den føjes ind i træakselen.

Sal.IlI.97. 2) [2.2] (tøm.) forening af blad og
tap ved tildanning af tømmerender. Gnudtzm.
Husb.121. -tin, et. [2.7] tyndt udhamret
ell. udvalset tin. Vare L.^ 970. -tobak,
en. [i.i\1fuspunden tobak. vAph.(1759). MO.
af en Kardus Bladtobak fyldte han (mun-
den) pa.a.ny.Skjoldb.NM.25. -torn, en. [I.1]

(bot.) blad (ell. bladdel), som er omdannet
til en torn. Sal.III.97. Warm.Bot.123.
-udgiver, en. [3.4] HCAnd.XI.296. Nans.
FB.160. -urt, en. [l.i] (gart.) køkkenurt,

hvis blade benyttes (mods. Rodurt). MøllH.
1.197. -vender, en. [3,i] især om forsk,

indretninger til at vende blade med, fx. en
gummihætte til fingerspidsen. (jf.vAph.(1759).
MO.) -vikler, en. [l.i] sommerfugl, hvis

larve vikler blade sammen, Tortrix (jf. -rul-

ler). Kielsen. Læreb. i Naturhist.I.(1802). 256.
MøllH.1.197. -virksomhed, en. [3.4]

journalistisk virksomhed. I en Bladvirk-
somhed er der saa meget, som udenforstaa-
ende har Vanskelighed ved at dømme om.
Hostr.US.V.2. BSchmidt.MD.321. Drachm.
F.I.334. -viser, en. [3.i] (bogtr.; foræld.)

ord nederst paa en side, som antyder næste
sides begyndelse; kustode. Eilsch.Term.30.
vAph.(1759). MO. -værk, et. [l.i] løv-

værk; nu kun om (plastiske) prydelser i form
afblade (jf.Blaåeværk). vAph.(1759). (det)

ornamentale Bladværk kom først hid i den
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carolingiske Tid.SophMull.VO.356. Købke.

Kirkebygn.^SO. -«je, et. [l.i] (bot.) blad-

knop (jf. Blomsterøjej. Træearter.(1799).

309. Drejer.BotTerm.19. e. alm.

Blaf, "et. [blaf] flt. d. s. (vbs. til blaffe;

jf. no. blaf, slag i luften, vift, pust) 1) ^
kort, svagt vindpust. SøLex.(1808). For-
gjæves dreiede vi snart Nord efter, snart

Syd efter, alt som der kom et lille Blaf
fra den ene eller den anden Kant, Stille

var det og Stille blev det.StBille.Gal.1.78.

Scheller.MarO. IdrætsB.1.359. 2) (jy. blaf,

skrald) svagt knald, da sprængtes Dækket
af Eriks Fartøj med et sva^ lille Blaf
(o:afkrudt).JPJac.II.64. smst.223. daslog
Luen med et graadigt lille Blaf ned paa
Træspaanerne og begyndte at brænde.
JVJens.Br.l24. AndNx.PE.III.346. \\ om
lyden af flamme, der slukkes. Nu fulgte Blaf
paa Blaf . . Lyset slukkedes. OMads.Iw^'a.
333. jeg hørte den døende Lampes Blaf.

CEw.DV.18. Kidde.H.423. blaffe, v. [iblafa]

-ede. {ænyd. d. s; fra nt. blaffen, af interj.

blaf (jf. plaf, plaffe^; i bet. 2 maaske opr.

no.; jf. blabre, blafre, blavre || tilhører især

det nyere litterære sprog) 1) f gø; bjæffe.
vAph.(1759). II overf: tale nedsættende om;
bagtale. En Bagtalers Maneer er at blaffe

og klaffe den tia.værenåe.Nysted.Rhetor.48.

2) (jf. Blaf 1) bevæges stødvis hid og did;

vifte. 2.1) (om genstande) bevæge sig i

luften m. korte ryk og smaa smæld. Fanen
blaffer og smelder i B\æsten.EChristians.
F.17. Høm.AA.193. Sejlene blaffede slappe
fra Ma.steTne.PoU^/el910.1. \\ om vingeslag.

mens Flamingoerne med blaffende Vin-
ger jog hen gennem I>ammen.Bang.SF.71.
saa blaffer Vingerne fra hinanden. TAifJens.
FS.204. jf: H. smilte vibrerende, hans
Næsefløje blaffede som Vingerne paa
Høstens døende Sommerfugle, sa. G. 74. ||

om flammer: bevæge sig uroligt ; flakke. Nu
blaffede det sidste Lys op og . . sluktes.

CEw.GS.85. (han) stod paa Tærskelen .

.

med et blaffende Lys i Haanåen.Wied.S.
355. Flammerne blaffer . . i Trækvinden.
sa.LE.23. Rode.D.41. JVJens.FD.97. 'iiæste

Aften . . naaede (stjernen) sin højeste
Glans. Saa begyndte den at blaffe ud.
VilhRasm.VU.41. Il (sj.) komme i (knitrende)

brand. *(han) fik Løv og Mos til at blaffe.

Rørd.QK.109. (overf:) En latterlig Skin-
syge blaffede . . gennem hans Sind.Pont.
LP.VIII.66. 2.2) (om lysskær ell. skygge) bre-
de sig ujævnt. Lyset (o: fra fyrværkeriet)

blaffede op ad Husene.JFJews.Ilf.5i. Ilden
(o: fra et St.-Hansblus) belyste (pigerne),

Skyggerne blaffede over deres Forldæder.
sa.HF.123. 2.3) (om vindpust) bevæge sig
i luftninger. *den friske Brise . . blaffede
\øs.Blaum.AII.25. 2.4) (om. aandedrag)puste;
gispe, disse Trækninger og dette blaffende
Aandedrag (o : hos en opskaaret fisk).Hørup.
III.84. jf. 2,.!'. (Bjørnson) kan gøre sig lang
ogtynd som selve Tvivlen,han kan staa gen-
nemsigtig og blaffende som Bekymringens

udtrykte B\\\Qde.JVJens.NV.161. I. Blaf-
fert, en. ['blafard] flt. -er. {ænyd. d. s.; fra
nt. blaffert, egl.: bjæffer, lille hund; foræld.)

navn paa en middelalderlig lille kobbermønt;
mønt af ringe værdi; hvid; døjt. *Da
kand man hendes Liv vel for en Blafiert
Møhe.Wadsk.Brudev.IV.B3^. (han) krym-
per sig ved enhver Blaffert, han skal give
for at tiene (landet). Spectakor.13. TroelsL.

10 VIII.108. IL Blaffert, en. [iblafard] flt.

-er. {af blaffe, jf. Blaf 2; nu 1. br.) hylde-
bøsse. Moth.B204. MO. D&H. blafre, v.

['blafra] -ede. {først fra slutn. af 19. aarh.;

jf. blavre \\ sideform til blaffe, jf. blade, bla-

dre osv.) i) d. s. s. blaffe 2.i. høre (flagene)

blafre i den bløde MorgenYind.KMich.HE.
66. Sejldugstaget blafrede i Blæsten.Bjem-
met.l907.385.sp.2. (han) saae . . en Flig af

hendes Kjole, der blafrede i Lufttrækket.

20 JakKnu.G.90. jf: de let blafrende Øjelaag.

EmilBasmA.219. (hunden) blafrede med
Ørene og bar Hovedet h.ø\t.Fleuron.IFA.

38.
II
Lygtens Gasblus blafrede for Vinden.

Jørg.YD.85. det lille Blus i Lampen blaf-

rede, blussede op og døde hen som et

S>\ik.KvBV^kl913.3.sp.3. 2) d. s. s. blaffe 2.2.

Ud fra Kakkelovnslaagen blafrede et rød-
ligt Ljsskær.EErichs.SM.98. 3) d. s. s. blaffe

2.3. *Aftenvinden blafrer
|
med min Kappes

30 P\alt. SophClauss.P.107. Vestenstormen . .

blafrer i Sejlet. KMads. (Tilsk. 1913. 116).

Man hørte det ligefrem blafre i Seilene.

Tilsk.1906.1019. 4) d. s. s. blaffe 2.4. saa blaf-

rede der mellem hans vissentørre Læber
tre korte I'vLst.GyrLemche.D.116. blafte,
V. ['blafcZa] {af sa. rod som blaffe; nu sj. i

rigsspr., jf. Thorsen.) d. s. s. blaffe 2.i. Moth.
B200. min Lampe . . blafter svagt og ængst-
ligt.Faye.LitArb.II.282. Tællepraasen blaf-

40 ter i Lygten. CarlAndersen. Over Skjær og
Brænding.(1882).34. VVed.lt.l36.

1. Blak, en. [bla^^] uden flt. {glda. d. s. i

bet. 1, oldn. blakkr, egl. blakket o: lysfarvet hest;

jf. I. Blaldje) 1) (foræld, og p>oet.) (blakket)

hest. Ing.VS.I.139. *Ridende paa sin Blak
i hurtigt TTa.Y.Recke.KM.79.

\\ f (talem.)

at ride paa Blak Skinneben fBlank-Skinde-
heen.TBrtmn.VII.157), gaa til fods. Moth,
B204. Grundtv.SnorreJ.95.II.126. sa.PS.IV.

50 541. 2) t propr.; kun i talem. ride paa
Blaks hest, bære sig underfundigt ad (jf.

I. Blakke 2, blakket i). Moth.B204. VSO.
ride Blaks hest af gaarde, faa sin velfor-

tjente straf for falskhed, smst. 3) f falsk,
underfundig person (jf. HL blak 2). smst.

IL Blak, en. [bla^] {jf- dial. blak,

blækklat. Feilb. Esp.416; 1. br.) plet. ude
over Markerne hvilede hist og her en
hvid B\a\i.JVJens.FD.l.

60 III. t blak, adj. {ænyd. blak, blakket,,

blegfarvet, oldn. blakkr, eng. ty. blank, se

blank ; jf. blakket) ]) gulbrun. vAph.(l 759).

2) (overf.) falsk; underfundig (jf. 1. Blak
3). En blak mand, yen.Moth.B204. blak-
broset, adj. {af blak i den opr. bet.; jy.)
graabroget. VSO. LandmB.II.254. f -dra-
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ffen, adj. om kvæg: graa m. hvid stribe

Tangs ryggen. VSO. MO.
lilaKe, propr. se I. Blakke 2.

blak-farvet, adj. [III] (1. br.) som har
forskellige urene farver, den blakfarvede
eller nubiske Kat (som er rødgul m. ud-
viskede tværstriber).BMøll.DyL.I.67. -gnl^
adj. [III] skidengul; graagul. (havørnen
sidder) med sit blakgule Øje rettet paa
Yanået.BMøll.DyL.II.l?. -hjelmet, adj.

[III] (nu kun dial.) om kvæg: graa m. hvtd
pande. VSO. MO. Feilb.

I. Blakke, en. ['blago] (nu 1. br. Bla-

ke. HCAnd.X.244.XII.25. S&B). flt. -r.

(egl. best. f. af HI. blak; til bet. 1 jf. ænyd.
blakke, stykke blakket kvæg, bornh. blakka,
ko ell. hoppe af blakket farve (Esp.26) og
no. blakke, lysebrun hest; jf. I. Blak) t)

(foræld, og poet.) (blakket) hest. *(du kan)
begiere hvad du vil, min Blakke,

|
Mit

Sølvlaags-Kruxis.Ew.1.144. 2) propr. (efter

Sakse : navn paa den hirdmana, der forraadte
Knud den hellige; rimeligvis opr. tilnavn

„falsk person" ell. „den lyse"; hans rette

navn var Piper) kun (foræld.) i talem. at

ride (paa) Blakkes hest, bære sig un-
derfundigt ad (jf. 1. Blak 2, blakket 1).

Falst.36. Schandrup.P.4r. jfSaUIII.381.
jf. bet. 3: I rider Falske-Blakkes Hest, kan
jeg mæTi.e.CBernh.V.26. 3) falsk blakke,
upaalidelig, underfundig person. Bort falske

Blacke lHolb.Jean.1.5. sa.LSk.IV.6. (han er),

reent ud sagt, en falsk B\akke.Hrz.V.249.
*venligt Væsen, å la falske Blake.Pai!ilf.I.

49. Arlaud.393. || ofte som eet ord: *(kvin-
derne er) slige Fsuskeblakker,

|
. . at ingen

dem kan tTO.TBruun.lI.185. *Efter Munden
Folk at snakke . .

|
Det kun gjør en Falske-

blakke. Grundtv.PS. V.126. sa.Saxo.III.183.
de Fruentimmer! det er nogle Falske-
blakker, aUe tilhobe, undtagens Lise; jeg
troer dog hun er et meget rielt Menneske.
Oversk.Com.I.99.AndNx.PE.I.252.ll.hlSiK-
ke, V. ['blaga] -ede. (af III. blak, jf. jy.
blakkes, blive gul (om kornet); sj.) skinne
blegt, åbne Tørvevåger blakkede under
den overtrukne Himmel. Blaum. Sk. 197.

blakket, adj. ['blaga^] {ænyd. d. s. fsv.

blakkotter; afl. af III. blak) 1) brugt som
betegnelse for forsk, matte, urene ell. lidet

udprægede farver, fx. bleggul (Moth.B204),
gulbrun (vAph.(1759). VSO. MO.), sortgraa,
graagul (MO.); ogs. om forsk, farveafskyg-
ninger, der løber jævnt over i hinanden.
Blækket (er) for blakket

|
Af altfor me-

get Vand. OlufWorm. Persius. (1840). 50.
Fruentimmer af alle Slags Farver, baa-
de sorte, brune, hvide og de blakkede
derovre fra Yestindien.PMøll.1.356. *Et
Ansigt . .

I

Med blakkede Skjæggebørster.
Winth.HF.238. Flodens blakkede Vande.
JPJac.II.357. blakket ls.smst.l6. en blakket
Ko bliver aldrig til en xøå.Drachm.TJB.241.
Hvorfor var alt det Gode og Skikkelige
saa grimt, saa blakket i YLmøxQn.Schand.
SB.77. Øjne, der bliver mere og mere

blakkede (af drik).PLevin.SG.7 (jf. bet. 3;.

Pont.FL.29. magre, blakkede Hænder.JF
Jens.SS.8. det første Syn af hende om
Morgenen kunde faa det til at kbe blakket
for hans Øjne (o: til at „løbe rundt for ham"),
saa han ikke kunde slaa en Pløk i. And
Nx.M.89.

II t (talem., jf I. Blak 2 og I.

Blakke 2) ride paa den blakkede
hest, udvise falskhed. FalstDL.A7v. 2)

10 (overf.) vag; ubestemt; især om personer,
der ikke toner rent flag ell. indtager
noget rent (parti)standpunkt. Ingen
fra den anden Side vilde stemme paa ham;
man fandt ham lidt „hlaHket^. Tops.III.113.
Kjøbenhavn maa tages (o: af venstre) vaa
Hosesokker, med blakkede Ord og ulden
Tale. Sørup. III. 16. det er vel nok en
blakket B.eTTe.JakKnu.S.148. de Danske
(mistede) i de første 30 Aar under Frem-

20 medherredømmetl06 Gaarde, hvoraf „rene"
Tyskere købte de 63, og „blakkede" de 43.

RosendaLD.II.259. etBlanåmgsministeYiaui
af 6 blakkede Højremænd og 1 Venstre-
mand. JBJTe«nc/is.MF.I.5iO. 3) (dagl.) let

beruset. Gadeordb.^ blakket-, i ssgr.

med et farvenavn (jf. blak-); uren; skiden.
-blaa, adj. Schand.F.395. -bleff, adj. (sj.)

Oehl.NG.39 (om Hel), -g^ren, adj. Schand.
AE.32. -gul, adj. Blich.1.555. Schand.BS.

30 332.

Blame, en. ['blæma] Høysg.AG.148. flt.

-r. (fra fr. blåme, dadel) 1) f dadel; bebrej-
delse, jeg haaber derfore at undgaa den
Blame . . at have udcopiered andre Univer-
sale A\itoTes.Holb.Anh.Fort.5^. 2) (l.br.) be-
skæmmelse; blottelse. Baden.FrO. Drachm.
M.209. *(hun) gav sig ingen Blame-Blaum.
Sib.86. Det var jo en slem Blame for Fa-
mi]]en.Pont.DR.i.l06. blamere, v. [bla-

40 'me'ra] -ede. (fra fr. blamer, dadle) 1) f
dadle; revse. Holb.SkiemtFS«. Nu vil jeg
forestille Monsieur, om Folk med Billighed
kand blamere os derfor (o: for en begaaet
fejltagelse).sa.GW.II.4. 2) bringe i vanry

;

udsætte for spot ell. latterliggørelse.
Vi blameres og ilde udraabes.I^^^**^-^-^-
26. Gylb.1.65. 0versk.I.121. Som Militair

kunde du jo aldrig ægte en Pige som var
blameret i Verdens mne.Heib.Poet.V.329.

50 PalM.1.242. hun skal ikke have Lov til

at blamere mig for fremmede Yo]k.Hostr.
SpT.IV.3. CMøll.PF.428.
blamme, v. f'blama] -ede. (jy.) frem-

bringe (et uroligt) lysskær (jf. blamre
samt II. blandej. Solen blinker og blammer
nede i Jomfru T.s YmdxieT.Bregend.HB.
147. jf FeilbJ.85. Blammer, et. ['blam'-

ar] (jy.) 1) mørk sky. talem.: sydostblam-
mer og kvindeklammer ender gerne med

60 vand. Thiele.IILI 7. Blich.II.433. Feilb. jf.
VilhAndJFM.260. 2) (uroligt) lysskær; lys-

ning, et uroligt, hoppende Lysblammer.
Aakj.VB.126. det var ikkun Blammer og
Lolckeleg og varede kun saa kort (o : om sol-

skin).Bregend.HB.155. blamre, v. [iblam-

ra] -ede. (jy. (Feilb.); jf. blavre, blamme)

Rentrykt "/i 1920 49
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(om lys:) brænde uroligt; flakke; blafre.
Stjernerne stod blege og blamrede med
deres kolde hys.Aakj.VB.245. \\ kaste lys-

skær. Paa engang blamrede et Lyn hen
over Sengens smudsige lndervæg.smst.31.
Blanche, en. ['blariJCa)] flt. -r. (fra fr.

blanche) 1) (billard.) en stags billardspil.

Hvad vil De spille ? Blanche eller Caroline ?

Oversk.I.81. Billardh.34. 2) J^ halv node.

MusikL.1.84. blanchere, v. [blai^ije-ra]

-ede. (fra fr. blanchir, egl.: afpudse; kog.)

give (kød ell. grøntsager) en afskoldning
i kogende vand (jf. afstive 1/ Huusm.(1793).
45. FrkJ.Kogeb.2. Lomh.H.14.
i»> Blanchet, en. ell. (nu 1. br.) Blån-
sket, en. (PalM.1.29. S&B.). [blai^i/æÆ] flt.

-ter. (/ra fr. planchette, egl. „lille bræt";jf.
ty. blankscheit) staalfjeder til sammen-
hægtning af et korset. Wadsk.ri. *Du,
som fik første Gang Blanchet mod Barm.
PalM.IV.278. Skovrøy.LM.43.
Bland-, i ssgr. ['blån-] (cenyd. d. s. (i

blandkornj, oldn. bland, blanding, jf. blandt)
i ssgr. (især landbr.) som Bland-foder, -korn

ofl., der betegner noget som sammensat (blan-

det) af forskelligartede bestanddele.

I. blande, v. ['blana] Høysg.AG.3. -ede

ell. t -te (VSO. 0rst.Br.1.24). vbs. -ing (s. d.)

ell. t -else (Moth.B206. VSO.). (æda. blandæ
(Harp.Kr.21), oldn. blanda, eng. blend, oht.

blantan, got. blandan || maaske af sa. rod
som blind m. grundbet. „gøre mørk" (ved til-

sætning af noget andet);jf.ll.hlanåe, blænde)
1) bringe ting, masser olgn. af forskellig

oprindelse ell. art i forening m. hinanden,
saa at de danner en helhed. 1.1) lade
(en hovedmasse) faaforandret skikkelse,
pr\æg olgn. ved tilsætning af et andet

stof; opblande (med), (de gav) ham at

drikke Eddike blandet med GaXdie.Matth.
27.34. der kom Hagel og Ild, blandet med
B\oå.Aab.8.7. *Jeg blandet har din Mad
med grønne Gift og Ædiåeit.Kolb.Metam.29.
*0g blandes end min Fryde-Sang

|
Med

Graad og dybe Sukke,5rors. 7. *sundt med
sødt en Digter blande maae

|
I Bægeret.

Bagges.1.32. *Med gammel Rum han Drik-
ken dygtigt h\a.JiåQå.PalM.IV.140. at blande
vin med vand

j || uden angivelse af tilsæt-

ningen, at blande mælken, komme vand i

den. VSO. MO. 1.2) lade et andet stof
komme ind i en hovedmasse; indblande
(i). Endnu blander jeg ikke Vand i min
YinJEsm.I.200. der erblandetbyg i(mellem)
mgen >

|| om noget ulegemligt. *Alt blander
han sin nøie Stemme

|
Med (nu hellere:

ind imellemj Cherubimers Fryåeskiig.Etv.
11.168. At blande fremmede Ord i Sproget.
VSO. *med Naturens Raab vi blande

|
Vor

Jubelsang. Winth.1.35. refl. : *Veemodbland-
te sig i al min Lyst.Ørst.Br.1.24. i denne
. . Nydelse blander der sig . . alvorligere
Betragtninger. Høyen. (FædreV/iil852.1.sp.
1). *Lad ingen Mistro i dit Blik sig blande.
M.eib.Poet.1.205. Forfatterens Phantasie .

.

har blandet sig i det, som han troer at

have seet.Hauch.II. 7. Maanens Lys faldt
ind i Stuen og blandede sig med Lam-
pens Skin. Goldschm.Hjl.IL294.

\\ om per-
soner: indblande (jf. 5.3^. en Følelse, som
forbød hende at blande Andre i denne Sag.
Gylh.IV.319. 1.3) fremstille, tilberede
ved blanding. At blande Miøå.VSO. (jf.
Feilb.IV.44). vilde I da blande velsmagende
Gift i de gyldene BeggeTe?Jacobi.Luxd.24.

10 *hvo blanded' disse Farver?
|
Hvo har

kunnet male Sligt? HCAnd.X.539. Proku-
ratoren blandede sig endnu en Toddy.
Schand.F.342. Bergs.FM.19. 1.4) bringe i

indbyrdes forbindelse (uden at nogen af de-

lene opfattes som hoveddel); forene, ethvert
Madoffer, som er blandet med Olie, eller

som er tørt.3Mos.7.10. ligesom Jernet ikke
kan blandes med Leret Dan. 2.43. *Naar
Aander blandes, naar en Siæl bortflyder

|

20 I en fortrolig Siæl.Ew.11.36. *Til Jorden
tvende Draaber tye,

|
Kun een i himmelsk

Blanåen.Staff'eldt.91. (dejtsilte snartEngelsk,
snart Dansk med hinanden, stundom begge
Sprog hlanået.Kierk.VI.268. *Vandfaldets
Brusen,

|
Kildernes Rislen,

|
Bækkenes

Vande
|
Tonerne hlanåe.PalM.II.22. som

Vand og Olie . . kunde (de) rystes sammen,
men de kunde ikke blandes, aldrig blive
tU ét.JPJac.II.237. *Det er saa svært at

30 blande
|

sit Sind med andres Sind.Ho^-
mann.SV.81. at blande metaller, legere dem.
S&B.

Il
blande blod, slutte fostbrødre-

lag, se Blod
II

refl. : *Hvor Farumsøens .

.

Vande . .
|
Med større Nabosø sig kjær-

ligt hlande.Boye.PS.IV.131. spec.: ytre sig

ell. vise sig samtidig m. noget andet, lad
. . mit Veemod blande sig mellem AUes.
Mynst.Wilh.l2. *med Taaren blander sig et
Smm.PalM.U.324. *Vild Jubel blander sig

40 med Yaabenklang.Winth.Haandt.lO. 1.^
part. blandet brugt som adj.: bestaaende
af uensartede ting, elementer, indhold olgn.

en dobelt eller blandet figur (fx. bogstavet

æ).Høysg.AG.3. med et blandet Udtryk af

Frygt og beundrende Beeltagelse.Ing.KE.
1.103. Blandede Efterretninger angaaen-
de Ribe Cat}ieåralskole.PTHansen.(bogtitel.

1823). Nutiden (er) Avertissements-Tiden,
de blandede Bekjendtgjørelsers Tiå.Kierk.

50 VIII.66. han og hele hans blandede Hob
(Chr.VI: hans hob).Jud.l.l6. skolesproget
var . . „blandet", det vil sige halv dansk
og halv tysk..ADJørg.IV.101.

(jf.
Rosendal.

D.I.291). jf. Blanding 2.^: Blandede kaldes
i Antropologien Afkommet af Forældre,
som tilhører forskellige B.acev.Sal.III.104.
II

(dagl) som indeholder (gode og) daarlige

elementer; ikke helt god ell. tilfredsstillende

olgn.; især i udtr. som: et mere udvalgt
60 og et mindre blandet Selskab end det,

der sædvanlig træffespaa saadanne Steder
(o: paa maskerade). IIauch.VI.343. *her i

Landet |
Er' vi som sammenklistret,

|
..

Publikum er blandet
|
Og Trængselen tor-

histTet.Hrz.D.II.16. (han var) kommen
hjem i en saare blandet Stemning.Schand.
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F.199. det er en blandet fornøjelse
j || i

fasteforb., bl.a.: blandet auktion, auk-

tion over forskelligartede ting. Rist.J.6. blan-
det bevoksning, se Bevoksning, jf.:
Naar de skyggetaalende Træer udvikle
sig mellem de lysbehøvende, opstaaer der
en blandet Skov. CVaupell.S.86. blandet
bund, (Mol.) havbundsbælte m. fast, sand-
holdig bund og spredtstaaende alger. SaVIII.

tilsammen, bliver Martha ey frugtsommelig.
Buge.FT.325. Individer af forskellige Men-
neskeracer blande sig . . med Lethed. JoA.
Steenstr. Etnografien. (1902). 14. || blande
sig imellem, iblandt, (nu næppe br.)

træde ind imellem; fordele sig blandt. Vore
Folk blandte sig iblandt Fienden.FSO.
2.2) især om spillekort: bringe i en an-
den indbyrdes orden. Holb. Ep. 1. 200.

389. blandet distrikt. 1. grænsedistrikt, lo Førend Kortene blive omgivne, saa blan-
kvor forskellige sprog og nationer findes side

om side. Præst i et blandet Distrikt i

Nærheden af StvdiSshovg.Goldschm.V.åél.
især om den del af Sønderjylland, hvor
dansk og tysk erklæredes for ligeberettigede

ved sprogreskripterne af 1850 og 1851. SaU
III. 389. 2. de blandede distrikter, ind-

til 1864 navn paa den del af Sønderjylland,

hvor kongerigske og sønderjyske distt-ikter

der den, der skal give. Kortene.Spillebog.
(1786).7. Hrz.XVI.209. Legeb.II.36. 2.3) CP

lade noget afveksle m. andet, han blan-
dede alvor og skæmt i sin tale I

3) paa forvirrende maade forene, hvad
der er uensartet. 3.1) (bibl.) gøre ufor-
staaelig ved sammenblanding. Velan, la-

der os fare ned og blande deres Tunge-
maal der, at den Ene ikke forstaaer den

laa blandede mellem hverandre, smst. blån- 20 Andens Tungemaal.iMbs.ii. 7. 3.2) f /"or-

det forretning ('o^'S. Blandetforretningj
olgn., Y købmanåshandel m. forskelligartede

varer (kolonialvarer, isenkram osv.). PoU^/5
1910.8. blandet kor, J^ ^or af mands-
og kvindestemmer. SaUIII. 389. blandet
krigsret, krigsret, hvori ogsaa ikke-militære

har sæde. D&H. blandet ladning, ^
ladning bestaaende af forskellige slags varer.

TeknMarO. blandet spil, (sj.) spil, hvori

baade beregning og lykketræf spiller en rolle. 30 ved- eller Skifte-Commissarierne
Goos.II.109.hianåeåe steramer, J^d.s.s.

blandet kor. SaVIII.389. blandet tal,
(regn.) tal bestaaende af hele tal og brøker.

S&B. blandet tog, (jærnb.) tog bestaaende

af gods- og personvogne. OpfÉ.'I.24. Sal.IX.
1126. blandet trapiJe, (bygn.) trappe med
baade lige og skæve trin. G7iudtzm.Husb.163.
blandet ægteskab, ægteskab ml. personer

•af forskellig trosbekendelse ell. race. Brandes

veksle (m. andet). *Du blander Dyd med
Vold, og kalder Vildhed Mod.Falsen.I.530.
Dette Sted maa ikke blandes med Byen
GoTa.Hauch.1.446. smst. V.43.

4) blande sig i ell. (sj.) med noget,
tage del i ell. beskæftige sig med en virk-

somhed, et forhold olgn. 4.1) (nu 1. br.)

tage (virksom) del i noget, at Contra-Com-
missarierne alene havde at træde til Ho-

ei

at blande sig med viåeTe.Stampe.1.9. *3'eg

lever stille . .
| Og blander mig kun lidt

i Verdens La.Tm..Holst.G.13. 4.2) ukaldet
(ell. uden indsigt) give sig af med noget.

jeg blander mig ikke i Ting, som jeg ikke
foTstsLSLeT.JSneed.VIII.489. hvorvidt Sta-
ten har Ret til at blande sig i Opdragel-
sesvæsenetEngelst.Nat.xx. Jeg blander
mig ikke i I'omik.Schand.AE.322. Tyv

VI.410. Høffd.E.263. jf.: endnu stadig ser 40 eller Ugerningsmand eller , . en, der blaa
(man) disse forbandede Ægteskaber mel
lem Troende og Vantro. Disse blandede
Ægteskaber, det erDjævelens bedste Fæst-
ning iblandt os.VBeck.LK.I.196.

2) om den plads y noget indtager i forhold
til andet. 2.1) G) om levende væsener: lade
tage plads mellem andre; nu kun refl.:

blande sig, slutte sig (til en flok olgn.); ind-
gaa forbindelse (med), de blandede sig med

der sig i anden Mands Sager (1819: træn-
ger sig ind i en fremmed Bestillingj.iPe<.

4.15(1907). han blander sig i alting
i |)

(dagl.; 1. br.) i sa. bet. blande sig op i

(jf. 5.s). Lægfolk skal ikke blande sig op
i Kirkens SsLgeT.Wied.Da.284. AndNx.PE.
1.198.

5) i forb. m. trykstærkt adv. 5.1) blande
igennem, (nu 1. br.) blande grundigt. VSO.

{Ghr.VI: iblant) Hedningerne. Ps.i06. 55. 50 5.2) blande imellem, tilsætte

Det talrige Selskab blandede, grupperede
sig i den store . . Ssi\.Blich.I.90. ikke istand
til at blande mig i det øvrige Selskab .

.

ilede (jeg) \i\em.Gylb.I.203. *Jeg vil mig
i den fromme Skare blande.In^'.ilf.SS. Alene
|fik jeg . . ud og blandede mig i den store
\T]mme\.Winth.VIII.191. f ordspr.: Hvo
sig blander med Guld, lægges i Skrin;
hvo sig mænger (o: blander) med Mask,

mængde af noget, der er blandet marga-
rine imellem (0: i smørret)

j 5.3) blande
ind, bringe ind i; inddrage i, især om noget

uvedkommende (jf. I.2 slutn.h VSO. Det er
dog ærgerligt, at vi skal blandes ind i

hendes AftæTeT.Leop.B.275. 5.4) blande
om. 1. (nu 1. br.) blande sammen. VSO. 2.

^ blande paa ny. smst. 5.5) blande op,
(dagU; 1. br.) d. s. s. 5.3 (jf. u. 4.2^. Jeg vil

Ædes af SYm.Mau.3321.
\\ (overf.) *Brodne 60 ikke ha mit Navn blandet op i dette.

Kar i alle Lande,
|
Roser sig med Torne

l)lande (o : godt og ondt følges aa)|Andensteds
saavelsom heT.Wess.222. || indgaa kønslig
forbindelse (og forplante sig). Dersom enten
deres Fødsels Lemmer ey ere til Børne-
Avling beqvemme, eller de ey blande sig

Bergstedt.A.92. 5.6) blande sammen. 1.

forene ved blanding. At blande Viin og
Vand, Sølv og Kobber sammen. VSO. jf.
at blande kalk, sand og vand sænmen til

en mørtel
j

2. knytte hinanden uvedkom-
mende ting sammen i tale. At blande Dansk

49*
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og Fransk sammen.VSO. *Du blander Al-
ting sammen: Rokken, Lampen,

|
. . Orm,

Allah. Oehl.AJ45. MO. 3. forblande; for-
veksle, han blandede navnene sammen

i

5.7) blande til, (nu 1. hr.) tilsætte ved blan-
ding. VSO.

II. t blande, v. -ede. (vist sa. ord som
I. blande) gøre mørk ell. uklar. Hans
øien er blandede, han ser daarlig ud. Moth.

giorde sig Umage for at udrense de tyd-
ske Blandinger af Sproget.Mall.SgII.610,

jf.: (svensk) forskjønnet ved en Blanding
af den danske JJåtale.Gylb.1.185. Blan-
dings-, i ssgr. især af Blanding 1 ell. 2.1

(jf. Bland-j. -avl, en. [2.2] (landbr.) anven-
delse af individer af blandet herkomst til avl.

LandmB.II.65. -del, en. (1. br.) del af en
blanding; ingrediens. MO. -drilc, en. drik

B206. VSO. luften er blandet, det ser ud lo blandet af flere vædsker. MO. TroelsL.V.106.
til regn. smst. jf: det blander i Luften.ie-
vin.

Il
Hånd seer blanded ud, er beruset (jf.

blisset, blakket;. Moth.B206. Hun seer
blanded ud, hun menstruerer, smst.

Blandet-forretning, en. se u. I.

blande 1.5.

Bland-fbder, et. forskelligartet foder
til husdyr. VortHj.III3.28. -fr», et. sæde-

frø, hvori der findes frø af flere plantearter

II
især om toddy olgn. Foran ham paa et

lille Bord stod en dampende Blandings-
drik. Drac/^w.FT. i 68. sa.KK.193. -dyr,
et. [2.2] bastard; krydsning. MO. -farve^
en. (fys.) farve, der fremkommer ved blan-
ding af hovedfarverne rødt, blaat og gult.

JLange.II.157. -flage, en. (mur.) træflade,
hvorpaa man blander cement, grus og sten

til beton. Gnudtzm.IIusb.25. -folk, et.

m. m. LandmB.III.32. -gedning, en. 20 1) t befolkning bestaaende af forskellige
(nu 1. br.) staldgødning blandet m. jord, løv

olgn. MO.
Blanding, en. ['blanei^] (f Blandning.

Hallager.WO). flt. -er. {vbs. til I. blande)
1) handlingen at blande. Holb.Ep.IY.
64. PalM.VII.275. Det bedste (i kunsten)
kommer ikke gennem Blanding, men gen-
nem Udvikling.t/iaw^'e.JJJ.i85. Han er jo

en Vinhandlersøn og forstaar sig paa

folkeslag. Moth.B207.
||

blandet folkehob.
en stor hob blandings-folk (1871: en stor
blandet Hobj, som græshopper, drog ud
med dem.Jud.2.11(Chr.VI). 2) [2.2] folke-
slag, som er opstaaet ved blanding (krydsning)

af forsk, racer, stammer olgn. MO. Eng-
lænderne er Blandingsfolket fremfor alle.

Brandes.VII.600. -form, en. [2.2] der op-
staar Blandingsformer af meget forskellig

Blanåmg.Schand.IF.114. 2) om det, der 30 Art, til Eks. Hvid + Indianer: Mestiz .

,

er fremkommet ved forening af for-
skelligartede ting m. m. 2.1) om ting,

stoffer m. m. *denne Blanding blev en
saare herlig Drik.Bagges.I.ll. Jordsmon-
net er (en) Blanding af Leer og Muld.
Molb.Beise.III.68. Trap.UL602. bronze
er en blanding af kobber og tin I meka-
nisk blanding, (fagl.) blandingsstof, hvor
de enkelte dele er tydeligt adskilte. SaVIII.

Neger+ Hvid: Mulat.JohsSteenstr.Etnogra-

flen.(1902).14. -følelse, en. Følelsen af
det Komiske er en særegen Blandings-
følelse . . en Følelse af Lyst og en Fø-
lelse af \]\yst.Brandes.I.174. -gods, et.

(uordnet) samling af forskelligartede ting;
især (foragt): sammensurium. Moth.B207.
*hvaa dette Rum (0: verden) har inde,

|

Det Blandings-Gods af Ild, Jord, Luft og
389.

II
om noget ulegemligt, man seer endnu 40 Vand.S^M6.5i. Bagges.Danf.Il.288. Heib.

en Blanding af Dyder og LjåeT.Holb.He-
rod.82. Hvilken Blanding af Rædsel og
Medynk bemestrede sig min SieLjBa^^es.
L.I.161. Gylb.Novel.II.189. Mennesker med
en Blanding af Godmodighed . . og Vild-
hed i Blikket.Goldschm.NSU.VIL169.

\\

blandinger (efter lat. misceUanea) 1.

blandede meddelelser. Moth.B207. den Af-
deling af Bladene, som indeholdt de saa

Pros.Vl.29. hans Poesi er et Blandings-
gods af Vaas, Lapseri, Aandsarmod og
¥Gåantevi.Bråndes. V.451. Principet er:
virkelig godt dansk Smør til Udlandet —
MeUemsmør til dansk Forbrug, maaske
lidt Blandingsgods, ikke sanåtlEBrand.
HH.36. Kameler med store uformelige Byl-
ter af 'Blandingsgods.Aakj.VF.149. Frem.
DN.258. -godning, en. (landbr.) gød-

kaldte MisceUanea eller Blandinger.ScJ^acA;. 50 ning bestaaende af forsk, affald blandet m.
366. 2. skrift, som indeholder afhandlinger
af forsk. art. Moth.B207. Blandinger . .

udg. af Universitets-Jubilæets danske Sam-
fund, (bogtitel. 1881).

|| f d. s. s. Blandkorn.
Moth.B207. 2.2) (jf u. I. blande 1.5 og
2.\) afkom, der er avlet ved krydsning af
forskellige racer m. m.; bastard; hy-
brid. Moih.B207. Han kiøbte . . fire unge
hvide Slavinder og to saa kaldte Blån

jord m. m.; kompostgødning (jf. Blandgød-
ning). M0IIH.LI97. Sal.III.i06. -korn,
et. (landbr.) d. s. s. Blandkorn. Moth.B207.
Wied.S.248. -knltnr, en. spec. (landbr.):

behandling af tørvejord ved tilførsel af et

lag mineralsk jord, som nedpløjes og ned-
harves flere gange. LandmB.1.374. -kvaegy
et. [2.2] (landbr.) ikke-racerent kvæg. Lanmn
B.IL 248. -maade, en. [1] MO. t9

dinger (0: mestizer).Biehl.Cerv.LF.IL208. 60 -maalf et. (jf. -sprog), denne Oversæt
Den Hund er en Blanding. 7S0. MO.
enkelte Blandinger kunne synes ufrugt-
bare, f. Eks. MestizenJohsSteenstr.Etnogra-
fien.(1902).15. \\ omplanter. LandmB.III.15.
3) t (jf I. blande l.i^ hvad der blandes i

noget; tilsætning. Christen Pedersen . .

telse . . er skreven paa et Sprog, der maa
kaldes skandinavisk Blandingsmaal.Brandt.
Vore danske Bibeloversættelsers IIist.(1889). 6.

Skoletidende.1883.703. -malm, et. [2.ij

(sj.) et Bæger støbt af Blandings-Malm.
Grundtv.SaxoJII.292. -metode, en. [1]
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spec. (fys.) : fremgangsmaade til at bestemme
€t legemes varmefylde ved sammenblanding

uf to legemer af forskellig varmegrad. Paul-
sen.II.97. -ministeriaiu , et. ministe-

rium bestaaende af personer af forskellige

partier. Hørup.1.6. et Blandingsministe-
rium af 6 blakkede Højremænd og 1 Ven-
stvQvan.na.EIIenrichs.MF.1.210. -mørtel,
en. (mur.) kalkmørtel m. cementtilsætning.

SæiII.390. -ord, et. (gram.) 1) \ parti-

cipium (der baade er verbum og nomen).
Høysg.AG.32. 2) (sj.) ordsammensætning,
hvis enkelte led tilhører forskellige sprog;
hybriddannelse (fx. : Runologj. D&H. -ra-
«e, en. [2.2] 8chand.TF.II.390. -reg-
nings, en. (mat.) regnemetode, der behand-
ler opgaver vedrørende blandinger ell. lege-

ringer af stoffer af forskellig pris ell. lødighed.

SalIII.106. -skov, en. (forst; jf. (blan-

det) Bevoksning;. CVaupell.S.89. Sallll. 20

106. -skrift, et. (nu 1. br.) skrift, bog,

der indeholder arbejder af forskellig art, især

poesi og prosa. Moth.B207. MO. -sprog,
et. sprog opstaaet ved blanding af forskel-

lige sprog; blandet sprog (jf. -maalj. vAph.
(1764). MO. Sal.III.106. -sæd, en. ('wtt

1. br.) blandet frø og udsaaning deraf. Flei-

scher.S.L. MO. \\ d. s. s. Blandsæd. ,;/.

(overf.): De høste den Ugudeliges Blan-
dingssæd (Chr.VI: foder paa marken^.Jb&. »)

24.6. -træ, et. (forst.) træ, som vokser i

en bevoksning af anden art. MøllH.I.183.

f -vis, adv. i blanding ; uden orden; i flæng.
VSO.
Bland-kom, et. korn, der avles efter

udsæd af blandet frø; især om blanding af
byg og havre. Moth.B206. MO. TroelsL.1.43.

-sammen, et. [blan'sam'(8)n] {egl. imp.
«/" blande sammen; dagl.) sammenblanding;
sammensurium, et underligt Blandsammen 40

af hyde.Skovrøy.Fort.87. -skov, en. d. s. s.

Blandingsskov. AndNx.M.6. -sæd, en.

(landbr.) afgrøde bestaaende af en blanding

<if som oftest to kornarter, ell. af en ell. to

kornarter og en ell. flere bælgsædarter (jf.
Blandingssæd;. SaUIII.391. LandmB.I.
219. AndNx.M.184.
blandt, præp., iblandt, præp. og adv.

[bland], [ibland]; uden efterfølgende styrelse

og foran tryksvage ord: [blån' (i], [i'blan'd], 50

blandt os ['blan'd cos]; \Aknåt.Høysg.AG.24.
iblandt, smst.25. {glda. blandh, i blandh
(Rimkr.), i bland met, (egl. „i blanding med")
sammen med (Kalk.II.364), oldn. i bland
me9, Jf/". Bland- || blandt bruges ikke som
adv.; iblandt kan i bibl. og højtid, sprog
bruges i alle stillinger; men i alm. nutidsspr.
bruges iblandt som præp. næsten kun tryk-

stærkt: de ulve, man er iblandt; han stod
<midt) iblandt dem [i'blan'd dam]; jf. der-, 60
her-, hvoriblandt || i mange forbindelser,
især i bet. 1 og 2, hvor forhen brugtes (i)blandt,

foretrækkes nu andre præp. og adv., især
<i)mellem)

A. som præp. (med styrelse).

1) om stilling ml. en flerJied af levende

væsner ell. ting; midt imellem (flere); om-
given af (især naar ikke nogen bestemt or-

den ell. stilling skal angives, se Høysg.S.270.
PEMulU499). 1.1) om væren mellem
flere (af samme ell. anden art), er og
Saul iblandt („mellem") Propheterne?
lSam.10.12. (jf. Arlaud.8). Ordet blev Kiød
og boede (1907: tog Boligø iblandt os.

Joh.1.14. de ledte efter ham iblandt Slægt-
ninge og Kyndinge (0: for at se, om han
var imellem dem).Luc.2.44. det gaaer lige-

dan til iblant („hos") Mennesker. HoZfc.ilf

Fbl.158. At boe paa Landet, o: iblandt
'Bønå.eT.Høysg.S.134. (hun) skinnede iblant

de andre, som en Fakkel imellem alminde-
lige hys.Biehl.Cerv.LF.1.22. hidtil har du
gaaet iblandt os, som en Fader blandt
sine 'B0rn.Jacobi.Skr.66. *Hvor mangen
Kæmpe er blegnet iblandt („mellem") dine
Høje,

I
Du Dødens hunålBlich.D.I.MO.

Der var han omkommen af Mangel midt
iblandt („imellem") sine uhyre Ska.tte.Ing.

EF. VI.138. *Lønlig iblandt os de (o: eng-
lene) gaae.sa.BSE.VII.232. *Det var dog
Mennesker og intet Mindre,

|
Det var dog

Levende han var ih\anåt.PalM.IV.209.
talem.: man maae tude med de Ulve som
man er ihlandt.PAHeib.Sk.III.14. man
maatte synge med de Fugle, man var
ihlanåt.Ing.Levnet.n.l6. \\ *Meieren syn-
ger [Blandt („mellem") gyldene Dynger.
Ew.II.53. Skibet, som tumledes blandt
(„mellem") Bølgerne, trak Yanå.Mall.SgH.
247. *Skiul dig blandt („mellem") KUp-
Fer.Bagges.SV.74. *De higer, og søger

|

gamle Bøger, . .
|
Paa Runestene

|
Blandt

smuldnede Bene.0ehl.L.I.21. *Vi har den
Maade,

|
At klemme ham blandt (o: inde-

slutte ham mellem) Skiolde, naar han fny-
ser.sa.P.271. *Lærken blandt („mellem")
Gravene bygger sin Reåe.Blich.D.I.126.
*Blandt („mellem") dem han lægger s^ ned
som Hyrden imellem sit Smaaqvæg.PMøW.
ES.L294. *Lad kun Østens Drot blandt
(„mellem") købte Friller

|
Døsig strække

sig paa Purpur uå.PMøll.1.98. *Hil sidde
du blandt Roser, selv en Rose saa skjøn.

Winth.VI.198. *Blandt Kugler og Kanoner
I

i Arsenalets øde Gaard . .
|
en Fugl sin

Trille slaar.Kaalund.277. han har aldrig
været ude blandt folk

j
(overf. :) der drives

en voldsom agitation blandt vælgerne i

kredsen
j || ved ord m. kollektiv bet:

midt i. jeg er Gud og ikke et Menneske,
den Hellige midt iblandt dig (o : Israel).

IIos.11.9. De meente, han var iblandt Sel-

skabetpaa Veyen (i Reise-Selskabet. -Lmc.

2.44).Iiøysg.S.271. Han troede sig da ofte

alene med sig selv, naar han stod midt
iblandt („i") sit Raad.nauch.II.226. Kon-
gen bevæger sig iblandt („i") den tætte
Skare.CBemh.NF.VII.41. || den blaae Rid-
der (var) forsvunden blandt („i") den
store Folkehoh.Ing.EM.III.172. *Der sid-

der paa sit Katheder,
|
Blandt Peblinges

skjælvende Flok,
|
Monarken, som Rector
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hedder.Blich.D.II.83. *i Haugen (laa)
\

Blandt („mellem") Ukrudt Lugekonen.
Aarestr.43. Thomas fandt blandt den Bylt
Tøj, hun havde kastet hen over Sofaens
Sidearm, en fin Manchetskjorte./Sc/iand.TjF'.

11.347. 1.2) om sammenblanding af
flere ting mellem hverandre. Der findes
Klinte blandt Hvede allevegne.Høys^'.S.

271. *Tang hængte blandt („i") hans .

.

Lokker.Thaar.ES.134. den mørke Himmel
. . nedslyngede Regndraaber og Sneeflok-
ker blandt („mellem") hverandre.J5McA.IJ.
504. *Alle loe og skreg iblandt („mel-

lem") h.yeTa.nåre.FalM.III.45. || om ind-
blanding (af noget) i en masse (jf. i.i).

(han) saaede Klinte iblandt Hveden.Jkfaft^i.

13.25. *(han) blander os (o: kornblomsterne)

i en Sælhunds-Pung | Blandt Røgtobak.
Oehl.L.I.163. 1.3) (poet. og højtid.) om for-

hold til en tilstand, medens den vedvarer;
under. Iblandt al denne Tvedragt i Ver-
den . . sendte Herren sine Tienere ud
som Fredens Seiiåébvid.Mynst.Fræd.(1834).
26. midt iblandt („under") Huien og Skrig
faldt et Par Fisto\skud.Winth.VII1.65.

||

*vi engang,
|
Blant alle Helgens Fryde

Klang . .
I

Skal prise dig paa Engle-Viis.
Brors.l2. *Da skreg de høit blant Stor-

mens Bv2ig.Ew.V.138. *(du) sover trygt
blant F3iTer.Storm.SD.213. Lemb.DS.lO.
1.4) om bevægelse ind imellem (flere), et

Menneske gik fra Jerusalem til Jericho,

og faldt iblandt 'RøveTe.Luc.10.30. Naar
man slaaer iblandt („blandt") en Flok
Hunde; hvilken man da rammer, den ]^i-

her.Høysg.S.271. Det er kommet ud iblandt
^„blandt") Folk, hvad han har sagtsmst.

Il
Et Jøde-Barn havde mænget sig blant

andre Chiistne-BøTn.IIolb.Eh.391. *Alfader
satte

I
Blandt („mellem") Biergets Skatte

|

Dig lxen.Oehl.VS.20. *Vogterdrengen
|
er

krøben ind blandt („mellem") Kæmpegra-
vens SteTie.Eaalund.102.

\\ (overf.) *jeg
kastes om blandt („mellem") mørke Tvivl,

i
Blandt Haab og Frygt.ij;em.3^i.

2) om delagtighed i ell. fællesskab
om noget. Jeg deelte mit Hierte iblant
(„mellem") saa mange (kvinder), at ingen
kunde rose sig af at besidde det ganske.
JSneed.III.174. Imellem Kongen og de
Fornemme var ingen Fortroelighed, iblandt
de Fornemme ingen Eenighed.Wand.Min-
desm.I.194. *der blev iblandt dem slig en
Jammer (o: de jamrede alle saadan) . .

\

At siden Balders Død ei større været har.

Bagges.I.12. *(du har) deelt din Kjærlig-
hed iblandt („mellem") os Begge.Ing.DI).
11.28. det første, store Arbeide, jeg lader
komme ud iblandt FvLh]ievim.HCAnd.Breve.
1.64.

II
Det er kun saa en Talemaade blant

(„hos") os.Holb.Ul.II.2. Det er Kunst at

deele Gaver ud blant Børn, saa alle kand
blive toTnø\et.sa.Jul.llsc. *A1 Verden til

Feide nu udruster sig,
|
Blandt Konger

og Fyrster og Lærde er Krig.Bahb.PoetF.
J.112. (visse udtryk) blive egne for og al-

mindelige blandt et vist Samfunds Med-
lemmer. Hrz.(MdsskrLitt.IY. 456). blandt
Alle, der samtalede, kunde Opgaven for-
handles. GoMsc7iw.i2}7.JJJ,59. der (var) ikke
saa lidt Spænding saavel blandt Børnene
som blandt de YOxne.Aakj.VF.45.

\\ \ om
to. *Er det et aftalt Spil iblandt („imel-
lem") de To?Hrz.XIV.219.

\\ f om for-
skel, der er en uendelig Fuldkommen-

10 heds Forskæl blant (nu: paa^ disse Liv
(o: menneskers og dyrs). Eilsch.Fhilhist.19.

3) om mængde ell. antal, hvoraf noget
udgør en del, ell. hvortil det hører, slaaer
alt Mandkjøn ihjel iblandt smaa Børn.
4Mos.31.17. Ingen er som han iblandt alt

Fo]ket.lSam.l0.24. det er Aarsag, at ikke
saa mange Hanreder ere iblant („mellem")
Bønder, som iblant fornemme Folk.Holb^
DB.III.6. Vor Compagnie (o: handelssélr

20 skab) kand regnes iblant (o: som) et med
de Æ\d&te.sa!Sami.l2. Ikkun faa af de
Unge, eller ikkun faa iblandt de Unge,
ere saa k\oge.Høysg.S.164. en Fortegnelse
paa 32 Retter Mad, som De kan vælge
iblant (o: hvoraf de kan udtage nogle).FA
Heib.Sk.I.217. Nogle iblandt („af") dem
have tænkt sig, at den dyriske Magne-
tisme kunde udbrede sin Virkning langt
ud i Rummet.j0rstJ.8i. *Hvo iblandt Aser

30 („hvem af aserne") kneiser,
|
Som du, i

Kraft og Aand?0ehl.NG.7. han skulde
have en Hest, det behøvede endda ikke
at være en iblandt („af") de bedste.Drac^m.
VD.172.

II
*Han beder, . . at de mig vil

levere
|
To Stykker Triumphant, to eller

flere,
|
Som man kan vælge blant („imel-

lem").Wess.l47. Blandt („til") disse (per-
soner) hørte en von Hardenberg.jØrst^r.
1.78. *Slet Ingen kiender ham blandt

40 („af") dine Kæmper. Oehl.HJ. 114. *Den
er vel Loke nævnet

|
Blandt asianske

Mænd (o: den af aserne),
|
Som ofte did

er stævnetsa.A^G'.5. vi skulle være blandt
de Redskaber, ved hvilke Gud bevarer
sit Ord.Mynst.4Fræd.34. hans Broders
Henrettelse blandt (o: som hørende til)

Niels VtredsBande.Ing.EM.IIL134. *(han)
Var een blandt („af") mine Nerxnev.Winth,
VI.27. Enhver Valgkreds vælger Een

50 blandt („af") dem, der have stillet sig til

\a\g.Grundl.(1849).§37. Frygt var ellers

ikke blandt hans Egenskaber.JPJ'ac.J.Jf54.
Under ham ansattes forskellige nye Funk-
tionærer, blandt hvilke JPTrap . . og Karl
Plessen (senere) blev bekendte.Danwi^i^
Eist.VIl.298. blandt tilskuerne saas flere

kendte ansigter
|

4) om den ell. det af en mængde, der sær-
lig fremhæves ell. udmærker sig; frem

M for. hvo som vil blive stor iblandt
Eder, skal være Eders Tiener; og hva
som vil blive den Ypperste iblandt Eder
(1907: den første af eder), skal være Alles
Tiener.Mflrc.iO.45. Herren er med dig,

du Velsignede iblandt Qvinderne lLuc.1.28.

Blandt de norske Dragoner . . udmær-



781 blandt blank 782

kede sig fornemmelig en norsk Vagtme-
sier.Mall.SgE.225. han er den blandt Eder,
der tvivler mest.0rst.III. 92. *Du est den
fagreste blandt Mø'r i Lunde. Oehl.HJ.1 6.

*Du stærkeste blandt de kække
|
Modtage

min Naades BevislPMøll.I.135. Mozart er

den største blandt alle classiske Forfattere.

Kierk.1.47.

5) om mængde ell. antal, hvortil noget, der

nævnes eksempelvis, hører; ved siden af;
foruden (noget, som ikke omtales); især i

forb. m. ord som andre ('øvrige olgn.), ofte

i udtr. blandt (sj.: iblandt) andet ell.

andre (ogs. skrevet bl. a.). (jeg blev) iblandt
andet brugt til at afskrive de frandske
Circulair-Breve.ÆrefeoeJ^4. *I London var,

for ikke længe siden,
|
Iblandt en Ho-

ben andre Ting
|
En Kiøbmand.Sa^^^res.

1.146. Iblandt Andet funde de en Guld-
klump. Oe/iZ. VS.5. Drachm.SB.122. ||B 1 an d t

mange andre ord hidhører de Neutra un-
der § 78.Høysg.AG.47. *Blandt andre Ga-
ver havde han den rare,

|
Som ingen Viis

har havt i Grækenland og Rom
|

. .: Paa
meer han kunde svare, |

End tusind Tos-
ser kunde spørge om.Bagges.I.10. blandt
mange Anare, (vilde) alle Lærere . .

faae deres Dannelse h.eT.Grundtv.Myth.29.

skiøndt jeg ingenlunde vil forsværge at

drikke Viin, blandt andet, fordi Ordspro-
get siger, at forsvoren Ting gaaer snarest
for sig.sa.BrS.49. *Der var en Kone paa
Landet,

|
Hun havde en Høne blandt Ån-

det.HCAnd.X.547. der blev bl. a. erobret
en mængde kanoner

j

B. som adv. (uden styrelse); kun: iblandt.

6) (svarende til A.lj om stilling inde imel-

lem andet; indblandet (der)i; (der)-
imellem. Rug med Erter iblant („imel-

lem").Høysg.S.290. *Men er her en Spion
iblandt („imellem") . . |

forbandet være
hz.n.PAEeib.VS.601. *det er Guldstøv,
med Perler iblandt („imellem").Grundtv.
PS.V.104. *skjøndt en Deel deraf var
sandt,

I

Var der dog megen Løgn iblandt.

Wilst.D.III.9.

7) (gida. d. s. (Kalk.II.364), sv. ibland;

„kun i dagl. Tale". -MO.; nu især poet. og
dial. : Feilb. Esp.148) paa enkelte tidspunkter;

en gang imellem; stundom, jeg læser
Senecus ih\dLni.Holb.Jean.Y.5. Hvad vil

det sige om din Broer gaaer saaledes i

Tanker iblant.sa.Er.JJ.o. en gammel Karl
. , som skrifver iblandt for jmg.Gram.Breve.
137. Det Spørsmaal, som iblant kommer
for: om ikke Fruentimmer skulde studere.

Eilsch.Font.237. *(han) bad iblandt, iblandt
sin Mages Tab begræd. Tt'^^ess.i 75. *Man
har den Skik ved alle Hoffer,

|
Engang

iblandt at kiede sig.Bagges.Il.85. *0g naar
jeg kommer der engang iblandt,

|
Kan

jeg ei slippe fra hans Fruentimmer. Oe/iZ.

A.77. *Mit hele Bytte — var et Kys iblandt.
sa.D.108. *tænk iblandt paa jiiig.Heib.Poet.

11.357. *Naar kun her kommer et Besøg
M3indt.Hrz.IX.280. w*(du) nipper -iblandt

til de funklende 'DT\ieT.Bich.I.18. *Lærken
synger den hele Dag

|
og Gøgen kukker

ihlandt.Stuck.S.92. |j alt iblandt, se IIL alt

2.3. *de Andre gik og saae paa Maanen
[

Og Blomsterne, og sloges alt iblandt.Oe^L
A.292.
blank, adj. [blai^'^r] (ænyd. d.s.; fra

mnt. blank, skinnende hvid, jf. ty. og eng.

blank, af sa. rod som blinke; jf. blak, der

10 er den nordiske form af ordet; æda. har liust

iarn, blankt jærn)

1) (nu især poet.) som har et hvidt og

lysende (jf. bet. 4:) skær; lys og klar. *den
blanke 'Dsig.Wadsk.105. *Blank Dagen steg

i Øster.Recke.BD.173. Træer . . tegnede
(ved solnedgang) deres fine Silhouetter op
mod den blanke liimmel.Drachm.LK.19.
Stormen havde nu i tre Døgn slidt Jor-

den fra blank mmme\.Aakj.VB.272. der
20 er blankt neden under skyen

j
blankt vejr,

klart vejr. Feilb.
\\
(om vædsker) ikke grum-

set; klar. Pallas Athene . . skænker Tan-
kens blanke, uforfalskede Yihi.Schack.221.

(kem.:) Vædsken fil trerer blank. OrdbS.
(kog. :) Saucen er, hvad man kalder „blank"
(o: uden klumper).Const.Kogeb.l44. koge
blank, (i sukkerindustri) koge saaledes, at

massen holder sig klar og gennemsigtig uden
krystalliseringer (jf. Blankkogning). ||

(sj.)

30 om vin med lys („hvid") farve (jf. Q). Moth.
B208. Han drikker rød Vin og blank
Vin omkap med enhver.Baud.KK.37.

2) (overf.) 2.1) (om lyd; sj.) klar; for-
nøjet olgn. (hendes) blanke, skraldende Lat-
ter lød lifligt i hans Qven.Gravl.0en.185.

2.2) som er uden indblanding af andet;
klar og ren. med et . . Udtryk af blank (o:

ren og skær) FoThanse\se.Gjel.T.313. Frem-
tiden (laa) blank (o: tydeligt bestemt) for

4f) ham, men lys kunde den i^e just kaldes.

JakKnu.LU.223. Beder jeg Forvalteren
om Forskud . . saa siger han blankt (o : rent

ud) ne\.AndNx.PE.I.186. at faa et blankt
ug (o: et rent ug, uden tilføjet minus) I

3) som har en glat og skinnende over-
flade. Et blankt s][>eil.Moth.B208. Kjed-
delen skures hla.nk.Høysg.S.47. *De nye
Støvler for ham stod; | De blanke var,

og uden Meen.Bagges.I.173. *Det blanke
50 Sværd paa Væggen hang.OehlSovedrikken.

(1808). 97. *mit Sværd
|
Har slidt sig

blankt i dine ^'k\o\åe.Grundtv.Optr.11.68.

*I)er gaaer hver Ungkarl med blanke
Skoe

I
Og med en sølvknappet Trøie.fi'awc^

SD.I.199. *End blegrødt af Solen
|
Og

blankt ligger YsLnået.Aarestr.l4. (at) mærke
det blai&e Stofs køligt glatte Berøring.
JPJac.I.146. *jeg elsker de blanke Sunde

I

Med Sejlernes T\isindtal.JHelms.Soldater-

6C liv.(1883).l. *Den glidende Baad paa den
blanke Flod.Drachm.DM.140.1ian gik med
en stor, blank Guldring.sa.(S2X.67. Den
fine Herre med den blanke SilkehatSchand.
SB.106. Frakken var blank (o: blankslidt)

paa Ærmer og Opslag, og det sorte Atla-

skes Halstørklæde^ var slidt i Kanterne.
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JBaud.OL139. Det havde regnet saadau
ned (igennem loftet), at det stod blankt
derinde (o: der var en hel sø af vand).
TroelsL.IIJ42. (jf.Feilh.). blank som et
Sve\\.Eeib.Poet.lA33. Feilh. Overfor en
Skuffelse, man er i Stand til at tage
spøgefuldt, siger man: Godmorgen,
mine blanke Støvle v.Sjortø.(BerlTid.

yiol916.Aft.5).
II

(overf.) Hertz og Heiberg

6) (efter fr. blanc; nu 1. hr.) som har
hvid hudfarve. *Hvad har stakkels Ne-
ger gjort,

I
At den blanke Mand ham hiL-

aeT.Thaar.PB.56. \\ som subst. smst.27.
ASØrsted.Haandb.I.104. Saa fortalte hun
. . om Blanke eller Negre, der vare blevne
slugte af Vhyrer. Goidschm.IIL97. Etlar.
SB.77. VilhAnd.PM.II.217.

7) {efter fr.hlanc ; jf. Carte blanche) ow*

med deres blanke (o: vel polerede) Yers lo papirflader: ubeskreven; ikke udfyldt.
og klare Ta,nkieT.Hørup.I.85. \\ om mønter

,

som endnu er ny, ell. mods. papirspenge.
(han) rakte et blankt Guldstykke ned
imod henåe.Schand.IF.328. ofte blot for
at fremhæve en mønts fulde værdi : Hånd har
kostedt mig mangen blank åsiler. Moth.B
208. *En Autor, som ej Eloger maler,

|

halvandet Hundrede blanke Daler
|
for-

tjener suTt.PAneib.US.584. han fik ud-

t at sette sin hånd på blank (o : underskrive
et uudfyldt dokument). Moth.B208. Qvite-
ringen . . maae skrives paa een Side, saa
at den bageste er h\a.nk.SøkrigsA.(1752).

§408. jeg (har) ladet hvert andet Blad i

Bogen bestaae af smukt blankt og rent
Skrivpapir. Ing.EF. III. 36. Hrz.D.II. 233.
Den ene Side af Papiret var aldeles blank.
Goldschm.VIII.112. Høffd.Psyk.83. at afgive

betalt hundrede blanke kroner (omtr. d. s. s. 20 en blank stemmeseddel
j at lade en side,

100 kroner i klingende møntj
\ jf: (jeg)

betalte blankt ud, uden at i^Tutte.Schand.

TF.11.299. *Tre Tusind blankt (0: uden
afkortning) om Året, |

fri Bolig, Brændsel
iTii.R0rd.GD.207.

II
(billedl.) pletfri; ren.

hans (adels)skjold er blankt (o: hans van-
del er pletfri) \

at kæmpe med blanke
vaaben (o : ikke bruge uærlige kampmidler) I

jf. : det pinte ham, at der , . i Forholdet tit

en linie staa blank (fx. til senere udfyld-
ning)

i
Moth.B209.

II
at give (ell. vise^

blank op, (skol.) aflevere en skriftlig op-
gave ubesvaret; overf.: vise fuldstændig man-
gel paa kundskab (ell. evne). Drachm.T.158.
En hel aandelig Epoke har her gennem
en af sine Førere givet blank op.Bode.KA.
109.

II
et blankt kort, ^ kort, som ikke

er billedkort. Moth.B208. Spillebog.(1786).

(præsten) var Noget, som kunde trænge 30 i-^^. VortIIj.IV1.44.\\ (overf; dagl.) fuld
til at stiUes i et gunstigt Lys . . at ikke
Alt, hvad der angik ham, stod blankt.GoM-
schm.V.163. || blanke vaaben ell. f blankt
gevær (Funeh.MarO.II.ol. MilConv.III.
400) (efter fr. armes blanches) Mig- og stød-

vaaben. 8&B. 8al?III.392 1| en blank kaarde,
som er trukken ud af skeden. Moth.B208.
trække blank, drage sværdet af skeden.

Oehl.Øen.(1824).IILld2. Thrands Frænder

stændig bar ell. tom. et Barn . . modtager
jo dog ikke Livet blankt og bart, men
modtager det med et bestemt Indhold.
Kierk.ll.66. Amalienborg Plads ligger
blank og hdiT.Pol.^^U1914.3. især om fuld-
stændig mangel paa penge ell. kundskaber:
Oversk.1.47. (jeg) vil da sikkert have en
Mængde at fortælle dig . . men for Øje-
blikket synes jeg, at jeg er ganske blank.

og Leif trak blank mod hinanden. Grundtv. 40 KLars.Ix.114. Karl . . var langt den mest
Snorre.II.240. Becke.HB.37. *Man slængte
sit Gevær,

|
trak blank, ja brugte Næ-

veTne.Rørd.GK.90. jf.: Politiet trak blank
(0: benyttede stavene).BerlTid."hl905.M.3.
sp.2.

4) (poet.) som udstraaler lys; funklen-
de. *Histopipe funkle klart de blanke Stjer-

ner.PaLTf.T.i 7^. *Nattens Telt sig hæved
blankt og \yst.PalM.IV.297. *Saalænge .

.

I
Den blanke Sol opstaaer og åaler.Winth. 50

8S.4. Hans Øine bleve blaE3:e,
|
Fast bæ-

vede hansBarm.sa.irF.548. IIostr.SD.I.167.
staalblaa Guldsmedde blinkede blankt
gennem 'Lntten.JPJac.1.123. Hendes brune
Øjne fik en blank Gla.ns.Schand.TF.1.182.
Stuck.F0.147.

5) (foræld, ell. dial.) om personers ydre:
pyntet; pudset; fin at se til. uden blank
og inden krank.Mof/i.B^OS. (jf. Feilb.)

belæste, men det viste sig, at Henrik heUer
ikke var hel h\an\.IIjortø.K.30. Hun var
. . saa blank for Kundskaber, at hendes
danske Ven maatte lære hende at stave.

HBegtr.DF.IV.295.
8) ubedækket; blottet (jf. ty. blank; opr.

om draget sværd?); ^ i forb. som at have
esset blankt, ikke have andre kort i samme
farve. Blich.II.99. *Jeg de Sorte femte har,

I

Ruder Konge blank sogaT.Hostr.Int.49.

VortHj.IVl.64. Spillebog.(1900).5.

blank-, i ssgr. [iblar^g-] % de fleste til-

fælde af blank 3. -aal, en. .^ navn paa
aalen i yngledraqt; gaardaal. Krøyer. III.

622. Frem.DN.123. -brun, adj. Haaret .

.

laa som en blankbrun Ramme omkring
Hovedet.EErichs.SM.Sl. især om heste: C
Bernh.NF.II.132. Wied.S.19. -brænde, v.

i^ foretage blankbrænding af; paasætte ved
ordspr.: blanke møer, tit skidne søer (o: yi blankbrænding, den Guldopløsning, hvor-
hliver ofte urenlige som gifte koner). Mau.
6692. TroelsL.XII.113. || at staa blank.
1. staa for brudeskammelen. Moth.B208.
*(han) blank og børstet . . staaer

|
Hos

sin Hiert-elskte BTnå.Wadsk.99. jf. Feilb.

2. t tale offentligt (jf. bet. %). Moth.B208.

ved de blankbrænde Guldet (0: paa por-

celæn) i Meissen.Bergs.GF.II.160. -bræn-
dings, en. brænding, hvorved porcelæn

faar Jiøjglans efter glaseringen. Bergs. GF.
11.273. Ghrist.Kemi.134. -barste, en.d.s.s.

Blankebørste. MO.
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blanke, v. ['blart^'a] -ede. vhs. -ning.

{ænyd. d. s.; afl. af blank) 1) (til blank 1;

nu mest dial., jf. Feilb.) blanke op, blive

klar; Mare op. Moth. B209. Himlen var
blanket op i Zemth.Gjel.GL.448. sa.M.192.
det blankede . . op til en klar FrostEgeberg.
HS.59. 2) (til blank 3^ pudse blank; po-
lere; nu især om lædertøj. VSO. *Jeg
stræbte paa det bedste

|
At blanke Hjælm

og Skiolå.Grundtv.PS.V.63. en Soldat (stod)

og blankede StøvieY.Blich.III.428. *(han)
Bæltet blanker,

|
til dets Stene skyde Lyn.

Rich.II.S5. en med Vand blanket gammel,
sort Silkehat.Schand.F.261. Drachm.UB.46.
AKohl.MP.I.120.

II
stryge blank. Til at

blanke Mansketlinned bruges Jern med af-

rundede Kanter. ForfiTj .275.573. || blanke
op. 1. (nu 1. br. i rigsspr., jf. Feilb.) pynte
op. Moth.B209. 2. gøre blank igen. VSO.
||blankeguld,0 (med en agatstift) polere

guld, der er lagt flydende paa porcelæn, og
som er blevet mat ved brændingen. Bergs.GF.
11.118. 3) til blank 7, 3.1) blanke af,

(dagl.) fuldstændig berøve penge ell. ejendom,
især ved spil. Goldschm.I.420. der spilledes
forfærdeligt . . han og Baronen blev nok
ordentlig blankede sA.Schand.PB.242. And
Nx.PE.III.255. 0Bung.SS.123. || (han)
blankede mig af for den sidste Tiln-one.
HFEw.ChL.40. Nans.FB.156. 3.2) (skol.)

vise fuldstændig mangel paa kundskab om;
være blank i. fire (elever) efter hinanden
blankede den ptolemæiske læresætning.
Hjortø.TV.6.
Blanke-bemste, en. (af blanke 2)

børste til blankning af lædertøj (jf. Blank-
børste^. Haandgem.531. -kniv, en. (til

blank 3j \ hvinand (Clangula glaucion L.).

Kiærbøll.682. Sal.XVni.844. -kebbe, en.

hos kolonisterne i Grønland navn paa svart-
siden (Phoca groenlandica), inden den faar
de sorte sidepletter. Sal.III.107. -n-filten,
en. se Blankesten, -skind, et. (fagl.)
skind af blankekobben. Sal.III.107. VareL.'^

89. -sten, en. (f Blankensten. Schytte.

Polit.I.107). Jf fiskeslægt af sparidernes fa-
milie (Pagellus Cuv.). Krøyer.I.206. BøvP.
III.520.
Blanket, en. [blari'kæd] flt. -ter. 1)

(fra ty. blankett, afl. af blank; jf. Carte
blanche) uudfyldt ell. uunderskreven
formular til dokumenter af enhver art.

Moth.B209. da et Pas ikke kan blive til

uden 'B\diaket.Bagges.L.I.15. (i døren) stod
to Politibetjente, hvoraf den ene rakte ham
en trykt B\^\ik.GtBergs.FM.77 . Jeg vilde
gjerne telegraphere. — Værs'go' — Der
ligger jo Blanketterne. 6r/e^.GD.58. JVJens.
IM.116. Til trasserede Veksler plejer
man at benytte litograferede . . Blanketter.
Eage.Um. 2) (jf. eng. blank; (ved
fabrikation af mønter, knapper olgn.) rund
metalskive, der endnu ikke er præget ell.

har faaet sit endelige udseende. Sal.VIII.127.
VareL?89. Hannover.Tekn.176.
Bianke-tej, et. (af blanke 2) (nu 1.

br.) pudsetøj; pudseredskaber. Grundtv.SS.I.
626.
blank -graa, adj. skinnende graa.

*blankgraat Sta.Sil.Schand.O.II.249. -gren,
adj. skinnendegrøn.Busketter afblankgrønne
Oranger.Etlar.SB.16. -bat, en. hat af blank
voksdug. (en) Matros i Blankhat og Suse-
bukser. 7i?M«^.Z^^II.69. GJ -hed, en. Moth.
B209. *Frem lyser Huden i en voxhvid

10 Blankhed. Drac/im.DJ). 63. Schand. F. 139.

Byggens unge Blade havde en hel over-
naturlig Blankhed nu efter den megen
^torm.Aakj.VB.272.

\\ [7] denne rene Blank-
hed i filosofisk Kundskab hos den lærde
^tdiixå.Brandes.XIII.522. -hndet, adj.

[-ihu'Sa;^] sorte blankhudede Grise uden
børster.HCAnd.XI.165. -kogning, en.

[1] handlingen at koge blank. OpfB.WI.
68. -læder, et. læder, der benyttes til

20 overlæder i fodtøj og blankes m. blanksværte
(mods. Fedtlæder; j/". Børstelæder^. vixede
Blanklæders StøYler.CBernh.XI.13. Schand.
TF.I.64. VareL?89.
Blanko- ['blaiiko-] i ssgr. (f ell. jur.)

om dokumentet olgn., hvori en del af ind-

holdet (navnet, beløbets størrelse olgn.) sfaar

in blanco o: ikke er udfyldt ell. angivet;

deraf bl. a.: -accept, en. antagelse af en
veksel uden at acceptanten skylder beløbet.

30 -fuldmagt, en. underskreven fuldmagt med
aabne steder i teksten, som kan udfyldes af
den befuldmægtigede, -kredit, en. aaben, paa
personlig tillid grundet pengekredit uden sik-

kerhed, -køb, et, -salg, et. køb (salg) af va-
rer, som sælgeren ikke ejer ved forretningens
afslutning. Hag.I.506.
Blank-ovn, en. ovn til blankbræn-

ding af porcelæn. Bergs.GF.II.220. -po-
lering, en. (jf. blanktpoleret;. Wagn.

40 Tekn.548. -pndset, part. adj. TolderLF.
1.62. hans sorte, høje Hat skinnede saa
hl2inkpu.dset.Schand.8B.82. -pudsning,
en. handlingen at pudse blank \\ i^ slibning

m. fine slibepulvere. Hannover. Tekn. 350.
-skaldet, adj. som er skaldet og har en
blank hovedbund. Esm.I.214.
Blank-Skinneben,^ro^r. sel.Blak.
blank-sleben ,

part. adj. (jf. blankt-
s\.ehen).Hauch.II.309. CChristensen-Ordrup.

50 Trækfugle.(1905).130. -slibning, en. Opf
B.m.358. D&H. -slidt, adj. som er slidt

saaledes, at overfladen er blevet blank, en . .

blankslidt Saddel. Christmas. UT. 23. den
fremmedes blankslidte Sortefrakke.JBøWyA:.

GP.112. -sod, en. (fagl.) skinnende sod.

S&B. -sort, adj. skinnende sort. Gjel.B.142.

EErichs.S.ll. -sværte, en. sværte til puds-
ning af lædertøj. KancSkr.^/iol824. han
vilde have sine Støvler børstede med

60 Blanksværte, men Degnen vilde kun give
Fedtsværte.HCAnd. VII. 34. NMøll. H. 66.

-tjsere, en, (især ^) trætjære (der glinser

i friskstrøgen tilstand), (husene) glinsede
af Blanktjære fra Bindingsværket.JLndiV^x.
PE.II.82. -t-poleret, part. adj. Drachm.
KK.22. blanktpolerede Møhler. Christmas.

Rentrykt "/x 1920 50
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TIT.117. -trykning, en. ^ frembringelse

af en blank overflade ved en stærk gnidning,
der trykker ujævnheder ned. Hannover.Tekn.
349. -t-sleben, part. adj. d. s. s. blank-
sleben. Schand. TF. II. 194. -vaad, adj.

som er blank af væde. Husmurene vare
blankvaade. Schand.AE.251. Gjel.B.155.
Jørg.St.54. -vers, et. (efter eng. blank
verse ; æstets rimfrit, femfodet jambisk vers.

Brandes.VIlI.34. *Rim, Rim! De Blank-
Vers kan jeg ej toTåø\e.Drachm.DJ.1.80.
VilhAnd.PMu.I.176. -Toks, et. (nu 1. br.)

blanding af voks og terpentin m. m. til blank-
ning af fodtøj. MO. -erred, en. ^ be-

tegnelse for vandreørreden, naar den træklier

ud i saltvand og der mister de røde pletter.

Sal.XL360.
Blansket, en. se Blanchet.
Blarp, et. [blBrft] flt. d. s. (jy., jf Feilb.

1.94: blærp) let bølgende, lydelig bevæ-
gelse af en vædske, som slaar imod en bred,

kant olgn.; skvulp, (han) satte sine Spande
med et Blarp ned i GTViset.Aakj.PA.93.
blarpe, v. ['blBrfca] -ede. (jy., jf. Feilb.I.

94: blærpe) om vædske: slaa med en ikke
stærkt gennemtrængende, plaskende lyd
mod noget fast; skvulpe. Vandet blarpede
ned over de flammende Hedetørv.J.aAy.5.
8. smst.176.

I. Bias, en. se Blase.
II. t bias, adj. (fra ty. blass) bleg; gu-

sten (om ansigtsfarve), „bruges i daglig
Tale".7S0.

t Blasballer, pi. (fra ty. blasebalken)

^ Iskraatstillede planker mellem boven og
underfladen af sløjknæet til forhindring af
stærkt bølgeslag mod dettes fremspringende
underflade. Funch.Mar0.1.1.

Blase, en. ['bla-sa] (sj. Bias. [bla's] Pol.

^/iol908.4). fll. -r. (fra ty. blase) hudblære.
Smeden havde store Blaser i Ansigtet.
Drachm.YT.441. (at faa) f.Eks. ved Tryk
af en Støvle en Blase paa Foden.PoZ.^''/5

1914.8. ORung.(GadsMag.l908/09.617).
blasere, v. [bla'se'ra] -ede. (fra fr. bla-

ser) gøre ligegyldig og sløv, især over

for nydelser, fornøjelser olgn. Døden er den
Magt, der blaserer hele \eTåen.Hauch. VI.
170.

II
nu næsten kun i perf. part. blaseret

(ogs. blasertj brugt som adj. : som p. gr. af
overmættelse er ufølsom og sløv over for
nydelser, fornøjelser olgn.; som kun la-

der sig paavirke af meget stærke indtryk.
der malede sig et Udtryk af Alvor . . selv
paa disse blaserede . . Ansigter. TAowia.
AII.288. de blaserede Tvivl, man før har
næret om en saadan Eksistens'es (o: en
kunstners) Berettigelse. JLange. (Brandes.
XIV.489). det Liv, han i sin Ungdoms
naive Overmod havde betragtet med bla-
serte 0\ne.Tilsk.l918.IL196. jf: (den) af

Livslede, Vantro og Blaserthed forgif-
tede Menneskeiiieå.Kbh.^°/iol914.3.sp.3.
Blasfemi, en. [blasfeimi-] flt. -er. (gr.

h\a.sp]iev[iia.,bagtalé)gudsbespottelse.IIolb.
Ep.IV.489. Gud (kan), egentlig at tale, be-

skadiges ligesaa lidet ved blasphemie, som
ved anden menneskelig Ondskab.Zo/bcZJ.,
S.71. Grundtv.Udv.IV.413. Bagger.11.451.
hans bespottelige Vid . . faldt de lutherske
Gejstlige for Brystet som BlasfemLJEilen-
richs.MF.L280. blasfemisk, adj. [blas-
^te-misg]gudsbespottende. Grundtv.Uav.I.184.
det lyder næsten blasfemisk at kalde kon-
gen „jordens gud" I

10 Blåt, en. [blad] flt. -ter. (jy., jf Feilb.)

ubetydeligt stænk; lille byge. *nu har det
regnet i Korn og i Krat,

|
og Bonden i

Sjørup fik ogsaa en Blsit.Aakj.SE.35. L
blatte, V. [iblada] -ede. (jy.; jf. Feilb.)

kaste uforvarende ell. skødesløst. Han blat-
tede sin Jagttaske ned i Lyngen.Rørd.KK^
142.

II. blatte, V. [iblada] (fra ty. blatten>
d. s. s. blade 2.2. OrdbS.

20 Blausel, en. ['blau'sal] uden flt. (fra
ty. blausel; fagl.) blaafarve; smalte.
Moth.B199. VareL.^704.
blavre, v. ['blaura] -ede. (ænyd. blaffre^

oldn. blakra; j/. blaffe, blafre || nu især dial.,

jf. Feilb. Kværnd.) i) bevæge sig uroligt^
vifte (j/. blaffe 2); om luer: *Skinnet af
en Lue,

|
Som blavrer paa et synkefær-

digt Alter. Bredahl.1. 9. smst.VI.12. *(lam-
pens) Flamme blavred med urolig Hast.

30 PalM.VII.25. JakKnu.ML.166. *stirre jeg
vil i Ildens

|
blavrende røde Lner.SMich.

D.57.
II
om klæder. *0g det (o : en ung kvin-

des lin) blavrer afsted
| Imod Bondens^

Stald./PJac.DZ7.iS0. 2) "^ bræge (om ka-
melens røst). Moth.B210.
Ble, en. [ble-] flt. -er. (æda. ble, oldn..

blæja; besl. m. ty. blahe og Blaar; grund-
bet.: hvad der er lavet afblaargarn) 1) (nu
kun dial., jf. Feilb.) lagen, de døde leg-

40 ges i jorden i en ble (o: liglagen). Moth,
B210. jf.: *(at) graves ned i (Jordens
mørke Blee.IIolb.Metam.21. 2) firkantet
stykke linned, hvori spæde børns un-
derkrop svøbes. Moth.B210. Falst.178.

FrHorn.PM.66. *Rigdommen voxer i Ade-
lens BleeT.PAIIeib.US.578. *Saa (o: i skud-
dermudder) gaaer et Lagen tidt, end sige
liden Blee.Bagges.II.91. *(hans) Haab om
Lykke laa endnu i Bleen (o: var endnu

50 kun spædt). PalM.IV. 123. de smaa sorg-
løst pludrende Skabninger ejede ikke den
Ble, de 'væåede.Bergstedt.A.94. Den hyp-
pigste Aarsag til Barnets Skrigen er en
vaad Ble.FIngerslev.Barnepleje.(1904).20.

I. Bleg, en. [blai', højtid.: ble'q] uden

flt. (jf. 710. bleik, oldn. blik, blegeplads; til

III. blege) 1) handlingen at blege (tøj);

blegning. Tøiet er i Bleeg. At toe til

Bleegs. FS'O. Davids.KK.ll. paa Grønsvæ-
60 ret laa Lærred paa Bleg i lange , hvide

^tj^keT.JPJac.1.92. ||
gi. landboregel : *Kom-

mer Eg før Ask,
|
Gi'er Sommeren Vask;

[

Kommer Ask før Eg,
|
Gi'er Sommeren

Bleg (o: bliver tør). Frem.DN.319 (jf. Ask^.
2) om resultatet af blegningen: hvidhed
fremkaldt ved blegning. Tøiet har . . faaet
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en god Bleeg.VSO. Man regner 6 å 8 Dage
tU en god Bleg.VortEj.lV3.276. 3) tøj
(lærred), der er lagt til blegning. VSO. At
have en stor Bleg.MO. HCAnd.II.87. en
fin Em steg op over BlegenJ^PJac.1.93.
*nu er Blegen taget må.Rich.II.344. 4)
blegeplads; blegeri. Holb.KR.III.7. den
til Bomuldsfabriken hørende Bleg.ØrstBr.
1.16. Den Harlemer Bleg er en af de be-
rømteste i E\iTO-pa.Fruent.(1799).IV.333.
*Nu vil vi gaae paa Blegen med vort Lin-
tøi.Oehl.HS.244. Grundtv.SS.II.217. *Mit
Lærred skal tU Sommertid

|
Som Snee

paa Blegen s\mine.Winth.I.20. Gjel.M.81.
II. Bleg, en. se I. Blege.
III. Bleg, et. [blai'j ble'q] (egl. sa. ord

som I. Blik; jf. sv. (dial.) blek(e), no. blik
i sa. bet; dial., jf. IV. blege) vindstille;
havblik, i ganske stille Vejr, „naar der er
Bleg paa Fiorden''.Frem.DN.120. Havet
laa og bredte sig i Bleg langt ud; som
en mægtig soldrukken Skønhed laa det
og blundede under 'Lyset.AndNx.BN.137.
jf.Feilb.I.86.IV.44. Thorsen. samtEsp.28.

IV. bleg, adj. [blai'j højtid. : ble-'qt bleg.
Høysg.AG.143. (foræld, sj. blegen (egl. gi.

akk. m.). 0ehl.ÉG.220. Boye.FS.IV.132).
(æda. blek, oldn. bleikr, ty. bleich; grund-
bet.: lys, skinnende; besl. m. Blik)

1) hvis farve ikke er kraftig, men
falder i det hvidlige. *De Lys, jeg saa'

lege,
I

Nu blaa, og nu h\ege.Grundtv.PS.
V.187. *Aftenrøden,

|
Hvis blege Skjær

erindrer mig om I)øåen.Heib.Poet.I.181.
*Sparsomt i Norden vi Blomster finde,

|

Farven er bleg kun og svag deres Duft.
Hostr.SpT.I.l. Faders gamle Regnskabs-
bøger med en bleg S^itt.Bang.L.210. at

male med blege farver
| || som har et mat

skin. *Naar Nattens Lys blev blegt og
Skyen gik iovh\.Ew.(1914).I.146. *Saa . .

dæmrende en Lund . .
|
Hvor blegere den

blege Straale \Aegnev.0ehl.XXIV.31. *Maa-
nen er dunkel og Solen er bleg

|
Paa

Heden i Vinter og Yind.Hauch.SD.1.88.
Schand.PB.268.

||
farveløs. *(du) Medynk

over mig med blege Taarer har.Falst.Ovid.
61. *min Finger lister ned

|
Den blege

Hør af 'RoWen.Winth.1.19.
2) om den farve, som (ansigts)huden

faar, naar blodet forlader den, især
ved sygdom ell. sindsbevægelse. *Een bleeg
og maver M.and.Holb.Paars.269. Billedet
seer bleegt ud, og haver Skikkelse af et
sygt Menneske.sa.Iferod.-86i. *Men jeg, som
bleg er fød,

|
Jeg kan foruden Rødme . .

|

Fortælle sligt og meer.17ess.508. *Han
stormer frem iblinde:

|
Det er den blege

T)ød\Ing.BSE.YII.179. (han) saa sin unge
Kollega blive bleg af liaTme.Schand.j^.
84. Paavirkningen af Hjertet ved Sinds-
bevægelse (kan) betinge, at der kun føres
lidt Blod til Hovedet . . inan bliver som
bekendt „bleg af Frygt''. OBloch.D.U.147. i

sammenligninger: *Hun blev saa bleg af
Angest, som et Lig.Bagges.Ungd.1.226.

JPJac.II.337. *Hvi bliver du bleg og
sort som Jord en. Oehl.L.1.44. han blev
bleg som et lagen

\ || blive baade rød
og bleg, skifte hastigt farve paa gr. af
sindsbevægelse. Moth.B211. VSO. Du ryster,
du bliver rød og hleg.Heib.Poet.V1.308.

II
bleg om næsen, (dagl.) af et sygeligt

ell. forskrækketudseende. Moth.B211. Rantzau,
D.Nr.l5. ogs.: *Du er saa bleg omNæb-

10 het.Winth.HF.123 (jf. blegnæbbet;. || ble-
ge ansigter {efter eng. the pale faces)
hvide; europæere (især: mods. Indianere^.
*Blege Ansigt, hvide Broder!

|
Du, som i

en Røg-Kano
|
Sejled over Saltvandssøen.

Drachm. 1. 365. StenDrewsen.De sorte Børn.
(1909).30. II

(nu 1. br.) i nedsættende udtr.

*Dit blege Aiskvim.0ehl.A.116. *du gamle
blege Snyder.sms^.i^O. *Da løfted han med
Kraft sin dybe Røst;

|
Tidt blege Synder

20 havde den tornummet.Boye.PS.IV. 132.
\\

(sj.) om hvad der gør bleg. den blege syge,
bkgsot. Moth.B211. *Ei var de trinde Barne-
kinder røde;

|
Det var, som havde blegen

Sorg dem mait.Boye.PS.lV.132.

3) (sj.) overf: mat; kraftesløs. *Blegt
som et Liig var Livets Ord.Grundtv.SS.IL
396. (stemmen klikker) og bliver borte i et
blegt Sxik.SophClauss.L.202. Han gjorde
alt, hvad Faderen vUde, men paa en un-

30 derlig bleg Maade.Stuck.III.265.

4) {efter Zaf. pallidus; kun bibl.) f gul-
lig, en bleeg (1819: lysegul; 1907: grøn-
gul) }iest.Aab.6.8(Chr.VI).

bleg-, i ssgr., [iblai-, højtid.: 'ble'q-] i

de fleste tilfælde af IV. bleg (især i bet. 1).

-agtig, adj. (nu 1. br.) som falder i det

blege; noget bleg. Moth.B211. VSO. -blaa
ell. (sj.) blegtblaa, adj. svagt blaafarvet;
lyseblaa. Moth.B212. HaveD.(1762).3. En-

40 kelte Stjerner glimtede mat paa den bleg-
blaae liimmel.Blich.(1846).I.58. en bleg-
blaa Flamme lyste udenfor Vinduerne (o:

om et lyn). Goldschm.II.171. Bogan.II.lOl.
den Syge faar et aparte blegblaat \Jd-
seende.OBloch.D.^I.114. -brun, adj. svagt
brunfarvet; lysebrun. Moth.B212. blegbrune
Marker uden et Gr^esstraa.JPJac. 11.391.
-dam, en. [I] d. s. s. Blegeplads-PAlTeifc,
US.288. En Klædekurv! som ..Folk brin-

50 ger Tøi ud paa Blegdammen i.OehLPSkr.
1.49. Gylb.IV.88. Kidde.H.130. jf: Jeg op-
søgte de eensomme Steder, og mine brune
Kinder lagde Sorgen paa Blegdammen.
Oehl.VI.6. heraf: Blegdamsvej en, navn
paa en gade i København.

I. Blege, en. ['ble-qa] (BUg.Moth.B215.
Fedders.FF.145. Sal.X.252). flt. -r. {ænvd.
d. s., no. blika, bleikja, løjert, oht. bleihha,
besl. m. mnt. blei(g), bleger, ty. bleihe, eng.

60 blay) Jf ung brasen; flire (Abramis blicca

Bl). Krøyer.III.389. BMøll.DyL.III.147

.

SaUIlI.399.
II. Blege, en. [ible-q8] flt. -r. {ænyd.

d. s., oldn. bleikja) 1) f kridt. Moth.B213.
2) (nu især dial. (Feilb.); jf. stednavne som
Blegvadgaard, Blegina, Blekinge kalk-

50*
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sten; kalkjord. GForchh.DG.79. I Blege-
kridt er der ofte mange Revner, og løsere

Partier veksle med fastere Klumper, saa-

kaldte „Bleger"; de anvendes til Kalk-
brænding. -Sai. X.1029. TJss.DanmGeoU107.
et af kantsatte, tynde Kridtbleger afgræn-
set , . Gravrum (fra bronzealderen) med en
Brolægning . . af større Bleger.-BerZTid.^'^/s

1919.Aft.4.sp.3.

213. V80. -jord, en. T finmalet gips, der
anvendes som fyldstof i papirfabrikationen.
VareL.^484. -kalk, en. (fagl.) klorkalk.

Thiele.Breve.179. VareL.^416. -kone, en.
(nu 1. br.) kone, der driver et blegeri. vAph.
(1759). MO. -kridt, et. (dannet af GForchh.
til II. Blege; geol.) kridtdannelse fra kridt-

periodens sidste del; blød gullig kalksten. G
Forchh.DG.79. Uss.DanmGeoUlOS. Landm

III. blege, V. [iblaia, højtid.: ible-qa] -ede. lo B.I.52. -mand, en. (nu 1. br.) mand, der
vbs. -ning (s. d.). (glda. d. s., oldn. bleikja,

ty. bleichen, eng. bleach) 1) (jf. IV. bleg
1) gøre (noget) hvidt ell. mat af farve; gøre
bleg. *end Sorgen ei bleger vort Haar.
FGuldb.1.293. *Gaaer han i Solen nogen
Tid,

I

Saa bleger den ham sagtens hvid.
Oehl.F.97. *Sorgens store Aar . .

|
Bleger

alle Rosenkinder. Gi'undtv.PS.VII.13. *gam-
le Skrifter, blegede

|
Af Regn og af Slud.

Ilauch.SD.1.52. *Naar Solen staaer i Løvens 20 et.^fagl.) d. s. s.

Tegn,
i
Og Hede Græsset hlegev.Bødt.60.

CKMolb.Dante.II.81. hendes smukke, gul-
lige Teint var bleget. Schand.VV. 296. jf.:
Nette om end noget blegede Ansigtstræk.
KLars.KÆ.42. || G) (overf.) svække (min-
det om noget); fordunkle. *Dog skal ei

Roser og sølvblaa Luft . .
|
Blege (o: i

erindringen) det nordiske Lands Diser.
Oehl.L.1.247. et aldrig bleget Minåe.Mimi

driver et blegeri (jf. Blegmand^. Moth.B213.
IIrz.XIV.3. Blaum.8k.231. ingen Blege-
mand (Chr.VI: blegere; 1819: Farver) paa
Jorden kan gøre Klæder saa hvide.ilfarc.

9.3(1907). -middel, et. OpfB.'VI.426.
-pladis, en. plads, hvor lærred ell. vaske-
tøj bleges. CBernh.I.194. *Engen er (0: for
filistre) kun Blegeplads,

| og Skoven er kun
Brænde.Bich.1.4. Pont.DB.1.87. -pnlver,

kalk. Sal.X.638.

Bleger, en. (f Blegere, se u. Blege-
mand^. flt. -e. {ænyd. d.s.; af III. blege; nu
1. br.) blegmand. 2Kg.l8.17. VSO. MO.
Blegeri, et. [blaie-, bleqairi'] flt. -er.

(ænyd. d. s.; af III. blege) virksomheden at

blege tøj og (især) stedet, hvor den drives.

VSO. Ørst.Br.I.18. OpfB.WI.429. f Ble-
gerske, en. flt. -r. kvinde, der bleger tøj.

Var jeg et Stykke Lærred . . da vilde
Dorph.NaarMoerfortæller.(1902).16. \\ især 30 jeg ikke takke Syersken saameget, som
om at give noget en hvid farve ved at ud
sætte det for sollys ell. ved at anvende
kemiske midler. Moth.B213. IIøysg.S.113.

det fine Væv, som man siger, at Elver-
pigerne forfærdige og blege i Maaneskin.
Gylb.1.302. Naar et Stykke Linned var
vævet, skulde det bleges, inden det blev
syet.AarbFrborg.1918.65. Blegende Kemi-
kalier som Ammoniakvand, Blegevand og

Blegersken.-Ba^r^res.i) V.XI.21.

t Blege-syge, en. blegsot. Moth.B213.
-tid, en. aarstid, som er bekvem til blegning

af tøj. VSO. MO. -toj, et. VSO. Holst.III.39.

*I)en sidste Snee i Stykker smaa
|
som Ble-

getøj paa Engen laa. Rich.II.344. Drachm.
8TL.32. -vand, et. kloropløsning, der bru-
ges til blegning ell. til vask af plettet tøj (jf.
Blegvand;. Bøgh.JT.483. VareL.HW. Const.

Syresalt (til rensning af gamle bøger). Bi- 40 Kogeb.320. -vejr, et. vejr, som er bekvemt
bliotH.^486.

||
(gart.) gøre planiestængler

bløde og skøre ved at udelukke lyset, at blege
selleri

\ || bleges, (nu 1. br.) blive bleg;

miste sin farve, at bleges af soTg.Moth.B
213. *Hvad ægte Farve bær, det bleges
ei i Yasken.0ehl.XIII.365. *Hun blegedes
og talmeå.Winth.HF.3S. 2) (sj.) intr.: mi-
ste sin farve; overf. (om minde olgn.):

tabe sig. hint IBarndomsbillede (begyndte)

til blegning af tøj. VSO. MO.
||

„det
Blegetiden indfaldende Veirligt". FSO.
bleg-fed, adj. som er fedladen og til-

lige har en bleg, usund hudfarve; især om
ansigtet, blegfede Kvader. CBernh.III.95.
EBrand.Bes.18. Købmændene var ikke
blegfede Kontormennesker, men kraftige
YTi\nitsmddnd.VVed.BB.182. GJ -fedme,
en. (jf. -led), deres grumsede Hud eller

efterhaanden mere og mere at blege af. 50 Blegfedme var sikre Tegn paa deres
Bahb.E.1.275. Man maa . . mindst af alt

tro paa, at de her (0: ved dødsfaldet) saa
deltagende, gudhengivne Frænder var de
samme ved Arveskiftet. I den korte Mel-
lemtid blegede i Reglen det overflødige
hort.TroelsL.XIV.87.

IV. t blege, V. (af III. Bleg) frembringe
havblik, dæmpe bølgegang ved at komme olie

olgn. paa vandet. „Høres undertiden blant
vore Søfolk og Fiskere". FSO.
Blege-, i ssgr., i de fleste tilfælde af III.

blege 1. -dam, en. (1. br.) d. s. s. Blegdam.
Moth.B213. Holb.DH.III.157. MO. -folk,
pi. (nu 1. br.) personer, der driver et blegeri.

Moth.B213. Laugs-Artikler.^yil753.§6. -ha-
ve, en. (nu sj.) d. s. s. Bleghave. Moth.B

'Usvindhed.IPMuller.MitSystem.(40pl.l904).
16. -fis, en. (sv. dial. blekfis, no. bleikfis(t),

nt. bleekfUst; jf. jy. fynsk blegfiset, bomh.
blåjfysijng og oldn. fisbleikr, no. fisbleik,

opr.: bleg, fordi ellefolk har blæst paa en(?);

jf. Askefis; viilg.) person m. sygelig, bleg

ansigtsfarve; blegnæb. VSO. MDL. S&B.
Feilb. -graa, adj. svagt graafarvet ; lyse-

graa. bleggraae Katieøme.Oehl.A(3r.l30.

60 Blich.II.500. FOAndersen.EnsommeFyre.
(1888).131. -gron, adj. svagt grønfarvet;

lysegrøn. Moth.B212. Goldschm.VT.15.37.
Græsset . . laa bleggrønt i Morgensolen.
Schand.SB.47. -gul, adj. svoMt gulfarvet;
lysegul. Moth.B212. FGuldb.11.255. *Maa-
nen smiilte

|
Blegguul paa de sorte Bøge.
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Oehl.XXIY.62. -have, en. [I] (jy.) ind-

hegnet blegeplads (jf. Blegehave). Bregend.

HB.148. -hed, en. den egenskab at være

bleg; bleg farve, alle Ansigter ere om-
skiftede tilBleghed.Jer.30.6. DødensBleeg-
hed skiuler nu det Aa.sigt.Basth.Tale.(1782).
53. *Fortrydelsens dødelige Bleghed

|

Farver den nysblussende Kind.OehLHelge.
(1814).175. *Alvor paa hans Pande | Og
Bleghed paa hans Kind

|
Neddæmped

deres G\?eåe.Wmth.HF.209. den ejen-

dommelige skjønne Bleghed, som man
ser paa ældre, italienske Madonnabilleder.
Goldschni.IV.140. -hvid, adj. *det bleg-
hvide Maa.n.eskm.Oehl.Oberon.4.3. Grundtv.
PS.VI.296. -hvidt, et. {omdann. af ty.

bleiweiss) hvidt farvestof bestaaende af bly-

karbonat og blyhydroksyd ; bly hvidt. Moth.
B212. Holb.Staat.540. Panum.78. l\Ble g

-

hvidtsaU e.Apot.(1791).26. -kindet, adj.

(1. br.) *Frem ledte man da den unge
Brud,

I

Blegkindet og mat af Øiet. WinF/i.

IV.175. -laden, adj. noget bleg. Moth.B212.
Pont.M.63. Hjortø.F.62.

t bleg^lig, adj. d. s. s. blegladen. VSO.
Frank.SD.153.
Bleg-mand, en. [I] d. s. s. Blegemand.

Forordn.''Viol701.II. 6.§1. Schand. SD.85.
Rist.FT.181.
Bleg;n, en. [blai'w] Co^fs. Blegne ['blaina];

nu kun dial.: Blæne. Moth.B214f. HesteL.
(1703).A5^. Feilb. Esp.416). flt. -er [iblai-

nor] (cenyd. blegner (flt.), blæn, blen(e),

fsv. blena, nt. bleien, oeng. blegen, holl.

blein; besl. m.sv. blemma, Zaf. flemina, ^Z.,

bylder; jf. III. blegne) ophøjet ell. vædske-
fyldt plet paa huden; lille vable (vesi-

cula). en Blegn (Chr.VI: blegne), som
blomstrer paa iinden.3Mos.l3.39. Huuden
blev mig af Varmen . . fuld med Blægner
og YaMer.Robinson.1.208. Inden Aaret
gik om, fik Forvalteren yderst paa sin

meeneedige Tunge en Blegn.EPont.Men.
III.449. *Den spæde Fod, som følte man-

fen B\egn.0ehl.I)igtn.I.34. *de trætte hæn-
er fik blegn og hvde.NMøll.E.54. Egent-

lige Brandsaar var der ikke, kun store

Blæner.FrPoulsen.R.108. Panum.326.
I. Blegne, en. se Blegn.

^

II. O blegne, v. ['blaina] blegner. Søysg.
AG.143. -ede. (ænyd. d. s., oldn. blikna, afl.

af IV. bleg; i glda. bruges især falne, falme,
se falme)

1) miste sin farve ell. glans. *Mit
Bleck ey smitte vil, saa (o: saadan) bleg-
ner det af GTa.ad.JSolb.Paars.246. Falst.

Ovid.68. *aldrig saasnart monne Solen
opgaae, |

Strax . . blegner hver Stierne.

Rahb.PoetF.I.178. *Maanen blegned og i

Vesten •veg.Blich.D.1.35. *Jeg stirrede op
i den blegnende LvLit.Drachm.SH.150. de
gamle Figurers Guldtraad blegner mat
ud (ved at lyset falder ind).Schand.UM.120.

a(overf.) tabe sig; svinde bort. *I Fald
u blegner (o: dør), vil dit Navn

|
Dog

ikke med dig hlegne.0ehl.BL.82. Hendes

Ungdomsskiønhed er blegnet. MO. Drøm-
men om Bedrifter reent var blegnetPa^lf,
(MO.). Kjærligheden kan blegne, Ven-
skabet 'kiø\nes.FruHeib.EtLiv.II.91.

||
(om

lyd; sj.) Bag ham blegnede Lyden af
Plejlenes Slag.Jør^.ir.506.

|i
blegne for

noget, blive til intet i sammenligning m. no-
get andet. Onkels gamle Lybæk-Tur bleg-
nede aldeles for denne nye Hamborg-Rejse.

10 Goldschm.Il.87.

2) blive bleg i ansigtet af sygdom ell.

sindsbevægelse. Jakob skal nu ikke mere
beskæmmes, og hans Ansigt skal nu ikke
mere h\egne.Es.29.22. *Jens Raadmand
over sligt man gandske saae at blegne.
Holb.Paars.312. *Ilde han (o: grev Gert)
tured og værre det tegned,

|
Kvinderne

bæved, og Børnene hlegned.Grundtv.PS.
VI.236. Alle Tilhørerne blegnede af

20 Skræk og BaTme.Blich.(1846).IV.44. *Hvis
jeg blegnet har,

|
Var det ei af Feighed.

Heib.Poet.IV.143. *I Verdens Trængsler
blegnet er min'Kind.smst.1.474. *(hun)h\eg-
net til Jorden sanls..Winth.IV.213. \\ om dø-

dens bleghed. *I Graven der blegner den rø-
deste Kmd.Rahb.PoetF.L204. *Blegnet er
saa mangen Kind,

|
færre er de Faa.Ploug.

1.104.
II

(poet.) dø. *Hvad bliver Asa-
Bragi,

|
Naar Baldur h\egner?Oehl.IILl97.

30 *Den som seer Alfer dandse, blegner snart
(Oehl.HS.199 : døer om\ort'nd).Oehl.(1841).
11.56. *alt, hvad som blegned, opblomstrer
paa ny.Grundtv.SS.IV.322. *En liden Stund
1 1 Rosens Lund

|
Vi rødme kun og blegne.

smst.387. *Hvor mangen Kæmpe har bleg-
net iblandt dine Yiø\e?Blich.D.ULl9.

3) (sj.) gøre bleg. *Nu blegner Sorgen
mine Ylnder.Bredahl.H.127. CKMolb.SD.
72. Stormen i hendes Indre blegnede

40 hendes Kinder.Etlar.F.71. det blaa (lys}

blegnede Kindernes . . B,vindmg.LBruun,
BS.IIL41.

III. blegne, v. ['blaina] -ede. (af Blegn;
SI.) blive til en blegn; hæve sig. røde . .

Pletter, som senere blegne i M.idten.Landm
B.II.374.

II
blegnet, besat m. blegner ell.

vabler, (planten er) blægnet, vablet (pa-
pulosus), besat med \a\Aer.Drejer.Bot
Term.169.

50 Blegning, en. flt. -er. (vbs. til III.

blege) 1) handlingen at blege. I.l) om tøj

olgn. VSO. Hallager.100. SalJILll3. 1.2)

(gart.) om køkkenurter. Gul (bladselleri)

selvblegende, fordrer mindre Blegning.
HavebrL.^714. 2) saa meget (tøj), som ble-

ges paa een gang. VSO. 3) (nu næppe br.)

hvad der gør bleg. 'Synden den lede, vor
Ansigtes Blegning.JBrors.^80.

Bleg-næb, en, et. (dagl.) blegt menneske.

60 Gadeordb.Hie. Drachm.M.169. -næbbet,
adj. (dagl.) bleg i ansigtet; af et sygeligt

udseende. Grundtv.Snorre.IL351. hun er
Udt blegnæbbet ihlaiidtIng.EM.L10. *„Du
ser helt blegnæbet ud." — „ . . jeg er fa-

stende xdag.'*Drachm.FÆ.15L Baud.G.219.
-næse, en. (dagl; sj.) blegnæb. Goldschm.
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IV.2 73. -persille, en, (gart; 1. br.) ble-

get persille (jf. -selleriJ.TBothe.LysskyPlante-

kulturer.(1881).4?. -plads, en. [1] d. s. s.

Blegeplads. Winth.VI.257. -rad, adj.

af en rød farve, som falder i det hvidlige.

Moth.B212. Ew.11.178. *en blegrød,
| Guld-

randet Sky i Yest.Winth.HF.248. Bønne-
lycke.Sp.276. Schand.SD.180. -salt, et. (af
llI. blege; kern.) salt af klorundersyrling,
som bruges til blegning. Sal.III.115. -sel-
leri, en. (gart., kog.) bleget bladselleri (jf.
Bladselleri)'. HavebrL?86. jf 715. (overf.:)

en lille, tyk, behaaret Tysker . . fulgt af

Konen . . og flankeret af to lange Bleg-
sellerier af Døtre, der har Spilleknyster paa
Haandleddene. KnudPouls.B.134. -soda,
en. (af III. blege^ blanding af soda og
klornatron. VareL.-90. -sot, en. sygdom
hos mennesker (især unge kvinder), som bl. a.

viser sig ved stærk bleghed og især har
sin aarsag i formindskelse af de røde
blodlegemers farvekraft (jf. Blege-
syge); chlorosis. MO. LudvBrand.IS.il.
360. „Blodfattigdom" er for Publikum
mest kendt som B\egsot.OBloch.D.^I.94.

jf: *Blegsotsfrøkner med en sart For-
døj else.ScAand.SD.xxr.

II (overf.) Naturens
Blod og Civilisationens Blegsot.JPJac.IJ.
102.

II
(vet.) navn paa forsk, sygdomme hos

drøvtyggerne. SaUIII.401.
||

(bot.) sygelig

mangel af bladgrønt hos planter. Warm.
Bot.353. HavebrL.'^87. bleg:sottij»:, adj.

{-|So'ti] 1) som lider af blegsot. Hørup.I.185.
Bang.L.209. ArnMøll.Sundhedsl.395. || om
planter: lange, blegsotige Rørplanter. Tried.

Kna.5. 2) O (overf.) mat; kraftesløs. Inge-
manns blegsottige Aandelighed.Srawdes.I.
457. Bleg^-tej, et. [I] Y groft lærred, der
enten raat ell. halvbleget bruges som paklær-
red ell. som underlag ved græsblegning af fine
tøjer. VareL.^90. -vand, et. [I] d. s. s. Ble-
gevand. Ploug.IL212.
Blende, en. ['blænal {fra ty. blende;

afl. af blenden, se blænde) 1) \ forblin-
delse, (overf.:) *Hvad jeg kun med Hier-
tet saae

|
I en halv Oplysnings Blende,

Bagges.lII.245. 2) gi. bjergmandsnavn paa
mineral m. metallisk glans, som ikke
indeholder metal. vAph.Chym.I.171. VSO.*lær
at kjende I Det ædle Metal fra Blende.Bec&e.
GIsD.90.

Il
(mineral.): den vigtigste af zink-

malmene; zinkblende; svovlzink. Varel?
90. Sal.III.118.

blendere, v. [blæn'de're] -ede. vbs.

-ing (s. d.). (efter fr. blinder; opr. ty.; jf.
blænde) Jji forsyne m. et værn af risknip-

per, sandsække olgn. ell. m. en overbygning
af tømmer og jord. Skydeskaar, der vare
blenderede for Fienåen.Holst.V.286. Kæl-
dervinduerne maa omhyggeligt blenderes.
Feltarb.l9. Ved Rendsborg Chaussee var
der anlagt . . et blenderet Batteri til 2
"Kanonev. NPJensen.Krigenl848—50.(1898).
S90. Blendering:, en. flt. -er. !) Ja; vbs.

til blendere; især konkr.: risknipper, sand-
sække osv., hvormed skydeskaar olgn. er til-

stoppet; overbygning af tømmer og jord
til dækning for skyts; et bag en jordvold
ell. mur indbygget opholdsrum for mand-
skabet; skudsikkert rum. Sal.III.119.
MilTidsskr.1904.395. 2) {for Blænding; sj)

plade m. cirkelrund aabning anbragt i et

optisk instrument; blænder. OpfB.^III.272.
Bles, en. se Blis.

blessere, v. [blæ'se'ra] -ede. {fra fr.

10 blesser; nu 1. br.) saare. (især i perf. part).
Jeg er glad ved, at jeg er blessered, og
kand icke bruges meere i Krigen.Éolb.
Tyb.V.7. Lieutenant G. Boll blev dødelig
blesseret paa denne Retirade (o: iilhage-

tog).JJPaludan.Er.l61. Heib.Poet.1.85. Let
lidt varligt paa ham. Manne ! Han er svært
hlesseret.Bergs.BR.236. Blessnre, en.
[blæisyra] flt. -r. {fra fr. blessure; nu 1. br.)

saar. Eders berømmeUge Blessurer vi-

20 ser, at I ere alle erfarne Mænå.Holb.Pern.
II. 7. sa.llJ.1.5. Hun . . har formodenlig
været vant til, at Manden ofte kom hiem
med Buler og 'B\ess\ivev.Oehl.Er.lI.176.

blev, blevet, præt. og part. af blive.

Bli, se I. Bly. Bliant, se Blyant.
blid, adj. [bli'9; i ssgr. ibli(")9-] intk. og

adv. -t [hlid]
|| foræld, poet.: bliden (egl.

gl.akk.m.). Zetlitz.BS.il. Hrz.VI.37. jf. flt.

\ blidne. Bagges.IV.124. — adv. -e. Salm
30 Hus.581.1. Heib.Poet.VIII.13. {æda. bli|)ær,

oldn. bli3r, osax. blidi, klar, glad, got. blei|)s,

naadig, mild; grundbet.: lys, skinnende; bet.

2, der er olm. i glda., skyldes indflydelse fra
nt.; nu næsten kun poet. ell. højtid., undt. i

udtr. som se med blide øjne paa, tage
blidt paa, se u. 1.2 og 4.1 ; jf. ogs. Feilb.)

1) som er let at komme til rette med; med-
gørlig; eftergivende; mild; venlig (jf.
bet. 4:). 1.1) *(degnen) da saa herlig Sang,

40 at Fogden mild og bliid
|
Sig stillede mod

ham.Holb.Paars.39. hendes blide Væsen.
FrSneed.1.457. Bahb.PoetF.1.59. *Her hvi-
ler Adam Homo med den blide Aand.
PalM.V.354. Det kunde jo være, at jeg
kunde tale ham til Rette, sagde Fru K.,

blid som. en Due.CarlSør.S.II.98. taleren
var ikke blid mod forslaget (o: kritiserede

det skarpt)
\ jf VilhAnd.FM.255 1| ikke længer

vred; formildet. *da hun vidsket ham et

50 Ord i Øret ind,
|
Da blef han bliid igien.

Holb.Paars.261. sa.HAmb.III.2. (muserne)
giøre hans Alvorlighed hlidJacobi.Luxd.23.

II
velvillig; naadig. *Herren er os blid.

SalmHus.61.1. 1.2) om hvad der tyder paa
blidhed hos en person. *Der (o: i guds rige)

vi . .
I

Skulle se Guds Aasyn blid. Salm
Hj.102.3. *Vellyst tidt paa blidne Kin-
der (ci : den medfølendes kinder)

\
I den stil-

le Taare i\øå.Bagges.IV.124. *Min Vrede
60 nedslog hendes blide Røst,

|
Som Lyn-

straalen Egestubben.Wm^^./7.45, hanser
ikke med blide øjne paa den slags men-
nesker (o: er streng i sin bedømmelse af
dem)

i

Kaper. jf. : Der er ikke taget med
blide Hænder paa ham (o: ved dommen
over en falskner). EkstrdbU^liil91é.3.sp.3,
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1.3) (om skæbnen) gunstig. *Lykken var
mig \)\iå.Winth.VI.246. skæbnen har ikke
været ham blid

j 1.4) (om vinden; poet.)

føjelig, (de) naaede Jylland med blide-

ste BøT.Grundtv.Saxo.III.191. *Saa løfted'

han sit Anker,
|
Saa fik han bliden Bør.

Srz.VI.37. 1.5) (om andre ting) lys; ven-
lig; behagelig. *I Naadens blide Egn.
Brors.5. Ungdoms blide Dage.FSO. Bli-

dere Udsigter aabnede sig.Engelst.Nat.191.

*Da var mine Kaar saa blide |
Som min

Guds, der alting Yeeå.Grundtv.SS.III.378.
*0m favre Blomstereng staae Lunde blide.

Boye.PS.IV.151. (guds) blide Evangelium.
Anordn.^U1817.

||
(om lys) som har et mildt

skin. Den blide Sol. VSO. *Naar den
Stjærne lys og blid

|
Sig lod se ved Mid-

nats Tid. Grundtv.SS.III.l 06. 1 .6) (sj.) jævn

;

afrundet. *ingeii dristig Haand har rørt
|

ved Brystets blide Høje (o: om en ung
pige). AaBerntsen.D.42. jf. ogs. Feilb. (i bet.

„blød")'

2) t munter; glad. Moth.B319.
3) (om vejret) ikke kold; mild; behagelig.

de brækkede op i de blideste Sommer-
maaneder, og . . de komme tilbage før
Vinteren nærmede sig.Mall.SgH.395. *Nu
har vi Sommer skær og hliå.Gh-undtv.SS.

III.314. *Luften er bleg og blid
|
efter

Dagens Regn.AaBerntsen.D.80. jf: *Han
(o: gud) rammer nok den rette Tiid,

|
Da

Himlen den skal blive bliid:
|
Jeg tør

maaskee
|
Vel faae at see

| Min Vinter
blive til en Vaar

|
I Aa.r.Stub.70.

4) adv. 4.1) paa en mild og venlig
maade. *naar Barnet græder

|
Og ind-

dysses blidt ved Vuggesang.Grwnafv.PS.
VI.580. 'Den Herre saae saa blide |

Paa
AiideTS.neib.Poet.VIII.13. *(jeg) greb om
en Kvindes

|
velskabte Liv, I hun bøjed

sig blidt
I

som for Blæsten et Siv.AaBemt-
sen.D.56. (N. N. tager ikke) særlig blidt .

.

Saa den danske Folkerepræsentation. For<
iand.^'^/i2l914.3.sp.3. 4.2) paa en behage-

lig maade. *De Fugle de sjunge saa
h^de.SalmHus.581.1. *alt, hvad Herren
kalder sit,

|
Maa slumre sødt og vaagne

blidt. Grundtv.SS.III.314.
I. Blide, subst. ['bli'Qs] uden flt. (glda.

blidæ, oldn. bli9a; af blid) 1) (foræld, poet.)

blidhed; mildhed; venlighed; sagtmodighed.
*(kvinden skabtes) TU med Blide | Bly at

staa ved Mandens Siåe.Grundtv.SS.IV.343.
*(han) bar med Blide Korsets Skam.sms<.
III.453. sa.PS.I.174. ThorLa.P.12.25. *Gud,
vær i nåde

|
os aUe nær,

| . . og led med
blide

I
os til den stad,

|
hvor Krist den

hvide
I

gør sjælen g[.2Lå.\NordslesvigskSøn-

dagsblad.^'liol918.328.sp.2. 2) (nu kun dial,

jf Feilb.) mildt vejr (jf blid 3;. Moth.
B219. *(et land) Navnkundigt vide

| For
Lun og BMåe.Grundtv.PS.VI.298.

IL Blide, en. ['bli-Qa] flt. -r. {glda. d. s.,

oldn. bliQa; fra mnt. blide, mlat.hMåa, opr.
gr.; foræld^ kastemaskine; maskin-
slynge, hvormed der slyngedes sten ell. brænd-

bare sager mod fjenden. *som en Blide,
naar med Fald denMuure traer.Falst.Ovid.

8. Kaalund.SD.123. Aarb.1867.103. hanbe-
leirede Helligdommen mange Dage, og
brugte dertU Volde og Stormredskaber
og Blider til at udslynge Ild og Stene
(Chr.VI: fyyr-bolder, og steenskud^JMafcfc.
6.51. en stor Murbrokke, som de danskes
Blider havde revet løs.LBruun.A.1.347.

10 in. blide, v. ['bli-Qa] -ede. {glda. d. s.,

oldn. bliSa; af blid) t) f gøre mild ell.

glad; ogs.: se mild ud. Moth.B219. 2)
pass. blides, (nu 1. br.) blive mildere. Moth.
B219. Vinteren begynder at blides. 7/SO.
MO.
Blide-kast, et. [II] (foræld.) DFU.

nr.28.103. *Med Bueskud og Blidekast.
Grundtv.PS.V.403. Ing.KE.1.202.
Blidel, subst. {ænyd. d. s. ; nu kun dial.,

20 if Esp.416) d. s. s. Blidemaaned. (Kalk.I.
'218). Moth.B219.

GI blidelig, adv. og adj. ['bli-dalij

{glda. blidelig(e), oldn. blioliga; afl. af hiiå)

1) som adv.: paa en blid maade; blidt.
*0

1 Aften ! som stiger saa blidelig.jBem.55i.
Grundtv.SS.III.68. *Stjernen i (søens) Van-
de

I

Speiles hliåe]xg.Helb.Poet.IL348. *(han)
drog hende blideligt til sig paa Bænken,
Drachm.D.116. dermed lod han sig dale

30 blideligt ned ved Siden af den betydelig
formildede B,itmestQr.Kandarius.LP.7. 2)
(som adj.) d. s. s. bUd (1). *Der hvisket blev
. .

I

Et blidehgt Goånat.Bødt.SD.100. (han)
laa saa lang han var, i en blidelig Slum-
meT.Bergs.PP.557. Esm.I.102.

t Blidels-lilje, en. (a/" Blidel) ^ vin-

tergæk, Galanthus nivalis L. (Kalk.I.218).
Moth.B220. MO.
Blide-maaned, en. [I] {ænyd. d.s.; sv.

40 t blidemånad (ogs. om marts ell. april), jf.
Blidel ; rimeligvis af bUd i bet. „lys", navnet
p. gr. af dagenes tiltagende klarhed; ordet

bruges nu kun i almanakken) februar. *I

Bliidemaaned man ey Nattergalen hør.
Holb.Skiemt.7v . De lumpne Nafne, Glug-
maaned, Blidemaaned . . etc. hafve i 400 Aar
aldrig været brugelige i noget ærligt Skrift.

Gram. Breve. 87. Grundtv.PS. VI. 408. (en)
Tøveirsnat i Blidemaaned. TAyre^'.-BB.K.

50 166. Februar eller Blidemaaned.aiwanaA:A;e».
-stang, en. [II] (foræld.) den bevægelige
arm paa en blide. CBernh.V.170. -sten,
en. [II] (foræld.) sten, der brugtes som pro-
jektil i en blide. Ing.KE.1.2O2.II.128. JOlr.
SD.IV.143.
O blid-sere, v. [-|go-'ra] {glda. blid(e)-

giøre) 1) [l.i] (nu 1. br.) omdanne ell. om-
stemme til mildhed; formilde. CKMolb.
Dante. III. 52. (hun) kunde have blidgjort

60 dette kolde . . }l\eTte.HFEw.E.58. 2) [1.61

gøre (noget) mildt ell. behageligt. *Kierlighea
. . blidgiør mine sidste 'Dage.Jacobi.Skr.182.

Bein.ND.93. at bUdgjøre Oldingen hans
Livs Alten.HNClaus.Bef.80. BlochSuhr.ÆS.
V1.214. CJ -hed, en. [1] Moth.B220. *Jesu
Blidhed lad hos dem (o : sjælehyrderne)

\

.
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være ! SalmEus.397.2. *Din eiegode Blidhed
vandt hans RieTte.Bahb.PoetF.II.135. hen-
des Lydighed og Blidhed. JFJac. 1. 270.
Bang.III.115. O blidne, v. [ibliåna]

-ede. {afl. af blid) 1) (nu 1. hr.) upers.: det
blidner i Veiret, det klarer op.VSO. 2) (nu
l.lr.) blive blid; formildes. Han blidner
igen.Moth.B220. VSO. S) gøre blid. 3.\) d.

s.s. blidgøre 1. *klog og kjærlig blidne 1 Hans
Vrede . . det er Himlens Gave ! Thaar.PB.
40. at blidne ^?edeTi\e.Winth.Yni.42. (øj-

nene) havde et Udtryk, . . som var deres
Blik blevet blidnet af SoTg.Brandes.lI.426.
ORode.H.103. Julens Stemning . , blidner
. . Sin.dene.Pol.-^/ul909.4.

\\
pass. blidnes,

blive mild; formildes. *eftersom man blid-

nes eller vredes.T^nMm.O.^^. hans Stemme
blidnedes. Rahb. Fort. 1. 461. Blich.0.1.48.
(hans) Ansigt blidnedes. Wied.S.54. jf. : Ho-
vedpersonerne paa Skagen det er Luften
og Havet . . der samtidigt skinner og er
stille, samtidigt blidnes og TødraeT.Brandes.
F.155. 3.2) d. s. s. blidgøre 2. *Min Omhue
for at blidne dine Dage.Thaar.MV.15. Ing.
D.I.293. Blich.n.681.

||
(søge at) fjerne det

anstødelige ved noget. *Hvordan tør du
forlange | af mig, at jeg skal hengi mig
lovløst? Ja, du blidner

|
det jo saa smukt

med Navnet „Et Bryllup uden Vidner!"
Børd.GD.241. 03 Blid-sind, et. [1] (sj.)

blidt, venligt sindelag, (digtet) røber For-
fatterens elskværdige Blidsind.Leop.PC.15.

1. Blik, et. [ble^] {ænyd. d. s., jf. jy.
blikke, no. blik, sv. blek, bleck, oldn. blik,

glans; sa. ord som HI. Bleg; grundbet.:

hvad der blinker, skinner, jf. II. og III.

Blik; nu især dial.) vindstille m. blankt
vand; havblik. Moth.B221. *paa Bunden
. . det brused tit,

|
Naar der var stille

Blik paa OveTi\dideVi.Grundtv.PS. II. 514.

sa.SS.III.132.
II

anv. som adj.: blikstille.
*Er Havet blik, og stille staaer, | Ey rører
sig en Bølge. Beenb.1. 95. (vejret) havde
løjet af hele Morgenstunden og var næsten
B]ik.Blich.III.546. Fjorden . . laa ganske
h]ik.ThøgLars.FB.83. Som et Uvejr farer
de uhyre Makrelstimer langs Kysten —
ofte i saa uhyre Mængder, at Havet er
helt „blik" (o: blankt, blinkende) af disse
prægtige blaaspættede FiskSkiveFolkeblad.
^^kl917.4.sp.5. jf: *Din Sjæl ligger blik
for Miner og OTd.ThøgLars.ST.18.

IL Blik, et. [ble^] UW.Høysg.AG.Så
O/, tt. III. Blik;, ^^.-ke (Oehl.SH.46. Hauch.
II.6 osv.) ell. (nu næppe br.) d. s. (OehLA.
142. PalM.IL132. Holst.II.153. MO.).(ænyd.
d. s. (i bet. 1); fra nt. blick, ty. blicK; egl.

sa. ord som I. Blik)

1) t hurtigt frembrydende og svindende
skin ell. glans af noget; blink; glimt.
*Duggens B]ik.Bagges.IV.206. smst.II.138.
*et Blik (Heib.ND.15: Blink; af Solen

|

Paa tidlig Vaardag.Ifei6.Poeif.Xi 74. om
glimtet fra et kanonskud : VSO. MO.

\\
(uegl.)

Jeg så kun et blik af ham.Moth.B221.
||

,Den Hvidhed, som viser sig oven i smæl-

tet Sølv, som et Tegn paa dets Puurhed
og Reenhed".7S0.

2) t meget kort tid; øjeblik, at sée et
blik på én.Moth.B221.

3) (først fra midten af 18. aarh., jf. vAph.
(1764)) O opr.: den fra øjnene udgaaende
glans. 3.1) udtryk i øjet. det hul^e Blik,
hvormed det . . sorte Øie . . søgte mit.
Bahb.Fort.II.30. *Viisdom taler af hans

10 Blik og Mine.Heib.Poet.1.276. *Det egne
Blik af dine smukke Øine

|
Er mig for-

underlig bekjendt.smstJIJ.3i4. Y/jawJufra-
vendt stirred'

| Paa Kampen, til hans Blik
blev dunkelt ogiorvirTet.Hrz.VI.109. (hun)
saae ham ind i Øinene med sit ærlige,
sjælfulde Blik. Gylb. Novel. II. 213. *Med
slukte Blik han^ mat sig saae omkring.
PalM.TreD.158. Øie har Dyret, men Blik
har kun Mennesket.Kierk.VIII.277. hans

20 opspilede Øjne saa' mig lige ind i Ansigtet,
(jeg har aldrig set et saadant Blik i noget
0']e).Bang.SF.16. Øjnene (var) uden Blik.
JVJens.SS.23. (hun) gaaer ud paa Altanen
. . Hun stirrer uden Blikke ned paa Ga-
den, EChristians.F.26. det spæde Barns
Øjne . . er uden „Blik", fortinnede, matte,
„sjælløse". Hos R, iagttog jeg først Blik,
da hun var 18 Døgn gl.VilhBasm.BU.45.
hans bUk var fast og roligt

| 3.2) hand-
30 Ungen at se, betragte noget; øjekast. *Eders

Øie taaler ei,
| At fæste Blikket længe

paa en ærlig Mand. OehlXII.195. *Husk,
at Actæon fik

|
Straf for et dristigt Blik!

Heib.Poet.III.468. *strax ved første Blik
du blev mig 'kiæT.PalM.TreD.50. *alle

Blik og Taiiker sødt du fængsled.PaZiU.
11.132. Smiger, Sukke, dristige Blikke,
sagte Haandtryli..Kierk.I.82. at kaste et

blik paa noget (o: se flygtigt derpaa)
\ et

40 blik paa (o : hurtig betragtning af) Polens
historie vil bestyrke denne opfattelse I

faa blik paa, (sj.) faa øje paa (jf. u.

3.3). ThøgLars.VildeBoser.(1895).53.
\\

(sj.)

overf. : løvrigt har han mangt et lyst Blik
(o: lyst syn, klar idé) og gjør ved sine

Betegninger meget ofte opmærksom paa
Sprogets Mangler.Ørst.Br.1.102. en aand-
rig Bog fuld af dybe Blik.Molb.Indl.59.

3.3) evne til at se og opfatte noget; opfat-
50 telsesevne; sans. *(hans) Blik var mægtigt

aabnet for Naturens
|
Forborgne . . Liv.

Heib.Poet.I.182. Jeg troer at have et
skarpt Blik for Deres Kjøns saavel For-
trin som Feil. Gylb. KV. 81. (jf. VilhAnd.
HP.51). (denne) Lærde synes ikke . . at

have haft noget synderligt Blik for Kon-
sten.Høyen. (I)Ugeskr.2B. V. 37). CKMolb.
Dante.Il.55. *Fik Du tillige et aabent Øje,

I
Blik for det Flitter, som Verden bær'.

60 Drachm.SH.l37. han har et aabent blik
for andres svage sider

|
at mangle blik

for noget
j
at have et praktisk blik <

||

maade at opfatte noget paa; syn. *Hvor
er dit før saa frie Blik paa Livet? Oe^i.

HJ.50. hans blik paa livet er meget mørkt
i

II
faa blik paa, (sj.) faa øje paa; komme
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til at tænke over (jf. u. 3.2J. Goldschm.VI.
325. 3.4) øjet som seende paa en bestemt
maade, som udtryk for følelser olgn. •Blik-

ket stirrer, | Sig Tanken forvirrer. Oe/iL

L.I.22. det fortælles om visse Slanger,

at de med ufravendt Blik fortrylle deres
bange Byite.Mynst.Betr.I.23d. han betrag-
tede den talrige Folkehob med opmærk-
somme og forskende B\ik.lng.EM.lII.149.
*Vildt stirre dine Bmke.Winth.VLlOl. I

det samme faldt hans Blik paa • . det be-
skedne Kirketaarn.smstJX.112. *Løft, Hul-
deste, det Blik du særxkerl Aarestr.167.
*Mørke, fjendtlige Blik varsle ham Uheld
og 'Død.Holst.IL153. *Husker du i Høst,
da vi hjemad fra Marken gik,

|
vendte

du imod mig et spørgende Blik.Ploug.I.

173. *hans Blikke vanke
|

gjennem det
øde R\im.smst.247. at sidde Haand i Haand
og Blik i Blik med sin Yenmåe.Wied.S.
103. 3.5) (poet.) øjet (i fysisk forstand).

*Hvis jeg for Døden laae . . ( Og Een
kun vilde komme hid og holde

|
Et saa-

dant Fad hen over mine B]ik.0ehl.A.142.

*hos mangen en Ven der staae
|
Veemods

Taarer i Blikke.Heib.PoetS.(1848).VIII.186.
*Lad mit ydre Blik ei see |

Det hvorom
min Tanke årømra.er.smst.29. *favre Blik,

der Helten selv beseired, |
De tabte Gland-

sen i (Letheflodens) dunkle Favn. Hauch.
SD.II.298. *Det sortned for hans Blikke.
Winth.HF.242. *(uglens) gule Blik be-
gyndte

I

At dreie sig og innkle.Aarestr.

128. 'Vaadt er dit Blik.PalM.1.259. Recke.

FJ.62. jf: *Dit Blik er brustent.OeRØS.
279. *de brustne Blik

|
Ingen kjærlig Haand

har hikketHolst.1.5.
III. Blik, et. [ble^r] hlek.Høysg.AG.37

(jf u. IL Blik;, flt. (i bet. 2 og 3) -ke ell.

-ker. {ænyd. blek; fra mnt. bleck, ty. blech,
hesl. m. 1. og IL Blik; grundbet.: det blin-

kende) 1) tyndt (udhamret ell.) udvalset
metal (især om fortinnet jærnblik). Reskr.

^Vel708. (de) havde Hæste-tøy med for-

tinned Blik i Steden for Sølv.Holb.Hh.I.
299. en lille osende Tranlampe af Blik.

Schand.F.391. 2) plade af udvalset me-
tal. Idet Vandet fordamper fra Blikkene
(o: blikplade7-ne under fremstilling), over-
trækkes de her med Fedt, som beskytter
mod 'LviiiQn.Sal.lX.178. 3) genstand
af blik (1). 3.1) beslag paa en vindues-
karm, hvori en rigel skydes ind til lukning

af vinduet. Gnudtzm.Husb.230. 3.2) bøjle
paa en gardinstang, hvorved denne fæstes
til krogen.

IV. blik, adj. se I. Blik.

Blik-, i ssgr., især a/III. Blik; Jierunder

mange betegnelser for genstande af blik, som
ikke medtages i det følgende, fx. Blik-bøsse,
-daase, -form, -kar, -kasse, -kedel, -laag,

-lampe, -tragt, -trompet osv. -biks, en. se

IL Biks 1. -blæser, en. J^ metalblæse-
instrument; messingblæser. Orchesterinstr.7.

KammermusikforBlikblæsere.Poi.*Viii904.
-emaille, en. emailleret blik. Const.Kogeb.

309. t -fyr, et. [H.l] (efter ty. bUckfeuer)
1) lyssignal frembragt ved antændelse af løst

krudt, (et skib) giør Nødtegn . . ved Natte-
tide ved Blik-Fyr eller Lygters Ophids-
nmg.Forordn.^'/3l 705.§4. 2) d. s. s. Blinkfyr 2.

MO. t -hammer, en. {jf. ty. blechham-
mer) fabrik til fremstilling af blik. Hallager.
220. -instrument, et. ^ d. s. s. -blæser.
MusikL.1.87.

10 blikke, v. ['blega] -ede ell. (sj.) -te

(Bagges.I'V.130). vbs. -ning. (ænyd. d. s.; fra
mnt. blicken, glimte, blive synlig, vise sig;

bet. 2 efter ty. blicken) 1) til II. Blik 1.

1.1) t blinke; funkle, stiernerne blikker,
Moth.B222. 1.2) om smeltet sølv: vise

blankt metalspejl. VSO. Nogenlunde rent
Sølv viser ved Smeltning Regnbuefarver
(blikker). Blikning er saaledes Tegn paa
en vis Finhed. S'a^.JJJ.i-2 7. 2) (nu sj.) til

20 IL Blik 3: vende blikket mod noget; se;

skue. *hun blikte ned, og saae | Den spæde
BlomstBagges.IV.130. *Blik til mig i

'Drømme.sa.DV.IX.142. *Blik til de lyse
Hvælvinger. Oehl. F. 64. Ing.RSE. VI. 198.
at blikke i sig selv (o: gøre psykologiske
iagttagelser). PMøll.II.299. Blich.D.1.23.
man stod paa Dækket . . og blikkede ind
imod den øverste Del af Byen.AKohl.MP.
1.276.

II S Afskeden var . . stille, blikkende
30 (o: med talende blikke). Bagges.DV.X.134.

Blikkenslager,en.[ibleg8n|Sla'(q)8r]
flt. -e. (fra nt. blikkenslager; j]/'. Blok-slager,

-smed) ha andværker, somtilvirker gen-
stande af blik ell. zink. Hallager. 287.
OpfB.UI.236. TroeUL.W.189. heraf: Blik-

kenslager-arbejde, -lav, -svend ofl. Blik-
kenslag^eri, et. en blikkenslagers haand-
værk. OpfB}II.235. ||

(spøg., m. tilknytning

til IL BUk 3^ koketteren m. øjnene. *det

40 kan vi netop li'e
|
Dette Blilikenslageri.

Hansen.(1896).31.
G) blik-les, adj. [11.3] som mangler ud-

tryk i øjet. at den antuie Billedhuggerkunst
havde givet Afkald paa Gjengivelsen af

Blikket, saa Statuen var hlikløs.Brandes.

XIV. 426. t -maser, en. blikkenslager.

Moth.B222.
II
fabrikant af blikplader. VSO.

MO. t -mager-arbejde, et. blikkensla-

gerarbejde. Resol.^y4l739.§XXIIL -men-
50 ster, et. (fagl.) model af blik, hvorefter

noget tilskæres. OpfB.^II.236. -ment, en.

mønt af (guld- ell. sølv-)blik m. hulstempel

paa den ene side; brakteat. MO. -patron,
en. (fagl.) d. s. s. -mønster. OpfB.^11.324.
-rand, en. (kog.) rund, kranseagtig blik-

form. Const.Kogeb.241. -saks, en. kraf-

tig saks til klipning af blik olgn. Hallager.

288. Sal.III.127.

bliks-fnld, adj. ['blegs|ful'] (jf blis-

60 fuld og SV. blixtfull, ty. blitzbesoffen, -voU;

foræld, og dial.) stærkt beruset; „lynende"'

fuld. vAph.(1764).75. Haandværkssvende
. . mere mæskede end mættede og bliks-

fulåe.EPont.(TroelsL. VII.101). Feilb.IV.45.

f Blik-slager, en. blikkenslager. Moth.
B222. Hallager.291. -smed, en. (gldgs.;

Rentrykt »k 1820 61
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„alm.i Svendborg, Odense". OrdbS.) blikkensla-

ger. Moth.B222'.\\ fabrikant afblikplader. VSO.
MO. -spand, en.

||
(jarg.) om hovedet;

især i udtr. som have buler i blikspan-
den, ikke være rigtig klog. JakHans.U.150.
Dania.III.62. -stille, adj. og subst. [I] 1)

som adj.: (om vand) som er saa stille, at
overfladen er blank, jeg saae Havet blik-

stille og To\igt.Bobinson.I.233. *Blikstille

hvilte Søen.HCAnd.X.520. KLars.SA.58.

jf. : (Jesus) truede Veirene og Søen, og det
blev ganske h\ikstiile.Matth.8.26.

\\
(om vej-

ret) som er uden den mindste luftning. *naar
Storm . . I Udi blikstille Væir paa Havet
reyser sig.NKBred.Metam.301. det var saa
blikstille, at ingen Fier kunde røre sig.

Bagges.NK.16. Kaalund. 295. Vejret var
dejligt, ganske blikstille.JTJac.IJ. i 75.

||

(om andre ting) fuldkommen rolig og ube-
vægelig; fuldstændig stille og uden larm.
*Jeg sad i det blikstille Kammer. 6rrimdfv.

PS.VI.612. PalM.II.190. (rørdrummen kan)
hele Timer igjennem sidde blikstille-Bilfø?/.

DyL.II.280. 2) (som subst.: ei). havblik;
vindstille. SøLex.(1808). naar der ingen
Fare er, naar det er et Blikstille.jKer&.XrJ.

22å. I Blikstille kunde man (o: fra hav-
hunden) øine Solen.HCAnd.Y. 83. denne
korte Frist var for dem som et Blikstille

under Ovk?inBn.Etlar.DV.79. Egeberg. HS.
34.

II
(overf.) naar en saadan Bedrift stand-

ses ved Himlens Unaade, naar den vrede
Guddom sender et Blikstille, der spotter
alle Anstrænge\seT.Kierk.III.107. -selv,
et. [n.l] sølv, der ved smeltning viser

blankt metalspejl; nogenlunde rent sølv. Briln-
nich.M.205. Sal.llL127. -tryk, et.

om dekorationpaa blik (til reklameskilte olgn.).

Sal.III.127. -tflj, et. hvad der er lavet af
blik, især om køkkenkar. Moth.B222. Const.

Kogeb.307. Hvad der sædvanligvis gaar
under Navn af Bliktøj, er forarbejdet af

fortinnede Jernplader.VortHj.IV2.205.
blind, adj. [bien'] (æda. blind, oldn.

blindr, ty. og eng. blind, got. blinds ; besl. m.
blænde 0^ blunde)

1) hvis øjne mangler synsevne; som
ikke kan se. I.i) som adj. hvo gjør stum
eller døv, eller seende eller blind? mon
ikke jeg Herren? 51fos.4.ii. Ney min Troe
€r det ingen Riiskust Mossiørs. Jeg veed
I ere jo icke blinde (o: det maa I da
kunne se).IIolb.Ul.II.4. *Hvor seer jeg
glad igien de mange Yndigheder,

| Som
den maa være blind, der kan ei see hos
eder.Wess.14. *Giver den gamle, blinde
Mand lidt . .

|
Alt Gravens Taage sig

tungt har lagt
|
Omkring hans døde, ud-

slukte Blikke. Oehl.SH.46. *Den blinde
Mand

|
Kan ei bedømme Farvens Trylle-

ma.gt.Søtoft.Chr.IV.43. (hundehvalpe) fødes
hl\nde.Sal.IX.113. (paa grund af hjernens
uudviklethed) kan den Nyfødte ikke se,

men er dog ikke hlinå.VilhBasm.BU.44.
han har et blindt øje, er blind paa det
«ne øje j han er saa blind som en

muldvarp. Moth.B222. Hostr.ML.116.
||

(dagl.) om svagsynede mennesker. Ma-
gister Glob . . denne blinde Muldvarp, som
roder i de gamle Gravhøj e.H^os/r. S. 8sc.
en blind Bertel, jf. Blindebertel.

||
om

forbigaaende svækkelse af synsevnen (af indre
ell. ydre aarsager). *Tidt stirred jeg fra
Banken

|
Hertil, og saae mig blind.irei&.

Poet.IX.60. Winth.HF.174. regnen piskede
10 ham i ansigtet og gjorde ham helt blind

i

II (^j-) om synsevnens ophævelse under søvnen.
^Naar at Søvnen gjør mig hliVid.Kingo.443.

y blind flue, (især dial.) navn paa forsk,
insekter af klægernes familie (Tabanidæ)
(navnet vistnok fordi de opfattedes som blinde,

idet de, naar de har sat sig paa huden, næ-
sten ikke lader sig skræmme bort). Schand.
UdvFortællinger.(i900).152. Det er en Klæg
(Tabanidæ) . . en af dem Bønderne kalder

20 „blinde Fluer" eller „Hestefluer" (Hæ-
matopota pluvialis og Chrysops coecutiens).
BøvP.1.459. jf Blindflue. || den blinde
muldvarp, (zool.) sydeurop. nmldvarpeart
(Talpa cæca). BøvP.I.312.

|| den blinde
plet ell. det blinde punkt, (anat.) stedet,

hvor synsnerven træder ind i øjet („Mariottes
plet"). Panum.642. Sal.XVIII.881.

\\
(talem.

og ordspr.) det, man først bliver blind
paa, er øjnene (siges, naar man finder

30 noget, man har ledt efter, lige for næsen)
\

Mau.865. blind høne finder ogsaa et
korn (om den, der slumper sig til noget,

uden at det skyldes hans indsigt)
\
smst.866.

1.2) (især 13) som subst. naar en Blind
leder en Blind, da falde de begge i Gra-
ven. Matth. 15. 14. Blinde see og Halte
gaae. Spedalske renses og Døve høre.smsf.
11.5. Det er jo absurdissimum, at vilde
præke for den blinde om Fa.ryene.Holb.

40 Er.IV.4. Briller ere til ingen Nytte for
Blmde.sa.Ep.IV.518. *En Blind gaaer sik-

rest frem naar han sin Leder følger.Tullin.
1.219. der (er) ingen værre blinde . . end
de , der ikke vil see. Bahb. Sandsig. 214.
*Saa let endogsaa Guder Tillid fæste

|

Til det, som selv en Blind kan see
(o: som øjensynligt, tydelig nok), er Digt.
Bagges.I.14.

|J
(talem.) at tale som den

blinde om farverne, tale om det, man
50 ikke har nogen som helst forstand paa. Moth.

B223. Ing.LB.III.42. Kierk.VI.35. jf:
*Blind, du vU om Farven in\e.PalM.ni.89.

|{
(ordspr.) mellem de blinde hersker

den enøjede, o: den mindre indsigtsfulde

hævder sig blandt de fuldkomment uvidende.

Mau.870. Bagges.NK.295. Kierk.XIV.270.
den blinde bær kryblingen, og de kommer
begge frem (om to, der forener deres for-

skelligartede evner til fælles hjælp). Moth.
60 B222. jf. : *Den Halte seer, den Blinde

gaaer,
|
Ved fælleds Hjelp de Byen naaer.

Arlaud.138.
2) G3 overf, om personer. 2.1) i al alm.

:

som savner rigtig indsigt; vankundig. I

blinde Yeilederel Matth.23.16. Maven og
Tarmene giøre os arme blinde Mennesker
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ta det som vi eve.Tode.ST.1.232. De blinde
Hedninger. F(SO. Mennesket gaaer ikke

fanske blind Fremtiden imøåe.Mynst.Betr.
,93.

II t (talem.) blind er barnemave, o:

børn ænser i deres umættelighed ikke, om
maden er sund eller ej. Mau.496. 2.2) som
mangler klarsyn, rigtig erkendelse
(paa et vist punkt). Kiærlighed til Fæderne-
Landet, og Had mod visse Personer . .

forblinde Skribenten saaledes, at han bliver
seende hlinå.Holh.Ep.IV.lOO. Dend
seendis Blinde. JRPaulli. (bogtitel. 1723).
^Svagsynet ei, men blind er hver Regiering,
I
Som ikke seer et meer end vanligt Uvelr.

Bagges.V.14. Hr. Overskou har . . viist sig
ligesaa blind i sin Ros som i sin Dadel.
Heib.Pros.IV.97. *Hun elsker mig trods
mine Fejl og Mangler,

|
hun er ej blind,

bedømmer strængt min Færd.Drachm.SB.
60.

Il
at være blind for (f ved. Bagges.I.

136) noget, være uden evne til at opfatte

ell. vurdere noget, hans Kierlighed . . giør
ham blind for hendes Naturmangler.^a^-
ges.L. 1.170. disse haabefulde Ynglinge,
der . . vare blinde for Litteraturens Skatte,

og døve for Videnskabernes venlige Kal-
den. Gnmdfø.Z7fii;.I.i86. PalM.II.171. Jeg
er slet ikke blind for de store Mangler
ved en blot politisk Dannelse. Sc^and O.
11.91.

II
(talem.) kærlighed er blind (Mau.

4659) ell. kærlighed gør blind, kærlig-

hed bringer en til at se bort fra (ell. ikke

opfatte) manglerne ved den ell. det, man
elsker.

\\
(sj.) *hans Rival er blind paa

(o: savner) Kundskab og Genie.Heib.Poet.
IX.378. 2.3) som ikke bruger sine øjne
ell. sin eftertanke. Blind Elsker (kaldes)

den som forelsker sig i det, som ei er
elsk.væTå.Moth.B223 (jf. 2.2/ *0g Ingen
saameget som kalder mig (o: politibetjen-

ten) ind . .
I

Og gier mig en Styrkning,
fordi jeg er blind ('o; „lukker øjnene" , lader

som jeg intet ser)\ Schaldem.CN.56. *da
faldt det mig paa Sind,

|
at jeg var hid-

til blind;
|

siig mig, lille Karen, hvad
mente du da?Ploug.I.173. en blindBer-
tel, jf. Blindebertel. 2.4) som uden om-
tanke slavisk følger andre. *Kun Slaven
lyder blind, og spørger ei hvortor. Eiv.
III.113.(kristendommens)h\indeBékienåeTe
ere mange, og dens oplyste Tilbedere faa.

FrSneedJ.304.
3) t9 overf., om abstrakte begreber. 3.1)

(svarende til 2.\). *den blinde Overtroe.
Holb.Hex.Y.6. 3.2) (svarende til 2^). Man fin-

der ikke noget kraftigere at blive fuld og
galen af, end den h\m.åeYi\sk.ov.Høysg.S.235.
i det første blinde Raseri nedstødte de .

.

baade Heste og Y6[k.Blich.in.76. blind
iver skader kun

j |i
om hvad der udføres,

uden at man ser sig for ell. tænker sig om.
blindt kSb, overilet køb. Moth.B226. *(han)
Giengieldte Fyrens blinde Puf

|
Med

sikkre S\sig.Bagges.I.174. Kampen førtes
. , med blinde Spydkast . . ud og ind gj en-
nem Vinduerne.5;ic^.III. 74. et blindt Greb

i Lykkens store Fose.Pont.F.1.27. 3.3)

(svarende til 2.4/ den blinde Lydighed,
som den Engelske Nation lod see med
Kong Henric. Holb.Ep.IV.84. (ministeren)
havde fordret en blind Fortroelighed af

Pa.Tla.Tiientet.FrSneed.1.424. Al Overbeviis-
ning i Religion, Kunst og Videnskab be-
gynder med en blind Tro, støttet paa
AvLtoritet.Heib.Pros.1.29. den voldsomste,

10 blindeste Partilidenskabelighed.FFed.SÆ.
316. 3.4) som ikke ledes af fornufthensyn;
ubevidst; tilfældig, hvorfor skal min
Skjebne beroe paa den blinde Hændelses
Caiprisev? PAHeib.Sk.II.189. en bUnd, for-

nuftløs ^øå-venåigheå.Ørst.II.112. er (aan-
den) en blind, bevidstløs Kx&ft? Mynst.Betr.
11.188. Det vilde være urigtigt at mene,
at Synipatien er en passiv og blind Følelse.
Hø/fd.Psyk.284.

20 4) som mangler øjne ell. lysaahninger.
4.1) i egl. bet. regnormene er blinde

j ||

(overf.) blinde terninger, som kun har
„øjne"paa en af de seks sider. VSO. 4.2) uden
(for andre synlig) lysaabning. Han dreiede i

det samme en blind Lygte (nu hellere : en
blændlygte/ som han havae i Haanden.
JSneed.II.286. \\ blindt fag, (bygn.) fag
uden vinduer. VSO. MO. jf. : Ved (Christen
Kold) blev Aandens Sol lukket ind i Skole-

30 stuen gennem et nyt stort Vindve i den
gamle blinde Uvir.HBegtr.DF.IV.418. jf.
10.1.

5) som kun har een aabning ell. ud-
gang (jf. 10/ blind gade, gyde olgn.,

som er lukket i den ene ende (jf. Blindgade,
-gyde/ Gjel.GD.46. JVJens.HF.37. jf.
gadenavne som BUndeport, Blindestræde, se

HMatthiess.Gader.59. blind port, som der
kun kan køres ind i fra een side. Kværnd.

40 Endnu (i det 16. aarh.) var mangen Skor-
sten . . „blind" og udlod Røgen paa Loftet
indenfor Taget.TroelsL.II.103. || blindt
spor (jf. 10.2/ (jærnb.) spor, som ender uden
at føre til anare spor (jf. Blindspor/ PoV^I\i
1906.5. For Enden af blinde Spor anbringes
som Regel SpoTStopTpeve.DSB.Banebygn.57.

6) som ikke kan ses; skjult, blindt
skær, klippe ell. sten, som er sTcjult under
havoverfladen (jf. Blindskær/ Éobinson.I.

50 213. *(skipperen forliser,) Om han ei tidlig

seer de Klipper,
| De blinde Skiær, hvor-

paa de (o: træerne) gToe.Eio.V.130. Gi'undtv.

PS.VI.136. *(man) forliste ynkelig paa
KUpper h\måe.Ploug.L192. Etlar.SB.223.
Scheller.MarO.W ^ Bøien er blind. Saa-
ledes siges, naar Strømmen sætter Bøien
under Vandets OveTtlaåe.Funch.MarO.II.
24. blindt anker, anker, som ikke er fast-

gjort til skib ell. bøje; forladt, herreløst an-

60 ker. det tillades . . frit at fiske efter de
paa Helsingøers Rhed . . forefundne blinde
AnkeTeJPl.V6l770. Baden.JurO.1.25. Lov
Nr.l57^yiil876.

|J
blindt træ, (snedk.)

d. s. s. Blindtræ. VSO. \\ blind passager,
person, der sniger sig om bord paa et skib

for ubemærket at sejle med; i videre bet,:

51*
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jpassager, som uden retmæssig betaling be-

fordres i hemmelighed paa skib, vogn olgn.

*Jeg tog ham med (om bord)— som blinde
Passageer. Oe;ii.rj39. Blich.D.11.197. Min
Moder . . talte med Postkarlen, om jeg
kunde følge med som blind Passageer til

K\øbQnhBivn.E.CAnd.XI.85. Sal.XIV.85.
||

det blind e hul, (anat.) fordybning i tunge-
roden lige over for drøbelens spids (foramen
cæcum linguæ). Panum.603.

||
(med.) om hæ- i'o

morrhoider, der ikke bløder, mange smerte-
fulde Tilfælde, som Steen-Smerte . . Blind
Gylden-Aare.-Seideim.559. Sal.IX.233.

7) t som der ikke ses noget paa; blatik;
bar. Gud haver givet hende (o: jomfru
Maria) blinde (o: ikke udfyldte) Sedler
eller Cartes blanches, for at antegne de
SoUicitanter, som hun meest ynåQV.Holb.
Ep.IV.509. jf Blindseddel.

8) som man ikke kan se igennem; 20

uigennemsigtig; (kun) om vinduesruder
olgn.: *smaaerudede Vindver,

|
Blinde af

Ælde og B.øg.Biber.II.127. *See her din
Hytte, skjæv og vind,

|
Hveranden Rude

er Jo hliaa.Winth.V.166. Ansigter trykkede
op til de blinde RudeT.TopsJ.lS. TroelsL.
11.93. Feilb.

|| (fagl.) om overflade: glans-
løs; mat. (man maa ophænge) Guld- og
Sølvarbeider . . i tætte Skabe, da de ellers

blive blinde og anløbe i uanseelige Farver. 30

Hinnerup. Haandb. for Juvelere. (1839). 605.
fremmede Metaller, som gøre (kviksølvet)

„blindt" elleTmsLt.OpfB.''III.239.
|| f (overf.)

dunkel; vanskelig at forstaa. Det er en blind
Sag for mig. F/SO.

9) (nu 1. br.) som man ikke kan se i;

mørk (jf. ty. blinde nacht^. *i dette blinde

I
¥dingsQ\.CKMolb.Dante.l.59. *i den blinde

'Nat.Bich.II.87. VHhAnd.FM.265.
!0) {efter ty. blind; bet. nærmest udviklet 40

af 5) som ikke er, hvad det ser ud til

at være. lO.i) (bygn.) om bygningsled, der
kun er paasat som dekoration, blindt
vindue, vindue, som er malet paa muren
ell. bestaar af en firkantet fordybning i denne.
Moth.B226. e.alm. blind dør, falsk dør.

Kierk.XI.168. j'f.BlmddøT. blind arkade,
buegangsdekoration paa en murflade. Sal.I.

1138. Triforiet . . som ikke er blindt, men
frembyder en snæver Passage langs Mu- 50
ren (0: indenfor). JLange.1.314.

|| f ^1,

blindt galleri, galleri paa en skibsside

uden adgang fra skibet. Funch.MarO.1.22.
10.2) som ikke har de sædvanlige ell. ventede
egenskaber; falsk; forloren. Høvidsmæn-
dene havde afbedraget Kongen stor Be-
soldning for blinde Navne (o: hvortil der
ikke svarede mandskab; jf.i0.i).Wand.Min-
desm..I.395. *Den lille Jomfru . .

| Hun har
formodentlig blinde hommer.PMøll.I.104. eo
blind grøft, grøft, som er fyldt, tildæk-
ket. MO. i let, tør Jord graver man (ved
skovanlæg) fyldte, „blinde" Plantehul-
ler paa den Maade, at man kaster Jorden
fra det efterfølgende Hul hen i det fore-
gasLenåe.LandmB.IIL219. Sal.XIV.387.

\\

blind nælde, Sjf døvnælde, Lamium al-
bum L. (jf. Blindenælde;. JTusch.120.

|| f
blind linie, (mat.) punkteret linie (jf. 10.4 j,
Sylvius.Oeom.54.

\\ J" blind takt, takt, som
tælles foran et musikstykke, for at man kan
falde ind paa rette maade. vi begynder
med en blind takt

| || ;g; blind patron^
patron, som er uden krudtladning og fæng-
hætte; eksercerpatron. Gymn.II.156. Skyde-
re.gl.14. blindt skud, skud med løst krudt.
Bahb.E.II.198. PoV*lxl920.1.sp.3. ^ blind
ladning, ladning med løst krudt. ÉxercArtiL
(1804).12.

II
blind rode, (^ gym.) rode

ilden bagmand. ExercBegl.(1905).43. Gymn.
1.98.

II
blind mand, ^ mand, der staar til

rors sammen m. den egl. rorgænger, som hjæl-
per ell. elev, uden at have noget ansvar for
styringen. I et vel organiseret Skib maae
alle øves i at staae til Roers, i Begyndel-
sen som blind yiaxvå. ArchivSøvæsen.IV.37

.

Sal.III.127. Scheller.Mar0.196.\\ den blin-
de plet, (jæg.) sted paa brystkassen af
hjortevildt, som ligger ud for et aabent mel-
lemrum ml. rygrad, lunge og hjerte, og hvor
et skud ikke virker dræbende. Sal.III.128.

Il
blindt spor (jf. bet. 5), falsk spor. Hun-

dene og et halvt Dusin Betjente jog et
blindt Spor oppe i 'Nørreskov.OBung.SS,
27.

II (fagl.) om tryk, der foretages uden
sværte ell. farve. jf. blindpresset, Blindtryk.
10.3) om handlinger: som udføres for et

syns skyld, paa skrømt, uden nytte
olgn. (han) holdt blinde Søeslag (0: blot

som øvelse). Holb.Hh.1.254. jeg gjorde (0: i

skak) et blindt Angreb paa dit Taarn, men
jeg havde et ganske andet Punkt i Kik-
keTten.Hrz.XVI.334. det (maa) paases, at
han (o : en skytte) . . ikke gør blinde Greb,
naar Magasinet er skudt tomt.Skyderegl.14.

II
blind alarm, alarmering, der foretages

paa skrømt ell. uden anledning; grundløs
frygt; „stor staahej for ingenting". Moth.B
223. Hexerie eller Blind Al\aTm.Holb.(skue-
spiltitel.1731). Kong Christian (gjorde) ide-
lig blind Allarm, og lod Rygtet gaae, lige-

som han havde i sinde at giøre Indfald
udi Sverrig.sa.DJr.J.660. *At blind Alarm
det Hele er,

|
For sUde man erfarer.JiTo/sf.

IV.108. hele den Uleilighed, man her gjør
sig for at opretholde Evigheden, er spildt^

og er blind Allarm. Kierk. IV. 419. Emil
Basm.DL.350. Der blev gjort falsk Brand-
alarm 42 Gange, medens der var 46 blinde
Alarmer, d. e. Alarmeringer i god Tro
men til ingen Nytte.Po?.^Vioi905.5. 10.4)

som blot er tænkt ell. antydet. ^ blind
mand ell. makker, person, der forestilles

at spille kort, som ligger aabenlyst og i virke-

ligheden spilles af en anden af de medspil-
lende (jf. Blindemand^. Whist med blind
Mand.Spillebog.(1900).14. Sal.III.128. Den
sidste Robbert spillede de med Blind.
Bang.SE.839. den, der faar det mindste
(kort), tager først den blindes Parti. Fort
Hj.IVl.48. spille med flyvende blind
0: at kortgiveren ell. (i bridge ogs.) spillerens
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wiakker lægger sine kort op. smst.46. SaUIII.
417.

II
blind skytte, (jæg.) skræmsel, der

anbringes for vildtet VigMøll.IIJ.99.
|| f J8c

om soldaten; der ulovlig fritages for tjeneste

og foregives at være tilstede (jf. II. Blinde 3^.

Ordonnancé^^kl 701. Reenb.L144.
11) adv. blindt, (blindt hen, se blindt-

hen). 11.1) om handling, der udføres uden
øjnenes hjælp, (en maskinskriver) der
skrev „blindt", det vil sige, at han ikke
saa paa lOaviaturet, medens han skrev-PoZ.

*/i '1913.2. 11.2) (jf. 2.3 og 3.2) uden at se

sig for. at gåe, løbe hlinåt pa.Moth.B236.
Du gaaer blint (nu: te\\) Cammerat.iroi&.
LSk.III.5. 11.3) (jf. 2.4 og 3.3; uden om-
tanke; paa en slavisk maade. Heib.Pros.
VI.66. *Adlyd hans Bud, gaa blindt hans
Yei.Bødt.184. Brandes.X.279. følg Deres
Pligt hlinåt. Schand.IF.94. enhver Tids-
alder (gaar) blindt ud fra, at dens (ud-

tryk) er de heåste.TroelsL.IX.216. 11.4)

///. S.i) paa maa og faa. *da foer en Pil

Ira Flammen!
|
Den suste blindt (o: tiden

maal) i den blinde Nat (jf. 9).Bich.I1.37.

11.5) (jf. b)uden at føre til noget maal.
(et) Tilløb, der ender h\m.å.\,.Hørup.II.81.

(en) svingende Linje, der . . syntes at

ende ganske blindt midt i Engen.Ponf.-F.
1.287. 11.6) (jf. 10.3; paa skrømt, f ^
eksercere blindt, udføre ladningsgreb uden
patroner. Exerceres der blindt, slaaes paa
Va.ivon-T2LskGn.SøkrigsA.(l 752).§801.stk.8.

\\

at have en bog blindt i behold, (bogh.) op-

føre solgte bøger som ikke solgte for at skaffe

sig en foreløbig henstand m. betalingen til for-
laget. Oi-dbS.

blind-, i ssgr. ['blen-l -bremsCe),
en. se Blindebrems(e). -der, en. 1) [6]

dør, som ved at være dækket m. tapet olgn.

er gjort lidet synlig; tapetdør. 'Da knær-
ked op bag Sengen ved min Side | En
Blinddør (Oehl.(1841).VII.179: Blenddørj
i den røde Damastvæg.OeM.FI.iOS. der
var Blinddøre i TaTpeterne.IICAnd.XII.
359. ZakNiels.Maagen.30. || hemmelig dør;

løndør. Kierk.V.196. 2) [10] (sj.) dør, som
af skønhedshensyn olgn. er anbragt i en væg,
men som ikke fører nogensteds hen; falsk
dør. Hiin Blinddør . . bag hvilken der
Ingenting var.Kierk.XI.174. (jf. blind Dør.
.smst.168).

I. Blinde, subst. ['blena] (æda. blindæ
^AM.), oldn. blindi, f.) 1) (nu næppe br.)

blindhed. Aftensolen skinnede de Dan-
ske lige i Øinene og ligesom slog dem
med B]ixxåQ.Ing.VS.lII.207.

|| \ om lys-

skær, som blinder: *(jeg) skygger over So-
len . .

I

at Øjet ej skal fristes at se i Yivi-

åest'B]måe.KWiinstedt.Byger.(1918).40. 2) i

iidtr. i blinde, uden at kunne se. vj seilede
fast i Blinde hen.Æreboe.191. en Dommer .

.

maae (ofte) ligesom trave i Blmå.e.Stampe.
1.332. *I, som raver i B\inåe.0ehl.L.L22.
Grundtv.NM.12. Hostr.VV.38. (overf, sj.:)

*De ensomtsusende Popler,! rokkende tungt
ih\inåe.AaBerntsen.D.38.

|| uden at se sig for.

Du vil bebreide mig, at jeg frier udi
hlmde.Holb.Usynl.III.2. 'Hver slog i Blinde
ned hvad ham imøde ioer.Bagges.NblD.31.
*Han stormer frem iblinde;

|
Det er den

blege I)øå.Ing.RSE.VIL179. at hugge
løs i blinde

j
Schand.IF.196.

\\ uden om-
tanke; planløst. *Du troer i Blinde hen
alt hvad Din Moder Dig

|
Indbilder-JV^ET

Bred.Metam.70. *Vore Kaar uddeeles ei

10 i Blmåe.Rahb.PoetF.II.loe. det er ligesaa
ufornuftigt at forkaste iblinde, som at an-
tage ihlinåe.Mynst.Betr.1.56.

II. Blinde, en. [i biens] flt. -r. (a/" blind)

1) (jf. ty. holl. blinde, sv. blinda, samt blind
6; nu 1. br.) .^ sejl, der er anbragt paa en
raa under bovsprydet. Moth.B224. to
eller tre (skibe) løbe . . ud i den rumme
Søe blot for deres store Blinde.i2o6inson.
1.16. Bougsprydet heldede 45", og førte en

20 Blinå-Q. ArchivSøvæsen. 1. 13. ScheUer.MarO.
2) t blindt skær (jf. u. blind 6;. Rev og
Skier, Blinderog Grunde.OeconT. 7.59. smst.

III.43. 3) t person, der opføres som soldat

uden at være i tjenesten (jf. blind 10.*;.

Moth.B224.
III. t Blinde, en. (fra ty. blinde, blende,

jf. fr. blinde, holl. blind(e); egl. sa. ord
som II. Blinde; 1/. blendere) >2$i træramme
til støtte for skærmtag (i løbegrave). Mil

30 TeknO.
IV. O blinde, v. ["blena] -ede ell. (sj.)

-te (Oehl.Aml.217); vbs. Ang (s. d.) ell. f
-else (VSO.), (ænyd. d. s., oldn. blinda)

1) berøve synet (især ved at stikke øjnene
ud); gøre blind, man blindede Zedekias'
Øme.2Kg.25.7. Bagger.11.206. Brandes.VII.
136. (kong Magnus) blev nu tagen til

Fange, blindet, gildet og paa anden Vis
lemlæstet. -Sa/.ZJL^06. || *De sværge høit

^ at binde
|
Med Staalet selv hver Mund,

|

Med Død hvert Øie hlinåe.Winth.IV.69.

2) hindre ell. svække synet; blænde
(om virkningen af stærkt lys nu som oftest

blænde/ (solen) blinder (1871: blænder^
øynene med skinnende straaler.Sir.^S.^

(Chr.Vl). *Sandet blinder os vort Øye.
Stub.117. *Hvad er Gud? Et Glimt, som
blinder.0eRL.Oi5. *Nat fast blinder Øiet.
smst.ILl. *Bjergets Taage, som mit Øie

50 hhnåeT.PalM.II.lU. *M Taarer mine
svulne Øine hlinåes.Drachm.DM.117. sa.

VS.72. Børn, hvem Regnen blindede, løb
mod Vogne og TTæer!Bang.T.171. Éode.
It.l2.

II
(nu 1. br.) binde for øjnene. At

blinde en Møllehest.F-SO. *Leeg Blinde-
buk paa Tofte

| . . og blind dem alle Ni!
Bagges.V.222.

3) (nu 1. br.) gøre forblindet; berøve
omtanke; daare. *Hvad blinded ham

60 (o: Adam), som var saa iilog?SalmHus.403.
Harald lod sig blinde af Løtter.Mall.Sgn.
396. *din Iver dig blinder.Jilflferfe.Isr.

171. Beundring og Kiærlighed kunne
ikke blinde os for en stor Mands Feil.

Oehl.(1851).XXV.210. *Hvad var det for

et Giøglesyn, som blindte m^ig.sa.Aml.217.
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jf.: Han har blindet (1819: forblindet;

deres Øjne og forhærdet deres Hjerte.Jo7i.

12.40(1907).

^) (jf- blind 8; nu 1. hr.) gøre uigen-
nemsigtig. *Kulden . . vore Ruder blinder

I

Med Lilier af Alabast.Trm//t.III.568. (I

tildække; blænde, (de) kiggede en Stund
over de blindede Ruder ind paa de dan-
sende Skønheder.AndNx.S.122. alle Lys
var tændte og Vinduerne blindedcHb«-
mark.BB.76.

5) t (jf. blind 9) formørke; skjule,
^(lygtemænd) leeder ickun for at blinde
frommis \ey.Sort.(D8t.l909.44). jf. :*Nu, da
Mørke Jorden h\inåeT.Grundtv.FS.III.187.

II
upers. det blinder for mine Øine, Uiver

mørkt for øjnene.VSO.
\\ (overf.) fordunkle.

*andre Skiønnes Glands du bunder.jBa^^'es.

1V.110. smst.199.

Blinde-alfabet, et. (af blind 1) føl-

bart skriftalfabet for blinde. OpfB.^I.471.
-bertel, en. [-|bBrd(8)l] (dagl., spot.) per-

son, der er svagsynet (jf. blind i.l) ell. ikke

forstaar at bruge sine øjne (jf. bUnd 2.s).

Jeg er dog iklce saa langt borte, om
den blinde Bertel vilde see sig ovi.Eolb.

Pern.1.8. Dania.II.290. Gadeordb.^ Feilb.l.

64.88. -breiii8(e)i, en. («/" blind 1; dial.)

d. s. s. Blindflue. Feilb. jf. Blind Brems
(om gedehams). Moth.B223. (jf Kalk.I.219).

-bulk, en. (af blind 1) 1) person, der i

leg bliver bundet for øjnene for at fange
andre i blinde (jf. -geå). var det derfor at

jeg skulde agere blinde Bock ?IfoZ&.t7tti.i5sc.

*Som Blindebuk jeg løber med de Smaae i

Stuen om.FGuldb.II.250. Aarestr.325. de
øvrige Talere famlede som Blindebukke
efter Ideen.Kierk.XIII.142. at være ell.

t gaa, løbe (Holb.Julest.13sc. VSO.) blinde-
buk

i II (overf.) person, der ikke forstaar
at bruge sine øjne. Falst.Ovid.44. Grundtv.
PS.I1I.438. saadan en uskyldig Blinde-
buk i denne Verdens Fastelavnsleg maa
finde sig i, at de Medspillende lee ham
ud.Gylb.Sk.l80. 2) leg, hvori en person
bindes for øjnene for at fange andre i blinde.

Falst.107. En ogsaa i det 16de Aarhun-
drede yndet Juleleg, der ved sit Navn
kunde minde om Julebukken, er „Blinde-
buk".rroeZsi.7II.5-2. Legeb.I.a.9. at lege
(ell. t spUlej blindebuk: IIolb.Jul.13sc.

Oehl.F.131.
II
(overf., nu l.br.) lege blinde-

buk med, drive gæk med. Tode.ST.1.65.
Gylb.X.319. da hendes Lune i Eet væk
leger Blindebuk med hans faderlige Vær-
dighed.JaerA:.J.,8,2,2. -flue, en. se Blindflue.

t -ged, en. (af blind 1) kvinde, som er

blindebuk. Jeg (o : Pernille) vU nok først væ-
re blinde Gied.Holb.Jul.13sc. || d.s.s. Blinde-
buk 2. Cit.l775.(Dania.III.36o). -hjem,
et. (af blind 1; jf -institut;. DagbU*^
1894.3.sp.2. nogle blinde Kvinder, der
boede paa eiB\\xideh.ieni.DagNyh?N6l917.
4.sp.2. -hængereb, et. [II.l] ^ (foræld.)
reb til fastgørelse af blinderaaen. Funch.
MarO.1.76. Scheller.MarO. -institut, et.

(af blind 1) skole og opdragelsesanstalt for
blinde. Det kgl. Blindeinstitut . . er op-
rettet "/s 1811 af Selskabet „Kjæden".rrai).
1.232. Sal.III.129. -mand, en. (af h\må
10.4; ^ blind makker. Vi spiUede med
flyvende Blindemand og staaende Trumf.
Drachm. UB. 60. -nælde ell. Blind-
nælde, en. (af blind IO.2J ^ Stachys^
silvatica L. VSO. \\ døvnælde, Lamium al-

10 bum L. JTusch.120.312. -raa, en. CJ,
foræld., jf. n. Blinde i). Robinson.1.89.
HBDhlp.II.58. Sal.III.128. -rejsning,
en. [H.l] ^ (foræld.) lodret sejlrejsning

med tre ræer paa den yderste ende af bov-
sprydet. Sal.III.128. -sag, en. (af blind
1) især i best. f, om alt hvad der vedkom-
mer blindes undervisning, forsørgelse m. m.
Sal.III.129. -sejl, et. ^ (foræld.) d. s. s.

II. Blinde 1. Funch.MarO.il.14. -skrift,
20 en. (af blind 1) følbar skrift til brug for

blinde (jf Blindskrift;. Sal.lll.128. -spil,
et. (jf. blind ll.i; skakspil, der spilles, uden
at vedkommende serjiaa skakbrættet (jf.BMnd-
spii;. Hjemmet.l913.643.sp.2. -trisse, en.
[ILi]

.^f
(foræld.) trisse til at holde blinde-

raaen i vandret stilling. Funch.MarO.1.76.
-tryk, et. (af blind i; tryk m. ophøjede bog-

staver til brug for blinde; relieftryk (if.Blind-
tryk;. Sal. III. 128. -undervisning,

io en. (af blind i). Sal.III.128. f -værk,
et. [IV] blændværk (jf BHndværk;. VSO.
Blind-fisk, en. [1] Jf 1) fisk (som sav-^

ner øjne) af slægten Amblyopsidæ; hulefisk.

BøvP.III.315. 2) slimaal (Myxine gluti-

nosa L.). Krøyer. III. 1070. -flue ell.

Blindeflue, en. (især dial.) d. s. s. blind
flue (se u. blind l.i; jf. Blindebrems, II.

Blinding;. Feilb1.88.IV.46. f -fægter, en.

O [1] gladiator, der kæmper m. tilbundne

4a øjne. vAph.(1759). 2) \2.%\ person, der fæg-
ter hen i vejret ell. (overf.) kæmper mod ind-
bildte modstandere. VSO. -fodt, part.,

adj. [1] som er blind fra fødselen. Joh.9.32.
Grundtv.SS.IV.307. *Den, der er blind-
født eller blind fra BsiVndom.Hrz.IX.279.
-gade, en. [5] gade, der er lukket i den,

ene ende (jf. -gyde, -vej;. FlensbA.^Vit
1906.1.sp.4.

II
('over/'.; Subjektivismen fører

ind i en B]indgSLde.EMøller.Forudsætninger.

50 (1894).295. han (er) ved sin Forligshasard-
politik . . naaet ind i en Blindgade, hvor-
fra ingen Vej videre frem er mulig.PoZ.
^o/ai 508.5. -gulv, et. [6] (tøm.) underlag

af ru planker ell. brædder, som bærer et

parketgulv. Sal.III.131. Arbejdsløn.46. -gy-
de, en. [6] d.s.s. -gade. FSadolin.Sjæls-
røgt.(1910).32. -gare, v. [1] [-lOo^ra]

(nu 1. br.) gøre blind; blinde. Suhm.II.217.

-hed, en. 1) [1] Mændene .. sloge (eng-
talene) med Blindhed (Chr.VI: blindhe-

der). lMos.19.11. (jf. Arlaud.4). den Him-
melske Doctor Medicinæ Apollonius straf-

fede ham med BMndhed.Holb.Ul.III.l.
Hrz.IX.276. 2) [2] (overf.) mangel paa
dømmekraft; uforstand; daarskab. *den
Blindhed, | Hvormed jeg dømte dit ret-
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skafne mevte.Eto.V.162. *UsaUg Blind-

hed danske Blod
|
Med danske Haand

uågyder.Ing.VStldS. „At jeg saaledes har
været slaaet med Blindhed! — Mit
stakkels Barn!" var Ytringer, der jevnhg
kom igen i Etatsraadens TankeT.ESkram.
GC.369. jf. bet. 1: „Regner min galante
Gemal mig til de Gamle?" — „Saa maatte
Guderne have slaget mig med Blindhed."
EBrand.GG.39.

||
(nu 1. br.) vankundighed.

At leve i en hedensk Blindhed. VSO.
-hætte, en. [1] (jæg; foræld.) hætte, som
man satte over jagtfalkens hoved, naar den
ikke var i virksomhed. Gjel.Br.l08.

I. Blinding:, en. flt. -er. (vbs. til IV.
blinde) 1) (1. br.) handlingen at blinde. 2)

t øje]nforblindelse; blændværk. KSelsk
Skr.IX.401. VSO. 3) (bygn.; til IV. blinde.

4:) tyndt murværk, hvormed vinduer ell. døre

tilmures; vindue, blot antydet ved fordyb-
ning i murværket. Pl.*hl795.§7. Høyen.AD.
959.sp.2. (vinduerne) vai' blevne tilmurede
og sad som skidne Blindinger i den over-
kalkede UnT.Schand.F.154. Sal.III.132.

Forsiden (af kirken er) smykket med store

rundbuede Blindinger. Verdenskult.III.488.
II. Blinding:, en. {afl. af blind; jf.

ænyd. blinding, blindt, uforstandigt menne-
ske, SV. blinding; sj.) d. s. s. Blindflue. S&B.
t Blind-koppe, en. [10] (med.) kop,

som, uden at der skæres hul paa huden,
sættes paa legemet for at trække vand ud
af det (mods. Blodkop;. Moth.B324. VSO.
-lanteme, en. [4] ^ lanterne, hvis lys

er tildækket (jf. -lygtej. Scheller.MarO.

-lap, en. [1] (1. br.) om (en hests) skyklapper.

Kbh.^'liol907.4.sp.5.

blindlings, adv. [iblenlei^s] {fra ty.

bUndlings; ww 1. 6»\) i blinde; blindthen.
at sværge blindlings paa andres Menin-
gQY.Ew.VI.257. (man) gav sig blindlings
til at skyde løs paa aem.AKohl.MP.1.100.

Blind-ligite , en. [6] (fagl.) træliste,

der slaas paa en mur som støtte for beklæd-

ning m. lærred olgn. Bek.Nr. 70^^1*1898.§11.
Tapeter paa Lærred, udspændt paa Blind-
lister.Gnudtzm.Husb.243. -lygte [4] ell.

nu især Blændlygte, en. (jf. blind lygte
II. bUnd 4.2 samt ty. blendleuchte) lygte m.
eet glas, hvis lys kan skjules af en klap; ,,tyve-

lygte". Blinåly gte. Moth.B224. Hauch.
111.376. jf. Grundtv.P8.VI.71. Blænd-
ly gte.Oehl.HK.79. Gylb.XII.291. AaklPA.
148. t -mat, adj. [IO.2] (i skakspil), ikkun
den halve Sats (betales), naar man ei er-

klærer Matt, idet man giør Matt, og kal-
des dette BUnd-Matt./S/røfc.('i 773).2S. -mns,
en. [1] (zool.) navn paa forsk, arter af muld-
varpeagtige gnavere (Spalacidæ). BøvP.
1.503. 11.358. Sal. III. 132. -niche, en.

[lO.i] (bygn.) niche, der kun er antydet ved
en ringe fordybning i muren. Sal.III.133.

-nælde, en. se Blindenælde. f -erm.
en. [1] {jf. SV. blindorm, ty. f blindwurm,
eng. blind worm || navnet, fordi dyret tid-

ligere blev anset for blindt) staalorm, Ang-

vis fragilis L. (jf. -snog^. vAph.Nath.I.
376. Raff.(1784).246. 'pre»»Gt, part. adj.

[IO.2] (bogb.) Bogbind . . med gammeldags
blindpressede (0: dannede ved blindtryk)

ForsiringerpaaSiderne.Sa7.JII.5S8. -ram-
me ell. (kun i bet. i) Blændramme, en.

(a/bUnd 6; jf. ty. blind-, blendrahmen) 1)

ramme, hvorpaa et maleri tidspændes, før
det sættes i den egentlige, synlige ramme.

10 BUndTSimme.Forordn.^y2l723.§14. MO.
han (begyndte) at løsne Blindrammen paa
det ene Maleri, som han udtog af dets

brede, kostbare Guldramme.-Ber^s.PP.559.
Dekorationer, malet med Vandfarve paa
Lærred og udspændt paa Blindramme.
Nystrøm.K0.40. Olietryk, der skal sættes

i Ramme som Malerier, maa opklæbes

Saa Lærred, der er spændt over en Ramme.
eune „Biendramme" bestaar af Fyrre-

20 tx?esMstev.Haandgern.452. Sal.XIII.862. 2)
(til III. Blinde; f ^ træramme til under-
støttelse af jor'den i en udgravning. Mil
TeknO. f -redsel, et. [6] mindre fiskerired-

skaber, der udsattes i kroge af Limfjorden
uden for de alm. regler, (alt) Skiæv- og
Blind-Redsel, med hvad Navn nævnes kan,
skal aldeles være forbuden.JPororcZw.^Vi*

1750.§3. t -seddel, en. [7] lotteriseddel

olgn., hvorpaa der ikke er skrevet nogen ge-

iovmst; nitte. Moth.B224. -side, en. [1]

(zool.) i best. f., om den nedadvendte side af
flynderfisk (mods. Øjesiden, hvorpaa øjnene
sidder}. BMøll.DyL.III.187. Sal.VI.737.

-skrift, en. [1] d. s. s. Blindeskrift. Opf
B.^II.482. -skær, et. d. s. s. blindt skær
(u. blind 6;. CarlAndersen.Over Skær og
Brænding.(1882).31. -slange, en. [1]

(zool.) slangeart med uudviklede øjne (Typhl-
ops). BøvP.II.442. t -snog, en. d. s. s.

40 -orm. Raff.(1784).246. -spil, et. 1) [IO.4]

^ spil m. blind makker. D&H. 2) [II.1]

f?. s. s. Blindespil. PoU'hWll.S. -spiller,
en. [II.1] (skak)spiller, der spiller efter hu-
kommelseyi uden at se paa brikkerne og
brættet (jf. Blind(e)spii;. FlensbA.*Vel906.
-spor, et. (jærnb.) d. s. s. blindt spor (u.

blind 5).Pol.*yi2l906.5. -sten, en. se

Blændsten. -stikke, v. [II.1] (fagl.)

stange efter aal gennem en vaam uden at

50 kunne se ned i vandet. LandbO.II.83. -sæk,
en. [5] (zool.) udposning paa mavesækken
hos visse dyr. LandmB.II.33. Sal.XIII.10.

-tarm, en. [5] (anat.) sæklignende udvi-

delse paa tyktarmen (Intestinum cæcum).
Moth.B224. Anat.(1840).II.408. det er

med Samvittigheden som med Blindtar-

men: man mærker den først, naar der er

gaaet Betændelse i åen.Aakj.VB.139. jf.
VilhAnd.HS.213. -tarms-betændelse,

60 en. (med.) betændelse omkring blindtarmen

(Perityphlitis). Sal.III.133. || oftest om be-

tændelse i blindtarmens vedhæng (Appendi-
citis). OBloch.D.U.97. JVJens.NV.167.
-tarms-forstoppelse, en. (vet.) en syg-

dom hos hesten. MøllH.III.530. Sal.III.133.

blindt-hen, adv. (ogs. blindt hen;, (af
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blind llj. ilden at se sig for; uden om-
tanke. Moth.B226. MynstBlS.1.314. Folk
bruger ikke deres Forstand, men taler

blindt hen i Vind og \elr.PMøll.L270. De
er dog (et) letsindigt Menneske . . Der
styrter De Dem blindthen ud i noget,
som De slet ikke veed, hvad er.Pont.FL.
98.

II
med ubetinget lydighed. Sams.1.73.

(de) maatte . . blindt hen rette sig efter

ham, ellers bruste han op.Oehl.Øen.(1824). lo

11.168.

19 blind-troende, part. adj. [2.4, jf.
11,3] en stor, blindtroende og ganske ukri-
tisk TilhængerskaTe.Sundhedstid.l 91 7.249.
-tryk., et. t) [IO.2] (bogb.) forsiring paa
bogbind, presset i skind olgn. icden farve ell.

forgyldning. Sal.IIl.133. VortHj.IV2.143.

2) [1] (sj.), d.s.s. Blindetryk. OpfB.'VII.
Register.35. -træ, et. [6] (medk.) simplere

træsort, der dækkes ved paalimnhig af finer- 20

træ. Wagn.Tekn.546. Sal.III.134. -vej,
en. [5] (1. br.; jf. -gade/ overf.: Ved en
befriende Latter kan han . . vise os Ud-
veje, hvor vi kun se Blindv ej e.ITiJasmMS-
sen.I)ragendeEgne.(1900).164. f -vserk,
et. blændværk (jf. Blindeværk/ Ruge.FT.
325. Oehl.VS.24. sa.L.I.149. -«jet, adj.

[i] blind, saa smaat blindøjet begyndte
den (o:en hest) ogsaa at hlive.Bang.Udv.277.
bling^e, v. se blingre. 30

t Blinger-gnld, et. (Blingegvld. Moth.
B226). flitterguld. VSO. f -kram, en.

flitterstads. VSO. -lev, et. (BlingeXøv. Moth.
B226. jf. JTusch.181.328). (nu kun dial; jf.
Blinkeløv;. 1) bævende løv. VSO. 2) ^
træ m. bævrende løv; bævreasp, Populus tre-

mula L. JTusch.181.328. Feilb. bling^re,
V. [ibleiira] (f bllnge. Moth.B226). -ede. {sv.

blingra; jf. sv. blanga, glo, skæve, no. blengja,
skule; besl. m. blinke; nu kun dial.) blinke 40

m. øjnene; give hurtige blink fra sig; bævre.
VSO. Feilb.

Blink, et ell. (i bet. 7; f i bet. 2: Brors.

253) en. [hlei\'g, i ssgr. iblei^g-] hlink. Høysg.
AG.34. flt. d. s. (ænyd. d. s., fsv. blinker; af
blinke) 1) pludseligt frembrydende og
svindende glans af noget; glimt, et

mægtigt Lynilds Blink. Biehl.MF. IV.281.
*(et smil) Lig Duggens Blink, naar Solen
spreder

|
Sin Glands paa Blomsterengen 50

heu.Bagges.1.187. *Vana (sprang)meåBlixik
og Skum,

I

Med evig lystig Eislen.Oehl.
NG.190. et Blink ude i Søen (0: af silde-

stimer).Kierk.V.19. han saa Blink som fra
fjerne ¥jvivi?txn.Goldschm.IV.215. vi kunde
kun se Blinket af Braadsøerne, naar de
kom over os.Drachm.STL.229. I Stedet for
grønt Lys kan gives Blink med andet .

.

hjs.DSB.Sign.I.15.
|| lysning i taage. S&B.

n overf. *Et Blink af Haabets Stjerne
| I 60

Hjertet trængte ind.Winth.VI.34. Schand.
F.396. 2) (nu 1. br.) saa meget som man
ser, naar noget kun viser sig en meget kort
tid; „glimt", jeg så kun et blink af ham.
Moth.B227. *Hvo der kun maatte skue

|

En Blink af dig, voxlGviå.Brors.253. (man)

trængte og skubbede . . sig frem for at

se et Blink af TogQt.Davids.KK.104. 3)
(foræld.) meget kort tid; øjeblik. Kierk.II.
144. Ingen er saa rasendes galen, den jo
helmer et Blink mellem St. Hans og
Paulinus. JPJac.1.50^. 4) (nu næppe br.)

(opr. om den fra øjet udgaaende glans)
blik; øjekast. *Kast . . et Blink hid nett.

Holb.MpS.69. *Med mangt et Blink hun
ham sin Kiærlighed lod vide.Helt.Poet.lOO.
Falst.0vid.45. *Et Blink mod Sønden kast.
Bull.(SkVid.IX.146). *Læbens Smiil og
Øiets skjælmske Blink.Hrz.L9. 5) (1. br.)

til blinke 2 (og S): øjenlaagets bevægelse,
idet øjet hurtigt lukkes og atter aabnes. VSO.
MO. jf. bet. 4: *blot et Ord | Fra dig, et

Blink med Øiet
|
Jo mægter . .

|
At faae

min Villie høiet.Winth.Vl.26. *Jomfruen
svared saa lønligt med et Blink.sa.NDigtn.
55. 6) (foræld.) opstilling af metalkar
over en arnebænk. Tidsskr.f. Kunstindustri.
1898.120. 7) (fisk.) blankt skeformet me-
talblad med krog(e) i. Fedders.FF.127.
Sal.VI.635. at fiske med blink i Frem.DN.
535.

blinke, v. ['blei\5'9] -ede ell. f -te (Ew.
V.12. Bagges.I.169). vbs. -ning, jf. Blink.

(ænyd. d. s.; fra nt. blinken, glinse, mnt.
plinken, blinke m. øjnene, jf. eng. blink;
besl. m. blank og Blik)

t) give et kortvarigt, stærkt lysskær
fra sig. Solen blinker (0: skinner kun kort

ad gangen).VSO. af og til blinkede Lyn
igiennem de sorte Skyer. Thiele.Breve.177.
*See der blinker et Skvid.ARecke.l7. || især:

give en række hastige glimt fra sig;

ftmkle; tindre, (gud) satte Cheruber
Østen for Edens Have med et blinkende
Sværd.lMos.3.24. *Naar det skummende
Bæger kun hlinkeT.Ew.II.93. alt har Retten
draget Sværdet — det blinker over Dit
lioved.Falsen.SA.97. *Dejlig er den Himmel
blaa,

I
Lyst det er at se derpaa,

|
Hvor de

gyldne Stjærner h\iiike.Grundtv.SS.III.105.

*Frisk op I mine Søgutter flinke!
|
Paany

lader Lynene hiinkel Blich.D.II.131. *Paa
Fjeldet blinker Sneen hvid. sa.D.^ 1. 169.

*Bægeret blinker,
|
Glæden os vinker.Jffei6.

Poet.III.444. *Det blinker af Vaaben, mun-
tert er dets SkiæT.Hrz.D.IV.58. *i Aften-
rødens Glands |

Slottets Ruder blinked'.

Kaalund.SD.26. *En Skaal for det blinkende
Søernes Baand,

|
som folder sig om Sver-

riges Skulder. Rich. 1. 5. (han) sad med
blinkende Ridderkors paa Kiolen.Schand.
VV.241. Pengene laa og skinnede og blin-

kede paa det hvidskurede Bord. EErichs.
S.15. II (poet, sj.) om maanens skin. *Maa-
nen blinked'

|
Fortrolig før til vore Glæder

ned.Lund.ED.163.
\\
fremkalde et funklende

skær. solen blinker på s^eilet.Moth.B227.

Stjærnerne, der blinkede i YandetHCAnd.
V.221.

2) hurtigt lukke og atter aabne øjet; glippe
m. øjelaagene. Blinke med Øynene.-H"øi/S9.

S.ld9. (han) undte . . sine Øine den Hvile
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i Søvnens Arme, de længe forgjæves
havde blinket eiteT.Grundtv.Saxo.IlI.332.
*Med Øjet han blinker for Sol.PMøll.1.43.

Hvorfor blinke (Chr. VI: blundej dine Øine ?

Joh.15.12. de kan taale at se imod Solen
uden at hXvake.Drachm.TJB.SB. han be-
gynder at blinke (med øjnene) (o: han er

søvnig) \ l| især som tegn paa frygt: *Blodt
(o: blot!) hvasse Sværd — han blinker ei.

Zetlitz. Foes. 249. den stakkels Tinsoldat lo

holdt sig saa stiv, han kunde, Ingen skulde
sige ham paa, at han blinkede med Øinene.
ECAnd.V.164. (han) holdt den knyttede
Haand tæt mod (hendes) Ansigt. Hun for
ikke tilbage, det var næppe, at hun blin-
kede.ScAand-BSJSi.

II
uden at blinke,

uden blinken, uden at fortrække en mine;
i videre bet.: uden betænkning; paa en dri-

stig ell. fræk maade. (de) udfører uden
Blinken den himmelske Straffedom over 20

sig.Brandes.1.452. Peter var ubetalelig til

at finde paa Løjer, og Lars fulgte ham
uden at hlinke.AndNx.S.120. TroelsL.XIL
214. han paastod uden at blinke, at han
intet havde med sagen at gøre I

|| med
indblanding af bet. 1. *et bredmundet Aa-
løb,

I

Der dovner sig frem, blinkende af

Søvn.JFJac.DU.150. en klar, dansk Snaps
. . blinkede omkap med (hans) smaa Grise-
øine.Hjemmet.l912.948.sp.3. 30

3) give tegn ved at blinke m. øjnene.
at blinke ad en . . blinke til en.Moth.B227.
*smidsk ej med Dine Læber 1 |

Blink ej

med Dine lumske Øjne . . jeg kommer,
KvinåelBlich.JohGrray.Sl. han blinkede
ad ham, at han skulde tie stille

\
se ad 3.

4) (fisk., jf. Blink 7) fiske m. blink
\\

(overf.) At „blinke" var i deres Jargon
at fiske efter Gadens Perler (o: damer).
AGnudtzm.BT.3. 40

Blinke-line, en. [4] (fiskJ line, hvor-
til en blink er fastgjort. OrdbS. -lov, et.

[1] 1) t om skinnende blade. Moth.B277.
2) (sj.) om bævreaspens letbevægelige blade

(jf. Blinge(r)løv 1). Frem. DN. 217. 3) 2(

nsær dial.) bævreasp (jf. Blinge(r)løv 2).

Stakkelen rystede som „Blinkeløv".JB^icÅ.
III.537. JTusch.328. Rostr.Flora.I.106.

I. Blinker, en. [iblei^^'ar] flt. -e. (nu
1. br.) d. s. s. Blænker. FM.øll.II.146. *Først 50
naar Viben, som en Blinker,

|
Til Armeen:

„fremad!" vinker —
|
Da kommer Stæren.

Bagger.IL4 79. Kierk.L 76.

II. Blinker, en. flt. -e. (afl. af blinke)
1) blinkende hovedprydelse paa heste for for-
nemme køretøjer; „top" (jf. BUnktop^. de,
der kørte . . med Blinkere paa Hestene.
Drachwt.yT.12. sa.S.149. 2) (telef.) biap-
parat i telefonanlæg, brugt til frembringelse

af synlige (og hørlige) signaler. TelegrTelef. 60
124.

Blink-fiskeri, et. [7] fiskeri ved hjælp
af blink. Sal. VI. 635. -fyr, et. [11 (jf.
Bhkfyr^. 1) ^ fyrværkeri, der udsender lys

med korte mellemrum, og som bruges til sig-

nalisering; signal, som afgives dermed. Ar-

chivSøvæsen.I.186. Ing.EF.VL9. Funch.
MarO.I.90. (kongen) blev lyst ud af Rhe-
den med Blinkfyr paa Nokkerne af Ræerne
fra aUe tre Orlogsmænd. StBille.Gal.I.15.

2) fyr(taarn), som kun viser lys m. bestemte
mellemrum. MO. Spodsbjærg Fyr (er et)

hvidt Blinkfyr med Blink hvert halve
Mmnt.Trap.II.114. Wolfh.MarO.434. JV
Jens. IM. 138.

\\ (overfJ *mens Øjnenes
Blinkfyr STpille.Bich.I1.314. -hinde, en.

[5] (zool.) hinde, der (især hos fuglene) fra
den indre øjekrog kan trækkes hen over øjet.

MO. BMøll.DyL.Ll30. Sal.III.134. -lan-
terne, en. [1] (især ^) blændlygte til

blinksignaler. Feltarb.89. Wolfh.MarO.402.
-signal, et. [1] (især ^) signal bestaaende

af korte og lange lysblink. Sal. III. 134.
Wolfh.MarO.392. -top, en. [1] d. s. s. H.
Blinker 1. (især i flt.). Var han monstro
adelig, siden han kjørte med Blinktopper.
Schand.BS.48. sa.TF.1.272. -vis, adv. [1]

(1. br.) glimtvis; momentant. Ord, der plud-
selig, blinkvis, aabner En Indblikket i en
Menneskesjæl. Brandes. 1. 96. TroelsL. HF.
III.54. -0|et, adj. [5] (nu l.br.) som har
den vane at blinke m. øjnene. Moth.B227.
MO.
t blire, v. -ede. (jf. sv. (dial.) blira;

fra nt. bliren; sa. ord som plire) 1) se

med stærkt sammenknebne øjelaag; plire.
VSO. 2) om solen: titte frem mellem sky-
erne, smst.

II
(overf.) Lykken, Glæden blirer

kun for ham som Solen en ustadig For-
aarsdag.ilfaW. G.48.
Blis, en ell. (nu 1. br.) et (Oehl.(1844).

V.137. Hrz.VIII.225. Gjel.B.90). [blis, bles]

(f skrevet Blits: vAph.(1759). Bles: JBaden.
Gram. 26. Blæs: Blich.ll. 548). flt. -ser.

(ænyd. bles; sv. bias, no. blesa, ty. blesse,
eng. blaze; besl. m. Blus, jf. I. blistre) 1) lys
(især: hvid) plet ell. stribe foran paa
et dyrs hoved. Eders vel-foerede . . Føl
. . med en glindsende Blis i deres Pander.
Lodde.Cent.a7v. naar vi om Markedsdags-
Aftenerne malede Bønderhestene Blisser
og Stjerner i Fandeme. Ing. EF. II. 257.
*(?;*(en) Pudel, sort med rødlig Blis.Heib.Poet.
VII.61. fire prægtige bruunrøde Heste,
hver med en hvid Blis i 'Pa.nden.Hauch.
V.277. Katten (var) smuk sort, med en
lille hvid Blis paa lHæsen. CBemh.I.SS.
Skjoldb.NM.7. Rørhønen (er) næsten helt
sort, med en „Blis" paa Panden af nøgen
rød FLud.Frem.DN.408. 2) (landbr.) hestm.
en saadan plet paa panden. Eiv.IV.147. Bag-
ges.1.225. Ing.EF.II.17. min Blis maa Du
aldrig skille Dig ved.Blich.1.63. AntNiels.
FL.II.101. jfFeilb. Esp.26. 3) (dagl.) let

rus (jf. blisset 2). Gadeordb.^ Blis-and^
en. [1] V 1) sort vandhøne, Fulica atra L. (jf.
-høne).Moth.B228. Kjærbøll.556. 2) pibeand,
Anas Penelope L. smst.667. Feilb. -bnk, en.

[1] (zool.) sydafrikansk antilopeart (Bubalis
albifrons). BøvP.II.325. -fold, adj. {jf.
bllksfuld og blisset 2; dagl., nu 1. br.) stærkt

beruset; pære fuld. Moth.B228.F399. MDL.

Rentrykt ><>/a 1920 52
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MO. Gadeordb? jf. Feilb. : blisset, -gaas,
en. [1] V -^nser albifrons. Frem.DN.436.
-høne, en. [1] \ d. s. s. -and 1, VSO.
Kjærbøll.556. Frem.DN.408. blisset, adj.

[iblisaf, 'blesai] (ænyd. d. s., oldn. blesottr;

af Blis) 1) om dyr: som har en hvid
ell. lys plet ell. streg i panden. Moth.B
229. Den første Hest, han kom til, (var)
Jochums blissede Hoppe. Ing. EF. II. 14.

IIrz.IX.25. naar jeg piasker paa de Blis-

sede, saa kan ingen Herremand komme
raskere Eisted. IIostr.T.197. NSvends.E.37.

II
oftest m. angivelse af dyrets grundfarve

rødblisset, sortblisset osv. 2) (dagl.) overf.

(let) beruset (jf. blisfuld samt blakket
4:). Moth.B229. *naar han kommer

|

paa
Støvlerne . .

|
Bli'er lidt svingende, lidt

hlisset.Hrz.VIIL96. jeg kunde da nok se,

at De var farlig hlisset.Schand.F.32. Esm.
1.36. Sødb.GD.16.
Blist (kun i bet. ±) ell. Blister (især

i bet. 2), en. [blisd, 'blisdar] flt. (i bet. i)
blister, {jf. eng. blister i sa. bet.; besl. m.
blæse, jf. SV. dial. blasster, ansigtsrosen,

oldn. blåstr (dat. blæst(r)ij, blæst, opsvulmen,
hævelse, ty. dial. blast, blæst, blære, blåsti,

hedeblegn; sml. Blase) 1) (1. br.) vædshefyldt
blære paa huden; blegn. Idrætsmænd .

.

med Bylder og Blister paa Kroppen. J''

Sadolin. (Idrætsbladet."/il903.2.sp.2). D&H.
Svulster og Blister. Bergstedt.A.119. ent.

Blister: MDL. (Falster). 2) (især vet.)

blæretrækJcende salve lavet af spanskflue
(jf. II. blistre;. MøllH.V.336. VareL.'92.

I. Blister, en. [iblisdar] (maaske opr.

blistrer, af I. blistre
; jf. sv. j blister, glans,

skin; jy.) Jf torskefisk m. sølvglinsende sider

og bug; alm. kulmule (Merluccius smiri-
dus). MDL. Krøyer.11.141. Sal.XVII.577.
Feilb.

II. Blister, en. se Blist.

I. blistre, v. ['blisdra] (se I. Blister;
besl. m. Blis og Blus; sj.) funkle, hans
Øjne de blistrer og \AmkeY.JPJac.I.21.

II. blistre, v. ['blisdra] -ede. {af II.

Blister; især vet) indgnide m. blister (2).

Vædløb.9.

Blits, en. se Blis.

Blitte, en. [iblida] flt. -r. {efter fuglens
fløjtende stemme, der lyder som blit, blit)

\ klyde, Recurvirostra avocettaL., Kjærbøll.
566. Sal.X.652.
O BliT, et. [bli-'v] uden flt. {egl. imp.

af blive) 1) bud om at blive til. Din
Kierlighed . . var det, som udraabte det
første almægtige Bliv.JSneed.VI.446. Bag-
ges.Ungd.II.140. *Det var Hans Bliv,

|

Som aanded Liv
|
I Luften og i Støvet.

Qrundtv.DV.IV.241. »Skaberkraftens Bliv.
Heib.Poet.IX.175. (sj.) i best. f: *Et Ord
jeg lod falde , , |

Om Evighedslivet,
|
Om

Aanden og Blivet. &rundtv.PS.VII.415.
\\

bud om at komme til syne. *For dem lyder
atter vort Bliv. Oehl.L.1.25. 2) (sj.) tilvæ-
relse; liv. *Da mit Intet blev og tænkte

|

Var jeg henrykt ved mit Bliv.EtD.(1914).

1.183. *Hvad han har sunget . .
|
Har ikke

Nutid
I
Givet det Bliv? Holst.D.II.88.

blive, V. ['blra] kunstlet: [iblrva] præs.
-er [ibli'(9)r] blir. Bøysg.AO.66, kunstlet:
[ibli'var] smst; præt. blev [ble'] kunstlet:
[ble?v] smst. 88, 2. person f blevst (Holb.
Pants.III.7. Ew.(1914).1.154); part. blevet
[ible-(8)f] kunstlet: ['ble'vo^] (jf. Jesp.Fon.
127); imp. bliv [bli'] kunstlet: [bli'v] Høysg.

10 AG.136. vbs. -ende (s. d.) ell. f -else (Ruge.
FT.324. VSO.).

II
(vulg., især kbh.) uden

1 : bie [ibi()8], præt. be [be-] osv. *Aa nu be
der en Gratuleren,

|
Aa der be Bal paa

vorres Kro.Bøgh.D.II.121. han trimled' i

Rendestenen . . Hvad han inte var pæn,
det bev han dalFritzJiirg.nr.31. der æ'

sgu' ingen Grin ved og bie' vaad — ud-
vendig.StormP.P.8. jf Gadeordb.^34. || de
sammensatte tider dannes (allr. i ænyd.)

20 baade m. være og have, dog saaledes, at
have især bruges (dagl.; i skriftspr. hellere

være^ i sætn., hvis indhold fremsættes som
noget blot tænkt, forudsat ell. ønsket (i forb.
som havde blevet, kunde, skulde ell. vilde
have blevet;. Hvis de forbandede Væg-
tere ikke havde været, skulde den (o:

julestuen) have varet længer, og det skulde
ikke have bleven åevveå.Holb.Jul.l3sc.
Havde jeg bleven skikket i Byen først i

30 hans Stæd, saa havde jeg maaskee kunnet
giordt samme Lykke.sa.lfP.ii.8. sa.Jep.III.
4 (se u. 6.1). *See, dersom Adam efter
den

I

Huusholdning havde levet,
|
Han

havde neppe ældre end | De franske
Kokke hlevet.Falst.8. Jeg havde selv øn-
sket, at Leander kunde have bleven din
Mand.Biehl.IIaarkl.95. IIorreb.II.204 (se u.
l.i;. Gud veed, hvad Udfaldet endnu
kunde have hlevet.Kruse.Æsthet.II.242. jeg

40 vilde saa gjerne have blevet ved at drømme.
Blich.1.43. jeg maatte gjøre en Tur . .

Jeg havde hellere \)levet.smst.IL94. han
hører til dem, der bleve meget, og kunde
have blevet mere.Molb.EL.214. NMPet.
EL.19(se «. l.i;. det kunde jo have ble-
ven galt, hvis ikke Mads . . var kommen.
IIostr.ML.96. Alt det, han kunde have
hlevet.JPJae.II.14. det havde nær blevet
en slem historie

j
se flere eks. (bl. a.) u.

M bet. 4.1. jf FalkT.Synt.158f Mikkels.Ordf
425.427. ogs. undertiden (dagl.) i udtr., der
betegner en handling ell. virksomhed: i den
sidste time har (alm. : er) hun blevet ved
med at spille øvelser og skalaer, saa det
var til at blive gal over

j f ianden anv.:

Har (nu : er) nogen Fændrik bleven vred
paa Profeten Esaias, naar han siger . .:

Han skal vansmægte som en Fændrik.
PAHeib.US.497. {glda. bliffue; fra mnt.

&0 bliven, jf. ty. bleiben, oht. biliban, oeng.

belifan, got. bileiban; opr. smsat. m. præ-
fikset bi- (se he-) og et verbum besl. m. oldn.

leifa, eng. leave, levne || bet. 4—6 findes allr.

i glda. (se fx. Brandt.LB.83^(1397) og mnt.
(se SoS.II.90) og har nu fortrængt det al.

vorde xmdt. i part. vordende (jf. sv. bli-
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vande); om blive og vorde i jy. se Fcilh.I.

89.111.1086)
t) ikke forlade et sted ell. en tilstand;

opholde sig, forblive j^aa samme sted
til. i samme tilstand, l.l) i forh. m. be-

stemt angivelse af sted ell. tilstand. Manden
(skal) forlade sin Fader og sin Moder og
blive fast hos sin Hustru.iifos.5.^4. bliv

hos os, thi det er mod Aften . . og han
gik ind for at blive hos dem.Luc.24.29.
vær forsikred om min gode Rasmus Berg,
at I aldrig faar min Datter, saa længe I

blir i jere Vildfarelser.IfoZ6.ÆJr.IJI.6, naar
Pengene blive i Landet, saa blive de lige-

som i deres egen Familie.OecowT.J/.W.
Gid vi havde blevet paa hiin Side af Jor-
dajien.Hon-eb.II.304. *Vi er ikke skabte
til Højhed og Blæst,

|
Ved Jorden at blive,

det tjener os hedst.Grundtv.PS.V.63. en
Duel, hvori den ene af Parterne blev paa
Stedet.Gylb.V.72(jf. U). han kunde have
blevetisitKald.ivilfPeti;iJ9. *Jeg hører,

at Ole
I

Pihl er ej mere.
|
Han blev vel

derude (o: druknede, jf. l.b).Drachm.SH.
63.

Il
blive fra (noget), holde sig borte fra;

ikke røre ved; ikke tage del i. Det er en
Ære for en Mand at blive fra Trætte.OrcZs.

20.3. Bliv fra ham, siger jeg dig, du faar
ellers h\ig.Holb.Er.III.6. da jeg nu fryg-
tede for . . at min svage Constitution vilde
have Skade deraf . . saa blev jeg fra Gil-

det.IIeib.Pros.X.259. (han vilde) blive fra

Skolen for at følge (faderen) tilvogns. 6roM-
schm.III.104. Den, der kan blive fra dem
(o: fruentimmerne), han er et lykkeligt
Menneske.Schand.TF.I.169. bliv mig fra

Livet med det Bsi\UAKohl.MP.III.7. jf.:
Hun fik ham . . til at blive af Dagligstuen
med TohaksTpihen.CBernh.XI.158.

|| f det
skal nok blive hofi mig (o: ikke blive

sagt til andre).Moth.B233. Holb.Rpb.I.l.
||

det, jeg har sagt her, det bliver mel-
lem os (o: fortælles ikke til andre).Schand.
TF.II.223. Drachm.VT.98. \\ blive ved
(noget). 1. ilike fjerne sig fra; ikke give af-
kald paa ell. opgive; holde sig til. blive ved
2tiizlQn.Moth.B235. Men hvorfor blef du
ikke ved den 7xoiQSS\on?nolb.Arab.I.l.
Fru Christine blev . . ved sit Forsætsa.
DH.II.60. tag hånd kun Pigen, som hånd
elsker, og jeg, for at føye ham, vil blive
ved Hr. Leonards T)otteT.sa.Pern.III.6. den
Arbeidsomme bliver ved sin Gierning.
Mynst.Tale.(1838).9. Derved blev (han),
og det var ikke muligt at faae ham til at

forandre sinBeslutning.lTattc/i.FJ.SO^. *Det
er vor faste Villie, derved bli'er det.sa.

DV.III.31. han blev ved sit (o: hævdede
sin mening som den rette)

j f blive ved
(o: ikke fragaa) arv og gæld, se u. Arv
1.1. 2. (om ejendom olgn. og f om egenskab)
forblive i besiddelse af. *Laurbær-Blade
ved sin Grønhed altid hlivQX.Falst.0vid.52.
Det er nok egentlig skidt . . Jeg hører,
at han, Manden, ikke kan blive ved Ste-
det.Schand.TF.I.241. de Danske skulle

blive ved deres fri Valgret og øvrige
'RettighedeY.KrErsl.DM.66. jf.: dommen
bléf ved magt (o: beholdt sin gyldighed).

Moth.B235. MO. 3. ikke gaa videre til noget
ondet; indskrænke sig til. Jeg vil derfor
lade Personen og hans Arbeyde være
urørt, og alleene blive ved at give videre
Forklaring over det, som jeg om de nye
Franske Stykker tilforn har skrevet.lfo?6.

10 Ep.V.161. nu tsær i upers. sætninger: en
fornemme Dame skikkede min Herre en
Sølvdaase, og lod sige, at det skulle ikke
blive derved. sa.X/Sfc.JI.^. Ingen tvivle-

de om, at det idag ikke vilde bUve ved
de sædvanlige Skjermydsler.CJ5erw/t.F.^^5.
Christendommen er egentligen ikke kom-
met ind i Verden, det blev ved Forbille-
det og høiest Apostlene.Jfiej-A-.XJy.i95>
Han lovede at opgjøre sin Status og fore-

20 lægge hende den næste Aften. Det blev
naturligvis ved LøUeTne.Schand.B8.129. I

alt besværligt Arbeide er der Fordeel;
men hvor det bliver ved (Chr.VI: hvor
der ere ikkun^ Læbers Ord, fører det kun
til M&nge\.0rds.l4.23. derved blev det,
det var det hele; mere skete ikke. Goldschm.
IV. 7. (hun) udstødte et spørgende Hm?
Augusta . . aabnede Læberne flere Gange,
men det blev dev\ed.Schand.TF.11.197.

||

30 lade det blive ved noget, nøjes med
noget. De fleste (præster) lade det blive
ved at prædike eengang om Vgen.JSneed.
V.211. han (var) alt for alvorlig i sin

VUlie til at lade det blive ved Trudsler.
Molb.DH.II.463. Vistnok havde Correggio
gjort bedre i at lade det blive ved denne
ene Figur (o : Antiope) og udelade den .

.

tykke AYaor..ILange.II.324. 1.2) (i forb.

m. det spørgende hvor; nu kun poet.; jf.
40 T.i) d. s. s. blive af. *Hvor blev I røde
Roser dog

|
Fra Ungdoms Dage glade?

Oehl.XXVI.44. Kom Kjøbmanden ham . .

af Sigte, spurgte han urolig: „hvor blev
Christian? saae I ikke Christian?''Blich IIP
131. *hvor bliver Prinds Antonio?

|
Han

kommer ikke.Heib.Poet.lV.239. *Hvor blev
dens Brødre, de andre Smaa?

| Bevares
vel ! de kom højt paa Straa,

|
de fik Em-

bed— som l,ænkehnnde.Kaalund.l20. *til-

50 sidst han sidder oldingsløv i krogen, —
|

hvor blev hans år? Hvad fik han for sit

liw?NMøll.E.44. CEio.Canta.187. 1.3) uden
stedbetegnelse. Skal jeg blive eller reise.

Bagges.DV.X.141. andre vare raadvilde,

hvad de skulde tage med sig, og hvad de
skulde lade hMvesa-NK-Sei. hun vidste

ikke, om hun skulde gaae eller blive.

HCAnd.IV.235. Bliv lidt. Moder! der er

Noget, jeg gjerne vilde tale med Eder
60 om.Tops.1.222. han bliver tU imorgen

[

„Nu maa jeg af sted!" — „Aa, blivl"
j
der

er udsigt tU, at ministeriet bliver (o : ikke

gaar af) \
1 .4) (opr. om at blive liggende død

paa valpladsen, ænyd. blive paa valstedet.

Moth.B234; Jf.sp.82P°) f falde i kamp.
blive . . i 'kng.Moth.B234. Nogle hundrede

52*
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Mand ere blevne i en TrætmngJ^SneedJII.
59. *Doris's Elsker var i første Træfning
blevet. TTessJ^jf. 1.5) (opr. blive paa havet.

Moth.B234; nu 1. br.) forlise; gaa under.
Bliver et Skib, og Godset biergis.Di.4

—

4—6. blive med top og tåul (o : gaa under
m. mand og mus). Moth.B234. „Myn Heer
heft syn Scheep verloeren." — „Hvad, er
mit Skib Uevet?''IIolb.LSk.IV.4. (han
kunde) paa et hængende Haar . . være
bleven (o: gaaet til hunds).Drachm.PV.64.

2) Hilte ophøre m. at være. 2.1) O have
vedvarende hestaaen. Herrens Ord bli-

ver e\måé\xgen.lPet.l.25. I det Forander-
lige maa der . . være Noget, som bliver.

Mynst.Beir.1.37. den Gud . . som skal

blive, naar alle de andre længst ere gangne
til (jTVinåQ.Hauch.y.261. i Evigheden viser
(det) sig, at Kjerligheden bliver, medens
Bedraget er ophørt lÆCierfe.JXZO. Selve
Øjeblikket varede kun kort for Vilhelm,
om end dets Virkning hlG'v. Goldschm.YII.
356. *Nævn mig et Navn, som bliver;

enHandling, som vilhuskes.LCMefe.-ML.37.
2.2) vedblive at være af samme beskaf-
fenhed ell. i samme tilstand; ikke for-

andres. Man . . glemmer, at Intet bliver,

som det eT.Blich.II.220. *Saaledes var
det stedse Skik i Danmark;

|
Jeg seer i

Aanden: Saadan skal det hlive.Heib.Poet.

III.481. Fire Gange har jeg revet mit
Brev istykker; nu maa det blive, som det
ev.smst.V.67. *„Jeg kan endnu som Fløi-

ten skifte Toner,
|
Naar kun din Læbe

vil« . . „Bliv, som du er''.PalM.II.164.

„Det er troløst handlet," raabte Herdis.
— „Det faaer nu saa blive (o: det kan ikke

ændres)"", sagde han.IIauch.V.287. Nej, det
bliver, som Han har høTt.Goldschm.II.56.

II t lade (noget) blive, (egl.: lade det

være, som det er; ikke gøre forsøg paa at

ændre det) afstaa fra; lade være med. „Kom
saa ind, Henrich! for at spise." — „Det
lader jeg vel h\iye."Holb.Rpb.I.13. *Lad
derfor ikkun en u-tidig Vrede hlive.Falst.

Ovid.124. dersom I vil ikke troe mig, saa
kand I lade det \A\vQ.Pamela.1.225. med
mindre vi lode blive at kjøbe Ost og Gryn
af Hollænderne.PJ.irei6.Z7Sf.JfO. *Jeg har
en Underretning dig at give . .

|
Men

maaskee bedre dog, jeg lod det blive.

PalM.V.333. \\fisa. bet. (ved sammenblan-
ding m. lade være med^; lade blive med
noget, (det er) best at lade blive med
dend STpiise.Holh.Bars.III.6. 2.3) (med til-

føjet præd.; nu 1. br. undt. i forb. m. være
og i ^idtryk^cet det kan blive godt, samt
naar præd. er præs. part. af et verbum, der
betegner en tilstand) vedblive at være
(noget), der faldt af Morianerne saa mange,
at ingen af dem blev levende (o: blev i

live). 2Krøn.l4.13. blif altid min \Qn.Moth.
B232. Du bliver bestandig god, o Gud.
JSneed.III.331. Han var flittig, og blev
ået.Mall.SgH.593. Havde ikke min Fader
- . sendt mig ud at tjene i Syvaarskrigen,

Djevelen annamme mig! havde jeg ikke
blevet en Kjerlingeunge min hele Levetid.
PAIIeib.Sk.I.31. *0g skiøndt mig mored
de catholske Fagter,

|
Blev jeg en Pro-

testant.OeW.Ir.I.507. *I maler smukt, og
bliver vihekienåt.sa.C.220. det forekom
dem, som om hun stedse havde været det
(o: syg), og stedse maatte blive ået.Heib.
Poet.X.39. De veed jo nok, hvor styg jeg

10 er, hvor fattig jeg altid bliver. HCAnd.
Breve.I.221. *For mig du bliver tyve Aar,

I

hvor gammel saa du ndSi'vnes.Ploug.1.200.

II
Historien er og blifver en Kilde uden

B\inå.KSelskSkr.I.54. Ribehuus er og bli-

ver dog den fasteste Kongeborg i Dan-
m&rk. Ing.EM.III.61. Du er og vil blive
en trofast YenlHCAnd.Breve.1.224. Bryde
var og blev en K\.oårian.KlBerntsen.Æ.I.9.

II
det kan blive godt, det kan være det

20 samme , se god
||

foran jyræs. part. (glda.

d. s.; jf. Mikkels.Ordf.46.48) da Regnen hol-
der op . . bliver hun staaende uden for
(grotten).Ew.(1914).I.160. han blev liggende
i sengen hele dagen

i

vi bliver siddende
lidt endnu

|
hele huset styrtede sammen,

og kun skorstenen blev staaende
j
jeg

bliver boende her > ogs.: han blev gaa-
ende i haven en stund endnu

j 2.4) O
part. blivende som adj. ell. adv.: varig;

30 varigt. *Jeg troer, hvis Keyseren kun
hafde været roeUg

|
Hans Søn ey hafde

haft paa Jorden blivend' hoe]ig.Holb.MpS.
B7v. Du maa . . ikke tænke, at denne . .

Stemning var blivende hos mig.Gylb.(1849).
XII.49. Paa Thereses egen Sundhed havde
det (o: at spise bitre mandler) . . ingen
blivende Indflydelse. Sc/iac/ciii. *er der
da Intet, som Tiden besejrer?

|
Skal der

da blivende Intet bestaa?PZoM^.I.34. Tscher-
40 nings Plads i vor politiske Historie er

blivende og monumental. JETørM^. III. ^8^.
Nødfrugt, der hos nogle Arter (af horn-

blad) paa hver Side bærer et spidst Horn
og i Spidsen et lignende, dannet af den
blivende Griffel (o: som ikke falder af).

Warm.SystB.351. Naar Alkoholen efter-

haanden har udfoldet sin Virkning som
Vævsgift, saa at den hele legemlige Til-

stand blivende er paavirket, taler vi om
50 kronisk A\koholism.e.KPont.Betsmed.III.48.

det er et arbejde af blivende betydning

J

II
blivende sted, varigt opholdssted; bli-

vested {efter ty. bleibende ståtte, der sy-

nes at gaa tilbage til Kebr.13.14: vi have
her ikke en blivende Stad, lat. civitatem
manentem) Verden er stor, og endnu har
jeg intet blivende Sted fundet i åQn.Heib.

Poet.XI.214. *Her er ei længer vort bli-

vende Steå.Winth.IV.42. hun tumlede om,
60 til hun tilsidst hos Ottos Bedstefader fik

et Hjem, et blivende Steå.HCAnd.II.132.
CBernh.V.153. *Her (o: paa et bal) har jo

Glæden et blivende Steå.Schand.SD. 184.

især: ikke at have et blivende sted, flakke

hjemløs om. (den landflygtige konge) er skildt

ved sine Riger . . og haver intet blivende
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Sted. Holb.DH.IL161. Indtil denne Time
lide vi baade Hunger og Tørst . . og have
intet blivende (1819: vistj Sted.lCor.4.11

(1907). Arlaud.36. jf.: *Jeg selv er som
Beduinen,

|
foruden blivende Steå.Sødb.

GD.21.
3) (opr. om midlertidig forbliven paa et

sted ell. i samme tilstand, jf. l.i og 2.2; nu
1. hr.) vente; bie. det kan blive til siden.
Ew. VI. 239. (jeg) lod min Ansøgning i'o

blive (o: bero) endnu.Ørst.Br.I.S. *de Dele,
man kan see,

|
Behøve vi sin Glands at

give;
I
Med Resten kan det gierne blive.

Oehl.F.166. klapper ikke endnu 1 Bliver til

Stykket er udel Blich. IV. 340. „Jeg vil

dog gaae ned i Lysthuset" . . „Det faaer
blive til vi har spist, Kone.'^Ing.LB.I.SO.
bliv Du bare, til jeg bliver saa stor som
Peter, Faer! Du kan tro, jeg skal slae.

Oversk.I.ll. Jeg troer, at Moder bliver 20

med at lade mig confirmere, til jeg en-
gang skal giites.CBernh.IX.13. „nu skal
De bare høre." — „Nej det kunde maaskee
blive til en anden Gang.'*IIostr.G.177. *(de)

paastaar kækt,
|
at Patricks Sprog — Be-

viset bli'er til siden —
|
med . . Didos er

i S\æ.gt.Drachm.DJ.11.62. Nei, bliv nu bare
lidt (0: bi lidt, giv tid)', — nu skal jeg for-

tælle Jer en, som jeg nok tror, at I inte
har hørt iioTyeien.MaglPet.F.II.105. 30

4) (ppr. i tilfælde som bUve enke, blive
ene 0: blive ttlbage som enke, blive ene til-

bage, olgn.) gaa over til at være noget;
komme til at være noget. 4.1) m. sub-

stantivisk præd. Judas Ischariotes, den
Samme, som blev FoTTæder.Luc.6.16, vi
ere blevne et Skuespil for Verden, i Cor.

4.9. *Hvor blev Guds Jord et deiligt Sted
|

At bygge paa, naar Broderfred
|
Var over-

alt at tmde.SalmSus.532.1. Skiemter hånd 40

icke, da er hånd i et Øyeblick bleven et

andet Menmske.Holb.UHH.II.8 (jf u. Ls).
Hvad du icke est, det kandst du blive, du
seer ud til allehaande.sa.Jej?.///.^. *Du,
Closterets Due,

|
Flyv parret herfra;

| Af
Frøken bliv Frue,

|
Ai Frue Msænal Stub.

114. (Knud d. hellige) vUde med lit meere
Sindighed have blevet en af Danmarks
største KongeT.Mall.SgH.678. Jeg kunde,
om det havde behaget Himmelen, gierne m
have blevet en Æsopus eller en Diogenes.
Ew.VIII.49. *Han syntes fød til Bagateller,

I
Og noget stort han blev ei heller. TTess.

271. du (spørger) om du er blevet, hvad
du . . burde hlixe. Mynst.Præd.1.375. Det
havde nær blevet en kostbar Duesteeg.
Winth.VIII.245. *hver Sang, som Folket
kender . .

| den blev en Ring i Brynjen,
som dækker hendes (0: modersmaalets)
Bryst. Lemb. DS. 73. *Han havde blevet

| 60
En prægtig B.igsdagsmand.Bøgh.D.II.91.
„er De da ^e Student?" „Student 1 hvor
skulde jeg være bleven det fra."JPJac.
11.282. han er blevet etatsraad

i (|
(om

stærk forandring; nu 1. br.) forvandles til;

blive til. er du Guds Søn, da siig, at disse

Stene blive BTød.Matth.4.3. 4.2) med adj.

som præd. da maa han, eller hun, blive
hver anden qvit.Di.5

—

16—14,7. Herren
haver velsignet min Herre meget, at han
er bleven mægtig.iilfos.^4.55. *I)en (o : din
synd) smager sød udi din Mund,

|
Bli'er

bitter dog om føie Stxind.SalmHus.404.1.
det bliver bedre med den syge.Moth.B229.
det blev soort for mine Øyne, da jeg hørte
læse disse Tidendev.Holb.Kandst.II.3. saa
snart et Fruentimmer blir Herren var,
bliver hun strax maal\øs.sa.Tyb.II.2. jeg
seer . . deres Skiebne blive daglig bedre
ligesom de blive mere oplyste.JSneed.VIII.
497. *lad mig altid stræbe,

|
At blive

(Bagges.IV.28: værej viis, og god.Bagges.
Ungd.II.136. *Vor Præst, som nylig var
lidt svag,

I
Blir feed og fyldig Dag fra

T>ag.Bagges.I.168. *jeg lover jer med Haand
og Mund,

I
At jeg skal blive ordentlig,

fornuftig. Oehl. A. 95. *De Dage blev nu
korte

I

Og Natten blev saa lang. Winth.
HF.99. *Naar jeg bli'r stor, | saa vil jeg
selv være Far og MoT.Rich.II.164. *Far,
nu blir du mig for slem.NMøll.R.60. Hel-
liget vorde dit Navn! Det er: Guds Navn
er vel helligt i sig selv, men vi beder i

denne Bøn, at det ogsaa maa blive (1850:
vorde; helligt hos os.Katek.(1909).§98. det
bliver for sent at gaa derhen nu j han
stod op, før det blev lyst

i || (Jf. run.
war8 aåu8r, glda. bleff dødh, døde; nu
kun dial, jf. FDyrlund.Uds.34) blive død,
dø. DL.5—2—53. »Indbild dig, jeg blev
død, den Tid jeg blev fordrevetFalstOvid.
56. jf.: *Til begge Sider han (0: en hund)
udstrakte sine Been,

i

Opgav saa Aanden,
og blev død som Flinte-steen.jF'rJBTom.PM.
143.

II
blive løbsk, (nu 1. br.) løbe løbsk.

Moth.B231. 4.3) O med præd. bestaaende

af en infinitiv (svarende til inf. efter være,
se II. at 3.1;. Naar et Lovforslag er ved-
taget i det ene Thing, bliver det i den
Form, hvori det er vedtaget, at forelægge
(0: skal det forelægges) det andet Thing.
Grundl.(1849).§57. den ovenfor givne Be-
stemmelses Gyldighed (vil) blive at godt-
g\øre.Brøchner.TV.43. 4.4) m. præd. bestaa-

ende af et forholdsled ell. et adv. (svarende
til sa. forb. efter være^. taget paa det nye
slot bliver af kobber

|
kjolen bliver af

silke
i
efter faderens død blev alt ander-

ledes
i
det bliver derefter, se derefter

jj

(nu næppe br.) bliver det engang i Mode.
Gram.Breve.20. || blive med barn, (nu L
br.) blive frugtsommelig. Moth.B231. Holb.
Ul.I.l. se Barn 1.2. || bemeldte Kaaber-
stykkers Tal (maatte) have blevet over
liundrede.EPont.Atlas.II.a4v. Jeg har væ-
ret Barn, lige tiljeg blev over Ungdoms-
AldeTen.HCAnd.Breve.I.113. \\ at han ikke
skal . . blive dig til Hjertesorg.Sir.50.i5.

du har forført ham til Galskab . . saa at
han nu er bleven tU en Fabel over den
heele Stad.Holb.Abrac.1.1. Nu blev han til

en almindelig Latter for hele Byen.CjB
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Sallager.LF.8. Budet, som var til Liv, det
iandtes at blive (1819: geraade^ mig til

Dø^BomJ.10(1907). dette barn blev dem
til megen glæde

|
l| han blev ude af sig

selv af forbitrelse
i

4.5) m. præå. hestaa-

ende af en tids- cll. aldersbestemmelse (sva-

rende til d. s. efter være), det bliver paa
Søndag atten Uger si6ieii.Ing.EF.VIi.95.

det bliver nu tre Aar til Mikkelsdag, at

jeg har siddet 'Evike.Blich.II.289. *I bliver ib

sexten Aar
|
Til \mtev.Heih.Poet.IV.323.

Det hændte ofte, at det blev helt hen paa
Vinteren, inden det sidste Korn kom i

Hus.CEw.C.58. 4.6) w. jjrcBfZ. bestaaende af et

sammenligningsled (svarende til d. s. efter

være), et Menneskes Barn, der skal blive
som Græs.Es.51.13. her er det bleven som
en sat Ret for fattige Borger-Børn, at de
. . ved slige Udenlands Reiser skal øde-
legge deres Familier. IfoZ&. Jean.JJ, han 20

blev som forstenet ved at høre dette
i

4.7) som hjælpeverbum til dannelse af
passiv (mods. s -passiv især om den en-

kelte, indtrædende handling, og naar der ved
præs. betegnes noget fremtidigt, se FallcT.

Synt.l70ff.Milikels.Ordf.381ff.;jf.sm8t.379ff.
om verber, der ikke kan danne omskrevet
passiv). Hvo som troer og bliver døbt,
skal blive Sdlig.Marc.16.16. vi har icke i

Sinde at . . tilstæde, at vort Huus blir 30

giordt til en Yahe\.Holh.GW.IV.6. det
var bedre, at du i Steden for Børn havde
bleven forløst med en B.ok.sa.Bars.II.S.
I det Svenske sprog bliver aa . . skrevne
(nu hellere: skrives aa^ k.Hømg.AG.3. Ved
Grev Geerts Død fik Landet Udsigt til

at blive befriet fra sit Aa.g.Mall.SgH.245.
(han udtænker) hvad der kan udrettes .

.

eller stræber for at det kan blive iverksat.
smst.480. Reformationsværket (maa) fort- 40

sættes . . ikke blot, fordi det umulig paa
©engang kunde fuldbringes, men . . fordi
det . . efter sin Natur aldrig kan blive
iu\åhra.gt.Bahb.Min.l797.IV.150. De skal
alle vorde fortsatte i den følgende Aar-
gang. Dog vil den No. 5 begyndte Un-
dersøgelse . . blive fortsat under andre
¥ormer.Horrcb.II. r. *Jeg staaer, hvor jeg
blev fød,

J

Til min 'Død.Oehl.SH.62. *Der
blev da givet Løfter

|
Og der blev taget 50

Eeå.Winth.HF.1.33. Ugen derefter blev den
Døde hegra.vet.IICAnd.V.57. det er blevet
kaldet Alvor 1 Aarhundreder ere blevne
spildte paa denne kostbare Narrestreg,
der er blevet betalt med Penge i dyre
J)omme.Kierk.XIV.138. hun var nu engang
begyndt paa det, saa hun maatte blive
ved, og samlede bleve de (0: blomsterne).
JPJac.II.288. de (bad) Pilatus, at han
maatte blive slaaet ihjel (1819: ihielslaaes^. 60
ApG.lS.28(1907). medens landet hærgedes
af krig, blev det ramt af en ny ulykke

\

der arbejdedes i reglen til kl. 6, men den
dag blev der kun arbejdet til kl. 3

\
bliver

den kaffe ikke snart lavet?
\ han vil blive

bedraget (jf.: verden vil bedrages 0: øn-

sker at blive bedraget)
\
det skal blive gjort

med det samme (jf.: det skal gøres med
det samme o: den øjeblikkelige iidføreise

kræves)
\ bestemmelsen kan blive forandret

(jf.: aenne bestemmelse kan ikke foran-
dres 0: forandring er umulig)

j
han bad

om at maatte blive fritaget (jf.: ingen
maa fritages 3 ; fritagelse tilstedes overhovedet
ikke)

i II
s -passiv side om side m. den om-

skrevne form for afvekslings skyld: Daabs-
handlingen, hvorved de optoges i den
christne Kirke, blev udført med . . Pragt.
Molb.DE. 1.243. I (er) selv bevarede . .

naar Kirken fordærvedes, naar Sandheden
blev iorvenåt.Mytist.Præd.I.SO. *dengang
han blev født, fødtes Antiken med ham.
Holst. T.6. 4.8) blive til (jfu. 4..A), om-
dannes til; forvandles til; udvikle sig til.

du er Støv, og du skal blive til Støv igjen.
lMos.3.19. alle vore Anstalter er bleven
til yind.Holb.Ul.IV.14. jeg er paa nogle
Uger, da jeg var udi Hoved-Staden, bleven
til et gandske andet M.enneske.sa.Fwv.lsc.

(jf. u. 1.x). *Du som min Elsker var,
|
Du

skulde blive mig til en saa grum Barbar!
Wess.58. hver Røg af en fredelig Arne
blev til en brændende By for de forskræk-
kede Borgeres Qine.Ing.VS.I.167. *Jeg
voxte op og blev til

|
Den deiligste Mø.

Winth.HF.83. En lille Fjer kan nok blive
til fem nøns.HCAnd.VI.159. *Vi stod og
vented paa Herligheden (o : et fyrværkeri),

I
Da kom en Byge, og hele Glæden I Blev

straks til Vand, til bare Yanal Bøgh.D.II.
308. Af Jord er du kommen! til Jord
skal du hlive.Alterbog.470. vandet i flasken
var blevet til is

\ ||
„Hun er daarlig." —

„Hm! Er det farligt?" — „Det kan blive
til, hvad det skal viere.'^Schand.BS.325.
mens hun var i Huset, saa græd hun, naar
Jens var fuld . . men med Sidse blev det
altid til Slagsmaal.sa.Ii^.547. „Naa, hvad
bliver det saa til?" spurgte hun ironisk
klynkende. — „Det beror paa Deres Valg."
sa.F.464.

\\
(nu næppe br.) tiden bibetydning

af væsensforandring. hun skal blive dig til

ilnstm.5Mos.21.13. naar hun er bleven til

K.one.Hørn.Moral.1.81. \\ blive til noget.
1. (om personer) udvikle sig til noget dyg-
tigt ell. fremragende ; komme frem i verden.
jeg mercker, du har et got Hovet, og med
Tiden kand blive til nogei.Holb.Kandst.
11.3. det (er) sømmeligt at stræbe efter

at blive til noget i Yeråen.Hørn.Moral.I.
43. Ing.Levnet.I.208. han bliver saamænd
aldrig til noget

j jf: Det er ellers ikke
nødvendigt, at han drikker, han skal nok
blie til ingenting aUigeye\.Hjortø.F.63. 2.

komme i stand; faa fremgang. Jeg tror
s'gu, det bliver til Noget mellem Asta og
den unge Vang (0: de bliver forlovede).

Schand.VV.264. Jeg tænker ogsaa, det nu
endelig bliver til noget med den Bade-
reise.Pont.A.9. Han satte sig atter ned for-

at læse; men det vilde ikke blive til noget.
JakEnu.LS.116. det blir ikke til noget
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med hans studeringer
j festen blev ikke

til noget
i

5) komme til at finde sted; (ville)

ske. Begravelsen bliver idag otte Dage.
CBernh.Xl.81. Her, foran dette . . Billede
bliver det vist, at jeg holder min Aften-
høn.sa.NF.XI.101. der var en Gang . . da
hun selv (havde) elsket af hele sin Sjæl .

.

og det havde ikke maattet være, ikke
kunnet hlive.JPJac.II.394. naar han kom-
mer hjem, hvilket bliver en af de nær-
meste Bage.Biget.^^/d911.3.sp.l.

6) komme til at forefindes; frem-
komme; opstaa. 6.1) (i iipers. scetn. m.
Åev). Gud sagde: der vorde Lys; og der
blev Lys.iilfosJ..?. Herren kand jo altid

mage det saa at der bliver intet at arve.
Holb.Abrac.1.7. havde hånd ladet mig pryg-
le, saa havde der blevet en forstyrret Hi-
stoYie.sa.Jep.III.4. *Der bliver dog vel
een, som over mig vU sulske.Falst.Ovid.3.

der blev et røre i byen j der bliver vist

mange æbler i aar
|
ogsaa efter her: her

er virkelig blevet . . ikke saa lidt om For-
middagen (o: om søgning paa en restaura-
tion).Bang.L.287. her bliver noget at tage
fat i

i II
der bliver aldrig noget af ham

(o: han bliver aldrig til noget). Moth.B233.
^Men den Tid jeg fornam, hvordan du dig
opførdte,

I
Strax hvad der blev af dig,

begyndte jeg at si)nae.Falst.0vid.35. hvad
vil der dog blive af os til Slutningen?
Ew.VIII.26. dersom han . . havde anvendt
sin Tid vel, saa kunde der rigtig nok have
blevet noget af hajn.PAHeib.Sk.I.200. Jeg
hører, at I søger Eders Afsked . . deraf
bliver (nu hellere : bliver derj intet.Hatich.

11.224. Der skulde jo blive en Digter af

Niels Lyhne.JPJac.7I.99. det bliver der
ikke Noget at.Schand.TF.II.202 (jf.l.i).

6.2) (i personligt formede sætn.; foræld, og
poet.) skabes; blive til. Glas . . bliver
af . . ujævne . . lidet skinnende Materier.
Suhm.Il.63. *Slægter blev og forsvandt.
Ew.I.166. *To bære meer end een; der-
for blev Æg^estaVidien.BaggesI.59. *førend
Bjærgene bleve, er \eg.Grundtv.SS.V.8.
'Dengang Lyset blev, paa Herrens Bud.
Heib.Poet.VIII.353. *Før Amor blev . .

|
Var

Jorden øde.PalM.II.75. *Skellet, som blev
sat

I
Af Gud vor Herre, inden Tiden blev.

JPJac.1.345. jf.: at ligge der i 6 Maane-
der, indtil Tiden blef at seyle iglen til

€hina. Oram.Breve.183.
7) særlige forb. med adv. (kun de vigtig-

ste anføres her). Ja) blive af, komme til

at foreligge; blive til noget; ske. (mest
i sætn. m. foreløbigt der, opr. : deraf bliver
o: opstaar, jf. 6.1 slutn. og af. B. 1.5; jf. af-

blivej. der vil blive en dævel, en Ulykke
af, når Hånd kommer hiem. Moth.B233.
Hvis min yngste Dotter var mandvoxen,
saa kunde der maaskee blive noget af
imellem jer to ogsaa.IIolb.Stu.II.2. Bedst
derfor, at bie og vente, hvad der vil blive
3it.Gtram.Breve.204. *Der var ei blevet af,

|

At min Paryk
|
I skulde slaget af i Fior.

Wess.177. Nu havde der en Tidlang været
Stilhed i Norge . . men der blev Andet
af, efterhaanden, som Kong Haralds Søn-
ner blev store.Grundtv.Snorre.1.102. || nu
især i forb. m. nægtelse, træffer jeg ham,
saa skal jeg nok sige ham, at der intet
bliver at.PAHeib.Sk.1.265. Du skal ikke
have saadant et Hastværk . . der bliver

10 ikke Noget af, før jeg 'kommer.HCAnd.
V.9. „De maa vise os, hvem De er (o:

paa et maskebal)" . . „Der bliver Intet af
(o: det gør jeg ikke)".PalM.I.311. *Der bli-

ver intet Bryllup af iåag.Hostr.DD.114.
Der var ingen berusede . . Ikke heller
blev der nogen Dans atCEw.SH.47.\\(sj.)
uden foreløbigt der. (han) fortalte . . om
Forelskelser, der aldrig blev ai.EBrand.
UB.llO.

II
hvor bliver (han) af? (sammen-

20 blanding af hvor bliver han? (jf. 1.2J og
hvad bliver der af ham? jf.: *Hvor af ham
blev veed Ingen i vorBye.Oehl.PSkr.1.369).
i. hvor er (han), og hvorfor kommer (han)
ikke? Moth.B233f. Hvor blev det af, som
du lovede mig? (o: dxi har ikke holdt dit

hfte). VSO. *hvor Dævlen bli'r Jollen af?
Drachm.STL.90. han hørte Frandsens Røst:— Hvor bliver Du ai.Schand.TF.1.233. 2.

hvor forsvinder (han) hen ? Men hvor bleve
30 de ai? Holb.nex.II.3. *Hvor bUver Lyset

af, naar det er slnkt? Oehl.HJ.148. *Man
aldrig faaer at vide,

| Hvor hun er blevet
at.Winth.HF.85.

\\ f Hvor bléf det af med
det? hvordan gik det dermed? Moth.B233.
7.2) blive af med, blive befriet for; slippe af
med. mange (ægtefæller) lyve paa sig selv,

paa det den eene kand blive af med den
anåen.DL.,3—16—15,1. Nu staaer tilbage
at blifve . . af med Frantzoser og Sven-

40 skere.Gi-am.Breve.173. Det er Skade, at jeg
blev af med Brevet (o: fik det afleveret).

PAHeib.Sk.I.156. Endnu er han ikke ble-
vet af med sin Feber. F(SO. SvGrundtv.
FÆ.I.163. han kunde ikke blive af med
den Vogn (o : havde den stadig i tankerne).
JPJac.II.94. Det kostede Kristian ti Daler
at blive af med MovameSchand.F.356. han
blev af med alle sine varer (o : fik deni af-
sat) I

il
blive berøvet; miste. Mange . . frygte

50 sig, de skulle blive af med deres gods
uden hetalning. Sir.2 9.10 (Chr. VI). inden
kort Tiid blev (han) at med sine Klæder,
Bøger og ald det hånd hatde.Seidelin.244.

Heib,Poet.VI.149. (han) var blevet af med
sin stok og var ked af det.Hjortø.SJ.28.

7.3) (især foræld, ell. dial, jf. etter) blive

efter, blive tilbage (jf. efterblive ). VSO. Vi
er ikke blevet efter i Vdvikimgen.Vilh
And.FM.54. 7.4) blive til, faa tilværelse;

60 blive skabt; blive dannet (jf. 4.8j. Før Bier-
gene bleve til.Ps.90.2. Jeg . . saae da flere

af hans (o: Thorvaldsens) Mesterværker
blive tn.Hauch.MfU.237. Gud har skabt
Himmelen og Jorden, det er: han har ved
sin Almagt gjort, at hele Verden er ble-
vet til.Jirfliefe.^58. paa den Tid, den ("o .•/or-
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i'

tællingen) blev ti[.Schand.O.II.180. Hele
denne synlige Verden bliver til for os
gennem 0}et.CEoch.JL.16.

|]
(nu kun Mal.,

if. Feilb.1.89) blive til noget, dette Barn
bliver nok til engang. F/SO. 7.5) blive ude,
(vedblivende) opholde sig uden for hjemmet

Il t ikke indfinde sig; udeblive. Ruge.FT.
316. jeg (er) og forsikret paa, at hans Ret-
færdighed aldrig bliver \xde.OeconT.II.53.

|| t blive forbi; ende. Førend Prædiken
bliver ude.VSO. 7.6) blive ved, fortsætte

m. noget; ikke høre op med. Fogederne
skulle blive ved at tale til Folket. 5Mos.
20.8. *sværer mig,

|
I aldrig eders Tider

|

Anfanger denne Daarlighed.
|
Han bad:

Det maatte være
|

. . Men hun blev ved.
|

Thi maatte Manden svseTe.Reenb.I.2?0. blif

ved som du har hegynt.Moth.B235. Perge,
perge! bliv ved, bliv vedl Holb.Philos.IILl.
HvUcken fortvilet Skielm, hånd blir ved
at spotte mig.sa.KB.III.4. *Bliv Taare ved
at trUle 1 —

|
Men du min Cithar — Stille

!

Ew.(1914).1.133. *saa bleve de ved at slide

og rykke,
|

til hver af Skindet beholdt
sit Stylske.Kaalund.217. stadig kørte Vog-
nen og blev ved at ls.tiTe.JPJac.II.94. For
Deres Skyld . . skal jeg blive ved med at

spiile.KLars.AII.122. han blev ved med at

tale (1819: forlængede Talen) indtil Mid-
natApG.20.7 (1907).

\\
(nu l.br.) i forb.

blive ved i (noget), fremture i. Skulle vi
blive ved i Syndent Rom.6.1. man siger,

at fare fort (eller at blive ved) i det, som
hører tU Sæder og Forhold . . men, at

blive ved (eller fare fort) med det, som
er en 'R2indtexing.IIøysg.S.322.

||
forblive

hestaaende; holde sig uforandret. *Gudl —
Lad den (o: hans lyksalighed) evig evig
blive vedl Ew.(1914).1.135. dersom Veiret
bliver \ed.HCAnd.II.188. stormen blev ved
i flere dage

j
dette her kan ikke blive ved

(o : der maa foretages en ændring i dette for-
hold)

i t om noget konkr.: stænger, der
staae høyt i været, kand ikke blive ved
imod (1871: holde sig overfor) en vind.
Sir.22.21 (Chr.VI).

I. t Blivende , et. (vbs. til blive (1))
handlingen at blive; forbliven; ophold.
da mit Blivende ikke er længer h.eT.Biehl.

Cerv.LF.I.210. „Høres meget sielden".
VSO. II. blivende, part. adj. se blive 2.4.

Blive-sted, et. [1] 1) GJ (varigt) opholds-
sted (jf. blivende sted, se blive 2.4^. Moth.
B237. *Den Himmel, hvor mit Blive-Sted

|

Til evig Tiid mig er bered.-Brors.i45. *jeg
nøddes til at flytte Blive- Sted.NKBred.
Metam.349. *0 flyl Her er ei Blivested
for Eder I nolst.VL112. *Vor Hu har intet
Blivested,

|
den flytter med vort simple

Kammer.Ploug.1.40. 2) (gart.) om det sted,

hvor en plante skal have sin endelige udvik-
ling, en stor Del af dem (o : haveplanterne)
blive plantede og ikke saaede paa Blive-
stedet.LandmB. III. 180. VoHHj. III4. 83.
-tid, en. [1] (sj.) tid, hvori man bliver paa
et sted. VSO.

Blod, et. [blo-'8] Høysg.AG.37.jf.B\bd.
smst.133. uden flt. {æda. bloth, oldn. bl69, eng.
blood, ty. blut, got. blo|>)

1) om vædsken, der fra hjertet strømmer
gennem aarerne i det dyriske (og menneske-
lige) legeme. 1.1) om stoffet og hvad der
ligner dette, alt Vandet, som var i Floden,
omvendtes til B\od.2Mos.7.20. *en Kreds
af Stene,

|
Paa hver var levret Blod.Etv.

10 V.28. Blodet, som ogsaa er sammensat,
og egentlig en }ialvsyre.AWIIauch.(1799).
196. slagteren havde blod paa forklædet I

II
om blodet som strømmende i aarerne.

i steden for Blod maa (han) have Blek,
som løber om i k.arene.IIolb.Stu.1.2. stærkt
brusede Blodet i hendes Aarer.Basth.Tale.
(1796).14. *Tæt under hendes Barm,

|
Hvor

Blodets Kilde syder
|
Til Venstre vild og

YaTm.Winth.HF.96. Blodet er den ernæ-
20 rende Væske for alle Legemets Organer

og YddY.OBloch.D.^1.93. Fiskene kunne de-
fineres som æglæggende Hvirveldyr med
koldt B\od.Krøyer.I.i (jf. u.2.i). blodet
steg ham til hovedet, han blev rød i

hovedet (af sindsbevægelse olgn.). Panum.73.
Vreden er dog maaske den af Sindsbe-
vægelserne, der er mest karakteriseret
ved, at „Blodet stiger til Hovedet". O^Zoc/j.
D.^1.147.

II
om blodet, som træder ud af

30 aarerne (som følge af saar olgn.). *At see
den heele Øe at svemme udi Blood.Holb.
Paars.138. *End see vi paa Rosenborg
Klædet,

|
Som kongeligt Blod haver væ-

detlBlich.D.II.131. PalM.lI.48. *men Knæ-
et var i Blod og Haanden kvæstet.DracAm.
DJ.I.147. han giver sig et snit i halsen
med kniven, og blodet rendte ham ihjel

(o: han døde af blodtabet). KristJyF.VIII.
161. stille blod, se stille, v. O græde

40 blod, græde heftigt; ytre dyb smerte (jf. ty.

blut weinen, lat. sanguinem flere) Moth.B
238. Ing.LB.IV.154. EBrand.Bes.63. spyt-
te blod, om blodudtømmelse, især fra lun-

gerne, gennem munden. Moth.B238. e. alm.

J/". Blodspytning, svede blod, (nu l.br.)

arbejde anstrengt (jf. u. blodig 1.2 samt Blod-
sved^. F/SO. blande blod, (foræld.) om
ceremoni brugt, naar to sluttede fostbroder-

skab, idet de saarede sig og lod blodet flyde

50 sammen i jorden ell. en skaal. *Kom, vi

vil blande Blod i Jorden sammen,
| og

sværge strax Fostbroderskab. Oe^Z.P. 304.

Ploug.1.64. (overf.:) *Svensken er os god,

I

med ham vi blanded Blod. Bich.1.5. faa

blod paa tand(en), faa lyst til genta-

gelse af en engang prøvet nydelse; faa
smag paa noget (opr. om rovdyr). CBernh.
V.298. Heib.Poet.II.lU. Schand.O.II.83.

Han kom derud lidt sent, efter en mun-
60 ter Middag, oprømt og spændig, med Blod

paa Tanden (o: oplagt til at nyde), ret i

Humør til Lys og Toiletter, Kvinder og
Miisik.Esm.1.29. hans held gav ham blod
paa tanden (o: gjorde ham ivrig efter at

gaa videre i samme spor)
\
fslaa, rive osv.)

til blods ell. (nu kun dial.) i blod (VSO.
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Tode.ST.II.66. Feilb.), saaledes, at blodet

Jcommer frem. Bagges.Ep.200. *jeg beed
Tungen mig til BJfods af Harme.Iw^'.il'/.SO.

PalM.TreD.243. Kaalund. 250. *til Blods
hun Læben suger. Schand.SD. 206. Skam
dig ikke . . ved at slaae en slet Træls Side
til Blods (Chr.VI afvig.).Sir.42.7. (overf.:)

at ærgre den Paagældende tilblods.J5ran-

des.Yil.131. t At forfølge, udsuge En til

Blodet (o: ubarmhjertigt). Mau.1.80. \\ GJ

om det ved drab (kamp) udgydte blod. din
Broders Blods Røst raaber til mig af Jor-

denJikfos.^JO. *Klang hans Bue, flød der
Bloå.Oehl.RL.161. *Abel laa paa Marken
i sit Blod,

I
Og ham til Bistand iler nu

hans Moder.Pa/lf.VI1.53. udgyde ell. ud-
øse blod, begaa drab (især paa uskyldige

personer). Hvo som udøser Menneskenes
Blod, ved Mennesket skal hans Blod nå-
øses.lMos.9.6. *Din Søn for mig sit Blod .

.

udgød paa Jord (o: ofrede sit liv).SalmHj.

450.4. besudle (sine hænder) m e d b 1 o d,

se u. besudle 2. jærn og blod {efter ty.

eisen und blut) militærmagt og krig. Arlaud.
506. CP ofre (vove) liv og blod for,

forsvare med fare for at miste livet i kam-
pen. 'Hvis vi . .

I

For den Anholtske Troe
ey offrer Lif og Bloå.IIolb.Paars.143. Fr
IIorn.PM.37. lng.P0.1I.170. *ve det usle
Drog

I
(der) ei vil offre Liv og Blod for

gamle DsLnnehrog.PFaber.VV.4. jf.: for-

bliver Jeg udj allerdybeste underdanighed
med lif og blod Eders Kongelige Maj'ts
(tjener).JJuel.3. || O som billede paa død
fremkaldt ved drab ell. kamp. hans Blod
(o: hans død) komme over os og over vore
BøTnlMatth.27.25. *Sin Synd maa Hakon
sone med sit Blod (o: sin død).Oehl.IIJ.139.

besegle med sit blod, se besegle 1.2. sejren
kostede meget blod \ der er blod imel-
lem dem (de er dødelige fjender)

| ||
(relig.)

om Jesu blod som forsoningsmiddel. Matth.
26.28. Aab.7.14. *Det er en Helte-Skare,
som

I
. . har sig toed

|
I Lammets Blod.

Brors.304. især om nadverens sakramente:
Joh.6.54. 'Jesu Blod paa Herrens Alter

|

Fylde dem (o: guldhornene).Oehl.L.1.27 .
||

(bibl.) om kvinders blodflaad; menstruation.
3Mos.20.18. 1.2) i sammenligninger m. (men-
neske)blodets røde farve, hun (blev) saa
rød som BlodJng.EF.II.29. EaucLSB.
11.211. »Solen sank som Bloå.PalM.YII.
57. Pigebarnet . . var rød som dryp-
pende B\o6..Schand.F.93.

|| CP med tibest.

art. (kun om personer, især kvinder). Oehl.
XXX.114. (hun) var som et Blod, det var,
som om hun havde begaaet en Synd.
HCAnd.IV.290. *Roselille blev saa rød,
som et dryppende Blod.CjOfoi6.SD.
172. JPJac.1.28. Bang. Udv.347. 1.3) (poet.)

overf, om hvad der er blodrødt. *Længst
daled Solen i sit Blod (o: om aftenrøden).
Oehl.L.11.9. Hauch.SD.II.277. Drachm.
M.13.

II
*Fuldmaanens Blod.OeRi2i.67

(jf. Aftenblod^. *Alt strømmer Solens
Blod af Østens Sluser o^.Winth.YI.229.

CKMolb.SD.57. \\ *0m dunkle Lok var
vundet

|
Rubinens røde B\od.Winth.Y.55.

1.4) (som efterlign, af hebr.; bibl. ell. poet.)

overf, om druesaft (jf. Drueblodj. Druens
Blod drak du som \iiii.5Mos.32.14. PalM.
YI.114. *Hun yppig blev, som Ranken,

|

Der fostrer Druens B\oå.Winth.B:F.94.
2) om blodet som sæde for ulegemlige

egenskaber (jf.B). 2.1) O om blodet tænkt

io som livets sæde. Kjød med Sjælen, med
Blodet i, maae I ikke æde.lMos.9.4. 5Mos.
12.23.

II
om livskraft. *Gid et langvarigt

Blod omsirkle hendes Siæ\.Falst.0vid.l21.

nu især i udtr. som: „den gule Presse".,
har tilført Pressen i Amerika nyt B lo d.trF
Jens.NY.48. 2.2) (især Q}) om blodet tænkt som
lidenskabernes, sindsbevægelsernes sæde.
Saa snart jeg fik hende at see oprørtes
mitheele B\od.Holb.Masc.III.2. sa.Arab.7sc.

20 det var første Gang, at Nogen satte Digter-
navnet i Forbindelse med mit, det gik mig
gjennem Blod og Sjæl, Vandet kom mig
i 0inene.lfCyind.AJ.58. (jeg) kaldes koket,
fordi Blodet i mig er Elskov.Drac^w.T.
248. (overf. :) Goldschmidts Stil (har) Farve,
milde Safter, endogsaa Blod (o: er liden-

skabelig).Brandes.II.450.
II
Skræk sidder

mig endnu udi B\odet.Holb.Abrac.III.4.
PAE:eib.Sk.III.28. Ing.EF.1.130. *Uro vil

30 de faae i Blodet.Pa/Jlf.7I.^06. denne Op-
sætsighed sidder dem endnu i Blodet.
Eauch.II.297. \\ *i Heden kommer Blodet
(o : lidenskaberne) let i K o g.Lemb.Shak.^1.64.
til sine Tider behøves meget Mindre, for
at bringe Dit Blod i Kaag, end til andre.
Chievitz.NF.4. mit Blod koger, naar jeg
tænker derpaa.SÆP. || at slaa (koldt) vand
i blodet, (dagl.) dæmpe lidenskaben. Eeib.
Poet.Y.316. S&B. 2.3) om aindsbeskaf-

4a fenhed i det hele; i udtr. som det ligger
en i blodet, gaar en (over) i blodet olgn.

:

*Hvor der blir svømmet, boltret, rodet,
|

Der er jeg med, det ligger mig i BlodetJBa^-
ges.Y.215. Schand.YY.327. JPJac.II.127.
Forfattere, der ligesom aandelig ere gaaede
mig over i B\odQt.ECAnd.XI.110. Letterst.

tidskr.1917.332. jf.: Af Fag var han Sko-
mager og af Blod vandrende GeseU..And
Nx.DL.45.

II
med adj., der nærmere betegner

sindsbeskaffenheden. *! , . af et ærligt Blod
(nu: af et ærligt hjerte^ mig altid elsked
hai.Falst.0vid.l3. *Den første var en ær-
lig, from og sindig Mand,

|
Den sidste

ligesaa, undtag et hidsigt Blod.TFess.iP7.

*Mit Blod var hedt, og ilter min Hu,
|

Jeg forstod mig kun lidt paa Forstanden.
Wmth.IY.41. *Han var lidt hidsig i Blo-
det,

I

Forresten god og Teel.JEelms.NY.
78. Det unge Blod (om ungdommens liden-

60 skaber; jf 2.2) EBrand.(bogtitel.l899). koldt
(ell. roligt. PalM.II.203) blod, beherskelse;

roligt overlæg. Oehl.AG.157. uagtet Sagens
Umulighed for Enhver, der betragter den
med koldt Blod . . synes temmelig ind-
lysende.Eauch.YI.261. Jeg troede dog,
jeg var til lidt Glæde her i Huset . . Ja

50
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pyt! De ser en saamænd rejse med koldt
Blod (o: med sindsro) alle sammen.^er^-
8trøm.L.114. \\ ondt blod, bitterhed; ond-
skab, jeg kjendte hans Bitterhed, Gna-
venhedf og onde B\od.HCAnd.L333. nu
især.-sætteondtblod, vække uvilje. PalM.
VIIL345. Jeg vil ingen Kujoner have paa
min Gaard, og heller ingen, som sætter
ondt Blod i de Anåre.Drachm.UB.309. (vers)

som har sat ondt Blod imod Heine og som
har iora.rgetBrandes.VI.454. jf. : *„At slæbe
Folk i Gabestokken nu !"

|

— „Det sætter
ikke godt Bloå^'.Blich.JohGray.SO.

3) (især &)omblodet som sæde for slægt-
egenskaber (jf.2). 3.1) der er af hans fa-

ders blod i hsim.Moth.B238. Edvard . . havde
langtfra ikke Blod som Byrd (o: havde
ikke sin slægts begavelse). Grundtv.Saxo.il.
330. *Det Hedningkryds, hvorved den
nu blev blandet,

|
hjalp Racens Kød, om

end dens Blod gik ta.ht.Drachm.DJ.L32.
Det var en dansk Vaudeville, Blod af
vortBlod.HCAnd.XI.96. Brandes.IILlQO.
CLange.NF.198. || der flød fransk Blod i

hans Aarer (o: han var af fransk slægt).

Hauch.IV.14. \\ blaat blod, se HL blaa
8.4. blodets baand, seBaand6.i. }\ordspr.

*Brødre har eet Blod, men ei eet Mod.
Oehl.A.155. *Stærk er Blodets Stemme.
Heib.Poet.IV.161. Blodets Baand er stærkt.
Mau.885. Blodet er aldrig saa tyndt, det
er jo tykkere end Vand (o : selv fjerne slægt-

ninge føler man sig mere knyttet til end
til fremmede).Mau.884. Nysted.Bhetor.45.
Grundtv.Snorre.II.334. *0m Blodet end
spædes,

|
Det vorder ej Yanå.sa.PS.V.240.

Feilb. jf.: *Da jeg fornam, at ofte Vand
|

Er tykkere end Bloået.Falst.161. 3.2) af-
stamning; byrd; slægt. De, som sig i

de forbudiie Leed imod Guds Lov, enten
i Blod, eller Svogerskab, torsee.DL.6—13—14. de opregner hin andens Genealo-
gier. Byrd og B\oå.Holb.Ul.II.9. *Jeg
Bruden er for nær i B\odet.Wadsk.79.
*Mig tjener en Træl af Ypperstepræstens
B\od.Ing.BSE.VI.65. han var Broder til

min Oldefader. Han var da af Blodet (o:

af slægten).Blich.IV.47O. Naar Nogen vil

lægge sig en Hest til, da sørger han for
en feilfri Race, et ufordærvet Blod.Hauch.
IV.82.

II
en tapper Mand af Dansk Blod.

Mall.SgH.55. den gamle And derhenne!
hun er den Fornemste af alle dem her!
hun er af spansk Blod.HCAnd.V.301. Lø-
ver, Tigre, | Og andre Dyr, der er af

ædelt Blod.Hauch.DV.11.183. Hun var af
iødisk.Blod.Brandes.IX.484. en sidste Bour-
bon af et udlevet Blod.smsf.7IJ.i56. || især
om fornem byrd. han er af Blod (o: af
adel).HCAnd.VI.177. For hver Gang, han
(o: en ung adelsmand) kom hjem, blev han
mere distingueret. — Dér saå man „Blo-
det'' lBang.II.234. prinser (prinsesser)
af blodet o: som ved fødsel tilhører en
fyrstelig slægt, spec. det regerende fyrstehus.
JDL.1—2—1. Baden.JurO.1.62. Schand.

IF.22. Drachm.FÆ.48.
\\
(om heste) race.

Han paastod, at der var „Blod" i (den
nye hest).Schand.F.219. jf. Fuld-, Halvblod.
3.3) (poet.) nær(e) slægtning(e). *jeg er jo
Sigurds Moder,

|
Og kan ej stride mod

mit eget Blod.Grimdtv.PS.II.259. Ing.PO.
11.103. Winth.VIII.180. *Det er den dan-
ske Dronning god,

|
Hr. Volmers konge-

lige Blod.smst.V.88. Becke.KL.49.
10 4) C3 om levende væsener (i forb. m.

adj., der angiver naturlige (karakter)egen-
skaber; „Bruges i daglig Tale om Børn
og Folk af ringe Kaar eller maadelig For-
stand." VSO.). 4.1) (nu mestpoet.) om menne-
sker. Hånd er et got ærlig h\bd.Moth.B238.
(jf. Holb.Paars.146. Oehl.(1841).VIII.99).
^0 Ædle Helt og Juncker! | . . I Adelige
B\oed.Holb.Paars.320. *et dydigtBlod.Fafef.
Ovid.l9. *du leer, du muntre Blod (o: en

20 ung pige).Bødt.ll9. (jf. Bang.S.127). han
var . . et hidsigt B\od.Brandes.V.409.

\\

især: et ungt blod, et purungt menneske.
Bagges.I.280. Heib.Poet.III.371. *mærk
vel, mit unge Blod!

|
Man ei bør ryste

Træet, før Frugten den er xaoedlWinth.
VI.245. *Du faure, unge Blod.sa.HF.82.
Det kunde ogsaa høres paa hans Eder,
at han var et ungt Blod, han bandte over-
daadigt og rigt.JVJens.HF.3. jf.: Det

30 plejer at være Forliebelse . . naar et nit-

tenaars Blod springer i en Bæk.^aw^'.U.
286.

II t uden karakteriserende adj. *Saa-
ledes om man ret forstaar, hvad jeg har
skrevet,

|
Da kand en Tyddel ey forarge

noget Blod.Falst.Ovid.38. 4.2) (sj.) om dyr.

*For Døren slog min Hest, det vilde Blod.
Becke.LD.132.
Blod-, i ssgr. ['blo9-] i de fleste tilfælde

af Blod 1. -aare, en. blodførende aare i

40 legemet. VSO. AndNx.DB.123. \\ især (med.)

:

aare, der fører blodet fra legemet tilbage til

hjertet (vena; mods. Pulsaare^. Moth.Gonv.
B15L Saxtorph.F.49. VortHj.Il2.220.\\ heraf:
BIodaare-betændelseCPanttm.ii^, -brok, -knu-
de (smst.68), -svulst (OBloch.D.''I.37) ofl.,

d. s. s. Aare-betændelse, -brok osv. f -af-
gang:, 6n. blodtab. MO. -ager, en. (bibl.)

om den mark, der købtes for Judas' penge.
ApG.1.19 (Chr.VI: blods-agerj. Matth.27.8

éo(Chr.Vl: blods-ager; 1907: Blodmark;.
-ajle, en. (landbr., vet.) sygdom hos koen,

der ytrer sig ved, at urinen antager blod-

lignende farve (jf. -pis). MøllH.I.211. -an-
samling, en. (med.) af blodkarrene ud-
traadt blod samlet paa en begrænset plads.

Sal.III.152. -appelsin, en. appelsin-

varietet med blodrødt ell. rødstribet kød.

VareL.H6. AKohl.MP.1.276. -arm, adj.

1) (sj.) som har lidet blod; blodfattig. *Tri-

60 ste, blodarme
i
smaa Filosofer.I)rac^m.

DS.34. sa.DD.60. 2) (efter ty. blutarm;
vistnok ubesl. m. Blod, jf. ænyd. blotarm
(Arøboe.DavidsPsalter.(1650).T4r), sv. f
blottfattig samt no. blottende (blettende)

alene, ung; se H. blot 8.6; jf. -fattig 2,

-sur, -ung, -vred) f yderst fattig. vAph.



837 Blodbad Blodfinke 838

(1759). „i daglig Tale.« VSO. -bad, et,

(foræld, ogs. (i bet i): Blodebad. Kingo.98).

1) {ænyd. blod(e)bad; jf. I. Bad 4) 13 drab,

især af mange paa en gang; myrderi.
at anrette et ahnindeligt Blod-Bad, og at

myrde saa vel Høye som Lave . . er noget
som hverken Theologi eller Politici kand
ioTSvaYe.Holb.DH.II.78. han anrettede et

Blodbad (Chr. VI: anstOlede et mord^.
lMakk.1.23. Drachm.VS.81. \\ det Stok-
holmskeBlod-Ba å.Holb.DH.IL80. Mali.
SgH.35. ADJørg.Fort.165. 2) (med.J d. s. s.

Dyrebad. Panum.68. f -begærlig, adj.

blodtørstig. Sort.(VSO.). Abrah.{SkvTd.VII.
27). CP -beislægtet, adj. [3] kødelig be-

slægtet (mods. hesvogret'Jf. blodsbeslægtet^.
Om Ægteskaber mellem Blodbeslægtede.L
JMygge.(bogtitel.l879). GJ -be8tænk(e)t,
part. adj. *Christi Blod-bestenkte Fane

om martyrernes blodige død. VSO. (jf. -døbt^.

•daad, en. (poet.) blodig gerning; drab.

Søtoft.RD.158. Brandes. VIII.159. f-damp-
ning, en. blodudsvedning. Moth.Conv.B153.
VSO. -dom, en. (især bibl. ell. højtid.;

nu 1. br.) dødsdom (jf. Blodsdom^. 2 Mos.
22.2. Moth.B239. Ing.KE.1.235. -dom-
mer, en, (højtid.; nu 1. br.) den, der har
ret til at dømme andre fra livet. Moth.B239.

10 II
m. udvidet bet. I selvbeskikkede Fyrste-

morder og Bloddommer (o: Niels Ebbesen)

I

Ing.PO.II.300. Bagger.II.254. -draabe,
en. (jf. Blodsdraabe^. Ing.D.I.172. Schand.

5S.378JI Kristi bloddraabe, Sf Fuchsia
L. Ing.EF.XIIL24. Sal.X.1066. -dryp, et,

en(NMøll.Shak.213). (poet) dryppende blod;

bloddraabe. *Den Dommer, paa hvis Sjel
der ei skal Bloddryb klæbe,

(
til Grandsk-

ning være snar, til Dødsdom seenl FGuldb.
Fører frisk i Striden inå.Brors.206. Oehl. 20 P.245. Jeg blev i mit Hoved som et Blod

Bidr.I.420. *(man) Til ingen Tid sig sikker
veed

I

For Blod-bestænket Pande.

C

Frim.AS.54. 19 -besudlet, part. adj.

Suhm. (SkVid. XII. 189). Knud denHellige.

(1849). 84. Berl Tid. »Vs 1906. Aft. 3. sp. 4.

-blaa, adj. (sj.) jeg blev ganske blodblaa
i Ansigtet.ABosenkude.AndersTikjøb.(1861).
11. CP -blanding, en. spec: [3] race-

blanding; blandiyig af raceejendommeligheder.
den umaadelige Blodblanding, af hvilken 30 et. se BlodJbad^ f
i Oldtiden Stammen (o: jøderne) fremgik.
Brandes.XI.486. sa.F.416. jf.: i vor Tid
foregaar (der) en stærk inabyrdes Blod-
blanding, en Assimilation, mellem Østasiens
Kunst ogE\iropa.s.JLange.III.183. -blegn,
en. (især med.) d. s. s. -blære. Sal.III.153.

jf. Moth.B239. -blomst, en. (f -blomster,

et. JTusch.112). \) 3( I.1) t Hypericum
perforatum L. Moth.B152. vAph.Nath.IV.

dryp (0: af skam).Aakj.VF.74.

Sende, part. adj. aabne, bloddryppende
dia,T.Schand.0.11.291. \\ især overf. i forb.

som bloddryppende romaner, skildringer
olgn. o : fulde af beretninger om drab. Riget
^yil913.7.sp.3. -dobt, part. adi. (sj.; jf
-daabj. den kejserlige Naadesol, der ved
Constantinus opgik over de bloddøbte
Frimemgheåer.FrNiels.KH.L244. -e-bad,

ed, en. d. s. s. blodig ed
(se blodig 2). VSO. -eg, en. ^ Quercus coc-

cinea. Becke.EL.117. -€»gel, en. se -igle. -fa-
ne, en. (foræld.; jf. -flag). 1) blodrød fane
som tegn til kampens begyndelse. Sort.HS.E4^.
•Blodfanen vaier B\t.Éw.IV.31. Ing.PO.II.
185. jf. Sal.UII.435. 2) blodrød fane som
billede paa kejserlig ell. kongelig værdighed.
(Kalk.V.109). Holb.DH.III.476. TroelsL.^

VI.200. II ogs. om rød fane baaret foran
159. Viborg.Pl.(1793.)153. 1.2) (gart.) Hæ- ^kisten ved fyrsters ell. adelsmænds begravelser.

manthusL. Hempel.Flora.(1834).103. 2)(sj.)

billedl. i de augustenborgske Urtegaarde
begyndte Blodblomsterne at skyde frem
(o : om forberedelsen af borgerkrigen). PLau-
rids.S.III.87. -blære, en. (især med.)
hudblære fyldt med blodig vædske (jf. -blegn).
Sal.UII.434. Feilb. -brok, en. (med,.)

blodansamling i kønsorganerne; hæmatocele.
Panum.68. -brækning, en. (med.) op-
kastning af blod. Apot.(1791).177. Panum.68. 50

-brod, et. (landbr.) blanding af blod og malet
hom(til foder). Bek.Nr.l41'>IM91.§24.-hn.å.-
ding, en. (kog.) Const.Kogeb.105. -byld,
€n. (med.) hlodfyldt byld; furunculus. Moth.
Conv.B153. Panum.l3. jf. CGram.Husduen.
(1910).153. -bog, en. ^ Faguspurpurea Ait.

JHSmidth.Haver.102. en Blodbøgs mørke
Giene.Drachm. T.40. Lange.Flora.244.-hol-

Se, en. (poet.) *Blodbølger . .
|
Fremvælte

ødninger og sammendyngte Yrag.Bull. éo en.
(SkVid.VII.10).

II
især: den mængde blod, som

ved hjertets sammentrækning paa een gang
strømmer ind i pulsaarerne. Panum.74.
-celle, en. (^især med.) d. s. s. -legeme. SaU
III.434. -cirkulation, en. blodomløb.
Bøgh.II.227. CSPet.Litt.1,^55. ta -daab, en.

Moth.B239. TroelsL.^XIV.228. I. -farve,
en. rød farve som (menneske)blod. Holb.Hh.
1.199. e. br. II. -farve, v. (sj.) farve
(rød) med blod. (billedl.:) Brandes.Vl.65.
-farvestof, et. (med.) stof, som giver blodet

dets røde farve; hæmoglobin. AmMølLSund-
hedsl.212. -farvet, adj. 1) 03 farvet rød

af blod. Pram.Stærk.l7. FrSchmidt.D.204.
2\ (nu 1. br.) blodrød. MO. -fattig, adj.

I) som kun har lidet blod; anæmisk (n. -arm
1;. BSchmidt.MD.310. Pont.LP.VII.33.

\\

CP (overf.) om matte ell. blege farver, blod-
fattige hvide Syrentræer. ieoj).SÆ7.ii5.

||

CP uden temperament (jf. Blod 2). Schand.
TF.II.334. 2) ['bloaifadi] (efter ty. blut-

arm; jf. -arm 2; sj.) yderst fattig. Schand.
PB.Ul. -fattigdom, en. (med.) anæmi.
OBloeh.D.^1.94. \\ O (overf.) om mangel
paa livskraft. Brandes.lV.232. -fersken,

(jf. -persikke^ 2( ferskenvarietet m.
røde blade (Persica vutgaris (L.) Mill.

atropurpurea); ogs. om en form af samme
art med blodrødt frugtkød. S&B. -finke,
en. % t) blodrød pragtfinke, Lagonosticta mi-
nima Sharpe. BøvP.II.368. 2) (jf.

ty. blut-
finke) f dompap, Pyrrhula rubricilla Pall.
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Moth.B240. Raff.(1784).349. f-fjende, en.

dødsfjende; hitter fjende. Bagges.Y.65. Oehl.

AY.72. -flaad, et, t en (Moth.Conv.B153).

1) f udstrømning af blod fra legemet (fx. næse-
blod). Moth.Conv.B153. 2) kvindens regelmæs-
sige blodudtømmelse fra livmoderen ; menstrua-
tion; især (med.) om sygelig blødning fra livmo-

deren (hgpercrinia sanguinea). Matth.9.20.
Mynst.Bispepr.(1852).34. OLBang.Haandb.i
Therapi. (18521233. 3Mos.l5. 25 (Chr. VI:
blods flodj. -nac, et. 1) (især J,; foræld.)
d.s.s. -fanel. Moth.B240. Sander.Odeum.712 .

*Høit fraToppen nu Blodflaget vaier.OiJersfc.

1.145. Drachm.PT.100. Sal.UII.435. 2) \
blodrødt flag brugt som signal til en henrettelse.

PAJSeib.II.323. -fkom,en.(sj.) strømafhlod.
Bosenb.I.177. HjælpeO. 'foder, et. (landbr.)

foderstof tilberedt med dyreblod. VareL.^92.
-forgifte, V. (dannet a^ -forgiftning; sj.)

(om at bringe uadeligt blod ind igamle slægter :)

TroelsL.XII.23. -forgiftning, en. (med.)
sygdom, der opstaar ved, at smitstoffer fra
et saar føres rundt i hele legemet ved blodet

(septicopyæmi). Panum. 71. Sal. III. 153.

-fngl, en. 1) \ rødstjært; blodstjært, Lu-
scinia phoenicurus L. Kjærbøll.294. Sal.

VIII.1120. 2) (poet. ; sj.) grum rovfugl. Chri-

stensen Schmidt. Overs, af Evripides. (1875).
266. -fald, adj. (1. br.) blodrig. Moth.B
240. (overf.:) FIsraelsen.Ragna.(1900).44.
-fnld-hed, en. (med.) abnorm fordeling

af blodet med blodoverfyldning af visse or-

ganer (piethora). Hag.1.517. -fylde, en.
(sj.) det at være blodrig (2). Der var ingen
svulmende Blodfylde over ham.^nd^æ.
D.I. O -fyldt, part. adj. *Imod min
Haand jeg mærker | Dit Hjærtes bløde
Dump,

I

jeg véd, det er en blodfyldt
|

sitrende Muskelklump. AaBerntsen.D. 53.

-fcerd, en. (poet.; sj.) blodig færd. Lemb.
ShaJc.X.168. -gang, en. 1) om udtømmelse
af blod. l.i) (med.) smitsom sygdom, som især
viser sig ved udtømmelse af blod gennem
endetarmen; dysenteri. Moth.Conv.B154. Holb.
DH.II.667. ApG.28.8(Chr.VI: blodsot;.
Schand.O.II.344. OBloch. D.U. 108. 1.2) f
miltbrand (hos kvæg). OeconH.(1784).III.97.
1.3) (bibl.) blødning fra livmoderen (jf.
-flaad 2). 3Mos.l2.7. 2) f blodkar, de mang-
foldige Grene af Blodgangene, der forenes
sammen, og løbe ind i Navle-Snoren.Saæ-
torph.F.58. O -gerning, en. blodig ger-
ning; drab. Rahb.MSt.168. IIauch.VII.289.
Brandes.III.511.-gerrig,adj.(nunæppe br.)

blodtørstig; grusom. 2Sam.l6.7. Solb.Hh.II.
441. (hun) bemærkede det blodgjerrige
Udtryk i hans &iae.IIauch.V.302. -ger-
ri|:-hed, en. (nu næppe br.). Holb.HkI.29.
-gilde, et. blodigt gilde; især om kong
Svends gilde i Roskilde ^/s 1157. LBrtiun.A.
1.279. -gren, en. (sj.) gren med bladfar-
vede blade. Recke.ST.80. -gridisk, adj. (sj.)

blodtørstig. Zetlitz.I.306. f -gyder, en. blod-

udgyder; tyran. Moth.B241. Abrah.(SkVid.
VII.35). -godning, en. (landbrJ gødning
af tørret og pulveriseret dyreblod. OpfB.WV.

329. -hassel, en. 2( varietet af hasselen
m. blodrøde blade (Corylus tubulosa var.
atropurpurea). MentzO.Pl.68. Sal.VIII.56L
-hav, et. (poet.) 1) hav af blod. Recke.
DE.68. 2) [1.3] *Morgenrødens Blodhav,
Jørg.B.42. -hest, en. [3] d. s. s. Blods-
hest. KLars.LF.78. -hirse, en. ^ Pani-
cum sanguinale L. JTusch.160. Rostr.Flora.
1.19. -hoste, en. (med.) ophostning af

10 blod; blodspytning. Apot.(1791).187. Panum.
76. -hnnd, en. 1) glubsk hund, som bru-
ges til at forfølge blodige spor, flygtede for-
brydere olgn. (Kalk.V.109). VigMøll.HJ.35.
AndNx.S.37. 2) CP (overf.) blodtørstigt men-
neske; tyran. Moth.B241. Jeg hørte forgan-
gen een Prædikant at kalde Kejser Juli-

anum . . en Blodhund. Holb. Ep. III. 393.
JJPaludan.Er.l21. Ing.KE.1.32. Brandes.
X.370. -haBvn, en. hævnende drab, som

20 en dræbts slægtninge udøver mod drabsmanden
(ell. hans slægtninge). Oehl.XI.61. Blodhevn
ansees . . af de hedenske Grønlændere for
en ufravigelig Sønnep\igtIng.EF.IV.13.
at tage Blodhævn over sine Fjender.Hauch.
V.379. Allen.Haandb.24. VVed.H.348. (jf.
Blodshævnj. -hævne, v. {dannet af
-hævn(er); sj.) Skal en Kongemorders Hen-
rettelse blodhævnes af hans Børn? SMic^.
L.30. -hævner, en. (sjJ den, der øver blod-

30 hævn. 4Mos.35.25. Ew.I.80. det forekom
mig . . som om jeg skulde vorde enBlod-
hevner for Mathildes Ære. Bagger. 1. 119.
Dorph.Sofokles.283.
blodig, adj. ['blo'fli] adv. -t ell. d. s.

(især i bet. 2) ell. (f) -en (Bagges.L.1.32).
(æda. blothug, oldn. blåSigr, bloQugr, eng.
bloody, ty. blutig)

1) (svarende til Blod l.ij. I.l) som har (eget

ell. andres) blod paa sig; besmurt, tilsø-

éo let m. blod. DL.6—12—4. *Hist gaaer Han
(o: Jesus) som den groveste Misdæder

(

Forhaanet, blodig, fuld af Strimer.ÆJw.
(1914).1.129. *Den rasler og styrter, den
blodige Steen.0ehl.L.I.41. *Derfor var Nor-
mannens Kniv saa h\odig.PMøll.I.98.*(han)
sad,

I
Med Panden blodig og med Blod

paa Yesten.PalM.1.66. *en blodig Vildand
bag Sivet \aa.Kaalund.218. jf.: *med Ar-
men om en Kant

|
Af Klippen, blodig

50 saaret, han Frist for Livet faiidt.Aarestr.9.

II t talem. Han skal tage det med blodige
Fingre (o: skal ikke faa det uden kamp).
VSO. 1.2) opfyldt m. ell. (delvis) bestaa-

ende af blod. *de blodige Strømme, som
rinder

|
Under Hudstrygeisens mordiske

Slag.Brors.282. *vor Frelsers blodig Sveed.
smst.24. Saxen havde naaet det blodige
K\ød.Schand.VV.71. \\ f svede en blo-
dig sved, anstrenge sig meget. VSO. jf.

60 Høysg.8.51. 1.3) CP som koster (menne-
skers) blod, er forbunden m. blodsudgydelse.

*Sit blodigt Forsæt hun saa længe holdt
tilhage.Holb.MpS.39. Rigsdagene . . vare
urolige, og undertiden hlodige.Jacobi.Skr.

39. *længe før Dag var udrunden,
|
Den

blodige Sejer var \VLnden.Blich.D.II.131,
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fit blodigt Slsig.Ing.KE.II.3. Molb.DH.I.
144. *Krigens blodige Vildhed-Hrz.i).!/.

117. nutidens krige er ikke mindre blo-

dige end fortidens
\ || *Blodigt lærte han

at vredes (o: saa at han hunde slaa ihjel).

Børd.GK.18.
2) (overf.) hvad der volder stor smerte;

bidende; grusom, det smertede mig blo-
digen, at være jiengeløs.Bagges.L.1.32.
Winth.X.103. Den danske Spøg er . . min-
dre revsende og blodig (end den engelske).

Brandes.1.478. Kong Karl II, hvem hun
(o: Leonora Kristina) . . haaner blodig.-J

Lange.1.369. Schand.SD.210. VVed.BB.274.
blodig fornærmet. G:/eZ.jB.i5^. Man ha'de
gjort (ham) blodig Vret.Wied.LO.BG. Leop.
SE.79. blodig spot, ironi

| || om pengekrav,
der føles som en skændig uret; skændig;
ublu. Blodige Skatter udpressedes over
hele LB.nået.Holst.FF.9. blodige Renter.
CHans.S.179. Børd.aK.6.

|| f blodige
eder, ublu o: yderst kraftige eder. Mange
. . udøse blodige Eeder, og vide selv ikke,

at de hdLnåe.Holb.Ep.IV.476. jf. Bloded.
3) t blodtørstig; mordlys'ten. *Biørnen

, .
I

Er sielden blodigt Rovdyr.Oehl.nK.37.
sa.HF.88. *en Viking med vildt og blo-
digt Shiå.Winth.VI.233.

Ar) GJ (overf.; svarende til Blod 1.3j som
ligner blod i farve; blodrød, (solen) svandt
og efterlod sig en blodig Glands om den
mørke Skov paa det fierne Bierg.Ba^'^'es.

L.I.321. Men blodige n\ihin.0ehl.L.I.217.

smst.68. et Par Ruder (lyste) med det blo-
dige Skær, der . . gælder for Tegn paa
kommende 'Uve\r.Pont.LP.V.169.

5) (til Blod 3.2; sj.) om heste: af ædel race.
man (kom) efterhaanden noget bort fra

det ædle Blod ved stadig at udskyde de
mest „blodige" Dyr fra Avlen.Danmarks
Landbru^.(1906).I1.248.
bledtg-bleg^, adj. [1] (poet; sj.) bleg

og blodbestænkt. Oehl.VII.64. jf.: *blodi^
bleg han raver.sa.L.1.46. -dunkel, adj.

[4] (poet; sj.) mørkerød. *den røde Valmu,
I
Der blusser blodigdunkel. OeAi.iSO.45.
Bled-isle, en. (i -ile: Moth.B241. f

-igel: Hrz.XVIIL79. f -egel: Moth.B239).
1) (zool. ell. med.) lægeigle, Hirudo officinalis.

Baf.(1784).89. LUtken.Dyr.494. Leop.HT.
56. SjællBond.l8. || kunstig blodigle, (med.)
apparat til blodudtrækning. Sal.'^III.436.

2) (overf.) person der udsuger folk; aager-
karl. Moth.B239. PAReib.Sk.in.276. han
var en Blodigle for Fattig-Folk.G^mnriiv.
Saxo. II. 48. Hrz.XVIII.79. Leop. B. 230.

jf.: Blod-ilen (1871: Blodsuersken^ haver
to døttre, som heder: giv hid! giv hidl
Ords.30.15(Chr.VI).
blodig-r«rd, adj. [1] (poet; sj.) blod-

rød. *(slangens) lange Braad, de Øine blo-
digrøde,

I
Alt dirrer Løven frygteligt i

Møde.Oehl.L.1.49.
Blod-jaspis, en. (mineral.) grøn jaspis

m. røde prikker; heliotrop. VareL.^310.344.
-jcernisten, en. (mineral.) en slags jæm-

tveiltemalm. OpfB.^V.81.-k.agef en. \)(med.)
det øverste størknede lag af udtømt blod. Pa-
num.68. 2) (landbr.) foderkage af dyreblod.

SaUIII.435. -kar, et. (anat.) aare i le-

gemet (vas sanguiferum). Eilsch.Term.45.
Saxtorph.F.50. Hauch.1.258. Kierk.VI.222.
-kirtel, en. (med.) kirtel (som milten, skjold-

bruskkirtelen o. a.), der antages at bidrage
til blodets fornyelse. Panum.72. -klerver,

10 en. ^ Trifolium incarnatum L. Rostr.Flora.
1.234. LandmB.III.158. -knude, en.

blodfyldt knude ell. byld. Bang. T. 168.

-kongestion, en. (med.) forstærket blod-

tilstrømning til et organ ell. en legemsdel,

især hovedet. Panum.73. -kop, en. (f-koppe.
Moth.B241). (med.) apparat, hvormed blodet

suges hen til eller ud af en begrænset del af
legemets overflade. Panum.406. Sal.III.154. at

sætte BloålkoTppeT.SjællBond.176. -kom,
20 et. (med.; nu 1. br.) d. s. s. -legeme, Eschricht.

(MO.). D&H. t -kugle, en. d.s. Callisen.

(MO.). -kul, et. (fagl.) et stof, der frem-
stilles ved inddampning af blod m. potaske
samt glødning uden luftens adgang. VareL?
78. -lage, en. blodblandet lage af nysaltet

kød. Moth.B241. Olavius.Skagen.(1787).216.
MO. -legeme, et. (med.) et af de mikrosko-
piske, skiveformede legemer, der udgør en af
blodets hovedbestanddele (jf. -celle, -korn,

30 -kugle;. TroelsL.XIII.187. JVJens.EE.185.
OBloch. D.^1.93. -lever, en. d. s. s. -kage 1

(jf.le-vret).Sal.III.144. -lov, en. (sj.)grusom
lov. Rahb.FortI.261. -lud, en. (kemj blod,

som er glødet med potaske. OpfB.^VI.453.
-lud-salt, et. (kem.) kaliumferrocyanid.
Hage.^652. jf. SaVIII.439. -lus, en. (zool.)

en slags bladlus (Schizoneura lanigeraHausm.j,
der giver en blodrød plet, naar den knuses.

HavebrL.^73. f -lob, et. blodflaad. Moth.
40 Conv.B153. Apot.(1791).186. -lebs-stands-
nlng, en. (med.) lokal standsning af blodom-
løbet. Sal.III.154. -los, adj. 1) G) som mang-
ler blod; især: ulegemlig; uvirkelig. Oehl.IV.
217. *de blodløse Skygger.Hauch.SD.1.130.
Schand.TF.I.260. Drachm.UV.ol.

\\ (overf.)

uden kraft ell. personligt præg (jf. Blod 2).

hele Fortalen er saa blodløs som Alt,

hvad Frederik Barfod skriver.Brei6.Pros.X.
573. Kaalund.76. JulPet.L.25. (bogen er)

50 benløs i sin Bygning, leddeløs i sin Sam-
menføjning og blodløs i sin Udførelse.
Brandes.XtlI.22 . 2) som ikke medfører blods-

udgydelse; ublodig, (en) blodløs Se\v.Riget
^yil913.8.sp.2.

II
især (med.) i forb. blodløs

operation. Panum.75. Sal.''III.439. -les-
hed, en. blodmangel; især (overf.) : mangel
paa kraft. Drachm.DM.27. -mad, en. mad
tilberedt af blod. Panum.75. Bang.T.59.
-maddike, en. (zool.) larven af mygge-

60 arten Corethra plumicomis. Sal. 111.155.
-malkning, en. (landbr.) udskillelse af
blod i mælken under malkning. MøllH.I.214.
-mand, en. t) (1. br.) blodtørstig mand
(jf. Blodsmand;. CBernh.XI.314. Man saa
i Revolutionens Førere lutter Blodmænd.
Brandes.V.127. 2) {omdann, af oldn. blot-
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ma9r; foræld.) blotmand; afgudsdyrker. *en
Blodmand, |

En vældig Dyrker af de gamle
GudeT.OeM.IIJ.144. -ma]ifi:el, en, (med.)
blodfattigdom; anæmi. ArnMøll. Sundhedsl.
253. -mark, en. marh, hvorpaa blod er

blevet udgydt, (poet.:) *Sejrende ofte paa
mangen dampende Blodmark.^Mc/i.D.^JI.
12.

Il
(l>ibl-) d. s. s. -ager. Matth.27.8

(1907). -mel, et. (landbr.) d. s. s. -gødning.
LandmB.I.518. SavebrL.^456. -menne-
ske, et. I) O blodtørstigt menneske. Hauch.
VII.160. Ps.26.9(Lindberg). 2) (sj.) men-
neske med kraftigt blod. det robuste Blod-
menneskes Trang tO at beskytte.ieo_p.JB-B.

340. -mide, en. (zool.) blodsugende mide
(af familien Ixodidæ). S&B. SalUII.439.
-mælk, en. (landbr.) blodig mælk ved blod-

malkning. MøllJS.I.214. -mængde, en.

Blodmængden er konstant og udgjør V12

—

V18 af Legemets Vægt.PawMm.67. Sal.111.

154.
II t for rigelig mængde af blod (Piethora).

Moth.Conv.B155. -melle, en. blodfoder-

fabrik. Krak.(1916).1460. O -nat, en. nat
hvori der myrdes; især om kong Svends blod-

gilde i Roskilde. Ing. VSt.224. jDanmRigHist.
1.581. -næbs-Tæver, en. \_en art væver-

finke, QueleaqtieleaL.Sal.XVtlI.454. -om-
løb, et. blodets kredsløb i aarerne. MøllH.1.
214. Sal.UII.440. -ophobning, en. ('med.;

d. s. s. -opstæmning. Panum.76. -opslæm-
ning, en. (med.) lokal opstæmning af blodet

ved tilstopning af en blodaare. Sal.III.155.

-overfyldning, en. (med.) hyperæmi.
Panum.75. -pandekage, en. JVJens.
SS.IOO. -penge, pi. 1) O penge erhvervet

ved en blodig gerning, som løn for et mord.
Moth.B242. Grundtv.Saxo.IL186. det var
jo Blod-Penge Judas tog for Christi Blod.
Eierk.XIV.50. jfMatth.27.6 (Chr.VIafvig.).

2) O penge erhvervede ved grusomhed, ud-
sugning olgn. Moth.B242. Haste.(Iris.l793.

1.165). 3) (foræld.) bøde for manddrab.
VSO. MO. Sal.UII.440. f -persikke, en.

blodfersken. vAph.(1759). -pind, en. (nu
især dial.) frembrydende fjer hos husfuglene.
Moth.B242. VSO. MO. Fetlb. Kværnd. -pis,
et. (med.) sygdom, hvorved der udskilles blod i

urinen. Moth.Conv.B155. Apot(1791).185.
SaUIII.440. især (landbr., vet.) d. s. s. -aile.

MøllH.1.211. Feilh. Sal.UII.440. -plade,
en. {efter ty. blutplattchen ; med.) blodelement
forsk, fra de røde og hvide blodlegemer; hæ-
matoblast. Sal.III.143. -plet, en. 1) i egl.

bet. han saa Blodpletter paa sine Kdæder.
Jw5'.-0;.JI.:?47.„Blodpletten''iHønseægget,
der fremkommer i det tredie Døgn af LFd-

rugnm^en.WJohannsen.A.21. billedl.: (juli-

revolutionen) danner kun en enkelt Blod-
plet midt i alt dette GxdL»..Brandes.VI.6.

2) (zool.) en sommerfugleart, Euchelia Jaco-
bæa. Sommerfugle.42. -plet-sygdom, en.
(med.) sygdom, der medfører en mængde røde
hudpletter; Werlhoffs sygdom. Panum.75. ogs.

vet.: Sal.III.156. -plettet, adj. MO.Schand.
TF.11.354. -prop, en. (med.) klump afstørk-
net blod, der sætter sig fast i et blodkar (Embo-

lus). OBloch.D.U.36. VortHj.IIl.150. -pro-
ve, en. (især med.) SaUIII.432. lægen tog
en blodprøve afpatienten

j -polse, en.pølse,
som bestaar afblod blandetmed krydderierm. m.
Moth.B242. Kogeb.(1710).125. Const.Kogeb.
103. -raad, et. \) (foræld.) plan ell. raad-
slagning om at øve drab. Ing.EM.1.98. Es.
33.15 (Chr.VI afvig.). 2) O raadsforsamling,
der ubarmhjertigt idømmer dødsstraf (jf.-vet).

10 Et Blodraad oprettedes, og de ædleste
Mænd . . blive \ierireiteåe.Estrup.Verdens-
Historie.(1826).323. Moltesen.(FolkHist.IV.

532). -regn, en. regnlignende nedbør afrød-
farvede legemer, som man tidligere antog for
blod (jf. -sne;. Moth.B242. Suhm.II.86.
TroelsL.II.70. -rensende, part. adj.

(med.) Moth.B242. Blodrensende Mixturer.
JSneed.IILlOS. Schand.BS.825. „blodren-
sende" Midler, der anbefales for at forbe-

20 dre Teinten.ArnMøll.Sundhedsl.431. f -ren-
te, en. aagerrente. Nørreg.Naturr.243. O
-ret, en. domstol, der ubarmhjertigt idømmer
dødsstraf. vAph.(1764). Munch.Verdenshist.
11.(1908).55. -ribs, en. ^ en prydbusk, Ri-
bes sanguineum. Warm.SystÉ.415. -rig,
adj. 1) som har meget blod. Moth.B242. man
maatte Aare lade de alt for blodrige Le-
semex.Holb.DH.n.461. Schand.F.193. 2) 03

(overf; jf. Blod 2) kraftfuld; lidenskabelig.

30 Schand.SB.114. Brandes.XI.147. -rig-hed,
en. (nu l.br.) til blodrig 1: Tode.ST.IL81.
hvis han lid.er af Blodrighed eller Blod-
maiige\.Hauch.II.134. -rod, en. ^ tor-

mentil, Tormentilla erecta L.; ogs. om roden
ell. det af denne fremstillede lægemiddel. J
Tusch.243. Moth.Conv.B156. Rostr.Flora.!.

215. VareL?791. -rose, en. (poet.) blod-

rød rose. En japansk Lampefest, Blomster,
— Chrysantemer og Blodroser. OÆwn^'.Y.

43 227. billedl.: et vildt, maalløst Blik som i

Korsridderens Øjne, naar han pludselig
ser de røde Blodroser springe ud om det
viede Kors paa hans BTyst.JVJens.SS.54.
solens luende hloåTose.NMøll.H.105. -m-
bin, en. (sj.) blodrød rubin. HCAnd.1.246.
*en Ædelsten saa klar som Vand,

|
en rød

som Blodrubinen.Drrtc^m.(S'.B.i45. -rnst,
en. *disse Pletter Rust

|
Paa Kjiiven? Det

er Blodrust. Oe;iZ.P.5jf5. L f -rød, en. 2(

50 Geranium sanguineum L. Moth.Conv.B156,
IL -rød, adj. rød af blod. begge Vild-
gasserne falat døde ned i Sivene, og
Vandet blev h\oåTøå.t.HCAnd.V.303. Blod-
rød drypper Haand |

Af Åres' OfteT.Dorph.

Sofokles.284. \\ rød som blod. Falst.0vid.91.

0ehl.HJ.122. *Vift stolt paa Codans Bølge I

I

Blodrøde Dannebrog! Ing.RSE. 11.188.

blodrød aiYreåe.Goldschm.FV.I.122. Olsen
blev blodrød i Hovedet; han saae ned

60 imod Jorden, men svaTedelntet.Bergs.OF,

11.360. Brandes.VI.441. f -sag, en. (rets)-

sag,der gælder livet VSO. MO.
Blods-ager, en. se Blodager.
blod-salte, v. (fagl.) om den første salt-

ning af kød ell. fisk, hvorved blodet udtræk-
kes. 1 01 Sild nedstrøes lagvis med 250 gr.
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Salt og staar til næste Dag, det kaldes at

blodsalte åem.Hovedst^yaWlS.?.
blods-beslægtet, adj. [3] d. s. s. blod-

beslægtet. Vores Fa'er og Kathrines Mo'er
de er Søskende . . Saa er vi blodsbeslæg-
tede med Kathrine . . saadan kaldes det,

— eller kjødelig beslægtede.J^afcZwM.Gr.i7.

t -dom, en. d. s. s. Bloddom. VSO. -draa-
be , en. (nu 1. br. i egl. bet.) d. s. s. Blod-
draabe. (Jesu) Sveed blev som Blodsdraa-
Ijer, der falde ned paa JoTåen.Luc.23.44.
der er ikke en god blodsdråbe i ham.
Moth.B245. Holb.HF.IIL7. der er ikke ond
Blodsdraabe i åig.Gylb.II.7. EBrand.Brud.
33.

II
i udtr. som indtu den sidste blods-

draabe olgn., saa længe der er liv. (de)

lovede at staae ham bi til den sidste

Blodsdraabe.OeR7jS.59. skjul Jer, Herre 1

Jeg skal forsvare Jer til min sidste Blods-
draabe. I«^.£M.IJ.i 65. Heib.Poet.VII.217.

jf.: (han) har forsvaret sin Meening til

yderste Bloås-DTSLaber.Eolb.Er.IV.é. saa-

længe jeg har en varm Blodsdraabe.JStt;.

IY.249. Ing.PO.1.53. -dyr, et. d. s. s.

Blodshest. LandbO.I.318.
Blod-sermn, et. (med.) den næsten

farveløse del af blodet; blodvand. OpfBJ'III.
556. Christ.Kemi.191.

O Blods-forbindelse, en. [3] slægt-

skabsforbindelse. Ina. EF. Il . 212. -for-
vandt, en. [3] {efter ty. blutsverwand-
te(r); nu sj.) kødelig slægtning; blodsbeslæg-

tet. Eolb.MTkr.493. PMøll.II.344. Mart.
EthikS.II.32. -forvandt-skab, et. [3]

(nu sj.) Ing.KE.11.183. Schand.UM.257.
tP -frænde, en. [3] d. s. s. -forvandt.

(Kalk.I.221). Rosenb.I.114. t9 -frænd-
skab, et. [3] (jf. -frænde^. Else fornæg-
tede ikke Blodsfrændskabet med sin Bro-
der. r%re(7.«S.iO 7. -best, en. [3] (fagl.)

hest afædel race; fuldblodshest. LandbO.1.318.
Blodsheste . . er Luxusskabninger, kun
brugelige ved Yædåe\øh.Drachm.E0.253.
Gjel.R.36. t -hæTn, en. d. s. s. Blod-
hævn.7S0.
Blod-skam, en. [3] (efter <^. blutschan-

de
; jf. -skænder ; isærjur) kønslig forbindelse

mellem mand og kvinde, der er saa nærbe-
slægtede, at loven forbyder dem ægteskab, saa
fremt . . Blodskam er begangen . . af Fader
med Daatter, eller af Søn med Moder.Di.6

—

13—14. Eolb.DH.I.50. Mynst.Bispepr.(1850).
6. Brandes.XIII.397. j/. ; B 1 o d skam s f o r -

brydelse.6roos.I.466. -skorpe, en. ^
en rødalge, Cruoria pellita Lyngb. Bostr.

Flora.II.334. -skud, et. 1) f blodopstæm-
ning. Moth.B243. 2) hold i lænden (jf.
Hekseskud;. Sal.VIII.1063. Feilb. Kvæmd.
-skudt, part. adj. oftest om øjne, hvis aarer
er opsvulmede og røde (ved vrede olgn.).

Bergs.BR.208. JPJac.1.34. Pont.GA.51.

jf.: han gengældte Klassehovmodet med
blodskudt Yor:2igt.JVJcns.SN.43.

||
(sj.) om

andre legemsdele, (en) Mand med blod-
skudt Ansigt og haarde, underfundige
Q\iie.SophClauss.TK.129. O -skyld, en.

1) (især bibl.) det at være skyldig i drab.

den Mand skal Blodskyld tilregnes, han
udøste Blod.Silfos.i 7.4. Oehl.C.265. 2) brøde,

der medfører dødsstraf; overf.: meget stor

brøde. 4Mos.35.27. Grundtv.SS.1.455. EC
And.Breve.II.602. 3) (sj.) beskyldning for
drab. Eauch.DV.II1.212. -skyldig, adj.

(nu kun bibl.) skyldig i drab. Ez.22.2.

Sir.34.22. f -skænder, en. [3] {jf. ty.

10 blutschånder) person, som begaar blodskam.

Moth.B243. Ruge.FT108. Lemb.Shak.X.166.
-slag, et. (sj.) pulsslag. JVJens.EE.94.139.
149. -slægtning, en. [31 (sj.) d. s. s.

Blodsfrænde. Gol4schm.FV.I.290.
Blods-mand, en. (sj.) d. s. s. Blod-

mand 1. Blods- og Svigs-Mand er Herren
en 'Pest.Ps.5. 7(Lindberg).

Blod-sne, en. rødfarvet sne (jf. -regn^.

MøllE.1.217. -sot, en. (oMm. bloosott; /br-

20 æld. ell. dial., jf. Feilb.) navn brugt om de

u. -gang 1 nævnte forsk, sygdomme ell. syge-

lige tilstande. DL.5—8—10. ApG.28.8(Chr.
VI; se u. -gang l.i). Eolb.Ep.III.lS3.
Grundtv.PS.1.394. I 1652 herskede der .

.

en heftig \Åoåsoi.ADJørg.NStens.7 . \{(overf.)

(I skal) faae en Blodsot paa jer Ryg ai

min K2i9idiQ.Eolb.Mel.III.6. -sottig, adj.

(foræld; bibl.) som lider af blodsot. Eolb.Ep.
III.152. Ing.RSE.VII.130. hin blodsottige

h Kvinde, som blev helbredet ved at røre
ved Sømmen af Jesu Klædebon.CZbcA.
JL.379. -spat, en. (landbr.) udvidelse af den
indvendige hudblodaare paa hasen af hestens

bagben. Blich.III.613. MøllE.1.7. -spilde,
et. (sj.) unyttig blodsudgydelse. Vor Mod-
stand var kun syndig Blodspilde./Sanc?en

NEbb.H20. Blich.II.511. -spinat, en. 2(

mældeart, Atrijylex purpurea (jf. -urt 3J.
Lange.Flora.280. JTusch.287. -spor, et.

40 Gilead er en Misdæder-Stad, fuld af Blod-
sporfC/ir.yi afvig.).Eos.6.8. -sprængt.
part. adj. d. s. s. -skudt. Bang.SF.ll. Rørd.
GK.47. t -spyen, en. blodbrækning. VSO.
-spytning, en. (\ -spytten. VSO.) (med.)
blodhoste (Eæmoptysis). Moth.B243. Tode.

ST.II.81. OBloch.D.U.14L -spændt, j)arf.

adj. (om ansigtet) overfyldt af blod. Rahb.
Charis.(Siesbye). Skjoldb.A.107. f -stald,
en. d.s.s. -ajle. Funke.(1801).I.26.-»t«nd»'

50 ning, en. (med.) handlingen at standse en
blødning. Sal.Ilt.158. f -sted, et. mord-
sted. VSO. -sten, en. I) (mineral.) rødjærn-

sten; hæmatites. Moth.B244. VareL.(1807),
1.110. Bergs.GF.11.120. Til Polering an-
vendes . . Agat eller Blodsten, som be-
nævnes . . 'P^éxstQn.Wagn.Tekn.278. Gar-
boe.ÆdeMene.(1915).221. 2) {første led om-
dann. af oldn. blot, ofring; jf. -mand 2; for-

æld) offersten. Oehl.VM.47. sa.BG.23L Opf
60 B.U.463. -sten(s)-malm, en. (mineral.)

d. s. s. -sten 1. OpfB.^IV.81. Sal.IX.1129.

-stigning, en. (især med.) d. s. s. -kon-
gestion. Panum.77. Blodstigning til Hove-
det.Arb.forsikr.l907.BilagI.ld.-stillende,
part. adj. (med.) som standser blødning. Moth.
B244. Ew.III.236. Blodstillende Vand
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{mod næseblod).Apot.(1791).99. Panum.82.
-stjært, en. V d.s.s. -fugl 1. VSO. MO.
Ejærhøll.294. O -strem, en. 1) blodets strøm

i aarerne. Panum.74. 2) strøm af udgydt
blod. HolbJH.IIA20. f -styrter, en.

blodsudgyder ; morder. Helt.Poet.Sl. -styrt-
ning, en. ]) f blodsudgydelse ; kamp. (Kalk.

1.222). Strid og Blodstyrtning. Grwwd^y.
FS.I.446. sa.Snorre.I.12. Ing.PO.II.298. 2)

(med.) voldsom blødning fra legemets ind-

vendige dele gennem en af de naturlige aab-
ninger. Moth.B244. Buchhave.J.36. PAHeib.
Sk.III.295. en Blodstyrtning, som inden
faa Timer gjør Ende paa hans . . Liv.

Schack.71. Schand.F.52. f -stæmmelse,
en. kongestion. VSO. MO. -stæmt, part.

adj. Cnu kun dial.J. 1) lidende af kongestion.

Moth.B244. VSO. MO. 2) med underløbet

blod. Feilb. -stænk, et. Oehl.L.1.67. paa
Gulvet og Væggen saae hun . . Blodstænk.
Ing.EF.II.85. if. Brandes.(Tilsk.l919.II.3).

CP -stænk(e)t, part. adj. blodbestænkt.

*Barbarske Grækenland I blodstænkte
Rom I Pram. (Bahb. LB. II. 22 7). Drachm.
DM.169. *Bruden laae paa Lagen

|
Blod-

stænket, kold og lo\eeg.Winth.IV.77.
ta Blods-ndg:ydelse, en. det at ud-

gyde menneskers blod; tab af menneskeliv.

Éolb.Intr.I.405. Denne Omvæltning lyk-

kedes uden Bloåsu.ågyåe\se.A£>Jørg.Fort.
243. t -ndstyrtning:, en. d. s. Solb.Hk.
1.40.

blod-snge, v. [-|Su?(q)8] {dannet af
-sugende, -suger; l.br) udsuge blod; overf.:

udmarve; udpine, ('en^ Elskerinde, der .

.

ved sin Elskov har blodsuget den Elskede.
Kierk.III.184. smst.IV.384. (hun) blodsu-
gede Fattigfolk.i?ran(?es.X5^5. OBung.P.
108. -sneende, part. adj. [-|Su-'(q)8n9]

(om dyr) som lever af at suge blod. lop-

erne er blodsugende dyr
\
Frem.DN.742.

I (overf.) den mest blodsugende Aager.
Blich.IV.9. -suser, en. [-|SuT(q)8r] (f skre-

vet -suer. Holb.llJ.V.12. Hrz.XVI.329).
1) dyr, der suger blod. Frem.DN.723. Gjel.

GD.86.
II

(zool.) vampyr. BMøll.DyLJ.37.
2) (overf.) menneske, som forarmer andre,
især ved aager. Holb.Paars.268. Gylb.IL14.
Oversk.II.48. -sngeri, et. vbs. til -suge.
vAph.(1759). S&B. dette Rederi . . er for-

agtet af alle paa Grund af dets smudsige
Forretninger og Blodsugeri.CjBoos.ilfodeme
tysk Litteratur.(1914).112. G) -sngerske,
en. kvindelig blodsuger (2). Ords.30.15(seu.
-igle 2). -sn^pe, en. (spartanernes) sorte
Bloåsnppe.Bojesen.GA.64. Panum.75. f
-sur, adj. (første led som i -arm 2) i høj
grad sur. vAph.(1764). -svamp, en. 1)

S( fyrsvamp, Boletus fomentarius L. (tid-

ligere anvendt som blodstillende middel). VSO.
JTusch.354. VareL.''255. 2) (med.) en art kræft-
svulst. Panum.124. MøllH.III.630. -STed,
en. (med.) vAph.(1764). SaUIII.446. \\(vet.)

draabeformige smaablødninger paa huden.
Hag.1.519. -STOlst, en. (især med.) Skørbug
. . er fortrinsvis karakteriseret ved Blodets

Tilbøjelighed til at træde ud af Aarerne,
hvorved der opstaar Blodudtrædninger,
Blodsvulster.OBloch.D.U.113. -sygdom,
en. (med.) Panum.77. f -synd, en.dødssyiid.
Moth.B244. MO. -system, et. hun led
af en Forstyrrelse i Blodsystemet.ifaMcTi.
1.357. -sæk, en. (med.) svulst af udtraadt,
indkapslet blod; blodcyste; hæmatom. Pa-
num.78. -tab, et. hans Saar smertede,

10 Blodtabet havde udmattet hsnn.Etlar.SB.
184. AndNx.MS.93. f -tapning, en.
aareladning. Tode.ST.II.28. -tom, adj.

(med.) Efter Døden findes Pulsaarerne
næsten altid blodtomme.PanMm.74. -tom-
hed, en. (med.) anæmi; lokal blodmangel.
Sal.III.159. OBloch.D.U.31. -tryk, et.

(med.) det tryk, som der er paa blodet i

aarerne som følge af hjerteslagene. Panum.
77. -træTlestof, et. (med.) stof, der ud-

20 skiller sig af blodvædsken; fibrin. Sal.III.159.

d -torst, en. begærlighed efter blod ; mord-
lyst. Moth.B244. *Blodtørst ham stak i

Bloået.Ing.DM.137. (overf:) Hørup.I.204.
-torstende, part. adj. (sj.) blodtørstig.

Spectator.303. -torstig, adj. om rovdyr:
begærlig efter blod; mordlysten; om menne-
sker: som finder sin lyst i drab; meget gru-
som. Moth.B244. Éw.(1914).1.137. Mus-
vaagen er ikke saa blodtørstig som Hø-

30 gene.BMøll.DyL.II.39. (Falans var) en
grusom og blodtørstig TyTa.n.Sal.Vl.286.
CJ) -torstig-hed, en. Moth.B244. Horreb.
(Rahb.LB.L584). -udtrædelse (S&B.)
ell. (især) -udtrædning, en. (med.) ud-
trædning af blod af bristede blodkar; sted,

hvor der *findes udtraadt blod. Panum.77.

jf. u. -svulst, -underlob, et. (med.)
blodudtrædning tæt under huden. Sal.IIl.

159. -underloben, part. adj. som er

40 rød af blodudtrædning, han havde et blod-
underløbet 0\e.Schand.BS.10. -ung, adj.

['blo9'on,'] (efter ty. blutjung, se -arm 2;

sj.) purung, han . . var en blodung Unger-
svend. (x/ei.GD.^S. Blodung, men allerede
kvindelig heyiåst.SophClauss.K.26. -urt,
en. S( 1) Sanguinaria canadensis L. Ha-
vebrL.'^705. 2) f tormentil (jf. -rod^. vAph.
Nath.VI.580. 3) f Atriplex hortensis L. (jf
-spinatj. Moth.Conv.B160. f -Talle, en.

50 d.s.s. -vand. Moth.B244. VSO. MO. -vand,
et. d. s. s. -serum. Panum.68. OBloch.D.^1.73.

JVJens.Vi.81. -varme, en. (sj.) legemsvar-

me. Huden var navnløs blød. Blodvarmen
naaede et Par Tommer ud i Luften fra

hendes Huå.JVJens.EE.231. Frem.DN.
547. t -ved, veddet af kampechetræet
(Hæmatoxylon campecheanum); blaatræ.

Funke.(1801).IL250. VareL.(1807).I.110.

-vidne, et. (efter ty. blutzeuge; især re-

60 lig) martyr. Moth.B244. et Sandheds-
Vidne, QiB\odi-\iåne.Kierk.XII.315. Bran-
des.V.127. -vred, adj. ['blo3'vre-'9] (første

led som i -arm 2; sj.) i høj grad vred. Levy.
BA.63. -vædske, en. (med.) blodvand, der

indeholder trævlestof; blodplasma. Panum.67.
AmMøll.Sundhedsl.212. •æhlefet.(nu l.br.)
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æble med rødt kød. Moth.B344. VSO. -flje,
et. (med.) blodansamling i forreste øjekam-
mer. Sal.III.159. -ere, et. 1) (med.) øre-

blodsvulst. Sal?III.446. 2) (vet.) blodudtræd-
ning i ørelappen hos hunden, smst. MøllH.
1.217. -«rii, en. i riste blodørn
{fra oldn. rlsta bloQgrn; foræld.) dræbe en
fjende ved at opskære hans ryg og bøje rib-

benene til siden som vinger, man skulde riste

ham Blodørn paa B,yg.Grrundtv.FS.III.528. lo

Gjel.Br.86.

Blok, en. [blo)^] flt. -ke. {ænyd. d. s.;

fra mnt. block, jf. ty. og eng. block)
\) et stykke fast legeme, der udgør en

(større) helhed. Marmor-Arterne, som i

store Blokke vindes af Biergene, benyttes
som Bygningssteen.5rwnwic/t.M.Z4. *Paa
Dammens Flade glindser en Blok

| Af lis.

Oehl.XXI.210. *Med saaret Knæ og Skul-
der paa Klippens Blok han staaer.Aares^r.9 20

spansk Bly . . forekommer i halvrunde,
stemplede 'S[6^e.Hage.^636.

||
stort stykke

marmor, som skal bearbejdes af billedhugge-

ren. *hans Meisel klang, og af hundrede
skinnende Blokke

|
Guderne atter frem-

stoå.Hol8t.D.II.28. Bergs.PP.129. jf (biU
ledl.): Sammenholder man Yderleddene af

denne Udvikling, Saxos Amleth og Sha-
kespeares Hamlet, faar man alt i Blokken
et kendeligt Indtryk af den kunstnerisk 30

udarbejdede Yigxiv.VilhAnd.K.II.OS.
||

(ar-

kæol.) flintkærne, som har faaet en foreløbig
tildannelse. SophMiill.VO.27. || om træ. 1.

(forst.) større eller mindre del af træets
runde stamme. Sal.III.161. 2. (rund)
træklods. *(de trak skibet paa land) og
stillede Blokke derxinåeT.Bagges.NblD.112.
i sammenligninger: *som en Blok Hr. Peder
I
Ubevægelig stoå.Winth.HF.266. Heib.

Poet.IX.399. Schand.UD.42. jf: *„Hel- 40

vedel"— „Sa' jeg det ikke nok?
|
Du staaer

jo forvandlet til en Blokl"Heib.Poet.X.242.
(overf.) om en kluntet ell. indskrænket per-
son : VSO.

II
stor træklods til at hugge noget

paa (jf. Hugge-, Kødblok^. VSO. spec.:

træklods, hvorpaa forbrydere halshugges. *hans
Hovet (skal) paa en Block

|
Afhugges med

et SyeTd.Holb.Paars.66. CKMolb.SD.306.
JPJac.1.275. Bødler have sagt, at det
gælder de fleste Forbrydere, (at de var) 50

saa godt som døde af Skræk, da deres
Hoved laa paa B\oiiken.OBloch.D.n.320.
Det var en honnet Pige, det vil jeg lægge
Hovedet paa Blokken for (o: indestaa
for, egl.: med livet).EBrand.Bes.41.

\\
(nu 1.

br.) stativ til at hænge en sadel paa; sadel

-

buk. Rist.S.25.

2) (opr. : udhulet træklods brugt som bøsse

til indsamling af almisser) kirkeblok; fat-
tigblok. Penge, som enten i Tavlerne, 60
eller i Blokkene, eller i andre Maader
givis til Fa.ttise.DL.2—19—16. *Klrkens
Blok , . er fuld af Sølv og Penge.Helt.
Poet.218. Wilst.D.III.73. ADJørg.IV.222.
han satte sig lige over for Tempelblok-
ken (1819: Templets Kistej og saa, hvor-

ledes Mængden lagde Penge i Blokken
(1819: Kisten).Marc.l2.41(1907).

3) (foræld.) træklods m. huller, hvori for-
bryderes ben blev sat fast; stok. *hør (frelser-

navnets) Pris fra Blok og Baal
, |

Fra pinte
Vidners Tunge. Grundtv.SS.I.61. der maa
være Opsynsmænd . . over hver Mand,
som raser og som spaaer, at du kan lægge
dem i Blok og Baand (Chr.VI: i fængselet,
og i stokkenj.Jer.59.^6. han (kastede) dem
i det inderste Fængsel og sluttede deres
Fødder i Blokken (1819: Stokken).ApG.
16.24(1907).

4) ^ klods af træ ell. metal, som bevæges
om en aksel, og som er forsynet m. en ind-
skæring (skivgat, dam), hvori en trisse be-
væger sijj. Holb.Berg.45. SøkrigsA.(1752).
§383. (skipperen) prøvede, om Skødet og-
saa skar villigt igennem Blokkene.£>rac7tw.
SS.89. NMøU.H.36. \\ hale til bloks ell. f
blok for blok (Harboe.MarO.), hale saaledes,

at blokkene i en talje kommer saa nær sam-
men, at man ikke kan hale mere. IdrætsB.
1.359. ScMler.MarO.

5) 5.1) (hat.) fortn til hatte ell. huer.

Holb.Paars.114. sa.GW.V.9. e.br. Sjz) (sko.)

redskab (af træ olgn.), som sættes i skotøj
for at vide det ud. SkomagerReklame.
(1903). 5.3) (snedk.) den del af en høvl,
hvorigennem høvlejærnet stikkes.
Wagn.Tekn.497. En Høvl bestaar af en
Blok af haardt Træ . . og et Staal,

liøvlejæTnet.Sal.IX.292. 5.4) paa børster,

koste olgn.: det stykke træ m. huller, hvori
de enkelte bundter børstehaar olgn. indsættes.

M.Hans.H.126. 5.5) (mur.) d. s. s. Blokfor-
bandt. Feilb.I.91.

6) hvad der udgør en samlet helhed,
især om ensartede genstande. 6.1) (nu kun
dial.) et kort stykke jord, som bestaar af
sammenhørende agre; kort stykke ager.
Moth.B247. OecMag.V.242. VSO. Feilb.

6.2) (forst.) ensartet stykke skov, som er
skilt fra omgivelserne. Sal.III.161. 6.3)

(gart.) sammengroet busk af fleraarige plan-
ter, en blok lavendler \ Feilb. Kværnd.

\\

(især dial.) græstue, som køerne lader staa
omkring deres egen gødning. Levin. Kvæi'nd.

6.4) (bogh.) bundt af papirark, der er

sammenlimede i den ene ende og let kan af-
rives;

jf. Blokbog 2
II

brudstykke af et ark
frimærker. EkstrabVy*1912.3. 6.5) ^ (jf. ty.

blockj i Vhombre: stambet(mærke); aal.

Spillebog.(1786).22. Dania.III.25.28. \\ to

ell. flere samlede kort i een farve ved
siden af det højeste. Spillebog.(1900).3.

VortHj.lV1.60. 6.6) (polit.) sammenslut-
ning af flere partier til fremme af et fælles

formaal (fr. \Aoc). (han) blev Fører for en
„Blok" af Aristokrater, Byrokrater og for-

vildede \\\)ev2L\e.Rosendal.D.I.169. Munch.
(Pol.^y71909). 6.7) i (en) blok {efUr fr. en
bloc; s/.) paa een gang; samlet. Hjortø.TV.
90. P0UV9I9IO.3.

7) \ fejl; brøler (fejl for Bo(c)k? se

II. Buk^. han tager Timer i Italiensk, og

Rentrykt«)/« 1920 54
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det kan han sandelig ogsaa trænge til,

han har allerede sat nogle slemme Blokke
i Bladet.Bergs.PF.19?.
Blokade, en. [bloika-Qa] flt. -r. (af

Hal. bloccata, egl. perf. part. af bloccare,

jf. fr. bloquer, se blokere) 1) til blokere
1,1: afspærring af en fæstning, havn, kyst

olgn.
II

(nu 1. br.) ^ om indeslutning til

lands; cemering. Holb.DNB.301. CFalM.

hvor Konen er galant eller Døtrene smukke.
Gude.0.56. Han bød hende op tU ende-
løse Danse, og i Pauserne blokerede han
hende i de mest ensomme Nischer.jEmil^
Rasm.DL.223. strækningen mellem Odense
og Strib er blokeret (o: gjort ufarbar) af
sne

j
1 .2) afspærre et arbejdssted for tilgang

(ved Blokade 2). hvis han ikke . . vil
mærkes som Kapitalist og boykottes og

0.419. Sal.IX.378. |l nu især ^ om af- iohlokeresJVJens.^H.151. Bal.-III.451. 1.3)

spærring til søs udført ved hjælp af krigs
skibe. *Javist, I (o: soldaterne) har Jer
tumlet meer end vore unge Rade (o: ma-
troserne),

I
De arme Djævler matte ligge

stille paa B\6k3iåeARecke.P.20. hæve, bry-
de en blokade

\ \\ f koll. : skibe, der blokerer

en havn. Harboe.MarO. 2) (overf.) til blo-
kere 1.2: forhindring af tilgang til en
arbejdsplads, uden at der erklæres nogen
egl. strejke. Allerede Andendagen efter 20

at han var smidt paa Porten stod Medde-
lelsen om Blokaden (i avisen) i Arbejde-
rens Fagrubrik. „Tilgang frabedes !"J.wd
Nx.PE.III.112. SaUIII.450. 3) (billard.)

til blokere 2: kraftigt stød, hvormed en
fremmed bal drives i et hul. D&H. 4) (bogtr.)

til blokere 3: det at sætte typer omvendt;
ogs. : sted i satsen, hvor typer er sat omvendt.
der er saa mange blokader i satsen, at

det i høj grad vanskeliggør korrekturlæs- 30

ningen
j Blokade-bryder, en. [1] ^

hurtigsejlende skib, der har det hverv at bryde
gennem' en blokade. CPalM.0.422. OpfB.^
11.409. Sal.III.162. -linie, en. [1] ^
Scheller.MarO. f -stand, en. [1] d. s. s.

-tilstand. PalM.^I.313. -tilstand, en.

[1] ^ at erklære hele Kyster og Havne
i BlokadetHstanå.MilConv. 1.545. Scheller.

MarO.

(jærnb.) afspærre et banestykke ved blok-
apparat; ogs.: binde ell. aflaase et signal
i stop -stillingen. DSB.TjenI.15. Sal.UIL
452.454. 2) (billard.) drive en fremmed bal
i et hul ved et stærkt stød. Spillebog.(1786).
186. Goldschm.III.374. Billardb.18. 3)
(bogtr.) sætte en type med foden opad (fx.
naar den type, der skal anvendes, i øjeblikket

mangler). Selmar.^54.

Blok-flajte, en. [i] {jf ty. hloeUlbte;
foræld, og dial.) fløjte dannet af eet stykke;

næbfløjte; „fløjtedus". Moth.B247. TroelsL.
VI.75. Musikkat.lO. Kværnd. -forbandt,
et. {fra ty. blockverband; mur^ murfor-
bandt, hvor „bindere" og „løbere" skiftevis

ligger lodret over hinanden (jf. Blok 5.5/
Sal.VI.826. Gnudtzm.Husb.36. jf Feilb.

-form, en. [1] form til haandtrykning af
fx. tapeter og voksdug ; klodsform. VareU.93.
-hakning, en. [6.3] (landbr.) udtynding
af roer, hvorved blokke foreløbig bliver sfaa-

ende til senere endelig udtynding. LandbO.
1.319. -bjnl, et. [1] hjul dannet af eet

stykke træ (uden eger). VSO. Davids.KK.
16. Sal.V.788. -hns, et. {ænyd. d. s.; jf.
ty. blockhaus, eng. blockhouse.ji 1) [1] hus
opført af vandret lagte træstammer. Drachm.
DG.126.

II
især "j^ om en tildels forsænket

bygning af planker og jord bestemt til at
Blok-afsnit, et. (jærnb.) banestræk- 40 modstaa beskydning; mindre fort ell. fæst

mng mellem to blokposter. DSB.Tjen.I.15.
-apparat, et. (jærnb.) apparat til for-
hindring af, at der gives signal „Fri bane"
for et tog, før det forangaaende har passeret
den næste blokpost; jf. blokere 1.3. OpfB.^
1.70. SaVIII.453. -bly, et. Jl] (fagl.)
hly smeltet i blokke. MilTeknO. TeknMarO.
-bog, en. 1) [1] (fagl.) bog (fra beg. af
15. aarh.), hvortil tekst og billeder er skaaret

ningsværk. Holb.Berg.51. lMakk.13.43 (Chr.
VI: blok taarnj. Granaterne . . skød Skan-
ser og Blokhuse (ved Dybbøl) sønder og
sammen.Rist.ER.103. 2) [4] ^ selve trisse-

blokken uden skive(r). Funch.MarO.I.123.
Scheller.MarO. f Blokkehus: ArchivSø-
væsen.I.166. -horl, en. [5.3] (snedk.) lille

(amerikansk) høvl med jærnhus. Værkt.4.

is, en. [1] is formet i blokke. S&B. -karm.
i træblokke. BibliotH.^166. 2) d. s. s. Blok 50 en. [1] (snedk.) dørkarm af plankeiræ (mods.
6.4. SoyaJensen.Akvarelteknik.(1889).22
blokere, v. [blo'ke-'ra] -ede. vbs. -ing,

jf. Blokade, (/"ra /"r. bloquer) 1) afspærre.
1.1) 5ai afspærre en fæstning, en havn ell.

kyst ved blokade (I.1). Han loed sig da nøye
med at bloqvere Bahylon.HolbJH.I.506.
*Et Skib er født til bedre Ting end ligge
og blokere;

|
End har os Fjenden ikke

mødt paa Søen i en aaben
| Og ærlig

bræddekarm). Gnudtzm.Husb.234.
blokke, V. [iblmga] -ede. vbs. -ning.

{c/lda. d. s; fra mnt. blocken) 1) f sætte i

en fangeblok. Moth.B248. 2) (jf Blok
5.1 og 2) blokke ud ell. (nu sj.)hlols.'ke

op (VSO. MO.), udvide ved at sætte paa
en blok (især om hoved- og fodtøj). Moth.
B248. *Jeg blokker Skoen ud.Oehl.E.256.

(ringen) er henne hos Guldsmeden . . for
Kamp.ARecke.P.12. Scheller.MarO.\\(overf.) 60 at bUve blokket ud.CMøU.PF.519.

|| %
„Nei, man maae aldrig tage et" Hierté
med Storm" . . „Men at blokere det, at
hungre det ud, det er meere anstændigt
og meere sikkert.''Tode.S.64. Parterre-
Logerne er bloquerede af Smaaherrer, da
de som oftest er abonnerede af Familier,

rette ud. blokke (skjoldene) ud paa Knæerne.
Grundtv.Saxo.III.220 3) {dagl; < MO)
presse ell. narre for penge. *Rykkere,
som Folk vil h\6kke>.Drachm.DJ.11.202.
Schand.O.II.327. CMøll.FF.456. „De er
da ikke ked af, at jeg har blokket Dem?
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Vell" — „Kontanter er Kontanter, ser De."
ChrEngelst.LD.2 7. han blev ordentlig blok-
ket af (i spil)

i jf. Feilb. (spøg.:) Ved
Hjælp af en Stump Staaltraad blokkede
de en brøstfældig Automat for to Pakker
Clioko\ade.AndNx.DL.32.
Blokke-drejer, en. fa/" Blok 4; især

A^) haandværher, som laver trisseblokke. Moth.
B248. *(vandposten har et) Hjerte, og det
af Træ,

|
hos Blokkedrejeren er det gjort.

Kaalund.221. Drachm.STL.72. ScJieller.

MarO. -hns, et. se Blokhus 2. -pen^e,
pi. (af Blok 2) penge, der indsamles t en
blok. Forordn.'"'I»1734. MO. -træ, et. (sj.)

1) (af Blok i) træ m. stor kraftig stamme.
VSO.

II
d.s.s. Bloktræ. MO. 2) (afBlo^s.

4:) træ til at danne trisseblokke af. VSO.
Blok-kæde, en. [1] (cykle)kæde,

hvis led bestaar af smaa sammenføjede metal-

blokke(mods.Rullékæåe). Cyclehb.l7. -laas,
en. [1] (dirkefri) laas, hvis mekanisme
ligger i en udhuling i en staalklods. Gnudtzm.
Husb.241. -lavet, en. [1] ^ lavet af svært
tømmer. Sal.III.162. OpfB.ULlSé. -nagle,
en. [4] J, nagle, hvorom skiven i en blok

drejer sig. Moth.B248. Funch.MarO.II.14.
-penge. pi. [2] d. s. s. Blokkepenge. MO.
-politik, en. [6.6] (polit.)politik, der tilsigter

ell. støtter sig til dannelsen af en blok. Munch.
(PoWlil909.5.sp.4). -post, en. (jærnb.;jf.
-systemø signalpost til forhindring af sam-
menstød ml. to tog, der kører i samme ret-

ning paa samme spor. OpfB.^I.70. DSB.
Tjen.I.15. -isaks, en. [1] 1) saks, hvis

ene arm er fastgjort i en blok. Wagn.Tekn.
188. 2) saks til overklipning af staalblokke.

Hannover.Tekn.104. -saT, en. [1] ma-
skinsav med horisontalt blad til savning

af træblokke; rammesav. Wagn.Tekn.475.
ÉThaulow.Træ.(1912).108.
Bloksbjerg, j3rapr.['bl(i)gS|bJBr'(q)](f2/.

Blocksberg) navn paa Brocken, den højeste

top i Harzen, hvor Iiekse efter folketroen

samles St. Hans nat (jf. FeUb.L91.IV.49);
(dagl.) i udtr. som: gaa til Bloksbjerg,
gaapokker i vold. Gak tilBlocksbergmed din
Sladder.iroi&. Vgs.(l 731).L 7. TBnmn.MF.
73.93. Heib.Poet.L422. CKMolb.Amb.53.jf:
Gid Mester Gert var paa Bloksbierg (o:

var langt herfra).Holb.GW.(1724).4sc. PA
Heib.Sk.L222. Heib.Poet.VL419. De ser
mig sagtens helst paa Bloksbjerg.SfwcA-.
F0.77.

_
Blok-signal, et. (jæmb.; jf. -system

j

signalapparat ved en blokpost. OpfB.^I.70.
DSB.Togregl.43. -skib, et. (jf ty. block-
schiff

; foræld.) skroget af et udrangeret or-

logsskib, som brugtes til at forsvare indløbet

til en havn olgn. Pram.(Bahb.LB.1.271).
*Da (o: 2. apr. 1801) saae man, et Blok-
skib, fuldt af Brøst,

|
Kan stride med

Orlogsfregatter. Hrz.D.I.177. StBille.Gal.
L.383. Drachm.F.ILl24. -skrift, en. [1]

(bogtr.) svær form af antikvabogstaver ; sten-

skrift. Selmar.^230f. Sal.V.804. -station,
en. [6] (fagl.) anlæg, der hm forsyner en

del af en by m. elektrisk strøm. Sal.V.889,

t -sten, en. [1] sten i form af en blok. For-
ordn.^yBl825.jf.Moth.B248. -strop, en. [4]

^ tov, som omgiver en trisseblok. Harooe.MarO.
51. Scheller.MarO. -strækning, en.
(jæmb. ; jf. -systemj d. s. s. -afsnit. OpfB.^
1.70. -system, et. {fra eng. block-system,
a/"block, blokere;jæmb.) sikringssystem, hvor-

ved visse strækninger af en banelinie spærres

10 (blokeres), saa længe det befares af et tog.

DSB.Togregl.70. Sal.UIL452. f -taam,
et. [1] trætaam (som belejringsmaskine),

lMakk.l3.43(Chr.VI; 1871: Blokhusj. -tin,
et. [1] T tin støbt i blokke af bjergmalm (min-
dre rent end korntin). VSO. VareL.(1807)J.
in. OpfB.UIL169. TehnMarO. -trisse,
en. [4] ^ trisse anbragt i en blok. Værkt.
62. -trin, et. [1] (bygn.) trappetrin af
massivt tømmer ell. af een sten. Sal.III.164.

20 Gnudtzm.Husb.98. -træ, et. [1] (fagl.) rund
afkvistet træstamme ell. stykke deraf (jf,
Blokketræ). VareL.^116. -tvinge, en.

[1] apparat til sammenspænding af sam-
menlimede plader olgn. EThaulow.Træ.
(1912).186. -tommer, et. [1] (fagl.)
svært, utilhugget tømmer. VSO. MO. -vogn,
en. [1] sværtbygget lav vogn til transpoH af
store byrder. Moth.B249. ExercArtil.(1804),
16. Éich.III.244. Paa Blokvognen hvi-

30 lede . . en Blok fra CaxTSira.Bergs.PP.263.

-væg, en. [1] (bygn.) væg af tømmerstokke
lagt vandret ovenpaa hinanden. Gnudtzm.
Husb.143. -værk, et. [4] ^ tovværk for-

synet m. blokke; talje. OecMag.V.354.
||

især om samtlige trisseblokke paa et skib.

Harboe.MarO. Scheller.MarO. blokkedreje-
ren efterser blokværket

j

Blomkaal, en. [iblcomOikå'fJ (ænyd.
blom(me)kaal; fra holl. bloemkool, jf. ty.

40 blumenkohl) 1) ^ køkkenurten Brassica
oleraceabotryoidesL. vAph.Nath.L76. Warm.
SystB.367. 2) som stofbetegnelse : det næ-
ringsmiddel, som denne plante afgiver.

Lugten af den stuvede Blomkaal fyldte

hele Ilnset.JakKnu.GP.41. Blomkaals-,
i ssgr. [iblwmOkåls-l -budding, en. Fr]{J.

Kogeb.263. -hoved, et. smst.263. -snppe,
en. Const.Kogeb.l4. -svamp, en. 2( Spa-
rassis Fries. Warm.Sy8tB.124. -svnlst, en.

50 (med.) en slags kræftsvulst, der i udseende
minder om et blomkaalshoved. Panum.124.

I. Blomme, en. ['blcoma] flt. -r ell. (sj.)

d. s. {æda. (muscatæ) blomæ (AM.), sv.

blomma, oldn. blomi, blomster paa træer,

blomstring, ty. blume, got. bloma) 1) (foræld.,

poet, dial., samt i ssgr. som Eng-, Koblomme)
d. s. s. Blomst 1. Holb.Ep.IL180. *den unge
Vaar |

Med Græssets forgyldte Blomme.
Oehl.NG.130. *Farvel nu, Valborg, hulde

60 Maard, |
Rose for alle Blomme.sa.J.7.^0.

*Der vanker en Ridder mellem grønne
Træer, |

Roser og yndelige Blommer.lfei&.
Poet.III.425. *Dér spættes min Ager hver
evige Vaar

|
af alle de friskeste Blommer.

Aakj.RS.84. *Over Markens Blommer
|

brummer Humlebien.JffoMem.D.'58. || om

54*
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blomster lign ende figur 67' i tøj (jf. blom-
met). *Fodklædets Blommer (o: det blom-
strede gulvtæppe) brede

|
De Kertesvende

Viå.Ing.VSt.51. jf. Feilb.L91.IV.49. Esp.27.

2) overf. (jf. Blomst 2). 2.1) om personer
(jf. Blomst 2.x); (foræld.) i udtr. en besk
blomme, et umedgørligt fruentimmer (efter

DgF.III.217). Moth.B249. *Med Eder, Hr.
Dyringl forligtes jeg let. | Men I har
der saa bedsker en Blomme (o: om hans
hustru).Hrz.VI.121. Arlaud.134.

\\ f om de
bedste inden for en vis kreds. Blommen
af dend Franske Aåe\.Holb.Intr.L364. 2.2)

f omkindernes røde farve. *(Aksel) Map-
per (Valborg) paa sin Kind,

| Som spiller

med sin Blomme.Wadsk.37. 2.3) f om ud-
smykkende ord ell. talemaaae; „tale-
blomst" (jf. u. Blomst 2.5, blommet 3).

*Da Lignelsen altsaa ei vil komme
|
Jeg

tilstaaer ærligt — uden Blomme:
|
Svend-

borg! du est saa deilig en Flet.Oehl.Er.IV.
135. 3) (1. br.) muskatnøddens frøkappe (tid-

ligere antaget for en blomst); muskat-
blomme. naar Frugten (o: af mushat) er
moden gaber den af sig selv og viser den
karminrøde „B\omme.''JVJens.Intr.l26. 4)
i Svovlblomme d. s. s. Blomst 4.1. 5) {efter

ty. hhune; jæg.) harens hale (jf. Blomst
5;. CBernh.X.192. Bogan.1.156. *Der jumper
nu den Mis

|

gemytlig gennem Rugen;
|

hvidt glimter Blommens B\is.Børd.AH.30.
Feilb.

II. Blomme, en. ['blwma] flt. -r. (æda.
{æggi)blomæ (Harp.M. 159), fsv. blome;
egl. sa. ord som I. Blomme) det gule stof
i ægget. Folk, der formedelst Synets Skarp-
hed kunde see Blommen udi et Eg, men
ikke Skallet. Holb.MTkr. 66. Blommen i

deres Æg er rød som Ild og Bloå.HCAnd.
III.6. *Ægget var saa stort . .

|
Hviden

som Silke
|
og Blommen som Gnlå.Bich.

1.31. Panum.630. || have det (leve) som
blommen i et æg, have udmærkede livs-

vilkaar; have det godt. Wadsk.34. Bagges.I.
133. Vi skal leve som Blommen i et Æg,
som to kurrende Turtelduer.ffrz. 7IJJ.
106. Schand.SB.5.

III. Blomme, en. [iblcoma] flt. -r. (sa.

ord som I. og II. Blomme, jf. sv. finger-
blomma; dial, jf. MDL.42. Feilb.I.91) den
underste, kødfulde del af finger- og taa-
spidserne. Levin. Jeg har slidt Blommen
i Stykker paa alle fire FmgTe.KLars.KV.60.

IV. Blomme, en. ['blcoma] flt. -r. (ænyd.
plomme og (ved sammenblanding m. I. Blom-
me^ blomme, oldn. plåma, blommetræ, eng.

plum, ty. pflaume; aflat. prunum) I) frug-
ten af blommetræet; Prunum. Moth.B248.
Huusm.(1793).291. *Hvor røde Æblerl

|

Og violette Ferskner! grønne Blommer!
Oehl.A.110. *De røde Æbler og de Blom-
mer blaae

|
Dem kan den store Dreng

i Træet naae. Winth.I.13. *Man ryster bare
Træet — strax da kommer

|
I Skjødet

ned de søde, bløde BlommeT.PalM.IV.lll.
Svesker er tørrede Blommer. Ha^e.^'fiSO.

2) 2( (bot.) d. s. s. Blommetræ. Warm.Syst
B.422.

V. blomme, v. ['blmma] -ede. {ænyd.
d. s., ænht. bliimen; jf. oldn. bloma, skyde
knopper og blade; til I. Blomme; poet., sj.)

1) blommes, faa blomster, træet blommes.
Moth.B250. *Da blommes Eng, da løves
alle Kviste.Grundtv.PS.VL626. 2) smykke
(egl.: m. blomster. Moth.B249; jf. blommet^.
^(kunstneren) blommer dem (0: altre og
kapeller) med Guld og FaTver.Rich.IL.22L
blomme-farvet, adj. [IV. 1] violetblaa.

IIavebrL.^230. -fugl, en. [IV. 1] (zool.) en
sommerfugl, Thecla pruni L. FrHeide.Som-
merfugle-Atlas. (1913). 5. -gang, en. [II]

(anat.) tynd stilk, som forbinder fosterets tarm
med navleblæren. Panum.634. -bave, en.
[I.l] (poet; jf. jy. blommegaard. Feilb.)

blomsterhave. *Det er slet ingen Abild-
20 gaard,

|
Og ingen Blommehave. 6rr«ndfu.

PS.IV.4. -hinde, en. [II] (fysiol.) Zona
pellucida. Panum.633. Hviden (i et fugleæg)
er adskilt fra Blommen ved Blommehinden.
BMøll.DyL.LL7. -klovning, en. [II]

(fysiol.) om ægcellernes kløvningsproces. Pa-
num.633. -mos, en. [IV.l] [-|mo-'s] Moth.B
249. VareL.''93. -pung, en. [IV. 1] (fagl.)
en som følge af snyltesvampen Taphrina
pruni's angreb misdannet blomme (jf. -taske).

30 Warm.SystB.142. LandbO.1.326. -raad-
den, adj. se blomraadden.
blommerant, adj. {ænyd. d. s.; efter

fr. bleu mourant, jf. ty. bliimerant; foræld.)
lyseblaa. en sid, blommerantes Kjol.JP
Jac.1.272. (-es efter forb. som damaskes
kjole olgn.).

Blomme-sæk, en. [II] (zool.) ud-
p>osning indeholdende blomme, som
findes paa forsk, dyr (fx. fiske og padder)

40 paa deres første udviklingstrin. Sal.LLI.167.
Frem.DN.541.
blommet, adj. ['blcomai] (a/"I. Blomme

;

jf. V. blomme 1) 1) (poet.; foræld.) blom-
strende; fuld af blomster. *'Rw.ev(vaaren)
kommet,

|
Engen er blommet,

| Og Mar-
ken er grøn.Grundtv.SS.V.320. sa.PS.L.110.

V.64. 8taffeldt.29. PalM.L164. \\ om vand:
dækket m. vandplanter, frø olgn. (jf. u.

blomstre 1). *Vandhønen plumper med
50 sorte Fjær

|
I det blommede, grøntbro-

derede Kær.PMøll.I.31. 2) (om tøj, nu 1. br.)

med indvirkede blomster; blomstret.
Moth.B250. (de) indbilde sig, at nogle
blommede Pialter . . kand giøre et Fruen-
timmer dey\ig.Spectator.289. Dette Teppe
. . saae ud som blommet Kattun. Bagges.
L.I.291. HCAnd.IV.466. ('m) Lænestol med
blommet Betræk./)rac/im.FT.i67. || om an-
dre ting. *Juleøllet dovner i blommet Bon-

60 dekT\xs.Aakj.BS.75. \\
(om dyrs, især hestes,

lød) forsynet m. mørkere, runde pletter.
LandmB.LL195. det smukke Dyrs . . blom-
mede Skmå.Skjoldb.A.52. *0g Fanden sad-
ler sin blommede Hingst

|
og rider i

Natten nå.Wied.BSt.l04. 3) f (overf om
stil; jf. I. Blomme 2.3^ blomstrende. Sta-
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tistiken begynder nu at blive saa blommet
og forblommet, alt som vi komme dybere
ind i det brogede Romerske B,ige.Bagges.
DV.IX.3o. Den Fordring, at Filosofien ved
et blommet Foredrag skulde gøres til-

lokkende for Yng[higeT.PMøll.IL437.
Blomme-taske, en. [IV. l]f/a^Ljd.s.s.

-pung. Hag.I.521. -træ, et. [IV.l] % frugt-
træet Prunus domestica L. JTusch.185. Raff.
(1 784). 71 . Rostr.Flora.223.

blomraadden, adj. [ibl(nm|rø)d(8)n]

(S m. tilknytning til II. ell. IV. Blomme:
blommeraadden. SMich.P.21). (af II. (ell.

TV.) Blomme? ell. af ænyd. bla(a)m, blom,
hlaaslaaet sted paa legemet (Kalk.I.230, I*.

38,V.105), jf.no. blaame, isl. blåmi, hlaalig

farve, shetlandsk blem, hlaa stribe, færøisk
blåma, blive blaamuggen ? || især dagl.) fuld-
stændig raadden (Moth.B249); især om
indre raaddenskab, der ikke er umiddel-
bart kendelig. VS0.I.415. Træet er blom-
raaddent ned til Roåen.Pont.F.II.186. (han)
førte kun prima Varer og solgte med sin
gode Villie aldrig blomraadne Pærer eller

frosne Kartofler.Baud.OI.50. et Æble, der
har sundePartier,men etblomraaddent Sted.
Brandes.(PoVIiol906.8). || om mennesker m.
skjult sygdom ell. skrøbelighed. VSO. 1.415.
man kunde lugte ham langt borte, deels
fordi han . . stank af Drik, og deels fordi
han var blomraadden inåyenåig.Grundtv.
Saxo.II.30. Det har nok væ't en rar Søn
inde i Kjøbenhavn. Det kan man da se paa
ham. Han er blomraadden inden LSchand.
BS.56. jf.: *Kleopatra, stik Ild paa dit

eget hede Skød,
| find nu din lille Slange— din Natur er blommerodden./Silfic^.P.^J[.

Blomst, en ell. f et (Bagges.II.125.V.7.
Oehl.PSkr.I.81) [blcom'sd] ell. (foræld.) Blom-
ster, et, sj. en (Holb.Eh.1.4, jf. no. blom-
ster, m.); flt. blomster ['blmm'sdar] ell. f
blomstre, se ndf. (æda. blomstær, samling
af blomster (Harp.Kr.l45), oldn. blomstr,
der beror paa sammenblanding af I. Blomme
og Bioster || idet Blomster opfattedes som
flt., opstod ved fradrag af -er ent. Blomst,
der træder frem i slutn. af 18. aarh. f„bruges
mest i daglig Tale." FSO.^; den ældre form
en ell. et Blomster bruges ofte (især poet.)
i 19. aarh. og endnu undertiden i bet. blom-
string (se bet. S); i bet. Blomst 1 bruges
Blomster nu kun i bornh., samt bibl. (Ps.l03.
15. Jac.l.ll(1907: Blomst;; og foræld. (JP
Jac.1.6); jf. ogs. ssgr. m. Blomster-)

l) om plantedel ell. plante, l.i) den
del af en plante, hvoraf frugten
udvikles (især i talespr. ofte om hele den
overjordiske del af blomsterbærende urter).

Aarons Kjep . . havde baade skudt Knop-
per og fremført Blomster.4Mos.l7.8. Alt
Kjød er Hø, og al dets Ynde er som et
Blomster paa.Marken.Es.40.6. *De fordum
kiecke Mænd som visne Blomster laae.
Holb.Paars.21. *Som Blomstered der hos
sin skiønhed Giften hær.Sort.HS.Blv. *Et
Blomster brækkes tit, midt i sin Foraars

Flor. Wess.240. *Blomst kan visne før Sol
nedgaaer,

|
Udsprunget i Morgenrøden.

Grundtv.SS.II.243. *Nu titte til hinanden
de favre Blomster smaa.Ing.RSE.VII.240.
*en Orm i Blomstret hoer.Blich.D.IL203.
*De gamle Hyldetræer . .

| drysse ned
fra Muren deres 'Blomster.Hauch.CarlV.14.
14. *Sparsomt i Norden vi Blomster finde,

I
Farven er bleg kun, og svag deres Duft.

10 Eostr.SpT.I.l. *Gartneren . .
|
den skjønne

Blomst af Stilken plukked.JfcfaZwna.i55.
Warm.Frøpl.48. en ufuldstændig, særkøn-
net, tvekønnet, nøgen (osv.) blomst

i
kun-

stige blomster, som skuffende lignede na-
turlige

i
*plukke Blomster af en andens

TJite-Beeå.Frnorn.PM.19. jf.: *Lad Fjen-
den plukke Blomster derude, hvor han
vil:

I
Nælder hos de sønderjyske Piger.

Drachm.DG.129.
||
(poet.) koll. *(hyldebusken)

20 kan strøe
|
Sit hvide, sørgeUge Blomster

ned
I
Paa Graven.0ehl.HJ.89. || om de visne

rester af bægeret paa æble, pære ofl. frug-
ter. Levin. Syltes (pærer) hele, bortskæres
Blomsten.FrkJ.Sylteb.22. \\ om billedlige
fremstillinger af blomster (jf. 2). lKg.6.
18. (en hvid kjole) med ophæveae Blomster.
Den da Ta7iuffe.90. en afbleget Fløielsvest
med store Blomster.Hauch.III.5. Blom-
sterne i Ens TaljetJPJac.II.392. \\ om plan-

so telignende isfigurer paa frosne vinduesruder

;

isblomst. *Ruden — Den stod i frossen
Pragt

I
Med underfulde Blomster.Bødt.161.

Hostr.Int.9. 1.2) (især dagl.; næppe i dial., jf.
FrGrundtv.LK.52) urt (ell. busk) som bærer
prægtige blomster; især:prydplante. En
Eeg vil have længere Tid at voxe, end en
Blomster.Holb.Hh.1.4. Der er Sandelig ikke
et Blomster i Hangen, der er mig saa
kiær som Soelsikken.jPameZa.J.Si?. Dette

40 Blomster (o : kornblomsten) er anmerkeligt
formedelst sine fladtoppede, stiernesnittede
Blomstre. vAph.Nath.lV. 441. (bækken løb)

snart igiennem det fede Kløver, snart
igiennem de deiligste Blomstre.Ew.(1914).
1.65. *I Haven voxe de Blomster smaa.
Heib.Poet.X.282. Blich.D.1.98. Du veed vel,

at hvert Menneske har sit Livstræ eller
sin Blomst, saaledes som nu Enhver er
inårettet.HCAnd.VI.106. ADJørg.11.64. at

50 have blomster (o : potteplanter) i vinduerne
\

at plante (saa) blomster i haven > alm. som
andet led af sammensatte plantenavne, fx.
Korn-, Smør-, Stifmodersblomst ofl.

2) IJJ (især poet.) overf. anv. af 1. 2.1)

om personer, i udtryk for beundring, øm-
hed olgn. *Du Sarons Blomst (o: Jesus), vor
Lykke.SalmHus.841.5. *(der) Falmede en
Blomst i Nord,

|
Som skal mindes længe:

|

Villemoes var Blomstens 'Navn. Grundtv.
60 PS.I.260. Af for stor Kjærlighed tU min

eneste lille Blomst (o: søn) nar jeg for-

ceret dens Røgt og Fleie.Schand.VV.281.

\\ især om en (ung) kvinde. *Let som en
Fiær, og dog et frodigt Blomster (o: en
fuldt udviklet skønhed). Oehl.HJ.17. Ing.DM.
73. *hun har

|
Alt faaet sin Bekomst,

i
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Prøv kun, hun giver intet Svar,
|
Det er

€n knækket Blomst.Aares^r. 70. *Blomsten
hos os er den dejlige Kv'måe.Hostr.SpT.
1.1.

II
om de bedste indenfor en vis kreds;

elite. Blomsten af Neapels Ungdom.JSer^s.
FM.132. Allen.L34. Blomsten af Europas
Fødsels- og Aandsaristokrati.-Brandles.iF.
111. Draehm.HI.167. Tandr.H8.103. sjæld-

nere om en enkelt udmærket person: Moth.
B250. *Hiin Ridderskabets Blomst, hiin
Helt saa hold.Hrz.(Holst.D.IL135). Eng-
lands ypperste Adelsmand, dets Ridder-
skabs Blomst, Sir Philip Sidney.Brandes.
VIII.23. Landets dygtigste Rektor, en af

den officielle Lærdoms . . Blomster.Schand.
AE.297.

II
ved 2)ersonifikation, om et (blom-

strende, mægtigt) rige. *Som en Blomst for

-alle Riger
|
Høit du (o: Danmark) stod

paa Ærens Tind.Becke.PD.2. 2.2) om det

ypperste resultat af virken, stræben olgn.;

den bedste frembringelse af noget. Latin-
skrivningen er ligesom Blomsten paa al

Lærdom.jØrsi.nZ.^7^. der ere af mit Livs
bedste Blomster i den Krands, som jeg
her (o: med denne bog) . . lægger paa min
Herres Alter.Mynst.Betr.I.ri. Kierk.V.37.
*Din Videns bedste Blomst du (o:HCØr-
sted) gav (os).Ploug.1.137. (marmorstatuerne
tr næppie) den egentlige Blomst af (billed-

hugger-)Skolens tekniske Dygtighed.J-Law-
^e.III.5. Tops.II.44. En Sjæl efter Døden
er . . Blomsten af Heibergs hele Livsværk.
Brandes.I.490. den frodige Opfindsomhed,
der var Blomsten af Pers Evne.Pont.LP.
VII.153. („Yisitatsbogen") er og bliver
Blomsten af Palladius' Forfatterskab. CS
Pet.Litt.1.288. 2.3) (1. br.) om hvad der giver
€t liv(safsnit) fylde, værdifuldt indhold.
*Femten Somre svandt

|
Frydløse, uden

Blomst for mig.Oehl.B:Y.lSl. Ing.EM.Il.
213. Gylb.IV.27. *et Liv, hvis Blomst er
hoTte.PalM.II.169. \\ om livets bedste tid,

især om ungdomstiden (jf. 3). ti Aar,
der for alle Andre pleie at være Livets
Blomst.Winth.VIII.167. jf. bet.S: han saae
sin Søn udi Ungdoms Blomster (o: blom-
stringstid). Holb.Herod.137. Suhm.II.186.
2.4) om forsk, værdifulde følelser, stem-
ninger olgn. *Mindets hulde Blomster
smsLa.SalmHus.778.5. *Elskovs Blomster,
frisk og ungt,

|
(var) ved at springe ud.

Winth.VI.153. *Forvundet er al Smerte,

J
Frisk Glædens Blomst vil groe. sa.

HF. 250. den skjønne franske Blomst:
Frihed og BegeistTmg.POBrøndst.BD.39.
Schand.F.165. 2.^ finhed; ynde; ogs. -.no-

get fint ell. skønt, heftige Scener, haar-
de Ord, Skinsyge kunde tage Blomsten,
den fine Duft af (kærligJieden). Goldschm.
VII.509. den fine Blomst i Behandlingen
af Praxiteles's Hermes var nu tabtJLange.
MF.49. jf. : Vistnok var hun høist anstæn-
dig og dannet . . men uden Naturel, uden
jxogen Blomst, uden eiendommelig Idee,
€ller original Ta.nke.POBrøndst.BI).97.

||

(nu især nedsættende) poetisk ell. retorisk ud-

smykkende ord ell. talemaade; tale-
jyynt; floskel. En Deel af Talen kan for-

dre fleere Blomster, en anden flere Ven-
dia.geT.Basth.GT.274. Veltalenheds Blom-
ster. F»SO. *med andre Ord, reent uden
Blomster

|
Og Snørkler talt: du vil snig-

myrde h2Lm.Oehl.XII.67. jeg pynter ogsaa
gjerne min Stiil med smaa poetiske Blom-
steT.Hostr.ML.50. endog den naturligste

10 Ordvexling om jævne Forhold omskrives
i Billeder og indsvøbes i Blomster.^io^'r
Lex.II.567.

\\
(iron.) om ])ragteksemplarer af

daarligt sprog, fejltagelser olgn. lærere (har)
meddelt mig følgende blomster. „Hvad hed
han?" — Et barn rækker fingren i været og
siger „Bølle" — indsat istedenfor Laban.
(osv.).Jesp.Nut.l78. 2.6) om vinens buket.
*Ih nej dog, hvilken dejlig Blomst den (o:

vinen) harl Christensen Schmidt. Overs, af
ia Euripides. (1875).II.317. Sal.^III.463. 2.7)

(poet.) om mødom. Moth.B251. *Havde du
end tøvet lidet, var det hulde Blomster
hTiidt.Oehl.A.166. sa.PSkr.L231. *Hun fandt
sin Datter, bleg og død,

|
Med Smiil paa

Mund, med Øiet lukt,
|
Med Staal i Barm

og — Blomsten ^\ukt.Winth.IV.178. Hvem
af Gaardens Ungdom brød din Blomst?
Drachm.BK.75. Han havde været nys-
gærrig og spurgt hende, hvem der stjal

30 Blomsten af hendes Vskyld.EmilBasm.
DL.97.

3) O blomstring; flor; især iudtr. som
staa (være) i blomst olgn., blomstre.

Moth.B250. Den yndige Sommer stod .

.

nu igjen i sit første BlomsteT.CBernh.X.95.
Gylb.lV.245. *Engen staaer i Blomster

|

Og Bogfinken s\aB.eT.Winth.HF.316. Viin-
stokkene staae i Blomster og dufte (Chr.
VI afvig.). Højs.2.13. Den vilde Rosenbusk

40 paa Gærdet var i fuld BlomstCEiv.Æ.III.
46. JVJens.EE.149. m. overgang til bet. 1

:

Ferskentræer, staaende frit og i aaben
Mark, i fulde Blomster, hvis lyse violette

Farve gav et behageligt Øyesyn.PAHeib.
E.185.

II
(overf.) Det samme Monarkie stoed

udi fuld Blomster 300 Aar, men det blev
siden adspreded. Holb.Hh.II.81. Grundtv.
Saxo.III.108. Hun stod endnu midt i den
fagreste Ungdoms B\omster.Hauch.V.164.

50 alle Legemsdyder . . er i Blomster hos
hende.JPJac.1.244. Vi finde da denne vor
tidligste prosaiske Kunststil . . i fuldt Blom-
ster i det 16. . . Aav}iVindxede.VilhA7id.DS.9.

II
denne til fuldt Blomster udviklede . .

KæTlighed.Bang.III.138. || S saadan har
Israels Folk været, med Febernerver og
Sjælen i Blomst af Skræk og Indbildning.

JVJens.Intr.86. (jf. blomstre 2.3).

4) om noget, der afsondres (og afsætter

60 sig paa en overflade) olgn. 4.l)_ (kern.) pul-

verformet produkt, dannet ved fortætning af
dampe (sublimation) ell. ved udfældning olgn.

;

især i ssgr. som Svovlblomst(er) ofl. (jf. I.

Blomme 4:). Blomstre . . Ved dette Navn
betegner man . . Legemer bragte til me-
get £ne Dele, enten selvvilligen eller ved
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nogen Chymisk Tilvirkning.vAph.Chym.I.
174. Arsenikblomstre . . Arsenikens hvide
Blomstre ere ikke andet end den hvide
Arsenik selv.smst.l?9. jf. Arsenikblomst.
Sal.II.61. 4.2) ^ skum, som danner sig ved

opløsning (i kype) af indigoUaat. OpfB.^
VL519. 4.3) om den del af visse gar-
vestoffer, der ved garvning afsætter sig

paa læderets overflade. VareL.^1114. 4.4) f
om menstruation. VSO. lo

5) (jæg.) harens hale (jf. 1. Blomme 5).

en uheldig Jagt idagl jeg saae Blomsten
af en Hare ude i Kaalhaven — men Fan-
den tog ved den.Bagger.1.59. VigMøllHJ.
193.

Blomster-, i ssgr. ['blcomOsdar-] er i

de fleste tilfælde den gamle form af Blomst,
som oftest i het. l.i ell. 1.2. -aande, en.

(poet.) blomsterduft. *Der er en Strøm af

Blomsteraande
|
Omkring dig, hvor du io

staaer og gaa.eT.Aarestr.48. Drachm.F.1.267.
sa.STL.181. -anlæg, et. 1) haveanlæg m.
ell. til blomster. KMBahb.14. Drachm.T.162.

2) (bot.) dannelse, udvikling af blomster.

Blomsteranlæget (forhales), naar Vejret er

fugtigt, køligt og mavkt.Warm.Bot.642. ||

ogs. konkr., om blomsten paa dens tidligste

udviklingstrin, smst.644. -bakke, en.

(gaH.) en slags varmebed (halvt mistbænk,

halvt drivhus). Bentz.Haandb.f.Havedyrkere. 30

(1865). V.3 7. Kbh.'sBorgerrepr.ForhandU V9
1919.1129. -bed, et. flt. d. s. ell. -e, f -er

(Faye.(Bahb.LB.II.269)). »Blomsterbed
|

Af Roser, Lilier og lij&cinteT.Bagges.II.

24. Schand.BS.199. Hans Kinder ere som
duftende Blomsterbede (Chr.VI: urters

heeå).Højs.5.13. -bedujgeer, en. redskab

til oversprøjtning af (potujplanter. VortHj.
III4.74. Biavl.109. -billede, et. (van
Huysums) berømte og . . sirlige Blomster- 49

hilleåeT.KMads.ÆM.65. -blad, et. 1) kron-

blad af en blomst. *Dugperler bade
|
Blom-

sterblade. OeR i, 1. 53. JPJac.1.60. 2) t
(bot.) højblad (Bractea). Træearter.(1799).

309. Drejer.BotTerm.64. MO. -bord, et.

bord, oftest af naturtræ, til at anbringe stue-

planter paa. UngdGl.II.229. JPJac.II.31.

-breT, et. (sj.) brev, hvis indhold forklares ved

en medfølgende blomst m. symbolsk betydning.

Ing.EM.II.33. sa.RSE.Vl.200. -bue, en. 50

(nu 1. br.) guirlande. Hauch.II.77. Schand.
O.II.358. -buket, en. (nu oftest: Buket;.
Wiwet.D.48. -bund, en. (bot.) frugtbund
(Receptaculum). Træearter.(1799).309. Lan-
ge.Flora.xxxru. Warm.Frøpl.48. -busk,
en. (især gart.) frilandsbusk m. smukke blom-
ster. Oehl.(1851).II.250. Aarestr.359. Sal.

III.174.
Il t buket (jf. -dusk i). Moth.B

463. -bseg^er, et. lj (poet.) om bægerfor-
m^de blomster; blomsterkalk. JHSmidth.Ha- 60

ver.92. Hrz.XII.217. *hvert et Blomster-
bæger har sig lukket.PalM.IV.304. 2) (bot.)

blomsterdækkets yderste kreds af blade, Calix

(jf.
-dække i;. vAph.Nath.VI.290. Lange.

Fhra.xxxiii. -bænk, en. (sj.) drivbænk
til blomster. *Som Svibler i den varme

Blomsterbænk
|
De slumre. OeRL.JJ.76.

-drom, en. (poet.) Saaledes er hele For-
tællingen (0: Oehl.s ,.Aly og Gulhyndy"): en
østerlandsk Blomsterdrøm paa en sjæl-

landsk Sommerdag i Honningmaaneden.
VilhAnd.A0.ILl2. -duft, en. Blomster-
duft virker hedøYenåe.Kierk. XIII. 449.
'Blomsterduft, der langsomt svæver fra

den gamle hind..Hauch.SD.1.194. Pont.LP.
VIII.175. -dusk, en. 1) (mi kun dial,

jf.Feilb.) urtekost; buket. vAph.(1759). MO.
'Recke.GND.116. 2) (poet.) en tæt klynge af
blomster. *Biens Læber hang | Ved Blom-
sterdusken (0: paa rosenbusken).Winth.I.96.

-dyr, et. (zool.) koraldyr; Anthozoum. Sal.

IIL174.X.912. -dyrkning, en. Brandes.
1.330. LandhO.1.323. -dække, et. (bot.)

1) t d. s. s. -bæger 2. Træearter.(1799).309.

2) (nu 1. br.) biosfer (Perigonium). Drejer.

BotTerm.47.81. Bostr.Flora.I.421. Sal.tll.

174. GJ -elsker, en. Bentz.Stg.42. (de)

forholdt sig til ham ligesom ulærde
Blomsterelskere til en lærd Botaniker.
Hauch.MfU.290. -eng, en. eng med mange
blomster, mellem lutter Viingaarde, Blom-
sterenge, frugtbare Marker og afvexlende
Nøddeskove.jBai^^es.D V.IX.164. Hauch.SD.
1.173. Blomsterengen med sin Rigdom paa
Plantearter. jPrem.DiV".60J[. jf. Brors. 135.

-fest, en. (folke)fest, der fejres ved optog

af blomstersmykkede vogne m. m.; især om
„Inflorata di Genzano". *Til Genzano vidt-

berømte
I

Blomsterfest hver Fremmed kal-

deT.Ing.RSE.V.211. Blomsterfesten i Gen-
zano. jBoMrwowmiie.ffcaZfefiSSS). -flor, en
(Bagges.III.181. Heib.Poet.X.10. Saaby.'')

ell. (nu alm.) et. Hg samling af blomstrende

planter. Grundtv.SS.V.431. *Sommeren sit

Blomsterflor |
Over Eders Grave breder.

Holst.1.5. Drachm.DM.24. LandbO.1.323.
(sj.) om en stor samling (buket) afskaame
hmster. Bagges.III.181. -flue, en. (zool.)

flue af familien Syrphidæ. Sal. III. 174.

Frem.DN.679. -fro, et. *Lad besaae ved
tusind Hænder Bedene med Blomsterfrøe.
Lous.(SkVid.VI.88). MO. -fuld, adj. (1.

br.) bevokset m. blomster. Moth.B251. de
blomsterfulde Enge.JSneed.III.454. Oehl.

(1851).XXVI.88(Oehl.XX.115 : fuld afBlom-
ster;, -gartner, en. VSO. PalM.IV.240.
Krak.(1916).1463. -glas, et. hun fremtog
og ordnede de Blomsterglas, som hun næ-
ste Morgen vilde fylde med de smukkeste
B\oms,teT.Gylb.yiI.5. Aarestr.372. -god-
ning, en. gødning, især til stueplanter.

VareL.'93. -handler, en. vAph.(1764).

Krak.(1909).1074. jf: *Din Kurv tag med
. .

I
Lad Blomsterhandlersken sit For-

raad \,&mvixe.PalM.VI.12. -have, en. havt

ell. afgrænset del af en have), hvor der dyr-

blomster (mods. Køkkenhave, Frugt-
have;. Moth.B251. Bagges.DV.X.126. *En
sommerfrodig Blomsterhave. Winth.XI.87.
HCAnd.III.304. LandbO.1.327. -holder,
en. stativ til stueplanter. Haandgern.349.
Bang.SE.311. -honning, en. honning,

(el

ke&
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som den findes i planternes organer, men
som ikke er omdannet af bierne; plante-

honning (mods. Bihonningj. BMøll.DyL.
111.251. LandbO.II.652. f -hængel,
subst. (sj.) nedhængende slyngning af sam-
menbundne blomster, ophængt til pryd ; blom-
sterslyngning; guirlande. *Blomsterhængler,
som nedslynge sig

|
Med broget Farve-

pragt ad Væggens SiåeT.Oehl.A.336. sa.F.

163. sa.Oberon.62. -kaal, en. 2( Bras-
sica oleracea, omfattende blomkaal og aspar-
geskaal. MøllH.i.222. -kag^e, en. (bot.)

en art blomsterkurv (2) (fx. hos figen). Drejer.
BotTerm.61. SalXI.118. -kalender, en.

fortegnelse over planter m. h. t. deres blom-
stringstid. Sal.III.175. -kalk, en. (poet.)

d.s.s. -bæger 1. *Den Skjønhedsform, som
Blomsterkalken ejer,

|
naar Planten pran-

ger i sin fulde Flor.Kaalund.202. EBrand.
UB.152. JVJens.Br.278. -klase, en.

blomsterstand m. lang blomsterakse og stil-

kede blomster, som udvikler sig nedefra op-

efter. Skovfladbælgen . . med sine bred-
vingede, lysegrønne Stængler og store

lyserøde Blomsterklaser. Frem. DN. 606.
-klokke, en. (poet.) klokkeformet blom-
sterkrone. Ing.RSE.VI.276. *Da vaagner
op af Vintrens Skjød

|
De tusind Blom-

sterklokker. Winth.X.155. Schand.SD.190.
-kisede, v. (sj.) beklæde, dække med blom-
ster. *snart du biomsterklæder hendes Grav.
Wess.205.

II
især part. -klædt som adj.

Herthasblomsterklædte Eng.^a^'^'es. ^JlfO.}.

-knop, en. knop, der indeholder den uud-
viklede blomst (Alabastrum). Moth.B251.
vAph.Nath.VI.290. PalM.IV.46. Schand.
TF.II.180. Lange.Flora.xxxii. -kop, en.
(bot.) blomsterstand, som bestuar af een hun-
blomst og flere hanblomster omsluttede af et

fælles hylster; Cyathium. Drejer.BotTerm.
61. Lange.Florå.xxxii. -kost, en. (fo^--

æld.) urtekost; buket. Bagges.L.II.165.174.
179. Oehl.L.1.246. Heib.Poet.I.407. om
Sommeren stod en Blomsterkost paa Bor-
det og udbredte en mild Vellugt i Væ-
relset.GoWscAm.IJ.55. Tops.1.227. -krans,
en. Bagges.NK.97. Grundtv.SS.1.626. PalM.
IV.251. -kranse, v. (sj.) pryde m. en
blomsterkrans. TBruun.S.81.

\\
(poet.) part.

-krans(e)t brugt som adj. 'Naar hun i Ha-
ven eensomvanker

I
Omkring denblomster-

krandste I>ajn.Bagges.Ungd.II.17. Schand.O.
1.8. -krone, en. 1) (nu kun poet.) krone,

krans af blomster. Da de . . mødte en
fiendtlig Flode, lod Mentor sette Blomster-
Kroner paa Skibs-Folkenes Hoveder.J5roZ&.

Ep.II.44. Lund.(Rahb.LB.II.154). Hrz.
IV.39. 2) (bot.) blomstens kronblade (Co-
rolla). VSO. MO. Meyer.188. -krukke,
en. 1) (nu 1. br.) urtepotte. HCAnd.V.269.
2) (poet.) d. s. s. -bæger 1. *aUe smaae
Blomsterkrukker,

|
Der sig ved Aftentide

for Nattekulden lukker, | Indfoldede deres
Kaike.0ehl.HK.125. -kurv, en. 1) kurv
til afskaame blomster. Ing.BSE.VI.117. 2)
(bot.) blomsterstand m. mange tætsiddende

iiMilkede blomster, omgivne af et fælles svøb

;

Calathium. Drejer.BotTerm.59. Éostr.Flora.
1.363. -kvarter, et. blomsterstykke i en
have, især (gart.), naar det har en regel-

mæssig form og gennemkrydses af veje. Moth.
B251. Holst.V1.183. Schack.463.' -Ismd^
et. 1) (sj.) kvarter ell. rabat i en blomster-

have. Blomsterlandene , som . . indfattes
med højt Buksbom og gennemskæres af

10 G&Jige.PMøll.l.350. 2) CP land, som er rigt

paa blomster, blomsterlandet Holland
\

-leje, et. 1) (poet.) leje (seng) af blomster.

Oehl. (MO.). 2) (bot.) aksedelen , hvorpaa
kurvblomsternes kurv sidder; Anthoclinium.
Drejer.BotTerm.59. Lange.Flora.318. Sal.

XI.118. -log, et, t en (Grundtv.PS.V.
327). flt. d. s. ell. f -e (HaveD.(1762).186).
løg, hvoraf der udvikler sig en prydblomst;
svibel. *Et Aar, naar det begynder,

|
Er

20 liig et Blomsterløg;
|
Det lægges hen paa

Glasset
| Kun som til et Forsøg.Winth.

III.28L Sal.IIl.175. -los, adj. 1) O
uden blomster. Oehl.XX.7. *Skjøn er for
mig den hlomsterløse Yang.Blich.D.1.17.

\\

overf. *Var end blomsterløst
|
Og uden

Frugt mit Liv.PalM. T.184. 2) (bot.) om
planter, der ikke formerer sig ved blomster;

kryptogam. Warm.Frøpl.56. MentzO.Bill.
419. -maler, en. VSO. Blomstermaleren

30 O. D. Ottesen. JLange.I.60. Blomster-
malerinden Emma Thomsen.^Bto^'rZex.
III.454. -maleri, et. 1) om kunstarten.

Beib.Pros.II.326. van Huysum (opretholdt)

det hollandske Blomstermaleris . . . Ry.
Sal.XIlI.246. 2) malet blomsterbillede. MO.
SigMull.B.128. van Huysums blomster-
malerier

i t -mel, et. d.s.s. -støv. Flei-

scher.B.142. -næset, adj. (zool.) (om en
flagermuseart) med en roset af lyse hud-

-i) lapper paa næsen (jf. bladnæsetj. BøvP.
11.507. -opsats, én. opsats til potteplanter

ell. (især) afskaame blomster. Schand.TF.
11.157. Gjel.M.391. Const.GH.32. -pige,
en. pige, der falbyder blomster. 'Da kjøbtes
der af Bouquetter en Skok |

Hos den blom-
strende Blomsterpige.Hei6.Poet VIII.1 73.

HCAnd.III.344. Nans.JD.116.
\\

(poet.)

om gartnerske. *Man Flora kalder mig;
|

Aurora jeg som Blomsterpige tiener.PalM.
50 11.194. -pind, en. pind til at binde blom-

sterplanter op ved..CEw.Æ.III.30. -plante,
en. 1) plante, der bærer prydblomster. Olufs.

(MO.). Schand.F.198. 2) (bot.) plante,

der formerer sig ved blomster; fanerogam.
Warm.Frøpl.56. -potte, en. d.s.s. Urte-

potte. vAph.(1759). HCAnd.V.267. Drachm.
HI.269. -pragt, en. 0rst.III.125. *Her
imellem Havets dybe Kløfter |

Gives al-

drig Vaar og BlomsterpragtJ^Møll.1.96.
60 -pryde, v. (sj.) smykke med blomster, (hun)
havde blomsterprydetDigterens GravJtahb.
E.I.366.

IJ
især i perf. part. brugt som adi.

Biehl.(SkVid.IX.170). -rabat, en. smalt
blomsteranlæg, som ligger langs med ell. be-

grænser en haveafdeling. Bagger.1.56, Sal.

III 174. G) -rig, adj. som har mange
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blomster (om have, eng osv.). (den) frugt-

bareste, blomsterrigeste ('^crøejjegharseet.

Bagges.LJI.83. Ing.BSE.VI.96.
\\ [2.5]

overf., om en taler. Tode.I.270. CO -riff-
dom, en. Ing.EM.II.52. -rige, et, (poet.)

blomsternes verden (jf. Planterige, Dyre-
rige^. MO. jf.: Du kom fra Engens Blom-
sterrige.MZofc. Akvareller.(188é).8. -rar,
en. 2f Canna L. Drejer. Bot Term. 255.
-samling, en. [2.2] (som overs, af gr. an-
thologia, se Antologi; 1. br.) samling af
udvalgte litteraturprøver. Brandes.VI.136.

jf.: en smuk Blomstersamling af Haans-
oxå.smst.Y.226. -seng, en. (poet.) blom-
stersmykket leje. *hine Enge,

| Hvor Flora
reder Blomstersenge

|
For Kroppen.Ti<^

lin.Maj.A3r. HClnd.X.506. Jørg.B.37.

-siv, et ell. (i bet. 2) en. 1) (poet.) blom-
sterbærende siv. *Min hele Fryd var et

en. (nu 1. br.) sti m. mange blomster; især
overf., som billede paa lette, behagelige, lykke-

lige (livs)forhold olgn. *(haabet hvisker:)

Snart naaer du til en Blomster-Sti.
|
Og

Smerten er toThi.PAHeib.Sk.III.367. Par-
nassets meest smilende Blomsterstier
(var) ham \ikienåte.Bahb.LB.II.93. Knud
den Hellige.(1849).27. jf.: Han havde som
yngre aldrig havt Mod til at betræde de

10 Blomsterstier, der føre ind til Damernes
Kreds.ESkram.GC.28. -stilk, en. (botJ
blomsterbærende stilk; pedunculus. Ing.EF.
VIII.175. Recke.LD.23. Lange.Flora.xxxiii.
-stok, en. stok til at binde en blomster-

plante op ved; blomsterpind. *skrumper ikke
Folkesjælen

|
som en vissen Blomsterstok

(o: som en vissen gren, der bruges til blom-
sterpind).Rich.II.llL (billedl.:) *Naar sMg
Rose slynges til slig Blomsterstok.OeR^.

Blomstersiv (o: hurtig forsvunden),
|
Som 20 216. -stro, v. (poet.) bestrø med blomster

smiler— og synker i Fiorden.Oehl.nE.116
Winth.X.140. 2) 2( (plante af) familien
Jungacinaceæ, især slægten Scheuchzeria L.
Rostr.Flora.I.70. Warm.Frøpl.93. -skaal,
en. 1) skaal til afskaarne blomster. Haand-
gern.326. 2) (poet.) d. s. s. -bæger 1. Drachm.
DM.125. -skeel, et. (bot.) om smaa skæl
oven for forbladet paa græsserne, Lodicula.
MO. Lange.Flora.xxxiii. Sal.VIIL12.

(især overf, jf. -sti>. Faderglæder . . blom-
sterstrøe hans Fied (o : forskønne hans liv).

Rahh.Metis.155. 'Flora vil blomsterstrøe
Gangene. PaZilf.Poes.IJ. i 06. || især part.
-strøet brugt som adj. *Paa Haabets blom-
sterstrøede YQi.Oehl.AV.57. Kierk.VII.349.
-stykke, et. d. s. s. -maleri 2. VSO. Heib.
Pros.II.331. IIGAnd.III.203. -stængel,
en. Fleischer.HB.656. *Hun brød en Blom-

-skærm, en. skærmformet blomsterstand. 30 sterstengel — vandt
| Den om mitHaand-

*Med dine Blomsterskjerme smyk Dig,
EønlBlich.D.II.103. Bergs.FM.38. -slyng-
ning, en. (nydann.; jf. HjælpeO.) guir-
lande (jf. -hængel/ Brandes.XI.13. Aakj.
VF.213. -slæb, et. (bot.) Ere flere Nøg-
ler samlede langs ad en fælles Green som
de beklæde, kaldes den derved frembragte
axformede Blomsterstand Blomsterslæb
(anthurus). Drejer.BotTerm.57. -smykke,

leå.Recke.GND.103. f -stoder, en. (bot.)

støvvej ; pistillum. vAph.Nath.VI.291. -stor,
et. (bot.) de fine korn, der indeholdes i støv-

knapperne paa en blomst; pollen. VSO.
Kierk.XIV.193. Lange.Flora.Liii. Frem.
DN.608. -sætning, en. (sj.) planters
ansættelse af blomster. Træernes Væxt,
deres Blade- og Blomstersætning hidrører
fra bestemte Stoffer i Jord, Vand og Luft.

V. (poet.) pryde med blomster. Boye.Brødr.66. 40 Goldschm.IIl.103. f -tap, en. (bot.) rakle;

(overf.:) *Lykkens Gaver blomstersmykke
U\et.Heib.Poet.VIII.390. Recke.ND.50.

\\

især part. -smykket brugt som adj. det
blomstersmykkede, store Bord. ÉCAnd.
XII.184. Schand.TF.II.172. -sne, en.

(poet.) om stor mængde nedfaldende hvide
blomster (biostre). *Blomstersneen falder

|

Ned fra Mandeltræets Green.CKMolb.SD.
109. Recke.LD.37. Jørg.FS.66. -snor.

gæsling; amentum. vAph.r(ath.VI.291. -te,
en, Y te af unge, endnu ikke helt udfoldede
teblade. Hage.^685. -tegning, en. 1)

handlingen at tegne blomster. MO. 2) teg-

ning, der forestiller en blomst. MO. Schand.
TF.II.153. -tid, en. (mi 1. br.) blomstrings-

tid. vAph.(1759). naar Blomstertiden er
forbi, kommer FTUgteii.Heib.Pros.III.366.
Hauch.MS.13.

|| (overf.) Grundtv.SS.IV.40L
en. (poet.) blomsterslyngning; guirlande. 50 i sin Blomstertid havde (hun) traadt op
Winth.HF.109. Brandes.Volt.il.591. -spil,
et. en slags kortspil. BlomsterspU eller

Gammel Jomfru (er) et af de morsomste
SélskeLbsspil.Legeb.I.c.34. -sprog, et.

om meddelelse af tanker ved hjælp af
blomster, som man giver symbolske betydnin-
ger, en Bue af Myrtekviste, hvilket i

Blomstersproget vil sige saameget som:
„Sød er standhaftig Kjærligheds Løn."

ved Grev Trampes SkuespillertroupcIfC
And.III.119. -trappe, en. trappeformet
blomsterstativ. CBernh. VI.144. Winth.IX.
209. JPJac.II.204. GJ -tæppe, et, tæt

bevoksning af blomster. Rahh.PoetF.II.53.
TroelsL.V.8. -ur, et, sammenstilling af
planter, hvis blomster aabner og lukker sig

paa en bestemt tid af døgnet. Schouw.N.22.
Sal.III.178. Warm.Bot.471. -nrne, en.

Blich.III.469. Hrz.XIV.199. Brandes.II. 60 (nul.br.) blomsterkrukke. Oversk.L30.*BloTn
432. Nans.JD.162. -sprogte, en, sprøjte
til overbrusning af (potte)planter. Høm.AA.
211. -stand, en. (bot.) samling af blom-
ster, der sidder ved siden af hinanden paa
en fælles stængeldel; infiorescentia. Træearter.
(1799).309. Rostr.Flora.I.421. tO -sti.

sterurnen yndigt |
Mod det (o: portrættet)

sit Indhold Tdi]åLeTA.arestr.l94. -Tase, en,

Hrz.XIV.78. Schand.AE.288. -verden,
en, om blomsterne, alle blomster i naturen;

flora. *Dødens Lagen
|
Tæt indhyller Blom-

sterverdnens hug. HeibPoet. 1. 318. -vir-

Rentrykt »o/, 1920 65



867 blomstervirke blomsitret 868

ke, V. (poet.) forsyne m. indvævede ell. bro-

derede blomster, (billeål.:) *Vaar og Som-
mer blomstervirke

| De agergrønne Mar-
'ker.Boye.PS.IV.131.

j| perf. part. brugt som
adj. *mturen holder Pindsefest

|
I blom-

stervirket Sm.ykke.Boye.AD.II.44. -vrim-
mel, en. *Midt i Blomstervrimlen

|

Dækker Bien sit Bord. TT^m^/i. III. 84.

t -v«erk., et. (plastiske) prydelser i form af
blomster (jf Bladværk). vAph.(1759). VSO. lo

-ært, en. 3( Lathyrus odoratus L. Ha-
vebrL?93. -«je, et. (bot.; nu sj.) blom-
sterknop. Træearter.(l?99).309. Ved Be-
sk]ering kan man opnaae at en Green, som
vilde frembringeBladøjne, sætterBlomster-
øjne.Oi^i/s.Iandoecon.iP.DreJer.BoiTerw.i^.
blomstre, v. [iblcomsdra] (f dep. blom-

stres. Præd.l2.o(Chr.VI). Holb.MpS.33. jf
IIøysg.S.22B). -ede. vbs. -ing (s. d.). {ænyd.
blomstre(s); af Blomst i den ældre form 20

Blomster; jf. biostre)

1) have sine blomster udsprungne;
staa i blomst, mandel-træet blomstres
(1871: h\omstrer).Præd.l2.5(Chr.VI). *Neg-
llker, Violer,

|
Som fordum blomstrede,

men nu er \isiie.Heib.Poet.I.407. kirsebær-
træerne blomstrer i maj

[ if. *Blomstre
som en Rosen-Gaard

|
Skal ae øde Vange.

Grundtv.SS.1.292.
\\

(poet.) om isblomster.

*Jeg saa' en liden Fugl paa Gren
|
bag 30

Frostens blomstrende 'Rude.Drachm.RU.lS.

II (^j-) om træer(nes løv): være udsprun-
gen. *Selsomt det blomstrende Løv vifted.

Oehl.L.I.149. Mark og Skov stode i grøn
B\omstren.sa.Øen.(1824).II.182.

\\ om vand,
paa hvis overflade der svømmer en mængde
forskelligtfarvede smaa vandplanter, frø
olgn. (jf. u. blommet 1, Blomstring 1). Midt
ude var (søen) helt grøn af . . Alge-Planter
. . „Søen blomstrer", sagde Sivene haanlig. 40

CEw.Æ.VII.39.
2) GJ (overf.) være i udmærket stand;

florere. 2.1) staa højt i udvikling, an-
seelse, velstand olgn. Israel skal blomstre
og faae Knopper.£Js.5 7.6. Hos.14.6. jeg,

under hvis Beskyttelse Staden saalænge
har h\ovDLStrei.TIolb.Plut.III.12. Konster og
Videnskaber blomstrede under hansRegie-
ring.J/Snee(?.FIII.5éÉ9. *Navnet Valdemar,
I
Der blomstrede med Danmarks Ridder- 50

^d..Oehl.A.73. (paa Knudstorp) blomstrede
i Middelalderen en af Danmarks stolteste
Adelsslægter, Familien Brahe.Holst.V.117.
Da var i sin Blomstren „Maanedsskrift
for Litteratur."irCJ.«c?.ZI.i5i. Kierk.V.52.

jf.: *Den Fryd, som kan blomstre
|
Mellem

Qvinde ogMand. Winth. VI.43. || part. blom-
strende brugt som adj.: Moth.B252. Norge,
stærkt og blomstrende . . indtog en ud-
mærket Plads blandt Nordens B,iger.Allen. eo

1.19. Ernæringstilstanden (hos patienten er)

blomstrende. Organerne sxinåe.KPont.Psy-
Æatr.1.151. Om fire Aar vil Skibsreder-
banken være blomstrende rig. I dette
Øjeblik er den harikerotBode.SF.12. jf. f:
Sprogets og Literaturens Fremgang i dens

blomstrendste Verioåe. JBaden. Gram.
a3v.

II
(nu sj.) om (enkelte) personer. Den

retfærdige skal blomstres (1871 : blomstre^
i hans diage.Ps.72.7(Chr.VI). Falst.0vid.127.
*Da de høie Valhals Guder

|
Blomstred

end i Østens Land.OeRiVGr.i59. paa den
Tid . . da Eckhof blomstrede (0: stod i sin

fulde kraft). sa.E.240. Grundtv.PS.VI.20S.
to fremragende Kunstnere . . der blom-
strede i . . det 14de Aarhundrede.Jian^'e.
MF.216. 2.2) have et friskt, ungdom-
meligt, skønt udseende, (ofte i præs. part.
brugt som adj.). dit blomstrende Ansigt,
dine rosen-røde Kinde.ITo^fc. TJl.1.8. Kummer
har udtæret min blomstrende Arendse.
Eiv.VIII.87. *Da skal jeg kysses af blom-
strende Læher.Oehl.L.1.29. *Der blomstrer
saamangen deilig Mø | Paa Verdens 0.
Ing.EF.1.66. den smukke, blomstrende Pige

.

E'CAnd.V.265. Hun var ogsaa kommet sig
paa Landet,hun var blevet fyldigere og helt
rødmusset. Vore Venner sagde om hende,
at hun blomstrede.iiwdiVx.DS.59. j/". (poet.)

:

*Sundhed blomstrer paa hans Kind.Eem.
1.91.

II
(sj.) om (en persons) unge, kraf-

tigste alder. Jeg var udi min blomstrende
Alder, icke over 40 Aar.Holb.Ul.IV.l. Tode.
V.183. 2.3) (nu kun bibl.) om udslæt; især
naar det har en (stærk) rød farve, dersom
Spedalskheden blomstrer stærkt i Huden.
3Mos.l3.12. en blomstrende Spedalskhed.
smst.13.57. jf: Hanfi hender blomstrer.
Moth.B2o2. (jf. jy. biostre i lign. bet. Feilb.

1.92). 2.4) 07n uatryksmaade, stil olgn. (især

i præs. part.): være rig paa billeder
ell. „blomster" (se u. Blomst 2.5j. Be-
drøvelsen fordrer en meere simpel og
ukonstlet. Glæden derimod en meere blom-
strende Stvl.Basth.GT.275. Det var stadig
Beviset, han søgte bag de blomstrende
Ord.Pont.LP.VII.97. En Ven af ham . .

elskede en ung Dame . . Hun var — nu
kom en Mængde blomstrende Betegnelser.
Nam.JD.270.

3) i forb. m. trykstærkt adv. 3.1) blomstre
af, (sj.) afblomstre (ogs. overf). Moth.B
252. 3.2) GJ blomstre frem, (overf.)

spire frem; fremstaa. Folk blomstre frem
(Chr.VI afvig.) af Staden som Urter paa
Jorden.Ps.7^.jf6.

||
gaa frem i udvikling,

anseelse osv. (han) saae den Skole, han i

30 Aar havde . . vaaget for, at blomstre
frem paa nye.Mall.SgH.499. MO. 3.3) b 1 om -

s tre op, (sj.) begynde at blomstre. *foryn-

get blomstrer
|
Naturen op paa ny.Bagges.

SV.27.
II

især: udvikle sig stærkt, hun var
blomstret op dér ude . . og var saa sund
og saa glad som aldrig tør^vGrundtv.FÆ.
1.168. alle hans Philipenser blomstrede op
(o : ved nydelsen af en kaffepunsch). Gjel.M.

246. 3.4) t blomstre ud. 1. springe ud.

VSO. 2. afblomstre; svinde hen. *Somren
blomstres nd.Holb.MpS.32.
blomstret, adj. {af Blomst i den æl-

dre form Blomster) 1) ['blmmsdraf] fuld

af blomster, l.i) f i egl. bet. (jf. blommet
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i).Moth.B253. \.2)medblom8terlignende
figurer (jf. blommet 2). Der laa tynd,
blomstret Is over Grøfter og VjitQV.And
Nx.M.166.

II
især om tøj. blomstrede franske

S]idiVf\QV.Drachm.JJB.2S0. et rigt blomstret
GKTåin.Aakj.VF.Sl. 2) [-jblmmOsdraq (hot)
i ssgr., der angiver et forhold ved en plantes
blomster, fx. kors-, kurv(e)-, læbe-, mange-,
ærteblomstret ofl. Blemstrmg^, en. vbs.

til blomstre. 1) til bet. 1. Blomstringen lo

(anthesis) er den Akt, hvorved Planten
gaaer over fra Væxt-Livet til Blomst- og
Fmgt-liivet.Drejer.BotTerm.lSO. der stod i

fuld Blomstring Hyldetræet. IfCAnd. 711.
114. PalM.VII.152. Schand.SD.ir. || om
vands blommede udseende (se blommet
1^. Blaa-Alger . . fremkalder Vandets saa-
kaldte „Blomstring'^. Fre^n.DN. 494. \\ med
overgang til konkr. bet. Hvor ofte see vi ikke
Blomstringen allerede fordærvet i Knop- 20

^enlMynst.Betr.I.213. 2) GJ til blomstre 2;
tsær:den højeste udvikling(afnoget).*\Jng-
dommens Blomstring er . . k^ort. TBruun.
ST.131. Videnskab og Konst havde anden-
steds en langt skiønnere BlomstringJlfynsf.
Bi$pepr.(18o2).4. Frem.DN.537. Blom-
string^s-lias, et. [1] (gart.) hus, hvori

blomstrende planter anbringes for at hindre
fremmedbestøvning. LandbO.I.331. O -tid,
en. [1] Anemonernes Blomstringstid stræk- 30

ker over det meste af Sommeren.flavefer
L.^29.

1] [2] Tiden 1719—25 er Blomstrings-
tiden i Holbergs lAv.ThAMuller.Holberg-
portrætter.(1918).36.

blond, adj. [blmn'd; i ssgr. 'blcond-]

(fra fr. blond) 1) (1. br.) lysegul. Moth.
Conv.B163. Ægyptens blonde Kornland.
Brandes.VLSO. 2) (om personer) lyshaaret
(og med lys ansigtsfarve og blaa øjne). Leth.

(1800). *Hel sjælden rørtes Pen og Bog 40

I
Af vore blonde Ydiåxe.PMøll.1.35. (han)

følte sig draget til den blonde tyske Præste-
datter.Srajirtes. Goe.I.49.\\om haar og skæg

:

(temmelig) lys, især om mel lemfarverne
ml. lysegul og mørk. Winth.HF.llO. Farven
af Haar og Øjne er hos Flertallet (i Dan-
mark) lys eller hlond.DanmK.30. paa grund
af sit blonde skæg kaldtes han Barbarossa

i

II
O overf, især for at betegne noget som spec.

nordisk ell. dansk. (Vilh. Andersens) blonde 50

Munterhed. SvLa. (Pol. 'Viii9i9. 9. sp. 5). jf
Birkedal.0.1.52. de blonde (mods. de bru-
nettej, (spøg.) om de danske kunstnere, som
(ca. 1840—60) ivrede for h-ugen af nationale
(nordiske) emner. KMads.KH.311.

||
(sj.) i

anden overf. anv. (hun er) ikke saa gammel,
at hun jo endnu har bevaret en Smule
Nyfigenhed — den er ganske blond (0:

lys, ren, ubesmittet). ESkram.GC.76. om høj
{mods. dyb) stemme: KLars.(Pol.^/iil919.9.sp. 60

5). Blonde, en. [iblconda] flt. -r. (fra fr.

blonde) 1) f d. s. s. Blondine. En Blonde
indtager een. En anden forelsker sig i en
BrunetteJ^ilsch.Font.240. 2) knipling af
raasilke (navnet op)\ efter dennes lyse farve).
VareL.(1807).L113.

\\ om kniplinger af alm.

silke ell. traad. er det maaskee ikke et
Slør, men blot en bred B\onåe.Kierk.I.290.
PWorm.DeFornuftige.(185 7).1.121 . at hækle
en blonde

j
strikkede blonder • Blonde-

bort, en. [2] Drachm.F.1.160. -kappe,
en. [2] KMich.SM.97. blond-haaret,
adj. [2] (1. br.) Winth.V.74. Schand.AE.168.
GJ -hed, en. [2] Bahb.E.III.155. Wied.S.26.
Blondine, en. [blmnidi-na] flt. -r. (fra
fr. blondine) 1) lyshaaret og blaaøjet kvinde.
vAph.(1759). Hans Kone, en ung Blondine.
FrSneed.1.66. 0ehl.F.211. Aarestr.112. jf:
Hendes ægte Blondinehud, gjennem-
sigtig som et Rosenblad. 6r/eZ.r.^6S. 2) f
d. s. s. Blonde 2. OeconH.(1784).I.l.
Blost, en. [bl(ns(Z] flt. -er. (af Bioster

opfattet som flt, jf. Blomst; jy., jf. Feilb.
I.92.IV.50) d. s. s. Bioster I.1 ell. 2. *et
Morbærtræ

|
med alle Grene i Blost.^aAy.

VVF.47. Bioster, et.[iblcosd9r]^«.blost(e)-

re ell. f d. s. (Bahb.E.I.19). (æda. biostær
(Harp.Kr.16.28), jf. Blust; besl. m. eng.
blossom, lat. flos) 1) om (del af) blomst.

1.1) (nu kun dial, jf. MDL.42. Feilb.1.92.
IV.50) blomst, især om frugttræers blom-
ster (og opr. koll. om alle et træs blomster).

Moth.É252. jeg havde . , foræret en Pige
. . Bioster af et Æbletræ, i den Tanke,
det var Blomster som a.nåre.Bahb.E.1.19.
Kirsebærtræets hvide Blostre.PMøll.I.418.
Winth. V.203. HMadsen. Ægyptens Visdom

.

(1906).49. II
koll. Duften af Lindens gule

Bioster.JPJac.J.i. (billedl. :) Bagges.L.II.
254. 1.2) (bot; nydann. efter l.i^ blomstens
ydre bladkredse (bæger- og kronblade):
perigonium. Lange. Flora, xxxiii. Warm.
Bot.561. *Kartoffelblomstens blide Bioster.
Aakj.BS.141.

\\ f En Blomsterstand, som
har Lighed med en enkelt Blomst . . kal-
des et Bioster {vt.nthQå\um).Drejer.BotTerm.
62. 2) (fynsk og jy.) d. s. s. Blomst 3:

blomstring; i forb. staa i bioster. MDL.
42. Feilb.t.92. blostre, v. [iblmsdra]
(gUa. biostres (Kalk.L225.L*37); dial.)

blomstre. Moth.B252. MDL.42. Feilb.L92.
Kværnd. Tænk dig Pinsen, hvor alle de
AbOd h\ostrer.SdjySold.ll8.

I. Blot, et. [blo'd; i ssgr. iblo'd-l flt -er

ell. d. s. (ADJørg.NK.487. JVJens.TL.168).
(genopt fra oldn. blot; jf. blote; foræld.) of-
ring til afguder (hos oldtidens nordboer).
VSO. *til stærke Bloter

|
de Ravne skreeg.

Grundtv.Snorre.L21 9. I)anmBigHist.Ll 99.

II. blot, adj., adv. og konj. [blend] blot.

H0ysg.AG.88. jf: O læses som o i .. blot

(bar; men blaat er tarveå).sa.Anh.21.

ænyd. hloot.DGrammat.IL41. hest. f. og
_

-te (f i best. f. uden best art (jf. IH. bar^

;

i blotte Skiorte.Holb.Jep.L4. et bare blotte

Amen.Gram.Breve.181. Oehl.L.II.10). (glda.

d. s.; fra mnt. blot, jf. ty. bloss samt ty.

dial. blutt, har, nøgen, fattig, blød osv.;

besl. m. blød, se SoS.XVLl33.143. || som
adv. bruges ordet ikke før 17. aarh., som
konj. ikke før 18. aarh.)

1) (nu 1. br. tiden for faste forb. som (med)

flt.

m*
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blotte øjne, blot og bar samt bet. Ij) C3

ubedækket, l.l) om (dele af) legemet: uden
beklædning; nøgen; bar (jf. III. bar 1).

*0s Ildebrand kand giøre blot;
|
Og

Tyven kand os Tage.Beenb.1.301. med
blott hovet og bare føååer. Holb.DNB.
548. Achl jeg besværer Naadige Herre
paa min blotte Knæ (o: i ydmyghed), at

hånd lader saadan Snak tare.sa.Je]).II.2.

han blot for enhver Fiende, der angreb
ham med andet end Kaarden eller en
knyttet Jiaand.Eto.VIII.27. han (giver) sig
slemme blotte Sider.Ørst.Br.1.185. 1.6) uden
indhold; blottet (for noget); manglende
(noget); overf: uden betydning, se IIL
bar 4.3. || m. præp. for og et subst., der an-
giver, hvad der er mangel paa. (jeg) var
saa blot for Penge, at ieg i atten Uger ey

Du (o: gud) giør os nøgen, bar og blot, lo eyede een Skilling.Ære6oe.46. *Saa fader-

I

Naar du os vil berige.^rors.8^. Hun havde
blotte Hænder — jeg havde mine Hand-
sker ^aa.Bagges.DV.X.129. *Bag den blotte
Jomfrubarm

|
Hiertet bange siog.OeM.L.I.

280. *Den fulde Barm er altfor Uoi.Winth.
V.90.

II
om indvendige klædningsstykker, der

ikke er dækket af andre klæder (jf. dog 2.2 ).

Jacob Skoemager i blotte Skiorte. Holb.
Jep.1.4. Jeg kan dog ikke vise mig for

løs, for Frænder h\ot.Oehl.NG.227. Ploug,
1.42. i forb. blot og bar for, se u. IIL
bar 4.3. jf. (sj.): *naar de . . er blot og
bar

I
paa Ord, saa triller Taarer.Drac^m.

DJ.I.72. 1.7) særlige forb. m. trans, verber:
lægge blot, blotte; aabenbare skaanselløst

(jf. blotlæggej. (han) lagde Hjemmenes
aarelange endeløse Fortvivlelse hlotAnd
Nx.PE.III.316. ingen Fortrolighed af den

hende i blotte Skiorteærmer.-Hez&.Poe^.FJJ. 20 Slags, hvor hver eneste Tanke . . lægges
269. 1.2) om ting: ikke dækket ell. be
klædt; nøgen; bar (jf. III. bar 2). ingen
Skabning er usynlig for (guds) Aasyn;
men alle Ting ere blotte (1907: nøgne^
og udspændte for hans Øine.Hebr.4.13. *En
Væg af Marmor hvide

|
Stod for dem

blank og blot.Oe7ii.iV6r.47. *Staaer Maanen
ei bag Skyens Rifter

|
Meer end paa blotte

Hvælving skiøn.sa.L.II.10. der seer dog saa

hlot.EErichs.TM.67. f vise blot, d. s.

*Hun Narren skildrer af, og viser Skielmen
hlot.SkVid.VII.167.

II
stille (jf blotstille>

ell. t give, sætte blot, udsætte uden be^

skytteise; prisgive. Førsierne . . have været
villigere til at give deres Stater blotte
for TjTkeTne.Schytte.UB.I.260. alle Him-
lens Umildheder, som Zigeunerne ere . .

sat blotte foT.Biehl.Cerv.LF.I.12. *Fra skrø-
blot og bart ud i Deres Værelser.Ifei&. 30 beligste Kant sin Helt at sætte blot (o

:

Poet.V.202. I| t om vaaben: draget ud af
skeden, de (tog) deres Dolke frem . . og
derpaa løbe (de) ud, holdende dem blotte
udi Hænderne. Holb. Herod. 355. Æreboc.
164. du frygtede ikke for at see et blot
SYærd.Etv.III.261. Grundtv.SS.IV.80.

\\

(overf.) jeg skal sige dig den blotte (nu:
den nøgne^ sandhed.Moth.B253. 1 .3) (jf. bet.

2) om det, som noget hviler paa ell. rører ved

saa at man ser ham fra hans skrøbeligste

side) . . ikke got
| Sig for en Heltedigter

monne sk.i\ike.BaggesJ.93. han vilde stille

den Enkelte blot for Folkets Had.Mynst.
Jubelf.32.

II
give ell. stille sig blot,

(fægt.) frembyde et saarbart sted; give sig

en blottelse. Moth.B253. VSO. overf: Det
er ikke at negte, at Griffenfeld tilsidst

ved nogen Svaghed, og nogen Uforsigtig-
tiden noget mellemlignende lag. Deserten 40 hed gav sig blot for den Avind og Mis
(kom) ind, og blev sat paa det blotte
speilblanke Mahagonjhord.FrSneed.1.449.
paa det blotte Gulv. Thaar.(Bahb.LB. II.

84). at ligge paa den blotte Jord (0: paa
selve jorden). VSO. et ungt Menneske fulgte
ham, som havde et Linklæde over det
blotte (Chr.VI: bare^ Legeme.Marc.14.51.
han (bar) bestandigen en Haarskiorte paa
sit blotte Legeme.Molb.DH.1.259. 1.4) (jf

undelse, der gierne lurer paa store Mænd.
Mall.SgII.596. Ingen skaanedes, naar han
gav sig hlot.NicIIolm.GA.157. paa den Vis
vilde Stæderne se det forønskede Resultat
af Valget, uden selv at stille sig blot og
støde Kejseren. KrErsl. DM. 60. Brandes.
Goe.1.297. f sætte sig blot, d. s. Bagges.
NK.209.

2) O uden tilføjelse af ell. blanding med
bet. 2) uden vaaben ell. redskab. Tvende 50 noget andet. 2.1) hvortil der ikke kom-
Personer kunne slaaes med de blotte Næ-
ver, om end begge havde deres Handsker
]paa.PEMiilU221.

|| med blotte øjne,
tiden briller ell. (nu især) tiden kikkert, man
(maa) ey troe sine blotte Øyne, men ar-

mere dem med gode Forstørrelses-Glas.
Buge.FT.25. Alle Planeternes Maaner ere
usynlige for vore blotte Øine.Ørst.III.6.
*Jeg kan ei see med blotte Øine længer,

tyter andet ell. mere; som i og for sig
allerede er tilstrækkelig til noget. *han
frikiendes ved sit blotte Navn allene. Wess.
37. jeg holdt det for en nederdrægtig
Falskhed, at fragaae en Mening af blot

Nød eller afhlotFrygt.Etv.VIII.128. Man
bør ikke bedømme en Mand efter sit blotte

Vdvortes.Bagges.L.1.125. *Blot (o: alene)

veier hans (0: Thors) tunge Hammer
|
Vist

Oehl.A.295. Bang.GH.87. man kan ikke 60 hundred Bismerpnnd.Oehl.NG.69. hvilket
se paa solen med det blotte øje | 1.5)

ubeskyttet; ikke dæMet mod angreb, (jf.
bet. l.l). I ere Speidere, I ere komne at
besee, hvor Landiet er hlot.lMos.42. 9. den
danske Flode . . var blot for de fiendtlige
BomheT.Mall.SgH.137. Sandt at sige stod

mægtigt Indtryk hendes blotte ufuldkomne
Billede . . havde gjort paa (kongen). Ing.
VS.I.202. vi slap med den blotte Skræk.
Hauch.MfB.143. *Dit blotte Komme vakte
straks min Angst.Drachm.DD. 133. 2.2^

hvorfra alt andet er tidelukket; ikke andet
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end; (som) kun (er); ene; lutter; bar.

det sidste Forbund fører meere med sig

end et Blott løfte.Holb.NF.IL153. Exemp-
ler til Øvelse i blotte Tall, uden nogen
Applica.tioii.Cramer.(1762).67. Dyden (er)

altsaa kuns et blot l!iayn.JSneed.VIII.62.
Prædikestolen var af blot Marmor.JBa^^'es.

Dy.IX.67. PAHeib.US.334. *Den blotte

Tegner kunde have Eet
|
Og Andet vel

at sige mod jert Biileå.Oehl.V.70. Rugen
voxede i det blotte Sanå. Molb.Dagb.153.
hendes Dom bliver ligefuldt en blot Vil-

kaarlighed. Kierk. 1. 229. Brandes. IX. 11 7.

Determinismen . . gør Mennesket til en
blot Mas^me.Møffd.E.Oé. blot og bar, se

III. bar 5. t i best. f. uden best. art. : et bare
blotte Amen til de allerskiønneste Velsig-
nelsers Ynske. Ch'am.Breve.181.

3) som adv.: uden andet; kun. 3.1) (jf.

2.1^ om hvad der i og for sig er tilstrække-

ligt til noget: bortset fra alt andet; ale-

ne; allerede; bare. *Hver Hund, der
knurred blot, han bed til Skamme.PaiM.
VI.79. *hvor hun blot sig viser,

|
Frem-

^irer Sorg og Gru. Winth.HF.94. Brandes.
XI.422. Blot i den Maade, hvorpaa Man-
den . . tog et af Børnene op paa sit Skød .

.

var der en egen . . Bliåheå.Pont.LP.VIII.
125. *to, som elsker hinanden,

|
kan læge

de ondeste Saar
|
blot ved at se paa hin-

anden
I
og glatte hinandens Haax.Stuck.

11.146. han skreg af smerte, naar blot man
rørte ved ham

i
man forfærdes ved blot

/ell. blot \ed) at tænke derpaa
i || eller

blot, eller i det mindste. Hun vilde ønske,
hun var langt borte eller blot oppe paa
sit Kammer.JPJacI.68. den fedt glinsen-
de Engflade . . uden et Hus eller blot et

T!ræ.Pont.LP.VII.7. \\ i nægtende sætn. ell.

^ætn. m. nægtende mening ved afvisning af
en mulighed: saa meget som; endog kun.
*jeg vil ham selv forbyde f Blot at tale

mindste Ord. Heib.Dv. 34. *0g jeg blev.
Hvad jeg ikke endnu

|
har fortrudt blot

en eneste Time.Blaum.Sib.l3. det var mig
umuligt blot at røre en finger I

|| i be-

tingende sætn. til betegnelse af, at en nævnt
forudsætning i og for sig er tibtrækkelig

;

om blot at se u. 4.1. Jeg var gjerne klat-

tret op til Ruinerne . . hvis jeg blot havde
havt Tid åeTtilJIauch.IV.16. Dersom jeg
blot (1819: ikkun^ rører ved hans Klæde-
bon, bliver jeg ire\st.Matth.9.21(1907).
naar blot man gør sin pligt, kan man
have en rolig samvittighed

j || i ønskende
sætninger til betegnelse af, at noget vil være
tilfredsstillende uden hensyn til andre mulig-
heder; om blot at se u. 4.2. Vished . .! ja,

naar man blot kunde finde den.IfaMcA.7F.
207. Gid jeg blot var rig, saa skulde du
leve som en MinisteT.Hrz.VII.166. *ak
hvem der blot ikke var AskepotDrachm.
MB.91. hvem der blot havde en cigar!

j

naar du blot ikke kommer for sent! >

3.2) (jf.2.2) med udelukkelse af alt an-
det; udelukkende; ene og alene; kun.

det Fremmede roeses, blot fordi det er
iTem.mQa.JSneed.YIII. 503. *Var I kun
Daare,

|
Blot Praler . . gierne

|
Tilgav jeg

eder! Oehl.DM.29. jeg anfører blot et Par
Træk fra hans 'DTengea&T.PMøll.I.295. uden
Guds Ord er Vandet blot (1909: kunj Vand
og ingen I)aa.h.Katek.§108. Frygt ikke; tro

blot (1819: iWnn)Xuc.8.S0(1907). sig det
blot (1819: ikkun) med et Ord, saa bliver

10 min Dreng he\hTeået.Matth.8.8(1907). det
er blot for spøg

j
blot to ord endnu!

j

II
i forb. m. et andet adv. af sa. bet. det er

blot og alleene for at føre Jer selv af

Vildfarelse, at I maa lære at kiende Jer
SelY.Holb.EandestBr.)(8''. jf alene I.437'°\

nu kun i forb. blot og bart: der maatte
være noget andet, der pinte dig, end blot
og bart det, at du havde mistet din Kone.
Wied.S.357. jf. III. bar 5.2 samt Feilb. \\ i

^ forb. m. nægtelse, ikke blot, ikke udeluk-
kende. Ei blot til Lyst. indskrift over det

kgl. teaters proscenium (fra 1774). Arlaud.
528. (hun) opvækker . . ikke blot Medli-
denhed, men Medynk.Bagges.DV.XII.114.
Mennesket er ikke blot modtagende, men
ogsaa selvvirkende.-H'iVCTa«s.Leii.85. PalM.
IV.13. t blot ej, ikke blot; ikke alene. *(de)
havde Been i Panden,

| Og blot ei Horn.
Baqges.I.162. *Han er Helt

|
Og blot ei

30 'Ré\.t.Oehl.KO.305. sa.S.229. 3.3) med mere
forstærkende end indskrænkende bet.; ved
opfordringer olgn.: *Hør dog hlotl PalM.
ri909).1.400. vær nu blot rolig I se blot,

hvor det regner!
j 3.4) GJ begrænsende et

foregaaende udsagn: kun; dog; men. *tag
alt mit Gods . .

|
Blot skjænk mig denne

Fanges Liv.Recke.BB.lll. han kan godt,
han vil blot ikke

j 3.5) (videre udvikling af
3.1 i tilfælde som: han kan faa, hvad han

40 blot ønsker sig o: hvad han bare saa me-
get som udtaler ønsket om) overhovedet;
paa nogen maade. Alle sine bedste Ord,
alt, hvad han blot vidste af Bøn.Bang.
Udv.56.

II
især i sammenligningssætninger

olgn. gid Eders Fremtid (maa) berede
Eder saa lykkelige og rolige Dage, som
de menneskelige Vilkaar blot tillade.fl^z.

Breve.31. (hun) ikke saa meget som blot
svarede dem.JPJac.1.256. Du skal netop

50 ha' det fint. Saa fint, jeg blot kan give
Dig det.Esm.IL12 7. 3.6) (.//". no. blottende
ung, blautunge, oldn. fra blautu barni
(barns beini), sv. f af blotta barnsbenen,
ty. blutjung, blutarm; sml. III. bar 5.2 slutn.

samt blod- i blod-arm 2, -ung ofl.) f helt

og holdent; ganske; i høj grad. Hånd er
blot ung.Moth.B253. jf: Han er et blot

ungt Menneske. 7(S0. I Aaret 1773 har han
optaget af blot nye Land 20 Tønder Ud-

60 sæd.Mall.SgH.513.
4) som konj. 4.1) (jf. 2.1 og 3.1j i betin-

gelsessætninger om en forudsætning, der i og

for sig er tilstrækkelig ell. ene kræves opfyldt.

*aldrig dette Hierte klager,
|
Blot du er

min. Zetlitz.Poes.41. FGuldb.P.199. Blot
Hunden begynder at gøe,

|
Saa kryber
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han dybt i Dynerne ned.Wilst.D.III.7.
Goldschm.II.274. (han) vil være tilfreds,

blot "Vorherre under os det daglige Brød.
CKMolb.Amb.4. BangJIH.13. blot jeg (o:

en febersyg) lukker Øjnene flyver jeg igen.
AndNx.FE.II.227. blot jeg ved, jeg har
Dig i Huset, er jeg tilfreds.JJsm.II.i^ 7.

II
(nu 1. br.) blot at: Punsch er et . . virk-

somt Vomitiv, blot at Dosis er afpasset
til Patientens Konstitution.i?/^tc7i.JK.jf09.

jf. : Virkelighedens ubønhørlige Haand, der
før eller senere griber alle Fantaster i en
elendig Opvaagnen. Blot endda at vi vaag-
nQv.Hørup.1.226. 4.2) i (af betingelsessæt-

ninger udviklede) sætninger, der udtrykker et

ønske ell. en bekymring : gid. CBernh.lV.360.
Blot jeg dog ikke har lagt det Hele for
stort an, blot det Hele ikke er hende for
alvorligt.7irierfe.FJ.^^7. Blot her ikke var
saa l^oTdt.Brandes.X.567. Aa, blot han al-

drig var kommen her.EBrand.Bes.74. blot
(Chr.VI: at) Jorden ikke opsluger os!

4Mos.l6.-34. Blot jeg nu havde min Revol-
ver ved Ilsia.nden.Drachm.UB.29S. Blot
han dog maatte beholde Helsen./S/y'oWfc.

SM.25.
II

(nu 1. br.) blot at: Blot at Isen
vilde briste under ham.JPJac.II.234.

\\
(ved

sammenblanding m. naar kun; sj.) *Blot kun
Ingen aner

|
At jeg er Ophavsmanden!

Heib.Poet.IV.324.
Blot-bolle, en. [I] (fra oldn. blotbolli;

foræld) kar, hvori man (ved blot) samlede
offerdyrenes blod. VilhAnd.N.lO.
blote, v. [^hlo'dQ] -ede. vbs. -ning (Oehl.

KG.316), jf. I. Blot. (glda. d. s.; genopt. fra
oldn. blota, jf. oeng. got. blotan, oht. pluozan,
besl. m. eng. bless, velsigne; en sideform m.
bet. „bande", „sværge'' foreligger i jy. (sj.)

blot(t)e (MDL. Feilb.), ænyd. blot(t)e, sv.

(nu kun dial.) blotta, se Från filol. forenin-
gen i Lund.IV.(1915).147.

II foi'æld. og især
om de hedenske nordboer) ofre til afguder.
*her lod Olaf Ølver dræbe,

|
Fordi han

blotede til Guderne.Oe7iZ.ZJ.60. Drachm.
HV.26. J0lr.SD.L49.
Blot-gilde, et. [I] (foræU.) ADJørg.

NK.487. t -hed, en. [II.l] nøgenhed, (de)

giorde sig Klæder af Figenblade for at

skiule deres B\othed.HolbJH.I.9.
\\ (overf.)

en af de almindelige Slutninger, der end-
og i al dens naturlige Blothed og Ukunst-
ledhed tjener til at overtale os ganske og
aldeles. Tullin. III. 56. -lægge, v. (efter

ty. blosslegen, jf. II. blot 1.5 og 1.7; sj.)

blotte; lægge blot. Danmarks Undergang
vil . . blotlægge den skandinaviske Halvø
mod Syd.TroelsL.HF.VIII.360. -mand,
en. [I] (genopt. fra oldn. blotmaQr; foræld.;

jf. Blodmand) hedensk offerpræst; afguds-
dyrker. Moth.B246. Bagges. DV.VI. 157.
Thjodolf var nu bleven en vild Blotmand.
Scharling.N.289. -sten, en. [I] (foræld.)
offersten. Bosenb. 1. 18. Drachm. HV. 26.
-stille, V. (efter ty. blossstellen

; jf. II.

blot 1.7; sj.) blotte; afsløre, (han) har blot-
stillet (lasten) i hele dens Afskyelighed.

Horreb.II.18o. Der er en umenneskelig
Raahed, en vild og lav Drift fra fjerne
Urtider blotstillet i dette frygtelige Kn-
sigt.ORung.Y.63. \\ kompromittere, enRække
blotstillende Meddelelser fra hende selv.
Brandes. VII.23 7. sa. Volt.II.256.

blotte, V. ['blmda] -ede. vbs. -else (s. d.)

ell. t -ning (BrUnnich.M.268). (ænyd. d. s.,

fsv. blotta; fra mnt. bioten; jf. II. blot)

10 t) (især &) fjerne dækket fra noget; af-
dække, l.l) om legemet ell. dele deraf, ae
Fremmede . . blottede hendes Lænd til

YanæTe.Jud.9.2. *hun ene sig troer, og i

TiUid blotter sin SMønhed.Oehl.NG.201.
*Ellepigen . . blotter ham det hvide Bryst.
Bødt.8. *man sidder med blottet Ende

|

Paa en Sky, saa vaad og saa kold som
Vand,

I
Og blæser Trompet det bedste

man kan.Heib.Poet.X.237. hyppig gjen-
20 tagne Smil blottede Tænderne./Sc^awa.Ti^.

11.161. Skal jeg ogsaa blotte den anden
Fod (o: trække støvlen af)'i Gjel.Pi.47. (hun)
bar paa sit blottede Haar en Krans af

\almvier.Pont.F.1.323. || blotte hovedet,
(især højtid.) tage hatten af. Thaar.HG.^20.
Tops.1.43. mange blottede Hovederne for
den store 'DigteT.Schand.O.II.134. jf: lader
det vel for en Qvinde at bede med blot-

tet Hoved (Chr.VI: barhoved; 1907: med
30 utildækket Hoved; til Gud? ICor. 11. 13.

II
(bibl.) i udtr. blotte ens blusel. 1. have

samleje med (en kvinde). Du skal ikke blotte
din Faders Søsters Blnsel.3Mos.l8.12. 2.

krænke en mand ved samleje med hans hu-
stru (ell. enke), naar en Mand ligger hos
sin Farbroders Hustru, han haver blottet
sin Farbroders BlviSel.3Mos.20.20. || refl.:

vise sit legeme (ell. visse dele deraf) nøgent,
(især om anstødelig adfærd). (Noah) blot-

40 tede sig midt i sit Te\i.lMos.9.21. (patien-

ten) blotter sig bestandig, er obscøn i La-
der og JJdhrvLd.KPont.Psychiatr.I.118. 1.2)

om andre ting. *Tid kan blotte Floders
Grunde, | Havets Svælg kan øses nd.Ew.
111.51. *naar Dagens Lys dig (o: et fjæld)
blotted . .

I

Jeg skued tit din fæle Nøgen-
hed.PHFrim.(Rahb.LB.I.162). *Dog blot-

tet ei paa Heden laa
|
De favre, gyldne

Ringe:
|
En lille Fugl man altid saa'

|

50 Dem skjule under Yinge.Grundtv.PS.IV.8,
Jeg sad en Gang . . paa en Kæmpehøj
inde i en Skov. Gravkammeret var blot-

tet. FiZMMt?.AD. ^o.
II

om vaaben (nu sj.):

trække ud af skeden; drage. Moth.B253. Han
. . rakde ham et blottet Sværd. Mali. SgH,
167. Gud . . vilde skaane ham for at blotte

Sværd til Borger-Krig. Grundtv.Saxo.III.

42. Bredahl.V.32. \\ f fjerne dækket fra en
statue; afsløre. Klokken l'A blev Napo-

60 leons Statue hlottet.HCAnd.Breve.I.130.

2) (især ^) fjerne beskyttelsen fra noget;

udsætte for angreb, ved Japanernes
Fremtrængen i Centrum blottedes Gern-
gross' højre Flahke.MilTidsskr.1905.32.

|| at

blotte kongen (i skakspil)
\ \\ refl.: frem-

byde angrebspunkter; give sig blot-
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telse(r). VSO. Ræven sniger sig hen ad
en Grøft, gjennem Buske, kort sagt, blot-

ter sig meget nøåig.VigMøll.HJ.lS. han
blottede sig flere gange i diskussionen

j

3) fføre tom; fremkalde mangel (hos en);

især: blotte for ell. f fra, skille (helt)

ved; herøve (fuldstændig). Naar de . .

havde blottet ham fra hans Liv -Vagt,
skulde de strax omkomme ham.Holb.He-
rod.231. Blotter han Skibet for Folk, saa
det derover tager Skade, da skal han er-

statte alt det, deraf kunde flyåe.SøkrigsA.

(17o2).§190. Døden . . blotter ham for alt

det, hvori man sætter Glæåe.Basth.Tale.
(1792).14. *Bondekarlen maatte

i

udover
Rælingen . .

|
sin Mave for dens rige Ind-

hold hlotiQ. Schand.TJD. 81. || nu oftest i

perf.part.: fuldstændig manglende (noget).

et anonymisk, og følgelig fra al Anseelse
blottet Skrivt. PoZi<isfc og physisk Magazin.
VIII.(1796).682. han (var) blottet for al

Cultur.irorre6.JI.567. lærde Mænd . . kun-
ne være blottede for Menneskekundskab.
Engelst.Phil.62. de for al Bevægelse blot-

tede K\\^]per.Ørst.III.27. Wied.LO.65. jf:
at komme ligesaa bar og blottet (o: fat-

tig) hjem som man tog hoTt.Hrz.XVI.229.

Ij refl. *Byen . . | fra Dag til Dag meer blot-

ter sig for Djaer.CKMolh.Dante.il. 171.

isæriudtr. blotte sig for penge ell. nu
alm. kun blotte sig, give alle sine penge
ud. saa blotter jeg mig gandske for Penge.
Holh.llJ.y.9. „kan du laane mig 10
kroner?" „Det kan jeg ikke uden at blotte

mig."
j

$) O give indblik i (især: i noget mangel-

fuldt ell. dadelværdigt); afsløre; røbe;
aahenhare. jeg skal blotte hendes Skam
for heele YeTden.Holh.Bars.IV.2. denne
Forestillings Urigtighed har Philosophien
. . hlottet.Horreb.II.383. *jeg . . takked
Gud, som blotted hans Bedrag.Grtindtv.
PS.IV.394. Hauch.DV.'II.203. et Brev,
der nylig var kommet fra Kong Hans . .

blottede Rigsforstanderen paa en ube-
hagelig M&ade.Allen.I.137. de Mangler og
Fejlgreb . . i Forvaltningen, som Krigen
hlottede.Brandes.X.384. \\ refl. jeg havde
ingen levende Siæl, som jeg kunde blotte

mig for (o : betro mig til).Éohinson.I.30. nu
især: røbe sig. (han) blotter sig . . og
lader see hvad Sind han er ai.Hørn.Moral.
1.37. Holb.Sa7nt.lO.

Blottelse, en. flt. -r. (vhs. til blotte)

1) O det at blotte ell. blive blottet. Vil
hun ikke endnu vederqvæge mit Hierte
med hendes Sol-skinnende Ansigts Blot-
telse. Holb. Usynl. III.1. TroelsL. VIII.69.
Kommer man ved en Blottelse til at fryse.

H0fd.Psyk.93.
II
tilstanden at være blottet.

Kraniet gabede vidt som en stadig, lyd-
løs Vrinsken fra Helvede . . Tændernes
Blottelse manede om den evige Varme
hos Satan.JVJens.FD.46.

\\
(overf) Det er

kun for Gud, at Mennesket skal fremstille
sig i alle sine Blottelsev. Hauch.MfU.182.

en sjælelig Blottelse.Leop.SE. 9. 2) (fægt.)

udækket sted paa legemet, hvor der med
fordel kan anbringes et hug ell. stød. Gymn.ll.
166. give (sig) enhlottelse, fretnbyde et

saarbart sted; (overf.) give anledning til kritik.

Hauch.III.76. (de) syntes at lure paa, at

den Fremmede skulde give en eller anden
Blottelse, de hemmelig kunde lee ai.Gold-

schm.Hjl.III.169. Brandes.VI.225. jf.: De
10 havde først begge to været reserverte,

som skulde de vogte sig for Blottelser.

Drachm.F.11.194. hans uafladelige Blot-

telser, hans Modsigelser.Hørw^.J.i67.
I. GJ Blu, [blu-'] uden hest. f. og flt.

(< VSO. 1793; dannet i nyda. af v. blues;

jf. glda. blygd, oldn. blyg8 ; især poet) om
en mere ell. mindre varig følelse ell. (jf.

Bluelse, Blusel 1) om handlingen ell. tiU
standen at blues: tmdseelse; skamfø-

20 lelse; blufærdighed. *Thi maa med Blu
jeg sige,

I

At ingen større Synder er.Salm
Hj.463.4(Grundtv.). 0rst.II.114. *Violen

I

Slaaer med Blu sit Øie ojp.Winth.III.121.

*(I har) ranet
|
Min Eiendom, og med .

.

I
Saa ringe Blu for eder selv.Hrz.Svh.

136. *Een Haand du bøied' om Brysterne
løst,

I

Af Blu, som det sømmer en Qvinde.
sa.D.1.69. der er siden den antike Tid
kommet en dybere Blu ind i Verden. Go?d-

30 schm.BlS.IV.253. den falske Skamfølelse,
der udelukker den rette Blu.Brandes.IV.
282. (jf. Blyhed:; denne kyske Blu . .

havde gjort hende saa indtagende for ham.
Pont.LP.VIII.89. MSchneider.FM.22. II.

blu, adj. [blu-] {ænyd. glda. blu(g), sjæll,

form af bly (se Kort. 49); „Heder nu om-
stunder som oftest bly." VSO. jf. ublu)

1) (foræld, og dial.) undselig; tilbage-
holdende; genert. Man skal ej være blu

40 ved Bordet.ilfmt.889. Han er jo lidt blu
for hende, men de blive jo nok bedre
liiendt.AntNiels.FL.II.66. Børd.LL.54. Just
. . saa hen til Povel, som sad helt mod-
falden. Overfor Povel var Just selv blu.

Gravl.0en.194. 2) (poet; sj.) om en kvinde:

hly. *hun (maatte smile) blu og fin.Mar-
ton.HB.66. O Blnelse, en. (ænvd. d. s.

(og blyelse^; vhs. til blues; nu 1. 6r.) hand-
lingen ell. tilstanden at blues; und-

50 seelse; skamfuldhed. MO. || især om et

af skamftildhed præget udseende; skam-
rødme. Bluelse (Chr.VI: skamj haver
bedækket mit Ansigt.Ps.44.16. (de) udøse
Drikoffer for andre Guder . . monne de
ikke gjøre sig selv Fortred, til deres An-
sigters Bluelse (Chr.VI: hlusel)?Jer. 7.19.

(jf. Blufærdighed:; *hurtig gød om Bar-
men sig et Purpurskiær |

Af qvindlig

BlvLelse.OehlA.201. QP blues, v. [iblu'asj

60 (\ blue. LCNiels. U. 7). -edes. vhs. -else

(s. d.); jf. Blu, Blusel, {glda. blugæs, bly-

gæs, oldn. blygjask) føle skam, undseelse;
m. præp. over ell. (spec. m. h. t. en hand-

ling, plan olgn.) ved. de vare begge nøgne
, . og de bluedes ikke.lMos.2.25. Jeg blues
dog ved (det), naar jeg tenker derpaa.
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IIolb.HP.in.3. *Tal du kun Ordet ud,

og blues ei åerveå.Wess.Sd. Jesus . .

bluedes (ikke) over, at udgive dem for

Sendebud fra Guddommen selv.Balle.Bib.

I. VIII. I intet Selskab har man bluedes,
eller havt Aarsag at blues ved min Om-
gang.r5rt«m.-EJ.,26. da vilde jeg blues
for Deres Aasyn . . jeg vilde blues ved
mig se\v.Rahb.Min.l792.IV.391. en øie-

bliklig Trang, som jeg ikke vil blues over.
Ing.IiE.IL86. et Par . . Bomuldshandsker,
uden hvilke hun vilde have bluedes ved
at vise sig paa Gsiåen.Pont.SM.151. de
Lemmer, vi blues ved (1819: de, som lade
os ilde^, omgives med desto større Blu-
færåighed.lCor.12.23(1907).(sj.)m.inf.uden
præp.: *0g bør jeg vel blues, dig at ligne?
Bagges.V.35.

||
(poet.) om blikket, der sæn-

kes, fordi vedkommende blues (jf. (?) Moth.
B254: Blude . . Er at slåe øiene ned af

blyhéd^. *Gold og gavnløs er frygtsom
Fred,

|
(den) lærer det blinkende Øje at

hlne.LCmels.U.7.
BlnfT, en. [blof ell. m. eng. udtale] {fra

eng. bluff) handlingen at bluffe; humbugs-
agtig, „forloren" optræden ell. handlemaade;
vindmageri. En vis Portion Bluff og Re-
klame var Ignatius (o : af Loyola) selv ikke
utilbøjelig til at anvende for at drage Folk
tU Ordenens Kirker.FFed.5.^57. 1, bluffe,
V. [I blofa] -ede. vbs. -ning (ChrAclien.Poker.

(1916).21); jf Bluff, (efter eng. bluff; maaske
besl. m. forbløffe; ilcke før ca. 1900) <^ i

poker: søge at faa medspillerne til at tro, at

man har bedre kort, end man virkelig har.

Man skal bluffe med Diskretion, d. v, s.

man skal kun bluffe, naar der er en vis
Chance for at det vil lykkes. C/ir^lcAew.
Poker.(1916).21. || overf: søge at bibringe

(andre) forestillinger, til hvilke der intet

virkeligt forhold svarer, for herved at opnaa
fordele; ogs. i al alm. om humbugsagtig, „for-
loren" optræden ell. handlemaade. Diploma-
terne havde før forsøgt at skræmme og
true, bluffe, men denne Gang (o: 1914)
kom Krigen virkelig som en Følge af al

denne i Aarevis gentagne hlnlLILindbæk.
Forspillet til Verdenskrigen.(1917).236. Gaia-
Parade- og Humbugsforestillinger, store
Tableauer til at bløffe Presse og Publi-
\!iVLm.Esm.I.211. jf.: Ordet „hellig" bru-
ges med Forkærlighed, naar en Sag af
tvivlsom Beskaffenhed skal bluffes ind i

Masserne.ArthGhristensen.Engelsk og tyskFo l-

keaand.(1915).101.
II. blaffe ell. blafre, v. [iblof(r)8]

-ede. (lydefterlignende ord, jf. blaffe og blafre
samt ty. bluffen ; sml. forbløffe ; sj.) bevæge
sig uroligt; blafre, de tomme Skind . .

hlutreåe.Bergstedt.A.54. jf: alt det der
bluffede (o: sydede, kogte) og boblede inde
i BvystetAKohl.MP.I.iee.
O Blafærd, en. [iblU|fæ-V] uden best.

f. og flt. (dannet af blufærdig, jf. Retfærd

;

højtid., l.br.) blufærdighed, deres pæne
Sønnedøttre, der klæde sig i Blufærds

tarvelige og undseelige BragtJydernesVen.
1797.11.157. Man saae ikke . . i de qvinde-
lige Guddomme den høieste Blufærd.OeR
Tale.(1819).38. Staffeldt.Gl. *Dette Skjær
I

Af Reenhed og af Blufærd.ITrz.XFJI.eP.
blafærdig, adj. [blu'fBr'di, sj. -ifæ-'rdi]

(ænyd. blufærdelig, blyfaérdig, blufærdig-
(hed); især O) som har blufærdighed; und-
selig; tilbageholdende, skam dig . .

10 ved at aabenbare hemmelige Taler: saa
vil du i Sandhed være blufærdig.S?V.45.^.
de blaa Anemoner dulgte sig en Smule blu-
færdig som nykonfirmerede P\g%v.Schand.
AE.279.

II
nu især: undselig m. h. t. det

kønslige (og hvad dermed staar i forb.) ell.

uanstændige (navnlig om kvinder); ær-
bar; tugtig; ogs.: bly; jomfruelig,
(ogs. om blik, væsen osv.). Moth.B254. Pram.
(SkVid.XIV.141). (hans) Uanstændigheder

20 . . saare blufærdige Ører.Bagges.DV.XI.
331. Ungmøen bør ogsaa i Eenrum være
blufærdig; men det er kun i Selskab med
andre hun kan være undseelig.P-EilfMW.'
77. *blufærdige Barm, som strengt dig
tnhy]led.Ing.BSE. VI.204. Bødt.62. undsee-
lig, blufærdig som en Q,vmåe.Kierk.I.58.
Hvor skrækkeligt for mig . . blufærdige
Pige, nu at skulle taale . . hans vUde
Kjærtegn lSchack.249. Blafærdig-hed,

30 en. uden flt. {ænyd. d. s. (HMogens.) ; jf.
Blyfærdighed) naturlig (varig) evne ell.

tilbøjelighed til at blues; ogs. om mere
ell. mindre varig følelse: undseelse; skam-
følelse; blufærdighedsfølelse (jf. I.

Blu^; ell. om den af en bestemt aarsag frem-
kaldte tilstand: skamfuldhed (jf. Blu-
else, Blusel;. Sir.26.27. *Jeg . . med
Blufærdighed bekiender,

|
At jeg er fra-

vant, og snart fremmed for tjatm.Falst.

40 Ovid.126. (han havde) uden Blufærdighed
. . tilegnet sig Pers låe.Pont.LP.VLlOl.

II
om skyhed overfor blottelse af tanker og

følelser. Det har altid saaret min Blu-
færdighed at være Vidne til et andet
Menneskes Yttring af Følelse.Kierk.VII.
199. en aandelig Blufærdighed vaag-
ner hos ham og gør ham sky og ordknap
og forlegen.JPJac.JJ.56. || især om (navnhg
en kvindes) undseelse ell. skamfølelse over for

50 det kønslige (og hvad dermed staar i forb.)

ell. uanstændige. Qvinderne skulle pryde
sig i sømmelig lOædning med Blufærdig-
hed og T\xgt\gheå.lTim.2.9. Qvinde-kiø-
nets BlnetæTåigh.ed..Holl).Skiemt.E5r. Blu-
færdighed giør Skiønheden skiønnere.

Jacobi.Skr.55. *Den bedste Pryd, hun eied,

var dog Blufærdighed.OeAZ.HÆ 78. PMøll.
11.103. Den, som ved uteerligt Forhold
krænker Blufærdigheden eller giver

60 offenthg FoTSirgelse.Lov^''/'il866.§185. Syn-
dere, der har taget sig Friheder mod den
offentlige Blufærdighed, som end ikke
Mørket og uforskyldt Trang kan und-
skylde.Esm.1.89. de Lemmer, vi blues
ved, omgives med desto større Blufær-
dighed, i Cor.i5.,83 ('i 90?;. 11 (sj.) blyhed.
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Med yndig Blufærdighed satte hun (ringen)

paa (hans)Fingev.Gylb.Novel.IL318. Bln-
færdigheds-lelelse , en. GoosJ.295.
-krænkelse, en. smst.398.

O Bla-hed, en. [II] (glda. d.s. (Bimkr.);
sj.) blufærdighed. Over deres Drengeven-
skab havde der altid været . . en vis
sjælelig BlnhedJPJacJLlOé. O -les,
ndj. [II] (sj.) ublufærdig; uanstændig, de
bluløse Streger, som Montmartres Gade-
drenge har Tiåset.LBrmm.E.1.3, Marton.
nB.140.
Blund, et (Moth.B256. VSO. MO.

Saaby.'') og (i bet. 3 ofte:) en (Wadsk.14.
Oehl.A.247.Heib.Poet.IX.67.Holstein.T.201).

Eblon', ogs. blun'] (nu kun dial. : Blun. d. v. s.

blu-'w] Mot1i.B256. TBruun.IV.48 (Bluun
CND Basuun). JHSmidth.Poes.8. Grundtv.
Heimd.241. jf Feilb.). flt. (1. br.) d. s. (Bag-
ges.in.43. Schand.F.404) ell. (sj.) -e

(Drachm.DJ.11.420 ; rimord), dat. (nydannet
efter af søvne; poet.) -e i forb. af blunde
(Ploug.1.54. Bich.1.238. Becke.GND.75).
{ænya. et oa (i bet. S) en blund (bluun),
SV. en bluna, no. blund(r), m., oldn. blundr
m.; af blunde; jf. Blunk

||
intk. i da. ved

jpaavirkning fra Øjeblik (jf. Øjeblund^)
1) t blink m. øjelaagene. Moth.B228.
2) t meget kort tid; øjeblik. *Vee den,

som nænde kan eet Blund deraf (o: af
glædens tid) at spilde.Bahb.PoetF.1.210.
*Nu nærmer sig det store Blun, som løser

|

. . hele Jomsborgs Skiébne.Bagges.EE.31.
*Som Blun, der ere blot, naar de forgaae.
Bagges.II.lll.*KveTt Blund er Sædkorn til

en vigtig Fremtid.OeAL-SO.49. *Dit Hierte
giennerastormes i et Blund (Oehl.IV.172:
hidses i et Øieblikj

|
Af de forskjelligste

Bevægelser. sa.AV.(1810).62. *Tøve et

Blund ved Kong Adelstens Grav. Grundtv.
PS.IV.100.

3) kortvarig og let søvn (især O; i

talespr. næsten kun i udtr. faa, tage sig
et ell. en (kort) blund, faa blund i

øjet olgn.). *faae en roelig Blund. TFa^Zs/c.

14. *intet Blund han fik, end sige Slum-
meT.Bagges.I.167. *knap et Blund

| faaer
man i sit Qie. Grundtv.Saxo.1.58. Saxo
(vaagnede) af sit lette Blund.Ing.VS.1.28.
naar hun vilde tage sig et Bland.Schand.
SF.16 7. Jeg lyttede, til jeg igjen faldt i

en Række afbrudte Blvind.sa.F.404. Jørg.
VF.217. Nans.FB.-ll. at føle det raske
Blund forvandle sig til en langsom Søvn.
VilhAnd.BT.178. jf.: En Vinter — her i

Danmark en lang og dyb Søvn, hist i Sy-
den kun et let Blviiid.Blich.II.622. overf:
*de Satans Bændler . .

|
sprang, da det

smaa Hjærte
|
tog sit første Blund.S^Mcfc.

S.75.
II

(poet.) om søvn i alm. ; slummer.
*(toneme) følge mig selv i min Blxxnd.Heib.
Poet.IX.67. Winth.V.193. *af sit dybe
Blund igjen han \3ekkes.PalM.TreD.243.
*Hvem kalder os op af Blunde

|
i silde

Midnatsstunde.J?icA.i.^38. *mig, der syn-
ker trygt i blund,

| favnet blødt af fulde,

hvide aTme.NMøll.B.46. jf: *Du laae i

Søvnens Blund.Ifei6.Poef.71.87. (overf.:)

*(Oehl.J som vakte Sagas Liv af Blunde.
Ploug.1.54. Stuck.FS.30. (om døden :) *0p-
væk dem af den store Blund

|
Med Naa-

dens li\mmeltoneT.Ing.BSE.Vn.l74.
\\ f

*1 slummer? ja min Troe! John Blund
(o: Ole Lukøje) har Eder giestet,

|
Den

Skalk en Sove-Torn har bag Jer Øre festet.

10 KomGrønneg.1.28. (jf. sv. Jon(n) Blundj.

blunde, v. ['blona, ogs. 'bluna] (nu
kun dial.: blune ['blu'na] Moth.B256. Beenb.
1.162. Bagges.III.209 (blune cnd Lune).
Grundtv.SS. V.309 (bluner oo Runer). Aakj.
VF.162. jf Feilb.). -ede. vbs. jf Blund,
Blunderi. (ænyd. d. s., oldn. blunda, lukke
øjnene; besl. m. blind; jf blunke) 1) (nu
kun dial.) blinke m. øjnene, l.l) blinke af
{">'!/dt> forskrækkelse olgn. hvorfor

20 blunde (1871 : blinkej dine øyne ?Job.l5.12
(Chr.VI). *Klokker, der ringer for Liig,

|

Saa Fiinden ved Lyden maa blunde.Sort
HS.Hl^'. *de, som Qvinder, blune ved

|

At høre Skud og TTomme.Beenb.Ll62.
ham laande Kongen ogsaa et Par Øine;
menDrengen blunede ilikeYeddet.Grundtv.
Snorre.ILl06. Feilb. 1.2) give tegn ved
at blinke. Jeg maa Blunde og Vincke
saa meget jeg \'d.Mol.E.(l 723).C4^. VSO.

30 (de) blunede polisk med Øjnene indbyrdes.
Aakj.VF.162. 2) ii lukke det ene øje
for at tage sigte, mange af Rekrutterne
. . kimde (ikke) lukke det ene Øie — blunde
kaldes det i Militairsproget.Bo5'an.J.i57.

jf. Blunderi. 3) (jf. Blund 3^ sove en
kort og let søvn. Moth.B256. I alle uro-
lige Forfatninger, hvori min Fornuft enten
bluner, eller slumrer, eUer sovev.Bagges.
L.I.257. *Lavt i det lune

|
Let vil jeg

4b hlnne.GrundtvJ'S.LV.566. Inat maae vi
vaage eller idethøieste blunde.Ifei6.Poet
LL198. (han) havde lukket Øinene for at

blunde lidt.HCAnd.XILl5. jeg vil ikke
lade mine Øine sove, eller mine Øienlaage
blunde (Chr.VL: shimme).Ps.l32.4. (han)
laa paa Sofaen og hlundede.Schand.TF.L.
164. en blundende (o: søvnig) Blinken JP
Jac.LL.40. (hun) blundede hen (o : gled over

i en døs, blund) . . Ogsaa Tine slumrede
5^lidtBang.T.170. jf: ('Awn; blundede tungt

ind. sa.Udv.295. n (især poet.) om søvn i

alm.; slumre. Moth.B256. *Lykken kom-
mer, naar man hl\i.ndeT.Heib.Poet.I.202.

*Jeg Fredens Søvn vil hl\mde.Winth.I.251.
blunde ud, (sj.) faa udsovet. *Men før

de (o: menneskene) ud har blundet
|
Har

Klintefyrsten vundet./Sa?mIi!}'.i66\4. (overf. :)

Mennesket kunde berede sig en ny Ho-
vedpude deraf (o: af skriftemaal) , til at

60 blune ud paa efter Paroxysmer.m66.J..57.

II
billedl. (om naturen olgn.): hvile som i

søvn olgn. Oehl.L.L.147. *Saa sødelig sov,

I

Som Fuglen i Skov,
|
Som Blomsterne

blunde iEnge.Grundtv.SS.IV.169.
|] (overf.)

om mennesker: være død. *Min Sjæl ei hos
Dødninger UuneT.Lng.BSE.VlLl6L *Naar

Rentrykt "/s 1920 56
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længst da han, som rister her,
|
I Højen

hhineT.Blich.D.1.47. ||
(sj.) om aandelig ad-

spredthed, mindre grad af aandslivlighed,

mangel paa digterisk inspiration olgn. *Naar,
som Homer han stundom blunder, Jeg
veed der altid stikker noget ViJxåQv.Bagges.
(MO.). jf. Arlaud.88. Hvad du forhen ikke
saae, kun fordi din Tanke blunded.lfei&.

(MO.). Blnnderi, et. [blona'ri'J Jai som
vhs. til blunde 2: det Blnnderi er . .

unyttigt, ja skaåe\igt.Bogan.I.137.
»Inne, v. se blunde.
Blnnk, et. [bloix'^] flt. d. s. (af blunke ; jf.

Blund (1 og 2); nu kun dial.) 1) blink m.
øjnene. Moth.B228. „især af Frygt". F/SO.
Feilh. 2) øjeblik. Det var ikke et Blunk
for ixå\\g.ThitJens.PN.131. blnnke, v.

\}h\or\gQ\ -ede. {ænyd. glda. blunke, sv. dial.

blonka, no. (og færøsk) blunka; maaske
sammenblanding af blinke og blunde (1);

nu kun dial.) blinke m. øjnene. Moth.B228.
At staae og blunke imod Solen.FSO. Jeg
blunker eUers ikke for Nogen (o: er ikke

bange).AntNiels.FL.I.50. Feilb.

Blns, et. [blus, ogs. bios] Høysg.AG.34.
(•\ Blys. ChrBrors.4DL.206). flt. d. s. {glda.

blus (ænyd. d. s. og blys^, sv. bloss, mnt.
blus, fakkel; jf. oldn. blys, nt. bliise, fyrlygte,

SV. blysa, skibslygte, eng. blush, rødme)
1) stærkt og klart brændende lue.

Af (Leviathans) Mund fare Blus.Job.41.10.

*Et fugtigt Blus har du vel seet fra Mosen
(o: en lygtemand).Oehl.VI.137. Drachm.STL.
32. overf. : (landboreformerne) ere ikke en-
kelte Blus af Enthusiasme.OZM/s.iywOec.J.^
137. Hint Smil, der i Leonardos Figurer
endnu er . , halvt skjult . . slaar hos Cor-
reggio ud i et Blus, i en hue.JLange.II.
343.

II
i sammenligninger, hans ansigt var

som et lynets skikkelse, og hans øyne,
som gloende blus (1871: som Ildsluer^.

Dan.l0.6(Chr.VI). Og Propheten Elias op-
stod som en Ild, og hans Tale brændte
som et 'Blas.Sir.48.1. || især om luen i en
lampe olgn. *Stærkt blænder mig den store

Lampe
|
Med skarpe Blus.Winth.Lyr.lSl.

paa Festaftenerne (tændtes) den store Tran-
lampe med dobbelt Blus, der hang midt
over RnUen. Goldschm.II.64. Bang.L.272.
Ovre i Neustadt blev Lygterne . . tændt;
Blussene sprang frem ét for ét.Wied.Kna.
179. Gassen spruttede og hvæsede i de
tre BlvLS.CarlSør.S.II.199. et gasapparat
med to blus

j
^ om blink af fyr olgn.

(jf. bet. 8 slutn.): Fyrskibet viser hvert
Minut 3 hvide B\ViS.Scheller.MarO. (jf 2:)
Loven forudsætter, at nogen antænder Ild
. . for at forvirre de Seilende, som antage
disse for Blys . . hvilke skulde veilede
åem.GhrBrors.4DL.206.

|| (overf.) om elek-

trisk lys. de elektriske Blus og Kroner
var tddnåt.Wied.Kna.93. || i billedl. udtr.

for glæde, munterhed olgn. det kneb med at
holde Blus paa Tilværelsen over for Mo-
derens Klynken ogFaderens rindende Øjne,
AndNx.Dybhavsfi8k.(1918).9. især: have.

faablus paa lampen, (spøg.) være, blive

heruset (jf é). PoUVil913. (jf.jy. blus, en
7-us. Feilb.BL.91. Feilb.IV.59).

2) ild, der brænder m. stærke og klare

flammer; baal. Ilden .. staaer i fulde Blus
(nu hellere: nu er der fuldt blus (paa), nu
brænder det i lys lue olgn.).'VSO. *Jeg
saae ei Blusset af de tændte Gaarde.B^C'
And.Dan.8. *I fordums Tid var der Fut i

10 Marinen, |
Det ka' nok hænds! der var Blus

paa lAsLs\men.Rantzau.D.Nr.l6.
|| overf.

om lidenskaber olgn. Et andet lille Blus,
som en . . Cancellieraads-Datter tændte
an i mit unge BrystÆw-FJII. 9.3, *stor var
min Elskovs Flamme,

|
Men Hævnens

Blus skal gjøre den tilskamme.ÆTetfc.Poef,
1.35.

II
især om baal, der tændes ved festlige

lejligheder; St. Hansblus olgn. Den fol-

kelige Midsommerfest indlededes med, at

20 der Aftenen forud ved Solnedgang tænd-
tes Blus paa alle liøiåeT.TroelsL.WII.228.
Blusset brændte, det var en Tjæretønde
rejst paa en Stage.JVJens.HF.123.

\\ ild

ell. lygte, der tændes ved aalefiskeri; a åle-
blus. E.eib.Poet.111.102. mangen Nat, naar
Fiskerne laae med Blus paa Søen.HCAnd.
V.94. at fiske ved Blas.Thyreg.UdvFort.il.
265 (jf 266). Scheller.MarO. f at gaa paa
blus, stange aal ved blus. Moth.B366. VSO.

30 3) brændende genstand, som kan bæres ell.

kådes; fakkel; brand, han tændte Ild i

Blussene.i)om,i5.o. Pharisæernes Svende
. . kom derhen med Blus (1907: Fakler)
og hajnperJoh.18.3. han (tog) et Blus og
stak Ild paa ll\iset.JSneed.IX.109. *Med Blus
og Lygter

|
I dunkle Skov

|
Man ham

ioTtølger.Oehl.HF.87. PalM.ILl84. *(matro-
sen) havde ei seet, at Byen faldt

|
For

engelske Blus og BTande.Winth.IV.20.
40 denne bælgmørke Brudenat uden en eneste

Stjerne til BlxLS.Schand.BS.377.
\\
(især poet.)

i udtr. bære blus (for en), som æres-, fest-

tegn olgn. *for (o: foran) gaar Ebbe Skam-
melsøn,

I

han bær for hende (o: bruden)
Bl\is.DFU.nr.44.21 (jf. smst.153). At bære
Blus ved et kongeligt Liig. VSO. MO.
fattige folk, som hvær skulle bære et blus
ved ligfæråen. Barfod.DH.L327. (overf.:)

(vi) føle Lyst til med evig Fryde-Sang
50 at bære Blus for vor Konge ved Hans store

Indtog i det himmelske 3ervLsa\em.Grundtv.
Udv.IV.433.

II J, hylster m. fyrværkerisager,

der afbrændes om natten som signal fra skib

ell. fra land; ogs. lyset deraf (jf. i). SaUIII.
476. at brænde et Blus atacheller.MarO.
farvet Blus, hvidt Blus-smst.

4) (overf., især poet.) stærk ansigts-
rødme. *i Staal, som halve Guder,

|
Med

Blus paa ^inå.Oehl.XIV.78. Winth.N
60 Digtn.52. *Et Blus ham over Kinden gik.

Ing.DM.28. *Blus og Bleghed
| brydes i

den Gamles Aasyn.Bich.Il.27. Blusset paa
hendes Kinder (var) Svar nok. Pont.LP.
VIII.74.

5) (foræld.) stang behængt m. brogede tør-

klæder, kranse olgn., som karlene bar, naar
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iii.

de red sommer i by; majstang. Moth.B264.
TroelsL.yiI.165. Feilh.BL.28o. jf. Feilb.

IV.50.
O Blns-bærer, en. 1) [2] Paa hver

Aabred bares et Blus, og tæt efter Blus-
bærerne fulgte Karle, der med deres Ly-
stere pilsnart ramte de Fisk, som . . søgte
op til Overfladen. Thyreg. TJdvFort.II.266.

2) [8] faklcelbærer. AErslev.GamleHistorier.
(1895).45.

I. Blnise, en. [iblu'sa] flt. -r. (< JBaden.
FrO.; fra fr. blouse) 1) løstsiddende, skjotie-

lignende overklædning af lærred olgn., især
som arbejdsdragt ell. til børn; kort kittel.

Peder havde vendt Ærmerne indad og
bar sin folderige Bluse som en Kappe.
Ing.EF.XIII.94. *Den Lille han saae paa
de nye Skoe,

|
Og glatted sin Blouses

Fo\åer.Winth.IV.43. Den røde Bluse . .

blev 1842 Uniform for den italienske Le-
gion (o: Garibaldi's). Brandes.NG. 36. 2)
løstsiddende trøje, der poser ud over midjen

(jf. Matrosbluse^; især : (løstsiddende) dame-
kjoleliv, ofte af et andet stof end neder-

delen. Anna kom . . om muligt endnu ny-
deligere i en lys 'St\xLse.EBrand.TJB.285.
Hun bar en skinnende rød Trøje, eller

rettere "SYuse.Drachm.UB.Sl. (overf.:)

*Klare Meduse!
|
O, hvor du svømmer

yndigt i Vandet
|
Drivende vaad i din

stribede Blouse. ^ares/r. 94. 3) (billard.;

hullet og pungen, hvori ballerne drives.

eyer. II. bluse, v. ['blu'sa] -ede. «
S&B. ; af I. Bluse) have fald som en bluse

(2); pose. en fyldig Figur tager sig bedst
ud i Liv, der bluser let og falder lidt . .

ud over Bæltet.Hjemmet.l905.498.sp.2. Pol.

'^/sl915.12. Blnse-dreng:, en. [LI] dreng,

der bærer bluse, især (skol.) om mindre drenge
i en skole. Bluse- og Trøiedrengene, som
Gymnasiasterne pinte og underkuede.
Drachm.E0.218. -forklæde, et. [LI]

forklæde af form som en bluse. VortHj.IlS.
75. -kappe, en. [LI] (nu næppe br.) kappe
af form som en bluse, (hønen) hvilede paa
hansArm underBlusekappen.Jn^.jEJF.ZiJJ.
118. -kjole, en. [LI] (nu 1. br.) barnekjole

af form som en bluse. *I)engang da jeg var
en lille Een . .

|
Og havde faaet Støvler

Saa begge Been,
|
Og kastet min Blouse-

:\o\e.Wlnth.IV.41. PalM.Y.lSO. PWorm.
DeFornuftige.(1857).II.82.

tp Blnsi(si)el, en. ['blus(a)l, ogs. >blu-'-

s(a)l] h\vi&e\.Høysg.AG.144. uden flt. (ænyd.
bly(g)sel, blusel; jf. sv. blygsel; vbs. til

blues
II

formen Blusel betegnes af Levin
som „aldeles forældet"; Blu s s el (Holb.
Ep.IIL312. VSO. Winth.HF.40) rimeligvis

ved paavirkning af blusse) 1) den hand-
ling ell. tilstand at blues; undseelse;
skamfølelse; skamfuldhed; bluelse.
hun) blev gandske rød af Blusel.Holb.
'HM.III.6. Om Europas nuværende Poli-

tik kan ingen brav Mand . . ytre sig uden
med Blusel og Afsky.Brandes.III.532.\\især
om skamfølelse overfor det kønslige (og hvad

(h
V.

dermed staar i forbindelse). Holb.Ilerod.170.
*Hun dækked ei med Blussel

|
Det ene

nøgne BTjst.Winth.HF.40. *Da neied sig
mod Jorden den tugtige Mø,

|
Af Blussel

og Angst var hun nær ved at døe.Winth.
VL198. Sal.IIL185. \\ om det af skamfuld-
hed prægede udseende; skamrødme (jf.
Bluelsej. (han) drog tilbage til sit Land
med sit Ansigts B\use\.2Krøn.32.21. Blusel

10 bedekte hendes AnsigtSuhm.(SkVid.X.15).
*jeg har fortient

|
Den Blusel, som paa

mine Kinder gløder. Bagges. TJngd. 1. 223.

jf.: *Blusels Rose frisk udsprang | Og saaes
paa Kinden brænde. Wm</?. VI.139. 2) (nu 1.

or.) ytring, handling osv., der fremkalder
skamfølelse; tilføjet skam; beskæmmelse;
krænkelse; fornærmelse. Nogle vide Intet af

Gud, det siger jeg Eder til Blusel (1907:
til Skam for edeT).lCor.l5.34. Elisabeth

20 (blev) frugtsommelig . . og sagde: Thisaa-
ledes haver Herren giort mod mig . . at tage
min blusel (1819: Forsmædelse; 1907:
Skamj fra mig iblant menniskene. iwc.i.
25(Chr.VI). SorøSaml.III.171. *Heller var
paa Havets Bund jeg druknet nu

|
End

taale denne B\u^e\.0ehl.B:K.134. Sal.III.
185. 3) (isærbibl.) om menneskets køns-
dele. Cham . . saae sin Faders Blusel.iilfos.

9.22. *Beltet . . som hyller din Blusel.

30 Bagges.NbW.163. (billedl.:) der (er) For-
hold, hvor selv den mindst Snerpede kræ-
ver af Folk, at de skal dække deres Blusel.
P0U/9I9IO. blotte ens blusel, se blotte 1.1.

Blnse-liv, et. d. s. s. I. Bluse 2. Bluse-
livet paa hendes blegrøde Morgenkjole
samledes højt oppe under Brystet af et

sort, glinsende Læderbælte.JPJac.JJ.50 7.

Bang.L.240. -mand, en. [LI] især (efter

fr. blousier^ om (parisiske) arbejdere, spec.

40 om revolutionæreproletarer (jf. Meyer.). Blich.

IV.104. I Senlis kom der en Blousemand
måiCoviTpéen.Holst.IV.235.Schand.UD.164.
*Før Student var først paa Gaden,

|
Naar det

Frihed gjaldt,
|
Blusemand paa Barrikaden

I

ved hans Side ialdt.Siudentervise^*/5l907.

t blns-fed, adj. d. s. s. pludsfed. VSO,
-fyr, et. [2] (foræld.) en som sømærke an-
tændt ild (paa et fyrtaarn ell. højt sted). MO.
-bolder, en. [3] J, indretning til at anbringe

50 signalblus paa. Scheller.MarO. -ild, en.
(nul.br.)d.s.s. Blus 2. VSO. Molb.DK.180.
Ilauch.MfB.11.

II
(overf.) om kortvarig for-

elskelse olgn. Hans Kierlighed til hende var
ikkun en Blusild.y-SO. f -jord, en. [1}

jord henlagt til kirkelysenes vedligeholdelse.

Eeskr.'y1,1752. LovL.I.659.IV.656. jf. Min
Skr.*/4l851.

blnsom, adj. ['blu'smm, -iscom'] {ænyd.
d. s., afl. af n. blu; foræld, og poet; sj.)

(^blufærdig; bly. VSO. Marton.HB.22. 74.
blus-rod, adj. (nu 1. br. i rigsspr.) især

[4]: blussende rød (i ansigtet). Moth.B366.
VSO. hendes blusrøde Aiisigt.BlichIII.327.

MO. ThitJens.TS.93.

blusse, v. ['blusg, ogs. iblosa] -ede»

(ænyd. d. s.; af Blus)

56*
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1) brænde m. stærk og klar flamme.
Mall.SgH:.223. *Høit blussed' da mod Sky-
erne

I

Den Lue Tøå.Rahb.PoetF.I.193. *I

Natten blussed Faklerne lilaTe.Ing.DM.12.2.

PalM.n.17. Henved Kl. 10 saa man det
blusse stærkt mod Nord (fra et brændende
hus).Goldschm.VII.41. Ilden blussede i Ka-
minen.JPJacJ. 76. (fortællingen om en brand)
havde givet den lille Knægt Lyst til at se
det blusse.Po/."/7i907J.

j|
blusse af. 1. lo

(sj.) Jwlde op m. at brænde. Moth.B366. 2.

brænde op paa een gang. jf. (overf): mon
den blotte Fornuft i Udviklingen er i

Stand til Slægt efter Slægt at sætte Blomst
og blusse af i Kærlighedsgerninger.Troek
L.XIII.194.

II
blusse frem, (sj.) lue frem.

*Solen blusser hver en Morgen
|
I Østen

ivem.. Grundtv.Optr.il.169. || blusse op,
begynde at brænde livligt. Moth.B366. deiligt

blussede (juletræet) op under den store 20

BTyggeTk]eåel.HCAndT.321. "Alt fænger— blusser op paastanå. PalM.Poes.II.186.
overf., jf. 3.2: striden blussede op igen I

IJ
blusse ud, (nu 1. br.) brænde hastigt ud.

Moth.B336. MO.
2) lave blus; tænde ild; fyre (stærkt).

Seidelin.197. (djævelen) lader hver Nat blusse
under den store Svovlkjedel til Jer.Ing.
PO.1.178.

II
blusse af, afbrænde. Nogle

Børn „blussede" noget Halm af i Nær- 30

heden af et 'Rus.PoWU1907.1.
||

(1. br.)

ryge stærkt paa en cigar (saa at ilden ses),

(han havde) tændt en Cigar — nu og da
blussede han stærkt paa åen.Jørg.F.77.
Buchh.TJII.21.

II
(især dial.) brænde St.

Hansblus. Junge.329. Levin.
\\ ,1, afbrænde

signalblus. Levin. Fra Skibet blussedes og
affyredes Skud hele Natten, uden at Folk
kom til Steåe.Pol.^^/nl908.6. (damperen)
blussede . . efter Loås.smst.^^/9l909.5.

|| 40

blusse (for aal), (fisk.) fange adl ved
blus. Bredahl.VLl38. JakKnu.S.139. Feilb.

jf: Dette Fiskeri kaldes „at blusse Aal".
Frem.DN.121.

3) overf. anv. afl. 3.1) skinne m. luende
farve; gløde. Solen gik blussende ned.
FGuldb.(MO.). *Giften blusser giennem
Blomsten xøa.Oehl.A.Sl.

||
(især poet.) om

blomster: staa i frodig farvepragt. •Ro-
sen blusser alt i Danas Jiave. PMøll.1.96. 50

Winth.X.230. jf. HCAnd.VL139.\\ om men-
nesker; dels (især poet. om en kvinde): straale

i frodig ungdom og skønhed (især som part.
adj.). *Øresunds blussende Piger

|
Kryster

i
'eg ta\is.E%o.II.94. *Jeg vilde gyse, hvis
lun blussed (0: som en rose)

|
I freidig

Munterhed.OeR47.i 7. *En blussende Brud
I
I sin stærke Brudgoms Arm. T^^mf/i.J.i56.

*Bruden er blussende ung (0: purung).
SophClauss.D.158. (hendes) blussende og 60

svulmende Skønhed. Rimest.(Kbh.^^U1915).
jf.: See, saaledes flyve og glide Dagene,
mine bedste, blussende Ungdomsdage bort.
JICAnd.Breve.I.71. dels (ogs. i talespr.) om
ansigtsfarve: være stærkt rød; rødme (af
undseelse, feber, glæde, anstrengelse, nydelse

af vin osv.). *Neptunus . . blussede af
skam.Holb.Paars.l9. naar mand seer, at et

Fruentimer blusser i Ansigtet, siger mand
strax, at hun tar en Taar.sa.Bars.II.4. *et
Barn

|
Er sygt og blusser tørt i Feber-

hede. Oe/a.Lir.45. Schand.F.437. Mit Ansigt
blusser (Chr.VI: er skidetj af Graaå.Job.
16.16. Glæden . . bringer „Hjertet til at

banke" og driver Blodet til Hovedet, saa
at man „blusser af Glæde." OI?Zoc/i.Z).*J.

153. (næsen) blussede som den rødeste
Bonderose.ÆJmrwa Kraft. Sommer og Vinter.

(1893).144. jf: *Hendes Kinder blusse af

Sminkens RoseT.Bredahl.I.136. som part.
adj. blussende (jf. blussetj; *Med Be-
geistringens Ild

|
t den blussende Kind,

|

Stred Du for Sandhed og 'Ret.Hauvh.SD.
1.94. (de) paa Stole og i Sofaen henslængte
blussende IleTrer.8chand.SB.33. især som
adv. i udtr. blussende rød, i højeste gra

d

rød ell. rødmsnde. Ing.EF.VII.94. Schand.
0.1.74. 3.2) om begejstring, lidenskab; dels

(poet.): være optændt af, brænde af
begejstring, (jf.: jeg vil antænde en Ild
i dig , . den blussende (Chr.VI: heftige^
Lue skal ikke udslukkes. jBz.^0.4 7j. *Lad
os blusse af den Ild,

|
Du for Himlen tæn-

der. (Jrimdfv. SS. J. 6^5. *Se dem, du (0:

Dannebrog) har tilbage!
|
De blusse ved

dit Navn.Ing.RSE.II.189. *hvad hans Ung-
dom blussed for,

|
Det har . .

|
Begeistret,

i sin Manddom han fuldbragt. ffrtMc/j.DF.
1.84. dels i udtr. blusse op, gribes af
(pludselig, voldsom) begejstring ell. liden-
skab. *i Folk fra Hovedstaden

|
I blusse

mere hurtigt op end B\aar.IIrz.NG.333.
I Aaret 1822 blussede Goethe endnu en-
gang op i erotisk Lidenskab.Brawdes.6roe.
II.27L Schand.TF.II.332.
Blnssel, en. se Blusel.
biasset, adj. ['blusafj (af Blus; nu

1. br.") blussende rød (se blusse 3.i/ *(de

faar) Blusset Næse, røde Kinder.ilee«o.J,

177. Doktoren med hans røde blussede An-
sigt.Fich.D.42.

t Blnst, en. (fra ty. f blust, se Bioster;
sj.) d. s. s. Bioster l.i. som (resedaens) Blust
og Blade, saa simpelt, glimmerløst og be-
skedent er Jians JJåvortes.Baggcs.L.I.lSl.

t blu-talende, adj. [II] tilbageholdende,

genert i sin tale. VSO.
I. Bly, et. [bly.'] Høysg.AG.37. (f BH.

Moth.B 216). uden fit (æda. d. s. (AM.)
(ænyd. ogs. bli^, oldn. bly; formen bli

skyldes mnt. bli (ty. bleij; oprindelse uvis)

1) navn paa et grundstof (metal).
Kobberet, Jernet, Tinnet og Blyet.4Mos.
31.22. at legge vindver i bli (nu: indfatte

i bly; jf h\ymåtattet).Moth.B216. Endeel
tyvagtige Mennesker have bortstiaalet

Blyet af Kirkerne.Forordn.Viol725 (jf Kir-
"

' E:allager.266. Ing.EM.1.80.
\\ i

fat
keblyj. UaUager.266. ing.Ji^M.l.bU.Ui sam-
menligninger, dels m. henblik paa farven
(jf. blygraa olgn.): *Bølgerne, sorte som
Bly, sig

I

Vælte mod Stran.å.IIauch.SD.1.

75. *Regn og tunge Taager.hænger
|
over
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Tag og Taarn som Bly.Holstein.D.^47. dels

for at hetegne noget tungt: de sank som
Bly i de mægtige Vande.5itfos.i5J0. *De
sorte Lænker sank som Bly

|
I Daabens

Frelse-Vande.5rors.i44. Grundtv.SS.II.94.
*hans Fødder er tunge som Bly.Schand.
SD.58. Kaalund.335.

\\ (overf., især poet.)

om hvad der tynger stærkt; noget tyngende
ell. knugende. *Den bolde Yngling over-
rasket blev

1 1 sin Aarvaagenhed af Søvnens
Bly.Søtoft.KH.115. *Livets Bly paa hans
Vinger hængte.Rosenhoff.D.89. talem.:

have bly i saalerne olg7i., om noget, der
hindrer farten ; være hindret i sin bevægelse;

gaa langsomt og tungt. Sligt er kun Bly i

Saalerne.ifei&.Pros.IF.ii. jf.: *Det syntes
hende, Timerne

|
Bar Bly paa deres Fjed

(o: gik langsomt). Winth.X.255. Hun var
altid saa træt, som var der Bly i hendes
Ben.Bang.I.117. have bly i enden, (dagl.)

sætte sig tungt ell. have ondt ved at faa sig

rejst (jf. Arsbaldebly, se u. ArsbaldeJ.
É^oth.B216. e. alm. ff.: morgenstund har
guld i mund, men bly i enden (o: det er

svært at komme op om morgenen) \
Bergs.

PP.637. 2) (især poet. ell. spøg.) genstand
af bly, især om geværkugler ell. hagl.
(dyrene) fældes af Jægerens Bly.PAHeib.
US.131. Naar jeg . . siger: Det dræbende
Blye, saa forestiller jeg mig baade dets
Tyngde . . og dets ulykkelige Virkning.
Basth.GT.265. Vælg nu fornuftigt . . Sølv
eller Bly (o: døden ved et skud).Blich.I.110.

*Saa storme vi paany,
|
Trods Sabelhug og

Bly.ARecke.2O . || om blyplade (blyfolie). Det
tynde Blye, hvori Snustobak og The ind-
pakkes . . bliver strækket af de tyndeste
Blye-Fl3iåeT.IIallager.266.

\\ om tryksats.

(en avisartikel) kan volde saa meget kunst-
nerisk Hovedbrud, kan ride En som en
Mare, indtil den endelig staar i Blyet.
Nans.P.163. jf. : Historien nedskrives paa
Papirsstrimler, der ad pneumatiske Rør
lynsnart føres op i Trykkeriet for øje-

blikkelig at sættes og „gaa i Bly. "" Cavling.
A.I.102.

II. % Bly, subst. [bly'] {dannet af Bly-
hed i lighed m. Sky: Skyhed; poet.) blu;
bly hed. *Der en Blomst i Løvet sad,

|

Rødmende af Bly og T\igt.Beyer.LL.57.
IIL bly, adj. [blyH best. f og flt d. s.;

intk. og adv. d. s. (Levin. Kierk.L214. jf.
Mikkels.Sprogl.175), sj. -t ('„man (kan) vel
.. undert. høre: et blyt Barn."iefm. som
adv.:Biber.II.77. JPJac.I.104. Leop.PC.135).
{ænyd. d. s., fsv. bliugher; jf. H. blu) und-
selig; tilbageholdende. *Du, som af den
„liden Flok,"

|
Svag og bly og bange nok,

I
Gjorde Kæmper stærke. Grundtv.SS.1.624.

*Tolderen slog sig for sit Bryst,
|
Sorrig-

fuld, bly og tvivlraadig.smslJJJ.404. denne
Tanke var endnu saa bly, at den ikke
dristede sig til at træde klart frem. Wi«//i.
VIII.159. Min Fader var . . af en meget
blye Caracteer og troede . . mindre om
sine Evner, end de fortiente.Drewsen.S.18.

jf.Feilb. \\nu næsten kun om tilbagelioldenlied

over for fremmede af det andet køn, især
hos (unge) kvinder. *(kvinden skabtes) Til
med Blide | Bly at staa ved Mandens
Siåe.SalmHj.436.2. Hørn.Moral.I.80. *med
stigende Rødme blyt Pigen begyndte

|
San-

gen.Riber.II.77. Den sande Kierlighed er
stille og hly.Mynst.Betr.il.163. (han) var
meget bly og taus i Fruentimmerselskab.

10 Blich.I.XLix. *Du lukker bly dit Øie, —
I

Men Smilet ikke døer,
|
Skjøndt du blu-

færdig svinder
|
I Solens Straaleslør. TlP'mf^.

111.118. *(hun) sænker Øjet bly mod Jord.
Hostr.GE.21. (hun) følte sig i dette Øje-
blik som den unge, bly Bnid.Schand.IF,
183. ingen bleg lille Jomfru kan være
mere bly over sin Sjæl end åe.JPJac.II.
206. Jomfruen nikkede \Ayt.Leop.PC.135.
Bly-, i ssgr. ['bly-] de fleste til I. Bly 1

20 II df saadanne kan dannes en stor mængde,
hvoraf kun de vigtigste medtages ndf.; ude-
ladt er fx. Bly-bakke, -hagl, -knap, -kugle,
-plade, -plombe, -ring, -rør, -segl. -and,
en. \ (jy.) troldand, luligula cristata Leach,
(sort, m. metalglans). Kjærbøll.670.

I. Blyant ell. Bliant, et. (ænyd. bli-

ant (jf. mnt. bliant^, glda. bliald; fra oldfr.

bUalt, bliaut, opr. persisk; foræld.) en slags

kostbart silkestof. *Christian laa Liig, i

30 Guld og Bliant klæd.LThura.Poet.4. festlig

smykkede Riddere, klædte i Silke, Plys
eller Blyant.Ing.KÉ.II.217. (dronning Do-
rothea efterlod sig) følgende Bordtæpper:
to af Guldmor (gyldent „Bliant") . . et af
Sølvmor (Sølver-„Bliant"). TroelsL. 11.156,

jf. : *0g klæder Ridderrustning Dig saa
vel,

I
At saare nødig jeg seer Blyants-

kaaben
|
Udskiæmme åen.Bahb.Skuesp.

III.89.

40 II. Blyant, en, (sjældnere:) et (Hostr.
EF.I.5. Jørg.Liv.V.127. jf. Mikkels.Sprogl.

158. if. Levin især i Kbh.). ['blyian'cH (f
Bliant Holb.Skiemt.C5v. Oehl.NG.78). flt (i

bet. 2) -er. (vistnok (under paavirkning af
I. Blyant?^ afBlyexis, jf. sv. blyerts(panna),

jy. blyespen (Feilb.1.93) og f blias(pen)
(Moth.B219)) 1) mineral af kulstof; grc^fit.
Hallager.162. *I)a lyste først hans Hammer
I
Med blanke Bliants Skiær. Oehl.NG.78.

50 Støbejern bores altid tørt, fordi den i Jernet
indeholdte Blyant selv danner en Slags
SmøTelse.Haandv.221. Christ.Kemi.105. 2)
(forkortelse a/" Blyantspenj tegne- og skri-
veredskab bestaaende af en grafitstift, i

reglen beklædt m. træ. *Han seer sin Cha-
racteer, og strax med Bliant tegner

|
Alt

hvad mod hannem ev.Holb.Skiemt.CS^. Jeg
slængte Pennen bort og skrev med Blyant.

Bagges.L.I.214. VSO. (hnn) øvede sig i at

60 skrive med en blød Blyant. Sibb. II. 193.

han (havde) fuldstændig . .Blyanten i sin

Magt (o: var øvet i, dygtig til at tegne).

Holst.V.32. Vi har to Blyanter, vil De ikke
have det ene.Hostr.EF.1.5. Drachm.T.190.
en haard, en spids blyant

\
jeg holder ikke

af at skrive med blyant I

|| (overf.) om
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lignende redskaber, hvori stoffet ikke er gra-

fit, men oliekridt olgn. en rød (blaa) blyant !

Blyant(s)-, i ssgr. [iblyand(s)-, iblyan(s)-]

i reglen af IL Blyant 2 || Blyant- er den
sjældnere form, bruges ved siden af Bly-
ants- i ssgr. som Blyant-fabrik (OpfB.^VI.
485), -holder, -stift olgn.; jf. ogs. -pen.

-digel, en. [II.l] digel af ildfast ler

m. stærk iblanding af grafit. Værkt.47.

Haandv.290. -si*aa, adj. [II.l] BMøll.
DyL.III.179. -nolder, en. redskab til

anbringelse af løse grafitstifter (jf. -stift^.

Blyantsholder. D&H. Blyantholder. Dag
Nyh}^kl912.Till.l.sp.2. -pen, en.('tBriants-

Een: YSO. f Bliantpen: Holb.Tyb.1.8 f
lianspen: sa.Stu.I.ll). {jf. BUaspen. Moth.

B219, jy. blyespen, se. u. II. Blyant; nu
8j.) d. 8. s. II. Blyant 2. (han) kand udregne
baade med Griffel og Blianspen hvor mange
Draaber der er i Pebling Søen.Holb.Stu.Lll.
Falst.173. *Jeg her saa got som mundtlig
pludrer,

|
Ved Hielp kun af en Blyantpen.

Bagges.II.43. Oehl.C.132. HomoS.CMA.170.
OpfB.^VI.482. jf. Blyantspennefabri-
k a n t (Blyantsfabrikant). Min T.1903.B.240.
-spidser, en. redskab til at spidse blyanter

med. S&B. -stift, en. [II.l og 2] 1) løs

grafitstift, der anbringes i en holder. Bly-
antstift.Levm. 2) skriveredskab bestaaende

af grafitstift og holder. Drachm. UB. 213.

Blyantstiften . . kom i Bevægelse, han .

.

noterede uden OTphøT.Aakj.VB.168. -teg-
ning, en. 1) handlingen at tegne m. blyant.

2) biUede tegnet m. blyant, en Blyantsteg-
ning, der, indfattet i en simpel Ramme,
hang Y>3-^yseggen.BSchmidt.SS.211. Schand.
TFJ.213. -træ, et. træ, der bruges til be-

klædning af blyantsstifter, især 2( om (veddet

af) Juniperus virginiana. Warm.Frøpl.81.
MentzO.Pl.363.
BI;^-a8ke, en. (kern.) blanding af bly

og blyilte, der som et graat pulver samler sig

oven paa smeltet bly (jf. Aske 2.1^. VSO.
Christ.Kemi.146. -blik, et. 1) tyndt
udvalset bly; tynd blyplade (jf. I. Bly 2).

VareL. (1807). 1. 118. VareL.^ 91. 2) jærn-
blik, der ved neddypning i smeltet bly har
faaet et tyndt overtræk deraf. Sal.IIi.187.

-blomster, pi. (kern.) blyilte, der er

dannet ved forbrænding af bly ved meget
høj temperatur. Sal.III.187. -eddike, en.
(kern., med^ en blyilte opløst i vand (jf.
-vand;. VSO. Panum.78. Christ.Kemi.168.

-ekstrakt, en. (kem.,med.)d.s.s.-eådike.
Apot.(1791).26. Sal.III.188. -erts, en. {ef-

ter ty. bleierz, jf. u. I. Bly samt II. Bly-
ant; nu 1. br.) blyholdig erts; blymalm. Holb.
DNB. 42. EPont. Atlas. 1. 481. VareL.'' 96.

-farve, en. 1) farve, der ligner bly. Moth.
B217. baade Arrestantinder og Funktion-
Ærer (faar) efter kort Tids Forløb den
kendte blodfattige, blege Arrestfarve, Bly-
farven. Poi.^'/si 908. 4.sp. 6. 2) farvestof til-

beredt af bly. KLars.SA.78. -farvet, a^/.

som har blyets farve (jf. -graa^. Moth.B21 7.

Oehl.HrS.302. den tunge, blyfarvede Luft.

ThomLa.AH.345. BSchmidt.MD.21L -fat-
tet, part. adj. (1. br.) d. s. s. -indfattet.

Tops.IL551. BOls.DFM.3. -forgiftning,
en. (med.) „malersygdom," Saturnismus. Pa-
num.78. Christ.Kemi.147. -fældt, part. adj.

(1. br., jf. -indfældt; d. s. s. -indfattet, to
lave Fag Vinduer, med smaa, blyfældte
RnåeT.Drachm.BKM. sa.VT.339.
blyfærdig, adj. [blyifsr'di, sj. -ifæ'rdi]

10 {ænyd. d. s.; af III. bly; gldgs., jf. dog Feilb.)

tilbageholdende; blufærdig; bly. Thaar.
ES.60. Oehl.L.L283. de danske Damer .

.

synes de smukkeste, de blyfærdigste, jeg
har \i\enåt.HCAnd.n.217. Hun er . . fuld
af Livlighed og Sindsmunterhed . . og
dog saa blyfærdig.Leo;j.P6'.So. -hed, en.

(gldgs.) naar en Qvinde drukner udi Van-
det, vender end og det døde Legeme af

Blyfærdighed Ryggen op.Holb.Skiemt.E5r,

20 *Det var BlyfærcRghed, der bød mig tie.

Thaar.ES.61. *Det blanke Staal
|
Ei taaler

Dugg, jomfruelig Blyfærdighed
|
Ei Mæng-

dens Øie.0ehl.HY.185. Blyfærdigheden og
det Tækkelige hos den fattige Pige bandt
ham fastere.HCAnd.IL200.
Bly-glans, en. (mineral.) den almin-

deligste blymalm; svovlbly. EPont.Atlas.1.482.
jeg vil lægge dine Stene i Blyglands
(Chr.VI: karbunkel) og lægge din Grund-

30 voldmed Saphirer.£s.5l.ii. Uss.AlmGeol.l4.
-glas, et. 1) (fagl.) dels smeltet blyilte, dels

glas fremstillet ved smeltning af blyilte og
kiselsyre. vAph.Chym.I.560. VareL.(1807).
1.118. Christ.Kemi.128. 2) (mineral.) mine-
ral bestaaende af blysulfat; anglesit. Sal.^

III.484. -glætte, en. ogs. -glatte (Opf
B.UIL173), t -giede (VSO.), f -giet (vAph.
Chym.I.198). {ænyd. blyglid, sv. blyglete,
blyglitt; fra ty. bleiglatte (f glett, mnt.

40 giede); jf. -glød; kem., mineral.; 1. br.) d.

s. s. -ilte. vAph.Chym.L198. VareL? 96.

t -glad, en. d. s. s. -glætte (jf. Sølver-
glød;. Moth.B217. Funke.(1801).ni.422.
MO. -graa, adj. (jf. -farvet;. *bort fra

disse blygraae F']elde.Bødt.l37. *Naar bly-
graae Skyer skjule

|
Midsommers Himmel

maae.Winth.HF.256. fra en blygraa Him-
mel (styrtede) en tung Regn nea.ThomLa.
KH.123. *et blygraat Yand.Jørg.B.8. -gul-

50 sot, en. (medT) gullig hudfarve frenUcaldt

ved blyforgiftning. Panum.79. -gult, et.

1) t gul farve tilvirket af bly. Moth.B217.
vAph.Nath.T.406. VareL.(1807).L119. 2)

(mineral.) guldblymalm. SaUIII.484. -hat,
en. \) i egl. bet. *det er, som en Blyhat
der sad (under en rus),

\
Vægtig og tryk-

kende, smeddet om Fanden.Bagger.11.327.

2) {jf. nt. bliehot; jf. ogs. Hat; dagl, spøg.)

rus; især i udtr. som have, faa en blyhat

60 (paa) olgn., være, blive beruset. Kalder du nu
dinBegeistring en Rus .. en Blyhat.Ing.EF.
VII.76. nu maa De ikke blive bange naar
De seer mig med en Blyhat. Oyersfe.JJ.555.
*0g hvem der har en Blyhat faa't,

| har
nok for næste Dag.Ploug.1.26. Hostr.SD.I.
133. Gadeordb.'' tD -hed, en. [III] (Kalk.I.
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227). SorøSaml.III.171. min egen natur-

lige Blyhed gjorde mig det . . umuligt
først at begynde Samtalen. Winth.NDigtn.
240. *med den aandelige Blyheds List

|

han havde dulgt . .
|
sit Indres egentlige

Hélligdom.Schand.SI).!!. \\ nu især om kvin-

der (jf. III. bly slutn.). var det blot jom-
fruelig Blyhed, der . . gjorde hende kar-
rig paa Ylskovsord.JPJac.I.121. jeg kræ-
vede af en Kvinde Blyhed og Tilbage-
holdenheå.AndNx.DB.114. \ -hjerne, en.

om en tung og træg hjerne, den fødte Dos-
mer (bliver) aldrig én Newton, ligesom
Blyhiernen ved ingen Flid kan faae en
Ciceros lette høie Svmg.Basth.(Bahb.LB.
1.423). -holdig:, adj. Panum.78. -hel-
dig-hed, en. Da Tin fremstilles meget
rent, tyder Blyholdighed paa Forfalskning.
Wagn.Tehn.lO. -hvidt, et. (ænyd. d. s.,

efter ty. hleiweiss'Jf.Bleghviåt; fagl.) hvidt
stof fremstillet ved opløsning af bly, brugt

bl. a. til salver og især som farvestof. vAph.
Chym.I.199. Panum.78. VareL.^96. || ssgr.:

Blyhvidts-plaster, -salve ofl. -hytte,
en. {efter ty. bleihutte; bjergv.) værk, hvor
blyet udsmeltes af blymalmen. VSO. OpfB?
111.171. -ilte, et. (kern.) forbindelse af bly

og ilt; sølverglød (jf. -glætte^. OpfB.^Il.
336. Christ.Kemi.147. -indfattet, part.

adj. (om glas) indfattet i en tynd ramme af
bly (jf. -fattet;. Ing.KE.II. 78. Vinduer med
smaa bitte, blyindfattede 'RuåQV.Schand.F.
203. -indfældt, part. adj. (1. h\; jf.
-fældt; d. s. Drachm.VD.294. -jord, en.

(mineral.) blyholdig lerjord; ler blandet m.
cerussit. vAph.Nath.1.465. Sal.^1.927. -ka-
bel, et. isoleret elektr. ledning, der er

beskyttet ved et hylster af bly. Sal.^III.485.

-kalk, en. (kern.) d. s. s. -aske. VSO. S&B.
-kam, en. „En Kam af Bly, hvormed
man giør lyse Haar sorte eller blyfarvede".
VSO. e. br. -kammer, et. 1) aflangt rum
m. loft, vægge og gulv dannede af blyplader

(til svovlsyrefabrikation). OpfB.^III.174. Sal.

111.192. 2) (foræld.) i flt., om fængselsrum-
mcne under dogepaladsets blytag i Venedig
(ital. i Piombi di Venezia^. HCAnd.IV.
459. Bergs.PP.614. (regeringen) kvalte en-
hverFrihedsytringunderDogetagets bræn-
dende eller iskolde BlyksLmre.Schand.VV.
312. -kappe, en. ;^ beklædning af bly paa
projektil til svært skyts. Sal.III.192.'lk\nnkjf,
en. det var, ligesom der sad Blyklumper
under hendes Ben.ScJ^and.TF.1. 70. den Sag,
der laa som en Blyklump paa hans Sind.
sa.AE.191.

II
(overf.) tung, klodset person.

han er en ren blyklump
j
(især om en dan-

ser:) VSO. -klyds, et. ^ (foræld.) klyds
beklædt indvendig m. bly. Funch.MarO.II.
74. -kniv, en. (glarm.) redskab til brug
ved blyindfatning. VSO. OrdbS. -knse,
et. (sj.) „Passerbeen til at holde en Blyant".
Levin, -knsegt, en. (glarm.; foræld.) op-
rømmer. Hallager.182. OrdbS. -kolbe,
en. ^ en paa en jærnstang anbragt blyklump,
der overstryges m. smergel og bruges til po-

lering af geværløb. MilTekn0.31. -kolb-
ning, en. Jjjl (foræld.) smergling m. bly-

kolbe, smst. OrdbS. -kolik, en. (med.)
kolik fremkaldt ved blyforgiftning ; malerko-
lik. Tode.ST.IL80. Panum.79. -lamhed,
en. (med.) Sal.III.189. d. s. s. -lammel-
se, en. (med.) lamhed fremkaldt ved blyfor-

giftning. SaUIII.483. -lod, et. især: bly-

klump anbragt i enden af en snor i urværk
10 ell. i lodsnor, lodline olgn. Moth.B217.

det store Blylod løb lige ned til Gulvet,
Bum! og saa stod ogsaa Uhret stille.

nCAnd.VI.103. Herren stod paa en lodret
Muur, og han havde et Blylod (Chr.VI:
en bly-snor; i sin Haanå.Am. 7. 7. f-leben,
2)art. adj. fastsmeltet in. bly (fx. jærn i sten).

Moth.B217. VSO. MO. -malm, en. d s. s.

-erts. Moth.B217. OpfB.UII.172. -ma-
tros, en, om legetøj; i børnesangen: *Tin-

20 gelingelaterl
|
Tinsoldater 1 1 Blymatroser!

|

Bom, bom, homl Børnerim.IL4. -nyre,
en. (mineral.) antimonsurt blyilte i nyrefor-
mede masser. SaUIII.251. -okker, en.
d. 8. s. -ilte. F%mke.(1801).III.284. Sal.III.
192. -olie, en. tidligere betegnelse for forsk,

(tykkere) blyopløsninger. Moth.B217. vAph.
Chtjm.II.464. VSO. MO. -papir, et.

meget tyndt blyblik. Sal.III.187. -pil, en.

om Amors pil: Cupidos forgiftige Blye-
30 pnl.Suhm.II.206. den tunge Blypiil, som

Mjrthologien siger, at Amor sender mod
det Bryst, som han vil tillukke for Elskov.
Gylb.VIII.122. -plaster, et. (med.) pla-
ster bestaaende af fedt og blyilte ; sølvergløds-

plaster. VareL.'^97. f -ret, adj. [1.2] (efter

ty. bleirecht; yf. Blylod, -snor) fodret. Eilsch.

Term.21. sa.Font.270. Klipper med næ-
sten blyret nedstyrtende Bække.Bagges.
DV.IX.426. VSO. -rod, en. ^ plante af

40 slægten Plumbageæ (hvis saft fremkalder blæ-

rer paa huden og giver denne en blygraa
farve). Drejer. BotTerm. 266. -rok, en.

(glarm., foræld.) apparat til at trække vin-

duesbly med. Moth.B218. VSO. MO. -redt,
et. 1) t (mineral.) d. s. s. -jord. VSO. 2)

(fagl.) mønje. smst. D&R, -reg, en, (kern.)

giftige dampe, der fremkommer ved smeltning

af bly. VSO. Sal.III.193.

Blys, et. se Blus.

50 Bly-salt, et. (kem.). VSO. De opløse-
lige Blysalte ere meget giftige.OpfÉ.^III.
176. LandbO.1.332. -salve, en. (med.)
salve bestaaende af fedtstof m. blypræparater.

Sal?111.487. -sand, et. 1) (geol.) blygraat

kvartssand, der findes under lyngskjolden.

MO. Dalgas.Bn.1.36. Undergrunden var det
kolde, sureBlysand.4a/c/,75,67. Uss.Danm
Geol.n85. 2) f stødt blyglans. VSO. f-skam,
et, d. s. s. -glætte. Moth.B218. VSO. MO.

STior. Am.7.7(Chr.VI; se u. Blylod;. VSO.
60 t -snor, en._[1.2] snor m. blylod;^d

Vi;
MO.

C3 blysom, adj. ['bly-'scom, -|SODm']

{ænyd., glda. d. s., jf. blusom; ordet synes

genopt. (maaske efter sv. blygsam; i 19. aarh.

især poet.) tilbageholdende; beskeden;
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genert; wnåselig. *Jeg er en skrøbelig, en
blysom Qy\JxåQ.0ehl.A.31å. Yrsa spillede

selv Harpe, men var saa blysom, at hun
aldrig turde lade Nogen høre detsaMrS.
359. Snart ere (fortaler i bøger) dristige,

snart hlysomm.e.Kierk.V.S. || oftest om til-

bageholdenhed over for fremmede af det an-

det køn, især om (unge) kvinder (jf. III. bly^.

*Hun fulgte Guden trolig
|
Med blysomt

JomfTuh\ik.Oehl.(1844)J.92. *Landets bed-
ste Qvinde , .

|
Med blysomme Øine har

bønhørt mit Suk.Winth.VL223. *Tal mer
spagfærdigt ved mit Bord,

|
Hvor man-

gen agtbar Kvinde
|
Og blysom Mø er

inde! Re.cke.FJ.?9. hans blysomme, næsten
barnlige ^lsko\.EChristians. Hj. 434. hun
(holdt) blysomt-gemytlig fem, røde sprit-

tende Fingre op foran Ansigtet.Wied.Kna.
52. Hun var oprørt, — krænket ind i sin

inderste, blysomste ^\?eA.Pont.L.22. I| (overf.)

*Blysomt af Mulden Violen blidt ixera-

dukker.)Ørsf.JFJ.5. den blysomme Natviol
skjuler sig mellem det yppigt voxende
Græs.Scharling.N.l. Pont.M.25. jf. : *(skov-

duen) den blysomme F\igl.Blich.D.I.72.

O -ned, en. (ænyd. d.s.; 1. br.) *Hist man-
dig Viisdom bøiet,

|
Her qvindlig Blysom-

hed.Oehl.L.I.250. Blich.in.463. Breum.
FS.81.

f Bly-spat, en (mineral.) kalkagtig

krystal; cerussit. vAph.Nath.I.404. VSO.
MO. -stange, en. især (foræld.) stang m. bly

i begge ender, hvormed linedansere holder sig

i ligevægt. VSO. MO. jf. vAph.(l?64).
-steg, en. (bogtr.) lille blyklods, der an-
vendes, hvor der i satsen skal være en aaben
plads. Selmar.^15. Sal.III.193. -støber,
en. person, der støber blysager. vAph.(1759).
VSO. MO. -Slikker, et. (kern.) eddike-

stirt blyilte. VSO. det falske Smiil paa
hans Læber var sødt og giftigt som Bly-
sukker. Oehl.XXVIII. 79. Christ. Kemi. 168.
-STamp, en. (kem.) porøst bly udvundet

af uopløselige blysalte. Christians.Fys? 548.

t -svejf, en. „En stribet Blyglands".
VSO. f -svære, en. „Det Bly, som bru-
ges til at afdrive Guld eller Sølv", smst.

-sværte, en. (mineral.) jordagtig blanding

af cerussit og blyglans. SaU1.927. -sæbe,
en. d. s. s. -plaster. Sal.III.193. -sem, et.

(nu næppe br.) fladhovedet søm til paaspig-
ring af blyplader. Moth.B218. Harboe.MarO.
-tag, et. VSO. Ing.VS.1.39. paa Kalmar
Slot var kun „Kurtaarnet" kobbertakt, de
andre maatte nøjes med Blytag.TroelsL.
III.54. -træ, et. (kem.) trælignende kry-

stallisering af bly. AWHauch.(1799).184.
Christians.Fys.238. -trækker, en. (for-

æld.) 1) jjerson, der fabrikerer vinduesbly.

MO. 2) (glarm.) redskab til at trække vin-

duesbly med. vAph.(1764). jf. Feilb.IV.50.
CP -tnng, adj. tung som bly; meget tung.
JIrz.D.1.222. (han) vaagnede om Morgenen
med blytunge hemmeT.Bang.HS.87. jf.:
Luften laa tæt, blytung . . op imod Ru-
åeTne.Schand.TF.1.58.

|| især overf. Pram.

(MO.). *Træthed trykker
i

Mig blytung
mine Lemmer.Oe/iLC.^^7. en blytung Sa-
tire (o: som falder m. vægt). Heib.Pros.X.
114. enhver Pengesum jeg modtager til

min Understøttelse falder mig blytung paa
Q]ælen.HCA7id.Breve.I.17. -tækker, en.

haandværker, der lægger blytag, meener I,

at en Blyetækker er ikke . . saa god,
som en lompen Kandstøher.Holb.Bars.II.5.

io Bagges. DV. IX. 275. Kaalund. 80. Krak.
(19i6).1464. -vand, et. (med.) blyeddilte

fortyndet m. vand og noget vinaand. Apot.
(1791).26. (han) badede sin Næse med
B\yva.nd.Bergs.PS.II.174. -vinde, en,

(foræld.) d. s. s. -rok. MO. S&B. -vindne,
et. vindue m. blyindfattede ruder. Hallager.
183. *Fra lange Blyvindve en Straale iler

|

Til Alterets Crucifix.OeM.L.I.^i. jf.Feilb.

-vægt, en. 1) stor masse ell. tung genstand

ioaf Uy. Sach.5.8(Chr.VI: vægt af h\y).

Ij f blylod. vAph.(1759). || nu kun overf,

(især poet): *med Blyvægt Sjælens Vin-
ger

I

. . du i Støvet tvinger.Kaalund.VG.H.
Recke.DE.162. 2) f skaalvægt m. blylodder.

VSO. -v«erk, et 1) (bjergv.; 1. br.) bjerg-

værk, hvor der udgraves bly. Forordn.^ki750.
om der ere endnu nogle Portioner, at be-
komme i det fordeelagtige Blyværk der-
o'ape.Gram.Breve.127. VSO. 2) f arbejde af

30 bly. VSO. MO.
1. blæde, v. ['blæ'åa] (præs.:) blæer

(eller blæder kaal).IIøysg.AG.144. -ede.

(glda. d.s., oldn. ble5ja, o/Z. a/" Blad; især

dial, jf. Feilb.I.93.lV.50) plukke blade af;
afblade (især om kaal). Wing.Curt.164.
*Jeg hægede hans Lilier

|
Og blædede

hans Ksial.Winth.HF.26. \\ ordspr. man
skal blæde . . Kaalen og ej oprykke ham
med Roden (o: man skal ikke tage saa

40 meget, at der intet er til en anden gang).
Mau.4470. V^ f udtynde træer. VSO.'

U. blæde, v. ['blæSa] (f blæe. Moth.
B257. VSO. MO. S&B.). -ede. (jf. nt.

bleten, eng. bleat, ty. dial. blåhen, mht.

blæjen, blægen, blæn; jf. blade 1.4; sj.,

ikke jæg.) blade; om hjortens stemme ell.

om efterligning heraf: Moth.B257. VSO. I|

nu kun om raaens ell. hindens stemme ell.

om efterligning heraf: tal til disse Hinde-
50 øren, maa hænde at Svaret da bliver en

blidelig Blæden.GjeLZH.i 7. han (begyndte)

at kurre som en Skovdue og at blæde
som en B,aa.Stuck.III.460.

Blæd-kaal, en. (a/" I. blæde; nunæp^e
br.) de nederste blade, som pilles af (nylig

plantet) grønkaal. VSO. MO.
Blæk, et. [blæ^] Høvsg.AQ.37. uden flt.

(æda. d. s. (Harp.Kr.9); (ænyd. ogs. blik; jf.

Feilb.), oldn. blek; fra oeng. hlæc^sort, blæk

60 (eng. blackj) \) farvet, som oftest sort vædske
til at skrive med. DL.2—22—8. I ere vort
Brev, indskrevet . . ikke med Blæk, men
med den levende Guds kand.2Cor.3.3.

Kand man og forskrive sig til Fanden med
h\ek?Holb.Hex.V.I. *Kun Skade

|
For

Blæk og Pen, og for de skiønne rene
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Blade (o: at det bruges af en fusker).Ew.

IY.97(jf. Arlauå.168). *Den Malurt, den
Malurt, som kommer i Blæk, | Maae giøre
den Lærde saa stridbar og kiæk.£aA6.
PoetF.1.113. hvad der flød, saae ikke ud
som Vand, men som rødt Blsek.Grundtv.
Saxo.II.48. *Da svenske Carl fra Fredriks
By

I

I Dødningskjorten maatte fly . .
|

Da skrev han (o: studenten) ej Latin med

har skrevet! Han er blækket om Fingrene.
Oehl.PSkr.I.118. Drachm.DD.28.

|| f blæk-
ke op, trække (en linie) op med blæk. VSO.
BlæK-kirtel, en. [2] (zool.) kirtel (kos
blæksprutten), der udskiller farvevædske. Sal.
III.198. t -klak, en. d.s.s. -klat. Moth.
B215. PAHeib.VS.282. VSO. MO. -klat,
en. (jf. -klak^ (lille) klat af spildt blæk
(især paa papir). Hrz.IX.?. alle Skri-

Blæk;
|
Paa Dansk han skrev med røde lo verne vrinskede og sloge en Blækklat

Træk
|

Sit Navn (o: indlagde sig berøm
melse i kampen).PMøll.1.38. *en Ven, en
kjæk,

I
Som med mig vil blande

|
Blod

og ikke Blæk (o: vise sit venskab i hand-
ling, ikke blot i (tale og) skrift).PalM.'VIII.
160. *I Havet hist det sorte

|
han va-

skede sin Skjorte, | saa blev den som
Blæk (o: sort). Kostr.FQ.16sc. *ensomme
Skovmoser, sorte som 'BIdsik.Kaalund.SSI

paa Gn\wet.HCAnd.yi.254. Drachm.F.IL
83. -lineal, en. lineal til at trække blæk-
linier efter. AKohl.MP.II.46. -pen, en.
(nu sj.) blækstift. Jeg skriver med Blæk-
pen . . den har man altid hos sig.Bang.
SG.81. -plet, en. Søi/s^.S'.^ojf. blækpletter
paa tøj er vanskelige at fjerne

\ -pmver,
et. pulver, hvoraf der kan laves blæk. Moth.
B21o. YareL?98. -skrin, et. (foræld.)

HSeedorf.DD.109. || sympatetisk blæk, 20 æs/ce m. blækhus og skriveredskaber. Moth.
farveløs vædske, hvis skrift først bliver synlig

ved opvarmning ell. ved behandling m. kemika-
lier. SaUIV.490. 2) (overf.) vædske, hvor-

med blæksprutten plumrer vandet. Sal.111.

198. Blæk-, i ssgr.; især af Blæk 1.

-agtig, adj. (jf. -agtig 2.a). Vitrioljorde
give en blækagtig Smag.Schytte.IR.ll.96.
en blækagtig farve

j -beholder, en.

især om rummet til blækket i en fyldepen.

B216. *Din (0: poetens) Geist og Blek-
skrin ham væmodelig begræder,

|
Skiønt

du som Arving dig usigeligen glæder.i^'r
Horn.PM.44. jf. Feilb. -smerer, en.
haanlig betegnelse for en forfatter, en skriver

og overhovedet enhver, der omgaas meget
med pen og blæk (jf. -sprutte 2). Blæk-
smørere, som vi til daglig Brug kaldtes i

det gamle Kancelli. G»"Mnd[fø.Dansfc.JJ. 74.
blækbeholderen er tom

|
-fisk, en. 1) >f 30 lad os ikke mere tænke paa den forban

(jy.) sort vels, Raniceps raninus. Feilb.lY.50
2) t blæksprutte. Moth.B215. vAph.Nath.1.373
(se u. -spruttej. MO. den colossale Blækfisk
(Omchothe\itis).StBille.Gal.I.45. -hat, en.

S( svampeart, hvis spirer udskiller en blæk-

agtig vædske, Coprinus Pers. Rostr.Flora.
11.143. IRaunkiær.ID.104. -helt, en.
(tron.; sj.) pennehelt. PAHeib.Sk.II.304.
-horn, et. (foræld, ell. gldgs.) blækhus

dede Blæksmører, den Stileretter (o: om
en lærer).Heib.Poet.YI.76. -smoreri, et.

(foragt.) arbejde m.pen og blæk (jf. -smørery.
jeg har haft mere Anlæg for Landbruget
end for Blæksmøreriet.JEZ)'emme<.i9i.9.87.
sp.2. -sort, adj. Over Issen laa et tyndt,
blæksort Haar, der saae ud, som om det
var malet paa åen.Pont.BH.35. -sprntte,
en. 1) (zool.) bløddyr (af slægten Cepha-

(opr. dannet af et horn). (Kalk.I.219.Y.106). 40 lopoda, Cuvier), der afsondrer en sort væd-
vi lærde Folk . . forsvarer hvad vi engang
har sagt til den yderste Draabe af vor
Bleckhovn.Holb.Er.III.6. *hvis han først

Smagen paa Viin kunde faae,
|
Han holdt

sig til den, og lod Blækhornet st&ae.Rahb.
PoetF.I.113. *Tanker, som en Pen

|
Har

af et Blekhorn henslængt paa Papiret.
Bagges.1.227. *En, som tidt har Ordet
førtpaa Prent,

|
Og endnu daglig ved

ske. Til Bleksprutens Slegt henhører som
et Species den hos Bomare kaldte Calmar
Blekfisk paa latin Lo]igo.vAph.Nath.I.373.
YSO. Lutken.Dyr.527. 2) (overf., sj.) blæk-

smører, han havde for meget Liv i sig
til at være Bogorm eller Blæksprutte.
Hostr.FG.6sc. jf. Blæksprutten (titel paa
en spøgefuld aarsrevu, 1889 ff.). -stift,
en. skrivestift af presset blækpulver ell. af

sit Blækhorn støTiner.PalM.YI.285. endog ^grafit m. tilsætning af blækfarve. Hostr.TJS.
en from Mand (o: Luther) har trot at se
Djævlen lyslevende for sig og kastet Blæk-
hornet efter ham. GoZdscAw.I F.68, Drachm.
F.II.275. TroelsL.YIII.52. -hus, et. be-

holder (i alm. m. laag), hvori man har det
blæk, man skriver med. Ew.YIII.72. Schand.
SD.9.jf. : (der) blandedes . . allerede ny Gift
mod ham i Bernis Blækhus.Jo^Daw.^)S.
25. blække, v. ['blæga] -ede. (jf. sv.

III.14. YareL.^96. -suger, en. et med
trækpapir beklædt redskab til at trykke vaad
skrift af med. Haandv.139. Pol.''hol916.6.

-sæk, en. [2] (zool.) d. s. s. -kirtel. BMøll.
DyL.III.302. -tegning:, en. (sj.) penne-
tegning, paa Væggene hang nogle Blæk-
tegninger og Studier.JFJe« s.JM.iO^.-træ,
et. ^ tropisk trævækst (Anacardium occiden-

tale L.), der indeholder en sort saft, der kan
blacka; a/" Blæk) tiismøre m. blæk (især 60 bruges som blæk. Aller.Y.650. -viske'
under skrivning). (De) synes mig nu at have
blækket Deres Fingre nok til.HCAnd.YII.
290. ORung.P.202. \\ især part. blækket som
adj.: besmurt m. blæk; fuld af blæk. som
han var en lærd Mand, (var) hans Fingre
gierne . . h\ék'kede.Holbmiemt.E5^. Herren

læder, et. viskelæder, der kan fjerne blæk-

skrift. Legeb.II.95.

Blænd-, i ssgr. ['blæn-] -dor, en. {for

Blinddør efter III. blænde 4) skjult dør.

Oehl.(1841).YILl79 (se u. Blinidør i).

Etlar.GH.II.162.

Rentrykt ^»/a 1920 57



Blænde BIsendværk 900

I. Blænde, en. se Blende.
II. blænde, v. ['blæna] -ede ell. -te.

vbs. -mg (s. d.). {ænyd. d. s., fsv. blånda, no.

dial. blenda, sideform til blande; mi kun
dial.) blande. *Før Floden over Jorden
stod,

I

Før Tunger bleve blændte.J?eew&.
11.40. *Jeg dette (o: det latinske sprog)

uden Tvifl med Getisk ogsaa blænder.
Falst.Ovid.126. man maae forstaae denne
Regel . . om Ting af samme slags, thi

blændes Ting sammen udaf adskillige
slags, er det noget avidet.Kraft.(ESelsk
Skr.III.2Sl). „Høres ikke sielden i dag-
lig Tale".F-SC>. Feilb.1.85. Esp.29.

III. blænde, v. ['blæna] -ede ell. (sj.)

-te (PalM.VII.60). vbs. (sj.) -else (Hrz.X.
373) ell. -ing (s. d.). (fra ty. blenden; besl.

m. blind; jf. Blende)
1) (nu i. br.) berøve synet; blinde.

•Skiøndt blændet var hans Syn, lys var
hans Siæ\.Oehl.(1844).XV.16. kong Magnus
. . sattes blendet og lemlæstet i kloster,

ADJørg.I.407.
2) sløve ell. forvirre synet (især ved

st-ærkt lys). *Stirrende kan Øiet dølge
i

Taaren, som det blendes ved.Ew.V.96. (de)

blændede Fiskene med deres B\{is.Birch.

1.165. *0, jeg har stormet, som en starblind
Ugle,

I

Der flagrer kun i Mulm, hvem Da-
gen blænder (Oehl.HS.(1815).57: blinder;.
Oehl.VI.193. *I)et store Lys paa Livets Him-
mel blaa,

I

Som straaler soleklart, men
ikke h\?enåQv.Grundtv.PS.yi.245. *Stærkt
blænder mig den store Lampe | Med
skarpe B\a^&.Winth.Lyr.l61. *Svimlens
Taage hendes Øie blendte.Pa7ilf.Fi7.60.
(de skulde) passe Vagten . . op og blænde
Betjentene ved at slynge dem et Kræm-
merhus med Peber i Øinene.ORung.T.118.

II
part. blændende som adj. ell. adv.:

stærkt skinnende; straalende. blen-
dende gule eller ildfarvede Shawler.flC
And.IX.262. af Udseende som blændende
Krystal (Ghr.VI afvig.).Ez.l.22. Idet han
passerede hende forbi, hviskede han: „De
er blændende smuk."I>mcAm.rj 68, Aakj.
VF.194.

3) (overf.) berøve roligt syn og om-
dømme; gøre overvældende indtryk
paa; ogs.: skuffe ved falsk skin. *Lyk-
Kens største Glands formaaede ei at blende
I
Din SiælEw.Skr.III.279. *Naar Falsk-

hed borger Engledragt
| Og blende vil

vort &ie.Ing.BSE.VIL109. *Sødt kan to
Elskendes Billed os hlende.PalM.II.216.
Hendes Dragt! — Anna følte sig ligefrem
blændet, da Frøken Rebekka lagde sit

Overstyiike.JakKnu.G.259. denne bog er
skrevet med en blændende kunst i han
lader sig let blænde af alt nyt

i

4) (om lyskilder, lysaabninger olgn.) til-

dække (helt ell. delvis); gøre uigennem-
sigtig; afblænde (jf. blind 8^, Begge
Dørene ud til Haven (o : i en havestue) vare
hlenåeåe.Bergs.QF.U.142. JPJac.II.348.
Vinduerne (blev) blændede, saa at der

ikke var andet synligt end et Krucifix.
Jørg.ER.180. jf.: Der var . . Sjælemesse,
Rummet var blændet med sort Flor,J5an^,
HS.52.

||
ogs. om dør (uden ruder) olgn.:

sætte (mtdletiidig) ud af brug ved overtapet-
sering, tilmuring olgn. (jf. IL Blænding 2).
OBung.P.286. for at faa plads til møblerne
maatte de blænde en dør \jf. : blænde Porte,
Døre, lukke dem halvt til, paa Klem, skyde

10 en Skaade for, saaledes at de dog ikke
ere tæt lukkede. Ved Ildebrande blendes
Portene, (Militairsprog ?).Levm, || om lyg-

ter: tildække, saa at lyset ikke ses. sejle med
blændede hantenxer.Scheller.MarO.

\\
(om

glas) gøre mat. En meget tæt Frosttaage
rugede over Byen, Vinduesglassene , .

vare mælkehvide, som vare de blændede,
Schand.AE.134.

|| (om fotografiapparater)
blænde ell. blænde af (jf. aiblændej.

20 inden Døre maa man blænde sit Apparat
stærkt af, o: bruge meget lUle Blænder,
Hjem,met.l906.327.sp.3.

Blænder, en. flt. -e. (af III. blænde
4; fagl.) dels: gennemhullet plade, som
sættes paa tværs i kikkerter og mikroskoper
for at udelukke skadelige lysstraaler,
dels: indretning paa et fotografiapparat,
der regulerer lysvirkningen ved at gøre
aabningen større ell. mindre. Stochholm.Foto.

30 11. Hjemmet.l906..327.sp.l. SaUIII.493.
Blænde-værk, et. se Blændværk.
Blænd-g^las, et. (af III. blænde 4;
fagl) mørkfarvet glas, der sættes foran oku-
laret i en kikkert ved iagttagelse af solen.

SaVIII.493.
1. 1 Blænding, en, flt. -er. (egl. vbs. til

II. blænde) afkom af individer af forsk,

racer ell. arter; bastard. *den forsultne
Blænding (o: køter) . .

|
Kyser Livet af

40 en Tigger.Lous.Pope.SO. Han er hverken
en Europæer elier Neger; han er en Blæn-
ding. Et Muulæsel er en Blænding. F50.

II. Blændins, en. flt. (især i bet. 2)
-er. vbs. til III. blænde. 1) abstr.; til III.

blænde 2: VoHHj.IIl.118. 2) (fagl.) konkr.
(til III. blænde 4). 2.1) d. s. s. 1. Blinding 3.

Nischerne . . ere oprindelige Vinduer, som
kun ved en Blænding ere tilmurede. Wors.
(Trap.^II.409). Gnudtzm.Husb.70.74. 2.2)

50 (jf. ty. blendung; d. s. s. Blænder. Sal?IIl.
493. 2.3) kartonramme til fotografier olgn.

IIaandgem.415. 3) f Ja< blendering (i). Mil
Conv.1.552.
Blænd-kardning;, en, fa/* II. blænde;

dial.) en foreløbig behandling af ulden før
den egl. kardning. PBMøll.SS.54. -klap,
en. (af III. blænde 4) ^ sortmalet dæksel

til at sætte foran lysglas ell. skylighter for
at holde lyset tilbage. TeknMarO. -lygte,

60 en. se Blindlygte, -ramme, en. se Blind-
ramme, -sten, en. (ogs. Blindsten. Sal.

XII.1129). (efter ty. blendstein; mur.) mur-
sten (i reglen hul og fremstillet m. særlig

omhu), som man bruger til beklædning af
en mur for at give denne en glat yderflade

;

skalmuringssten. Grnudtzm.Eusb.l6. -værk.
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et. ^f Blændeværk. Thaar.(Rahb.Tilsk.l791.

76). VSO.) ilt (nu 1. hr.) d. s. (Bahb. Sand-
8ig.II.531. Mynst.Betr.II.327. Winth.X.280.
Letterst.tidskr.1917.550). (fra ty. blendwerk;

jf. III. blænde 3; sml. BUnd(e)værk) 1)

øjenforblindelse; sansebedrag; gøgle-
billede; bedrag. vAph.(1759). Hvad seer
jeg? — Zeide! . . o nei! det er ikke hende

!

— et BlendivæTk.BAHeib.Sk.1.318. *To-
gange haver du daaret mig

| Med Blænd-
værk og Beårag.Oehl.Bean.(1849).65. *Det
kan jeg ikke troe paa, det er Blændværk.
Hrz.KBD.18. *Thi Kamp Dig venter,
heed og haard,

|
Med tusind Blændværk,

tusind Smerter. Winth.X.380. *denne Glands
I
(er) ej noget virkeligt, men blot et Blænd-

værk
I

til dem at daare, som kun hylde
S\imnet.Hostr.SpT.I.8. Brandes.X.303. Slet-

hedens Blendværk (Chr.VI: ondskabs for-

tryllelsej fordunkler det Skiønne.Visd.4.
12. Lykkens B\?&nåv?eixk.EBrand (bogtitel.

1898). II
optisk blændværk ('wM ; optisk be-

dragj. Birckner.Tr.l80. 2) f ;8i d.s.s. Blen-
dering 1. MilConv.1.552. \ Blændvær-
ker, en. person, der øver blændværk;
taskenspiller. Ingen ønsker i sine Med-
borgeres Øjne at staa som . . en Rumler,
Blændværker og Jean de France.flørMo.
JII.164.
Blæne, en. se Blegn.
blænke, v. ['blæi^^a] -ede. (wo. blenkja

(blinka, blekkja, blika), gøre blank, mærke
træer, sv. dial. blakka fbleka ofl.), d. s., mht.
bienken, gøre blank; grundbet.: faa til at

blinke, gøre blank; jf. Blænker) 1) (forst.)

mærke træer til fældning. Sal.III.135.

2) (dial.) blinke. *Lad fare al den Blinken
og den Blænken!

|
Spring paa din Fjende

kæk med \jø\emoå.wundtv.PS.VII.46. jf.
Esp.29. Blænker, en. ['blæri^ar] flt.

-e. {fra ty. blanker fplånk(l)erj, af mnt.
blenlken (ty. plankeln^, bevæge sig hid og
did; besl. m. blinke; .7/". blænke 2, 1. Blinker)
^ soldat hørende til en mindre afdeling,

der udsendes for at optræde i spredt orden
udenfor en hovedstyrke; patrouillesoldat;
tirailleur. MilTeknO. en fjendtlig Co-
lonne, der rykker frem med Blænkerne
foran og Patrouiller ud til Siderne.-Bo^aw.
1.46. medens Blænkerne afsøgende gik
igennem den tynde Skovstrimmel.Eis^.#T.
78. Det er altid glædeligt at være med
blandt dem, som er foran — at være blandt
Blænkerne i en llæT.MPont.SK.12. Blæn-
ker-tægtning^, en.^ Rolst.III.53. -kæ-
de, en. ii MilTeknO. (overf:) Schand.SD.
155. -rode, en. ^ to blænkere, der optræ-
der sammen. MilTeknO. blænkre, v.

rblæiiara] -ede. (fra ty. blånkern, jf. Blæn-
ier; foræld.) ^ fægte i aabne rækker.
MilConv.1.553.
Blær, en, et. [blæ-V] {glda. blær, vind-

stød, kamp, larm, snak, oldn. blær, vindstød;
besl. m. blæse; jf. ænyd. blår, eng. blare,
bræge, skraale, mht. blar(r)en; foræld., sj.)

1) larm; staahej; ogs.: ufred; kamp.

•Sammen da sanktes den Høgehær . .
|
„Vi

vil os til Lunden
| og gøre den Ørn et

Blær.'*DFU.nr.31.8. *Saa megen Blær be-
høves ey.8chandrup.B3 (jf.N4). *(de) frygte
Blær og FeTlementBahb.Synt.288. 2) tom
snak; mundsvejr. Had— og Skadefryd! det
er det, der holder Liv i Kludene. Kjærlig-
hed — det er bare noget BlærlEChristians.
MH.147.

10 I. Blære, en. ['blæ'ra] ftt. -r ell.(sj.)

d. s. (Suhm.II.78). {æda. blæthræ (Harp.
M.76) ell. blæthær (smst.68), sv. bladdra,
oeng. blædre, sideform til oldn. blaåra, ty.

blatter; af sa. rod som blæse, jf. ty. blase (se

Blase^, jy. blæse (MDL. Feilb.), sv. blåsa)
\)lille kugle, der dammes af opstigende luft
i vædsker; luftkugle omgivet af en tynd væd-
skehinde; boble. VSO. Mette Billed .. bri-
ster, som man seer en Blære,

| Naar Vandet
20 hører OTp.GKMolb.Dante.II.120. (billedl.:)*en

Draabe pusted op hun til en Blære.-Drac^w.
DJ.I.19.

II
om luftfyldt ujævnhed i paastrøget

(olie)farve, lim olgn. Schand.TF.1.205. || om
utætheder i faste legemer (især i støbt metal),

fremkaldt af luftblærer (jf. Blærehul, -rum,
-Staal, blæret 1). Sal.III.199. isen er fuld
af blærer

j 2) vædskefyldt (ell. luftfyldt)
udposning af huden; vable; blegn. VSO.
At trække Blærer i Huden.MO. Sal.IX.76.

30 1]
om lign. dannelse paa (dyr ell.) planter

(jf. Blæretang ofl.). Suhm.II.66. Blæren
(ampulla. vesicula) et omdannet bladagtigt
Organ, der er fyldt med Luft, hos nogle
Vandplanter.I)re/er.5o<2'erm.i58, 3) æg- ell.

kugleformet (i atm. vædskefyldt) beholder
m. tynd organisk hinde i et menneskes
ell. dyrs legeme. 3.1) ofte er (bændelormen
som tinte) en vædskefyldt Blære, forsynet
snart med eet, snart med mange Hoveder.

AaSaVIII.383. (jf. Blærebændelorm;. 3.2)

(anat.) organ til foreløbig opbevaring af
udsondringer. Galden ligger indsluttet
i en Blære. 7S0. 8al.III.199. || især om
urinblæren. Buchiv.JS.(1725).66. I Nyrer-
ne bliver Urinen skilt fra Blodet og ført

tU Blæren. Hallager. 7. Panum.616. \\ om
urinblæren af husdyr anvendt til forsk,

brug. en Leerpotte, hvis Aabning skjultes
med en Blære, fast og stramt som et

50 Trommeskinå.Etlar.SB.146. \\ som stofbeteg-

nelse (jf. Blæreskindj. Bruges Blære til

Overbinding (af syltetøj), maa den først

udtrækkes godt i flere Hold koldt Vand.
FrkJ.Sylteb.97. en tobakspung af blære

j

II
oppustet (svine)blære (brugt fx. til at bære

oppe ved svømning, som svømmesele). MO.
ofte i sammenligninger for at betegne noget

tomt, noget der i sig selv intet er (jf. bet. é)

:

det (er) ligesom naar der gaaer Hull paa
M en Blære.Holb.DH.IIl.a4v. *Alt, som besid-

der et hyklet Skin,
]
Og er, lig en Blære,

fyldt med Ymå.Heib.Poet.VIII.187. 3.3)

udposning fra spiserøret hos fisk, se Svøm-
meblære. 4) (især dagl.; jf. II. blære 2)
overf.: opblæst, indbildsk person. Hrz.D.
III.114; *(han) gjør Affærer | med kloge

57«



803 blære blæse 904

Ho'der og med tomme B\æTer.Ploug.II.94.

han ansaa mig for en stor Blære.jBo^'a«.

IIJ.12. *mangen vigtig Blære, |
mange

sløve ^olåQxisXeT.MylErichJs.llO. jf. : *(væk-
kelsen) puster Vind i hver folkelig Blære.
Ploug.iI.234. *hvad vi læste, har vi slet

fordøjet;
|

paa Stumperne har vi til Blæ-
rer blæst

I
os 0T^.Drachm.GG.152. II.

bl«ere, v. ['blæ'ra] -ede. vhs. jf. Blæreri.

(afl. Blære) 1) danne blærer; pose ud;
boble. Skyer, der bulner og blærer som
Tøj, der er lagt i Blød.Blawn.Sk.85. Grø-
den . . blærede saa fedt i Gryden.JFJens.
NH.88. sa.Br.l34. || blære sig pp, fyldes

m. blærer (ved gæring, opvarmning olgn.).

Elskov det er en Gæring udi Blodet: det
trænger og blærer sig op.JPJac.I.lll.
(bagende kul) blive bløde ved Opvarmning,
blære sig op og bage sammeii.Sal.VII.522.

2) (til I. Blære 4; dagl.) refiigøre sig vigtig;
være opblæst. Oehl.Er.I.lOl. det nydelige
Shawl, hun gik og blærede sig med.Blich.
IV.361. *De maa ei saa høflig være . .

|

Nei, man maa sig altid blære,
|
Naar blot

rig man er.Oversk.I.?l. *han er en højlærd
En,

I
der blærer sig og kryer sig.Hostr.

FG.lSsc. Ingen skulde se ham blære sig

af sin hy'kke.Pmit.F.II.109. (jeg) har ladet
mig fortælle, at Du blærer Dig med ved
egen Hjælp at kunne klare J)ig.Nans.FB.
170. Blære-, i ssgr.; til 1. Blære || ude-
ladt er mange anat. og med. ord, der beteg-

ner urinblærens bygning ell. sygdomme, fx.
Blære-betændelse, -grus, -hals, -kræft,

sten, -streng, -svulst osv. -bille, en. [1.2]

7. br.) spansk flue, Lytta vesicatoria. Vare
' '713. -bnisk, en. [1.3] ^ d. s. s. -træ.

VareL.^98. -bæger, en. [1.3] % jødekir-

sebær (hvis bæger har form som en blære),

Physalis Alkekengi L. Warm.Frøpl.379.
-bælg, en. [1.3] (i -bælle. Funke.(1801).
11.181). 2( d. s. s. -træ. LandmB.111.201.
-bsendelorm, en. [I.3.i] (zool) bændel-
orm, hvis larve er en blæreorm. Panum.354.
-fedt, et. [1.3.2] fedt, der bringes i handelen
fyldt paa en svineblære. Gravl. Øen. 137.
-rod, en. [1.2] (zool.) i flt. om insekter (m.
blæreformede sugeskiver paa fødderne) af
gruppen Physopoda. Lutken.Dyr.432. Landb
0.1.333. -grent, subst. [1.3.2] Y grønt
farvestof, der gaar i handelen indtørret i

svineblærer. VareL.^98. -hul, et. [1.1] (især
geol.) hulhed i faste legemer dannet af en
luftblære (jf. -rum). GForchh.DG.22. Af
Lava har jeg (ved Agger) fundet en aske-
graa med større B\ddreh\3ilÅQT.Andres.Klitf.

37. f-nod, en. [1.3] 2( Staphylea pinnata L.
Funke. (1801). II. 183. Varet. (180 7). 1.125.
KjærbøllJ'B.427. -orm, en. [I.S.i] (zool.)

tinte af visse bændelorme (se u. 1. Blære
8.1; j/. Blærebændelorm;. VSO. Panum.356.
LandbO.1.459. -plaster, et. [1.2] spansk-
flueplaster. Sal.III.203. Blæreri, et. flt.

(1. br.) -er. {vbs. til II. blære (sig) 2;
dagl.) (alt) lige fra Tak-Adresser og de
odieuse Critiquer over Embeds Besættel-

2:

ser . . er ikke andet end hvad man med
et godt kjøbenhavnsk Ord kalder Blære-
TieT.Erz.ST.227. ingen Blærerier med
hvad Du har seet her i Byen.HFEw.VK.
1.210. Pol.*/8l913.2. -rod, en. [1.2] 2e
vandplante (uden rødder) m. blærer paa de
i vandet nedsænkede blade (til at fange
smaa vanddyr med); Utricularia vulgaris L.
Bostr.Flora.L302. „Kig bare væk," svarede

10 Blomsten. „Jeg hedder Blærerod," Ci,'?(?,Æ.

V11.30. -rosen, en. [1.2] (med.) rosen,

hvorved der dannes store, vandfyldte blærer;
vandrosen. Panum.71.79. -rnde, en. [1.3.2]

(foræld.) rude dannet af udspændt svineblære.

hans Øine . . vare matte og dunkle som
Blæreruderne i Fattigmands Leerhytte.
Lng.VSL.141. -rnm, et. [1.1] (geol.) d. s. s.

-hul. Uss.AlmGeol.62. -skind, et. [1.3.2]

hinden af en svineblære. Ruderne vare
20 af Horn eUer BlæTeskmd.HCAnd.VI.314.

Feilb. jf.: en Ekstrapris af den røde Blaé-
reskindspun g.Pont.F.I.144. -smselde,
en. [1.3] 3( plante af nellikefamilien (ni.oppu-
siet, blæreformet bæger), Silene inflata Sm.
Bostr.Flora.I.129. Schand.BS.lU. -snegl,
en. [1.3] (zool.) snegl, hvis skal er stærkt op-
pustet som en blære (Bulla ofl.). Sal.IIL203.
-snekke, en. [1.3] (zool.) d. s. Aller.1.419.

D&H. -Staal, et. [1.1] (fagl.) raastaal m.
30 blæret overflade. Wagn.Tekn.393. -»ygAom,

en.[I.3.2] (med.)cystopathia. OLBang.Haandb.
iTherapi.(1852).397. -syge, en. [1.2] (gart.)

svampesygdom hos ferskentræer, der viser sig

som buler paa bladene. LIavebrL.'^93.

-sæl, en. [1.3] (zool.) sælart, der paa snuden
har en løs hud, som kan pustes op; klapmyds.
BMøll.DyL.L136. blæret, adj. Ihlæ'TQt]

{af I. Blære) 1) som er fuld af blærer.
Moth.B258. Organet er ligesom blæret

40 eller fyldt med SmaaikvigleT.JapSteenstr.
F.12.

II
(geol.) Blæret Struktur (o : i erup-

tivbjergarter) optræder kun hos Overflade-
eruptiver (Lavaer). Uss.AlmGeol.62. 2) (dagl.,

jf. I. Blære é) opblæst; vigtig, han er
noget blæret

i jf. Feilb. BI«ere-tang,
en. [1.2] 2f brunalge m. luftblærer paa løvet,

Fucus vesiculosus L. vAph.(1759). Bich.III.
77. Bostr.Flora.II.310. Blæretahgen saa op
paa ham fra Bunden med Klaser af ud-

50 bulnede 0']ne.JVJens.EE.147. -træ, et.

[1.3] 2( prydplante af de ærteblomstredes

familie, hvis bælge er stærkt oppustede, Co-
lutea T. (jf -busk, -bælg). CVaupell.S.116.

Warm.SystB.430. -trækkende, part.

adj. [1.2] (med.) De blæretrækkende Mid-
ler . . fremkalde en stærk Udsvedning af

Væske fra Hudpapillerne, saa at Over-
huden hæves i Vejret.PanMm.600. -nd-
slæt, et. [1.2] (med.) fællesbetegnelse for

60 sygelige blæredannelser i huden (blod-, brand-
blærer, blærerosen olgn.); bullæ. Sal.LLL.205.

II
(ogs. vet.:) LandbO.1.335.
blæse, V. ['blæ'sa] præs. -er ['blæ-'sar]

ell. (nu kun dial.) blæs (Ps.l2.6(Chr.VI).
Moth.B259); præt. -te (f -de. VSO.); part
-t [blæ'sd] vbs. -ning (s. d.). (æda. blæsæ
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(AM.), part. flt. blæsdæ (IIarp.Kr.37), no.

SV. blasa, oldn. blåsa, ty. blasen, got blesan;
tesi!, m. eng. blow, lat. flare)

1) udsende en (stærk) luftstrøm gen-
nem munden. 1.1) ialalm.: puste. Dersom
du blæser paa en Gnist, vil denoptændes.iSw-.
28.13. (man) blæserpaa det, der skal brænde,
saavelsom og paa Madden, naar den er
for h.eeå.Høysg.S.315. (Ole Lukøje) lister

sig lige bag ved, blæser (børnene) sagte
i Nakken, irO^wd. 7.548. Hvad dig ikke
brænder, behøver du ikke at blæse paa.
SjællBond.189. (spøg.:) *(han er) Saa skrø-
belig, at naar man blæser paa ham,

| Saa
ialder han.Hrz.XVI.7.

\\
(især harnespr. ell.

spøg.:) blæse paa en daarlig finger, en
bule osv., egl. om tryllemiddel: blæse smerten
bort (jf. AM.Sr^ Feilb.IV.51). blæfi derpå,
så gåer det bort (o : om noget, der smerter).

Moth.B360. jeg maatte trøste hende og
blæse paa hendes ¥ingTe.PalM.I.338.
SjællBond.162. jf.: faa noget at blæse
paa, („i daglig Tale." FSO.; nu kun dial.)

om uheld, modgang, vanskelighed, bekymring
olgn., der rammer en. I samme Slag fik

Haldan ogsaa saameget at blæse paa (o:

mange saar).Grrundtv.Saxo.II.130. Feilb. f
m. h. t. person : blæse paa en, kæle for ell.

forkæle en. Moth.B260. „undertiden i daglig
Tale." F/SO. || blæse til, (overf., nu næppe
br.) tilskynde til noget; puste til ilden.
Moth.B261. Een af dem begyndte Oprøret,
og de andre blæsde til, alt hvad de kunde.
VSO.

II
talem. man kan ikke baade blæse

og have mel i munden (om den, der vil

udføre to uforenelige ting paa een gang).
Mau.4497. jf: *Man kan ikke blæse med
Mel i sin Munå.SophClauss.D.142. samt mand
kand ikke blæse og søbe på engang.
Moth.B259. (jf Mau.4497). Bagges.NK.155.

tblæse i bøssen, se Bøsse. 1.2) (nu 1.

.) aande (ud) m. hørligt pust; puste;
stønne. *Hun kunde andet ey end stille

staae og blæse,
|
Fast som en Puster gick

det spæde Jomfru Brøst.Holb. Paars. 247.
Han er saa feed, at han puster og blæser,
saasnart han har gaaet nogle faa Skridt.

VSO. Schand.F.16.
|| f fnyse (jf. 1.4;. *Ved

denne Tale han begyndte vred at blæse.
FrHom.PM.84. 1.3) {efter fr. souffler) \
sufflere (jf. u. Blæser 1^. Bagges. 1. 275.
1.4) blæse ad ell. (mindre rigtigt) af no-
get, (dagl.) lade haant om; ringeagte
(idet udblæsning af luft er tegn paa foragt).
Lad saa Raadet komme med alle deres
Trudsler, jeg blæser af dem, naar jeg er
død. Holb.Kandst. V.6. Grundtv. Snorre. III.
194. *Jeg (o: fluen) spiser Sukker og drik-
ker Vin;

I
Ad dig (o: torbisten), du Stod-

der! jeg h\3dSQY.PMøll.I.13. *Kun tre Aviser
læser jeg,

|
Og ad de andre blæser jeg,

Winth.ED.144. '(studenten) søber Nektar af
Ideens Fad

|
og blæser saa af det solide.

Hostr.G.191. Brandes.KIL 216. Mal.1.13
(Chr.VI afvig.). \\ i sa. bet. blæse paa
(jf. SV. blåsa påj; Jeg blæser paa alle de

gammeldags ^TXQbh&T.Rutzeb.DS.67. *Hun
vandred i Klosterets Gaard | og kyssed
den blankslidte Flise, | men blæste paa
Greven af Gmse\HSeedorf.DD.114. || b 1æ s

e

med det, (dagl.) det regner jeg ikke
for noget; det har intet at sige; skidt
med det. Blæse, sagde Kongen, med saa-
danne blødsødne Karle I Grundtv.Snorre.I.
312. Kierk.VI.160. *Blæse med Poesiens

10 Guld:
I
vi har Tanker med Messing-Ge-

svejsning.SicA.J.i5. Bergstedt.FG.6. ogs.

blæse være med det: Heib.Poet.VI.249.
blæse være med ld.ealerne.Kierk.XII.467.
Schand.VV.53. 1.5) frembringe toner ved
at blæse luft i et (blæse-)instrument. fblæse
i mest om enkelte stød ell. signaler, blæse paa
mere om at spille ell. forstaa at spille j)aa et

blæseinstrument). Præsterne . . skulle blæse
i Basunerne.4Mos.l0.8 (jf.u. Basun), der

20 skal blæses i Trompeter, naar Giesterne
l^ommer.Holb.Pants.lII.2. naar (fuldmæg-
tigen) blæste i en lille Pibe (maatte han)
strax bringe ham Alt, hvad han forlangte.
Ing.LB.1.56. Drengen har . . aldrig før
blæst paa Fløite.swsf.^S. løvrigt kunde
han ogsaa spille . . paa Bas, og blæse .

.

paa Piccolofløite.iraucA.FII.594. Vi blæste
paa Fløjte (1819: fløltede^ for eder, og I

dansede iliK.e.Luc.7.32(1907). \\ abs.: spille

30 paa blæseinstrument. *(posten) Som bragte
Breve fra mit Hiem,

|
Og blæste i mit Øre.

JFriis.77. »En PostiUon . .
|
Paa Bukken

sad ..
I

Han blæste, han blæste: |
Duidu

åu\åu.Heib.Poet.VlI.366(jf.2.i). *Der skul-
de han nu blæse (o: spille valdhorn)

\ Den
Sommernat saa \ang.Winth.VI.167. || m.
præp. til: give signal ved hjoslp af et blæse-

instrument, at blæse til Taffels. F/SO. der
blæstes til langsomt Tilbagetog. Jw^r.EF.

i) VIIL169. der blev blæst til angreb I

||

otn blæseinstrumentet: give tone fra sig.

Trompeterne blæse og Pavkerne dundre.
Goldschm.IL269. næsten kun i udtr. blæ-
sende instrumenter, blæseinstrumenter.

Holb.JHL.360. Hauch.VII.393. jf. (nu næp-
pe br.): Ovenpaa Altanerne var der blæsen-
de Musik (o: musik af blæseinstrumenter).

CBernh.L.189.

2) trans. 2.1) udstøde (luft) gennem
50 munden; puste (ind ell. ud). Gud Her-

ren dannede Mennesket af Støv af Jor-
den, og blæste Livets Aande i hans Næse.
lMos.2.7.

II t blæse en noget i øret,
hviske en noget i øret; tude en noget i øret.

Moth.B260. MO.
\\
(nu næppe br.) udspy

(gift olgn.). *Snart syntes Ormen opret

staae, | Mens giftig Damp den blæste.

Winth.X.139. jf.: fra Arilds Tid (er) Tun-
gen overalt . . bleven anset som Slangens

60 Brod og det Vaaben, hvormed dens Gift

indbringes i det ramte, i jydsk Tunge-
maal „blæste" Dyr (Jfr. „Blæsorm" =
'H.]Xgorm.).JapSteenstr.NG.46. 2.2) tildanne
ell. frembringe ved at blæse (l.i); nu alm.

:

puste, at blæse glaf!>.Moth.B258. de vene-
tianske Vinglas — som var frit blæste og
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iormede med iIaaiiden.VVed.BB.162.
\\

blæse sæbebobler. VSO. HCAnd.VIII.194.

II
blæse ild i, faa til at brænde (blusse op) ved

at blæse. VSO. m. adv. op : Man blæser Ilden
op i en Ovn (Chr.VI: opblæser en ovn) ved
Arbeider, der kræve aeåe.Sir.43.4. (abs. :)

Lad Pigen blæse op under Gryden.FSO.
(overf. :) *Blæs da Kierlighedens Lue op i

Hiertet.JBrors.545. (nu næppe br.:) blæse
Modet op hos een,VSO. 2,3) (m. adv.

ell. adj. som obj.-præd.) ændre en tings til-

stand ved at blæse, blæse flinten ren, blæse
fingrene varme olgn.

|
VSO. blæse enlaas

op, se Laas || blæse op, fylde med luft;

faa til at svulme ved at blæse luft i. at

blæse en blære, en pose op I VSO. overf.

(nu 1. br.): lykken blæser hiertet op (o: gør
det overmodigt).Moth.B360. jf.: *Vil Farten
kun føye | Vor Attraae og Øye,

|
Strax

blæses vi op af en ønskelig Yind.Stub.41.
(abs., nu l.br.:) om fødemidler: virke op-
pustende, (melgrød og øl) blæse op og
forvolde Kniben. rode.Sr.iJ.55. || blæse
sig op ell. t blæses op, gøre sig tyk ved at

fylde sig med luft. Frøen i Fabelen blæsde
sig op, for at blive lige saa tyk som Oxen.
VSO. (hesten) kan blæse sig op, saa at

Sadelgjorden stedse kommer til at sidde
løs.Hauch.1.36. smst.VII.201. overf.: gøre
sig vigtig (jf. opblæst^. *(hun) blæstes
op, sig brysted som en Dne.Holb.MpS.SS.
Éredahl.V.304. f (kem.) hæve sig op i di-

gelen. Briinnich.M.100. 2.4) m. præp. ell.

adv., som angiver bevægelsens retning: føre
af sted (bort olgn.) ved at blæse, det syntes,
de Franske ligesom kunde blæse Fæst-
ninger ned (nu: om).Holb.Ep.V.^131. At
blæse Kugler igiennem et Pusterør. F/SO.
hun (hævede) Bøtten lidt bagtil og kunde
saa blæse Fløden sd.SjællBond.91. blæse
støvet af bordet

\
blæse et fnug bort

i

blæse korthuse om
j
(spøg.:) en Vissen-

?ind, som man kunde blæse om.Ing.LB.
.87.

II
blæse ud. 1. fjerne ved blæsen.

blæse asken ud af et pibehoved I uegl.

:

*blæstes ud nu fage
|
Marven af ain (o:

Danmarks) Arm? Grundtv.PS.VII.165. f
At blæse Aanden ud, o : at opgive Aanden

;

at åøe.VSO. 2. rense ell. tømme ved blæsen.

Han blæste Pibehovedet ud over Gulv-
tæp]^et.Schand.AE.193. blæse et æg ud,
puste indholdet ud af skallen. S&B. 8. om
lys olgn.: slukke ved at blæse. VSO. Stu-
denten blæste . . sin Lampe ud og gik til

Sengs.HCAnd.VI.182. Bøgh.III.223. f ^
blæse fjenden lyset ud, indslaa hans mine-
gange ved hjælp afen indslagsmine. MilTeknO.
2£) frembringe toner paa blæseinstru-
ment (jf 1.6). VSO. *Da sætter dobbelt
henrykt jeg Giallerhorn for Mund,

| Og
blæser søde
griber Luren

Toner.Oehl.NG.290. *Hun
Og blæser sit Farvel i

Afskedsstunden.CKMolb. SD. 207. *(han)
Satte fortvivlet saa Hornet for Mund . .

|

Blæste saa sin Elskov ud
|
Over alle Bjærge.

JPJac.1.356. der blev blæst en koral ved

graven
j
han blæste et stykke paa sia

fløjte
i II

blæse en et (langt) stykke
ell. t blæse en noget (Bahb.PoetF.I.122

;

efter ty. einem was blasen^, (dagl.) blæse
ad en; bryde sig pokker om (opr. om at lade
en danse efter sin pibe). Grundtv.Snorre II.
172. „Hvem kan vide, hvad han vU finde
paa, for at gjøre Dig Fortræd?" . . „Jeg
blæser ham et Styk'ke.^Blich.II.454. *han

10 blæser Bibelen et Stylike.PalM.VI.285.
Jeg vU blæse Jer alle sammen et langt
Stykke! sagde han og knyttede sin ene
Baaixd.Sttick.III.378. jf.: Ser De, mine
Herrer: jeg blæser Profeten en lang
MaTSch.Nans.LL.177. Breum.HII.lll. se

ogs. Arie Hfblæse ud, (overf.) bringe til

alm. kundskab; udbasune. Moth.B261. Hvad
han hører, det blæser han strax ud for
eller til alle dem, han taler med.Høysg.S,

20 75.
II

i særlige forb.: blæse alarm, Vik-
toria olgn., tilkendegive ell. give signal til

ved at blæse paa et instrument. At blæse
A]laxm.Høysg.S.52. (overf. :) Tag Dem iagt,

at De ikke for tidlig blæser Victoria (o

:

triumferer).Heib.Poet. VII.2 74. ^ blæse
kl art skib, give signal til, at alt skal være
rede til kamp. Schelkr.MarO.

\\ m. instru-
mentet som obj.: d. s. s. blæse paa (1.5). *End-
skiøndt jeg blæser Fløiten ikke nær

| Saa
30 færdigen, som De Fiolen stryger.Bagges.

SkB.241. *man sidder med blottet Ende
|

Paa en Sky, saa vaad og saa kold som
Vand,

I
Og blæser Trompet det bedste

man kan.Heib.Poet.X.237. *Der stod en
Mand og blæste et B.oTn.Becke.ND.143.

\\

blæse af (jf. afblæse^, (især ^) ved blæse-
instrument give signal til standsning (af
noget). Skafferne havde sagt Gj esterne Tak
ogTrompeterne blæste ai.HCAnd. VIII.268.

40 (overf. :) aflyse, (man) blæste Strejken af.

PDrachm.K.151. blæse ind, (nu 1. br.) ved
blæseinstrument forkynde en tings begyn-
delse, blæse . . Høieste ret ind, nyår ind.
Moth.B260. VSO. (overf.:) *Hørl Aaret
blæses ind fra Taarnet af en LæTke.Hrz.
FN.JX. blæse op, fylde (et blæseinstru-

ment) m. tilstrækkelig luft til at give tone

(jf. 2.3^. han kunde ikke blæse hornet op
i

blæse sammen, tilbage, kalde sammen
50 ell. tilbage ved signal af et blæseinstrument,

VSO.
3) om naturlig bevægelse i atmosfæren. 3.1)

(om vinden) bevæge sig fra et sted til

et andet. Veiret (1907: Vindenj blæser,
hvorhen det vil, og du hører dets Susen.
Joh.3.8. saa snart Vinden blæser god,,

letter Skibet AnkeT.Hørn.Moral.II.53. *Glæ-
den som jeg finder, |

Er ingen flygtig
Vind, som blæser og forsyinder.Eiv.(1914),

to 1.171. (overf.:) blæser vinden nu fra
det hjørne ell. fra den kant? er stem-

ningen nu saadan? er han (osv.) nu i det

lune? „jeg bekjender, at jeg elsker ham".
. . „Ha, ha, min aabenhjertede Pige! blæ-
ser Vinden fra det HiøTne.^PAHeib.Sk.II,
137. Ing.PO.1.89. Oversk.L15. D&H. jf.:
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mangen Theater-Anmelder . . venter med
at yttre sig, indtil han har faaet at vide,

fra hvad Kant Vinden blæser.Heib.Pros.

VI.199. li
især upers. I Dalene er det for

fugtigt, og paa Høiene blæser det for

stæTk.JSneed.VI.388. *Hvad Flugt har
Vinden? Blæser det fra Syd?0ehl.HS.198.
det blæser meget her i landet

|
|| m. besl.

begreb i obj.-lignende stilling. *I)et blæste
en Storm udi Kattegat.5ZtcA,Z).JlJiS. Det
blæste en halv Stoim.Recke.ST.53. Drachm.
LK.69.

II
2^arf. blæsende som adj., dels

om vejret: det var blæsende vejr o?^w., det

blæste meget (stærkt ell. ofte). Vejret (var)
koldt og blæsende.PontXP.7JII.96. dels

om et sted: (meget) udsat for blæst, vor
første Bolig . . laa paa et blæsende Hjørne
ved Søen.H.ostr.SL.32. dette blæsende Land
(o: hvor der er megen blæst; om Danmark).
Sal.XVni.305. Drachm.T.18. som adv.:

Her er saa øde, saa blæsende koldt.s«.

LK.61. Der var saa blæsende aabent (o:

aabent for blæsten) paa Kirkegaarden.JF
Jens.SS.150. \\ m. adv.: blæse af , holde op
m. at blæse (jf. af. B. U). Moth.B259. Schel-

ler.MarO. blæse op, begynde at blæse

stærkt. SøLex.(1808). Det var nu blæst
stærkt o-p.Schand.TF.1.265. Det blæste op
tU 0i]s.an.AndNx.PE.II.225. 3.2) (trans.)

frembringe ved blæst. Vinden har blæst
store Huller i Sanden.7/S0. En hæftig
Sydostvind blæste Varme ned.Blich.
(1846).1.31. imod Aften, naar Søvinden
har blæst Kølighed i Luften, bryde vi op.
CKMolb.Span.129. \\ bevæge ell. fjerne
ved blæst. Vinden blæser Sneen sammen.
VSO. Vinden blæsde Døren op.F/SO.
MO. stormen har blæst mange træer om

|

stormen har blæst taget af laden
j
vinden

blæste os sandet lige i øjnene
\
trækvin-

den blæste lyset ud (o: slukkede det; jf.

2.4^ i

II
være som blæst bort, pludselig,

uventet være helt forsvundet (især om aande-
lige forhold; jf. vejre/ Al hans Forlegen-
hed var som blæst hoTt.Winth.IX.103. Mit
Tungsind er som blæst hovt.Kierk.VI.252.
Rørd.KK.58. jf.: den frie Natur, (der)

blæser Mismod \>oxt.Bogan.II.194.
||
part.

blæst som adj. i udtr. være (som) blæst,
fejet ren (som) af en luftstrøm; overor-
dentlig ren og proper; pillen. Alt hvad
hun tår i hænde, saa er det, som det var
h\æst.Mol.G.(172é).13. Bagges.III.134. i

de smaa . . Stuer, var der som blæst, men
uhyre tarveligt^aitd.GJC.ii. ogs.uden som:
Stuerne, hvor der var saa „blæst".^an^-.

L.35. VortHj.I2.102. jf.: Alle Stuerne
var allerede som blæst for Folk (o : ganske
tomme).Pont.M.139. ogs. (1. br.) om person

:

Bruden var som hun var blæst. FSO.
(det) sagdes, at han havde sat sin Gaard
overstyr i fransk Vask og Strygning, saa
pillen og blæst var ha.n.ESkram.AV.84.
3.3) m. pass. bet: sættes i bevægelse af
vinden. *Der gik Havet saa dybt og blaat

|

Med Skum som blæsende Siie.Stuck.AT.3.

næsten kun m. adv. ell. præp.: der blæste
mange træer oin.Moth.B260. Da Sækken,
blev aabnet, blæsde endeel af Melet bort.

VSO. Taget blæste af i den sidste Storm.
MO. Sandet blæser ikke saadan uden
videre op fra 'HaYet.Drachm.PV.2. brevet
blæste ud ad vinduet

|
døren er blæst op •

der er blæst mange frugter ned
|
hatten

blæste af ham
|
røgen blæser lige imod

10 os
i jf. 2.4: lyset blæste ud (for ham)

j

4) frembringe en stærk luftstrøm ad
mekanisk vej

\\
(trans.) behandle m. en

saadan luftstrøm. Smeltetemperaturen for

det Raajærn, man vil fremstille, „blæse"
(o: afsmelte under tilblæsning af luft).Wogn.
Tekn.339. Blæste Olier . . kaldes Olier,

der ved Gennemblæsning af Luft ere gjorte
mere tyktflydende. Farei.'98. || m. adv. ell.

adj. : ^ blæse en tank læns, tømme en tank
20 i en undervandsbaad. Scheller.MarO.

blæse dampen af, blæse en kedel af ell.

ud, lade dampen slippe ud. TeknMarO.
^ blæse en kanon af, affyre en mindre
ladning for at rense kanonløbet, (jeg) hørte
dem paa Dækket blæse Kanonerne af.

PMøll.ES.III.134. Baud.GK.322. Scheller.

MarO. jf.: Ingen maa blæse Bøssen ud
eller løsne Skud undtagen paa Vildt. Fi^'

Møll.nj.l41.

30 Blæse-bælg, en. [4] redskab til at føre

en stærk luftstrøm til et ildsted. (Kalk.V.
115). 0ehl.NG.132. Bag den stivede Skjorte
arbejdede hans Bryst som en Blæsebælg.
Schand.BS.416. jf.: *Den Jøde har en Blæ-
sebælg af Lunge /'a; overordentlig kraftige

lunger). Grundtv.PS.IV.398. || redskab til at

tilføre et orgel luft. Hallager.134. e. alm.

-hane, en. [4] hane til at blæse damp
gennem skorstenen (paa lokomotiv ell. damp-

40 skib) for at skaffe bedre træk (jf. u. Blæser
2). TeknMarO. -harmonika, en. [1.5]

J" harmonika til at blæses m. munden. Mu-
sikkat.23. -hnl, et. [I.2] aandehul\\(zool.)

næsebor hos hvaler olgn. VSO. BMøll.DyL.
1.294.

II
(sj.) hul i isen, hvor sæler kommer

op for at aande. stivfrosne Fangere (stod)

paa Vagt ved Sælhundenes BlæsehuUer;
Pont.F.I.161. -ild, en. [4] ild, der for-

stærkes ved tilblæsning af luft. OpfB.^III.

50 172. -instrnment, et. [I.5] musikinstru-

ment, der giver tone ved indblæsning af luft

(jf. blæsende instrument u. blæse 1.5).

MusikL.(1801).33. Heib.Pro8.VII.93. paa
„Galleriet" under Loftet (sad) fire Musici
og trakterede Blæseinstrumenter. TT^ied./S.

200. -lampe, en. [l.i] ^ lampe, hvis

flammes varme forhøjes ved tilblæsning af
luft gennem et rør; loddelampe. Tekn
MarO. -ledning, en. [4] rør fra en

60 blæser ell. blæsebælg til ildstedet. Hannover.
Tekn.lSl. -maskine, en. [4] maskine

til frembringelse af en stærk luftstrøm (jf.

Blaeser 2). OpfB.UII.175. Sal.III.206.

II
maskine, der driver en vifte (til ventile-

ring). Scheller.MarO. H maskine til at rense

og udlufte korn. D&H. -pibe, en. [I.1]
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glaspusterens blæserør. Aller.1.419. D&H.
Blæser, en. flt -e. 1) om person; især

(jf. blæse l.h): person, der spiller paa et blæse-

instrument. Moth.B363. Toget kom med et

mægtigtKorps af Blæsere i Spidsen.Sc/iawd,
0.11.135.

II (jf. blæse 1.3; spøg; sj.) sufflør.

Bagges.1.278.
||

(khh., vulg.) a. s. s. Alfons.
Der sad en tre fire Blæsere mæ' deres
Fi'er.Vilinans.NT.38. 2) (jf blæse 4:)

hver dag en tur, selv i blæst og regn
j

jf: *trods Regn og trods Blæst,
|
og trods

Storm af Nordvest,
| stander jeg dig dog

alletider næst.FolketsSangB.147.

2) (til blæse 4; kraftig lufttilfør-
sel til en smelteovn olgn. Wagn.Tekn.332.

IJ cT (i'^^ blæse 1.5^ om luftstrømmen i et blæse-
instrument. Blæsere . . maa indsuge den
atmosfæriske Luft, fortætte den og afgive

apparat til at frembringe en stærk luftstrøm; lo den som „Blæst^.Sal.III.206.
blæsebælg; blæsemaskine. Sal.III.206. Til
Esserne kræves Blæst fra en Bælg eller

Blæser.Hannover.Tekn.130. \\ del af en ma-
skine til kastning af sæd. LandmB.1.648.
n d. -s. s. Blæsehane. OpfB.'I.lO. DSB.
Matr.1.48. Blæse-rer, et, 1) [l.i] f puste-
rør. Moth.B263. VSO. 2) [l.i] (fagl.) rør
til at blæse luft i en flamme med (ved lod-

ning ell. kemiske undersøgelser). Wagn.Tekn

3) (jf- blæse (sig, noget) op; sml. ogs.

Vind, Vindmageri olgn.; dagl.) pralende
optræden m. h. t. ord ell. handlinger (jf.
Sprælj. *Vi er ikke skabte til Højhed og
BlBsst.Grundtv.PS.V.63. *Den Ene

|
Er saa

forfængelig! . . Det er kun Blæst og Vind.
Hrz.Iv.25. *Pralhans, kom kun med din
Blæstl Aarestr.D.34. Hørup.III.85.

\\
gøre

blæst. 1. gøre spektakel, staahej ; gøre mange
266.

II
d. s. s. -pibe. VSO. MO. 3) [4] 20 ophævelser. Grundtv.8norre.II.283. Hvad er

rør, hvorigennem der blæses damp i skorstenen

Scheller.MarO. -vejr, et. [3] « MO.; jf.
blæsende vejr, Blæst, Blæstvejr; se Hjortø.
0S.41; dagl.) Høje Hatte paa Mændenes
Hoveder! De vaklede som en Flagstang i

Blæseveir.Schand.SB.178. I Blæsevejr er
de (o : spor af insekter i klitterne) ikke syn-
lige.Frem.DN.587. Feilb. SjællBond.86.

II (^P^g-) du har nok været ude i blæse-
vejr (txl en, der er bleven klippet)

\ Gade-
ordb? \ -vind, en. [4] om vind frem-
kaldt af en blæsebælg. OehLNG.135. -vorn,
adj. (jy.) om vejret: slem til at blæse; blæ-

sende. Det havde været „blæsevornt" . .

hele 'Dagen.Blich.IlI.485. -værk., et, [4]

1) t arbejde m. jærns smeltning i en masovn.
BlæsY ærk.Forordn.^/il736.§14. 2) stor

blæsemaskine. Sal.IlI.206. 3) (møl.) ma-
skine til luftrensning af korn. OpfB?III.

det for en Blæst du giør? Hvorfor skal
der vendes op og ned paa Huset ?JSr.2r.

XII.322. Drachm.DJ.L23. (spøg.:) To Spil-
lemænd . . stode i Gaarden og gjorde
Blæst ad (0: spillede op til ære for) hver
Vogn, som 'kova.AntNiels.FL.II.161. 2. (m.
overgang til gøre blæst af, se ndf.) vække
opsigt; gøre sig vigtig; vigte sig. Rahb.E.I.
177. (de) kunde ikke dye sig for at giøre

30 Blæst med deres Tapperhed. 6rrMndfø.Saæo,
III.149. *Blomsterne smaa

| Dufte saa
milde,

|
Mens de store kun gjør Blæst.

Hrz.D.II.82. Bich.ILl76.
\\
gøre blæst

af, bruge store ord om; gøre et stort num-
mer ud af; gøre væsen af Det er utroligt,

saa megen Blæst der i den hegelske Phi-
losophi er bleven gjort af Mediationen.
Kierk.III.189. snart gjøres der stor Blæst
af at have Bibelens Auctoritet for sig.

257. Blæsning, en. 1) handlingen at ^ smst.yil.320. For^H/.JI5.i55. || der ga ar
blæse. VSO. || til blæse 2.2: VVed.BB.162
\\ til blæse 4: VSO. OpfB.^V.77. 2) ^
(jf. blæse 1.5J mundstykke, hvorigennem der
blæses; jf. Mundblæsning.
Blæst, en. [blæsd] flt. (sj.,poet., i best. f.)

-ene (HAhlmann.GD.77). {ce'da. d. s. (Harp.
Kr.37.119; i bet: luft t maven, vinde), sv.

blåst 05^ blast(er), no. blaaster og blæster,
oldn. blåstr, oeng. blæst, oht. blast; afl. af
blæse)

t) (til blæse 3^ mer ell. mindre stærk
strømning i atmosfæren (svagere end
Stormj; især (mods. Vind, Storm^ uden fore-
stilling om en bestemt vindretning (jf. dog:
*Møder mig en hastig Vind,

|
Et Slags

Blæst blev aldrig veå.Stub.50). deris Skibe
bleve ruinerede . . af Blæst og Storm.
Holb.Intr.1.672. der reiste sig en stor Blæst,
og Havet begyndte grumt at bruse.Bo&in

(megen) blæst af, (l.br.) der bliver gjort

(megen) blæst af. Af den Bedrift gik der
megen Blæst. Grundtv.Snorre.I.31. smst.

11.87.

Blæst-dag 9 en. [1] (1. br.) dag, hvor
det er (stærkt) blæsevejr. JPJac.II.210. der
blev arbeidet dygtig (i møllen) — som
det da ogsaa hørte sig til paa saadan en
prægtig Blæstdag, (r/ei.ilf. 555. -fersk.-

50 ning, en. [2] raffinering og afkulning

af flydende raajærn ved tilførsel af en stærk

luftstrøm. Wagn.Tekn.372. -vejr, et. [1]

(nu 1. br.; jf. Hjortø.OS.41) d. s. s. Blæse-
vejr. D&H. jf: en Blæstvejrsdag paa
Skagen.MylErich. VJ.ll.
Blæs-værk, et. se Blæseværk.
I. Blad, en. [blø-'9] uden flt. (ænyd. d. s.,

SV. blot; af H. bløde; jf. no. blot, blødgø-

relse) udblødning i vand. Kiødet . . be-
8on.I.9. *I Høsten, naar en Blæst gaaer 60 høver en stærk Blød.VSO.\\mi kun i udtr.

giennem I)alen.Oehl.L.II.20. *Hult suser
Blæsten i det fjerne Kiat.Blich.D.11.14.
*Drengen han skjalv som i Blæsten et Siv.
smst.116. I Begyndelsen var dette som
Blæst til brændende Lue.JPJac.I.91. ogs.
som yejrangivelse (jt/. Blæsevejr^: han gaar

som lægge, sætte, ligge, staa i blød,
tage op af blød. Holb.Paars.233. Bygget
bliver først sat i Blød og siden tørret til

Malt.Hallager.31. *I min Tid spiste man
Øllebrød | Og Bergefisk, som var lagt i

B\ød.OehlSH.27. (vasketøjet) lægges i Blød



913 Bled bled 914

i lunkent Yand.VortHj.IV3.267. (ærterne)

maa have staaet i Blød i nogle Timer.
FrkJ.Kogeb.136. SjælWond.78.

\\ (overf., nu
hun spøg.) *Min Jesu blodig Møye . .

|

Staaer malet for mit Øye,
|
Og legger det

i Blød (o: væder det m. taarer).Stub.ll.

*Staar man paa Dækket, bli'r man lagt i

Blød (o : bliver gennemvaad). Drachm.DJ.I.
114.

II
lægge sit hoved (ell. hovedet

olgn.) i blød, (ænyd. d. s., sv. og no. tilsva-

rende udtr. ; især spøg.) anspænde sin tænke-
evne; bryde sit hoved; spekulere, her maa
du legge dit Latinske Hoved i Bløå.Holb.
Tyb.IV.12. læg dit Hoved i Blød! Udfind
et hurtigt og virksomt M.iååé\..Hrz.XVIII.
110. Pont.UE.50. jf.: *da jeg var et Barn,
var Vers al min Håndtering,

|
De lagde

hemmelig mit Hoved udi Blød (o: voldte

mig hovedbrud). Falst.0vid.105.
\\ f lægge

(en) i blød, gennemprygle. (Kalk.1.232).
„Høres undertiden i daglig Tale", F/SO.

II. Bled, si(,bst. (ænyd. d. s.; af HI. blød

(jf. I. Blaa, Dyb olgn.) ; sj., især dial.) d. s. s.

I. Bløde. Støvlerne, der sank i Blød. i^r

Poulsen.E.106.
III. bl«d, adj. [blø'9, i ssgr. "bløS-]

Høysg.AG.5. intk. -t [bløff] smst.6. (æda.
bløtær (Harp.Kr.l59. AM.), oMn. blautr,
oeng. bleat, elendig, ty. bloss, bar; jf. II. blot

Bi bet. 4 har ordet (ligesom no. blaut, sv.

lot^ optaget i sig oldn. blau9r (no. blaud,

jf. SV. blodig;, svag, fejg, oeng. bleal), ty.

biode)

1) m. h. t. tryk ell. berøring: som let giver
efter for ell. lader sig paavirke af
tryk; som ved berøring gør et behageligt
(ikke stærkt) indtryk (især mods. haard^.
l.i) om masse (metal olgn.; mods. haard,
ia.st), tøj (mods. haard, stiv, ru, grovj m. m.
en Pottemager, som . . ælter det bløde
LeeT.Visd.15.7. de, som bære bløde Klæ-
der, ere i Kongers Rnse.Matth.ll.S. (jeg)
skiød en Vild-Kat, hvis Skind var deylig
hløåtRobinson.I.113. Denne Kniv er alt

for blød i Eggen. 7>SfO. (jf. silkeblød.-;

Dette Stof er blødt som Silke.sms^. (om
fugtigt, sumpet iordsmon:) Træarter, der
vokse paa „bløa" o: fugtig Bund.Sal.III.
211 (jf. Blødhund;, et blødt søm (o : som
let bøjer sig). Levin, skrive med en blød
pen, en blød blyant I en blød børste > en
blød sten (o: som man let kan ridse i)

\

bly er et meget blødt metal
\
en blød (o:

mør, især overmoden) pære
j
blød(t) som

voks
i
blød hat, se Hat. jf. (overf.) : Føde-

landet, veed jeg, har en Lænke,
| Blød at

hæTe.Blich.D.I.70. (jf. 3.i:; Hundens . . Na-
tur er af blødt Stof, som let lader sig
ioTxne.Bogan.I.WS. || i særlige forb. :h\ødt
brød, dels J, om olm. brød i mods. til be-

skøjter (StBille.Gal.I.130), dels (især jy.)
om wienerbrød (Feilb.IV.51). blødt flæsk,
(fagl.) flæsk, som mangler den fornødne
fasthed. LandmB.II.336. den bløde hin-
de, (anat.) den inderste hjernehinde; kar-
hinden; pia mater. Panum.290. blød ko-

de, (fagl.) for stærkt hældende kode; gen-
nemtrædende kode. Sal.X.718. blød mad,
(nu næppe br.) mad, som er let at tygge ell.

fordøje. VSO. blød ryg, (fagl.) lang, svaj-
ende ryg hos heste; svag ryg. LandbOJI.602.
blødt vand, vand, der kun indeholder faa
uorganiske stoffer, især: kalkfattigt vand.
OpfB.^111.195. Regnvand .. er det blødeste
Vand, som overhovedet tindes.VortHj.IV3.

10 266. bløde æg, (dagl.) blødkogte æg.
VSO. S&B. 1.2) om hvile-, sidde-, liggeplads
olgn. En blød Seng.VSO. Han hvilede de
opsvulmede Fødder paa en blød Skammel.
Ing.KE.II.121. || ordspr. moderens skød er
blødere end blød I Mau.6553.

||
som adv.

*(en kone) Som kand pultre ved hans Ho-
ved,

I

At hånd blødt og sødt faaer soved.
Wadsk.l5. *Vognen er væltet I — naa, den
ligger hlødt.Hrz.D.L98. han faldt blødt

20 (o: slog sig ikke)
\
(1. br., jf. 3.3:; (hun) hø-

rer ham gaa blødt inde paa Gulvets Tæp-
peT.JPJae.1.4.

\\
(talem., nu 1. br.) rede

blødt under sig, skaffe sig et mageligt
leje ell. sæde; overf: skaffe sig et mageligt
liv. VSO. t .3) om legemsdele olgn. : uden frem-
trædende benbygning, haarde sener ell. fast,

muskulatur. *Hun er sød,
|
Hun er blød,

|

Hun er smal om sit Liv. Winth.I.200. *Den
(o : en hundehvalp) var saa buttet, saa trind

30 og hlød.Kaalund.223. f den bløde alder,
barnealderen (jf. oldn. af blautu (barns)bei-
ni;. VSO. (bibl.:) Abraham . . hentede en
blød (o: ung, spæd) og god Kalv.IMos.lS. 7.

1.4) uegl.: blød haand, haand, som griber,
holder, føres (olgn.) med lempe ell. blidhed,

(liesten) er saa kjælen — Man skal have en
blød Haand (o: som ikke holder for fast)
for at ride den.Oi'el.R.7. Bogan.1.27. \\ om
hest olgn.: være blød i munden, have en

4oblødmundo; være følsom for bidslet (tøm-
men), være let at styre (jf. blødmundet;.
LandmB.IL222.

2) (jf. ty. blode, blodsinnig, aandssvag;
i da. m. hentydning til en blød o: overmoden
frugt; jf l.i og mør; dagl, spøg.) angre-
bet af hjerneblødhed; sindsforvirret; idi-
otisk; ude af stand til at tænke for-
nuftigt; taabelig. *Være haard mod Kol-
leger i Graven !1 1 Nej saa maa man saagu

50 være hlød.Blækspr.1895.40. JVJens.D.190.
om ytring, handling olgn.: disse mange Fruen-
timre gav os saa megen blød Snak over
BoTdet.HHans.PD.65. hun vil have For-
retning nu her i Byen, men jeg siger, det
er hlødt.KLars.GV.134. Tilsk.1919.L192.

II
blød paa (ell. i) hjernen (vulg.: paa

pæren, bergamotten olgn.; se Dania.!.
224.in.62), d. s. Saadan at sidde halve
Dage og glo paa en Told med en Penne-

60 fjer i — det maa man jo kunne blive blød
i Hjærnen af.Bøgh.n.232.

3) (overf.) uden forestilling om tryk ell.

berøring. 3.1) om person: som er let mod-
tagelig for indtryk. Du var min Ung-
doms Lærer, Du dannede allerede Barnets
bløde Sie\.Mynst.Tale.(18S0).9. PalM.L156.

Rentrykt M/t 1920 58
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II
m. h. t. følelseslivet: som let røres; føl-

som; (let)hevcegeUg. (brevet) er saa rø-

rende, at jeg, som er et blødt Gemyt,
ikke kan andet end være inderlig rørt
over det.KMRahb.il. *Før var jeg for

stolt til at klage;
|
Man bliver blød paa de

gamle T)age.0e.hl.SH.62. Jeg blev blød (o:

røH), jeg fældede Tdi?irQr.HCAnd.XII.227.
naar han i Tusmørketimen satte sig til sit

gamle Klaver og klimprede derpaa . .

var han saa uendelig blød, stundom ve-
modig, og der var noget Svømmende i

}x2LnsQ\e.BirTiedal.O.I.160. jeg er selv egent-
lig en blød Natur Ja du ler! Sode,
SF.52. nu kan man ikke sige . . : hun er
blød; det må hedde: hun er så blød, eller:

hun er blød af sig, hvis man ikke vil

udsætte sig for, at et vittigt hoved spør,
om hun da ikke skal på (sindssygeanstalten)
Oringe (jf bet. 2).Hjortø.OS.110. || m. h. t.

viljeslivet: som let retter sig efter ell, giver

efter for andre; føjelig; eftergivende;
ogs. nedsættende: viljesvag; slap. dit Hjer-
te er blevet blødt, og du ydmygede dig
for Herrens Ansigt.2Kg.22.1 9. (han) var
en hyggelig og stille KoUega, blev en
blød og omgængelig OveroTånetSchand.
BS.390. Der Klages over, at Folkehøjsko-
lerne fostrer en blød og holdningsløs Slægt.
JJessen.A.14. jf.: Efter tre ugers forløb var
arrestanten blevet så blød (o: „mør"), at

han tilstod det hele.Hjortø.OS.lll. |[ om
børn, der let lader sig forknytte, han kan
nok gjøre Spilopper; men han er nem at

kyse, for han er saa hlød.AntNiels.FL.II.
138.

II
blød om hjertet, som er i en mild

ell. medgørlig sindsstemning. *en Fader , .

bliver blød om Hiertet, naar det angaaer
|

Hans Barns BetriG\sQ.Hauch.B.151. PalM.
IV.353. Schand.TF.II.214. 3.2) f blødag-
tig; kælen (jf.^.i). de Perser vare bløde
og QYmå3igt\ge.É.olb.Intr.I.25. Ei sætte
(kvinderne) Priis paa den bløde Mand.
Suhm.(Rahb.LB.I.122). *Du er ItaUener . .

i

Hos Jer man vænnes til et blødere Liv.
Sauch.DV.11.60. 3.3) om lyd og synsind-
tryk: som ikke gør voldsomt indtryk;
som er uden bratte overgange ell. skar-
pe omrids; afdæmpet \\ om lyd (toner),

(hans) rene, bløde Fløitespil.Iw^.iAlI.58.
*Min Haand er ej saa haard,

|
At jo til

Liv jeg kalder
| Endnu en blød Akkord

(o: paa guitaren). Bødt.SD.53. hun hører .

.

den bløde, klappende Lyd af sine nøgne
Fødder paa de isnende Stentrin.JPJac.J.
4. (jf. 1.4 :j denne klaverspiller har et blødt
anslag

i || f J" ^(^i^ overs, af Mol: Blød
Treklang eller TTe\yd.MusikL.(1801).33.
SCFLassen.Musik.Haand-Lex.(1826).

\\ om
8prog(lyd). Dansken, som er et blédt sprog.
jfføysg.ACr.6. (alle sprogene) fra Attikernes
bløde tunge indtil de Svenskes klangfulde
mkl.NMPet.Afh.1.332. Bang.DuF.228. om,
enkelte lyd (nu sj. i fagl. spr.): b kand og
kaldes bléd at regne imod ^.Høysg.AG.5.
Levin.Gr.1.?. et blødt s (o: stemt s)

j
det

bløde d (o: d udtalt som aaben lyd)
j Madv.

LatSprogl.o. den bløde svenske (og nor-
ske) udtale af k, g og sk.VilhThoms.GS.60,

II om synsindtryk, det bløde Halvlys under
Hvælvingerne.JPJac.JJ.58i. bløde farver
(mods. stærke ell. skrigendej j

(jf.l.z:) bløde
linier (o : velafrundede)

\ 3.4) (nu 1. br.) om
hvad der virker paa sindet: mild; ve tilig;
indsmigrende, hans Ord ere blødere end

10 0\ie.Ps.55.22. Mon (Leviathan) skal . . tale
bløde (1871: milde; ordfor dig?Job.40.22
(Chr.VI). Grundtv.SS.IV.237. en smuk,
mild og blød Sommeraften. Tops. II. 588.
Han holdt mest af det Barnligste og Blø-
deste, vi kunde finde, som Ingemanns
Morgen- og Aiteiis&uge.Schand.F.485. (jf.
S.s:) *Skøn Jomfru! imens I kvæder saa
blødt,

I
Ret som Fiolens Strænge.PMøM.

1.12.

20 4) t uden styrke, kraft, mod olgn. 4.1) i

legemlig henseende : kraft( esJlø s; svagelig;
svag. jeg er endnu blød, da jeg er salvet
til }^oiige.2Sam.3.39(Chr.VI). Kongen . .

var en blød og skrøbelig E.erre.Holb.Heltind.
11.142.

II
om synsevne (jf. ty. blode augen

samt blødsynetj. Naar en Hest haver et
bløt og svag Smn.HesteL.(1703).A5r. jf.
VSO. 4.2) (jf. 3.2) modløs; fejg. lader
eders hierte ikke blive hlødt (1871: mod-

3oløst).5Mos.20.3(Chr.VI). *Er nogen bløød
og fej, hånd gaa kun flux til side.LThura.
Foet.292. Grundtv.PS.IV.93.
bledag^tig^, adj. [blø9'ag(ii, i bet.l iblø9-

lagdi (Levin.)] (glaa. blødhactigh (Rimkr);
af blød og -agtig 2.i) 1) (nu næppe br.)

som er niere blød end haard; noget blød.
Moth.B265. Moderkagen . . er et blødagtigt
fladt Legeme.Saxtorph.F.57. MO. 2) som
ikke er vant til ell. som skyr legemlige

40 anstrengelser; forfinet; hengiven til

vellevned (mods. haardfør^. *Løibænk,
Krands ogPocal havde blødagtig mig gjort.

Seib.D.78. *de Lemmer, der før i Leiren
kraftigt sig hærded,

|
Strække paa Hyndet

sig nu yppigt, blødagtigt og lQ\gt. Holst.

11.152.
II
som hører til ell. fremmer vel-

levned, alle disse blødagtige Gjenstande
(o: fodtæpper, hynder olgn.). CBernh.IV.82.
TroelsL.1.82. 3) f d. s. s. blød 4.2. Moth.

50 B265. vAph.(1759). 4) (bibl; jf lat. mollis)
hengiven til unaturlig vellyst, de Uret-
færdige skulle ikke ai've Guds Rige . . ei

hellerHoerkarle,ei heller Blødagtige ('i907:

de, som lade sig bruge til unaturlig Utugt^.
lCor.6.9. O bladas:tis:-g:are, v. [2]

[-igo'ra] (sj. uden for inf). S&B. Den mo-
derne Opdragelse tjener til at blødagtig-
gøre i Stedet for at hærde.HomoS.F.41.
-hed, en. t) til blødagtig 2; ogs.: vellev-

60 ned. (Kalk.V.116). det modsigende Udtryk
af Haardhed og Blødagtighed. Jn^r.iiJilf.i.

21. en vel oplyst Salon med al Blødagtig-
hedens besnærende Komiort.Aakj.VF.26.

II
(sj.) ømtaalighed; sensibilitet. Hvad der

maaskee giver ham Characteer, bliver
skarpe Kanter, der saare min Blødagtighed.
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HCAnd.BreveJJ14. 2) [3] f frygtsomhed;
undseelse. *Nat-Uglen . . satte sin Naturs
Blødagtighed tilside.

|
Hånd kom her for

en 'Dag.Helt.Poet.24. 3) [4] (hibl) unaturlig

vellyst. Col.3.5(1907: Brynde/
Bled-bast, en. [III.I.1] (bot.) sivæv;

leptom. Sal.lII.207.YI.917. -biUe, en.

[III.l.i] (zool.) hille (af slægten Malacoder-
mata) m. bløde, bøjelige dækvinger. BøvP.
111.171. -bly, et. [III.l.i] (ogs. Blødtbly.

SaUllI.506). bly, der ihke er legeret m.
andre metaller ; alm. bly. VareL?9é. -bnnd,
en. [III.l.i] (forst.) sumpet jordsmon (jf. I.

Bløde;. ForstO. -del, en. [III.l.i] (anat)
i flt, om de bløde dele af et menneske-
legeme ell. en dyrekrop. KPont.Retsmed.II.
227. -dyr, et. [III.I.1] (zool.) en klasse

af dyr m. blødt legeme uden skelet eller led-

deling ; Mollusca Cuv. VSO. Liltken.Dyr.524.

Kunderne vimser om som latterlige Blød-
dyT.Schand.TF.L161.

||
(overf., foragt; ofte

m. bibet. af III. blød 2) person uden (aan-
delig) fasthed; holdnijigsløs person, (hun) er

et . . aandeligt Bløddyr, der aldrig kan
tage en Beslutning.J5røcAner.jBr.89. Blød-
dyr er også et ganske godt skældsord,
særlig efter at vi har fået udviklet den
moderne betydning af ordet blød (o: blød
2).Hjortø.OS.75.

I. Biede, en., (sj.) et (Fleuron.DTN.118).
['blø'Qa] flt, -r. (ænyd. d. s. (PClausen.
NorrigesBeskrivelse.(1632).98); no. blauta,

oldn. bleyta; af III. blød; jf. II. Blød; nu
mest hos jy. forf.) opblødt ell. dyndet
sted i jordsmon; sump; blødbund (jf.

Vtøre). jage (stodhors) i Dynd og Bløde.
DL.5—13—7. SvGrundtv.FÆ.I.189. store

Strækninger af sur og svampet Bløde . .

vilde kunne forvandles til frugtbart Ager-
la.nd.Pont.LP.VII.lo4. *Rørdrum spuler sit

gule Næb
|

i Sumpens svovlede Bløder
(o: om dyndede væld).Aakj.RS.111. MylErich.
Is.l72. (han) sprang hen over et Mosedrag,
hvor hans Fodspor blev siddende i Bløden.
JOlr.SD.IV.99. Feilb. jf. stednavne som
Blød, Bløden (vige af Boskilde fjord), Blø-
derne (smaasøer i enge ved Mariager) ofl.

JohsSteenstr.DS.89.
||
gaa, synke i bløde,

komme til at sidde fast i dynd ell. sump.
SvGrundtv.FÆ.II.77. Bergs.PP.17. JalcKnu.
G.52. Bregend.A.41. overf.: gaaistaa. Moth.
B267. Det var for (ham), ligesom hans
Stemme skulde synke i Bløåe.JakKnu.S.
30. det var, som Ordene var sunken i Bløde
og kunde ingen Vegne komme. Skjoldb.

KE.77.
II. Biede, en. ['blø-Qa] flt. -r. {ænyd. d. s.

(i aftenblødej; af III. bløde 2; jf. I. Bløder
2; især dagl.) gennemblødende regn;
skylregn. Moth.B266. Jorden behøver en
god Bløde. "T/SO. nu faldt enkelte store

Regndraaber, og snart blev det en heel
B\ødie.H:CAnd.IV.186. Mer er Bløde, der er
Grøde

|
i den hængende Sky.Bich.1.329.

Faldt der . . et Par kraftige Bløder, skin-
nede Solen hageiter. Pont. 8. 119. Feilb.

Thorsen.126.
||

(sj.) i forb.: en god Bløde
Regn.Pont.F.L204.

III. biede, v. [iblø-fia] præt. -te [^hlø(-)dQ]

ell. (sj.) -ede (CBernh.IV.398); part. -t

[blø(')<^] ell' (sj-) -et. vbs. -ning ell. (sj.) -else

( VSO. MO.). (æda. bløtæ (AM.), oldn. bleyta

;

afl. af III. blød) 1) fjerne stivhed ell.

ha ardhed, nu kun v. hj. af vædske; blød-

gøre; opbløde (nu især (jf. bet. 2): ved at

[q lægge i blød); udbløde, l.i) i al alm. Vilde
(munkene) hvile sig, saa maatte Biergene
bløde sig, og tage Skikkelse af Stoele.

Holb.Kh.674. De bruge . . blødende (nu:
blødgørende^ Omslag tU Pestbylderne.
Tode.ST.II.79. *Marmor kan ved Vandets
Draabe

|
Bløåes.Trokl.II.104. at sidde (som

en skomager) paa den lille Stol og bløde
Læderet og banke det og skjære til.Winth.

VIII.261. *ieg blødte ham (0: en hest)

20 Skoften, | lod ham gumle i B,o.Bich.I.196.

*Dagen bød paa Stenfisk
|

— og den var
blødt i Yanå.Drachm.PHK.l. Const.Kogeb.

214. jf. Grundtv.SS.IV.116.
j|
bløde op,

opløse ell. gøre blød igen ved hjælp af vædske.

At bløde Limingen op.VSO. gammelt
kit kan blødes op med fernis !

IJ
bløde

ud, fjerne stivheden helt fra noget ved at

lægge det i blød; udbløde. Moth.B268. e. alm.

1.2) O (overf.) formilde (jf. III. blød 8.1;.

30 *ieg iler
|
At bløde Nannas ædle Siæl

med TaaTeT.Etv.V.51.
||
gøre veg. *Det sol-

blaa Hav, som gør Kysten vaad,
|
har

blødet Racen, som bor åerpaa.SophClauss.
P.3. 2) gøre (helt) vaad; (gennem-)
væde. 2.1) m. person-subj.; nu kun om at

lade en svamp, klud olgn. opsuge (fyldes

med) vædske. Tag Bomolie, og varm den,

og blød en ulden Klud der udi. HesteL.
(1703).B8r. pulveriseret Svovl, hvilket han

40 med Vand haver blødet, og deraf giort en
Kage.Holb.Ep.III.386. (jeg) bløder mit
Leie med TaaTer.Ps.6.7(Lmdberg). 2.2) om
vand, især (stærk) regn, der gør noget vaadt
ell. gennemblødt. Den Regn bløder i gi en-
nem. 7/SO. Vandet piblede frem og blø-

dede Sneen i den nærmeste Omkreds.C
Bernh.IV.398. *Hist blødte Regnen, her
brændte So\en.Drachm.DM.190. *Sko og
Skørter blødt' at'Regn.SophClauss.P.16. det

50 blev blødende og varig Grøderegn.JFJens.
HF.132. SjællBond.107. upers.: det bløder
godt (o : regner stærkt og godt)

\ jf. Moth.

B267.
IV. biede, v. [ibløda] præt. -te ['bløda]

ell. t -de (Pamela.I.281) ell. f -ede (Hauch.
IV.308. Mynst.Præd.1.92). vbs. -ning (s. d.).

(æda. bløthæ (AM.), oldn. blæ9a; afl. af
Blod)

1) miste blod; give blod fra sig. t.l) i

60 egl. bet. Han slog mig paa Munden, saa

jeg (nu hellere: denj blødte. 750. Saaret
hløder-smst. min Næse var sprungen op
at bløde.JJPaludan.Er.l 5. *Men Kongen
agter ei sit Hjertes Bløden (o : ved et spyd-

stik). Hauch.SD.II.65. soldaten var saaret

og blødte stærkt '< min næse, finger osv.

58*
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bløder
j

(upers.:) Moderen (ser paa dren-

gens knæ): Naa, det er den Rift. Det blø-

der virkelig ]xåt. Hjortø. (BerlTidJ^Iil919.

M.18.sp.2). y m. adv.: det bløder igen-
nem (o: blodet trænger igennem forbindingen,

tøjet olgn.). VSO. bløde op (igen), (mi
næppe br.) om et saar: begynde at bløde

paa ny. Moth.B402. VSO. || m. obj. (og obj.-

præd.J, især i bløde sig ihjel, (nu 1. br.)

dø af blodtab; forbløde. VSO. MO.jf. (overf.)

:

•Og vi bløde
|
Os tildøde,

|
Er ei du (o:

Jesus) til Hjælp \ievQå.SalmIIus.541.2. (nu
næppe br.:) At bløde sine Klæder over
(o: bløde, saa at tøjet gennemvædes ell. over-

stænkes med blod). MO. VSO. (1. br.:) bløde
sin Seng fnlå.S&B.

\\
(sj.) da han saa hende,

blev han blødende rød ('a; blodrød).Bang.
L.201. 1.2) (især højtid.; nu 1. br.) ofre
sitblod; lade livet. 7/Sf^e/Vm) frivillig vilde
bløde,

I

Med sit Blod sin Troe beskrev.
Kingo.204. *Nu skal du bløde for Saxen
(o: dø, fordi du har klijjpet haaret af Sif).

Oehl.NG.129. (de) maatte . . bløde for

Sværdet eller omkomme i Luerne. Mo?&.
DR.I.176. I saadanne Tider , . var det, at

Apostlene lærte, at Martyrerne blødede.
Mynst.Præd.1.92. baade Elsdyr, Rensdyr
og mindre Hjorte maa bløde for (lossen).

BMøll.DyL.1.74. 1.3) (især poet.) billedl, i

udtr. for stærk, dyb sorg. et blødende
saar, om en bestandig vedvarende ell. for-

nyet (sjælelig) smerte, en mindre unobel
eller rovgerrig Sejerherre (havde) ikke .

.

tilføjet den nu ydmygede lille Nation et

evig blødende Saar. Schand.O.II.209. jf:
Det Saar, jeg ved hendes Død modtog,
blødede derfor meget læiige.IIauch.IV.308.
Schand.F.487.jf. : *EnUrtegaard med Torne
. .

I
Hvor saaret jeg skal hløåe.SalmIl2is.494.

4. mit hjerte bløder, jeg føler stor, dyb,

inderlig sorg, smerte; er meget bedrøvet olgn.

mit Hierte bløer i mit Liv, naar jeg seer,

at mand giør fremmede Folk uret. Holb.
IIJ.II.I. *Hj ærtet, som i Kongebo

|
For

Bondens Lænker hl0dte.Grundtv.PS. VI.
382. Schand.IF.95. Holstein.D.H4. jf. (ogs.

talespr., ofte sioøg.) medblødendehjerte.
denne besluttede nu, skjøndt med blødende
Hjerte, at (hun) skulde forbindes med sin

Elskede.ÆrattcA.IF.3S^. Konditor D. . . har
saamænd, med blødende Hjerte, maattet
lægge paa Tævt&n.Leop.TK.S.

2) overf. 2.1) om planter: udskille
vædske fra et beskadiget sted. VSO. Warm.
Bot.409. jf. (poet.): *(min fod) bærer mig
fremad (hvor) Bærret har blødt (o : er knust).

Hjemmet. 1913. 766. sp.l. 2.2) blødende
brød, betegnelse for brød, der pludselig viser

sig som dækket af blod, idet det er inficeret

af den saakaldte vidunderbakterie. SaUIII.
504. 2.3) (dagl., spøg.) komme af m. (mange)
penge; punge ud (jf. ty. einen bluten
lassen og bluten miissen, eng. bleed; bil-

ledet hentet fra aareladning; jf. Aarelad-
ning slutn.). Schand.UM.157. unge . . Damer
paa Moden . . fik en fuldstændig Garde-

robe paa Kredit. Vedkommendes senere
. . Ægtemand maatte da hløåe.Drachm.DJ.
11.229. dersom det blot var de Rige, der
kom til at bløde (0: ved beskatningen).Hørup.
III.53. mange Fremmede (0: i Italien)

maa bløde dygtigt.JLHeib.It.l4. Ved du,
hvad jeg maatte bløde for den sidste Er-
hvervelse ? Bergstrøm.L.9.
Blecle-balje, en. [III.l] (sko.) balje,

10 hvori saalelæderet udblødes. AndNx.PE.II.13.
Svup! smed han en Saal ned iBlødebaljen.
JVJens.IM.41. -h|al, et. [III.l] apparat,
hvori flasker anbringes, der skal renses ved
udblødning i varmt vand. Hag.II.5.

GJ bledeliff, adv. og adj. [ibløflali]

(ceda. bløtlikæ (AM.); afl. af III. blød; nu
kun poet.) 1) (som adv.; jf. lll.hlød I.2J blødt,
(gid) en øm Elsker som trofast Mage bære
Dig hløåe\igt.Blich.IV.354. *Soldaten tæt

20 ved Fjendens Bryst
|
Sig blødeligt har

leiTet.Winth.1.185. *Sov sødelig, sov blø-

délig.APBerggreen.Folke-Sange og Melodier.^

I.(1869).309. 2) (som adj.;sj.) blød (S.5ogi);

mild. *Saa hæved han dog Stemmen
| Saa

blødelig og blid,
|
Som naar en Moder

luller
I

Sit Barn ved'^attetid.Winth.HF.21.
(en streng) klang med en . . døende Tone
sammen med Tavshedens blødelige Syngen.
JPJac.II.87.

30 I. Bløder, en. flt. -e. (til III. bløde)

1) (nu kun i ssgr.) person, der udbløder sal-

tede varer. Moth.B268. jf. Fiskebløder. 2)
(dagl.) d. s. s. II. Bløde, en Tordenbyge,
voldsom og kraftig, hvad Kjøbenhavnerne
kalder „en mægtig Bløder."PoZ.*/7i9i0.5.

II. Bleder, en. flt. -e. (til IV. bløde;
med.) person, der lider af blødersygdom.
Panum.79. Bleder-sygdom, en. (med.)
tilbøjelighed til usædvanlig stærke blødninger

40 baade efter legemsbeskadigelser og uden ydre
anledning. Panum.79.
Bled-finne-ftsk, en. [III.l.i] (zool.)

om orden af (ben)fisk m. bløde finnestraaler

;

Malacopterygii vel Arthropteri. BøvP.III.
558. -finnet, adj. [III.l.i] (zool.) De Blød-
finnede (d. s. s. Blødfinnefiskj.Zrøj/er.I.xc.

-foder, et. [III.l.i] (fagl.) (hønseifoder af
bløde ell. opblødte bestanddele. LandmB.II.344.
CP -gere, v. [III] [-igo'ra] vbs. -else (s. d.)

50 ell. -ing. {ænyd. d. s.; nu 1. br.) 1) gøre
blød (1). hin Blødgøring af den forhærdede
Forstening, der er StaffeldtsYndlingstanke.
Brandesl.353. (jf. blød I.2; overf.:) *Ar-
beyde . . blødgiør dit Leye.Zetlitz.BS.20. || nu
især i præs. part. som adj., navnlig (med.):

blødgørende midler oi^^n., omslag, bade

osv., som fjerner haardhed og (jf. bet. 2) virker

beroligende og smertestillende. Apot.(1791).

127. Panum.80. 2) (overf; jf III. blød 3.i)

60 gøre (en person) medgørlig; formilde;
røre. (især i udtr. blødgøre ens hjerte^.

JSneed.VIII.476. da blev han fuldkommen
h\øds,iovt.Eio.VI.154. hans Hjerte blød-
gjordes af Yeem.od.Winth.ÉDigtn.218.
Nans.FB.176. Leop.HT.64. Hjortø.OS.lll.

-gerelse, en. vbs. til -gøre. 1) (jf. hlød-
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gøre 1 ; med.) sygelig formindskelse af væ-
venes fasthed i det menneskelige legeme (emol-

lition). Aller.I.420. 2) (overf, til blødgøre
2; m. aktiv ell. pass. het.). Kierk.XIII.159.
Sjælens udelte Hengivelse, dens fuldendte
Blødgørelse og Smelten i Kærlighedens
Yarme.JLange.II. 339. -haandet, adj.

især [III.1.4]: (uegl; mods. haardhændet^
som har (fører osv.) en blød haand; (overf.)

medgørlig; eftergivende (jf. -hændet^, (han)
havde været altfor blødhaandet overfor
Firmaer, der ikke opfyldte kontraktlige
Forpligtelser.PoUyil909.1. -hed, en. [III]

1) den egenskab at være blød (1). vAph.
(1759). Man maa ei blande Begrebene
om Tæthed og Løshed med Haardhed og
Blødhed i LegemeTne.AWHauch.(1799).I.
19. der er Skummets bristende Blødhed i

Favntaget af hendes (o: en havfrues) Arme.
JFJac.II.75.

II
blødhed i benene, en-

gelsk syge. Panum.80. || til blød 2:blødhed
ihjernen,(?. s.s. Hjerneblødhed. Brøchner.
Br.8. 2) (overf; jf. blød 3.1 ; næsten kun
nedsættende) mangel paa haardhed og fast-

hed; slaphed; svaghed. Gram.Breve.148.
*Vort Samfund grunder sig paa enig
Styrke,

|
Og Blødhed kommer kun fra

Qvinåerne. Oehl.P.275. en Bevægelighed
uden holdningsløs Bløåheå.HNClausTTale.
(1843).5. en lav-comisk Rørelse, en Blød-
hed, der troer paa store Følelser og be-
væges af dem.Éierk.1.235. 3) f (jf. blød
3.2) blødagtighed (1). *troer du, Danmark
I
Henslumret er i Blødheds Rosenarm.

MCBruun. (Rahb.LB.II.327). Engelst. Nat.
149. *blunder atter i Blødheds Drømme

|

Mit Fødeland ved de dybe Strømme-Jn^-.
VSt.3. Hrz.VI.ll. 4) f undselighed (jf.
Blødagtighed 2). at komme min Blødhed
mm^pÆv.VIII.102. -hejre, en.[III.l.i]

Sif Bromus mollis L. Rostr.Flora.1.37. Landm
B.I.340. -hjernet, adj. [III.2] (især dagl.;

egl. : som lider af hjerneblødhed) taabelig; idi-

otisk, en blødhjernet person i
//". ; (den) blød-

hjernede Censur. Brandes.X.470. -hjer-
tet, adj. (f -hjertig. Holb.B:eltind.l.301.

Ew.V.48). 1) [III.3.1] som let lader sig
røre; som har ondt ved at være haard;
følsom; medlidende. (Kalk.V.116). Fru-
entimmerne ere i Almindelighed blød-
Mertede. Biehl.Euph. 43. *en blødhiertet
Træl,

I

Som os eidTæhenæjite.0ehl.HK.148.
(han) havde været for blødhjertet til at
skyde RæyeJng.EF.VIII.133. han bad
saa mindelig for sig. Det skar mig i Hjertet
at see . . for jeg er nu engang noget blød-
hjertet af mig.CKMolb.Amb.36. VVed.BB.
298.

||
som adv. snakke højtravende eller

blødhjertet med Dig, det kan jeg ikke.
Schand.AE.142. 2) [III.4.2] (næppe br. i

rigsspr.; jf.jy. blødhjertet, let at forknytte)

frygtsom; fejg. (Kalk.L232.V.116). dem
vil jeg gjøre saa blødhjertede (Chr.VI:
blødhiertigej . . at et rystet Blads Lyd
skal jage dem.3Mos.26.36. nøysg.2Pr.7.
(9 -lyertet-hed, en. til -hjertet 1. S&B.

Saaby.''
\\
fBlødhjertighed. *iBlødliiertighed

fast ingen gammel Qvinde
|
Hun eftergav,

hun græd, naar slagtis skulle Koe.Holb.
Paars.107. Gylb.YIlI.lll. CBernh.NF.II.
117. -hndet, adj. [HI.l.i] [-.hu-'aaq MO.
ogs. overf: ømskindet olgn. -hændet, adj.

(nu 1. br.) d. s. s. -haandet. Moth.B265. VSO.
især uegl: Moth.B265. Esp.417. -koge,
v. [III.l] 1) t koge mør. EJCHøegh.(MO.).

10 2) pari,, -kogt brugt som adj. : (om æg) kogt
saaledes, at (hviden og) blommen ikke er

bleven haard (jf. blødsøden og bløde æg
u. blød l.ij. VSO. Har man spist blød-
kogte Æg, maa man ikke forsømme at

knuse Skallerne, thi ellers lægger Hønen
ikke flere Æg.Thiele.III.39. FrkJ.Kogeb.23.
overf. (sj., spøg.): et bebrejdende blødkogt
B\ik.Esm.I.132. -laden, adj. [III.S.i] (1. br.)

let at røre; blødsøden 2. vor Tids fi'edsom-

20 nielige, blødladne Nordboer.HejmdaWs
1869.1.sp.l. Det blødladne unge Menneske
har . . ikke kunnet bare sig for at sige
den Gamle Ålt.BSchmidt.MD.125. AndNx.
PE.1II.294.
fBledling:, en. flt. -er. (c/IIL blød 4;

jf. ænyd. bløding; efter ty. weichling; jf.
MO.) blødagtig ell. fejg person. *Helt
er den, som kan undvære,

|
Men en Blød-

ling nyde skal.Staff'eldt.D.II.353. smst.350.

30 éladme, en. ['bløQma] uden flt. {dan-
net aflll. blød efter Rødme, Sødme olgn.;

sj.) blødhed (1). jf. : *Med Hoe'deti Rende-
steens Blødme,

|
Med Munden i Mudde-

rets Grødine.Bagger.II.463. (jf. blød 3.3:^

Træernes mathvide Blødme.Rørd.K.S. At
der sløjfes Endelser og haarde Medlyd,
er Noget, der genfindes . . i Fransk og . .En-
gelsk, og dog er der Ingen, der . . jamrer
over disse Sprogs Blødme og Sløjhed.

40 GSchiitte.(VortLand.yel905.2.sp.3).

bled-mnndet, adj. [III.l] i) om heste:

som ikke taaler stærkt tryk af bidselet i

munden (jf. blød (1.4) mundj. vAph.(1764).
MO. LandmB.II.191. 2) (især om dyr;
nu 1. br.) som ikke bider godt. *Danemarks
Løvinde (er) mat, blødmundet, I Alder-
stegen. GrMndfv.PS.yjJ.^5. et blødmundet
gammelt 'Kiea.tur.Winth.VIII.70.

\\ (jæg.)
om hunde : som tager blødt paa vildtet under

50 apporteringen. OrdbS. jf. VigMølLHJ.198.
-mælket, adj. [III.l] (landbr.) om køer:

som let slipper mælken under malkningen.
Moth.B266. VSO. MO. Feilb. SjællBond.82.

(om diegivende kvinde:) Kaarsb.Kv.69.
hløane, v. ['bløQna] -ede. {ænyd. d. s.,

oldn. blotna; afl. aflll. hlød; jf.jy. blønne)

1) (sj.) blive blød (1). VSO.
\\ (overf.)

Jeg har . . hørt mine saarede Karopfællers
Dødsskrig uden at blødne derved.DJohans.

60 JS.211. Han mærkede sig blødne som
Vox under dette Kvindepust. FFed.iS.SO.

2) (nu 1. br.) gøre blød (1). 2.1) i egl. bet.

*de Stene,
|
Der blødnes ei af ^IvA.Bag-

ges.DV.VII.41. Vaarens Regn . . blødner
Eegens Green.Blich.0.1.38. *Lysten blev
til et mægtigt. Baal

| Og blødnede det
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(o: viljens staal) i sin Lne.Bergs.PP.473.

2.2) (overf.) blødgøre (2); mildne. *Viiser

. . om Phyllis og Chrysillis,
|
Som blødner

meere end som skiærper Mande -Moed.
Sort.HS.B3». *Mit stolte Hierte blødnedes.
Oehl.HY.174. *med blødnet Hjærte saa'

I

Jeg arme Gu.d.mn.Grundtv.PS.n.378.
Sihb.1.52. Det milde Aftenskær blødnede
hans Smd.VVed.S.113.

I. Blødning, en. vbs. til III. bløde.
II. Blødning, en. flt. -er. vbs. til IV.

bløde. 1) (især med.) til bløde l.i. Panum.
80. en Mand faar en Blødning i Hjernen
(Apoplexi). 05;ocA.D.^J.50. 2) (bot.) til bløde
2.1. Warm.Bot.410. jf. Blødnings-periode,
-tryk (den kraft, hvormed plantevædsken dri-

ves frem under blødning), smst.

Blød-pig, en. [III.l.i] (bot.) stikkende,

ikke forveddet fremragning af barken. Drejer.

BotTerm.130. Lange.Flora.xxxiii. -sin-
det, adj. [III.3] 1) (nu 1. br.) som har et

blødt og letbevægeligt sind. (Kalk.V.llB).
*Saa var vor lille Perroquet

|
Blødsindet

og at bøie let
|
Til Ont og Goi.Carst.Yerv.

131. CGandrup.Savonarola.(1877).ll. Han
er saa blødsindet. Han synes, de fleste

voksne Mennesker har saadan en haard
B,øst.Skjoldb.(KlareDruer.ll8). 2) f som
mangler karakterstyrke; svag overfor farer
og fristelser. VSO. MO. -skindet, adj.

[III.l.i] d. s. s. -hudet (i overf. bet. nu især
dial). VSO. MO. jf.Feilb. -støbe, v.

[III.l.i] støbe (jæm) saaledes, at det kan
hamres; især som part. adj.: blødstøbt
j æ r n. Wagn. Tekn.385. og som vbs.: B 1 ø d -

støbning, smst. f -synet, adj. (jf. bløde
øjne, blødt syn, se bløa 4.1) svagsynet. Moth.
B266. „Forekommer sielden."VS0. -sød,
adj. omdann. (i slutn. af 19. aarh.) af -søåen
2. Drachm.DJ.1.22. SMich.T.61. (hendes)
blødsøde 'Religiøsitet.EmilRasm.F.371. den
blødsødeste Sentimentalitet.iVaws.CPoZ.^/8

1916.9). -søden, part. adj. [III.l.i] [-,sø-'-

8(8)n] intk. -t og f (i bet. 1) -sødet. {ænyd.
d. s. (bet. 1), no. blautsoden; egl.: blødkogt,

jf. syde og usødet) 1) f om æg: blødkogt.

VSO. MO. et blødsødent Æg.Hrz.IX.ll.
Vi fik Rugbrød, Smør, Ost, blødsødne Æg
og The.Goldschm.VI.496. „bruges nu kun
om Æg. Men begynder ogsaa at tabe
sig i denne Bet., og man hører hyppigt
blødkogte Æg."*Levin. (jf. bet 2:) et Par
forgrædte Pigeøine kan gjøre (ham) til et

blødsødet Æg.Tng.VS.I.158. 2) « VSO.
1793; ved overf. brug (jf. bet. 1 slutn.) og
omtydning efter sød, sødladen, jf. blød.sød,

blødladen) umandig; slap; sødladen;
sentimental, vi er stridbare Mænd, og
ei blødsødne KvmåeTlGrrundtv.Saxo.III.
327. *De blødsødne Sjæle ei fødtes til

Magt.Ing.DM.54. blødsødne Præster slaae
af og til Naturens Bog op for os.Kierk.I.
49. de (danske soldater) viste nede i Dyb-
bølskanserne, at de ikke er saa meget
blødsødne a' sig.ZakNiels.NT.30.

\\ ogs. om
handlinger, ytringer olgn. den langtrukne

og blødsødne Historie „Jacob og Lone".
Brandes.II.52. Du synes maaske, det er
blødsødent, men jeg nænner ikke at træde
paa en 0rentvist.Rosenkrantz.MC.18. -sø-
den-hed, en. til blødsøden 2. AHey.CC
Møller.(1891).105. VoHLand.''^lil904.1.sp.6.
-t-bly, et. se Blødbly. -træ, et. {efter ty.

weichholz
; forstø træ, hvis ved er blødt; træ,

der vokser paa blød (o: fugtig) bund; ogs.

10 otn alle andre løvtræer end bøg og eg. ForstO.
Sal.III.211. i disse Mosedrag . . har utvivl-
somt en typisk Surbundsvegetation med
langt overvejende Blødtræ holdt til.Hist

Bot.1.75. lavstammede Popler, Kurvepil,
Hassel og andre Arter Bløåtræ.SjællBond.97.
bløffe, V. se bluffe.

Bløse, en. [iblø'sa] flt. -r. (fra ty. blosse,
«/bloss, bar, se II. blot) 1) (sj.) blottelse.
Nu falder Schawlet lidt ned og giver en

20 lille Bløsze.Kierk.VI.67. 2) (garv.) af-
ha ar et hud. Sal.XII.48.

I. Bo, et ell. (nu 1. bi:) en. [bo- ; i ssgr.

ibo-] Bøysg.AG.51. (f Bod. Holb.Hh.1.82.
sa.DH.I.703 ; sammenblandet m. 1. Bod, se

Feilb.1.99). flt. (næsten hm i bet. 1.2 og 2.2^

-er. iæda. d. s., oldn. bii, oeng. bu, ty. bau;
af V. bo

II
ordet er opr. inik. baade i bet.

i og 2; VSO. angiver: en i bet. 1, „alminde-
ligst" et i bet. 2; MO. (og Saaby.'') har kun

30 en i bet. 1, et i bet. 2; denne adskillelse ta-

ber sig til fordel for et efter ca. 1850; se

Levin.ar.I.59.II.70)

1) om opholdssted. \.\) menneskers opholds-

sted; bolig; hjem (uden for faste forb. CP,

især poet.). *I Himlens rette Hjem og Boe.
Kingo.56. 'skiøn Havmand . . din vaade
Bo.Oehl.L.1.297. Jeg maa opsøge mig en
venligere Bo— jeg vil sælge denne Rønne.
Blich.IV.591. *En lille ubemærket Bo,

|

40 Hvor der er Fred og liflig Ro (o: om en stue).

Winth.II.87. *hvem har jeg huset
|
ind

om min Bo —
|
hvem har jeg holdt her

I

i Armene to.Drachm. VS.58. *skjult af

tættest Krat i Ro
|
Et Jagtslot stod, et

enligt Bo.Recke.BD.95. Man havde bygget
sig et bo for livet, men det var kun en
løyhytte.NMøll.H.49. (jf. 2'.) *Manden er
Drot i sin egen Bo.Hostr.T.150. Skjoldb.

KH.44.
II
fæste bo, tage (fast) ophold (jf.

50 bofæstej. en Fremmed . . fæster Bo iblanat
os.Rothe.(Bahb.LB.I.371). *naar saa i Ca-
pernaum han fæster

|
Sin Bo, du . . der

ham g\æsteT.neib.Poet.X.191. Hauch.MfB.r.

jf. : (de) opslog . . deres bo midt imellem
aevn.ADJørg.1.157. |[ sætte bo, (ogs.tale-

spr.) stifte et hjem, tsær om ægtefolk. Der
vil, min Troe, andet end Philosophie til

at sætte Boe.Holb.Vgs.(1731).I.7. »Jeg fæ-

ster ingen Qvinde, (
Jeg sætter aldrig

60 Bo.Winth.HF.326. JVJens.NG.25. han
havde ikke tænkt paa at gifte sig og
sætte Bo en&nn.SvGrundtv.FÆ.II.l 76.

(jf. i.i:) *Paa Taget Storken Rede by^ge,

I
Og Svalen Bo paa Muren sættelWinth.

11.23.
II
\ abstr. *Frodige, druenærende

Høje
I
lokke til Bo (o: til at fæste bo).
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Gjel.Br.20d. 1.2) om dyrs opholdssted
(uden for ssgr. som Humlebo, Hvepsebo
olgn. kun ^). *Tæt ved den blanke Rude
I

Har Svalen klinet op sin ^o.Winth.II.
110. Hvepsen . . tilbereder sig et simpelt
Boe, hvori den bygger Celler og lægger
sine Æg.JapSteenstr.F.66. Storkens Bo
(Chr.VI: boligø er paa Fyrretræerne.Ps.
104.17. jeg vil gjøre (Babel) til Bo (Chr.
VI afvig.) for 'Pindsvim.Es.14.23. Han laa
timevis og iagttog Hvepsernes Bo.SMich.
HB.22. der er gerne flere Boer (o: kanin-
huler) . . i Forbindelse med hverandre.
BøvP.1253. 1.3) (poet.) overf (jf V. bo
3.1^. *Ryd Vantroe af mit Hjertes Boe.
Kingo.109. *Er Sjelens rette Boe ei her
paa Jordens Øe.Tullin.1.252. *Jord og Hav
I
Blev atter Tvedragts vUde Boe.Bagges.

V.48. *De smykkede Kamre
|
Var nu

Eensomhedens Bo.Winth.HF.285. PalM.
III.276. *Høie Nord, sangens bol Hostr.
SD.I.333.

2) om ejendele. 2.1) (nu næppe br.) hvad
der hører til Bo l.i; løsøre; indbo; bo-
have, hvis den Skyldigis Boe, eller Jorde-
gods ej kand tilstrekke, (da skal) Udlæg
skee . . i Gaardens Bygning.Z)jL.i

—

24—25.
lade al Boen, Løsøre og Breve, og andet
forsegle.smsf.5

—

2—86. *Du mig mit Boe
og Gods lod ubeskaaret blive.Falst.Ovid.

33. Han eier et godt Bo (nu: Indbo^.
MO. 2.2) (jur.) indbegrebet af hvad en
person ejer ell. (især:) efterlader sig;

en persons samlede formuemasse (omfat-
tende baade aktiver og passiver). Kaaber,
Tin, Boeskab, Fæ, Qvæg, Heste, Hopper,
eller andet tienligt, som i Boen findis.

DL.1—24—23. *Hvad skal Bonden med
mere Bo

|
end to Øksne og en Ko.DFU.

nr.24.13. (jeg) søger at formeere min Boe,
Eolb.MTkr.29. Frue Elises Bod bestod
af (kostbare sager).sa.DII.I.703. overalt i

Danmark og Norge skal Øvrigheden an-
tage sig en Afdøds Bo.Stampe.1.97. Skifte-
Salarium bør beregnes i Forhold til Boets
Beløb.smst.183. hvor der ikke er . . noget
Bo, hverken Besiddelse eller Gjæld, bliver
der heller intet 'Døåsho.Goldschm.VII.373.
*Byens første Prokurator, hvem

|
de største

Boer hetroeåes.Schand.UD.l. Boet (o:

fallitboet) vil give ca. 20 pCtLudv. || aabne
boet, se aabne 3.i || opgive sit bo, er-

klære sig fallit. S&B. || opgøre et bo,
bringe klarhed over formuesforholdet ved en
persons fallit ell. død; overf: Jeg føler hvor
umuligt det er at opgøre Moltke Moes
videnskabelige bo, sa vidt strøet det er
ud over yeTden.AOlr.(DSt.l915.50). || i

udtr. som sidde i uskiftet bo, have over-

taget en afdød ægtefælles efterladenskab, uden
at der er foretaget skifte med børn og andre
arvinger. Stampe.I.129. Sal.V.695.

II. IB09 en. kun som sidste led i ssgr.: [-|bo']

(jf. dog Nabo ['na*bo] samt Fynbo^. fit.

-er. {pldn. bui, person, der bor (et bestemt
tted), bonde (ogs. som sidste led i ssgr.); jf.

bo

-boer; af Y.ho) 1) i personbetegnelser.
1.1) m. subst. som første led, der angiver,
hvor en bor

\\ første led et propr. (navn
paa landskab, især syssel, ell. 0, halvø olgn.;

se UnivBl.II.20ff. DSt.1914.33ff. Feilb.L
99.IV.53. Esp.30): Angelbo, Fynbo, Mol-
bo, Mønbo, Skagbo, Tybo, Vendelbo, Ærø-
bo osv.

II første led et fællesnavn (-bo veks-

ler ofte m. -boer): Bjergbo, Bybo, Hedebo,
10 Kystbo, Landbo, Skovbo, Slettebo, Øbo

osv. 1.2) m. (steds)adv., adj. olgn. som før-
ste led, der angiver enten stedet hvor
ell. særlige forhold hvorunder en bor (sj.

vekslende m. -boer^; Nordbo, Sydbo, Gen-
bo, Nabo, Sambo ofl.; jf. ogs. Enbo, ene-
boer. 2) (jf 1.2) i nydannede bot. navne,
der angiver, om han- og hunkønsblomsterne
findes paa samme ell. forskellige planter:
Enbo, Sambo, Tvebo (ogs. brugte som adj.).

20 III. Bo, en. se I. Bod.
IV. Bo, en. se IL Bod.
V. bo, V. [bo'] -ede ['boQa] (æda. bo,

oldn. bua, indrette, bebygge, bo, ty. bauen)
1) (foræld., især i foll^visestil) bringe i

stand; gøre rede; udruste; især i udtr.
lade sit bryllupbo, (træ/fe forberedelser
til og) fejre sit bryllup. DFU.nr.37.5. Ina.
VSt.235. Winth.HF.316. *Han lod sine
Snekker ho.Recke.SB.77. J0lr.SD.III.116.

30 2) have sin bolig (et ell. andet sted). 2.1)

om mennesker: have sit hjem ell. varifi
ophold (paa et sted). Præsterne skulle
boe i deris Sogne.DZ.^

—

12—1. hånd er
ellers boende paa Landet.fib/&.HP.II.6.
*Et Land er nævnt Thrudvanger,

| Deri en
Hofgaard staaer . . | Der boer den Gud
for Krige. OeM.iV^6r.^. *Paa Vossevangen
der vil jeg hoe.Hauch.SD.I.199. *viid, at

ei jeg stedse her har boet,
| Og ikke altid

40 levet her som liyTåe.PalM.II.84. *0g
Kejseren boer paa det høje Slot.Eostr.SpT.
111.14. *Naar jeg bli'r stor, I saa vil jeg
bo, hvor Rasmus hoeTlBich.lI.165. *I)er
bor en Bager paa Nørregade.Sømcrim.J.
12. her bor De kønt (o: i smukke natur-
omgivelser) I hun bor hos sin tante

j if.

(som mods. til logere^: Hamburg er ikke
Musernes Tempel; den er deres Herberge,
og Gratierne boe der ikke, de logere der.

50 Bagges.L.I.128. \\ ogs. om mere kortvarigt

ophold paa et sted. hvor skal I bo i sommer-
ferien?

i
han bor paa hotel <

|| uden steds-

betegnelse. De boer jo ganske kjønt (0:

har et kønt værelse). Her kunde blive nys-
seligt, naar her blev lagt nyt Gulv.flbs^r.

G.162.
Il
bo til leje, have en lejet bolig;

overf.: Byg eget Hus paa arvet Grund,

I
Saa bor du dog til Leje! (o: maa for-

lade det engang).SalmEj.562.2. || i forb.

60 w. bygge, se bygge
||

(bibl, poet.) uden
(tydelig) forestilling om bolig (jf. bet. 3j;
opholde sig; leve. den Onde skal ikke
boe hos dig (o: gud).Ps.5.5. Ordet blev
Kiød, og boede iblandt os.Joh.1.14. *Naar
jeg skal blandt Døde hoe.Kingo.143. *I

høye Chor,
|
Hvor Gud hånd boer..Brors.
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304. *De Døde har vi tegnet os i Hjær-
terne ind; |

De bo'r hos de sønderjyske
'Piger.Drachm.DG.129. 2.2) om dyr: have
sin hule, rede ell. leje paa et stm. (træet)

under hvilket Dyrene paa Marken iDoede.

Dan.4.21. *Høit under Taget, hvor Svalen
boer,

I
Har ogsaa Studenten sit Kammer.

BCAnd.SS.XII.71.
3) (overf.) om andet end levende væsener.

3.1) (især oibl. og poet.) være til stede; lo

forefindes. Herrens Herlighed boede

Eaa Sinai BieTg.2Mos.24.16. Lyset boer
os (gud).Dan.2.22. *Blandt sorte Høje

boer min Ungdoms Glæåe.Blich.D.I.16.
som Stilheden boer i Ørkenen, saaledes
boer Tvesindetheden i Traylheden.Kierk.
Vin.169. *Sorg boer a\\eYegne.PalM.IL
101. endnu bor Sagnet blandt Folket om
Danmarks fromme Dronning Dagmar.JJes-
sen.A.l.

I! t om ting. skyen boede (1871 : 20

hviledej over (paulunet).2Mos.40.35(Chr.
VI). 3.2) QP ni. præp. i (sj. hos): inde-
holdes i (noget). Jeg kand strax see paa
hendes Ansigt, hvad der boer i hendes
Hierte.lfoZ6. 7^8.1.4. Lasterne boer hos
åem.Biehl.(Skyid.Y.106). *I vor Viin boer
Held og l{d&åev.Rahb.PoetF.I.25. *At er-

fare nu mig lyster,
|
Hvad der vel i Ryg-

tet hoer.Bødt.26. Winth.HF.205. der
boede noget Ualmindeligt i den lille blege 30

Tige.Kaalund.MB.1.398. *Jeg havde al-

drig tænkt, at saa dejlig en Klang
|
kunde

bo i et Menneskes 0Tå.Schand.Sl).15. det
stolte, tunge og indesluttede, der bor i

hendes Yæsen.SvLa.FruG.59.
Boa, en. ['boOa] {fra lat. boa) flt. -er.

1) (zool.) kvælerslange (Boa constrictor).

JBaden.FrO. Drachm.DJ.I.217. Han for-

slugte sig ved Spiseballet . . og sidder nu
ved Dandseballet som en Boa og fordøier. 40

BoganJ.122. i sa. bet.: Boaslange. BøvP.
III.14 7. 2) (overf.) slangeformet (pels)hals-
krave for damer. Aurelie, i Silkepelts, med
Boa og M\ineMrz.XI.315. CBemh.VIlI.
157. PalM.1.5. damernes hvide boaer så
grimme ud mod sneen.Hjortø.GU.213.
Bobbe, en. ['bcoba] flt. -r. (jf. bomh.

bobba, skræmsel, bussemand olgn. (Esp.30),
no. bobbe, dl. s., sv. bobba, kort tykt insekt,

isl. bobbi, havsnegl, meng. bob(be), bundt, 50

insekt, ty. dial. bubbi, brystvorte; grundbet.
vist: noget kort og tykt, klump, knort) 1)

(bomh.) klump af snot, støv olgn. i næsen;
bussemand, hun havde travlt med at

pille Bobber ud af Drengens Næse med
enTørlilæåesnip.AndNx.DL.67. 2) fpragt-
bille (Buprestis). vÅph.Nath.I.407. Baff.
(1784).140.

Bo-behandUng, en. [I.2.2] (jur.) Sal.

V.695. 60

t Bobert, en. (fra nt. bubbert for
puppert af nt, hty. puppern, bævre; kog)
ret, lavet af mælk, æg og krydderier. Kogeb.
(1710).17. Kogeb.(1731).13. VSO.

I. Bobine, en. [bøibrna] flt. -r. (fra
fr. bobine; jf. L Balbine; fagl.) garn-

rulle; spole, (især paa en rok ell. spinde-
maskine). Hallager.84. Meyer. IL bo-
bine, V. [boibi-ne] (fagl.) op vikle (garn)
paa en bobine (jf. II. balbinej. Meyer.
BobinersliLe, en. [bobiine'rsgo] flt. -r.

(fagl.) kvinde, som bobiner. Pol.-^/el919.19.

sp.4. Bobinet, subst. [bobi'næd] uden
flt. (fra eng. bobbinet, for bobbinnet, opr.

:

net knyttet ved hjælp af traad paa spoler

(bobbins); jf. I. Bobine) Y løst vævet stof
ni. 4- ell. 6-kantede aabninger; tyl. VareL.^
99. Et Bi-Slør laves af groft, sort Bobi-
net. Biavl.62.

1. Boble, en. ['bobla] O læses som o
i .. Boble (0: [^hohlQ]).Eøysg.Anh.21. flt.

-T. (ænyd. buble, bobbel; fra mnt. bubbele][

1) d. s. s. I. Blære 1; luftblære; især i

sammenligninger (om noget, der let brister,

forgaar, ingen værdi har osv.). *Da er din
Troe ey andet,

|
End Boblerne paa Van-

ået.Brors.184. en Bohle (o: sæbeboble), som
brister i det Øieblik, da den praleae med
de meest glimrende FaTyeY.Engelst.Nat.l8.
*Min Mund over Vandet

|
Jeg brugte til

andet |
End Bobler at blæse af Skum.

Grundtv.PS.V.234. sa.SS.III.509. *Før
briste som en Boble Kirkens Magt . .

|

Før ham Gregor erkjender for sin Herre.
Bauch.DV.III.106. *0m Udt er vi for-

svundne,
I
Som Boblerne i Bækken.Aarestr.

140. hun løftedes . . som en Boble, der
stiger gennem Yanået.JPJac.II.135. jf:
*Granatens (o: granatæblets) fyldte Boble
sprang.Winth.III.124.

\\
(Qi, især poet.)

overf.: noget let forgængeligt; noget tomt,
værdiløst olgn. *Hvad er det dog alt,

|

Som Verden opsminker med fager Ge-
stalt . .

I
Det er jo kun Bobler og skrat-

tende Ka.r.Kingo.253. *Navnkundigheds
Boble kan Tiden jo hrecke.8tub.49. *0,

skuffende Drøm!
|
Du skinnende Boble

paa Tidernes Strøm.Grundtv.PS.V.284.
*Livets bedste Bobler hriste.HCAnd.X.492.

2) t hudblære; blegn. Moth.B274. *Nu
svulme Bobler, |

Nu bløde Rifter i den
spæde Fod.Bagges.SV.66. IL boble, v.

['bobla] -ede. (ænyd. buble; fra mnt. bub-
belen) 1) om flydende masse, vædske: danne
bobler; ofte tillige m. forestilling om den
derved frembragte (kogende) lyd (jf. 2.s):

syde. *Hvor Vandet bobler sydende med
Beg.Oehl.A.257. *dit sorte Jætteblod

|

Skal ligge boblende paa K\ip]pen.Grundtv.
PS.II.91. *Vandet bobled med klagende
Kluk.Drachm.SII.27. Det var . . som vilde

Panden sprænges og Hjærnen boble ud.

EErichs.SM.162. jf: ('/ittn) saae dybsindig
i den boblende Gryde.Tolderl.H.15. 2) ta

overf. 2.1) (m. adv. ell. præp.) vælde frem
ell. op som bobler. *Snart synke Him-
lene — Snart hæver Dybet sig

|
Og

Verdner boble op.Ew.(1914).I.164. *Slyng-
grøntet bobler af hver Riit.Rich.1.79. der
blev ved at boble sorte Tordenskyer
op af Sydvest.JakKnu.S.210. 2.2) om blo-

det, sindet olgn.: være ell. komme i (hef-
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tig) bevægelse; bruse. *VOdt bruser og
bobler |

Os Blodet i Bryst.WinthJI.lS.
(han) følte Hidsigheden boble OTp.Schand.

TF.1I.281. Harmen , . begyndte at boble i

hampaany.ZafeiVieZs.iVT.45. SvLa.SD.5. 2.3)

(8j.)tyde som opstigende 6o 6 ?er. Klokke-
frøernes fine Boblen og Musiceren.ieojo.
EB.400. boblet, adj. ['bmblaO (sj.) fuld

af bobler ell. forhøjninger, der ligner bobler.

Over (træernes) Toppe stak mørke Skyer
deres boblede Rande op.Gjel.R.34.

\\ f et

boblet blad, (bot.) blad, hvis væv danner
forhøjninger, der er indtrykte paa under-
siden. Træearter.(1799).309.
BoborelQe), en. [bobo'r^l', -'r^la] (i

Borborelle. II)Just.Havevæsenet.(l 774).II.

290). flt. -(Ie)r. (ænyd. d. s. (JTusch.166);

fra ty. boborelle, jf. tjekkisk boborelka)

2( jødekirsebær, Physolis Alkekengi L.
JPJac.1.3. (jf. Tilsk.1918.1.579). den røde
Hjærteblomst og den gulknappede Bobo-
TeVLe.Leop.EB.257.

I. Bod, en. [bo'5, i ssgr. 'boa-] ('Bo.

JJuel.34. Falst.93. jf. Kalk. V. 117. nu kun
dial. og som sidste led af stednavne, se ndf).

flt. -er ['bodar] (æda. both, oldn. bu5, ty.

bude; ^esZ. w.V. bo) t) lille hus. U\) hus-

rum til midlertidigt ophold ell. brug ved særlige
lejligheder; skur; barakke. (nu mest dial.,

MDL.43. Feilb.; i rigsspr. næsten kun i bet.

markedsbod ell. -telt olgn., samt i ssgr. som
Toldbod, Vejerbod^. (nogle) Gøglere have
slaaet en Boed op paa Torvet for at vise
nogle . . Konster.JSneed.VI11.382. Marke-
det holdes i Boder paa Torvet.iltfO. (fi-

skernes) Hytte eUer Bod var opført af

Sparreværk med Jordbeklædning.J7Ci4«(?.
11.124. Paa Fiskestederne .. re\seT (fiskerne)

sig „Boder", der kan danne hele smaa Byer.
Feilb.BL.288. jf. bet. 2: Fra Boder (o: paa
en udstilling) udsolgtes talrige og smukke
Ga.ver.Hoved8t.^*/iol916.5.sp.6.

||
(foræld, og

dial.) forraadskammer. TroelsL.II.36.
Feilb.

II jf. stednavne som Nøddebo, opr.

Nøthebothe o: kvægboder, Karlebo, Falster-

bo, Munkebo, Boderne (fiskerleje paa Born-
holm) osv.; se JohsSteen8tr.DS.64.90. 1.2) f
tarvelig bolig; hytte; især (i flt.) om fat-

tigboliger i en købstad. Moth.B271. For sam-
me Byes Fattige lode de indrette otte

Boeåer.Wand.Mindesm.1.369. De Fattiges
Boder. FiSO. MO. jf. navne som Nyboder,
de af Chr. IV opførte boliger for Holmens
folk, Abel Katrines boder, ældre navn
paa Abel Katrines stiftelse (Trap.1.286),
Ellareboderne , egl. boderne ved St. Klara
kloster (smst.439. Jf. 276). 2) (gldgs.) kram-
bod (nu olm. afløst af Butik og kun an-
vendt om mindre butikker, ligesaa c. 1850
(Levin.)). Moth.B271. dend almindelige
vegt, som i alle boeer er hY\igelis.JJuel.

34. *ald den Stads, som Vimmelskaft
|
I

sine Boder eyev.Wadsk.35. (jeg) gik ind i

Boden for at tilhandle mig et par Flasker.
Bagges.L.1.7. *Jo længer

| Jeg seer paa
Al^ hvad i Boden hænger,

| Jo meer faaer

jeg . . Lyst at l£}øbe.Winth.II.159. Er det
ikke lige saa forunderligt, som hvis en
Kiøbmand blev riig derved, at Ingen kom
i nans Bod.Kierk.X.lll. Og nu disse Bo-
der — thi Boutiker kan man ikke kalde
dem — hvor ere de ikke romersk-male-
Tiske.Bergs.Eom.645. Schand.TF.L20. de
smaa Boder . . hvor Soldaterne pleje at

købe deres Pudsesager. Dracfewi.iyriy.i06.

10 *Solen skinner
|
paa Boderne i Bazaren.

sa.l001N.l. „hvor var I?" Ida nævnte .

.

Butikker og BodeT.Bang.L.112. AarbFr-
borg.1918.148.

\\ f aabne (lukke) sin bod,
begynde (ophøre m.) en købmandsforretning.
VSO. MO.

II. Bod, en. [bo-'9; i ssgr. 'bo9-] Søysg.
AG.46. (f Bo. FrHom.PM.43). uden flt.

{æda. bot, run. bot, oldn. bot, forbedring,
lap, bøde, eng. boot, nytte, got. bota, d. s., fy.

abbusse; grundbet.: forbedring; besl. m. I.

Baade, bedre || af ænyd. flt. bødher (jf.
oldn. bétr, æda. bøtær^ opstaar (i 17. aarh.)
Bøde (s. d.), hvortil flt. da knyttes (se Brøn-
dum-Nielsen. SF.91); dog opstilles endnu efter

1700 undertiden den gi. bøjn.: bod: bøder.
Høysg.AO.46. VSO. MO.)

ij i al alm. om hvad der afhjælper et

onae, en mangel olgn. l.i) (især tu) for-
bedring af en ulykkelig, mangelfuld (olgn.)

io tilstand; hjælp (mod); afhjælpning (af).
*(da) Fik . . hans Sorrig Bood.LThtira.
(Falst.0vid.a6v).

|| nu kun m. pierson-subj. i

udtr. som faa bod (for) olgn.; m.h.t. syg-

dom (nu kun pioet.): lægedom; helbre-
delse, et skræckeligt Monstrum, som er
plaget med Obstiuction, hvilken det ikke
tand faae Bod ioT.Holb.Samt.20. (overf.:)

*glæden er dræbt og naturen er død,
|

hvor er der bod for vor vunde ? NMølLE.
40 66. m. h. t. (moralsk) mangel, svaghed olgn.

:

det er af Religiøsitetens Gienopvækkelse,
man venter sig Bod for mangen Svaghed.
Molb.Tale.(1837).19. m. h. t. sorg olgn. : hjælp
og trøst. *Fred, til Bod for bittert Savn,

|

(jud os gav i Jesu 'Nsivn.Gnmdtv.SS.III.
14. *Saa faar du Bod (o : trøst), for du har
ventetJ*loug.I.338. *(en fredet lund,) hvor
hver en Sjæl fik Bod for Sorg og Savn.
Schand.SD.^x. || nu oftest i forb. raade

50 bod paa ell. f føre bod paa (DL.2—5—
15), bringe hjælp imod noget; afhjælpe;
rette paa. *hvi raader I ey Boodf

| Paa
saadant, hindrer ey, at Philosophisk Blood

|

\5dmes\Holb.Paars.55. Falst.Ovid.64. den
Ulykke jeg ikke kjender, kan jeg ikke
raade Bod pa3i.PAHeib.Sk.III.43. *(gud) i

sin Naade raader Bod
|
Paa Støvets Ve

og Y&sinde.Gnmdtv.SS.III.l. (vi) bede, at

vi maatte . . raade Bod paa (Chr.VI af-

60 vig.) Eders Troes Mangler.i rfe«s.5.i0. den-
ne skade er ikke let at raade bod paa >

II t (talem.) faa bod for mod, faa sit

overmod betalt. Levin. 1.2) (nu kun dial.)

det, hvormed noget udbedres; udbedring; lap
olgn. (jf. bøde^. at sette bod på en gam-
mel ]dsedmng.MotJi.B275. at sætte en Bod

Rentrykt »0/81920 59
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paa en Kieåel.VSO. her er deres Reg-
ning . . en Bod paa ea Støvle otte Skil-

liug.Bagger.1.34. EspAl 7.

2) (jtiv., emb.) skadeserstatning; ve-
derlag; spec: en ved dom ell. (nu kun)
voldgiftskendelse fastsat erstatning (i form
af et pengebeløb) for forvoldt skade; penge-
straf; bøde. (genopt. i nyeste tid), er Gier-
det saa lavt, at anden Mands Fæ kand
gange i Gaard og spilde (o: ødelægge) (bi-

erne), vide sig det selv (o: saa skal han
selv tage skylden), og fange ej anden Bod.
DL.5—13—1. den Bod, som Ulovlig fæst
eller udlovet va.T.smst.6—6—30. Nu har
han faaet Bod for sin Skade. FSO. De
samvirkende Fagforbund skal betale en
Bod (Voldgiftsretten anvender dette Ord
i Stedet for det sædvanlige Bøde) af 500
Kr. til Arbejdsgiverforeningen.PoL*''/9i9iO.
3. de 32,000 Kr., som Foreningen . . er
blevet idømt i Bod i Anledning af Stri-

ken.BerlTid."/il917.Aft.5.sp.3.

3) (relig.) m.h.t. begaaet synd. 3.1) ud-
soning af synd ell. brøde; handling,
hvormed man tilkendegiver sin an-
ger; pønitense. *Du Synd bedriver som
forsones ey ved Boeå.IIolb.Mel.IV.2. (der)

paalagdes ham en svær Boå.Sibb.1.59. til

Bod for min Synd vil jeg bekjende Al-
ting! Gylb.(1849).IX.108. *Ved ingen Bod
min Brøde kan udsones.PaZikf.IJ.6^.

J|
ogs.

(i den katolske kirke) om stadig udøvelse af
gode gerninger, faste, bøn olgn. (de) var
„Mænd fra Assisi, som levede et Liv i

Boå^. Jørg.FA.55.
||

(i den katolske kirke)

sakramente, hvori præsten meddeler synds-

forladelse til den, der skrifter sine synder og
oprigtigt angrer dem. Katholsk Katekismus.
(1899).105. II gøre bod. 1. vise sin anger
i gerning. *Skrift tro, gjør Bod, og Alt
maaskee tilgives. PalM.U. 49. Bødt.133.
Bøgh.JT.188. 2. (overf.; 1. br.) lide straf;

undgælde. *Med sønderslagen Pande
|
Du

burde giøre Bod.OeM.iV6r.86. |i bod og
bedring, se Bedring 1. 3.2) (1. br.) om-
vendelse fra synd; anger (jf. bodfærdigj.

*Hvad ønsker du? Kun gode Dage . .
|

Det fjei'ner dig fra Tro og Bod.SalmHus.
51.2. en Christen . . viser sin Bod og An-
ger ved at . . oprette sin Bvøåe.Gylb.No-
vel.Il.75. jf.: den gamle Adam i os skal
druknes ved daglig Anger og Bod (1909:
FoTtiyåelse).Katek.§109.

III. Bod, en. se I. Bo.
Boddike, en. se Buddike.
Bod-dren^, en. [1.21 (nu næppe br.)

købmandslærling. VSO. Schand.TF.11.121.
Bodsdreng: Brandcs.III.445.
bode, V. [ibo'9a] -ede. (sv. og no. bota;

sideform til bøde, ved indflydelse fra II. Bod
ell. som afl. deraf \\ nu kim dial.) i) f til II.

Bod l.i: raade bod paa; afhjælpe. *Saa
mangen en Eneke der sidder igien, |

Og
Sorgen i Taarerne hoåev. Sort. HS.ES^.
*(hun) bøder paa sit Tab og Huusets Man-
gel 'boåQT.Wadsk.87. Brors.205. *intet boder

I
Moder-Ømheds Tab og Sa.vn.Grundtv.PS.

VII.492.
\\ m. præp. paa: *Nu kan du jo

paa al din Mangel hoåe.Bagges.1.94. smst.
IV.58. 2) til II. Bod I.2: (bomh.) sætte
lap paa (fodtøj). Esp.417. 3) f til II. Bod 2:
yde (betale) bod (for); bøde (for). Død skal
bodes med Død. 750. 4) f til II. Bod 8:
gøre bod for; sone. for at bode sin Synd,
giorde (han) en Reise til det hellige Land.

10 Holb.DH.I.315.
Bode-, i ssgr. [ibo-88-] til II. Bod (3)

(jf. ogs. bodej. nu: Bods-, fx.: Bode-dag
( VSO.), -draabe (i flt., om bodsgraad. Kingo.
442.), -graad (VSO.)ofl. ||

j/". Bodemiddel.
t bodelig^, adj. {ænyd. d. s.; af bode)

som kan bodes (jf. ubodelig^. VSO.
Bo-deling:, en. [I.2.2] (jur.) skifte af

fællesbo (ved skilsmisse). VortTIj.III3.48.

_
Bodels-misse, en. (ænyd. d. s. ; foræld.

;

20 dial.) gi. navn paa St. Botolfs dag (17. juni).
VSO. Feilb.IV.53.

Bode-middel, et. (af II. Bod 1 (jf
Bode-j ell. bode; foræld.; sj.) middel, hvor-

med der kan raades bod paa noget; læge-
middel. Om Pesten havde forkyndt sig .

.

midt i København, kunde . . Kravet om
hastige Bodemidler ikke været hæftigere.
EBrand.(Tilsk.l 908.6 28).

bodfærdig:, <^<^j- [boS'fer'di] adv. -t

30 ell. (t) -en (VSO.). (ænyd. d. s.; fra mnt.
botverdich; jf. II. Bod 3; relig.) som er

rede til at gøre bod for sine synder; an-
gergiven. *0 Trøst for hver bodfærdig
S}æl.SalmIIus.232.2. den forlorne, men nu
bodfærdige Søn.Bobinson.I.lO. enhver Bod-
færdig kan finde Lægedom for det sønder-
knuste Hierte.Mynst.Betr.II.71. den bod-
færdige Røver er ingen Bodsprædikant.
Kierk. VIII.355. hun (havde) klædt sig, som

40 hun tænkte sig, at en bodfærdig Nonne
. . kunde have set uå.Schand.BS.463. || e n
bodfærdig Magdalene, en angrende
synderinde, især om en falden kvinde (ved
sammenblandiyig af Luc.7.37 og 8.2), Arlaud.
363. n en bodfærdig synder, egl.: synder,

som kirken har paalagt at udføre visse bods-

øvelser; nu blot: angergiven synder. Holb.Kh.
150. Gram.(KSelskSkr.II.93). Gud hører
den bodfærdige Synders Bøn.Birch.I.126.

50 Her ventede Keiseren som bodfærdig
Synder, i Haarskiorte og med nøgne Fødder.
Molb.DH.II.95. jf.: han staaer der i sin

bodfærdige Synderdragt.Ifatfc/j.D V.III.82.
-hed, en. (relig.) Kingo.79. Thiele.Kyn.80.

Schand.IF.238.
Bod-kamp, en. se Bodskamp. -los,

adj. [II.2] (æda. botløs, jf. glda. bodeløs,

oldn. botalauss; jur., foræld.) kun i forb.

bodløs maal e^Z. Bodløsraaal, sag, som
60 ikke kan afgøres ved bøder. VSO. Baden.

JurO.1.63.

t bodme, v. vbs. jf. Bodmeri. (fra nf.

bodemen, af bodem, skibskøl, skib, egl.:

bund (jf. eng. bottom^, se Bund; jf. for-

bodme) laane penge jjaa skib ell. lad-
ning. Moth.B279. Bodmeri, et, f en
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(DL.4—5

—

1). [boQma-, bådma'ri', iss^r.-'ri-]

uden flt. (fra nt. bodmerie, egl. vbs. til

bodemen; jur. og ^) ret til for laan ell.

kredit, som er ydet et søforetagende, at søge
fyldestgørelse i skibet ell. dets fragt og
ladning, ifald skibet naar til sit bestem-

melsessted; især i udtr. laane penge paa
bodmeri, d. s. s. bodme. DL.4—5—6. Molb.
NF.(1728).I.241. Den Mand anser jo de

Frøken Pastor! Jeg takker Deres Velær-
værdighed for den sidste smukke Bods-
prædiken.i\i^ans.J^J2Ji^. -præst, en. (for-
æld.) i oldkirken: præst, der særlig var be-

skikket til at tage sig af bodfærdige. Sal.III.
228. KirkeLeks.1.847. -sakrainent(e),
et. i den katolske kirke: boden betragtet som
naademiddel. efter at have modtaget Bods-
sacramentet (o: absolution), frem&aadte

Penge, som han laaner Skuespillere, som lo tolv unge Væbnere (for at modtage ridder
om han laante dem paa Bodmeri, hvor
af han kan tage saa høi Præmie, som
han kan forenes med vedkommende om.'
PAHeib.US.252. Ing.EF.IL139. (vi havde)
taget Varer med til egen Handel paa Bod-
merie . . det vU sige paa Credit imod 15
Procents Rente for Reisen.HBDhlp.IL36.
'VBentzon.Søret.466. Scheller.MarO. \\ ssgr.:

Bodmeri-brev (gældsbrev for bodmeripenge.
DL.4—5—4. LovNr.56'/4l892.§177), -gæld, 20

-laan, -pant, -penge (penge, der laanes paa
bodmeri. DL.4—5—1), -præmie (rentegodt-

gørelse for bodmerilaan) mfl. Boamerist,
en, [boQma'risfZ] flt. -er. (fra ty. bodmerist;
jur. og J,) person, der yder bodmeri-
laan. Gram.Breve.152. Scheller.MarO.
Bed-prsediken, -psalme, se Bods-

prædiken, -salme.
Bods-, i ssgr., især (relig.) til II. Bod

slaget).Ing.YS.11.17. Sal.IIL219. -salme,
en. ('Bod-. VSO. MO.). *fromt mod Nattens
Himmel

| Sig hans Bodspsalme svang.
Winth. V.237. || spec. om syv af Davids
salmer (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143), der
svarer til de syv maader, hvorpaa gud tænktes
at tilgive synder. Davids syv Bodspsalmer,
som staae bag i vore Psalmebøger efter
Evangelierne og Epistlerne. Sibb. II. 85.
KirkeLeks.1.347. -skjorte, en. skjorte af
groft stof, der bæres af en bodsøver. lige-
som Asketen hvert Øieblik følte Stikket af
Bodsskjorten, han bar paa det blotte
Ijegevae.Kierk.V1.171. -tog, et. (sj.) d.s.s.

-gang 2. Sal.III.228. -vandring:, en.
d. s. s. -gang 1. Ing.EF.II.49.
Bod-svend, en. [1.2] (nu næppe br.)

kommis. VSO. Griindtv.BrS.163. her er et

Forklæde, det tager du paa, for at ligne

3; < VSO. 1793; nu den eneste brugelige 30 en Boåsvenå.IIeib.Poet.V1.100. HCAnd.V.
form i ssgr. undt. i bodfærdig og (til Bod
2) bodløs; ældre eksempler paa Boå- findes

ndf. u. Bods-kamp, -prædiken, -salme,
-øvelse

II
se ogs. Bode- samt Buskamp.

-bog:, en. (i den katolske kirke) samling af
anvisninger til skriftefaderen om bodens rette

brug. KirkeLeks.1.346. -dag^, en. (^ Bode-
dag. VSO.). (i den katolske kirke) dag be-

stemt til bodsøvelser. Mandag, Onsdag og

138. Gjel.GD.6L Bang.SG.22.
Bods-ovelse, en. fBodøvelse. VSO.

Molb.F.201). handling(er), der udføres som
bod. Det lykkedes ikke Folkets fromme
Bodsøvelser at afholde Smitsoten.ilfawsa.
F.246. SaVIIL526. -over, en. (si.; jf.
-øvelse^. Kiichler blev Katholik, Bodsøver
og Franciskanermunk.JXa»5'e.I.49. HRas-
mussen.Nala ogDamajanti.(1903).46. Bod-

Fredag var Bodsdage.Jør^.JSJT.j!80. || i den 40 oveise, en. se Bodsøvelse
protestantiske kirke genindført i noget ændret
form, som kirkelig andagtsdag, bededag. Ved
Frd. af ^Vs 1686 afløstes de aarlige, eks-
traordinære Bodsdage af en alm. „Faste-,

Bods- og Bededag" („Store Bededag").
SaUIII.526. -dreng:, en. se Boddreng.
-færd, en. pilgrimsfærd. ADJørg.NK,803.
-g^ang:, en. 1) vandring, der (i den katolske

kirke) paalægges til bod; pilgrimsvandring,

Boer, en. kun som sidste led i ssgr.:

[-ibo'ar] flt. -e ell. sjældnere (især talespr.,

til dels ved sammenblanding m. II. Bo) d. s.

(afl. af V. bo) d. s. s. II. Bo 1. 1) (jf. II.

Bo l.\) m. subst. (næsten kun fællesnavne)
som første led: Huleboer; (som gruppebe-
tegnelse) ofte vekslende m. -bo: Bjergboer,
Byboer ofl. 2) (jf. II. Bo I.2) m. adv. som
første led: Eneboer (jf. Enbo^; (som grup-

Jeger.. en Pilgrim, der gaa.er Boåsgang. 50 pebetegnelse) ofte vekslende m. -bo: Nord
Bredahl.SM.41. (overf:) Pont.LP. VII.17

2

2) (i den katolske kirke) procession, hvorved
man nedbeder guds velsignelse. Sal.III.228.
-g^erninSf en. Engelst.(MO.). den Bods-
fjerning, der . . ved et Pavebrev var bleven
am paalagt af Erkehispen.Ing.VS.II.114.

Brandes.III.716. -kamp, en. en bodfær-
digs indre kamp (jf. Buskamp). SaUIII.516.
Bodkamp. Gram.Breve.40. VSO^ -præ

boer, Sydboer.
03 bo-fast, adj. [I.l] (ænyd. d. s., æda. bo-

fastær, oldn. biifastr l| genopt. i 19. aarh.,

jf. HjælpeO.; jf. boiæste(t)) om person:

som har eget hus og hjem; fast bosid-
dende, (de fremmede købmænd) gjorde sig

bofaste i Byerne.Allen.1.478. det, som kun
forstaas af den jordbundne, den hjemme-
levende, den bofaste, det forstaar han ikke

dikant, en. den bodfærdige Røver er eo Ipsen.Br.III.53. her lever en stor, bofast
ingen Bodsprædikant.ffier/c.7JJI.555. Pont
LP.VII.12. -prædiken, en. ^Bodpræ-
diken. VSO. MO.). skaf mig TUladelse til

blot at holde en eneste Bods-Prædiken
for Kongen og Iixonxången..Ing.EM.II.26.
Kierk.VIII.355. (overf; spøg.:) Kære lille

og øvet YiskeYbeio\km.ng.MylErich.(Pol.
^Vnl901.1.sp.5). Gravl.DBJ.62. -fæste, v.

[I.l] (1. br., jf. HjælpeO.) gøre bofast; bo-
sætte; især % part. bofæstet (om person).

Israeliterne vare blevne boefæstede.iroZ&.

JH.I.194. vi (finder) i Norden . . fire Ho-

59*
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vedstammer befæstede. CYNyholm. Dan-
marks Statsforfatning.(1891)J. (sj. :) *mgen
Stamme, |

der paa vort Øland har befæ-
stet Eiem. RSchmidt.FK.5. \\ vbs. Befæ-
stelse, det at fæste bo ell. bosætte sig. Henry
Pet.NG.106. ae Mænd . . der oplevede
Kristi Befæstelse (demuitie Joh. 1) her på
Jorden.OskAnd.HB.195.

I. Bog, en. [bå-'ql Eøysg.AG.46. flt.

bøger ['bø'qar, gldgs. og vulg.: 'bwi'ar, nu lo

kun dial: ^bøq'QT.Høysg.AG.éd. sa.Anh.23.

jf.Feilb.1.99] {æda. boK, oldn. bok, bøg, bog;

bet. vist efter oeng. ell. osax. boc, jf. eng.

book, ty. buch, got. (flt.) bokos; besl. m.
Bøg; grundbet.: beskreven tavle af høgetræ)

1) beskrevne ell. trykte blade, sam-
menhæftede ell. indbundne (i ordnet

rækkefølge), saa at de danner en helhed
for sig. 1.1) i egl. bet. Ingen Danske Bø-
ger, som uden Kongens Riger ere trykte, 20

maa . . i Riget hxåiøTis.DL.3—21—3. Ret-
ten blev sat, eg Bøgerne opladte.Daw.7.iO.

Man maa ikke lade en Bog, man har læst

i, ligge opslagen om Natten, for saa kom-
mer Fanden eg læser i den.Thiele.III.44.

*da vinker mig fra hyldens krog . • en
gammel bog |

med gyldne linjers simple
sir

I
og bindets slidte brune læder. | Jeg

ser de fine stregers rad . . papirets hvide,

tynde blad,
|
det sorte tryk paa dine sider; 30—

I
hver stryger jeg dig ømt igen.NMøll.

R.54. en indbunden, uindbunden beg >

at handle med brugte bøger
i |i (overf.,

spøg., jf. Salmebog^ om et spil kort. Bo-
gen med de 52 Bl3ide.Drachm.E0.19?. jf.
Feilb.lV.54. 1.2) (især bibl.) om oldtidens

pergamentruller. Ps.40.8. Himmelen
veeg bort, liig en Bog, der sammenrulles.
Aab.6.14.

2) m. h. t. indholdet. 2.1) skreven ell. 40

især trykt fremstilling olgn. i form af
en bog (1). *Det fast utroligt er, hvad
man af gamle Bøger | Kand lære.Holb.
Paars.96. det (er) en god Bogs Særkiende,
at den kan læses paa ixy.Rahb.Tilsk.179?.

570. Man begyndte at . . indsee, at Vi-
denskaberne bestode i noget meer end
BøgeT.Molb.F.6. *Før var der knap skre-
ven paa dansk en Bog,

| Som ret kunde
Hjerterne h\ie.Wilst.D.I.63. Meder paa 50

Fattighuset maaskel . . Jeg havde altid

tænkt mig, at saadan neget foregik kun i

Bøgerne.S?;Xa.M.66. han har skrevetmange
bøger

i
han arbejder paa en ny beg

i
„En

Jøde" er en ged beg I
|| ogs. om et værk

i fiere bind. „Opfindelsernes Bog" er i

fire bind i

|| (jf. S) om de enkelte skrifter,

der er samlede i bibelen (jf. Bibel, egl. „bø-

gerne"). Bibelen, det er: den ganske Hellige
Skrifts 'BøgeY.(titel paa bibelen). Dommer- 60

nes Beg, Den første Kongernes Bog, Jobs
Bog, Psalme-Bog. (overskrifter i bibelen).

Disse Bøger høre til Kanon, ikke andre,
Kierk.Vll.17. Den første Beg (o: Lucas,
evangelium; 1819: Beretning^ skrev jeg .

.

om alt det, som Jesus begyndte baade at

gøre og læTe.ApG.l.l(1907). jf. (om del

af bibehk skrift): Denne er Menneskens
Slægters Bog.lMos.5.1. jf. Slægtebeg

||

bøgernes bog ell. (l.br.) Herrens bog,
(højtid.) bibelen. *Synligst og vissest (jeg)

dog
I
Fandt (gud) i Bøgernes Beg. Grwnrffu.

PSJ.341. *Herrens Beg var lagt paa Hyl-
den,

I
Æventyr i Kirken \ød.sa.SS.I.29.

\\

den blaa bog, den grønne bog, se blaa,

grøn
II
om samling af diplomatiske akt-

stykker, se Blaabog, Hvidbog osv. |j 1 iv e t s

,

naturens, skæbnens osv. beg, (overf.,

poet.) for: livet, naturen, skæbnen osv. hos os
liggerReligionensBogaaben som Naturens.
Mall.KF.23. *Hver Side i Naturens Bog

|

Du (0: Shakespeare) læste dyht.Rahb.Synt.
269. *Skjæbnens Beg . . j

Tit aaben for

en Digter la&e.Lund.ED.143. *LivetsBeg
har mange Blade.Grundtv.SS.I11.137. || en
lukket bog (mods. aaben beg; se aaben
1.2), overf. om noget ukendt, hemmeligheds-

fuldt. *Hvad den dybe Evighed |
Som en

lukket Bog foTyaYer.Ing.RSE.VII.51. hvil-

ket Stof indeholdes ikke . . baade i Hi-
storien og i Naturen, der begge endnu
ere lukkede Bøger for den almindelige
I)&nnelse.Heib.Intel.llI.183. den fornemme
Verden . . var mig en lukket Bog.Hauch.
IV.304. Erz.D.1.238. NationahkonTidsskr.
VI 101. jf.: *jeg i mange Aar

|
Har grand-

sket i Naturens lukte Bog.Oehl.A.99. \\

(overf.) han erenlevende hog(a: meget
boglærd, fyldt med tørre kundskaber; jf. Bi-
bliotek 1) i

D&H. y tale som en bog. 1.

t tale forstandigt. Ew.I.143. 2. bruge ord
og vendinger, der kun hører hjemme i bog-

sproget; tale pedantisk. Hauch.1.247. Schand.
IJD.18. jf. : *Han er nu saa klog; |

Den Bog-
bindertaler altid som enBog (o : snusfornuf-
tigt).Oehl.SH.17.

II
(nu næppe br. i rigsspr.)

kunne læse i (en) beg. 1. kunne læse

indenad, læse rent. Levin. 2. kunne læse trykt

skrift. MO. \\ hænge i ell. over bogen
(bøgerne), se hænge. 2.2) (især i hest. f. og
i særlige forh.; „I daglig Tale." VSO.) om
boglig syssel; studering(er). *Naar han
sit Levnets Brød ved Bogen ey kand nyde.
FrHorn.PM.154. (han) holdt sig til Bo-
gen og alle andre stille Sysier. Winth IX.
272. *Ingen Døgnets Flaner,

|
Rendt fra

Bog og Naal.PaiM.yJJI.i59. dygtig til

Bogen var han iWe.Goldschm.V111.307

.

(han) havde megen Lyst til Begen.JPJac.
11.332. jf.:(han) skal jo være saa flink til

sine BøgeT.SvLa.FruG.8. || sætte ell.

holde til bogen, (nu noget gldgs.) sætte

til studeringer (tidligere især m. Icirkc- ell.

skolevirlisomlied for øje, jf. JSneed.II.266).

Min ældste Broder . . blev holdt til Bogen,
og er bleven Doctor i Dector-Konsten.
lIolb.IIex.III.3. Æreboe.61. Gnmdtv.Snorre.
III.266. Molb.DH.II.223. jf.:jeg skulde,

som det da kaldtes, til Bogen.Éahb.E.I.13.

II
være ved bogen, (nu 1. br.) studere;

vore en studeret person. Moth.B282. „hvad
er den hersens Mand?" — Ja, jeg var ved
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Bogen, jeg vaTFTæst.Feilb.BL.139. P f slaa
sig fra bogen, opgive studeringerne; op-

give kirke- ell. skolevirksomhed. JSneed.lI.

266. Overs. afHolbLevned.6. VSO. MO. jf.

:

kaste bogen under bænken, se Bænk.
3) hovedafdeling af et værk (nu oftere:

Bel). Anden Bog. Om Religionen og Geist-

ligheden. DL.2 (overskr.). Den berømme-
lige Peder Paarses Histories Tredie Bog.
Holb.(bogtitel.[1720]). Første Bog. 1814—ISSS.DanmBigHist.VIl.S. \\ især om vær-

ker fra den klassiske oldtid, fire Bøger af

YiTgil.Schand.AE.244. Som læst maa op-
gives . . 2 Bøger af Th\ikydiå.Begler for

Skoleembedseksaminer.(1 918).22.

4) sammenhæftede ell. indbundne, især

hvide, blade til optegnelser af forsk,

art. 4.1) til optegnelse af hvad der Jwrer ind

under ens embede, forretning olgn.; proto-
kol, regnskabsbog olgn. Hver Præst skal

have een Bog at tegne . . deris Navne udj,

som hånd trolover og vier tilsammen.DZ.
2—8—7. (overf.:) Herren sagde til Mose:
hver den som synder imod mig, den vil jeg
udslette af min Bog (o: udstøde af mine
udvalgtes kreds).2Mos.32.33. *Derfor staaer

mit Navn indskreven |
Deylig udi Livets

Bog (o: blandt de frelste).Brors.l8. (jf. Ps.

69.29. Aab.20.12). || især om forretnings-

folks regnskabsbøger, bring mig Bøgerne,
lad os faae dem opgjorte.Oyersfe.1.459. (han)
levede nu af den Løn, han fik for at føre

Bøgerne for en velstaaende Brændevins-
brænder. 70^)8.117.37^. (de) lagde falske

Bøger for mig, som viste større Overskud
end der virkelig vax.AndNx.PE.II.200.
afslutte Bøgerne, slutte Bøgerne af, T gøre

bøgerne op.Ludv.56. \\ holde ell. (nu mere
alm.) føre bog, ^øre regelmæssige opteg-

nelser om noget; især: holde regelmæssigt

regnskab. Præster hvorover skal holde
Bog (o: hvad præster skal holde bog over).

DL.(1683).register. du holder jo Bog over,

hvad Høns, Giæs og Duerne yde.Holb.Stu.

II.l. Holde Bog over Indtægt og Udgift.

Søysg.S.19. Erz.VII.152. Marchandiseren
holdt ingen Bog . . han vidste ikke, af

hvem han havde kjøbt hiint Møbel.JTierL
I.XIII. Dommeren holdt Bog over saa-

danne B.etssa.ger.VoiiHj.Il.W. De fleste,

der . . føre Bog, indskrænke sig til . . den
daglige Notering af Indtægter og Udgifter.
8mst.lll2.23. (overf.:) Saa forunderlig nøj-

agtig skrider Livet frem! Saa samvittig-
hedsfuldt holder det Bog og kræver Gjæl-
åeii.Goldschm.VII.132. ||holdebogmed,
(overf.) holde nøje regnskab med; lægge nøje
mærke til. Ser man! holder hun ikkeBogmed
hver Skilling, jeg giver VLå.PAHeib.US.
414. *det duer ei,

|
at holde Bog med

hver en lille Feil.Foersom.JC.108. *som
om de evige Magter holdt Bog med hvert
Elsls.OYsmme.Drachm.DD.24. || føre til

bogs ell. t til bog (Heib.Pros.VlI.284. sa.

Poet.X.305), indføre i en protokol olgn. ell.

i et regnskab; bogføre. De skulle lade alle

Breve, som Byen vedkomme, registere

og til Bogs føTe.DL.3—4— 7. *derfor man
forsegler eller fører til Bog

|
Hvad her

(o: i et dødsbo) findes af rørlige Sager.
Heib.Poet.X.305. (Imn havde) givet hist

og her nogle Summer . . denne Velgjø-
renhed havde foraarsaget ham selv Glæde

;

men han førte dem dog i)lhogs.Goldschm.

VIII.33. AndNx.DB.63. overf. : mærke sig

;

10 notere; slaa fast; huske (til brug ved anden
lejlighed). Det norske Blad . . gjør den
meget rigtige Bemærkning, som vi ogsaa
kunne føre os til 'Bog.Reib.Pros.VII.284.
Det er meget vigtigt, at Historien fører den-
ne Kendsgerning rigtigt til Bogs.JLange.
MF.175. *jeg er fostret op ved Prygl og
Sult,

I
men hvert et Slag og hver en sul-

ten Time | er ført til Bogs.Schand.TJp.157 .

ogs.: skrive paa ens konto; regne til last.

20 *I)et var en Grundfeil, at De Blod udgød,

I
Og Feilen Dem til Bogs vil Verden føre.

PalM.V.315. Rich.III.202. \\ staa i ens
bøger ell. bog, (nu 1. br.) være hans skyld-

ner. Rahh.E.IV.372. Han er grumme rig

;

de Fleste af os staae i hans Bog.OeJW.
XXVIII.324. 4.2) om forsk, andre (private)

optegnelsesbøger \\ kontrabog. Hvor de
fleste Ting tages paa Bog, tilraades det
daglig at fremvise de forskellige Bøger

iotil Enersyn.VortHj.IV4.16. Pol.-'^kWlO.

ll.sp.1. have bog hos urtekræmmeren,
slagteren

i || skudsmaalsbog. „Jeg vilde
gærne have en Plads til den 1ste." „De?"
. . „Ja, her er min Bog.^CESim.43.

|| J, log -

bog. SøLex.(1808).19. \\ sparekassebog

;

bankbog, hvor meget staar der paa bo-
gen?

i

5) T et bestemt antal blanke papirark
(24 ark skrivepapir, 25 ark trykpapir, 20

40 ark makulatur- ell. filtrerpapir, jf. Sal.'III.

537). Skriverne mage det saa, at hvad
som kand udføres paa et Ark, dertil maa
bruges en heel Bog Fa.]pnr.Holb.Ep.V.153.

han (var) istand til at skrive hele Bøger
Papir inlde.CBernh.VI.206. Drachm.EO.
1 75.

II
et vist antal blade af bladguld. VSO.

6) boglignende gemme til pengesedler
olgn. (i ssgr. som Seddelbog, Tegnebog/

7) {efter eng. book; i best. /.) ^ de seks

50 første stik i whist (ell. bridge), som man
samler for sig for derefter at tælle de følgende

pointgivende stik. Spillebog.(1900).2 . nu har
vi bogen (o: nu mangler vi kun et stik i

at vinde spillet)
j

8) (i best. f.; 1. br.) bladmaven hos drøv-

tyggere (psalterium; jf. Salmebog/ D&H.
Kvæmd.

n. Beg, en. [bå-'q, i ssgr. 'bå()q-] (sj.

Bogen/ fit. d. s. (æda. bok (SkLov.11.11);

60 jf. mnt. bok, ty. dial. hank, jf. ty. f bii-

chel, buchel; besl. m. Bøg) bøgetræets
frugt; bøgeolden, (især koll.). Agerne,
eller Bog^ maa ingen opsanke i anden
Mands Skov.i)i.6—17—50. Falst.201.

(børnene) rystede Agern ogBog neå.Schand.
SB.8. Den solplettede Sti lå fuld af Knop-
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skæl . . og af lodne Bog.Kidde.AE.L274.
SaUIV.399. Feilb. Man maae nøie see
til at faae gode friske Bogen, som ikke
har ligget for længe paa Jorden-Fleischer.

S.119. Paa de gamle Bøgetræer sad de
smaa, runde Bogen.DagNi/h.^^/il910.1.sp.6.

^(bot.) den hele frugtstand hos bøg. Den
ele Frugtstand kaldes Bog; Nødderne

Bøgeo\den.MentzO.Bill.301. |f i ssgr. Bog-
(se -finke, -hase, -hvede, -hus, -skal ;j/.Bog-
ager^, sj. Boge-: Bogekapsler.<7FJen8.i).5.

III. bog;, se I. bage.
Bog-, i ssgr. ['bå()q-] (jf. dog Bogstav^

især af I. Bog l.i ell. 2,i. -ager, en. {om-
dannet af æda. bukaruæ, se Bukkar; mt
kun dial.) ^ skovmærke, Asperula odorata L.
Moth.Conv.B170. JTusch.29. -aninelder,
en. (han) havde faaet i Kommission at

skaffe en Theater- og Boganmelder til et

af de mest indflydelsesrige Bl&de.Schand.
TF.II.232. -anktion, en. Bogauctioner
holdes i Mængde, hvorved Bøgerne komme
i de rette Brugeres Hænder.Nyerup.Lev-
net.101. 0versk.I1.221. Kort før 1600 hold-
tes de første BogRuktioner.BibliotH.'^SSd.
GJ -aTl, en. (nydann., jf. HjælpeO.; 1. br.)

litteratur. Brande8.IV.10.X.898. De kom
til at tale om den ny BogavLZakNiels.
Maagen.84. JJessen.0V.232. JPJacobs.
(DanskeFolkebøger.III.(191 7).in). -biUet,
en. (jærnb.) lille hæfte m. billetkuponer, der

gælder for kortere strækninger af en længere
rute. Sal.IX.1085. -bind, et. VSO. Vort
Hj.IIIl.134. -binder, en. [-jben'ar] haand-
værker, der indbinder bøger. (Kalk.1.239).
Holb.Bars.II.6. Goldschm.II.309. \\ ssgr.:

Bogbinderarbejde , -klister, -kniv, -lærred,

-presse mfl. -binderi, et. 1) arbejdet at

indbinde bøger. Haandv.l. 2) (sj.) (støtTe)

bogbinderværltsted. OpfB.^VII.420. -bin-
derske, en. kvindelig bogbinder. DagNyh.
^I&1911.4.sp.l. -bod, en. (gldgs.; sj.) bog-

lade. SophClanss.D.76. -bræt, et. lille bog-

hylde, bestaaende af en underligger og et par
lodrette endestykker. Ejemmet.l908.724.sp.2.
-bærer, en. 1) (sj.) person, der vandrer
rundt og falbyder bøger; kolportør (jf. -fører^.

FrHamm.K%rkehist.II.210. HjælpeO. 2) om-
slag (m. remme) til at bære bøger i. -censor,
en. (foræld.) person, der førte tilsyn med, at

nyudkommende bøger ikke indeholdt forbudte
ting. Birckner.III.33. -censur, en. (for-

æld.) en bogcensors virksomhed. Baden.JurO.
1.65. O -dommer, en. (nu I br.) bog-

anmelder; recensent. Bagges.V.59. Ing.EF.
III.36. Fruen . . var Bogdommer ved
forskellige norske Blside.ZakNicls.Minder.
11.67. O -elsker, en. person, der sætter

pris paa bøger, især for deres indhold (jf.
Bibliofil og Bogvenj. (ha7i) rakte med en
gammel Bogelskers Greb efter Bogen.
RSchmidt.F0.52. Han var med Aarene
bleven et Stykke af en Bogelsker.Pow/.
LP.VIII.121.
Bogen, subst. se II. Bog.
Bog-finke, en. (f Bogfink. Steners.

(Rahb.LB.I.190). Winth.X.146). (ænyd.
d. s. (DSt.1909.62), sv. bofink; fra mnt.
bokvink(e), j7. ty. buchfink; rimeligvis af
II. Bog, efter fuglens hovednæringsmiddel
(se Sal.UII.544), jf. dog: Bogfinken har
sit Navn af Bøgetræerne, i hvilke den
gierne bygger sin Eeede.Raff.(1784).351.
samt FalkT.EtymO.) 1)\ Fringilla cælebsL.
vAph.(1759). Amyntas taler, Lifligere end

10 Bogfinken, Yndigere end Vagtlen-Sw/im.
1.145. *Saa kom der en Vaar,

| Og Engen
staaer i Blomster

| Og Bogfinken slaaer.
'Winth.HF.316. hun var så væver som en
bogfinke.iV^ilføW.£r.i06.

II
bogfinkens ho-

reunge, \- kvæker(finke), Fringilla monti-
fringilla L. Ejærbøll.358. 2) (spøg.; nu 1. br.)

overf.: ubetydelig ung person; springfyr.
det var ingen Bogfinke, men en Karl der
havde gaaetSkolen igiQmievii.Grundtv.Saxo,

20 11.53. Blich.lII.337. Ing.VS.II.29. CP

-iiid, en. (1. br.) flittig virksomhed som for-
fatter ell. læser af bøger. AOlr.(BiogrLex.
IX.509). Hans overordentlige Bogflid
gjorde ham snart kendt med alle Hoved-
værker i de samme Folks hiteratur.HBegtr.
DF.IV.280. O -form, en. i forb. i bog-
form o: som bog, i form af en bog (mods.:
som bladartikel, teaterstykke olgn.). Styk-
kerne indbragte Ingenting hverken paa

30 Teatrene eller i Bo^orm.Brandes.VII.180.
smst.X.41. -fæste, v. [I.4.i] vbs. -else. (sj.)

d.s.s. -føre. den bogfæstede Retshandel.
EMøller.Dækningsadgang.(1892).412. \\ overf.

Han vil . . ikke finde det urigtigt, at hans
Ord her bliver hogieestede.MylErich.Den
jydskeHede.(1903).87.-føre,v.[1.4:.i][-iføha]
Øannet af -føring; især Y og emb.) d. s. s.

føre til bogs. Bang. V.116. (han) bogførte
. . her en Udgift, der endnu ikke var af-

^\io\dt.KLars.GV.21. ved Mønstringen
(af de arbejdsløse) skulde de udeblevne
hogføres.AndNx.PE.III.279. CESim.165.

II
overf. Brandes.V.348. Dersom Paastande

var Beviser, vilde Toldetaten . . kunne
bogføre en let vunden Sejr over Handels-
sta.ndeii.Pol.^/8l906.5.S2).2. en dansk Mands
Tanker ved det første Syn af Norge, er,

saa vidt jeg ved, ikke bogført i prægnant
Form.VilhAnd.N.39. -forer, en. 1) [I.I.1]

50 (ænyd. d. s.; fra ty. buchfiihrer; jf. -bærer;
fwæld.) boghandler. JSneed. VIII.181. Rothe.
(Rahb.Min.l786.I.167). Breum.FS.55. 2)
[1.4.1] (nu 1. br.) bogholder. Levin. D&M.
Inde i Stueetagen stod de Braganza, Al-
meidas Bogfører, ved Bnlten.J VJen8.SN.
104. -foring, en. [I.4.i] (især Yj 1)

handlingen at føre til bogs. den daglige
Bogføring af de enkelte Vdgifter.VoiiHj.
III2.25. den kalenderagtige Bogføring

60 af Historiens Begivenheder. CSPet.Litt.l.

375. 2) som fag, hverv olgn.: regnskabs-

føring; bogholderi. Lærer i Mathematik og
Bogføring.Drachm.EO. 54. VVed.BB. 312.

-fiBnrsel, en. [I.4.i] (sj.) d. s. s. -føring.

VortHj.IIl3.35. CP -gemme, et. (gldgs.,

sj.) bibliotek. Flere (skrifter) bleve nu og



941 Bog^sievogii Bogkram 942

hentede fra BoggiemmeTne.Sibb.AaJ.183.
historiske Romaner . . tilflød ham fra Lærer
Gydesens gammeldagse Boggjemmer-^ofej.
VB.160. n&H.
Bog^gie-TOgn, en. se Bogievogn.
Bos-gnid, et. [1.5] d. s. s. Bladguld.

Moth.B282. vAph.Nath.III.184. HCAnd.
VI.55. Haandgern.568. -gæld, en. [I.é.i]

T gæld, som der ikke er givet veksel, pant
olgn. for, men som kun fremgaar af de i

handelsbøgerne indførte noteringer. VSO.
MO. Sal.III.244. Thorsøe.EM.214. CP

-haandTserk, et. fællesbetegnelse for de
haandværk, der giver sig af m. fremstillingen

af trykte bøger (især trykning og indbind-
ning). Brandes.XII.297. Foreningen
for Boghaandværk . . har ladet udføre
og udstUle en Del kostbare Wmå.VortHj.
IV2.140.

II
spec: bogbinderi. Haandv.20.

-handel, en. 1) handel m. bøger, især om
det erhverv at udgive (forlægge) ell. især

forhandle bøger (jf. -handling i). PAHeib.
Sk.I.r. Bagges.Y.190. Bidrag til den dan-
ske Boghandels E.isiox\e.CNyrop.(bogtitel.

1870). han er ved boghandelen > denne
bog er ikke i boghandelen (o: er udgivet
privat, som manuskript)

\
bogen findes ikke

mere i boghandelen (o: er udsolgt) \ 2)

(<C MO.) en boghandlers forretning ell. bu-
tik; boglade Cy/".-handling 2). Man enedes om
at . , kjøbe ham en Boghandel. 6roZ(?sc/i»n.

BIS.IIL162. Han havde anlagt Boghandeler
i tre Stæder.smstlQQ. jeg gik ind i en
boghandel for at købe bogen

; -kandier,
en. (.;/. -fører i). (Kalk.V.118). Jeg kalder
nyttige Bøger dem, som sette Boghandlere
udi Åctivitet.Holb.Ep.II.196. Bagges.DV.
IX.324. e. alm. \\ ssgr.: Boghandler-firma,
-forening, -medhjælper, -regning, -vindue

mfl. -kandlerske, en. (1. br!) kvindelig
boghandler, jeg spurgte Boghandleren —
jeg spurgte Boghandlersken.J5a^5'es.DF.Z.
408. t -nandling, en. (efter ty. bueh-
handlung) 1) d. s. s. -handel 1. YSO. den
ene . . driver en ikke ubetydelig Bog-
handling med eget og Andres Forlag.Molb.
Dagb.121. 2) d. s. s. -handel 2. Mengels
. . Bog\i2,nå\ing.Kbh:sPost-Rytter.'>lsl745.7.
en Boghandler, der . . ikke engang forstaar
alle Titlerne paa de Bøger, som findes i hans
Boghandling.P4irci6.Z7S.iS4. den Bohnske
Boghandling . . har et større Omfang end
alle vore Boglader tilsammentagne.jBo^^es.
L.I.189. Jeg gik . . ind i en fransk Bog-
handling.sa.I) V.IX.323. Heib.Pros.X.5oO.
CKMolb.(Brøchner.Br.ll4). f -kase, en.
[II] (bot.) frugtkapslen om bøgeolden. VSO.
-kolder, en. [I.4.i] person, der fører regn-
skab for en anden, især i større forretninger
ell. virksomheder. (Kalk.V.lW). Holb.Stu.1.7.
tør og stiv som en Bogholder.Zt€rfc.J.^50.

jf-- (J^ff) siger efter Bogholderstiil, at
Objectum Cui staaer enten som Creditor
eller somBehitoT.Høysg.S.ZSv. -kolderi,
et. [1.4.1] 1) forretningsmæssig regnskabs-
førelse. Holb.Stu.II.2. AndNx.M.92.\\åo\i-

belt ell. italiensk ell. dobbelt itali-
ensWtQgh.o\åeTi, detnu alm. brugte system
for bogholderi, hvorefter hver forandring m.
formuen bogføres to gange i hovedbogen paa
henholdsvis debet- og kreditsiden. HandelsO.
(1807).25. Heib.Poet.I.154. Sal.UII.550.
2) ded, hvor regnskabsførelse foregaar; bog-

holderkontor, henvend Dem i bogholderiet
-kolderske, en. [I.4.i] kvindelig bogholder.

{QEsm.ni.293. -kns, et. [II] (sj.) d. s. s.

-hase. JPJac.II.211. -kvede, en. [II]

(ænyd. d.s.; fra mnt. bokwete, ty. buch-
weizen; navnet, fordi kærnerne i udseende
minder om II. Bog, i smag om hvede) (frø-
ene af ell.) 2( navn paa kornsoHen Polygo-
num fagopyrum L. Holb.DNB.33. Warm.
Frøpl.187. Man skal rende og saa Bog-
hvede, men krybe og saa JiøT.SjællBond.60.

jf. smst.106. fynboen kan ikke gaa forbi

20 en mark med boghvede uden at mimre
med munden

j jf. I)ania.III.38.
jj ^ Fan-

dens boghvede, se Fanden, -kvede-
grad, en. grød af boghvedegryn. Holb.
Ligbeg.Ise. WengelL30. FrkJ.Kogeb.117.

jf.: Læseren (maatte) tage til Takke med
hvad Huset formaaede, noget moralsk
Boghvedegrød.JLierfc.ZJJJ.56. -kvede-
nÆslæt, et. (landbr., vet.) sygdom hos faar
og svin, der har ædt boghvede. LandbOL

30 344. jf. Dania.III.91. -kylde, en. 1) en-
kelt hylde til bøger. VSO. MO. jf. Bog-
hylder (pi.) d. 8. s. -hylde 2. vAph.(1759).

2) (nu især) d.s. s. -reol. vAph.(1764). (jeg)
kunde i Mørke gaae til Boghylden efter
en Bog.Rahb.Tilsk.1796.517. (Spinozas) Ef-
terladte Værker (staar) i min Boghylde.
Brandes.XI.245. -kæfte, et. (l. brJ hæfte,
der udgør en del af en bog. Ing.EF.IV.87.
-koker, en. (nu 1. br.) d. s. s. -jøde. Oversk.

40 11.150. Schand.F.345. jf. MO.
Bogie, en. ['bmgiaj flt. -r. {fra eng. bo-

gie; oprindelse uvis; jærnb.) især i flt, om
(rammerne paa) den undervogn, der fin-
des ved længere jærnbanevogne (olgn.),

hvis overdel er bevægeligt forbunden med
undervognen. SaVIII.559. Bogie-TOgn,
en. [ib(ogi|V(oq'w] (jærnb.) lang jærnbane-
vogn af denne konstruktion. *Blødt ruller
Boggievognen | og næsten uden Støj.

50 Rørd.GD.231. Jørg.Liv.VI.198.
Bog-jode, en. (dagl.; foragt.) person,

der handler m. brugte bøger; antikvarbog-
handler (jf. -høker 2). (han blev) sendt af-

sted . . forat afslutte Handel med „Bog-
jøden" — der forresten slet ikke var no-
gen Uoszxt.Baud.G.79. BerlTid.'°hl905.Aft.
2.sp.l. O -kender, en. Molb.Reise.I.14.

den første var en stor Bogkjender . . den
anden ligeledes en dygtig Bogmand.iJ^-MMw.

60 FB.L212. GJ -kendt, part. adj. (1. br.)^ d.

s. 8. -kyndig. VorXJngdom.1902.S96. -kniv,
en. (1. br.) kniv til at skære bøger op med;
papirkniv. JakKnu.G.169. (hun) stod og
legede forlegent med en Bogkniv, der laa
j^aa.BoråetPDrachm.E.175. f-kram, en.

handel m. (især: brugte) bøger. VSO. MO.
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-kræmmer, en. (nu 1. hr.) bogjøde. VSO.
nCAnå.XI.93. CJ -knnst, en. boghaand-
værk udøvet som hmst. naar alle 8 Bind
foreligger, vil de . . være en Pryd for

dansk Boghandel og BogkvLnstHøjskBl.
1905.1470. -kyndiff« o-dj. som har (især:

littd'aturhistorisk, bibUoteksmæssigt) kendskab
til bøger. Molb.YSH.5. tj) -kser, adj. som
holder af bøger (jf.

-elskerj. JMøller.Mnc-
mosyne.IV.(1833).180. Barfod.DR.IL120. ib

VorUngdom.1902.596. -keb, et. f) køb af
bøger. Gram.Breve.13. Brande8.XJ.I.33. jf.

f: haver jeg ikke forsømmet at iværk-
sætte det Bøger-Kiøb paa den liden
Auction åen28a.e J}inu..Gh-am.Breve.9. smst.

12. 2) (1. br.) hvad man har købt af bøger.

saa lægger han sit sidste Bogkjøb paa
venstre Side af Tallerkenen.FO^nderse«.
AfByensDagbog.(1889).71. -laan, et. især
(emb.) om laan af et (offentligt) biblioteks 20

bøger. Bruun.E.8. -lade, en. {efter tg.

biicherladen, egl. om bogførerens bogkasse;

gldgs.) boghandlerbutik; boghandel. (Kalk.V.
119). Holb.Ep.I.17. Jeg besøgte . . alle

Berns Boglader om Formiddagen.Sa^^'es.
DV.X.119. PalM.VIIl.294. man strømme-
de til Bogladen for at købe „Brand".J5ran-
des.III.299. -lade-pris, en. (især bogh.)

prisen paa en bog i boghandelen (mods.
Antikvarpris^. Olufs.NyOec.1. 169. Hostr. 30

ÆS.I.10.
C9 boglig:, <^^j- ['bå(')qli] {glda. d. s., oldn.

bokligr) som hører til bøger (2) og deres
brug; litterær. VSO. den falske Lærdom,
der boglig (o : i litteraturen) udbreder sig.

Grundtv.SDL.13. *Hvad enten han drager
et blinkende Sværd

|
I Krigen, eller i

bogligFærd
|
For Sandheds usynlige Kirke.

Hrz.D.I.173. Stympere aner aldrig, i hvil-

ken Grad Geniet kan erstatte den boglige 40

KaltyiT.Brandes.VIII.368. en naturlig Stil,

der hverken var boglig eller plat, hver-
ken lugtede af Lampen eller Rendestenen.
smst.V.301. (Brøchners) sidste heveaar (blev)

hans eneste bogligt frugtbare.s?nsi.IJ.433.

(han var) modtagelig for boglig Belæring.
Font.LP.VII.77.

|| boglig(e) kunst(er),
(gldgs.) litterær syssel; studium; studeringer

(jf. I. Bog 2.2^. Videnskaber og boglige
K.onsteT.Uolb.Herod.81. *Hvor man til bog- 50
lig Kunst og Flid sig YieT.Beyer.LL.69.

f spec. om latinskolens undervisningsfag : (at
undervise) i Latine og boglige Konster.
DL.2—18—16. JSneed.II.266. GJ -hed,
en. (1. br.) Humanismen er . . Menneske-
lighed efter Fortegning. Man kunde og-
saa sige, at det er Boglighed. Bøgerne
var hans (0: Erasmus's) Verden. Fi/XAwi.
Erasm.!.16. I| f litteratur, hvor det gjaldt
Kunst og Vidskab og Boglighed.Poefisfe 60
Læsebog. (1835-36). 502. det for hans (0:
Chr.Pedersens) Dannelse og vor Boglighed
vigtige Ophold i Fa.Tis.FDyrlund.(Dagbl.
^ysl882.1.sp.6).

Bog-lus, en. (zool.) navn paa smaa
vmgeløse insekter af ordenen Gopeognatha,

der især lever i (gamle) bøger. Sal.III.263.
BøvP.L715. -lys, et. {glda. bogelius, jf.
nt. boge, vokslys; foræld.) en slags smaa
kirkelys. ADJørg.II.283. -lærd, adj. (gldgs.

ell. dial.) boglig uddannet; studeret; tidligere

især: som har teologisk uddannelse; præstelærd

(jf. MDL.421. „Bruges meest blant gemeen
Mand.« 7S0.;. (Kalk.V.119). *Skiøntjegey
Boglærd er

|
og ingen Prædicant.ifoife.Paars.

27. Grundtv.PS.VI.409. Jeg kj ender . . in-

tet Bogstav; men jeg maatte jo lade som
jeg var boglærd. In^.PO.I.^S. HCAnd.X.
425. han er boglærd, skal jeg sige vos. Det
volder det, at han er en Degnesøn.iSc/ianrl.
F.364. Shakespeare er . . mindre boglærd
. . end boglærde Forskere har villet gøre
ham til.Brandes.VIII.418. Gjel.GG.129.

II m. nedsættende bet. („højlærd" olgn.). Det
er Skade, at disse Benævnelser klinge saa
paryk- og hoglæTde.Bagges.L.II.178. Ørst.

VII.126. at disputere om en eller anden
boglærd Materie.CjBem^.FJIJr.78. O -lær-
dom, en. kundskaber erhvervede gennem bø-

ger. Bagges.IV.187. Heib.Pros.IX.7. Bog-
lærdom og Iagttagelse stredes med hin-
anåen.SophMilU.V0.114. -maal, et. (sj.)

d. s. s. -sprog. IIjælpeO.29. ADJørg.III.454.
Bek.Nr.265*li2l906.§2a. -maddike, en.
(sj.)d.s.s.-0Tm.2.x. Pont.F.1.308. -mager,
en. (nu næppe br.; især spøg. ell. foragt.)

person, der giver sig af med at skrive bøger;

forfatter. Éahb.(MO.). Ørst.II.189. (jeg)

selv er en gammel Bogmager af -Hånd-
værk. (TrMnd<v.Z)a«sfe.lI.97. MO. -mage-
ri, et. (nu næppe br.; spøg. ell. foragt.)

virksomheden at skrive bøger. 0rst.VI.113.
Bogmageriet er jeg næsten bleven ked af.

Ing.Br.473. tJJ -mand, en. f i. br.)person, der
giver sig meget af med, har kendskab til (og
interesse for) bøger; bogmenneske. Bogmand
og Bibliotheksmand v2iT\eg.Bruun.E.8. (jf.
u. -kender), jf. : (et) fyldigt og træffende
Billede af „Lunde-Kanniken" som Menne-
ske, Borger og Bogva-å.nå.FDyrlund.(Dag-
bVV8l882.1.sp.5). -marked, et. 1) G) d.

s. s. -handel 1. Den Digter fs ; W. Scott)

der (c. 1820) beherskede Bogmarkedet.
Brandes.V.382. smst.IV.66. 2) (sj.) marked
for boghandlerartikler; bogmesse. D&H. O
-menneske, et. person, der gaar op i

bøger og litterære interesser (jf. -mandj. Hun
var det ubændige Naturmenneske, han det
rene Bogmenneske.-Branies.yj.590. (Moh
bech) var Bogmenneske til Fingerspid-
seTne.Sal.XII.910. VilhAnd.AD.145. jf.:T>e

er lidt af en Bogorm . .jeg (0: Hertz) skal

gøre Dem til et Bogmenneske, (jeg lader)

Dem tale som enBog.Brandes.I.515. -mide,
en. (f-mid, et. MO ). (zool.) Cheyletus erudi-

tus. VSO. Lutken.Alm.Zoologi.II.(1891l78.

-mærke, et. papirstrimmel, (broderet) tøj

-

stykke olgn., der lægges i bøger som mærke.
Ing.LB.II.77. Legeb.II.lOl. f -mol, et.

betegnelse for insekter ell. larver, der lever

i bøger. vAph.Nath.I.414. Raff.(1784).137.
MO. -nyt, et.Inytidkomne bøger (især som
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ovnskfift over avismeddelelser olgn.). Hjælr
peO. alt dette rigt afvexlende Bognyt,
MHanim.FK.Sé. -ord, et. ord, som ude-

lukkende ell. overvejende anvendes i bogsprog.

HjælpeO. „efterdi" er et bogord j -orm,
en. 1) larve (af billeslægterne Ptinus og Ano-
bium), der lever i bøger. Moth.B^83. (for)
at redde saa meget, som muligt, fra Ti-
dens og Bogormens Tanå.PAHeib.U8.187.
2) overf. 2.1) (dagl.) person, der gaar helt op i lo

(studiet af) bøger; (lærd) pedant. Ew.IV.3.
VAanjvarenBogorm før,ognu en Ormebog.
Bagges.Ungd.1.345. jeg er en Bog-Orm fra

Barns-Been. Grundtv.BrS.369. Birkedal.O.I.

98. 2.2) (7iu næppe br.) svaghed for bøger;

bogsamlermani (jf: en Bogorm har jeg aldrig
været, men Bøgerne har altid været min
Ovm.Gmndtv.PS.IV.590). Moth.B283. VSO.
-presse, en. (f -perse. Moth.B283. VSO.).
I) (bogb.) redskab til at skrue bøger fast i. 20

Moth.B283. Haandv.2. 2) (1. br.) presse,

hvormed man trykker bøger; bogtrykkerpresse.

Bogpressen (har) en forunderlig Virkning
— ogsaa kendt fra Dagblade. Der er For-
fatteren givet en vis Autoritet.HJ5rix.Gr.
122. -ran, et. 1) O (1. br.) tyveri af bø-

ger. 2) t tyveri fra bøger; plagiat. Tullin.

III.111. -rem, en. rem til at bære bøger

i. MO. e. alm. -reol, en. (jf. -hylde 2).

vAph.(1764). HCAnd.VIII.301. VoHHj.IV 30

2.46. GJ -rige, et, (1. br.) d. s. s. -verden,
det franske Bogrige (har) sin Hovedstyrke
iProsaen.5ran^es.X55. smst.III.453. -ral-
le, en. (jf. I. Bog 1.2) om (oldtidens) perga-
ment- ell. papyrusblade rullede sammen om
en stok. tag dig en Bog-Rulle (Chr.VI:
bogs roldej og skriv i åp.nJer.36.2. de i

Herculanum udgravede Bogruller.-Brandes.
VII.34. -ryg, en. vAph.(1764). Schand.
SB.109. JørgJlV.2?. -sal, en. (dannet af 40

Eilsch. som overs, af Bibliotek; jf. Holb.Ep.
V.34) t) (nu 1. br.) værelse (sal), hvor en
bogsamling opbevares. JSneed.I.401. EPo7it.
Atlas.II.179. Ing.EF.XIII.166. Hertug Pro-
spero . . fordybet i videnskabelig Forsk-
ning, i sin 'BogSd\.Brandes.IX.233. smst.X.
121. 2) t bygning, hvor en bogsamling op-
bevares; bibiiotek. (jeg fandt skriftet) paa en
Bog-Sa.l.Eilsch.PhilBrev.24. den Kongelige
Bogsal i K\øhen\idLvn.Mall.SgII.19. -sam- 50

ler, en. MO. Brandes.1.43. -samling,
en. bibliotek; især om en privatpersons (større)

samlede bogmasse, en Samling af Bøger,
eller Bog-Samling, hvilket Ord Hr. Lange-
bek hriiger.Eilsch.G.13. JSneed.I.61. HG
And.XII.81.

II
om samling af bøger, der stil-

les til raadighed for (udlaanes til) en vis

kreds (en forenings medlemmer olgn.); ogs.

om hele institutionen, (jf. Folkebibliotek^.
Dahl.Biblioteksfører.(19i5).37. jf. Bogsam- 60
lingsbladet (tidsskrift, 1906 ff.). \\

(sj.)

om større offentlige biblioteker. EPontAtlas.
11.179. -skab, et. VSO. »Jeg er saa fuld
af Klogskab

|
Som nogen Magisters Bog-

sluab.Winth.Morsk.W. jf. man gør sig ikke
saa let uafhængig af det fædrene Bog-

skab.JPJac.II.138.
||

(sj.) om udhængsskab
til bøger, der hang et mie Bogskab uden-
for, her var heiehihliothek.HCAnd.IV.182.
-skal, en. [H] (sj.) d. s. s. -hase. VSO.
O -skat, en. 1) (højtid.) værdifuld bog-

samling. Moth.B283. var det eene . . dan-
ske og fremmede Videnskabsmænd, (Suhm)
havde aabnet sin rige Bogska.t.Rahb.LB.II.
99. Ing.LB.II.77. || iflt., om værdifulde bøger.

bibliotekets bogskatte ! 2) (værdifuld) bog-

verden ell. litteratur, han lærte uen gam-
melheUenske Bogskat at kende.jBrandes.
III.517. ADJørg.III.465. ZakNiels.NT.65.
-skorpion, en. (zool.) spindeldyr (Cheli-

fer cancroides), der bl. a. lever i bøger, hvor
det gør jagt paa boglus. Raff.(i784).199.
BøvP.I.7'l6. -skrift, en. 1) skriftform
(bogstavform), der anvendes i bøger, den
zendiske Bogskrift (er) dannet af den
pehlviske.SasA;.IZ.576. Runerne var Monu-
ment-, ikke Bogskr]it.CSPet.Litt.I.ll. 2)
(sj.) anvendelse af skrift i bøger, denne He-
denskabets Cultur (kendte hverketi) til Bog-
skrift eller Videnskaber. MoZ&.Z)H. 1. 46^.
smst.254. -skriver, en. 1) (foræld.; sj.)

person, hvis bestilling det var at afskrive bø-

ger. VSO. MO. 2) (1. br.) person, der forfat-
ter bøger; især i nedsættende bet. (jf. PE
MulU353). Jacobi.Skr.100. Grundtv.DV.I.
32. Kbh.^Val903.2.sp.2. -skriveri, et. d.

s. 8. -skrivning, men især nedsættende. PA
Heib. Sk.1. 122. Sams. (Bahb. Min. 1796. III.

123). Kbh.-'Vsl903.2.sp.2. -skrivning,
en. (sj.) virksomheden at forfatte bøger. MO.
\ -sky, adj. Skole-Gangen (forstyrredes)

af de stridbare . . og bogskye Tydskere.
Grundtv.nV.II.686. -slager, en. (foragt.)

person, der læser en tnængde bøger, Specta-
tor.419. e. alm. -smorer, en. (nu sj.) tarve-

lig skribent ; shibler. Leth.(1800). t -spejl,
et. lille spejl indrettet til at lukkes op og i

som en bog. VSO. -sprog, et. et sprogs

skrevne form; skriftsprog, vort Søesprog,
vort Agerbrugssprog (har) mangfoldige
høist lykkelige og kraftfulde Ord, der
endnu ikke ere komne i Bog- og Om-
gangs-sproget Rahb.Stiil. 5. Heib.Pros. X.
359. almindelig oldnordisk (islandsk) bog-
sprog. Wim.Fi2.77.

II
uegl.: talesprog, der

nærmer sig det skrevne sprog; især nedsæt-

tende : unaturligt, kunstlet taksprog, man for-

staaer mig overalt i Landsbyerne, uagtet
mit Sprog fornemmelig er et Bogsprog.
Bagges.D V.X.443. Brandes.II.434.
Bogstav, et ell. en. ['bå(-)q- ell. alm.

'bogsdau, -|Sda'v; nu sjældnere 'b(og- (jf.

SvGrundtv.l6)] hdgstkv.Høysg.AG.l. best.

f. -et, -en [-|Sda'vaf, -,sda-v(8)n] flt. -er

[-isda-Var] ell. f -(i(Holb.JH.I.261. bdgståve.
Høysg.AG.l). {glda. ænyd. bogstaff (fk.;

flt. -e, ænyd. ogs. -er); efter osax. boKstaf

ell. oeng. bocstæf, jf. ty. buchstabe; vel opr.

om de paa bøgeplader (se I. Bog^ indridsede

tegn; jf. oldn. stafr, stav, bogstav, samt Ru-
nestav, Hovedstav, Bistav

jj fra 18. aarh.

ogs. intk.: IIolb.DB.1.2 (men: en Bogstav.

Heatrykt »>/, 1920 60
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smst II.3), jf.: Nogle éj al-éne af Jyder
men og andre siger etBdg-ståv, men en
Bog-stav er rættest.Høysg.AG.33 ; nu intk.

undt. i bet. 4 (jf.MO. Levin. Gr.1.60. Mikkels.

Sprogl.158))

1) skrifttegn, der har til opgave at ud-
trykke en sproglyd, der var og en over-
skrift skreven over ham med grædske og
latinske og ebraiske bogstaver. iMc.55.38
(Chr.VI). Jeg kand nok læse Bogstaverne,
men fatter ikke M.eeningen.Holb.Er.1.2.
den ærlige Tydske Bogstav C, som tilforn

har staaet i Tieneste i mit Abetiske Com-
pagnie i det første Gelid.FrHorn.PM.124.
Bagges.Ep.252. *naar først kun Ordet

|
Er

fundet, findes Bogstaven (dertil) vel ogsaa.
Heib.Poet.III.220. *Paa Sangens Bautasten

I
staar . . |

Bogstaven pur og Ten.Drachm.
TJD.284. (vi) lærte (H. C. Andersens eventyr)
at kende Bogstav for Bogstav, og Ord for
OTå.BrandesJl.94. Ser nu, med hvor store

Bogstaver jeg skriver til eder med min
egen'HatindlGal.6.11(190?). I| stort bog-
stav (mods. lille bogstav), (større) bog-

stavtegn af særlig form (kapital-bogstav),

især brugt i begyndelsen af visse ord (navne-
ord olgn.). EPont.Men.II.l?2. Store og små
bogstaver. Verner. 116. han bruger smaa
bogstaver (o: skriver navneordene m. smaa
begyndelsesbogstaver)

\
\\ danske ell. go-

tiske bogstaver o: frakturskrift, mods.
latinske bogstaver (flw^i/cya ell. kursiv),

(inskriptionens) slette latinske Bogstaver
og Kragetæer embarassere min Vankun-
dighed. 6rram.jBrei'e.60. jeg har min Glæde
af at tage ny og ny Aislu-ift . . snart med
danske, snartmed latinske Bogstaver.Kierk.
111.238.

II
stumme bogstaver, se stum

II
ikke et bogstav, (mi 1. br.) ikke noget

som helst skriftligt. VSO.
2) (nti, kun dagl.) den af skrifttegnet be-

tegnede lyd. det Hebraiske Sprog, hvis Ord
bestaae ikke meere end af 3 Bogstave.
Holb.JH.I.261. Et medlydende, et selvly-
dende Bogstav.ySO. *Du (o : den hellig aand)
skaber Ordet i vor Mund,

|
Som uden dig

er Bogstav \L\m.Grundtv.SS.III.320. de
Bogstaver, der have samme Leje, ombyttes
med hverandre (o: ved lydudvikling).NM
Pet.Spr.1.9. jf.: *Har du tabt dit Mæle?

|

Du siger intet Bogstav! (o: ikke et ord).

Recke.KL.153.

3) (bogtr.) støbt skrifttegn; type (jf. Bog-
stav-kegle, -maalingj. S&B.

4) (opr. bibl., efter lat. littera; i denne
bet. nu fk.) GJ tekst(s ordlyd); sam-
menhæng; især om den ordrette lyd, den
ganske ligefremme, ordrette (ikke over-

førte olgn.) betydning (mods. Aand 7.2).

Rom.2.27. Den døde Bogstav i et Skrift.
Balle.Bib.1.68. det ironiske maa tages tvert-
imod Bogstaven.Bagges.Danf. 1.464. med
stærkere Indtryk fornemmes den levende
Røst, end det kolde Bogstav.MynstPræd.
(1810).310. Fanatikeren som forguder Bog-
staven ligesaa meget som Aanåen.Heib.

Pros.I.250. den, der med stump Forstenelse
hænger ved Bogstavet. PMøtl.ES.III.185.
en saa ubetinget Indskjærpelse af det li-

turgiske Bogstav.HNClaus.Eft.54. *fri er
din Menighed . .

|
ved Bogstavet aldrig

den i2estev.Drachm.GG.2i. (gud) giorde os
(0: Paulus) dygtige til at være den nye
Pagts Tienere, ikke Bogstavens, men Aan-
dens; thi Bogstaven (o: udvortes lovop-

\Q fyldelse) ihielslaaer (0: skiller mennesket
fra gud), men Aanden levendegiør.
2Cor.3.6. PMøll.ES.III.174. jf.: Er der
noget Tilfælde, hvor man kan paastaae,
at Aanden ihjelslaaer og Bogstaven gjør
levende, saa er det vist Tilfældet med
T)ommexen.ClPet.0.31. samt: en dogmeløs
Christendom, der ihjelslog Bogstaven og
lod Aanden leve.Gjel.VG.236. at efterleve
Lovens Bogstav.Birckner.Tr.l91. Hauch.

ioDV.II.190. Goldschm.VIII.31. \\ efter
bogstaven, nøjagtigt som der staar skrevet;

efter den ordrette betydning; især i udtr. som
tage, opfatte (olgn.) noget (lige) efter
bogstaven, om opfattelse uden virkelig, dy-
bere forstaaelse (jf. Bogstavdyrkelse olgn.).

Eilsch.Philhist.l4. Franklins mageløse Grav-
skrift er sand efter Bogstaven.So^'^'es.DF.
IX.200. at tage Alt efter BogstavetMolb.
(MdsskrLitt.XX.514). „Hvorledes skal jeg

30 forstaae det?" . . „Lige efter Bogstaven."
Hauch.I.406. Pont.LP.VIII.52. jf.: Svend
. . sang sin Messe lige efter Bogstaven.
Mall.SgH.39?.
O Bog^stav-dyrkelse, en. [4] smaa-

lig fastholden ved ordlyden af en tekst uden
hensyn til dens aand og mening. Kbh.^/elBlS.
l.sp.3.

bogstaTelig:, adj. [båOq-, bog'sda'vali]
adv.d.s. ell. -t ell. (f) -en (Sibb.II.rii. Kierk.

40 XI.43). (til Bogstav 4 efter ty. buchstablich)
vAph.(1759). 1) (nu næppe br.) om over-

sættelse, der nøje følger teksten og gengiver
den ord for ord; ordret. En bogstavelig
OveTsættelse.JSneed.III.116. || adv. „Jeg
tænkte paa de Dage af fordum og paa de
Aar af Evighederne", saa lyde bogstave-
ligen Ordene i Grundsproget.Si66.JJ. k//.

en Oversættelse, der vel er bogstavelig
tro, men derved tillige . . dunkel og ufor-

50 staaélig.Molb.F.228. 2) om (nøje) overens-

stemmelse ml. et ords ell. udtryks egl. betyd-

ning og dets brug i et givet tilfælde. 2.1) som
holder sig til ell. følger ordlyden af
noget, bogstavelig . . Udtydning, Fortolk-
ning.MO. (jf. Bogstavfortolkningj. (de talte)

med en bogstavelig Anvendelse af Ordene,
som om de havde dem frisk fra . . en
Ordbog.JPJac.JJ. ^9. || i udtr. bogsta-
velig betydning (mening, forstand), om

60 et ords ell. udtryks egentlige, ikke afledede

betydning. VSO. der er ofte uoverensstem-
melse mellem et ords bogstavelige be-
tydning og det, der menes med det

j jf.
(m. overgang til 2.2): (jeg) kom saavidt, at

jeg i bogstaveligst Betydning kunde gaae .

.

Veien i ^ovneM.ahb.E.IV.462. Byen, der
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nu i bogstavelig Betydning var bleven
hans hellige Stad.FontLP.Vl11.12. i China
er Hungersnød i bogstavelig Forstand
det samme som RungeTsåøa.Molb.F.76.

II
især som adv. om disse Ord skulde for-

staaes bogstaveligt eller figurligt-jS'^Ciaws.

Bef.42. (han) ønskede (ikke) sine Ord for-

staaet saa bogstaveligt. Hrz. ST. 77. Der
ligger en uhyre Magt i dette Ord, naar
det tages ganske bogstaveligt.^ierfe.ZJ.45.
(sj.) om overensstemmelse ml. en ytring (me-
ning) og en andens opfattelse deraf: Du har
forstaaet mig nøiagtigft, bogstaveligt.JKerfc.

1.365. (sj.) om overensstemmelse ml. et løfte

og dets virkeliggørelse (m. overgang til 2.2):

Hvad jeg lovede . . har jeg bogstavelig
ho\åt.Ing.E31.IlI.6. jf : *Et Eventyr fra

FantasiensRige
|
Os træder nu bogstaveligt

(o: virkeligt, levende) imøde.Søtoft.T.34. 2.2)

som forsikring: som ikke indeholder
nogen overdrivelse; som gælder i ordets
fulde ell. egentligste betydning. Det
er kun bogstavelig Sanåhea.Grundtv.Udv.
1.250.

II
som adv. Gylb.Novel. 11.17. jeg

maatte bogstavelig improvisere ned paa
Papiret. HCAnd. XII. 13. Kierk. XIV. 269.
(grisens) smaa søvnige Øjne forsvandt bog-
staveligt i Fedt.-4a^'.Fi^.i[i'. det er bog-
stavelig sandt

i
MO. Hun havde bog-

stavelig talt overhældt sig medParfume.
Leop.B.96. tD -hed, en. (1. br.) til bog-
stavelig 2, i fuldeste Bogstavelighed passer
(det) paa I)igteTen.Bahb.Sandsig.650. en
Kunst, der i Sandhed og Bogstavelighed
kunde kaldes svensk. EHannover.SvK.34.
om et udtryk, der skal forstaas bogstaveligt:

For ham er Ordet „Repræsentant" om en
Rigsdagsmand ikke en Talevending, men
en Bogsta.ye\igh.ed.Tilsk.l908.371.

bogstavere, v. [båcj-, båg- ell. alm.
bogsda've-'ra] -ede. vbs. -mg (s. d.). (ænyd.
d.8.; efter ty. hvLchstahieren; gldgs.) i) efter

visse retskrivningsregler udtrykke et ord v.

hj. af (skrevne, trykte) bogstaver ell. ved at

nævne disses navne; stave ell. skrive (et

ord) paa en vis maade. *Hvo spørger nu,
om Ord er bogstaveret iet.Holb.Paars.311.
Høysg.Anh.25. PAHeib.US.93. der stod
hele Vers bogstaverede som i gamle Dage.
HCAnd.VI.85. (brevet) var meget ringere
bogstaveret end noget, som . . de andre .

.

skiev.JakKnu.G.106.
\\

(abs.) i bet.: stave
rigtigt; skrive ortografisk, nu seer jeg nok.
De kan hogs,t2Lwere.Heib.Poet.VII.297. HC
And.III.121. 2) t J^ synge noder uden tekst,

idet man kun nævner dem efter det musikalske
alfabet; abcdere. MusikL.(1801).4. Bog-
sta-vering:, en. flt. (i bet. 2) -er. vAph.
(1764). 1) (nu 1. br.) som vbs. VSO. CBemh.
1.15. 2) stavemaade ; ortografi, ordenes baade
n;fe og gamle hogsta.véTmg.Høysg.AG.6.
Skriften vaklede ubehjælpsomt frem og
tilbage med store klodsede Bogstaver. Der
var ogsaa Fejl i Bogstaveringen.iV^aws.JjD.
166.

BogstaT-fortolkning, en. [4] (teol,

'Klkebiad.i846—4 7.121).
»1 bogstavelig i). HNClaus. (Dansk

f«]ge, en. [IJ

(1. br.) d. s. s. -orden. MO. CVNyholm.Dan-
marksStatsforfatning. (1891). 64. -gaade,
en. [1] gaade, hvis løsning bestaar i en be-

stemt ordning af visse opgivne bogstaver;

logogrif JBaden.FrO.I.205. Sal.VII.383.
-naminer, en. [1] (zool.) hummer m. bog-

stavlignende figurer paa halen; Nephrops
10 norvegicus. vAph.Nath.I.415. BøvP.III.425.
-kage, en. [1] (nu næppe br.) kage bagt
i form af et bogstav (ell. forsynet m. sukker-
bogstaver olgn.). nyrnberger Bogstavkager.
Tode.V.287. til de to Piger vil vi kiøbe
Bogstavkager.sa.('Jm.i 792.11.33). -kegle,
en. [3] (bogtr.) typelegeme. OpfB.^VII.Megi-
ster.36. O -klegt, en. [4] (sj.) smaalig
kløgt, der Jiolder sig til bogstaven. Mynst.(MO. ).

-laasi, en. [1] laas, der kun kan aabnes
20 ved, at ringe, forsynede m. bogstaver, drejes

i en bestemt stilling, saa at der fremkommer
et af ejeren alene kendt ord; ringlaas. Opf
B.UI.189. VVed.BB.157. -lav, et. [1] ^ aH
af skriftlavernes familie, Opegrapha. Éostr.
Flora.II.224. O -lærdom, en. [4] (1. br.)

lærdom, der holder sig til bogstaven. Mynst.
(MO.). -lære, en. [1] (sj.) Bogstavlæren
(Orthoepi) angiver . . Reglerne for Bog-
stavernes Lyd (o: for Udtalen).Zmn. 6^.

30 1-18. -luaaling, en. [3] (bogtr.) Bogstav-
maaling (Typometri) er et Middel til ufor-
anderlig at faststille Størrelsesforholdet
mellem de forskjellige Skriftsorter.O^/!B.^J.

432. -orden, en. [1] alfabetisk orden. VSO.
MO. e. br. f -overgang, en. [2] (sprogv.)

lydovergang. Rask.NSO.47. NMPet.Spr.1.97.
S&B. -regning, en. [1] (først brugt Eilsch^
Term.l2; nu 1. br.) algebra. Eilsch.PhilBrev.
22. Cramer.(1762123. Schand.TF.II.386.

40 -ret, adj. [1] « MO.) 1) om afskrift, op-
læsning olgn. : som nøjagtig følger (medtager)
de enkelte bogstaver (i en tekst), en bog-
stavret Afskrift, afskrive bogstavret.Lewiw.
Barfod.(Stub.^l97). en egen stiv, bogstav-
ret \Jdtale.Zakmels.K.13. \\ ordret. Brevet
lød bogstavret som følger. Schand.F.340.
2) som er uden stavefejl; ortografisk rigtig,

(han) kunde (ikke) skrive Tysk bogstavret.
Brandes.VI.576. -rim, et. [2] (sprogv.)

50 allitteration; stavrim (jf. Rimbogstav^. Rahb.
Stiil.99. Ing.VS.I.109. Recke.Verslære.145.

-række, en. [1] I) række af bogstaver.

MO. 2) (1. br.) alfabet. Rask.III.260. Soph
Mull.V0.518. -skole, en. [4] (sj.) skole,

hvor der mere læres efter bogstaven end efter

aanden; aandløs skole. Grundtv.Dansk.III.
316. -skrift, en. [1] skriftsystem, hvor de

enkelte sproglyd gengives ved særlige tegn

(mods. Stavelseskrift, Billedskrift;. VSO.
60 Allen.Haandb.l3. Sal.UII.562. O -tro, en.

[4] blind tro, der holder sig til ordlyden af
noget, især om kirkelig lære. ASØrsted.(MO.).
det kan man dog engang kalde en orden-
lig Tro paa Skriften, vil maaskee Læseren
sige; men jeg maa svare, nei, det er . . den
groveste Bogstav-Tro, jeg . . har seet be-

60*



951 Bos^tavtræ

skrevet. Grundtv. Udv.IV.410. JLange.MF.
162. HBegtr.DF.IV.448. -træ, et. [1] Y
betegnelse for forsk, sydamerikanske træ-

sorter med bogsfavliqnende pletter ell. teg-

ninger. VareL?100. Sal.UV.562. O -træl-
dom, en. [4] slavisk fastholden ved ord-

lyden af noget. D&R. O -tyranni, et.

{4] (1. hr.) pedantisk strengt krav om at holde

sig til bogstaven, de ortodokse udøver et

uudholdeligt bogstavtyranni
i ||

(sj.) om
skoleundervisning, efter endt Examen (skreg)

mit Legeme . . høit paa en Reaktion imod
al dette Bogstavtyranni.Drac/im.jE0.55i.

f -vis, adv. [4] efter bogstaven. *Loven
maa

|
Man lyde bogstavviis.flC4wd.X.97.

-væsen, et. [4] (sj.) d. s. s. -dyrkelse. Mynst.
BIS.III.186.
Bog-stol, en. (foræld.) læsepult. (Kalk.

1.240). JSneed.II.113. Rahb.LB.I.520. L
Smith.S.I.21. TroelsL.UI.288. || bogpult paa
en prædilcestol. Mynst.Levnet.144. \\ om ka-

teder: Holb.Metam.58. -stette, en. redskab

(bestaaende af en vinkelbøjet metalplade) til

at holde bøger (i en hylde) i staaende stilling.

ASSteenberg. Folkebogsamlinger. (1900). 138.

t -styld, subst. d. s. s. -ran 2. Langebek.
SA.33. O -stev, et. Bahb.Fort.II.26. han
{rystede) Bogstøvet af sig (o : forlod de bog-

lige sysler). Brandes.ri.495. -selv, et.^ [1.5]

d. s. s. Bladsølv. Haandgern.569. -titel,

en. angivelse af en bogs (forfatter og) indhold;

ogs.: del af bog ell. bogbind, der indeholder

denne angivelse (jf. Titelblad, Rygtitelj.

Bagges.L.1.393. lng.LB.II.76. Selmar.^284.

f BøgeTtit\eT.FrSneed.I.51?. -tryk, et.

!) GI fremstilling af bøger olgn. ved hjælp af
sætning og trykning. Sal.^III.563. (han) har
taget Kunsten i Bogtrykkets Tjeneste.

Dannebrog?^hl907.1.8p.6. |l m. konkr. bet.

om trykte bøger, (man efterlignede de gamle
dages') Huse og Møbler, deres Sølvtøj og
Bogtryk.Jør^.F-F.57. 2) (1. hr.) skrift i bø-

ger; trykt skrift, jeg kan slet ikke mere
læse Bogtryk.Drachm.F.II.24. -trykker,
en. {ænyd. d. s.; indtil midten af 16. aarh.

var Prenter det olm. ord) 1) person, der

driver den virksomhed at trykke bøger olgn.,

dels om den, der ejer og driver et bogtrykkeri,

dels om en arbejder, der (udelukkende) er be-

skæftiget m. trykning. Holb.GW.1.3. PAHeib.
118.224. Lavrens Benedicht (var) den dyg-
tigste Bogtrykker, København havde i det
16de 'Rw.nåvQåkr.CNyrop.Den da.Boghandels
Hist.L(1870).118. \\ ssgr. : Bogtrykker-kunst,
-presse (VSO. Brandes.X.395), -sværte ( VSO.
ÉLars.Ci.6) mfl. 2) (zool.) lille bille, Tomi-
€us typographus, der lever under træernes

bark, hvor den laver gange, der kan minde
om skrifttegn. Bogtrykkeren . . eller Typo-
gTaien.BMøll.DyL.in.241. -trykkeri, et.

1) (nu 1. br.) bogtrykkerkunst; bogtrykkerfag.
Holb.Intr.L328. JSneed.I.175. V^O. Bog-
trykkeriets lave Standpunkt (i 18. aarh.).

OpfB.^II.519. 2) værksted ell. forretnings-virk-
somhed, hvor bøger trykkes; trykkeri. Høysg.
2Pr.9. ordbogen trykkes i H.H.Thieles bog-

Bohave

trykkeri 1 3) samling af redskaber, der hører

til trykning af bøger olgn. VSO. MO. drengen
ønsker sig et bogtrykkeri

j
-trykning,

en. (nu 1. br.) bogtryk (1); bogtrykkerkunst.
Grundtv.Dansk.III.765. OpfB.UI.51 7.-tyv,
en. 1) person, der stjæler bøger. Moth.B284.
VSO. e.br. 2) (1. br.) person, der stjæler

fra bøger; plagiator. VSO. D&H. -tyveri,
et. 1) (jf. -tyv 1 og -ran 1) VSO. MO.

10 e. olm. 2) (jf. -tyv 2 og -ran 2 ; 1. br.

('„har ikke fundet Inåga.ng.^'MO.)) plagiat.

VSO. S&B. CP -ven, en. person, der sætter

pris paa bøger (især brugt som et mindre
stærM (mere jævnt) ord end Bogelsker^.
BerlTid.^''/i2l904.Aft.l.8p.5. Aarbogfor Bog-
venner. ('foo^^ifeZ.i,9j[ 7^.^. jf. Bogvennen,
navn paa tidsskrift(er). 1893ff. CP -verden,
en. (< MO.; jf. -rige, -skat 2) hvad der

findes af trykte bøger paa et sprog; litteratur.

20 Sibb.Aa.1.763. den engelske Bogverdens
floveste og kj edeligste Egne.BSchmidt.FO.
38. „De Kørende" (c>:i St. Hansaften-Spil) er
et af de underfuldeste Landskabsmalerier i

vor 'BogveTåen.Brandes.II.12. Vi tager her
Ordet Øgle i en noget videre Opfattelse
end almindeligt i Bogverdenen.JPreni.i)A^
559. -vis, adv. [1.5] (1. br.) hver bog papir
for sig. VSO. S&B. -vrager, en. (sj.) per-

son, som er kræsen m. h. t. bøger. Holb.Ep.
å) 11.199.

II
(nedsættende betegnelse for en) re-

censent. Exempler paa andre Skrifter, hvor
ubarmhiertigen og ofte ubilligen, de ere
bleven giennemheglede af Bog-Vragere.
Pamela.Tl.696. || oyn en censor: Grundtv.HV.
III.351. -værelse, et. (1. br.; jf. -sal).

Bogværelset paa Osbaldistone-Hall var et

skummelt Rum, hvis . . Boghylder bug-
nede under Vægten af de svære Folianter.

WinkelHorn. Overs, af Scott. RobRoy. (1884).

40 106. FrNiels.B.II.126. CP -væsen, et.

(1. br.) indbegrebet af alt, hvad der hører til

bøger, deres fremstilling, salg, benyttelse osv.

PMøll 11.112. MO. man (maatte) af hans
Kendskab til Bogvæsen slutte, at han har
været Bogtrykkerlærling. Brandes. VIII.
108.
Bohave, et, f en (Moth.H118. Hørn.

Moral.II.42). [ib0|ha'V9; ogs. -|ha'va] uden

flt. (ænyd. bohaffue, fk. (flt. d. s.), fsv. bo-

å) hagh; af I. Bo og oldn. hagr, midler,

gods; især CP) 1) hvad der hører til en bo-

ligs udstyr og indretning; indbo; møbler.
Lad . . din Boehave . . altid være ringere,

end som din Capital . . kunde formaa.
Hørn.Moral.II.42. han har et grumme
godt Indbo, baade Gangklæder og Bo-
have.flrz. 7.-265. en fiin Cavaleer, hvis

bele Bohave var en Støvleknegt og en
B.eåGk.Q.m.HCAnd.VI.109. Seng stod ved

60 Seng med et lille Skab, et Bord eller en
Stol, som hele Bohavet.sjnsf.ZI.5i 9. Bar-
nets Indbildningskraft . , levendegør . . et

Stykke Bohave saavelsom en Plante.

Brandes.II.94. SjællBond.27. (overf.:) Kvin-
denykker er elendigt Bohave for et Hjem.
AndNx.PE.III.51.

||
(sj.) om (tekniske) red-
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skaber: Degler, Retorter . . og hvad mere
deslige Boehave nævnes.Buge.FT.23. 2)

(nu 1. br.) om et enkelt møbel. Bogskabet
var det eneste kostbare Boha.ye.Rahb.LB.
1.523. Buchh.UH.231.
Boheme, en. [boi(h)æ*m8] flt. (i bet.

2) -T. {fra fr. boheme, zigeunerbande (egl.

:

fra Bøhmen), zigeunervæsen, zigeuner, først

alm. fra slutn. af 19. aarh.) 1) (1. br.) fælles-

betegnelse for forfattere, kunstnere olgn.,

derfører et uregelbundent liv. Sal.III.277.
det Kunstnermilieu, han . . lærte at kende,
var Bohemen, den umoralske, grisede og
snyltende Zigeunerbande. CRoos. Moderne
tyskLitteratur.(1914).148. 2) person, der
hører til Boheme 1. Pont.A.76. Saa kom
Opgøret med min Familie — det store
Brud — og jeg blev en Boheme.Jørg.Liv.
IV.123. (han) var den ganske stille Bo-
heme, den inkarnerede Bagåriver.ChKje-
rulf.GE.260. jf. bet. 1: Min Hustru . . gik
kun modstræbende med til det Boheme

-

Væsen, som den Gang var obligat blandt
unge h\terateT.Jørg.Liv.II.26.

Boj, subst. se II. Baj.
Bojan, en. [bo 'ja'«] (sj. Bojang. Meyer.),

flt. -er. (fra port. boiåo; oprindelse uvis)

melonformet kinesisk stentøjskrukke (til

syltetøj olgn.). „bruges meest til Skibs at føre
Vand og andre flydende Varer i." VSO.
han (jog) alle fem Fingre ned i en stor

Bojan . . og drog Haanden tilbage, fyldt
med syltede TamaTmder.Etlar.SB.50. Vare
L.^100. Papegøjetulipaner i en Bojan.
Kbh.'V9l917.4.sp.7.

Boje, en. se Bøje.
Bojert, en. se Bøjert.
BoK, en. se II. Buk.
Bokar, en. se Bukkar.
Boks, en. [bmgs] flt. -er ell. (sj.) -e

(LandbO.II.633). {fra eng. box; sa. ord som
Bøsse) 1) (1. br.) æske; skrin, jeg tømte
hans Boks (o: smørkasse). Drachm.S.152. 2)
(lille) brandfrit rum i en bank, i hvilket

værdisager opbevares for private; ogs.: bank-
afdeling, der modtager privates værdisager
til opbevaring. Banken udlejer Rum (Boxer)
i sine Hvælvinger.JHa^re.*?^^. 3) (landbr.)

aflukke i en stald, hvor en hest kan gaa
løs. LandmB.lI.210. Gjel.B.90. jf. CGram.
nusduen.(1910).132.
bokse, v. [ib(ogs8] -ede. vbs. -ning. (fra

eng. box; besl. m. mnt. boken, slaa, støde,

SV. boka, jy. boge (jf. pukkej; jf. I. bakse,
bukse) slaa voldsomt om sig med næverne
(i slagsmaal); nu: kæmpe m. nævestød
efter bestemte regler, (ofte, især tidligere,

brugt dep.). de lorstode ikke at boxes og
maatte retirere dem.FrSneed.I.104. (dren-
gene) løb, skrege og boxedes blandt hver-
aTiåTe.Ing.Levnet.IlJ.2. Jeg lærte ham . . at
boxes og hYydes.Rowel.Br.l64. Vi har
bokset med hinanden som to Boksere fra
Fleetstreet. Brandes.V.88. Eørlyk.QP.63.
Bokse-bold, en. (sport.) redskab til øvelse
i boksning, bestaaende af en tung bold ell.

pose ophængt i snor. ACMeyer.Idr.l5.46.
Bokser, en. 1) person, der kan bokse;
nævekæmper. Brandes.V.88 (se u. boksej.

Underofficererne ere næsten alle Boxere.
Gjel.R.170. JVJens.EE.102. 2) navn paa
en tysk hunderace. Sal?III.o91.

I. Bol, en. se I. Bul.
II. Bol, et, t en (Falst.212). [ho'-l] Høysg.

AG.34. flt. d.s. (æda. bol, oldn. bol, mnt.
10 bol, oeng. bold, botl, bolig, hus; besl. m. V.

bo; jf. II. Bule) 1) (foræld.) bolig. Falst.

212. Brors.369. jf.: *Ond er Stanken |
af

urent Bol for Bjærgets Gud.Blaum.StS.
238.

II
spec: jordløst hus paa landet.Moth.

B286. (poet.) hytte (jf. bet. 2): *i Borg, i

Bol, han fandt kun eet Fo\k.Rørd.GK.47.
2) bondeejendom, som er mindre end en
gaard, men større end et hus (nu alm. : Bol-
stedj. Moth.B286. (han) ejede (kun) et

20 lidet Boe\.Blich.n.281. LandbO.1.345. Sal
XIX.237. jf.: i Sundeved er det saa, at
ethvert Boel — uden for Sundeved og
Als bruges ikke Betegnelsen „Boel" om
Gaardene—har sit Stade/i kirken).ESkram,.
HG.64. (jf.Feilb.L102.IV.55).

\\ (poet; sj.)

*(de) gaar saa bort henover Bol (o: de
dyrkede marker) og Brak.Aakj.RS 141. 3)
(foræld.) dels om jordtilliggende til en
gaard (DanmRigHist.1.789) , dels om en-

30 hed af forsk, størrelse i den ældre jord-
inddeling (jf. Aarb.l896.148ff. 1918.1 77ff.).
hvor Fierding findis paa Marken, der skal
reebis efter Fierding; Hvor Boel, efter

BoeX.DL.l—18—1. Den mand, som siger
sig at have mindre af Jord, som kaidis
Boel, end hannem bør, hånd kommer det
heele Boel til Reebs.stws<.5

—

10—14. Halv-
anden styreshavn kaldtes et boel, som ud-
redede 18. mænd til t\ev^e^\.e.IlolbJ)l^B.510.

40 ved at kiøbe og sanke Boel til Boel, for-

trængtes (de) jordegne Bønder.MoZ6J)jff.
11.422. *Der ligger en Mark, et Vænge
— det Hele | Er rebet op for en Fjerding
Boels Land.flr2:.FJ.7. Allen.Haandb.148.
ADJørg.II.179. Efter den i gamle Dage
brugelige Maade var Byen inddelt i 8 Bol.
Feilb.BL.212.

III. t Bol, en, et. uden flt. (jf. ty. bol;

af lat. bolus, jordklump) d. s. s. Bolus. Moth.
50 B286. Funke.(1801).IIL70.

Bolag^, et. [<bO|la'q] flt. d. s. (laant i

nyere tid fra sv. bolag ell. oldn. bulag; af
I. Bo og Lag; sj.) 1) (foræld.) det at bo
sammen; fæl lesskab i husholdning, med
Bødvar . . gav Yngvild Torgilsdatter sig

i bolag. KKålund. Sturlunga Saga. I. (1904).
67. 2) sammenslutning ml. flere om et

ell. andet foretagende, især af økonomisk
art; ogs. konkr., om de paagældende per-

60 soner; (handels)selskab, spec: aktiesel-
skab (jf. EjælpeO.). formuende Folk eller

Bolag tilkjøbe sig Strækninger (afheden) og
opdyrke dem med Kxait.Thyre.g.Fra afsides

Égne.(1877).L295. Kongen paalagde Mo-
gens (Hejnesøn) at indtræde i Bolag (Kom-
pagni) med en Borger i Kjøbenhavn . .
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og med den kongelige Handelsfaktor i

namhovg.Sech.(Hist.Archiv.187711.68). Et
Bolag i Hovedstaden var i Færd med .

.

at oprette „et nyt radikalt social-demo-
kratisk Oppositionsblad/ZafeiViefe.Maa^'cw.

157. Z) samling af boliger ; bebyggelse.
Paa Reersø . . ligger Bolaget omtrent
midtvejs i Længderetning. 6rjavLi)F/S. 7.

I. Bold, en. [bool'rf] sj. (nu især dial.):

[bml'] (Grundtv.SS.IV.197 co Sold;; flt. -e

ell. t -er (2Makk.4.41(Chr.VI)) ell. f d. s.

(Falst.Ovid.46). {glda. d. s., oldn. b^Ur, ty.

ball, egl. sa. ord som I. Bal, I. Balde, 1.

Balle; se ogs. u. II. Bolle || udtalen viser

sammenblanding w.Bolt (se ogs. Thorsen.58))

1) (mi sj.; poet.) kugleformet legeme i

alm. nogle grebe aske, som laae derhos, og
giorde bolder åera.f.2Makk.4.41(Chr.VI).
hvortil tiener denne Bylt eller Bold, hvor-
til et Baand er hsefted.?nolb.Philos.I.2.

*Boleren blussed, som | Bold af Ilden (o:

ildkugle, meteor).Oehl.NQ.127. *Hvor Æb-
lets Bold (o: æblet) fovgy\des.Winth.I1.55.
alm. i ssg. Snebold, jf.: *Hun knytter sin

Haand liig en Bold af Snee.Winth.X.143.
jljordensbold, jordkloden. *Fredens Sol
- .

I
OmskinnerJordens Bolå.Kingo.SSS. Helt.

Poet.70. Stub.46. *Da Lyset oprandt, som
Jordens Bold

|
Skal lysne udi og gløde.

Orundtv.SS.1.57. sa.PS.V.64. Ing.RSE.
VII.261. jf.: *A1 Verdens Kringel og
snurrige Bold . . |

Vil jeg rigtig bese.
PMøll.1.93. 2) kugle, som i leg (ell. spil)

drives gennem luften ved kast ell. slag
og i alm. gribes m. hænderne (i reglen af
tøj, (overtrukket) kork, træ, luftfyldt gummi-
hylster olgn.). *Nu hen en Bold at slaa,

om du est-vélt\lBeens.Helt.Poet.l71. Bar-
net der spiller med Bolden, kaster Bolden
imod den glatte M\iur.Schytte.IR.V.297.
Toppen og Bolden laae i Skuffe sammen
mellem andet Legetøi.HCAnd.V.295. *Naar
Bolden flyver fra Haand til Haand.Pa^M.
III.241. Gymn.II.80. gribe bolden, slaa

ell. sparke til bolden
j || t sammenligninger

:

*Skiemt og Alvorsord
|
Som Bolde fra de

Trende | Frem og tilbage ioer.Winth.JSF.
322. *Jeg fløi som Bolden fra den Stær-
kes Haand.Paiilf.7/.508. (orerf.:) *Hinanden
Ordets lette Bold de sendte.smst.IV.243.

II
spille ell. (nu især dial.) lege bold,

spille boldspil. *Møer de træde Lykke-
dans

I
og Svende de leger Bolå.DFU.

II.nr.16.1. Høysg.S.110. SvGrundtv.FÆ.
1.177. *om Sommeren han spilled Bold
I
Med Byens 'Ungdom.PalM.IV.52. (overf.)

om kamp m. (kanon)kugler: *Maaneder sex
ved Vesterport

|
Spilled han ("o: Karl Gu-

stav) Bold, men vandt ej stort.Grundtv.
PS.V1.411. jf.: *De Kiemper tilsammen
begyndte en Leeg

|
Med gloende Bolde

at sipme.Sort.HS.H3^. \\ spille ell. (sj.)

kaste bold med. 1. kaste m. noget som
m. en bold. (drengen) spillede . . Bold med
sin brede Uat.PMøllES.III.44. Hvalerne
dansede omkring Skibet og spillede Bold

med Tonderne.SvGrundtv.FÆ.II.9. *Han
stod hvor Rhinen spiller

| med Schweizer-
klipper Bo\dt.Hostr.FG.16sc. Brandes.VI.
463. (den) lille, krølhaarede Dreng . . som
vi jevnlig kastede Boldt med.NicHolm.GA.
150. uegl.: der spilledes bolt med indfald
og drillende bemærkninger.BørZyfc.G^P.SO.
2. (overf.) behandle efter eget forgodtbefin-
dende; drive gæk med. Paverne spillede

10 Bold med de mægtigste Votenihter.Holb.
Ep.II.401. Suhn.1.249. Bagges.NblD.227.
det er mig . , en Trøst at tænke paa, hvor
hun spillede Bold med Jer begge To.
Schand.F.488. jf.: naar hun om Efter-
middagen har spillet ligesaa længe (o : som
om formiddagen) Bold med hendes (a: sit)

Sind, veed jeg ungefehr, at det er Aften.
Holb.Vg8.(1731).L5. samt: Adelen og Fol-
ket af Nørre-Jylland vilde . . ikke være

20 en Bold, han efter Godtbefindende kunde
kaste, hvorhen han vilde. Wand.(Rahb.LB.
1.69). II

være ell. blive en bold for,
være (blive) omtumlet af ell. et bytte for.

I hele tre Dage vare vi saaledes én Boldt
for de rasende Storme.Pa^'.^es.iV^K^PO, Tode.
1.315. (overf.:) *Hver lad Monark . .

|

Er en foragtet Boldt for hver Bedrager.
Bagges.NblD.237. Fruentimmerne ere nu
eengang bestemte til en Boldt for Mand-

so folkenes Troløshed.Olufs.GD.25. De hem-
melige Elskendes Forhold er ret en Bold
for TiUæ\det.Heib.Poet.X.8. det ulykkelige
Rige opløstes, blev en Bold for indre Krige
og Katastroier.EkstrabV^/8l919.3.sp.2. jf.:
*jeg føler mig alle Rænkers og skiftende
Luners Bo\dt.Drachm.DD.16.

II. bold, adj. [b(or, i ssgr. 'bwl-] (glda.

bold; fra mnt. bolt, rask, d^'istig, sa. ord
som oldn. ballr, frygtelig, farlig, eng. bold,

40 kæk, ty. bald, miart; jf. ty. navne som Bal-
duin og got. bal|)ei, dristigMd || nu kun
poet. og (i bet. 1 og 3.3^ dial., jf. MDL.
Feilb.)

1) fyldig; trind, at gøre . . en pige
bold (o: frugtsommelig).Moth.B287. *Mar-
ken bølged nys som Guld

|
Med Ax og

Vipper holde. Grundtv.SS.III.446. *Nød-
der,

I

Hvoraf nogle ere bolde, | Men
andre golde. Winth.ED.18.

50 2)stærk; dristig; modig. *Eja, min Sjæl,

vær frisk og hold.SalmHj. 631.2. Moth.
B287. *I Leding rask og bold var han.
Storm.SD.153. *Jeg maa dit bolde Forsæt
love.Oehl.NG.251. sa.HrS.370. *Paa danske
Veje

I
Er Stimænd feje,

|
Og Kvinden

hold. Grundfv.PS.VI.357. *Dér faldt den
bolde Læssøe,

|
I Heltemanddoms -Aar.

smst.VII.295. *de Helte, troe og bolde.

Ing.BSE.VI.241. *fremmerst af den hele

60 Flok
I
Løb Olaf Rye den holde.CKMolb.

SD.290. *Bag Fredericia Vold
|
Forvent-

ningsfuld og taus staaer Danner-Hæren
hold.ABecke.19.

3) ypperlig; fortrinlig; herlig. 3.1)

om fremragende egenskaber i alm.: iidmær-
ket. *en Glavind (o: et sværd), stærk og
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bold,
I

Binder hurtig ved mit Bælte.OeW.
L.L110. *Verdens vise, Jordens bolde (o:

stormænd). Grundtv.SS.1.51. *Kristnes Høj-
tids-Dag hin holde. smst.617. *(dronning
Margrethe) Et lysere Navn og Mærke fik,

|

End Faderen selv, hiin Bolde.Bagger.il.
287. dette bolde Slægtled af Kunstnere.
JLange.BM.ILl3. || m. mere svækket bet.:

retskaffen; brav. *Min bolde Svendl
imorgen er der atter en Bag.Winth.VI.
197. sa.HF.37. en bold Jægersmand.So.^a«.
1.42. 3.2) om sindelag: god; venlig. *Maa-
skee hun dog er ond, og har en slet For-
stand . ,

I
Men har hun Skiønhed, og er hun

bold,
I
End ei din Glæde du forkynder.

Oehl.NQ.214. *Din Hellig-Aand, vor Trø-
ster hold.Grundtv.SS. 1.202. *Ham være
Priis til evig Tid

|
For Frelser bold og

Broder hlidl smst.II.199. 3.3) om udseende:
skøn; fin. *En Rose paa en Lilievaand
var ikke | Saa bold (o: som din datter).

Oehl.HJ.61. sa.DigtnJ.25. *Yndig er Blom-
sten klædt og holdt. Grundtv. SS. IIL44L
8mst.V.462. *Sølv og Guld og bolde Klæ-
der.sa.PS.V.368. *det bolde |

Fredriksdal.
WinthJ.176. || Hvo der gaar bold til Fold
(o: pyntet til daglig brug eller til hverdags-
arbejde), han gaar skiden til KirkcMaw.
8870. Feilb.

Bold-, i ssgr.; i de fleste tilfælde af I.

Bold 2 ['b(old-i (se dog Boldgade/ -bane,
en. plads til boldspil. Moth.B289. e. olm.
bolde, V. ['bola] -ede. (besl. m. I. Balde,

I. Bold ofl., jf. n. bold 2) 1) (især dial.)

krumme sig (udad); bue(s); svulme op.
Feilb.Ll02 ; jf IV.56. refl.: Bogen skal væ-
re af ydre teknisk Fuldkommenhed, saa
at man kan bøje Bindfladerne sammen
bagover, uden at Siderne boller sig ud-
eiier.Bogvennen.1917.204.

|| f dep.: knop-
pes (uden at springe ud)? *Elendig Ung-
doms Vaar . . hvis Blomster altid boldes,

|

Indtil de fældes om af Tidens Meye-Lee.
PoulPed.DP.48. 2) (sa. ord som 1, egl. : om-
give m.noget krumt?) 2.1) f omgjorde. Moth.
B292. 2.2) part. holdet som adj.: i. (om
kvæg) som har en hvid streg omkring Icrop-

pen. smst. VSO. 2. (jy.) broget. Feilb.IV.56.
Bold-gade, en. ['bcnl-] {ænyd.d.s., egl.

„boldplads", jf. Det er ondt at lege bold
paa en fremmet gSide.PSyv.IL93; dagl.)

tumleplads; (rette) virkeomraade ell. virke-

felt; især: omraade, hvor man er ell. føler
sig andre overlegen, enhver er som en Art
af Potentat udi sit District og paa sin Bol-
gade. I?oZfc.Æ;i).JI.i09. Rahb.Tilsk.1799.593.
Vægteren kunde bilde sig ind, han gjorde
Selskab, saa mange Folk stod der i hans
Boldgade. HCAnd. VII. 79. (nogle drenge)
havde Skæbnen . . anvist et Fortoug, jeg
skulde passere, til Boldga.de.Bøgh.JT.574.
(han) forskansede sig bag Møddingen.
Her var Per paa sin Boldgade. Aafc/. FJ5.
55. Gjel.M.34.\\ især i forb.paa. sin egen
boldgade ell. (nu l.br.) paa sin rette
boldgade (Hrz.VII.254), paa et sted, hvor

man føler sig hjemme, har noget at sige og
kan gøre, hvad raan vil. Børn (har) ingen
Courage . . uden paa deres egen Boldgade.
Holb.MTh'.352. Man lærer bedst at kiende
Fruentimmer, naar man seer dem paa de-
res egen BoldgSide.Wess.FTJ.30. Jeg blev
altsaa ved . . at gaae næsten bestandig
paa min egen Boldgade (o: uden tilsyn).

Bahb.E.I.154. i den virkelige Verden er
10 (Hostrup) paa sin egen Boldgade og kan

spille Bold med alt det, der vilde være
andre Digtere for . . tvLngt.Brandes 11.225.
Budde.JF.159. -hed, en. [II] (sj.) *(Dan-
mark) med Hæder smykket

|
blomstrende i

Boldhed stod.Eecfcc.P^.i. -hus, et. (foræld.)
hus ell. sal indrettet til boldspil. Moth.B290.
EPont.Atlas.II.97. Ing.KE.II.25. Sal.IIL
292. -jag^t, en. (sport.) en slags boldspil.

Gymn.IL33. -kaster, en, 1) iD person, der
20 kaster en bold. 2) S? svamp af slcegten Phi-

lobolus Tode, hvis sporehuse slynges bort fra
moderplanten. Sal.III.293. -kastnings,
en. Behændighed i Boldkastning. JTawc^.
V.66. -klub, en. akademisk boldklub
stiftet 1884

j -kurv, en. (nu kun dial.)

boldspil, hvor bolden kastes i en kurv. vAph.
(1759). Feilb.IV.56 f -kæp, en. boldtræ.
Moth.B289. VSO. MO.

||
give (ell. slaa)

en ell. noget op for en boldkæp, ikke bryde
30 sig om ell. regne for noget. Moth.B290. *Jeg

for en Boldkiæp gierne vil | Min Bog og
Pen opgiive.Sort.Poet.38. VSO. -leg, en.
(nu l.br.) boldspil. Moth.B290. VSO. om-
egnens beboere (holdt) boldleg på isen om
vinteren. KKålund. Island. II. 10. -plads,
en. aaben plads til boldspil. Moth.B290. e.alm.

t -rod, en. {jf. ty. bolle, løg) blomsterløg.

vAph.Nath.VL291. -spil, et. Moth.B290.
man forslog Tiden med Boldspil, Vædde-

40 rid og YaahenøvelseT. Ing.KE.IL25. Sal.

III.293. -spiller, en. Moth.B290. MO.
-stikkel, en. {efter ty. boltstichel, poll-

sticheX) i^ gravørredskab tilgravering af halv-
rundt stik; rundstikker. OrdbS. Boldstik-
ker: Hinnerup.Haandb.for.Iuvelere.(1839).
519. Boltstikke: Larsen, -trse, et. det flade
ell. runde træstykke, hvormed der slaas til

bolden i visse boldspil (langbold, kricket osv.).

Hauch.V.62. Gymn.II.36. Sall V.688.

50 I. t Bole, en. flt. -r. {glda. bolæ; fra
mnt. bole, ty. buhle) boler ell. (især) bo-
lerske. Moih.B292. den rene Sigrid er ble-
vet OtharsBole. Suhm.(SkVid.X.94). VSO.

IL Bole, en. [i bo-lo] flt. -r. Boli-
sch(e), en. ['bo-liJ(8), 'bo-lis] flt. -(e)r

ell. d. s. {vist sa. ord som II. Bolle, ty. (nt.)

bolle; formen Bolisch(e) egl.ty.-jød.dim.

bolesche) navn paa en slags runde jødiske

smørkager bestrøet m. smaa sukkerkugler.

60 CLassen. Kogebog for Familier, særlig af den
mosaiske Tro. (1897). vii.

III. bole, V. ["bo-la] Høysg.AG.139. -ede.

vbs. jf. Boleri (s. d.). {ænyd. d. s.; fra mnt.
bolen, ty. buhlen; især bibl. og foræld!) t)

have ulovlig kærlighedsforbindelse (m.
person af det andet køn). 3Mos.l7.7. dersom
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man skulde boele med hin anden ndi Fleng.
Holb.NF.II.4. *Aphrodite . . hun som bo-
led

i
Med Aies.OehLS.164. B.auch.DV.III.

12. *l har lokket og bolet
|
Med mit uer-

farne Baxn.Hrz.VI.162. (hetærerne) skal
love at blive ved med at bedrage og bole;
de skal forføre den, der vil omvende dem.
Brandes.IX.119. jf. 8mst.VI.465. 2) (overf.).

2.1) bole med ell. (bibl.) efter (en, no-
get), træde i (inderlig) forbindelse med; ind-
lade sig med. den Lykke med hvilken han
skal stride eller boele (o: som han skal op-
naa med lethed).Tode.ST.II.35. *det er For-
tunas Skik at bole med (o: vise sin gunst
mod) de Slette.Eauch.I.120. jf.: *(jeg) væk-
ker Svimmelhed i Sjelens Indre,

| Saa
Livet boler med sin egen I)ød.sa.SK.57.

II
(Tyrus skal) bole (o: træde i handelsfor-

bindelse; Chr.Vl: bedrive horerie ) med alle

Riger paa 3oTden.Es.23.1?. || (bibl.) om af-
guderi. *Held den Mand . . | Som med in-

gen Afgud holeT.Grundtv.SS.I.2?2. dette
Folk skal staae op og bole (Chr.Vl: be-
drive hoer^ efter de fremmede Guder. 5
Mo8.31.16. 2Mos.34.16(Chr.Vl: horej. 2.2)

bole med (noget), (sj.) anvende (noget)

som middel til at behage; kokettere med. *saa
frisk en Kind, | At næsten den med Frisk-
hed syntes ho\e.FalM.V.266. smst.IV.84.

jf.: vi boler med vor Ulle Svaghed for at

nikke lidt ved Skyåesiia&ret.Børd.BrP.160.
Boler, en. flt. -e. (ænyd. bolere, af II.

bole ; bibl. og foræld.) mandsperson, der staar
i ulovligt kærlighedsforhold til en kvinde;
elsker, du haver bedrevet Horeri med
mange Bolere.Jer.S.i. Hendes Boelere skal
døe den skiendeligste I)ød.Holb.Ul.V.3.
Falst.Ovid.36. Ing.PO.II.274. Boleri, et.

(ænyd. d. 8.; nu næppe br.) vbs. til II. bole
(1). VSO. MO. bolersk, adj. ['bo'lars^]

{fra ty. buhlerisch; bibl. og foræld) utug-
tig; letfærdig. *Hvis hendes Smiil er
Frækhed, | Da brænder bolersk Ild i

Morg'nens Øie.Boye.£rødr.84. naar jeg
faaer knækket deres bolerske (Chr.Vl:
hoeragtige^ Hjerte, som var afveget fra
mig, og deres bolerske (Chr.Vl: hoerag-
tige^ Øine, som saae efter deres Afguder.
Bz.6.9. Bolerske, en. flt. -r. (bibl. og
foræld.) kvinde, der staar i ulovligt kærlig-

hedsforhold til en ell. flere mænd; elsker-
inde; frille. Abrah.Ta.26. Hauch.II.216.
Grever og Hertuger beile til et Blik af
den kongelige Boleiske.HCAnd.III.165.
Ez.l6.35(ChrJ^I: horej.
Bol-iaar, et. [II.3] (foræld.) faar, der

ydedes som afgift for et bestemt bol jord.

Moth.B286. MO. -galt, en. [II.3] {ænyd.
bolegalt; foræld.) galt, der ydedes som af-
gift for et bestemt bol jord. MO. MøllH.I.
238.

GJ Bolifi:, en. [ibo'li] flt. -er ell. f -e

(Holb.Ep.II.177. sa.Intr.1.8). {glda. bolec,
bolighe (Kalk.1.235.), fsv. boleker; afl.

af I. Bo m. samme endelse som i Vejrlig)
1) sted, hvor man bor; opholdssted; bo-

pæl; især om et til beboelse indrettet hu^ ell.

del deraf. Hvilken Bonde . . som vil flytte
fra sin Gaard og Boelig.jDI,.3—i3— 7. smst.
6—12—7. Jeg har bygget dig en Boligs
Huus, en fast Bolig, at du skal boe deri
i al 'E.v\gheå.lKg.8.13. I min Faders Huus
ere mange Bo\\ger.Joh.l4.2. de evige Bo-
liger (o: himmerig).Luc.l6.9. (jf. Monrad.
BV.105). *Snart vi forlade denne Bolig

10 (o : jorden).SalmHu8.387.4. (cimbrerne) hav-
de . . forladet deris Fæderne-Land, at søge
nye BoMger. Holb.Intr.1.82. udi Neptuni
Boelig, jeg meener Hdivetsa.Bars.II.8. da
de ikke havde Huse eller Telte, ofte ei

engang Huler til Boliger.0rsf.ZJJ.55. Dø-
dens Bolig (o: gravstedet)

|
Er skjult med

Blomster smaae.Ing.RSE.VII.179. Forhu-
sets . . Værelser bleve . . istandsatte til

Bolig for det unge 'Pax.Gylb.Novel.II.59.

20 *Til Teltets Baggrund hun ham fører nu,
j

Hvor fjernt i Krogen af den dunkle Bo-
lig,

I
Af Skindet dækket, Abel hviler to-

\igPalM.VII.61. *Her De ser min lille Bo-
lig (o: mit værelse).Hostr.G.158. *Eensom
og mørk og snæver er vor Bolig.sa.S'^r.
I.l. Boligen er ukrænkelig. Huusunder-
søgelse . . maa . . alene skee efter en Rets-
kieiidelse.Grundl.(1849).§86. Per havde op-
slaaet sin Bolig ved Stationen.Powf.iP.

30 V111.135. jf. bet. 2: alle Lærere (har) fri

Bolig paa ^kolen.Molb.BfS.I.116. || om dyrs
tilholdssteder, storkens bolig (1871: Bo> er

Eaa fyT-tTæeT.Ps.104.17 (Chr.Vl). Fuglene
ave søgt Luften, Fiskene Vandet, og an-

dre Creature have fæstet deres Boelige
paa Soxden.Holb.Ep.11.177 (jf.u.2). Afrika
(er) en Bolig for vilde Byr.VSO. ræven
har sin bolig i en hule i || (overf. ;jf.Y.ho 3)
sted, hvor noget findes. Han hai" givet et

40 Dronning Sæde til høie Kunsters Boelig.
OeconT.1.73. Ew.VI.3. *du Lykkens glade
Bolig.PaZiU.JJ.65. 2) (1. br.) det at bo paa
et sted; ophold. *Livets Drot, | som hjem
dig hente vUde,

|
Til Bolig paa sit Slot.

SalmHj.455.3. ved mange Aars Boelig her
i Kiøhenhavn.EPont. Atlas. I.XIII. || tage
bolig ell. (sj.) tage sin bolig (Hauch.lV.
358), tage ophold; slaa sig ned; bosætte sig.

*(vi) i vort eget Fremtidshjem tog Bolig.
50 PalM.I1.163. han kom og tog Bolig (1819:

boedej i en By, som Kaldes Nazareth.
Matth.2.23(1907). i sa. bet. (sj.) fæste bo-
lig: Saavel i Østen som vesten . . havde
Jøderne i Hobetal fæstet Boé^g.Balle.Bib.
1.166. gøre bolig, (sj.) d. s. Den, hvem
man elsker, til ham kommer man og gjør
Bolig (nu: tager opholdj hos ham^Kierk.
V.79. Bolig-godtgorelse, en. [1]

pengegodtgørelse tu embedsmænd i st. f. em-
Gobedsbolig. LovNr.7Py*1894.§6. -nod, en.

[1] mangel paa boliger, der var Bolignød .

.

for Maarer.Fleuron.DTN.123. f -sted, et.

d. 8. s. Bolig 1. Holb.Sat.I.AS^. -tvang,
en. tvang m. h. t. bopæl; især om det krav,

Kbh.'s kommune 1909 stillede til sine tjeneste-

mand, at de skulde bo paa stadens grund.
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Bolisch(e), en. se IL Bole.

t Bol-jord, en. 1) d. s. s. II. Bol 3,

Moth.B286. 2) d. s. s. III. Bol. Funlie.(1801).

III.71. NMPet.IslFærd.I.13.19.
I. Bolk, en. {ænyd. d. s. (del af fiske-

snøre); sa. ord som Balk (jf. no. bolk, skille-

væg, stykke ell. afdeling af line olgn. (Hne-,

notabolk)j; jf. ogs. BuLk) I) (nu kun iy.)

tyndt, tjæret reb; fiskesnøre. Moth.
É294. Feilb. 2) f nøgle (sejlgarn). Moth.
B294. „(betyder) egentlig en tyk Klump
eller Masse af aislags Materie (jf. Bulk},
men bruges nu omstunder kun sielden .

.

nemlig til at betegne et stort Nøgle Seil-

garn, eller andet deslige."VS0.1.440f. jf.
Feilb.: balk 3.

II. Bolk, bolket, se Bulk, bulket.

I. Bolle, en. ['bcola] flt. -r. (ænyd. d. s.,

oldn. bolli, ty. bolle, eng. bowl, jf. mnt.
bolle, kugle, oht. boUa, klump; besl. m. I.

Bold; jf. II. Bolle) 1) større skaal w.
lav fod (terrin), især til drikkevarer. VSO.
*1 Bollen sig g^der 1 Det rygende Blod.
Grundtv.Optr.il.158. Aarestr.8. *Hist under
Bjælketag |

Skjære den lange Dag
|
Bøn-

derne Skeer og Boller (o: af'træ)Molst.D.
11.103. JVJens.NG.247. jf. MDL. \\ især

om beholder, hvori punch olgn. sættes frem
paa bordet (ogs. undertiden efter eng. bowl
(jf. ty. bowle) skrevet Bowle. Sal.UlI.783);
punchebolle; bolle (fyldt) m. punch.
Storm.SD.166. *Paa Bordet fuld

|
Af brune

Drik en Bolle staa.er.CFtim.AS.46. (han
havde) med mig . . tømt en liUe Bolle
Fnnsch.Bagges.L.1.37. *Ej ganske tom
er Bollen end, og du | e] ganske fuld.

Hostr.SpT.1.4. Værten (viste) sig med en
brændende 'BdAe.Chievitz.FG.lSS. Brandes.
IX.263. (svenskernes) Smag for den fest-

ligt fyldte Bolle, for den bellmanske Dity-
rambe og den tegnérske Svada.VilhAnd.
N.11. 2) indholdet af en punchebolle;
bollefuld; ogs. navn paa selve drikken

,

jf SaUIII.7'83. »Jeg selv vil os en Bowle
\a.ve.Winth.XI.143. lad os faa en Vise;
jeg bestiller en ny Bo\le.Drachm.PV.103.

II. Bolle, en. ['bmla] (fBold. Moth.'B425).

flt. -r. (jf. SV. bulle; fra ty. (nt.) bolle
(bol), rundt hvedebrød, holl. bol, d. s.; jf.
oht. boUa, mht. bolle, en slags fint mel (vel

paavirket af lat. pollis, poUen, d. s.), mnt.
ogs.: bagværk heraf"; egl. sa. ord som 1. Bolle;

jf. II. Bole, bollet) 1) blødt bagværk af
rund form (m. rundet overside og flad
underside) (jf. Moth.^B425). VSO. kjøbte
man en Skillings-Kringle hos Bageren,
fik man sex store Boller i Tilgift.BC^nd.
V.80. *imorges bragte

|
Værten Kaffen

ind med Boller m.Hostr.SpT.II.2. Rich.
11.4.

II
bide til bollen, fastelavnsleg, hvor

det gælder om uden hjælp af hænderne at
tage en bid af en fastelavnsbolle, der hænger
i en snor og bevæges op og ned. jf. Dania.I.
300.11.66.147. FeilbJV.56. 2) kogt klump
af (kød)fars ell. af mel, brød olgn. (jf.
Moth.'B425). Hønse-Kiød-Suppe med Bol-

\eT.Holb.Vgs.(1731).II.2. *Een vendte Steg,
en anden trilled' Boller.Bagges.NK.150.
Stik Bollerne paa SuTp]^en\Eeib.Poet.V.226.

II
sætte boller paa suppen, (dagl.)

pynte paa sin tale, især for ikke at lade det

virkelige forhold træde alt for tydeligt frem;
pyntepaa en beretning m. forsk, (især pikante)
tilsætninger. Hostr.EF.1.6. MPont.DK.131.
Z) klump af ufordøjet føde i dyrsind volde

io(jf.'Qo\\eTende); især om „ugleboller": de
ÉoUer af ufordøjelige Dele, som (uglerne)

fylpe op.Frem.JJN.394. Hele Vintren sid-

er (hornuglerne) sammen i Bullen og for-

døjer deres BolleTJ'leuron.DTN.23. 4)
del af en støbeform, der danner en væsentlig

hulhed i støbegodset. OrdbS.
\\ (1. br.) mindre

del af en luppe (klump raajærn). Wagn.Tekn.
360. 5) hvad der (i form) ligner en bolle

(iell2',jf bollet). VSO. *Mosrosenknop,
20 Du søde lille Bolle, | . . Men blot dit Snøreliv
maa kunne holde.Recke.SD.12. i Moleret
(finder man) den saakaldte Cementsten, dels
i Form af Lag, dels i Form af flade Klum-
per eller „Boller" . . CementstensboUerne
er . , linseformede. Z7ss.Da«mGeo^'i44.

J|
især (dagl.) om smaa, trivelige og buttede

personer (mest børn og kvinder). Hun var .

.

en sund og smilende lille Bo\le.Esm.l.l73.
Gadeordb? jf: Det var ikke blot paa

30 Saxos og Snorres Tid, at man fra den ene
Side haanede de danske „Boller" (bleyåur),

fra den anden de norske „Blærer" (tumor
Norvagiensium hos SaTio).VilhAnd.N.14.

in. Bolle, en. se BulOe) (tyr). IV.

bolle, v. [ibmla] -ede. {af ll\. Bolle; dial.}

om tyren: parre sig med; bedække. Feilb.

I.103.IV.56.
II

(vulg., ogs. kbh.) om menne-
sker: have samleje (med).

V. bolle, V. se bolde.

40 Bolle-dejfg), en. [II.l ell. 2] dejg,

hvoraf boller (1) bages; fars til kødboller

olgn. VSO. det er sgu inte den rigtige
Maade at lave BoUedej paa.Hostr.G,180,
hun sku fylde et Hvidkaalsho'de mæ Bolle-
deig.Rantzau.D.Nr.l3. Const.Kogeb.238.

||

hævelse i bolledejgen, (vulg.) løjer;

spektakler; ballade. Gaaeordb? Dania.III.
62. -mælk, en. [11.2] kogt mælk m. mel-
ell. brødboller. VSO. Brevl817.(Reumert.

50 C0.48). Schand.TF.II.382. FrkJ.Kogeb.
123.

Il
ikke stikke op for bollemæl-

k(en), (vulg.) ikke lade sig forknytte; ikke

(saa let) give tabt. Gadeordb.^ Wied.LH.
62.

II
æ-bæ-boUemælk! (vulg.) forstærkelse

af det vrængende ell. drillende udraab æ-bæl
bollen, part. adj. se bullen.

Bolle-rende, en. [ILS] (anat.) kanal
i formaven hos drøvtyggerne. LanamB.II.
34. LandbO.III.534. bollet, adj. (af IL

60 Bolle) som har form af en bolle; trind;
svulmende; m. bløde linier (konturer, træk).

Bergenserne er ikke boUede og bløde
som enkelte godmodige og slappe Dan-
skere, de har en meget udpræget Profil.

Brandes.NG.314. (Peder Paars) er blød
og bollet som sit '^s,vn.VilhAnd.LII.3.

Rentrykt »/s 1920 61
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de smaa, bollede, engelske GeorgiaeT.Dag
Nyh?^l&1912.1.sp.6. en Række hvide Skyer,

uldne og ho\\eåe.KnuåPouls.B.121.
bolne, V. se bulne.

Bols-, i ssgr., af II. Bol 2 ell. 3. -bro-
der, en. (foræld.) parthaver i et hol. (Kalk.

1.241). Feilb.BL.212.
BolscheTik, en. [boolja'vi^'] flt. -ker.

{russ., a/l. af adv. boljje, mere, opr. be-

tegnelse for det yderliggaaende russiske socia-

listparti, „maksimalisterne") egl.: person, der

er en tilhænger af den mere ell. mindre
kommunistiske samfundsorden, som proleta-

riatet i Rusland og andre steder har søgt at

gennemføre under og efter verdenskrigen;y d er-

liggaaende revohitionsmand; sam-
fundsomstyrter. StormP.P.42. (tilstanden

i Kurland) er frygtelig som Følge af Bol-
sjevikernes røveriske Fremgangsmaade

(fandtes) Een af disse mange Bolskaber,
som virkelig elskede h.am.Blich.NN.30.
JBols-lou, en. (landbr.). jord, der hører

til et boissted. Schand.B8.16. LCNiels.ML.7

.

-mand, en. 1) (landbr.) ejer af et bols-

sted. OecMag.Vl.4Sl. SvGrundtv.FÆ.1.226.
en Gjæstgiver i Kjøbenhavn rangserer
s'gu dog over en skidt Bolsmand paa
hanået.Schand.F.373. HBegtr.DF.IIl.16.

10 2) t beboer af et jordløst hus. Moth.B
287. -sted ell. Bolsted, et. 1) (landbr.)

d. s. s. II. Bol 2 ell. blot om det dertil Jw-

rende hus (jf. -hus^. OecMag.VI.450. hvor
hans Fosterfaders Gaard havde staaet,

fandt han kun et lidet Bolsted.OeR0S.5i8.
Schand.F.369. Hun var fra et Boelssted
ude i Moseii.AndNx.M.72. 55 Gaarde, 51
Bolsteder . . og 15 Huse med Havejord.
Boscndal.D.lI.197. 2) {jf oldn. bol, leje;

Éovedst.^U19l9.1.sp.2. || (overf.) *Staa stille, 20^06^.) rede. *da saa' jeg . .
|
et Agerhøns-

Boelsted, af Plovklingen skaanet.Drac^m.
DS.125.
Bolster, et. ['bol'sdar] (f Bulster.

IIøysg.AG.370. VS0.I.53å). flt. -stre [^hmU')-

sdra] ell. (sj.) -strer (Drachm.VS.84). {æda.
bulstær, oldn. bolstr, mase, eng. bolster,

oht. bolstar (ty. polster, jf. polstre^) 1) („i

ældre Skrifter." VSO.; nu kun])oet.) pude;
hynde; dyne. *Hun ledte i Lofte, hun

30 ledte i Vraa,
| hun fandt Hr. Oluf paa

Bolster hlaa..DFU.nr.7.25. *Han lader paa
Bænk de Bolstre lægge.Oehl.XXX.72. *Paa
Bolstret fiint og hvidt . .

|
Hun slumrede

saa hliåt.Winth.HF.145. *hvilken Seng!
Og hvilke bløde Bolstre.Fa?M.I/J.55. *Af
Faarets Uld er vævet Bolstre bløde.PFa-
ber.VV.18.

|| (overf)*Psia. Trygheds Bolster
var jeg slumret iaå.Bredahl.IlI.170. *Kun
Had til Bolster og kun Haan til Hynde

|

1. hr.) en. [ibcol'Ja] ogs. i) fik Han, der ikke kjendte til at synde.JSicft.

1.47. *den stolteste | Stor-Rus, Du tog
Dig

I
paa Sommerens Bolstrer.Drac7jw.F<S.

84. 2) (dial.) dynevaar. MDL. 3) tykt,

i alm. stribet (linned)stof til dyne- ell.

pudevaar (if. VSO. og Levin især: til

underdyner). Hallager.86. Den ene svære,
stive Dyne i gult, rødstribet Bolster oven-
paa den ^nåQia..Goldschm.VI.486. de magre

Hænder famlede . . om paa det mørke-

Puschkin. Disse muntre Kugler . . |
vil

vække Glæden i dit Bron^ehjærte,
|
du

Kampens Ven og Versets Bolchevik.HSee-
dorf.DD.88. bolscheviklsk, adj. [-'vi-

gisg] adj. til Bolschevik. den bolshevi-

kiske FsiTe.BerlTid.*/d919.Aft.l.sp.5. Bol-
schevisme, en. [-'vismaj (uregelmæssig

afl. af Bolschevik) den af bolschevikkerne

tilstræbte samfundsordning; ogs. om bolsche-

vikkernes hele færd. At helbrede Bolshe-
vismen ved Vaabenmagt er umuligt, TOs/c.

1919.1.211. bolschevistisk, adj. [-'vis-

disf^] d. s. s. bolscheviklsk.
Bols-eng, en. (foræld.) eng, der hvert

foraar deltes i otte bolparter. Feilb.BL.213.

-folk, pi. (nu 1. hr.) beboere i et boissted.

OecMag.VI.437.450. f -hns, et. 1) boissted.

VSO. 2) jordløst hus. Moth.B287. jf. Kalk.

V.120.
Bolsje, et ell

Bols(e) [ib(ors(8)] f,t. -r. « MO.; fra nt.

boltje, lille kugle; se I. Bold^ stykke sukker-

godt; brystsukker. Værsgo lille Karl,

her er en stor Kobberspecie til Bolcher.
Schand.SF.3l2. „Hvad købte du hos Ba-
geren?" „Jeg købte Bolcher." CÆmj.LD.
114. VilhAnd.AD.31. hun vidste jo nok,
hvad der blev af Bolschet, naar man suttede
tilstrækkelig længe paa det.KnudPouls.U.
41. fyldte bolsjer, bolsjer bestaaende af 50 hlaa Bolstev.JPJac.1.86 (jf. bet. 2). VæverB

68. 4) den del af undervognen , hvortil

jærnakslen fastskrues. Moth.B295. MøllH.VT.
261. jf Feilb.IV.56. bolster-blod, adj.

[1] (sj.) *Paa Kirkens brede, bolsterbløde

Tr&ppe.Bagges.Ungd.I.19. S&B. -dun,
et. [1] (poet.) dunfyldt hynde. Ing.VSt.81.

-dyne, en. [3] (nu 1. hr.) dyne m. vaar af
holster. Moth.B294. LThura.Poet.296. MO.
-skind, et. [1] (foræld.) dynevaar af skind.

*0g 60 Ing.VSt.23. bolstre, v. [ibcolsdra] -ede.

{af Bolster; jf. polstre; sj.) danne bolster

(1) (paa, omkring olgn.). *Lammets Uld,
|

Der bolstrer rundt (o: ligger som holster om-
kring) de tæt omsvøbte Lagen.Bagges.III.
121.

Il
part. bolstret som adj.: forsynet m.

noget som bolster (1). *Agestolene . . med

en haard skal, som omgiver en blød masse
BolNJevik, en. se Bolschevik.
Bols-jord, en. 1) (foræld.) den del af

agermarken, der var inddelt i bol. Feilb.BL.
212. jf. Kalk.I.*39. 2) f jord, der bruges

af en bolsmand. VSO.
t Bolskab, et ell (i bet. 2) en. flt.

-er. {ænyd. d. s.; efter mnt. bolschop, ty.

buhlschaft; se III. bole) t) utilladelig

kærlighedsforbindelse; boleri
havde nogen Asa vel nedladt sig til

At drive Bolskab med en Hex.Oehl.BG.
172. FrHamm.AdelI.136. 2) holerske;
frille, en Pige, som (var hin) Mini-
sters erkiendte og erklærede Boelskab.
Bahb.Fort.III.136. Ch-undtv.PS.1.442. der
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bløde befryndsede Hynder
| Bolstrede.sa.

DV.Vn.362. bolstret, adj. ['bmlsdra«]

(af Bolster 3) vævet som bolster, det
saakaldte Drejispapir, der . . skuffende
ligner bolstret Lærred.Haandgem.408.
JBol-svin, et. [II.l] (foræld.) et paa

gaarden fedet svin (mods. Skovsvin). SKjær.
FraStavnsbaandetsDage.(1888).166. \\ om af-

gift, der bestod i et saadant svin, ell. penge-

fdelse derfor. Jeg har Penge at yde for
pund Byg og et Boel-svm.Holb.Stu.1.6.

Sal.ni.30e.
I. Bolt, en. [boord] flt. -e ell. f -er (Sir.

33.32(Chr.VI). Holb.Kh.788. Haueh.R.125)
ell. t d. s. (Brors.84.119). (ænyd. d. s.; fra
mnt. bolte, jf. eng. bolt, tg. bolz(en); op-

rindelse tvivlsom, jf. Ambolt, I. og II. bolte,

boltre samt I. Bold)

1) (foræld.) svær (jærn)pil til armbrøst
olgn. Ing.PO.n.16. (han) sendte en Bolt
fra Armbrøsten . . efter ham.CBemh.V.167.
*Buen lægges øde,

| og Bolten træffer

Maalet mat og IsLxnmet.CKMolb.Dante.n.
215. Troel8L.Vn.175.

2) i alm. cylindrisk (jærn)stang ell.

nagle, der bruges til at sammenholde træ-,

metalstykker olgn. (som oftest m. et hoved og
m. skruegænger til en møtrik ell. øje til en
kile ell. beregnet til at nittes; nittebolt). VSO.
de har kun kjørt et lille Stykke, saa knæk-
ker den Bolt, der holdt Vognstangen.Sv
Grundtv.FÆ.n.99. Schand.SD.92. *hver
Planke og hver Bolt ombord

| kan sande
disse mine Orå.Drachm.PT.36.

j| om svær
nagle i al alm. Moth.B295(jf.Feilb.) Hånd
ramte bolten (nu: sømmetj på hovedet.
Moth.B295.

3) (nu 1. br.) (jæm)stang til at skyde for
en dør olgn.; staa. *Jeg render Døren
ind, jeg sprænger Bolten.Oc/iZ.P.50i. Blich.

D.II.166. (han) tillukkede Lugen og skød
Bolten ioT.Etlar.DV.180.

4) (nu 1. br.) stykke jærn, der lægges

glødende i et strygejærn; strygebolt (jf.
Boltejærn 2). Moth.B295. hun skulde
stryge noget Barnetøj og . . havde en Bolt
i Komf\irMen.Pont.LP.Vni.321. VortHj.
IV3.273.

5) (foræld.) jærnstang m. lænke til at slutte

fanger i; fodlænke; jærnbøje. ligesom
bolt (1871: Fodlænkenj kommer til at

tugte en åfi2iXQ.0rds.7.22(Chr.VI). *Flux
blev i Bolten lagte | De to Ildgjernings-
mænd.Jn^.ySf.57. || især forbundet m. forsk,

ensbetydende ord. legge enibolt ogjern.
Moth.B294. han blev kasted i et dybt
Taarn, og slutted med Jern og Bolter.
Kolb.Kh.788. Æreboe.192. hvi slutter I

mig udi Bolt og Jern, som en Ildgiernings-
m2ina.0ehl.VS.32. Molb.DH.II.447. Hol-
mens Fanger ,. Bolt og Lænker bær.
FrHorn.PM.45. (overf.T) (man) havde
lagt ligesom Bolt og Lænker paa hans
naturlige G&veT.Holb.MTkr.302. *deBolt
og Baand,

| Som vore Siele plage.
Brors.84. Kingo.289. Ingen anede maaske,

at han sad i Bolt og h\}.ki.e.SMich.Æb.
100.

6) f ambolt. *Nu lagde de Dverge Jern
paa Bolt.OeRiVG.134.

II. Bolt, en. [bcorrQ flt. -e. (glda. bolt,

rulle (lærred); fra mnt. bolte, d. s.; besl. m.
Bylt) 1) (dial.) egl: rulle ell. balle (af lær-

red olgn.); saa meget som en person spin-
der ell. væver i et vist (længere) tidsrum

10 (fx. en vinter). Krist.Anholt.(1891).108. (jf
Feilb.IV.56). Kvinderne spandt og vævede
deres Bolt Hvergarn og Vadmel til Faste-
lavn. ffii<ie.fi'.350. 2) ^ dobbelt lag af
sejldug til at give sejlet større styrke paa
enkelte steder. Funch.MarO.II.M. IdrætsB.
1.360.

II
Borg eller Bolt paa Vantet. Kal-

des det Stykke Toug, hvormed et over-
skudt Vanttoug igjen iorenes.Funch.MarO.
11.15. I. t bolte, V. {ænyd. d. s. (bet. 1),

20 no. bolta, storme frem, buldre; af II. Bolt,

jf. boltre) 1) (især refl.) d. s. s. boltre (sig).

Moth.B290. Marsvinet, Hunden, Hesten
bolter sig.VSO. 2) rulle sammen til et

nøgle. Moth.B290. Tag og bolt dette sam-
men. FSO.

II. bolte, V. Pbmlda] -ede. {jf. ænyd.
forbolte, lænkebinde; afi. af I. Bolt) 1) (til

I. Bolt 2) fastgøre m. bolt(e). (især m.
adv.: fast, sammen, til olgn.). VSO. Funch.

30 MarO.II.14. Stativet er boltet fast paa
en . . 54" bred Fundamentplan. Fcer&fMasfc.

115. Hvis man vil anbringe Vinkelbaand
paa støbte Søjler, kan man sætte dem i

Saastøbte Sko og bolte dem til.Qnudtzm.
lusb.184.

II
part. boltet brugt som adj.:

forsynet ell. fastgjort m. bolt(e). AxJuel.
(DagNyh.^'/Bl916.5). 2) (til I. Bolt 3; sj.)

lukke m. bolt(e). hun skoddede Rude
og boltede T)ør.SMich.Æb.l96. Børd.LL.18.

40 3) (til 1. Bolt 5^ t sætte i bolt og jærn.
Moth.B295.
Bolte-, i ssgr., ogs. Bolt- (se -hul, -jærn^.

[ib(oW(8)-] afl. Bolt (i alm. i bet. 2). -b.ani>
mer, en. hammer m. bane i begge ender;
mukkert. Harboe.MarO.53. -hal, et. hul

til en bolt. Scheller.MarO. -jæm, et. 1)

jcern, der bruges til bolte. VSO. 2) [1.4]

strygejærn m. bolt (jf. Boltjærn^. Vort

Hj.IV3.273. -plade, en. jærnplade,

50 der lægges under boltehovedet ell. møtrikken.

Scheller.MarO. -presse, en. tnaskine

til fremstilling af bolte. Hannover. Tekn.
149. -saks, en. kraftig saks til over-

klipning af bolte, jærnstænger olgn. Værkt.

35. PoU^/iol904. -slagger, en. ^ tømmer-
mand, der særlig er beskæftiget m. at ind-

drive ell. udtrække bolte. StBille.Gal.1.5.

Pont.LP.II.7. -stamme, en. den del

af en bolt, der er neden for hovedet. Tekn
60 MarO. Bolt-hnl, et. d. s. s. Boltehul.

Gnudtzm.Husb.190. -jærn, et. 6?.s.s. Bolte-
jærn 2. KMich.LM!A5.
boltre, V. ['bmWra] -ede. (ænyd. boltre,

sideform til I. bolte, jf. bylte og byltre

olgn.; jf. baltre og bultre) 1) (nu næsten
hm refl.) vælte omkuld; trimle, at boltre

61*
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en sten. Moth.B291. de boltrede hinanden
i Høstakken.ySO. *Ham boltred' Afmagt
ned i bundløst Svæ\g.Schønh€yder.I.9. MO.
(overf.:) faa til at lystre; „tumle": „(hun)
nar arvet 15,000 efter Luksusbugen T . .

„Ja, hun maa ha' forstaaet at boltre ham
i de to Aar, hun var hans Husholderske 1"

Wied.Thum.6. || refl. boltre sig, kaste sig

omhring; tumle sig (især som udtr. for
livslyst, glæde, ungdommelig kraft olgn.).

*unge Lam i Duggen boltred sig.Bagges.
SY.322. *Som en Leg

|
Af Trolde bol-

tred de sig blandt hyeTBnåre.Oehl.HJ.21.
*(paa badehuset) kan Du vaske Dig,

|
bol-

tre Dig, pjaske Big.RichJ.él. Saelhunde,
som boltrede sig paa de lave Sandbanker.
JPJac.lI.839. Font.LP.VII.?0. (sj.) drage
ell. fare vildt, tøjlesløst af sted: *Vi boltred
os til Sverrig hen.Bagger.II.37. om et blaf-

rende flag: *høirød Dannebrogen
(
Sig

boltred (o: bølgede) i det Blaa.0eRi.7i.
147.

II (overf.) Livets . . brogede Mang-
foldighed, som Shakespeare . . boltrer sig
i.Brandes.1.89. Selv boltrede han sig som
en Fisk i Vandet imellem alle sine Inter-
esser.ScAcr?id.Z7Af.i5.

II
dep. boltres, (poet;

sj.) boltre sig. *Biørnen i kulsort Pels bol-
tres i hvideste Snee.0eMF3f.85. *de vilde
Svaner

|
boltres i Luften fnt.ScJiand.SD.

84.
II (jf.l. bolte 2) Naar Dyret er fældet— hvorved det ikke sielden skeer, at f. Ex.

Heiren og en eller et Par Falke paa den
styrte sammenboltrede til et Bundt fra
Høiden ned paa Jorden.PFJac.F.5.2^.

Il
b ol-

tre ned, trykke ned, gøre flad ved at boltre

sig. han ligger og boltrer Sengen ned.TSO.
2) intr. 2.1) (nu 1. br.) tutnle om, rulle
rundt;styrte sig, især paa en hovedkulds ell.

trimlende maade. *Forgieves han (o: en lom)
sig nu fra Svælget skyde vil;

|
Han bol-

trer, styrtes ned — og er ei mere tH.Stockf.
(Rahb.LB.I.171). (baaden) boltrede . . saa
stærkt, at jeg hvert ØiebUk forestilte mig
den oms\ængt.Bagges.DV.XI.71. Hun hørte
ham boltre om dernede. Schand.BS.123.
2.2) t d. s. s. boltre sig. *Hvale boltrer
der, hvor Elefanter g\k.Bagges.ComF.91.
*Hver Sommerfugl, der boltred let

| Om
Edderkoppens blanke Tiiet.'Winth.y.l95.
2.3) (sj.) tumle (m. noget); bakse (med).
Hun havde Favnen fuld af en Dyne, som
hun stod ogholtredemed.Gjel.M.22. Bel-
tre-plads, en. (nu l.br.) tumleplads. Bag-
ges.V.207.

Bolt-skiTe, en. d.s.s. Bolteplade.
MilTeknO. -stikke, en. se Boldstikkel.
-tang, en. tang til at trække bolte ud
med. I)rachm.PV.22.
Bolus, subst. ['bo'lus] uden flt. (lat. bo-

lus; jf. HL Bol og Boljord 2; geol.) jærn-
holdig ler art; lemnisk jord. vAph.Chym.
1.201. Raff.(1784).591. Sal.III.306. Bo-
Ins-grnnd, en. (fagl.) limgrunding for
oliemaling; grunding for forgyldning. Sal.

BelTærk, et. ['bol-, 'bmliver^] O læses

som o i . . BolveTk.Høysg.Anh.21. (nu 1.

br.: Bulværk. Eolb.lntrJ.157. AlknJ.148.
MO. Bergstedt.ll.22. — foræld, sj.: Bulvirke
(i bet. 2.3). ADJørg.NK.291). flt. -er. ((myd.
d. s., glda. bulwirke, oldnorsk bolvirki; fra
mnt. bolwerk, ty. boUwerk; første led egl.

sa. ord som I. Bul; jf. Bulevard)
1) (dial.) om tømmer værk i al alm. ttind-

vendig tømmerbeklædning i en brønd. ^eilb.

i'o IV.78.

2) tømmerværk, som hviler paa ell.

(især) bestaar af nedrammede pæle. 2.1)

(nu kun dial.) pæleværk, anbragt til beskyt-

telse ell. som indhegning;rækværk.de (slæme)
deres Skibe saa høit op paa Landet, som
mueligt. De satte Bolværker uden om dem.
Mall.SgH.252. (han) læner sigtU Bolværket
af BTønden.Ing.DDJ.129. Et højt Baal blev
rejst ude paa Marken, et højt Bulværk blev

å) bygget uden om det.SvCh'undtv.FÆ.1.22.
Feilb.I.141.1V.78.

||
(sj.) om brystværn af

murværk. Omkring Taarnet . . gik en
smal Gang med et lavt muret Bulværk,
Oehl.XX VJII.184. 2.2) pæleværk, som dan-
ner den yderste kant af en skibsbro, en
havneplads olgn. Told-Boden (er) med
Bolverk udlagt, saa at Skibene . . kand
lægge deTti\.Holb.B€rg.35. Lous.Pope.102.
•Plankerne fra et forraadnet Bolværk,

| Det
30 Bølgen Aar for Aar har underhulet.OeM

S0.70. Skibet løb ind i Havnen og lagde
til ved BxilvæYls.et.PalM.VK.19. Goldschm.
NSU.V1I.98. *Blandt Hvalpene tog man
den grimmeste ud

| og kasted den . .
| over

Bolværket ud i Kanalen.Kaalund.120.
j|

(1. br.) om en muret kaj. Winth.Nov.104.
D&H.

II CP (billedl; jf. bet. 8). "hist, hvor
Klitten, Jyllands Bolværk staar.VEsmann.
(SangB.151). Vel truede Vesterhavet stun-

i) dom med at overstige den lave Strimmel
ved Agger og Harboøre . . Men i det 16de
Aarhundrede holdtBolværket dog ud.Troels
L.I.15. jf. : (han blev) det konservative Bol-
værk, mod hvilket de nye Bølger maatte
brydes. ChK'ierulf.GU.188. 2.3) (foræld.)

fæstningsværk, bestaaende af nedrammede
pæle; palisadeværk. de Træer . . maa du
ødelægge og afhugge, at du kan bygge
Bolværk imod Staden.5Mos.20.20. Forsva-

50 rets yderste Ring dannedes stundom af en
Række Palissader, et Bulværk, der løb uden
om Gravene.rroeb-L.JIJ.ii. Ovenover Ty-
res mur igen er fundet . . rester af et bul-
værk, som blev brændt af Otto 1I.HVClaus.
Sdjyll.'132.

II
skanse; bastion. 4 Parter af

hans Legeme bleve satte paa Stadens 4
Bulverker. Holb.Hh.1.465. Ahlefelds Bol-
verk, .. Rosenborgs Bolverk.sa.J)5.JJJ.60i.
Stormklokkerne gik. Bulværker bleve op-

60 'kastedeJFrHamm.Adel.llI.123. MilConvI.
570. jf. TroelsL.IIL19. (overf., jf. bet. 3:)

(de) giorde Staden til deres fornemste
Fæstning og Bolverls..Holb.Hh.Ll78. Saa-
ledes faldt Sydsverrigs vigtigste Bulværker
(o : Borgholm og Stegeholm) strax i Kongens
liaand.AllenJ.148.
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3) (overf. anv. af bet. (2j2 og) 2.3^ CJ værn;
beskyttelsesmiddel, dette Societet er et

stærkt, fast og u-overvindeligt Bolverk mod
alle dem, der ville angribe Pavens Herre-
dom.ffolb.Kh.l016. det Bolverk af Stivhed
. . hvormed de saae dem nødsagede at

forskandse deres . . Dumhed. Rahb. ProsF.
111.26. *Nu er der sat et Balværk (o: hin-

dring) for din Troås.Oehl.VIII.lOé. Cen-
suren var . . Bolværket mod den falske
Lærdoms . . JJåhreåelse. Grrundtv.SDL.20.
Stanzen er . . et fortrinligt Bolværk mod
Tankernes og Ordenes Fyldekalk. Heib.
Pros.III.316. Kierk.XI.207. den sønder-
jyske presse har dannet et godt bolværk
mod fortyskningen

j

Bolværks-, i ssgr., i reglen af Bol-
værk 2.2, -afg^ift, en. afgift for fortøj-

ning ved et bolværk (jf. -pengej. KancSkr.
^y81843. -gade, en. (sj.) gade langs m.
et bolværk. Drachm.DM.108. -liammer,
en. (fagl.) det vandrette svære tømmer, der

forbinder de øverste ender af de lodrette pæle
i bolværket. Scheller.MarO. -Ittber, en.

(fagl.) d. s. AndNx.PE.11.167. -penge, pi.

d. s. s. -afgift. VSO. VBentzon.Søret.27. f
-pnnkt, et. [2.3] ^ spidsen af en bastion.

MilConv.1.574. -seddel, en. ^J, af havne-

fogeden udstedt bevis m. oplysninger (for
toldvæsenet osv.) om et skibs navn, hjemsted,

drægtighed, ladning osv. samt opgivelse af de

betalte bolværkspenge. PU^I\il768. OrdbS.

t -skanse, en. [2.3] iii skanse, hvis front
dannes af en halvbastion. MilTeknO. f
-taarn, et. [2.3] muret skansetaam. Mil
Conv.1.574.
bo-los, adj. [I.l] (Jf. oldn. biilauss; sj.)

som ikke har fast bopæl ell. hjem. de boløse
natmandsfolk.^i).yrZwni. T.232.

I. Bom, en. [bom', bwm' i ssgr. 'bom-,
<b(om-] flt. -rae ell. f -mer (Pl.^yil780.§6).

{amyd. d. s.; fra mnt. bom, jf. ty. baum)
1) t træstamme; bul (jf. Bom-kant,

-olie, -stille, -stærk, -uld, -voks ofl.). *du
tomler om . . |

Som Bøgen med sin Bom
dend mand med Øxen fæ\deT.Schandrup.
E2r. jf. Feilb.

2) aflangt og i reglen rundt stykke træ

(oftest anbragt i vandret stilling); træstang.
2.1) indretning (paa en vej) til at spærre
for færdsel (især: af køretøjer), oftest be-

staaende af en stang (af træ ell. andet), som i

reglen kan vippes op og ned; spec. (foræld.)
om en saadan indretning paa en landevej,

hvor der opkræves betaling for gennem-
kørsel, (han) gik ind i det ved Siden af
Bommen opbygte Hus for at betale sin
Skat.PAffeife.C7-S. 74. *ved hver af Veiens
Bomme . . | Maa man sexten Gange skatte.
Heib.Poet.X.382. *Hvi tøver jeg? For Veien
hæves Bommen.PalM.IV.220. ikke alle

kørende er lige villige til at punge ud
for at passere Bommen.Middagsp.VslBOS.S.
sp.5. bommene er nede (ved en jæmbane-
overkørsel)

\ || ogs. om faste, vandrette plan-
ker (paa nedrammede pæle), der kun tillader

fodgængere atpassere, der er anbragt bomme
for enderne af stien

|| (overf. ell. billedl.)

CP om hvad der danner en hindring for
en virksomhed, en bevægelse olgn.; skranke.
*hvor gamle Skranker faldt, staa nye Bom-
me.Ploug.1.235. *Skarritsøens mørke Poesi

I

Er mig en Bom, en Stopper paa min
Rejse.-DracAm.Sff.i57. (menneskerettigheder-

nes erklæring er) paavirket . . af Tanken
10 om at oprette en urokkelig Bom mod

Enevælden.J?'ndencia.iV"ff.J.47. især i udtr.

slaa, sætte (en) bom for ell. f lukke
bom for (Wess.88), sætte en stopper for;

gøre ende paa. nu har jeg slaaet en Bom
for alle disse Griller.E:rz.XVI.282. Kierk.

XIV.195. TroelsL.XII.211. Denne haarde
Kendsgærning satte i Øjeblikket Bom for

Pelles Planer.AndNx.PE.I.123. jf: i det
Døden . . pludselig slaaer Bommen ned

20 for dig.Bagges.L.1.315. *(skæbnen) for hans
frie Vandring sænked Bommen.PaiM.IF.
195. 2.2) bjælkeværk ell. flydebro, der
spærrer indsejlingen til (del af) en havn;
ogs. om et enkelt led deraf, der kan fjer-

nes for at lade fartøjer passere. *Der legges
fra Bommen, der stikkesi Søe.Sorf.ffS.i^o.

SøkrigsA.(1752).§424. Jeg var ikke rolig,

førend jeg havde set Danipskibet passere
gennem aovcimen.Bøgh.III.156. MilTeknO.

30 32. 18 Orlogsskibe (laa) sejlklare udenfor
Bommen ved København.TVoeZsL.ff^. VIII.
201. LovL.1.673. 2.3) (træ)stang, som sættes

paa indersiden af en lukket port for at hindre,

at den brydes op; (svær) slaa. Samson . .

tog fat paa dørene . . og paa begge stol-

perne, og løftede dem op med bommen
(1871 : Sl&aenie).Dom.l6.3(Chr. VI). TroelsL.

III.35. 2.4) (gym. ; < MO.) vandret planke
paa højkant til forsk, legemsøvelser. Gymn.

40 L38. Sal.UII.608. 2.5) ^ (bevægelig) stang,

hvortil et sejls (især: storsejlets) underkant
er befæstet (jf. ssgr. som Jager-, Klyverbom
ofl). VSO. MO. Baaden var i Vending .

.

Bjørn bøjede sig og lod Bommen gaa hen
over Ryggen.Drachm.III.190. \\ ogs. d. s. s.

Ladebom, jf. Bomgærd(e). 2.6) (især fanl.)

(vandret træ)stang, der udgør en del af et

redskab, en maskine olgn. (kun de vigtigere

af de talrige anv. anføres).
|| ^ stang, hvor-

50 med et gangspil drejes rundt; vindebom.
VSO. Bergs.BR.215. To og to i hver Bom
kom Kammeraterne forbi, medens de gik
rundt i ^^illet.BerLiisb.S.104. \\ træstykke,

som forbinder for- og bagvogn (nu alm. kaldt

Langbom^. Moth.B296. At lade sætte nye
Bomme i en Carreet.F-SO. OrdbS.

jj
(rid.)

underbjælke paa stangbidsel. MilTeknO.128.
||

^ (foræld.) trækstang paa en kanonlavet. Exerc
Artil.(1804).86. \\ >éi vognstang ved gaffel-

to stangskøretøjer (jf. Bomhest/ OrdbS.
||
(nu

kun dial.) plovaas. Moth.B295. MDL. Bom
(bruges) paa nogle Steder, som i Fyn, og-
saa om Plova.a.sen.MøllH.1.238. \\ valse, hvor-

paa noget rulles op. Moth.B295. At lade
Tovet løbe ret om Bommen. FSO. jf. Funch.
MarO.II.14. spec. om forsk, dele af en væv
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(jf.
Bryst-, Trend-, Tøjbom;.- Moth.B295.

MO. *BomiDen drejer, og Skytten slår.

RørdXL.49. SaUlIl.608. (nu 1. br.) d. s. s.

Svingstang: VæverB.l. *Rendingen støver
og Bommen slaar.DracAw.PT.i45.

3) t fangeblok; fængsel, overf. (poet):

*Hvert et Trøste-Sprog, jeg nævner,
|

Setter mig i Bangheds Bom.^rors.5Ji. jf.
Kalk.1.245.

II. Bom, subst. og interj. se I. Bum og
II. bum.

III. \ bom, adv. {uddraget af homsHlle)
ganske stille. *Andre tie bom og fløtte

|

Ingen Fod.Wadsk.Luepl.B2i>.
Tv. \ bom, adv. {fordrejelse c/" II. bon;

dagl.) udmærket; fortræffeligt. *Mon
hver af dem . . |

Ei lever vel saa høit og
vel saa bom | Som ieg.Bagges.IJI.203.
O Bo-mand, en. [I] {run. bomannr,

oldn. bumadr; nu som nyoptagelse; sj.)

bosiddende mand; især: landbruger;
gaardmand. *Langt bedre kan jeg mine
Ærmer snøre,

|
end jeg kan den Bomand

kan jeg med Høg og
Hund,

I
end"jeg kan drive den Vlo^.DFu.

være. |
Langt bedre kan jeg med Høg o|

nr.40.21. Instr.^>'/il739.§l. VSO. Landsby-
ernes Kreds, den vi nu kalder Egnen: et

Stykke Land hvor Bomænd er vejkendt
og almindelig kendt med Folk.Gravl.BB.
1.5.

Bom-baad, en. se Bumbaad.
\ Bombardas, en. [bombcr'da-s]

(dannet (spøg.) af bombardere i lighed m.
Sejlads olgn.) bombardement. *Lige til

Dommedags Stor-Bombardas. TBruun.IV.
483. smst.481. Bombardement, et, f
en. [bombBrda'maii] flt. -er. {fra fr. bom-
bardement, besl. m. I. Bombe; især ii)
(angreb ved) beskydning m. bomber ell.

granater. Naar nogen Bombardement fore-

tases.SøkrigsA.(l?52).§72. Sal.VII.357. Den
2. September ('iS07j begyndte (englænderne)
et frygteligt Bombardement ('o/Jrø&ewAai;wj.

DanmRigHist.Y.600. || (overf.) han udhol-
der ikke hendes Bombardement med ømme
Breve, Morgen og Aften.Brandes.XIII.508.
Bombarder, en. [bombBr'deV] fit. -er.

(ogs. Bombarderer, flt. -ej. {fra ty. fr. bom-
bardier; foræld. ^) 1) person, der betjente

kasteskyts; bombekaster; senere: artille-
rist, der indtog en stilling ml. underofficer
og menig. ExercArtil.(1804).190. MilConv.I.
209. Holst.lV.38. Bøgh.III.SO. 2) bombarder-
fartøj. SøkrigsA.(1752).Sl. JJPaludan.Er.
155. Bombarder-bille, en. [1] (zool.)

løbebille (BracMnus), der, naar den angribes,

udsprøjter en eksploderende vædske af ende-
tarmsaabningen (jf. -løberj. BøvP.I.411.
SaVlIl.610. bombardere, v. [bomb^r-
'de-'ra] -ede ell. (poet, sj.) -te (Aarestr.354).
obs. -ing, jf. Bombardement, {fra fr. bom-
barder) 1) (især ^) beskyde m. bomber
ell. granater. Moth.Conv.B178. VSO. Paris og
London er gentagne gange blevet bom-
barderet af tyske luftskibe i 2) overf. 2.1)

kaste noget i stor mængde mod en ell. noget.

drengene bombarderede hinanden med
snebolde

j taleren blev bombarderet med
raadne æg 2.2) trænge ind paa (især:
m. breve, bønner osv. i hurtig rækkefølge);
bestorme; overvælde, jeg er bleven saa
bombarderet med Gratulationer, at jeg
kand neppe staae paa mine Been.Holb.Bars.
1.3. saa aarelod de ham, og endelig bom-
barderede de ham med Laxativev.FAHeib.

10 Sk.III.299. Naar man er forliebt i en Pige,
skal man bære sig ad som naar man søger
et Embed hos en Minister, man skal blive
ved at bombardere åem.Hrz.VIII.319. *1

fire Døgn med Breve bombardeertes,
|

Den femte Aftenstund parlamenteertes,
j

Den sjette Nat— hvad saa?— capituleertes.
Aarestr.354. Nans.JD.231. Bombarder-
fartej, et. (a/"bombardere; foræld.) fartøj

forsynet m. morterer til udskydning af bom-
io ber. OpfB.UI.131. Wolfh.MarO.146. -gal-

liot, en. (foræld.) d. s. Eolb.Hh.1.257. Mali.
SgE.239. Wolfh.MarO.146. f -lober, en.
(zool.) d. s. s. -bille. Funke. (1801). 1. 492.
-skib, et. (foræld.) d. s. s. -fartøj. Holb.Intr.
1.708. BerLiisb.VB.3.
Bombare, en. ['bombBra] {jf. /sw. bom-

bare, afl. af bomba, tromme, oldn. bumba,
se I. Bomme; foræld, sj.) trommeslager.
Trompetere og de saakaldte Bombare med

;^ deres store TTommer.Ing.KE.II.219.
Bombasin, et. [bomba'si-'n ell. (1. br.)

bcDnbaisæix] uden flt {fra fr. bombasin(e),
sa. on? sow Bommesi; isært) opr. betegnelse

for et (ital.J silkestof anvendt til for; nu
betegnelse for flere forskellige stoffer, bl. a.

glat uldstof af kamgarn ell. stof m.
silkekæde og uldislæt. JBaden.FrO. Præ-
ster, de være nu i Fløiel, i Silke, i Klæde,
i Bomhasm.Kierk.XII.56. jfsmst.XIV.201.

h VareL.HOl.
O Bombast, en. [bom-, bcom'basd]

uden flt. {gennem ty. fra eng. bombast, egl.

:

bomuldsvat til vattering af klæder; besl. m.
Bommesi; jf. II. Bast) tomt (svulstigt)

ordgyderi; ordskvalder, ved tom De-
clamation, ved uforstaaelig Bombast-Æw.
V1I.182. uagtet han holder sig fri for al

Bombast, har han dog meget Bifald hos
de ¥Tans\ie.ØrstBr.I.94. Kierk.XIlI.234.

50 Han talte klart, uden Bovahas.t.Schand.VV

.

71. Brandes.Vni.53. O bombastisk,
adj. [bom-, boim'basdis^'] som er fuld
af ordskvalder; svulstig; pralende,
(kærligheden) kan ikke leve af saadan bom-
bastisk Svvi\st.CBernh.X1.220. Samtidens
Kunstnere, og det ikke blot de Voldsomme
og Bom.hastiske.Brandes.VIlI.449. (hans)

Modstandere beskylder ham for at være
bombastisk, skvadronerende . . bulder-

eb basseagtig, kritikløs, \igtig.JJessen. A.15.

»(overf; sj.) om overdrivelser i billedkunst.

en bombastiske Form i den „Farnesiske
HeTakles''.JLange.MF.96. JLange.II.87.

I. Bombe, en. [>bomb9, 1. br. ^hmmho]
(gldgs., nu sj.: Bomme ['boma] Holb.Intr.l.

345. Brors.321. Rantzau.D.Nr.l3. OHansen.
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Konditor-Bogen.(1916).104). flt. -r. (ænyd. d. s.

(Kalk.III.872); /"m /r. bombe ; i ænyd. bru-

ges alm. fyrbold, fyrkugle || ordet er opr.

lydefterlignende og gaar tilbage til gr. bom-
bos, drø^n; jf. IV. bomme) 1) ^ en m.
sprængstof fyldt jærnlcugle, der tidli-

gere blev udskudt af en mørser og var for-

synet m. brandrør, som bragte den til at

springe efter en vis tids forløb; nu om kaste-

skyts, der springer ved anslaget. TractaP^e
1701.§13. (skibene) begynte . . at indkaste
Bomber og Fyr-Kugler til . . Krud-Huset.
Holb.Intr.L709. 0rst.Br.1.220. naar der
faldt en Bombe ned i Huset, kunde jeg
ikke blive mere foTskrsékket.Erz.VlI.149.
KLars.AH.187. Storfyrst Sergius dræbt
af en Bombe.Middagsp.^^/9l905.2.sp.6. luft-

skibene har kastet bomber over London
j

|l det kom som en bombe (o: virkede

fuldstændig overraskende) \ FoU^/iil919.5.
sp.5. 2) overf. 2.1) om en slags fyrværkeri,
der frembringer et stærkt knald, (han) var
( nytaarsaften) blundet hen, midt i en
Glædesbyge af Fyrværkeri, Knallerter og
Bomber over hele Byen.JVJen8.OM.98.
2.2) vulkanske bomber, (geol.) glødende
lavaklumper, der er stivnede i luften under et

vulkansk udbrud. SaUIII.61.3. tJss.AlmGeol.

27. 2.3) (fot.) hylster af papir fyldt m. en
blanding af magniumpulver og andre stoffer,

der ved antændelse eksploderer og frembringer
et stærkt lys. OrdbS. 2.4) staalbeholder,

indeholdende en (ofte flydende) komprimeret
luftart (ilt, brint osv.). OrdbS. 2.5) (kog.)

en slags dessert-is i kugleform. OHansen.
Konditor-Bogen.(1916).26. 2.6) (nu 7iæppe
br.) bredfyldt glas, som ved et drikkelag maa
tømmes i eet drag (jf. Bumpertj. Henimod
Maaltidets Slutning faldt ogsaa enkelte
Udfordringer paa BovahQ.Goldschm.III.77.
II.bombe, v. ['bombe, 'bcnmbs] -ede. {afl.af
I. Bombe; spiøg) bombardere; kaste bombe(r)
(mod nogen ell. noget). GSchiiUe.(Kbh.^''/lo
]910.5.sp.2). Bombe-, i ssgr., af l.Bomhe
1. -attentat, et. FoV^'nl909.1. -bosse,
en. sparebøsse dannet af en bombe; kun om
det af PNSølling 1819 oprettede fond til en
stiftelse for gamle søfolk, hvortil han samlede
bidrag i en saadan bøsse; ogs. som navn
paa denne stiftelse, de i den af Kommandeur
Sølling stiftede Bombebøsse indkomne Bi-
drag. urdre^^/il820. (jeg foreslaar, at vi)

sende Pengene til Bombebøssen.jÉrrz.7J/.
148. Heib.Poet.IX.211. SalllLSlO. -fast,
adj. 1) d.s. s. -sikker 1. Hauch.MfB.217.
bombefaste Krudmagaziner . . anlagdes
paa forskjellige Steder i Byen.Holst.V.283.
Hørup. 11.201. 2) {efter ty. bombenfest;
1. br.) overmaade fast. (jeg) faldt . . i en
bombefast Sø\næont.F.II.245. ORode.H.
115. -fri, adj. (nu næppe br.) d. s. s. -sikker
1. Schytte.IR.IV.616. Hauch.1.328. -ka-
non, en. (foræld.) kanon til udskydning
af bomber i flade baner. MO. SJBang.Lære-
hog iAHilleri.(1916).III.lS.jf. OpfB.UI.133.
-kaster, en. 1) person, der kaster bomber.

J'VJens.D.180. 2) 3f svamp af redesvamr-

penes familie, Sphaerobolus stellatus Tode
(hvis frugtlegemer ved modenheden pludselig

slynger sporerne %id i luften). Rostr.Flora.

11.147. -krog^, en. (foræld.) hank paa en
bombe, hvori den bares til mørseren (jf. -øve).

Funch.MarO.II.15. bombere, v. [bom-
'be'ra, b(nm-] -ede. {af fr. bomber; fagl^
gøre konveks (egl. som en bombe); bue ell.

10 bøje udad; hvælve. Meyer. SaUlll.613.

II blive hvælvet ell. buet udad. (især om
konservesdaaser olgn.). en Infektion (af
konserverede madvarer i daaser) ses let ud-
vendig, idet Daaserne „bombere".OrdfeS.
part. .'bomberede 'DsiSLseT.tJgeskrfEetsv.1917.

A.105. bombe-sikker, adj. 1) sikker

mod beskydning m. bomber. Sal.^ III. 613.

2) (1. br.) d. s. s. -fast 2. Han havde altid

været saa bombesikker i sin Sag.PoU^/io
20 1913.6. -ore, et. (foræld.) d. s. s. -krog.
S&B.
Bom-dirk, en. [1.2.5] ^ tov, hvormed

nokken af en bom løftes op. SøLex.(1808).
Wolfh.MarO.338. IdrætsB.I.SeO. -for-
pagter, en. [1.2.1] person, der har forpag-
tet retten til at opkræve bompenge. Forordn.
^Nil786.§5. (han satte sin paraply) i Pant
hos Bomforpagteren for det manglende
Markstykke. Goldschm.II.214. Krak. 1912.

30 601. -g:ærd(e), en. [1.2.5] ^ tov, hvor-

med en ladeboms yderende stilles i rette stil-

ling ell. støttes. TeknMarO. -hest, en. [1.2.6]

^ (foræld.) hest, der spændtes ml. bommene
paa en kanonlavet; stanghest. ExercArtil.

(1804).81. -hul, et. [1.2.6] 1) (mur.) hul i

en mur (dannet ved udeladelse af en sten),

hvori stikbomme fra murstilladset anbringes.

Gnudtzm.Husb.267. de mange fii-kantede

„Bomhuller" (paa raadhustaamet i Kbh.)
40 skulle i en fjern Fremtid lette Opførelsen

af Stilladser omkimgTaiaTiiet.Købke.KR.20.

2) ^ hul i et (gang)spil til anbringelse af
bommene. Funch.MarO.II.15. -hns, et.

[1.2.1] hus ved en bom til bolig ell. ophold for
bommanden. Rahb.ProsF.IIl.l. Ing.LB.I.
107. Davids.KK.8. Brandes.V.494. -kant,
en. {efter ty. baumkant; 0) d. s. s. Bark-
kant. Gnudtzm.Husb.138. -kantet, adj.

i^ d. s. s. barkkantet. Gnudtzm.Husb.114.

50 -lærke, en. {efter <«/. baumlerche) V
kornværling, Emberiza miliaria L. Kjærbøtt.

337. Frem.DN.418. Bomlærken . . sendte
sin klare Reveille . . ud i den nyskabte
'Dag.Aakj.VB.48. -mand, en. [I.2.i] bom-
forpagter ell. mand, der paa dennes vegne

passer bommen og opkræver bompengene. PA
Heib.US.75. NicHolm.GA.20.

I. t Bomme, en. flt. -r. {glda. d. s., no.

og oldn. bumba (jf. Bombarej, holl. bom,
bO tromme; lydefterlignende ord, jf. Bum; i

bet. 2 er ordet no.) 1) tromme. Bomme .

.

kalder småe børn en tYomiixe.Moth.B298.

2) (rund) madkasse. Moth.B298. *forsynet

med en madrig Bomme.Wess.192. ;

II. Bomme, en. se Bombe.
III. .bomme, v. [<boma] -ede. vbs. -ning.
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{afl. a/" I. Bom) 1) f anbringe en bom
(12.1 og 2.2) for noget. Moth.B297. bomme
tømmer, lægge en bom for en tømmerflaade.
VSO. MO. 2) (væv.) anbringe rendingen
om væverbommen. Moth.B297. At bom-
me Garn.VSO. MO. Uldgarns Kjæder tør-

res godt, før de bommes eller sættes i

Væven. VæverB.66. 3) J, under vending for
vinden at skifte (storsejlet m.) bommen fra
den ene side til den anden; gibbe. Idræts
£.1.360. (det var kun) med største Agt-
paagivenhed, at Bomning blev undgaaet.
Sejlsport.1914.12. || bomme over, d. s.

Scheller.MarO. \\ bomme et sejl ud, dreje

det ud til siden ved hjælp af en bom. Idræts
B.I.86.

IV. bomme, v. ['boma] -ede. (jæg.) d.

s. s. bomre 3. Dania.III.231.
Bomme-peng^e, pi. se Bompenge.
Bommer, en ell. (i bet. 1) et. ['bom'ar]

flt. -e. {ænyd. d. s. (Kalk.1.245); afl. af IV.
bomme ell. bomre, //".Bommert; nu kun
dial.) 1) t drønende lyd. VSO. MO. 2)

fej I si ag m. keglekugle. Han slog tre Gange
Bommer i Rad. FSO. Feilb. (u.hommert)
II overf. : slaa bommer, begaa en (sprog)fejl.

Moth.B298. Feilb. (u. bommert), jf: det
slog Bommer for ham, det mislykkedes for
ham. VSO. 3) fejlskud. Ogsaa jeg skød
et Par slemme Bommere.-iBMc/i.JI.6'0l. smst.

III.117 (jf.DSt.1916.198). 4) fejl; bom-
mert. De kunne . . skrive fremmede Sprog
regelmæssigen, og begaae Bommere i de-
res eget.Basth.MA.9. Han begik en hæslig
Bommer, ved at sætte Hatten paa i Kon-
gens Nærværelse. FSO. MO. Bommer-
Silde, et. (jf. jy. bomre, svire; dial.)

drikkegilde; sviregilde. Gi'am.Nucleus.l334.
Feilb. (u. bomregilde^. talem. : Bedre er
Barsel, end BommergUde.ilfatt.6i6. jf. P
Syv.II.100. Moth.B299.
Bommerisi, subst. se Bommesi.
Bommert, en. [ibom'ard] flt. -er. (yn-

gre sideform til Bommer, jf. Femmert, Hæ-
vert olgn.) grov uagtsomhedsfejl; især:

sprogfejl (i skrift ell. tale). Mangel paa
Orthographie

,
grammaticalske Bommer-

ter, Særheder.Bagges.L.I.xxx rir. *Fejl i

Form og Bommerter i Stilen.Grundtv.PS.
VI.246. Blich.(1846).III.67. (han) begik
svære Bommerter baade i Koncerten og
Lomhren.Blich.II.13. Hrz.D.III.34. Schand.
TF.1.41. (en) politisk Bovamert.VortLand.
^^Inl903.2.sp.3.

Bommerntte, en. [boms'ruda] (-f

Bommerutse. VSO.). flt. -r. (ænyd. bomme-
rut(te), træstamme, jy. borameruse, bombe-
rutte ofl. former, jf. sv. dial. bomaråtta,
bombarusja; sml. Barduse; oprindelse usik-

ker; især dial.) kvabset fruentimmer.
Moth.B298. VSO. MDL. Feilb. Esp.418.
Bom-mesaii, en. [1.2.5] ^ bomsejl paa

agterkant af mesanmasten. SøLex.(1808).20.
Harboe.MarO.54. SaUIII.615.
Bommesi, en, et. [boma-, bmma'si']

^t Botnmersi: Helt.Poet.176. f Bonisi(de):

Moth.B296. VareL.(1807).I.130). (ænyd.
bomme(r)si(d)e; fra m»i. bomside, omdan-
nelse (efter bom, træ, og side, silke) af mnt.
bomsin fra mlat. bombacinum ; sa. ord som
Bombasin; sidste kilde: gr. bombyx, silke;

jf. Bombast) navn paa forsk, tøjer, nu især
en slags tykt bomuldsstof, der er opkradset
paa den ene side. *(han) sig en Trøje fik

af beste Bommersi.Helt.Poet.176. HOAnd.
io III.188. VæverB.80. jf.: en Bommesids-

Trøje.EPont.Men.III.549. rene Bommesis
Underbenklæder,ScAa«d.F.3 78.

Bom-olie, en. ['bmm-] (ænyd. d. s., fsv.

bo(o)molia; fra mnt, jf. nt. bomolje (ty.

baumol^, egl.: træolie) olie presset af oli-
ven; nu især om ringere sorter, der ikke bru-
ges til madlavning. HesteL.(1703).A3v. Éa/f.
(1784).72. Bomolie . . maa være frisk, . .

naar den anvendes i Husholdningen.Pa-
20 num.91. I en dansk Kogebog fra 1648 gi-

ves hyppig Anvisning paa Brugen af Bom-
olie i Stedet for Smør.TroefeX.F. 75. Mentz
O.Pl.81.

Bomp, et. bompe, v. se Bump, bumpe.
Bom-pen^e, pi. [I.2.i] (f Bomtnepenge.

JJuel.l2). afgift, der som bidrag til vejenes

vedligeholdelse indtil 1915 opkrævedes af kø-

rende og ridende ved forsk, vejbomme. For-
ordn.^^/tl786.§5. hver dansk Miil med Drik-

30 ke- og Bompenge vil koste ham over 10
Mark danske.FrSneed.I.SOe. Davids.KK.8.
SaV-III.614.
Bompert, en. se Bumpert.
bomre, v. ['bomra] -ede. (ænyd. d.s., afl.

a/"Bum; sideform til IV. bomme;jf.Bomm er-

filde, bumle) \)-\give en drønende lyd.
SO. 2) (nu 1. br.) banke; dundre. VSO.

MO. Morten var kommen vaklende— halv-
fuld, som han var — og havde bumret

40 ]^aa. Døren. ZakNiels.Ki.73. Feilb. 3) gøre
fejlslag (i keglespil) ell. fejlskud. VSO.
Dania.tll.231. de mest udsøgte Skytter
bumrer hvert (d\e\)\\k.Børd.BrP.205.

||
(nu

især dial., jf. Feilb.) slaa fejl; mislyk-
kes. Moth.'B456. *Vi Mandfolk gaae saa
ofte over Stregen;

|
Men bumrer det en-

gang, saa staae vi ogsaa der,
|
Som fat-

tige Peer Erichsenner.TBruun.I.250. det
er Noget, der kunde bomre selv for vor

£K) ilert\xg.Grundtv.Saxo.III.346. 4) (dagl.) be-
gaa en bommert. *(Kbh.) Athenen er i

Norden,
|
Der nøye seer hver Punkt og

Prik (a: i bogen), |
Der bomrer.JSecn&.Ji.

174. bomre . . i sin Ta\e.Høysg.S.59. *Naar
Faderen . . sine Børn for Grunker sæl-

ger,
I

Saa bomrer h3in.PAHeib.Sk.II.371.

Han bomrede . . i Titulatnren.Ing.LB.1.94.
*Man være kan en duelig Jurist,

| Og
bomre stærkt i Sproget, det er \ist. Hrz,

60 D.III.53. bomre mod Ærens, Smagens og
den gode Tones Regler.PalM.IL. 1.416.

Jeg bumrede frygtelig i Aarstallene (o:

ved eksamen). Schand.0u.44.
Bom-sadel, en. [1.2.6] 1) (nu næppe

br.) „En stærkt udstoppet Sadel, med en
Bom^.for og .bag." MO. 2) (gym.) træsadel
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m. køje sadelbomme til at anbringe paa bom-
men. Gymnl.50. -»Skk., en. se Bumsak.
t -salve, en. {efter ty. baumsalbe) blan-

ding af ler og kogødning til at lægge paa
saarede træer. Moth.B296. VSO. -sejl, et.

[I.2.5] ^ sejl, hvis underste kant er fæstet til

en bom. VSO. Harboe.MarO.55. Sal.III.313.

.Skjoldb.S.23. -sejler, en. (nu næppe br.)

^ skib, der især fører bomsejl. VSO.
Boinsi(de), se Bommesi.
Bom-skole, en. {efter ty. baumschule;

nu 1. br.) planteskole. VSO. MøllH.1.239.
ForstO. -skærer, en. [1.2.6] (foræld.; især

JSl^ oftest i forb. sadelmager og bomskærer,
om sadelmager, der selv tilvirkede sadel-

bomme og især arbejdede med sadel- og sele-

tøj (mods. sadelmager og tapetserer, der

især gav sig af med møbelarbejde). Lov^h
1867. §47. JSødring.E. 1.108. VortLand?Nt
1904.3.sp.l. -skade, et. [I.2.5] ^ foy, hvor-

med en bom støttes og styres. SøLex.(1808).
20. Funch.MarO. 11.15. Drachm.STL.142.
-slag:, et. (e/"iier <t/. baumschlag; mal, for-

æld.) løvværket paa billeder; især om den
konventionelle, skematiske maade, hvorpaa
dette gengaves før friluftsmaleriets tid. Lar-
sen, jf.: hjemme (trak han) Blyanten pyn-
telig op med Pen, idet han anlagde
„Baumschlaget" ogiøvrig tilføjede nød-
vendige T>eiB.mev.EHannover.E.49. smst.39.

271. t -slutter, en. [I.2.i ell. 2] {ænyd.
d. s., ogs. i bet. „portner") person, der aab-

ner og lukker en bom, især i en havn. VSO.
MO. -sted, et. [I.2.2] (sj.) sted (paa en
vej), hvor der findes en bom. (overf. :) Knu-
depunktet, Bomstedet paa Færdsels-
vejen mellem Øst og Vest (0: Øresund).
TroeUL.HF.IV.284. -stilhed, en. {af
bomstille; sj.) fuldstændig stilhed. KMich.
LM.113. -stille, adj. {fra nt. bomstill
(ty. baum stilig, stille som et træ, en stok;

især dagl.) fuldstændig stille, (især i forb. m.
tie^. Moth.É297. Da jeg hørte dette, taug
jeg bumstille.-Ba^'.^es.iVA.^OS. Ing.LB.1.9.
Jeg tav altsaa bomstille om vor Forlo-
ve\sQ.Hrz.DV.XVIII.283. AKohl.MP.IIL
80.

II
(han) snurrede . . sig rundt, stod

derpaa bomstille.jBKcA.ZJJ.6i7. Alt i Stuen
var hova.si\\\Q.Schand.TF.I.85. tiest hænger
det gamle Vandhjul \ioms\,\\\e.Aakj.VF.176.

-storke, en. {dannet af bomstærk; s;.)

Aakj.VB.227. -stærk, adj. {fra nt. bom-
stark (ty. baumstarkj, stærk som et træ, en
stolpe) overmaade stærk (især om legem-
lig sundhed og kraft). Moth.B297. de bom-
stærkeste . . Slagsbrødre, jeg endnu har
seet.Ing.VS.III.ll. Hrz.lII.33. de smaa
bomstærke finske 'Reste.Brandes.X.565. en
bomstærk Manå.Skjoldb.KH.99. \\ store,

homstærkeFæoner.HCAnd.VI.lOe. og end-
da forlanger du, at (viljen) skal vise sig
homstærk. Bøgh.JT.89. f -tndse, en. 1)

(jf- ty. baumfrosch) løvfrø. Moth.B297. 2)
(favnet efter lyden, som dyret frembringer;

jf. Bum) klokkefrø, Bombinator. vAph.Nath.
IL498. Ba.ff.(1784).256.

Bamnld, en. ['bcomiul', 'bcomul] {ænyd.
bom(v)uld, glda. boma vi (Arkiv.XII.371)

;

fra mnt, jf. nt. bomwuUe (ty. baumwollej,
egl.: træuld; muligvis omtydning af oldfr.

bombace, jf. Bombast) uldagtigt stof,
som omgiver frøene paa bomtddsplanten, og
som anvendes meget, især i væverindustrien.

Holb.Anh.129. Siden sidste Vask, har jeg
faaet Tand- og Ørepine, saa jeg gaaer

10 med Bomuld i Øvene.Wiwet.D.127. Pont.
LP. VIII.255. jf.: Fordi han har Ugget i

Bomuld (0: er bleven behandlet m. overdre-

ven omhu) lige fra Fødslen, kan han ikke
taale en Tilrettevisning. J)racAm.JJO. ^55.
(billedl.) i udtr. som putte bomuld i ørerne,
gøre (sig selv ell. andre) uimodtagelig for
indtryk, bønner osv. Paa den anden Side
kunde I heller ikke lægge os Skyklapper
for Øjnene eller putte os Bomuld i Ørene.

20 Brandes.XIII.431. D&H. || ogs. om pro-

dukter af bomuld, hun gaar oftest klædt i

bomuld (0: bomuldstøj)
| Domnlden, adj.

['b(>)m|Ul(8)n] (1. br.) som er lavet af bom-
uld, uldne, linnede og bomuldne Tøjer.
Sal.1.988. En ulden eller bomulden Skjorte.
Sundhedstid.1911.278. Bomulds-, i ssgr.

[ibmmuls-l af de mange ssgr., der betegner

ting lavede af bomuld, kan nævnes: Bom-
ulds-drejl, -garn, -handske, -kjole, -lærred,

30 -papir, -strømpe, -traad, -tøj ; af ssgr., der
betegner ting, som vedrører bomuldens dyrk-
ning og forarbejdning kan nævnes: Bom-
ulds-avl, -farvning, -industri, -mark, -plan-

tage, -spinder(i), -væver, -balle, en.
(især r). vAph.Nath.1.422. Bergs.BB.232.
-barn, et. (sj.) barn, der er saa skrøbeligt,

at det maa svøbes i bomuld; svækling, et

Bomuldsbarn, et forkludret Kulturskud.
Schand.VV.196. -blaat, subst. (fagl.) blaat

40 tjærefarvestof til farvning af bomuld. Opf
B.WIII.443. Sal.''III.617. -fro, et. heraf
Bomuldsfrø-kage (oliekage af presset bom-
uldsfrø), -mel, -olie ofl. -græs, et. (^æll.)

2f kæruld; ageruld; Ériophorum L. JTuseh.
300. -kvæde, en. (sj.) S( en form af
kvæde, hvis frugter er særlig tæt beklædt m. uld-

haar. Bentzien.Haandb. for Frugttrædyrhere.

(1861).210. -peter, en. (spøg.) (gam-
mel) bomuldsparaply. Dania.III.61. -plan-

50 te, en. 2( plante af katostfamilien, Gossy-
pium L., hvis frø er tæt beklædte m. lange

og bløde uldhaar. Warm.Frøpl.280. MentzO.
Bill.190. -sky, en. hvid sky, som i ud-
seende minder om bomuld, enkelte hvide
Bomuldsskyer seilede med Vinden gjen-
nem den blaae huft.CBernh.XI.141. Him-
len var blaa med lette drivende Bomulds-
skyer. Ber^s.FM. 76. Christmas. UT. 199.

\\

(sj.) spec. om klodesky. Weilbach.NS.9. -træ,
60 et. 3( navn paa forsk, arter af Gossypium.

vAph.Nath.I.420. NHartz. Væksthusene i bot.

Have.(1894).27. \\ ogs. om silkebomuldstræ,

Eriodendron anfractuosum DC. MentzO.Pl.
345.

Bom-vast, en. [I.2.i] (foræld.) iii den
yderste vagt foran en fæstning. MilTeknO.

Kentrykt u/, 1920
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-TOks, et. {efter ty. baumwachs; nu næppe
Ir.) 1) podevoks. Moth.B297. MO. 2) (overf.

anv. af 1 ell. egl. Bom(me)voks (jf. u. I.Bom-
be^?) præpareret voks, hvormed brandrøret

fæstedes i bomber. MilTeknO.
Bo-mærke, et. [I] (ænyd. d. s., fsv.

bomarke; især foræld.) nav tie- ell. ejen-
domsmærke brugt (i stedet for underskrift
m. navn olgn.) af en bestemt mand ell. hø-

rende til en bestemt grundejendom olgn. Den,
som ej kand læse, eller skrive, skal sette

sit Segl under , . eller sit Boemerke.Z)i.
5—1— 7. Gram.Breve.51. en Pung med
Guldpenge . . præget med mit Bomærke:
en Piil og en Bue.Oehl.0S.289. Blich.IV.
293. Ing.LB.IV.18o. Hans Bomærke staaer
derunder: et T med syv Prikker.Hr^.X66.
Brandes.IX.254. Oftest førte . . Borger og
Bonde, ja stundom Adelen selv, ikke Skjold
og Hjelm, men Bomærker, runelignende
Figurer, der efter Navnet at dømme mere
vare knyttede til Bostedet end til Fer-
sonen.Aarb.1902. 34. Feilb.IV.57. jf (bil-

Udi.) : Sindbilledet af Ørnen med de stæk-
kede Vinger forekommer paa mange Ste-
der i Pontoppidans Produktion . . Det er
hans Bomærke i den danske Litteratur.

VilhAnd.HP.il.
\\

(overf, sj.) om forfat-
termærke. Han har skrevet . . under Mær-
ket ab; jeg valgte til mit Bomærke ba.

Winth.IX.96.
\\

(konkr.; sj.) signet olgn. m.
indgraveret bomærke. Han foregav . . at

han havde tabt sit Bomærke eller Stemp-
let til sin Underskrift.MoZ6.Dir.ZJ.586.

I. Bon, en. [hmi\\ best. f. -'en ['b<»)ix'(8)n]

flt. -s [bmii] (fra fr. bon, subst. til bon,
god, se II. bon) skriftlig anvisning paa
penge ell. varer; dels T om visse udenl. penge-
repræsentativer (se HandelsO.(1807).27. SaU
111.621), dels (mere dagl.) om anvisninger
ell. værdipapirer overhovedet, en Raaben
om Bons, en Hvisken om Tips (o: ved et

væddeløb ).Fleuron.IN.63.
II. bon, adv. [hmj\\ {fra fr. bon, god

(se Bonusj; jf. IV. bom; dagl., spøg.) godt;
vel; især i udtr. leve bon, leve godt; spise
og drikke godt. *Hun være skal perfect
og . .

I
Forstaae sin Kogekonst i hver en

Green.
|
Da vil vi leve hon.PalM.(1909).

11.413. Eosenkrantz.MC.150.
Bonbon, et. især i flt: -s [bcoix'bcni],]

ell. (sj.) -er [bmri'bowi'ar] (KNyrop.Frankrig.
(1915). 75). {fra fr. bonbon, egl. (barnespr.)
„godtgodt" ; nu især T ell. GJ) navn paa alle

slags finere bolsjer, konfekt olgn.; godter;
„knas". JBaden.FrO. Tops.(Studenterkom.
211). de fine Bonbons, han havde købt
til hendes Reise.ORung.P.349. Bonbon-
niere, en. [booiibconi'æTo] fi.t. -r. {fra fr.

bonbonniere) (lille, smukt udstyret) æske
ell. da ase til bonbons. TroelsL.nV.226.
BerlTid.UdeogHjemme.1919.422. || overf,
om et lille, elegant udstyret hjem, teater

olgn. Meyer. DagNyh.^lil920.2.sp.4.
bondag^tig:, <^^j- se bondeagtig.
Bonde, en. [ibone] Høysg.Anh.21. flt.

bønder ['bøn'ar, 1. hr. 'bon'or] læses som
(i) BøndeT.Hømg.Anh.23. {run. bondi,

oldn. bondi, biiandi; egl. præs. part. til V. boj
grundbet.: bosiddende mand)

1) person, der (ejer og) dyrker jorden.
1.1) G) i al olm.: agerdyrker, en bonde
(1871: Agerdyrker;, eller hyrde. yt8d.i7.i 7
(Chr.VI). Abraham og Eva vore første
Forældre vare BønåeT.Holb.Jep.III.2. udi

10 loven (o : DL.) (kaldes) alle proprietarier
bønder af hvad stand de eie.sa.I)NB.530.
Han er en god Bonde skiøndt ikke bonde-
født.ikfO.

II
de store og de smaa bøn-

der, ^Jo^i^. slagord om forbindelsen i 1860'erne
ml. bondestanden og godsejerne. Arlaud.441.

Il ofte m. h. t. forholdene i oldtid og ældre
middelalder: fri mand, der ejer jord,
og som hører til rigets ypperste stand. Fri
mænd vare . . kongen, hans hird og em-

20 bedsmænd, og bønder; udenfor dem var
kun tyende og træ\le.NMPet.Af%.III.286.
DanmRigHist.1.171. de Signaler hvormed
de frie iordejende Bønder kaldte hinanden
til Tyeka.m]p.JVJens.NG.230. 1.2) mand-
ligt medlem af landalmuen (mods. Her-
remand., Borger, Embedsmand osv.); især

om den, der driver et (mindre) jordbrug
(gaardmand, husmand osv.). Ej heller maa
nogen Bonde, som haver Huus og Gaard,

30 nogen Vejer- eller Heste-Mølle af ny lade
opbygge.JL)2y.5

—

11—5. Dersom Husbonden
(o: lierremanden) vil, at Bonden (o: fæste-

bonden) skal saae Rugsæden..s'ms^.5

—

13—8.

(hvervet som tinghører skal gaa paa omgang)
iblant Borgere og Bønder.smsi.i

—

7—2. jeg
er en fattig Bonde, en Træl.Holb.Jep.II.l.
*Adel kan en Bonde v2ere.Thaar.HG.36.
*Saa friske, saa sunde | De Bønder vi see;

1
Ved kølige Lunde

| De hvæsse den blin-

40 kende Lee.0ehl.SH.14. *En Bonde maa
det være, en Bonde har jeg kjær; —

|

Thi hænge I bort eders blanke Herresværd

!

Winth.VI.200. *Greven er saa højt paa
Straa,

|
Bonden maa med Træsko gaae.

Krossing.D.6. fordi han var begyndt at

bruge sine Hænder, var han jo ikke plud-
seligt bleven til en Bonåe.JPJac.II.244.
Han dømmer som en uvidende Bonde.
Nans.M.3. en hel Del Bønder — baade

50 Gaard- og Husmænd.JakKnu.GP.40. Adel,
Gejstlighed, Borger og Bonde. Fire Satyr-

spil. Wiefi.f&o5'<i<eT.i897j. javanske Bønder.,
med Grøntsager eller Ris som de skal

ind paa Torvet medJVJens.OM.68. || spec.

(især dial.): gaardmand (mods. Husmand,
Indsidder, Bolsmand osv.). Han uddeelde
ogsaa selv nogle af disse Belønninger,
deels til rige Bønder, deels til fattige

Ruusmænd.Mall.SgH.633. »Landet ..
|
Hvor

60 rige Bonde dybt i Kornet gaaer. Oehl.

T.174. MDL. JJessen.ØV.86. AarbFrborg.
1918.45.

II
i flt. om alle medlemmer af land-

almuen, jøkke (visse ord) saa ilde ud, som
de Sællandske Bønder g\iir.Høysg.AG.16.
*Bad vi da i Lys fra Maanen,

| som kun
Børn og Bønder hede.Aakj.FriFelt.(1905).
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76.
II

KJ i i^st. stilling, om hele bonde-
standen. Bonden forventer Jordens dyre-
bare Frugt.Jac.5. 7. *Guds Sol med frugt-

bar Varme
|
Velsigner Bondens Flid./Salm

Hus.59.1. *Velsigner Kongen alle Mand;
I
Thi han har adlet Bondens Stand.TAaar.

HG.lo. *Den danske Bonde sad engang
I

som Herre paa sit Eie.Ploug.I.135. Den
danske Bonde og Friheden.JohsSteenstr.
(hogtitel.1888). Nu kommer Bonden (løn-
åernes raab i slaget ved Hemmingstedt, an-
vendt som polit. slagord). Arlaud.432. (taleren)

begyndte med de ord, der elektriserede
forsamlingen: „Nu kommer bonden".B"F
Claus.E.138. jf. Blich.(1905-0?).IIL353.

i ordspr. og talem. Var Bonden ikke
unden, saa blev han værre end

H.\inden.PAHeib.US.552. Mau.923. Bøn-
der er ei gefi (o: gæs) fordi de er gråe.
Moth.B306. Hersl.Ep.l3. Aarestr.353.Feilb.

sætte en bonde oven paa en herre-
mand olgn., lade noget ringere (især af
mad- ell. drikkevarer) følge efter noget bedre

(jf. nt. den buren up den eddelman set-

ten, drikke øl efter vm). Moth.B300. Oehl.

T.219. „Skal vi saa ha' en Chåtreuse?"
— „Nej, nej, det vilde være Bonden oven-
paa Herremanden! Lad os holde os til

Kognaken[''Wied.A.61. Feilb. Mau.930.
hvad forstaar bønder sig paa agur-
kesalat? se Agurkesalat, bonden sid-
der ham endnu i ærmet, se Ærme. se

endvidere Mau.I.84/f.

2) (nu kun dial.) manden i huset; hus-
bond; ægtefælle. Bonden er boets verge.
Moth.BSOO. End kommer sorg og sluk-
ker anden, i går døde min bonde, i dag
tabte jeg min n&\.smst. Feilb. jf. Mau.939.
940.

3) overf. 3.1) (dagl.) udannet, plump
person; tølper, han er en rigtig bonde !

spec. (kbh.) om (de ofte bondefødte) politi-

betjente: jeg kender ham godt, Bonden,
han har gaaet i Gaden det meste a' et
Par A&T.ÉLars.DM.8. || alm. skældsord i

soldaterspr. ; i marinen om de soldater,
der tilhører læg dsrullen. Dania.III.113.
3.2) en af de otte ringeste brikker i skak-
spil (mods. Officer;. Moth.B299. Skak.
(1773).8. »Spillet nu gik fort saa godt
det kunde,

|
Mens Alma misted Officeer

og Bonde.PalM.V.107. Skak.(1916).7. jf:
der er . . ingen mer, som bryder sig om
hvad Gesandterne siger, (de) er blevet
Bønder paa Brædtet ligesom vi andre.
Rørd.BrB.83. 3.3) ^ knægt, han stak med
klør bonde

j
Feilb. Kværnd. jf. : Saa læg-

ger vi Kabale . . I Kortene møder man
altid „Lykkens Bonde".Bang.HH.109. 3.4)

(i stenhuggerspr.) hul i en glat stenflade

fremkommen ved daarlig hugning. OrdbS.
Bonde-, i ssgr. {af Bonde , især i bet.

1.2, jf. Bønder- i ssgr.; ænyd. bonde-, bøn-
der-, æda. bondæ-, oldn. bonda-) m. h. t.

forholdet mellem Bonde- o^ (det sjældnere,
kun ved subst. brugelige) Bønder- kan

betnærkes: i nogle tilfælde findes ssgr. m.
Bonde- og Bønder- m. sa. bet., fx.
Bonde- og Bønder-gilde, -kiig, -smør || i

andre tilfælde har de paagældende ordpar
afvigende bet, se fx. Bonde- og Bønder-
gods, -stue; jf. ogs. Bonde- og Bønder-folk

Il
undertiden findes formen m. Bønder-

kun (ell. især) i flt, saa at ssgr. w. Bonde-
i saadanne tilfælde vil have to flt.-former,

10 Bonde- og Bønder-, se fx. Bonde-bryllup^
-datter, -dreng, -hest, -kone, -læs, -mand,
-tamp, -vise; i visse tilfælde er de to flt.-

former dog ikke brugelige i sa. udstrækning,
se saaledes Bonde-bæst, -gaard, -karl, -knold,
-pige, -sprog || af ssgr. m. Bonde- kan en
overordentlig stor mængde dannes (især m. for-
leddet brugt som beskrivende tillæg til andet
led og betegnende dette (ofte nedsættende) som
Jiørende til, særegent for, stammende fra, be-

20 staaende af, foregaaende imellem (osv.) bøn-
der); kun de vigtigere medtages, -agtlg^ adj.

(f Dondagtig. Hørn.Moral.II.47. Éolb.Tyb.
II.2. VSO.). Moth.B301. Tyboe dantzer
meget Bonddig\ig.Holb.Tyb.II.2. vore Da-
mer (synes) at aflægge den bondeagtige
Maade, at opamme deres Børn selv.EaM>.
Tilsk.1791.55. en bondeagtig Uue.Schand.
BS.177. hans bondeagtige Sprog og grove
Klæder.JPJac.1.262. -agtig-lied, en.

30 ft Bondagtighed. Eilsch.Term.20. VSO.).
Moth.B301. Schand.SB.20. JPJac.1.299.
-arbejde, et. 1) bønders sædvanlige arbejde.

Tienistekarle og Drenge, som til Bonde-
arbejd ere antagne.i)Z«.5—Jf9

—

9. Holb.Er.
IV.4. Feilb.BL.67. hans Hænder saa' ikke
ud til . . at have haft fat paa grovt Bonde-
a.rheide.Erikshohn.JS.154. 2) (1. h\) folke-

lig kunstfrembringelse. Bracteat-Phænome-
net er . . Folkekunst; det er „Bondear-

40 beide", som der siges, naar Talen er om for-

rige Aarhundrede.SophMUll.V0.610. -art,
en. 1) (nu næppe br.) d. s. s. -agtighed.
VSO. MO. 2) t d. s. s. -stand 2. MO.
-barn, et. flt. -børn ell. (oftest) bønderbøm.
Bønder -Børn ere friskere og stærkere,
endfornemmeBørn.Holb.DB.lTl.6.Aarestr.
D.84. Schand.TF.11.394. -blomst, en.
»Bondeblomst fra Landsbyhave (o : paaske-
iiljen).Grundtv.PS.IV.385. e. hr. -borg,

50 en. (foræld.) betegnelse for visse befæstede

anlæg fra oldtid ell. tidlig middelalder, der
skulde tjene til værn for egnens folk. Hag.
IX.514. den bornholmske Gamleborg maa
. . sikkert anses for en Bonde-Borg./Sa?.*
III.684. -bryllup, et. flt. -er ell. bønder-

bryllupper, gammeldags . . Bonde-Bryl-
luper paa hB.ndet.Holh.Ep.III.201. (han)
var adskillige Gange . . Gjest ved Bønder-
bryllupper i Torkildstrup Sogn.Ing.Levnet.

60 1.97. Schand.AE.374. -brædder, pi. T
brædder af ringe værd; vragbrædder. VareL.^
1087. -by, en. (nu 1. br.) landsby. vAph.
(1759). Bondebyen Valdbye, beliggende
tæt ved Frederiksberg.Begtr.SjæU.II.469.
Winth.VIII.39. TroelsL.III.61. -bæst,
et. flt -tr ell. (i bet. 2) bønderbæsfer (Pont.

er
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FL.254). i) f d.s.s. -hest. VSO. 2) som
skældsord (jf. Bonåe B.i). Schand.TF.L249.
Herredsfogeden . . udbrød den ene Gang
efter den anden: „Jeg skal lære de Bonde-
bæster at lystre\''Feilb.BL.lS2. -boddel,
en. (nu 1. br.) d. s. s. -plager. Bondebødlen
GeszleT.Bagges.DV.Xl.?9. -dans, en.

Moth.B301. MO. Brandes.XIII.374. -dat-
ter, en. flt. -døtre ell. bønderdøtre. *Slip

Sværdet, Bondedatter!
|
Det er for godt

til åig.Oehl.NG.97. Rode.Dg.l67. -dialelLt,
en. Høysg.AG.5. (han sang viserne) med en
ypperlig sjællandsk Bondedialekt./ScAarø(i.

0.1.129. O -dont, en. d. s. s. -arbejde 1.

*Bonde-Dont og Borger- Dyder. G^runrfiv.

Erøn.40. Brandes.1.437. -draget, en. Holb.

Herod.211. en kæmpehøi Karl i jydsk
Bondedragt.Jn5'.XE.7.o7. e. olm. -dreng:,
en. flt. -e ell. bønderdrenge. 1) f d. s. s.

-karl. Dend Pandtsatte Bonde-Dreng.flbZ&.
(komedietitel.1731). VSO. 2) dreng af bonde-

standen, du est endnu en Bonde-Dræng,
og jeg en Philosophiæ Baccalaureus.Hbifc.
Er.II.2. Thaar.HGr.15. en rødmosset Bon-
åeåreng.PMøll.I.319. Brandes.III.464. \\

ofte som skældsord. jf.Moth.B301. 3) (jt/.J

bolle; rundstykke. Skovrøy.LM.17. Feilb.

-fanse, v. (dannet af Bondefanger, -fan-

geri; t. br.) overliste (ved bondefangeri). So-

cialdem.^^/iol908.1.sp.3. -faneer, en. (efter

ty. bauernfånger, if. Levin fra omtr. 1870)
person, der i store byer lokker lettroende frem-
mede (især: tilrejsende bønder) til spil osv.

og udplyndrer dem. AndNx.PE.III.40. JV
Jens.LA.87. -fangeri, et. en bondefan-
gers virksomJied \\ kneb, hvormed lettroende

personer føres bag lyset, -fangerske,
en. (1. br.) en Begynder, med nvem en
snedig Bondefangerske kunde faa det let-

teste Spil.JE;jBmnrt.Z75.5. -fiffig:, adj.Nans.
M.28. JakHans.D.65. -Qols, et. Pont.

N.105. -fog^ed, en. (ænyd. d. s.; foræld.)

1) sognefoged; ogs.: oldermand for bylaget.

i Norge . . kaldes en Bondefoged Lehns-
m2iiiå.Holb.Ep.I.354. Eic.VIl.122. Bonde-
foged kaldes i Jylland . . sædvanlig Older-
mand, og haves gierne i hver Bylaug en
ssLSLåa.ii.Baden.JurO.1.67. Bosendal.D.1.351.

2) (gaard)mand, som godsejeren satte til at

føre tilsyn m. hovarbejdet; ladefoged. For-
ordnPlwl701.1X.§7. MøllH.L248. -folk,
et. t) CP nation, der (mest) bestaar af bøn-

der. Ditmarskens Bonåefo\k.Allen.I.165.
Serberne er . . maaske det eneste virke-
lige Bondefolk i Eviopa..Hjemmet.l912.981.
sp.l. 2) CP (nu 1. br.) de af et lands beboere, som
hører til bondestanden. Danmark skal blive

stærk ved sit Bondefolk, Bondefolket lyk-
keligt i sitFæårene\a.nå.CFWegener.LK.3.
3) (nu kun dial.) personer af bondestanden;
bønderfolk; som pi.: Feilb. Esp.33.

\\ f i

ent. det unge Bondefolk af begge Kiøn.
EPont.AtlasJl.371. 4) f om en enkelt per-

son (især: kvinde) af bondestanden. VSO.
et flinkt Bondefolk, der kunde staae den
Lille i Moders . . Steå.ForSandhed.IL28L

Oehl.XXVn.374. MO. -fred, en. flt. -e.

(foræld.) overenskomst, hvorved bønderne i

de nordiske rigers grænselande sikrede hin-
anden fred under fejderne ml. rigerne. Sal.^

III.635. -frederik, en. (dagl.) skælds-

ord for en bonde ell. bondeagtig person.
Dania. IL 290. Hjemmet. 1905. 407. sp. 3.

-frihed, en. bondestandens frihed for vor-

nedskab, stavnsbaand olgn. Er en Bonde
10 trættekiær eller opsætsig . . strax er Bonde-

frihed Skyld i denne Ulykke.Birckner.IIL7.
Fuglevise til Bondefrihedens Pris.Grundtv.
PS.VI.38L jf. (spøg.): Bondefrihed. Saa
megen Frihed, som en Bonde kan taale.

PAHeib.US.552. -fruentimmer, et.

flt. d. s. ell. bønderfruentimmer (Goldschm.
IIL75). (nu 1. br.) Gylb.L157. Moderen
var et stort og solidt sjællandsk Bonde-
fruentimmer.ScAawi.F.385. % -fodning:,

20 en. {dannet i lighed ni. Hjemmefødning)
bondefødt person. JVJens.NH.201. -fodt,
part. adj. som er født af bondestand, i min
Stiffaders, en bondefødt Hørkræmmers,
Rnxis.Ew.VIIL44. Han var bondefødt og
talte et stærkt akcentueret Dansk../ FJens.
D.20. -gaard, en. flt. -e (OpfB.^1.254.
Torp.174. Sal.^IIL635) ell. (oftest) bønder-
gaarde, gaard m. jordtilliggende (som regel)

af fra 1 til 12 tdr. hartkorn. DL.5—3—24.
30 Bondegaard . . modsættes i daglig Tale

Herregaard.jBade».JMrO.J.6 7. *Mellem rige
Bøndergaarde

|
Snart Dampdragen flyve

Y\l.HCAnd.X.510. store, gulkalkede Bøn-
deTg&2Lråe.Pont.FL.412. -g^iide, et. (jf.
BøndergUde;. Moth.B302. VSO. MO. e. alm.

t -gods, et. {ænyd. d. s. i bet. „bondegaard"
ell. „bondejord, bøndergods", jf. Moth.B302.
F/SO.) varer, der alene kan afsættes til bønder.

Forordn.^y9l753.Il.§9. VSO. -grand, en.

40 <^ d. s. s. Amagergrand (jf. -spilj. -han-
del, en. 1) t d. s. 8. -arbejde 1. Det heeder
udi Ordsproget: Bondehandel ædel Handel.
Holb.MTkr.230. Suhm.XIII.305.340. 2) om
købmænds forretningsforbindelse m. bønder.

de, der boe i Forstæderne, (er) i Stand
til at vende hele Bondehandelen . . til sig.

Stampe.1.352. Tops.1.38. -hest, en. flt. -e

ell. bønderheste, (nu 1. br.) hest, som bruges

af bønder; uanselig hest. Moth.B302. *Saa
50 løfte de Kongen paa Bondehest.Zn^'.FSi.

244. Feilb. -hjem, et. flt. d. s. ell. (1. br.)

bønderhjem (TroelsL.II.23). (Chr. Berg)
var udgaaet fra et Bondehjem.JF/en8.iVF.
195. -hne, en. kvindelig hovedbeklædning,

der (især tidligere) hørte med til almuedragten
i visse egne. Gylb.XII.115. Brandes.VII.310.
-hnnd, en, flt. -e ell. bønderhunde, (nu 1.

br.) tarvelig hund; køter. Eilsch.Philhist.20.

VSO. MO. -hns, et. flt. -e ell. bønderhuse.

60 VSO. et rigtigt gammelt Bondehuus med
Straatag. HCAnd. VII. 161. smst. IV. 452.
Schand.IF.52. TroelsL.II.8. -hser, en. Ryg-
tet om det tabte Slag havde adspredt
hele Bondehæren.In^.PO.I.i59. Allen.1.157.

-jolle, en. fvulg.) skældsord for bondekvinde;
klodset kvindemenneske. CMøll.Familieliv.
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(1886).U0. NMøll.H.144. IstedMøllerJ'oul

Fensmark.(1903).28. -jord, en. jord, der

bruges af en bonde; spec. (jur., især foræld.)

om (ufri, skattepligtig) jord, som fra ældre

tid (før 1 769) har henligget til brug for bønder
(mods. Embeds- og Hovedgaardsjord^. DL.
2—23—1. Fælledskabets Ophævelse . . har
overgaaet de syv ottende Dele af al Bonde-
jord i Danmark.OZttfs NyOec.P.155. Bonde-
jord maa ikke henlægges under en Hoved- lo

gaaid.Torp.174. -Jaeger, en. (jæg.) person,
derjager ujægermæssigt; „træskojæger". Træ-
skojæger ogBondejæger siger omtrent det
samme, men langt fra at vedkommende
er Bonde eller gaar i Træsko.VigMølLEJ.
183. Dania.IIl.230. -karl, en. flt. bønder-
karle ell. (1. br., især foragt.) bondekarle
(KLars.Ci.6. Bjortø.OS.62). yngre, ugift
mandsperson af bondestanden. Holb.MTkr.
236. jydske Bønderkarle.In^.PO. JJ.295. 20

Styrke og Smidighed, Egenskaber som
sjældent findes forenede i en Bonde-
karls KTop.JVJens.NH.194. -klods, en.
skældsord for bonde. Drachm.TJV.105. Han
var jo en ren Bondeklods, da han stod
i hendes Faders FoTretmng.Wied.BSt.21.
-kiseder ell. (nu 1. br.) Bønderklæder, pi.

bondedragt. VSO. MO. Feilb. -klædt, part.

adj. VSO. en vakker, bondeklædt Kone.
Ing.LB.IV.13. Schand.BS.60. -knold, en. 30

flt. -e ell. (sj.) bønderknolde (PalM.IV.66).
ringeagtende betegnelse for en (ubehøvlet)

bonde. *Tør da vel i Højelofte
|
Bonde-

knolden træde md.Grundtv.PS.V.37. Hans
var ganske, hvad man kalder en Bonde-
knold, der gik og døsede hen.HCAnd.XII.
309. Schand.TF.1.88. Wied. LO. 24. C3

-knos, en. ung bondekarl. Ing.EF.II.252.
•En Bondeknøs, som hedde Hans, | Der
havde været udenlands

|
Med Herreman- ^

dens Søii.WilstS).III.9. en smuk Bonde-
\nas.JPJac.I.184. O -kofte, en. Sams.
(Rahb.LB.II.472). *da mærkede man Dun-
sten af BonåekoiteT.HCAnd.VI.188. -ko-
ne, en. flt. -r ell. bønderkoner, som en
stakkels Bonde-Kone kand jeg taXcHolb.
Er.II.3. Huer og Kyser til Bønderkonerne.
Ew.VI.70. gamle Bondekoner afklædte
Liget.Bagger.I.138. Paa Bønderkoners Vis
førte (hun ham) rundt i hele Huset.Pont.FL. 50

153. -kost, en. mad, som bønder lever af;
(solid og) tarvelig kost. Holb.DR.III.6. for-

smaa det ikke ! det er rigtignok kun Bonde-
kost !£iicA.JJ.<289. -krig, en. (foræld.) fejde
mellem bønder og kongemagt ell. adel. (jf.Bøn-
derkrig^. Den sachsiske Bondekrig.jBiicA.I.
471. Schack.248. JVJens.FD.84. -knba,
en. (dagl. ; spøg.) om daarlige cigarer. Dania.
III.79. -knltnr, en. Olufs.NyOec.1.37.
den klassiske Bondekultur, der strækker éo
sig fra Molbohistorierne til Bjørnson.JF
Jens.HE.132. CP -kvinde, en. flt. -r ell.

bønderkvinder. MO. Schand.O.n.299. et saa
stilfærdigt og undseligt Folkefærd som jyd-
ske BøiideTkvindeT.Feilb.BL.304. -kvwg,
et. 1) (nu næppe br.) kvæg, der opdrættes

af bønder. MO. 2) [-|kvai] skældsord for
bonde, saadant et Bondekvæg som Du faar
aldrig en fin Kiøbstedpige.Sch.and.F.524.
CP -kær, adj. (nu 1. br.) som er afholdt

af bønderne ell. som har venlige følelser for
bønderne. *de prise

| Eenstemmige den
bondekiære Konge.Ew.1.140. MO. -koter,
en. 1) simpel landsbyhund. Sauch.I.173. e. br.

2) skældsord for bonde. Schand.TJM.153.
-land, et. 1) land, som helt ell. mest bebos

af bønder, det skikkelige Bondeland Dan-
maxk.Schand.BS.162. 2) (især kbh., mest
foragt.) landet uden for byerne. Bag os ser
vi Mile af Bonde\and.Pol.yt.l903. \\ oftest i

best. f. Brandes.X.98. KLars.TJR.106. Langt
ude paa Bondelandet.C£t«.£)F.89. Det er
betegnende, at man næsten intet hører
fra Bondelandet om Taknemmelighed og
Glæde over de store B,eformeT.HBegtr.DF.
1.34.

t bondelig, adj. (ænyd. d. s.; oldn.

biiandligr) som hører til ell. er ejendommelig
for bønder. Andre (grunde til bondens re-

formuvilje) ere reen bondelige (sit venia
\erho).Olufs.NyOec.r.l63.
Bonde-lire, en. (foræld.) strengeinstru-

ment, hvor tonen frembringes ved en skive,

der drejes ved et haandtag, medens venstre

haand spillerpaa strengene v. hj. af tangenter;
lire. Musikkat.85. Lirekassen . . har fuld-
stændig fortrængt den gamle Bondelire.
Sal.Xl.877. -Inmsk, adj. (dagl.) Rud
Lange.Drømme.(1910).118. -læs, et. flt. d.s.

ell. bønderlæs (MO.). læs, som køres paa en
bondevogn. VSO. MO. Feilb. spec. (fagl.)

om et mindre læs i modsætn. til det større

vognmandslæs: Et Vognmandslæs . . er 5 a
600 Sten; et Bondelæs 350 a 400 Sten.
SJørgensen. Lommebog f. Murere. (1886). 7.

-lonimel, en. Moth.B303. Schand.SB.107.
Drachm.SS.14. -maal, et.(l.br.)almuesmaal;

dialekt. vAph.(1764). Blich.IL2?9. saa langt
det danske Bondemaal r3Rkker.Hørup.lJ238.
-mand, en. flt. (1. br.): -mænd ell. bøn-
dermænd ( Wied.S.195. JVJens.HF.50). (oldn.

biiandmaQr, æda. (flt.) bondæmæn, bofaste

mænd \\ ordet har en mere dagl. (ofte ned-
ladende) klarig end Bonde) d. s. s. Bonde 1.8.

Reenb.1.43. Thaar.HG.14. *Lad i Dorskhed
Bondemanden |

Tærske Kornet paa sin

Lo.0ehl.XIV.59. saadant et Bondehuus
var der ude paa Landet, og i det boede
et Par Folk, Bondemand og Bondekone.
E.CAnd.Vn.161. Kierk.VUI.26L *Jeg er
en simpel Bondemand.3fflans.iS.76. *0g
ville I nu vide, og ville I forstaa, |

hvor-
ledes den Bondemand sin Ager monne saa.

SangB.35. Hjortø.GTJ.32.\\ frem, bonde-
mand, frem (bøndernes løsen i slaget ved

Stiklestad, jf. Grundtv.Snori-e.II.338; ofte

anv. som slagord). *han angst for sammen,
den gang det lød:

|
frem, bondemand,

freml Hostr.SD.I.305. -mærke, et. (nu
næppe br.) kendetegn, hvorefter bønder slutter

sig til, hvordan vejret vil blive. Begtr.Sjæll.

1.83. MO. -mebel, et. (især i flt.). De
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gamle, brogede, malede Bondemøbler,
IIJemmet.l913.868.sj).l. f -nellike, en. ^
khnte, Agrostemma Githago L. Moth.B303.
VSO. O -novelle, en. novelle, der skil-

drer bønder og bondeliv. Brandes. III. 368.
X1I.211. Bjørnsons bondenoveller I -pige,
en. flt. bønderpiger ell. (1. br.) bondepiger
(Tops.II.553). 1) i egl. bet. Holb.Vgs.I.é.
FAHeib.Sk.III.357. JVJcns.HH.133.

\\
(bil-

ledl.) *Længe nok har jeg (o: det danske i'o

sprog i Sø7ide.rjylland) Bondepige været.
Gamle og nye Sange saml. afK Karstensen.
(1851).2l2. 2) tilsløret bondepige ell.

bondepige med slør, (kog.) revet rtig-

brød bagt m. smør og sukker og dækket af
syltetøj og flødeskum. Const.Kogeb.227. Hjortø.
OS.63. -plagier, en. jyerson, der plager
»ine undergivne bønder, især tidligere om
herremænd og deres folk. til bonde plager
er ingen bedre end en bonde sé[LM.oth.B 20

303. (ridderen) skal være en stiv og haard-
hjertetBondeplager.7»5'.JSilf.7.6i. i^'Hamw.
Adel.lll.72. -praktika, en. (nu næppe
br.: -praktik. il7o/A.B505. Meyer.783).(foræld.)
regler for landbruget ni. h. t. de forsk, aars-

tider, forudsigelse af vejrliget osv.; ogs.: bog,

der indeholder saadanne regler. Bonde-Prac-
tica ellerVeyrbog. (bogtitel.1708). (de danske
maanednavne har) ingen autoritet, uden i

Bonde-Practica. (?ram.jBreve.88. Thiele.III. 30

10. Sal.III.337. -rose, en. ^ 1) (nu kun
dial.) stokrose, Althæa rosea L. JTusch.lS.
OeconH.(1784).11.268. VSO. MO. 2) pæon,
Fæonia officinalis L. Oehl.L.II.157. (jeg)

blev saa rød som en Bonderose.5er9s.PP.
213. *Loen vi pynte med Blomster ogBlade,

|

vi har Georginer og Bonderoser nok.San^'
B.43. Bogan.II.44.

||
(overf.) om stærk rødme.

med Bonderoser paa Kinderne og klare
.. Øine.Pont.FL.171. -sag, en. spec.: {ænyd. 40

d. s.; jf. ænyd. bonde, sagsøger; jur., foræld)
forbrydelse mod en privatperson; ogs. om
(sagsøgerens krav paa) bøde for en saadan
forbrydelse. DL.3—13—17. VSO. MO.
t -sennep, en. 2( 1) pengeurt, Thlaspi
arvense L. Moth.B304. 2) sort sennep, Sina-
pis nigra L. VSO. 3) Iberis L. HBønnelycke.
Overs, af Jager: Blomsterhaven. (1878). 136.
-skole, en. (nu 1. br.) almueskole paa lan-
det; landsbyskole. Madv.(MO.). Goldschm. 50

V.459. -skrædder, en. landsbyskrædder.
vAph.(1764). MO. Schand.UM.50. -skyld,
en. (jur., foræld.) værdien af en bondegaard
m. fradrag af herlighedens værdi; ogs. om
den afgift, som fæsteren svarede ejeren heraf:
landgilde. DL.l—18—1. JMandix.Haandb.
1.628. Baden.JurO.1.68. MO. -smer, et.

d. s. s. Bøndersmør. Saaby.'' -sna, adj.

Brandes.VI.101. VVed.BB.432. -spil, et.

^ d. s. s. Amagerspil. Dania.III.26. -spil-
lemand, en. vAph.(1764). Meisling.SK.
81. e. br. -sprog, et. flt. d. s. ell. f bøn-
dersprog (Gram.Breve.88). d. s. s. -maal.
Holb.Kh.784. den Jydske (dialekt) hår dette
tilfælles med bonde-sproget i Sælland.
Søysg.AG.118. *Dansken kaldtes Bonde-

60

sprog,
i
Kun Latinen var i Vælgten.

Grundtv.FS.VII.213. MO. -stand, en.

1) (nu 1. br.) den stilling at være bonde.
VSO. 2) bønderne som stand (jf. Bonde I.2).

IIolb.MTkr.229. Hvem tør agte Bonde-
standen ringe? NKBred.Luc. 63. Hrz.Lsp.
132. (han) lejede sig derfor ind hos en
Familie udenfor Bondestanden (0:

om proprietærer, møllere olgn.).JP.Iac.II.195.
Schand.TF.II.392. Hjortø.GU.30. -stil,
en. 1) (sj.) udtryksmaade , der bruges af
bønder. Schand.IF.135. 2) stilart, hvori
bondemøbler olgn. er udført. VortHj.IV2.
171. Møbler i gammel, dansk Bondestil.
IIjemmet.l912.846.sp.2. -stolt, adj. Heib.
Fros.X.20. -student, en. (efter Arne Gar-
borgs roman Bondestudentar. 1883) bonde-

født student (især : m. mangelfuld almendan-
nelse). Schand.SB.230. Brandes.III.464. den
foragtede og latterliggjorte Bondestudent.
Font.F.I.194. -stue, en. flt. -r ell. bønder-
stuer (JFriis.90). Fol.ynl909.5. jf. Bønder-
stue, -syning, en. (haandarb.) KvBl.^Va
1912.1.sp.l. tg -sæd, en. DFU.nr.40.23.
det, vi kalder gammel, dansk Bondesæd og
Folkeskik..Jfl/.'SjiM.G^P.5i. ofte i flt.: Jævne
'Bonå.esædeT.Bahb.(MO.). e. br. -son, en.

flt. -ner ell. bøndersønner (Schand.UM.
296). Holb.MTkr.233. Hauch.V.294. Feilb.

-tamp, en. flt. -e ell. (i bet. 1) bøndertampe.
1) skældsord for bonde. *Krovin, som med
Sjælekampe

|

jeg drak med nogle Bøn-
åertampe.Schand.SD.108. vantrevne Bon-
detarape.J"FJens.D.39. 2) 2( (fynsk) dun-
hammer, Typha L. JTusch.251. -tobak,
en. 1) tobak, der ryges af bønder; daarlig
tobak, en lummer Os af 01, Brændevin og
Bondetohak.Schand.TF.I.80.JVJens.D.lll.
2) ^ Nicotiana rustica L. JTusch.152. Sal.

XVII.508. -træl, en. (foræld.) vomed-
bonde. Moth.B305. VSO. MO. *Hærbud ud-
gaar. Bondetrællen

|
Slæbes op til God-

sets Ga.a.Td.Drachm.DM.146. -tos, en. flt.

-e ell. bøndertøse. Moth.BSOo. Zetlitz.(Rahb

.

LB.II.163). *JavistI en deilig Frøken!
|

En Bondetøs det vsLV.Winth.NBigtn.91. hin
friske Bondetøs, som nylig gik os forbi.

Drachm.T.47. -ven, en. 1) person, der

nærer forkærlighed for bondestanden og ar-

bejder for dens vel. "^Bondevennen Rewent-
\oyf.Ørst.IV.53. || overf. (man) malede Fol-
kelivsbilleder efter Virkeligheden; Kun-
sten blev for lang Tid en god Bondeven.
JLange.1.55. || spec. (foræld.) bondeven-
nerne, navn paa et polit. parti udgaaet fra
„Bondevennernes Selskab" (stiftet 5.majl846).
Goldschm.VII.481. Respekten for Lærdom
og Kundskab forsvinder . . men det kan
jo Bondevennerne glæde sig yed.Schand.
TF.1.41. 2) (sj.) ven, der tilhører bondestan-

den. JakKnu'.LS.37. CP -venlig, adA. 1)

som er venligshidet mod bondestanden. Bauch.
MfB.103. Fædrel."/d845.2.sp.l. Brandes.X.
388. 2) (til Bondeven i) som slutter sig til

bondevennernes parti, en bondevenlig Egn.
Schand. TF. 11.44. et bondevenligt Blad.
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Sørup.III.69. -vis, en, hm (sj.) i forb. paa
bondevis, som bønder gør; paa bondemaner.
vAph.(1764). Denne . . Hytte indrettede
han sig . . paa Boiiåevus.VThist.TV.II.367.
-vise, en, flt. -r ell. bønderviser (Bøgh.II.

64). Moth.B305. Schand.SB.211. -vogn,
en, flt. -e ell. bøndervogne (Holb.KB.IlT.5).
Stampe.1.394. ScJiand.F.343. O -vælde,
en, et. (1. br.) (skal) Bondevældens Tid

Svartskæg stander paa Bonedet blaa.Jwo.
VSt.84.

Benelse, en. (egl. vbs. til III, bone ; nu
1. br.) bonevoks (jf. Boning 2). Jeg mang-
ier Boneise til Stolene.icviw,
Bonet, se Bonnet.

t Bone-nrt, en. 2( d. s. s. I. Bone.
HesteL.(1703).B7r.
Boning;, en. 1) som vbs. til III. bone

staae tilbage for ,. Adelsvælden og for lo (1). Wagn.Tehi.549. Haandv.169. 2) stof til

Enevælden? KjøgeAvis.^U1876.1.sp.l. høj
adelen . . gyste ved tanken om et bonde-
væ\åe.Barfod.DH.I.387. VortLand.'ViWOS.
l.sp.2. -værk, et. 1) (nu næppe br.) d. s. s.

-arbejde 1. Moth.B305. MO. 2) f (bygn.)
om (beklædning af) murværk m. utilhugne
(kvader)sten olgn. ell. efterligning deraf; ru-

stika. Schytte.IB.III.318.IV.306. -vær-
ling, en. \ Emberiza rustica, Pall. Kjær-

at bone med; bonevoks (jf. Boneisej. Værkt.
71. VortHj.1111.131.
Bonit, en. [bo'niÆ] flt. -ter. {fra eng.

bonito; opr. sp.) ^ makrel art, Thynnus
pelamis L. vAph.Nath.1.424. BøvP.III.525.

II (jy-) støkker; pigmakrel; Caranx trach-

urus. Krøyer.1.264. Feilb.IV.58.
bonitere, v. [boni'te'ra] -ede. vbs. -ing.

(fra ty. bonitieren; afl. af Bonitet; især

bøll.344. Sal.III.337. -væsen, et. 1) 1 20 landbr.) bedømme og værdsætte jord
landvæsen. Pram. (Rahb.Min. Juli 1 785. 13).
Suhm.XVI.263. MO. 2) (1. br.) bondeagtigt

væsen. VSO. MO. -og, et, 1) (nu 1. br.) i

egl. bet. Moth.B305. VSO. 2) skældsord for
bonde(kvinde). Hostr.E.II.l.

bondsk, adj. [bon's^] (afl. af Bonde
1.2; især foragt.) bondeagtig; plump (om
sprog ell. optræden). vAph.(1759). „lidet

brugt," FiSO, hans Maaae at udtale La-

m. h. /. dens ydeevne. JBaden.FrO. Hoved-
gaarde, som . . havde 60 Tdr. Land boni-
teret JoTd.Torp.171. LandmB.I.103. Ha-
vebrL.^93. jf: Den almindelige Bonite-
ringsmethode har til Formaal ved et
Skøn at bestemme Jordbundens Sammen-
sætning og herigennem at danne sig en
Mening om dens Kulturværdi.La«(Zm£.J.
103. Bonitet, en. [boni'te'i] uden flt.

tinen paa var saare honåsk.Brandes.X.115. 30 (fra ty. bonitåt, af lat. bonitas, godhed)
en rædsom bondsk Person.Schand.BS.342
Pont.LP.VIII.16. og bondsk sludrede han,
værre end de gamle Tørvebønder.£Xars.
UB.86.

I. Bone, en. flt. -r. (jf. sv. dial. buner,
bunrot, (grå)bona, no. dial. graabonde;
maaske besl. m. Bynke; jf. ogs. Bingelurt
cg Bækbung; nu kun dial^ S( graa bynke,
Artemisia vulg. L. Moth.B306. JTusch.27.
286. Feilb.

II. Bone, en. [ibo-na] flt. -r. (afl. aflll.
bone) \)^stiv børste ell. kost til at bone
mi.!) med. Moth.B306. VSO. 2) (især

landbr.) kortskaftet, fast og tæt kost til

rensning af mælkekar olgn. (jf. III.

bone 2, Bøttebone(r);. MøllH.1.248.
III. bone, V. ['bo*n9] -ede. vbs. -else (s.

d.) ell. -ing (s. d.). (ænyd. d. s.; fra mnt. bo-

1) (nu næppe br.) god beskaffenhed hos
en ting. *Her holdes Vare fal . . | Med
Bonitet i Kram, med Billighed i Priis.

Stub.124. 2) (fagl.) en genstands (især: en
vares ell. et jordstykkes) bedre ell. ringere

beskaffenhed og værdi. vAph.(1759). Sti-

velse-Sukkerets Bonitet er vel langt rin-

gere end Rørsukkerets.OiM/s.A^«/Oec.I.i09,
Kjoletøi . . kan være af daarlig Bonitet.

40 El.CAnd.Il.175. Bagger.I.150. denne jord
er af god bonitet

|| (overf.) Deres Mo-
ralitet er virkelig af en meget slet Boni-
tet. Overs/«.I.^5i. en Verden . . lettere, mere
ætherisk, af en anden Bonitet end den
yiike\ige.Kierk.I.278. Tops.III.234.
Q Bonmot, et. [bcoi],<mo] flt. -s (udtale

som ent). (fra fr. bon mot, egl.: godt ord;

nu 1. br.) træffende, vittig bemærkning ell. ind-

uen, blanTie, polere, holl. boeneh, oeng. bo- fald; vittighed; morsomhed. Ha, ha, ha,
nian) 1) gøre træ blankt ved at bestryge 50 det kalder jeg et Bon mot.Holb.Vgs.II.4

iTce,

det m. voks og gnide det. Eiv.IV.96. *Eege
skabet . . |

Havde hun . . bonet med Vox,
saa det gVinåsQå\Pram.(Riber.II.34). et
Ansigt, der seer ud som det var bonet,
PAHeib.Sk.II.107. *En Væverstol af bonet
Tiæ.0ehl.RL.19. Meublerne bleve bonede.
Gulvet vasket.IICAnd.V.209. Kobbertøiet
(i køkkenet) skinner, Bordet er som bo-
net8mst.VlII.39. Haandv.168. ofte om (par-

Hvor fade ere ikke alle de Bonmots, som
vore Vittighedskræmmere . . lade høre.
Tode.V.31. Bagges.I.120. de gode Ham-
burgere, som stikke Hovederne sammen,
fire og fire, for at forstaae et bon-mot.
CBemh.VL73. De sorgløse Parisere lavede
bons-mots over Sygdommen.-Ber^s.PP,40.
fortælle Anekdoter, krigeriske og erotiske,

Bonmots paa fremmede Sprog. Brandes.
ket)gulv: Chievitz.FG.114. det bonede Par- 60 XF.^i?. NatTid.^Vil920.Aft.3.sp.6. jf
ketgulv.Schand.IF.152. Gnudtzm.Husb.103
II

ssgr. Bone-klud, -kost, -voks ofl. 2) (jy.)
rense mælkespande olgn. v. hj. af en stiv

børste (jf II. Bone 2). Feilb.

\ Boned, et. (vistnok misforstaaelse af
II, Bonnet,^/", DgF.Ill.310) skibsdæk. *Ulf

Poeter, Komøedieskriver og Bonmoti-
ster.Tode.V.6.

I. Bonne, en, ['bona] flt. -r. (fra fr.

bonne, fem. af bon, jf. Bonbon, Bonus)
barnepige; især: barnefrøken (i fornemt
hus), der taler fremmed(e) sprog. JBaden
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FrO. (der boede) Baronessen med Børnene,
Bonne og T\enestefo\k.Goldschm.VI.28?.
Schand.IF.106. Nans.JD.263.

II. t Bonne, et. {no., jf. no. dial. bun-
de(l), oldn. bundin, egl. part. af binde, jf.
Bundt) neg. *nu begriber jeg at Oles Ager
I
Staaer altid tyk, at tungt hans Bonne

er.Zetlitz.NH.25.

I. Bon(n)et, en, [beo-, bo'næd ell. (i

bet. 2) -'næ] flt. -ter. Qlda. bonet; fra fr.

bonnet) 1) (foræld.) flad hovedbeklædning
(der tidligere især brugtes af præster); ba-
ret. *Apollo tog til sin Bonet, | Med maje-
stetisk Mime.Reenb.II.116. *paa Gylden-
dugs-Bonet

I
Rask den røde Fjærbusk

ni&eT.Ing.VSt.lll. jf: Personer i sorte

lange Kapper med fiirkantede Hatte paa,
omtrent som vore Præstebonnetter.
FrSneed.1.474. |l om hovedbedækning for
kvinder. TroelsLJV.91. 2) ^ en paa bryst-
værnet anbragt forhøjning (af jord,

sandsække olgn.), der skiller skydeskaarene

fra hverandre. SaUIII.659.
II. Bon(n)et, et. [beo-, bo'næd] p. -ter.

{glda. boned; fra Jioll. eng. bonnet, af fr.

bonnette; ^I,) 1) (foræld.) sejldugsstykke,

der føjes til underliget af et sejl for at gøre

dette længere. Oldfædrenes Skibsseil vare
indrettede med eet eller flere Bonetter
neden til, som kunde borttages, eftersom
Kulingen tiltog. VSO. Funch.MarO.II.15.
Sal.IX.94. 2) (nu næppe br.) stykke træ,

hvormed man forlængede ladesliskerne uden-
bords, naar de under losningen blev for korte.

Funch.MarO.II15. 3) stykke, der føjes til

det nederste af en falderebslejder. OrdbS.
Bons, en. se Buns.
O Bonsens, en. [bmix'san] (fra fr.

bon sens, ^od fornuft, sund sans) alminde-
lig (naturlig), god menneskeforstand; sund
fornuft. Holb.JJBet.a3i'. Hvor Holberg vil

drage Grændserne for sin Tilslutning (til

den kritiske filosofi), er det langt hyppi-
gere hans „sunde Fornuft", en medfødt
og videre udviklet bon sens, der leder
ham, end nogen konsekvent forfulgt Tanke-
gaJxg.PHans.II.98. den Klarhed og „bon
sens", der er betegnende for Franskmæn-
dene. £J?oim./S't/w paa Kongemagt.(1883).28.
Jeg (o: en medicinsk student) var meget
lykkelig ved min nye Værdighed (som
Iconstitueret kandidat) og klarede Skjærene
med nogen Hjælp fra de husvante Candi-
dater og min Smule Bonsens.NicHolm.GA.
139. Der er et praktisk Livsinstinkt i

(franskmanden), en Evne tU at skønne rig-

tigt, en uvilkaarlig Takt, en „bon sens".

VVed.(InternationalSamling.(1919).8).
Bonton, en. [bmnitcon] (fra fr. bon

ton, god tone; nu 1. br.) om (evne til at op-
træde i overensstemmelse m.) hvad der er

skik og brug i den finere verden; god tone;
levemaade. JBaden.FrO. det hører vel
med til bon-ton, at man skal begynde
Klammeri, naar man har '[JvQt.CBernh.Yl.
196. en Dame af bon-ton.sms<.^59. Det

er . . en ganske net Mand, men han har
ingen god Bonton, han er noget ryde.
Hostr.Int.l2. Bergs.PP.133. NicHolm.GA.32.
Bonns, en. ['bo'nus] flt. (dagl.) d. s.

(af lat. bonus, god; egl.: godtgørelse) ekstra-
ordinær udbetaling til interessenterne af
(dele af) en virksomheds (især: et forsikrings-
selskabs) overskud. Lassen.SO.483. JVJens.
1M.77. jf: *(jeg) har været Men'skeæder

10 m. m., paa Markedspladsen.
| Det gav Bo-

nus (o: pengeindtægt), forstaar I>e.JohsDam.
H.23.

I)
<^ om ekstra pointsantal, der fx. %

bridge i visse tilfælde tildeles spilleren. SaU
IV.2.
BonviTant, en, [bmii^vi'vaix] flt. -s

(udtale som ent.) ell. -'er [-'vai^'ar] (fra fr.

bon vivant, egl.: som lever godt; nu 1. or.)

levemand. *en bon vivant nu er
| Paa

højest Mode h\evet.Falst.32. Træerne,
20 hvis Løv allerede er tyndet som Haaret
paa en Bonvivants lsse.Esm.I.61. \\ om rolle-

fag: Stage, Datidens Bonvivant og elegante
Elsker. EBrand. DanskSkuespilkunst. (1880).
64. VilhAnd.K.I.213.
Bo-penge, pi. [1.2] (glda. bopeninge;

jur., nu næppe br.) rede penge, som findes i

et bo. da skal først . . al den bortskyl-
dige Gield . . af fællis Boe betalis, først

af Boepenge og rørendis Gods.DL.5

—

2—
30 14. CP -plads, en. [1.1] sted, der anvendes

til bolig, adskillige af disse Dyr fra Dy-
bet . . tiener til Boplads for talrige andre
'Dyr.Feaders.H.41. \\ spec. (især arkæol.):

sted, hvor der er ell. tidligere har været men-
neskelige boliger. Vedel.Arkæol.9. SophMiill.

V0.8. Potteskaar fra Køkkenmøddinger
og andre Bopla.dser.Frem.DN.257. Stam-
mens forhenværende Bopladser.JFJens.
Br.ll. Der staar paa Udsigtsfiældet over

Aa Bopladsen (o: i Grønland) to Mddnå.AaIbs.
F.103. -pæl, en. fit. -c. (ænyd. d. s. (Pal-
ladius.Tuende tractater.(1556).Él «. GDLove.
IV.332), jf SV. (flt.) bopålar og mnt. bin-

nen sinen veer palen, ty. in seinen vier
pfåhlen, inden for ens enemærker, egl. inden

for de fire hiømepæle i hegnet om en gaard;
maaske omdannet af æda. brofial, bolig, egl.

:

fjæl lagt fra vejen ind til gaarden, j/".Brofjæl
og TJnivBl.1.30) 1) (nu især jur. og emb.) fast

50 opholdssted; bolig, da skal Stævningsmæn-
dene læse, og forkynde Stævningen for

hans BoepæLJDi.i—4—58. Holb.Paars.277.
du lader mig vide, at du haver fæstet

Boepæl udi Holsten.sa.JEjp.JJI.444. *Sin
Hosbonds Boepæl strax han spurgde om.
Wess.96. disse Udvandringer, som . . Lyst
til at finde bedre Boepæle . . hidtil havde
foraaisaget.Mall.SgH.669. Bopæl overlodes
hende paa Fædrenehorgen.Blich.(1846 ).IV.

60 262. I Stedet for en Hytte ønsker jeg en
elegant Bopæl, store Yærelser.PalM.1.277.
Det kan hænde, at Citandi Opholdssted
vides, men ikke hans Bojpæl.Nellem.Pro-
ces.46. (jeg) henvendte . . mig straks paa
den omtalte Mands BojpæLCLanggaard.
FangneFugle.(1904).135.

\\
(nu næppe br.)
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overf. . det Hierte, som jeg holt for Dydens
sande Boepdsl.Biehl.Haarkl.l?. stnst.71.

||

m. overgang til bet. 2. Stampe.lV.9. Di-
rektoriets frie Bopæl kan altsaa ikke kom-
me i Beiegmng.PAI£eib.US.537. 2) f op-
hold Qf. Bolig 2). den langvarige Boe-
?æl, (jøderne) havde (i Ægypten).Holb.JH.
.259.

I. Bor, et. [boV] hov.Høysg.AG.40. (f
Bore. smst.). flt.d.8.ell.(nuisærdial.)-tr(Ghits

Muths.(1802).64. MilTeknO.31. jf. Feilb.)

ell. t -e (OeconT.V.ll). {ænyd. bore, sv.

borr, eng. bore(r), ty. bohr(er)
; jf- 1- Bore)

redskab, der ved at drejes rundt frem-
bringer et hul (i træ, metal osv.), dels om
selve borstaalet, dels om værktøj, som det er

spændt fast i. VSO. Ing.YÉt.233. (han)
hørte tydelig Borets gnavende hyå.Bergs.
FM.140. *(de), der med dristige Bor

|
sø-

fer nye Kilder dybt i den moderlige Jord.
chand.SD.146. Wagn.Tekn.240.
II. Bor, et. [bo-V] fit. d. s. (glda. bor(e)

;

se I. Bore) hul; fordybning. Feilb.I.164

(u. bår^
II

i rigsspr. i reglen kun som sidste

led i ssgr. Gadbor og Næsebor, jf. dog:
Næsens rene Ryglinje blødt vigende mod
de ædeltformede BoT.LBruun.LT.238.

III. Bor, et. [bo-V] uden flt. {jf. ty. bor,
/V. bore; dannet a/" Boraks; fcew.) grund-
stof hørende til metalloiderne. VareL?lll.
Christ.Kemi.102.

Borage, en. (\ Boragen. JTusch.38).
{æda. borake (Harp.Kr.150); jf. I. Boras;
nu næppe br.) 3( hjulkrone, Borrago of-
ficinalis L. S&B.
Boraks, et. ['bo'rags] CtBor(r)as. Moth.

B320. Høysg.AG.37). uden flt. {fra mlat.

fr. borax, opr. arab. navn for soda) 1)

(kem.)borsurt natron. vAph.(1764). Ra/f.
(1784).600. *Arenens Sand, der nylig dam-
ped af Blodet,

|
Bliver med Borax be-

strøet (o: for at rense det for blodet).Holst.

IL152. Christ.Kemi.119. Værkt.47. 2)
boraks og storaks, T navn paa en slags

røgelse (der indeholder storaks, men intet har
m. boraks (1) at gøre). Sal.lII.361.

Bo-ran, et. [1.1] (jur., foræld.) den hand-
ling voldeligt at tage noget fra anden mands
hus. Ganger mand i anden Mands Gaard,
og tager der bort af hans Fæ . . eller no-
gen andre Koster, da bøde hånd for Boe-
Tan.DL.6—15—3 (efterJyLov.2.45). Trætter
om Jord og Boran overlodes det til Hus-
karlestevnet at af^iøveJ^GFRæder.Dan-
mark under SvendEstridsen.(1871).284.

I. t Boras, en. {ænyd. d. s.; fra fr.

bourrache
; jf. ty. borretsch) 2( d. s. s. Bo-

rage. Moth.B320. Boras-nrt, en. Sf

d. s. CGBafn.Flora.il.48. Bentzien.Kjøkken-

'

haven.(1858).123. Skoleprogr.Herlufsholm.
1897.65.

II
(med.) bladene af denne plante,

der anvendes som beroligende middel. Vare
L.H12.

II. Boras, et. se Boraks.
Borat, siibst. se Barat.
Borborelle, en. se Boborelle.

I. Bord, et. [bo-V] Høysg.AG.21. flt. -e

ell. d. s. (i bet. 1, jf. 8) ell. (sj.) -er (Høm.
Moral.II.41. CHans.S.151). gi. dat. ent. borde
bevaret i flere udtr. efter præp., se 3.2 og 8.

{æda. borth, oldn. bor9, eng. board, holl.

Dord, bræt, boord, skibsside, ^y. bord, skibs-

side, bort, bræt, jf. got. fotubaurd, fodbræt

;

af to helt forskellige germ. stammer m. bet.

henholdsvis „bræt" (se Brætj og „kant" (se

10 Bart, Bred, Brod ofl.); jf. I. Bort, borde,
indbyrdes)
A.
1) bræt; fjæl; planke. I.i) (fagl.,

efter no.) om brædder i alm. *Saa længe
Norge haver Boer,

| Og Jydland sælger
Stude.JFriis.174. en Saugbruger havde
skaaret Bord 2 å 8 Tommer tykke, uden
at reducere dem til det ordinaire Maal,
nemlig V/tTomjiie.Stampe.II.739. FrSneed.

ia 1.553. PEMulU512. VareL.^113. jf.Esp.
33. 1.2) J, udvendig beklædningsplanke paa
et fartøj (jf. Baadebordj. *en vindtør
Jolle

I

Med sprukket Bord og Bræt.Winth.
HF.141. Drachm.LK.86. 8a.PV.38. Schel-

ler.MarO.
B.
2) om det stykke bohave, hvis væsentligste

del er en vandret plade. Jesus . . omstødte
Vexelerernes Borde og Duekræmmernes

30 Stole.Matth.21.12. Her maa have været
Fremmede, her staar Glas paa Bordet.
Holb.Bars.IV.8. denne Tiids mange smaa
Borde, Stole og Ka.napeer.EPont.Men.III.
545. *„Naar han ser til Stokken bare,

|

Løber jeg i Hast min Vej."
|
„Du kan

løbe rundt om Bordet, |
Hvis det skulde

gaa saa galfPMøll.1.110. Han havde .

.

løftet en Bog fra Bordet og slog den med
Kraft ned mod Flaåen.Pont.HK.58. Den

*3 bare Jord er Gulv (o : i en hytte), et Bræt
under Vinduet er BoTå.Skjoldb.A.18. || en
fiin Skrædder . . der havde ti Svende paa
Bordet fa; i arbejde).HCAnd.VIIL258.

\\

(lægge) pengene paa bordet, om kon-
tant betating. først atten Skilling her paa
Bordet, før faaer De det ikke.Winth.VlII.
24. overf. om aaben, ærlig optræden: gøre
sig interessant ved at drapere sig med
elskværdige . . Ufuldkommenheder og

50 bagved disse lade ane indre Rigdomme i

Stedet for ærligt at lægge Pengene paa
Bordet. VilhAnd.(NatTid.^''1^1915.Aft). 1æ g-
ge kortene paa bordet, d.s., se Kort.

Il
banke (3 gange) i ell. under bordet,

se n. banke 1.2. || slaa i bordet, som
tegn paa vrede, ophidselse; ogs.: skænde;
„tordne". *Naar Papa i Bordet slaaer,

|

Og naar Faster skiænderJacobLSkr.222.
jeg skal ordentlig slaa i bordet for ham

[

(ajf: *Nu har vi ingen Tordenskjold der
staaer ved Roret, | Og som for Fjenderne
kan trumfe rask i Bofet.Rantzau.D.Nr.l6.

I
springe paa (ell. over^ ell. spille paa

Dorde og oænke olgn., (nu 1. br.) vise

højrøstet lystighed; tumle sig. udi Skolen
. . er hun nok stille, men naar hun er

Rentrykt »/g 1920 63
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hiemme, springer hun baade over Borde
og Benkke.Holb.Vgs.(1731).II.6. sa.Bars.

(1731).IV.3. ordspr.: naar katten er ude,
spiller musene paa bordet

j
(jf.Mau.4559).

jf.: Mens (han) var borte . . havde Ryg-
terne Lejlighed til at spille paa Borde og
BæTike.Skovrøy.Fort.l4. || bordet fanger
(i jy. ogs.: bordet binder^, ved kortspil: et

udspillet kort, der ligger paa bordet, maa
ikke tages op og erstattes m. et andet. Mau.
947. Spillebog.(1900).14. overf. om hvad
der ikke kan gøres om, er uigenkaldeligt:

IIørup.II.302. Tidligere hed det i vor
Retspleje: Bordet fanger; Tilstaaelsen fæl-

dede !Lhsohxt.Pol.^/al907.3. || tre nye lov-

forslag laa paa tingets bord (paa ting-

mændenes bord, o : skulde behandles af tinget)

i
Forslaget naaede aldrig frem til Rigsda-

gens BoTd.FortNut.11.206. \\ detgrønne
bord, se grøn.

3) om bordet m. h. t. dets anvendelse ved

maaltider olgn.; spisebord. 3.1) I skulle

æde og drikke ved mit BoTd.Luc.23.30.
de Smuler, som faldt af den Riges Bord.
smst.16.21. at blive sat ved det store Bord
i Bry\lvLpper.nolb.HAmb.I.3. *Da ved de
brede Borde

|
De Kæmper rundt nu sad.

Oehl.NG.56. Han staar sulten foran et

Bord, hvor Andre glade holde Maaltid.
Goldschm.1.322. Hørkræmmeren er en
Ynder af Bordets Glæ åer. Tops.I.137.
Gjel.M.93. opvarte sin Dame med alt,

hvad Bordet torraaB.eåe.JakKnu.A.174.
maden er paa bordet (o: der er serveret)

\

gæsterne tog plads ved det vel besatte
bord

i jf. bet. 5: man talte derom ved
bordet

j
(billedl.:) mange Ægteskaber, i

hvilke Manden faaer disse sin Kones bort-
satte (o : bortødslede) Midler iblant de dag-
lige Retter paa Bordet (o: daglig maa høre

bebrejdelser derfor, faar det „serveret").Ruge.
FT.330.

II
(i mere højtid, spr.) alteret;

alterbordet; især i forb. som herrens
bord olgn.; ogs. om nadveren (jf. 5). Mal.
1.7. *End Kaii og Disk paa Bordet staar

|

Til Minde om hin Time.SalmHj.192.4. *0
Siel! hvor blev de gode Ord,

|
Som Jesus

fik,
I
Den Tiid du gik | Nu sidst til Her-

rens Bord.5rors.i46'. vj hørte Prædiken
og gick til Guds Borå.Æreboe.123. 'hu-
svale

I

En Syg med Lædskedrik fra Her-
rens Bord.Boye.PS.IV.131. Eatek.§114. ba-
det og bordet, daab og nadver, se I.

Bad 1. jf. gøre rent bord ndf.: (vi) høre
saa tidt (at) vi jo aldrig (burde) tillade

noget vantro Menneske at komme til Al-
ters, men holde rent Bord.VBeck.LE.I.
396.

II
dække bord, før maaltidet forsyne

bordet m. dug, service (og tildels m. mad og
drikke), tage af bordet, om den modsatte
handling efter maaltidet (vAph.(1764)). Man
dækker Bord . . man æder.Es.21.5. Ords.
9.2. hun saae lige ind i Stuen, hvor Bor-
det stod dækket med en skinnende hvid
Dug, med fiint Vorce\\a.\n.E:CAnd.VI.37.

jf.: For de fleste Land-, Ferskvands- og

Strandfugle er Bordet jo i hvert Fald
mindre rigt dækket om Vinteren end om
^ovameren.Frem.DN.430.

||
gøre rent

bord, spise ell. fjerne alt, hvad der er paa
bordet; ofte overf. om fuldstændig jilyndring,

ødelæggelse olgn. nolb.JDH.III.262. sa.Qvægs.
386. han giør . . reent Bord med alle

andre berømmelige Danske Skribenter, og
. . støder alle deres historiske Skrifter

10 hen i Forglemmelsens yderste Mørke.
Langebek.SA.42. giøre reent Bord overalt,

og svide Gaardene af.Grundtv.Snorre.II.319.
smst.III.287. Grev Gerhard havde saa-
ledes gjort reent Bord paa sit Skib, at

der tilsidst kun var et Par Fjender til-

hage.Ing.EM.III.222. Drengen, som nu
havde gjort rent Bord (o: havde spist alt,

hvad der var) . . lallede: „Mer, mer [^Blich.

11.74. En Bræksø krummer sig højt over
20 Rælingen; den kan giøre rent Bord, den I

smst.IV.527. TroelsL.X.104. I Forhøret .

.

havde hans Forklaringer været præget af

en begyndende Trang til at gøre rent
Bord.PoWlsl919.4.sp.5. \\ drikke en un-
der bordet, drikke sammen m. en, indtil

denne beruset falder under bordet, en Me-
dicus, der drak sig og sine gode Venner
under Bordei.Ew.VI.261. Drachm.lOOlN.
63.

II
sætte ell. faa foden (ell.henene)

30 under eget bord, faa selvstændig hus-

førelse, ofte d. s. s. at gifte sig. Mau.I.163.
*Fem Friere — tænk! Hun var ei seen

|

At faae under eget Bord sit Been.Winth.
11.179. han længtes efter at faa Foden
under eget Bord og have sig en Kvinde
der var alt for ham.AndNx.PE.I.199.

||

bord og seng, (jur.) i nogle udtr. til be-

tegnelse af det huslige og ægteskabelige sam-
liv ml. ægtefæller. De søge hverken Bord

40 eller Seng sammen.ySO. Separation . .

Adskillelse i Henseende til Bord og Seng
(separatio quoad mensam et thorum) stam-
mer fra den kanoniske 'Ret.Sal.XV.957.

3.2) i forsk, staaende forb. efter præp. (ofte

nærmende sig bet. 5). til bords. 1. kalae,
byde til bords olgn., om opfordring til

at tage plads ved bordet. At ringe , kalde
eller blæse til Bords.Høysg.S.139. Man
(ventede) paa, at der skulde blive kaldt

50 til Bords.JakEnu.LTJ.169. om indbydelse:

Jeg blef bedet til Bords hos T. i Gaar.
Gram.Breve.236. Han behandlede . . Skole-
lærere med . . Høflighed, og bad dem
efter Tour tilbords hos sig.CBernh.X.115.
2. gaa, sætte sig, sidde, være til

bords olgn. sidde tilbords med Abraham
og Isaak og 3akoh.Matth.8.11. naar du er

buden af nogen til Bryllup, da sæt dig
ikke øverst tiUiOTds.Luc.14.8. (han) blir

60 . . saa forbandet fornemme, at han neppe
vil sidde til Bords . . med en ærlig Karl
som jeg er.Holb.Masc.I.ll. værtinden bad
gæsterne gaa til bords

j
være 13 til bords

]

jf.: *I Jesu Navn gaa vi til Bord,
|
At

spise og drikke paa hans Ord.SalmHj. 78.1.

*jeg sætter mig til Bord.
|
— Men smager
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ei en Ret, men taler ei et Ord.Hei6.Poef.

1.165. 3. føre ell. tage til bords, led-

sage den, som^ man skal have til bords,
o: sidde ved siden af under maaltidet. Man
begyndte at tage tilhovås.Pont.LP.VI.27.
hr. N. N. havde fru P. P. til bords
4. (nu 1. hr.) have ell. være til bords,
have som ell. være gæst ved et maaltid. Det
heele Raad var her til Bords.jffoZ&.Panfe.

in.2. Der er Fremmede hos os til Bords.
8a.DR.I.2. Kong Sigurd skulde have Kei-
seren til Bords.Chundtv.Snorre.III.201. 5.

læse ell. bede til bords, bede bordbøn

før maaltidet. Høysg.S.206. Domenica læste
til Bords, og Benedetto velsignede Maden.
nCAnd.1.53. jf.: impertinente KJnægtl . .

om I mukker et eneste Ord, skal jeg valke
Jer saaledes, at I skal læse til Bords af

Angest.0lufs.GD.142. 6. f i andre forb. at

tiene til bords (1819: ved bordenej. J.^ G.
6.2(Chr.VI).

II
fra bords (foræld, poet. fra

borde. Grundtv.PS.I.134). i.(jf.til bords
2). Gaae eller komme fra Bords, o: fra

Bordet efter Msialtiid.Høysg.S.205. *Storax
staaer fra Bords fornøiet og toTæåt.Luxd.
(Rahb.LB.1.595). 2. (jf. til bords 3;. han
førte hende fra BoTas.Schand.VV.254. 3.

(jf. til bords 6). Da Maaltidet var tilende
og Capelianerne havde læst frabords. C
Bemh.III.303. Ing.VS.III.lSO. KSkytteJB.
402. Efter disse Ord bad han selv frabords
og gik så ind i sin Stae.Pont.(Tilsk.l910.

11.336).
II (foræld, og dial, jf. Feilb.I.106)

for borde, især: gaa for borde, varte op.

Moth.B308. Rahb.Skuesp.II.126.139. Den
skjønne Værtinde gaaer selv forborde.
Btich.NN.30. *0g vi Alle, smaa og store,

|

sattes til at gaa for Borde
|
i den samme

Herres Gaara.jKicfe.II.566. *(frygt for) at,

voldført, du (o: Danmark) i Trællekaar
|

skal gange for din Fjendes Borde.Ptou^.
11.12. PRMøll.SS.47. TroelsL.X.81. (de
maatte) staa for Borde oppe hos Herren
og besørge Opvartningen ved Familiens
Spisetider.smsf./JJ.83. tjene for Borde.
ApG.6.2(8katRørd.).

\\ (foræld, og dial., jf
Feilb.I.106) over bord(e) ell. bordet, ved
maaltidet; især ofte om samtaler, der føres
tinder maaltidet. de (talede) frantzøsk . .

iligemaade ved Forsamlinger og over
Boerde, da ieg maatte sidde iblant dem
som en dumme.Ære6oeJ^5. Wadsk.92.
Høysg.S.209. *0g blot i Snak ei overborde
I
Han (o: Luther i sine „Tischreden") yttred

sig saa ligefTem.Bagges.III.169. over Bor-
det udbragtes der Skaaler for . . Kongen.
Ing.VS.1.92. Overborde gik det . . lystigt

m.Blich.11.383. jf. Dan.11.27. f overf: i

fleres paahør; højlydt; offentlig. Cit.1706.
(ThoU.4n524.176). jf: *Det sagde først og
sidst

I
Min Fader over Bord, var dog ey

CeiWunst.Kolb.Paars.l3. |lom borde, (si.)

d. 8. *Der . . |
Sprudlede Viddet om Borde.

Recke.BB.5.
4) om det, hvormed spisebordet forsynes.

4.1) mad; maaltid. mon Gud kan berede

et Bord i Ørken? Ps. 78.19. lCor.10.21. Læff
din Mandoline og sørg for Bordet.PaZAf.
VIII.207.

II
især i font. m. adj. som god,

udmærket, slet olgn. (de) holde ikkun slet

Bord, og . . det er ingen Fordeel at være
deres KostgiengeT.IIolb.MTkr.422. Saa slet

som de VUdes Bord er, ligesaa slet er
hvad de åTikke.Kraft.VJF.201. *den store
Mand med lækkert Bord sig mæsker. C

10 Frim.AS.2. *Arrig slog Stærkodder Ryn-
ker paa Næsen,

(
Der han saae Ingels vel-

lystige BoTdi.Storm.SD.164. Kammerjunke-
rens Bord var fortræffeligt. Pt^inife.IX 9.

(hans) Svaghed . . Kjærlighed til et godt
Bord, havde udviklet sig til en betydelig
Haiåe.HFEw.JF.IL180. Pont.LP. VIII.177.

jf.: han (svigtede) de bedste Borde for at

gaa deThen.Tops.III.125. \\ koldt bord,
holde retter, paalæg olgn. jeg havde skaf-

20 fet pænt, koldt Bord, hvor der baade var
Rejer og røget LsLX.Schand.TF.II.383. først

det kolde Bord og saa den varme Ret.
Esm.III.282. FrkJ.Kogeb.81. 4.2) (sj.) for-
syning m. kost; underhold (jf Bordpen-
ge samt eng. boardj. af Bøndergaardene,
er til hans (o: præstens) Bord tillagte ere,

skal hånd opbære og nyde al Frugt og
Landgielde.!)!,.^—i^—i. Hans Bord ko-
ster ham en god Skilling om Aaret.FSO.

30 foruden at underholde Studentere i sit

Huus (gav Brochmand) frit Bord til adskil-
lige trængende Skoledisciple.ikfaK./S'^fi^.6^4.

Gylb.IX.45.

5) om selve spisningen, maaltidet (jf.

3.2J; især i forb. som før, under, efter
bordet. *lad saa dem efter Bord

|
For-

tælle deres Saga..0ehl.IIK148. (jeg) troer
før Bordet at kunne faae Dig alt desan-
gaaende fortalt. TFinf/i.FIII.8. Efter Bor-

40 det blev spadseret i lla.ven.IICAnd.II.305.
(jeg) blev . . ikke til BoTdet.sa.Breve.I.131.
Tops.III.55. Hun indbyder ham til at drikke
Kaffe, og de går ind sammen, sine Be-
regninger har han med for at vise hende
dem og forklare dem for hende under
BoTdet.Hebo.M.D.118. jf.: (han sad) med
begge Søstrene ved et Thebord, der var
trukket temmelig længe nd.Gjel.VG.274.

II (især i mere formelt sprog:) hæve bor-
det (opr. bet. 1, jf. hævej, slutte bor-
det, ende maaltidet. Bordet blev sluttet,

og Inspekteuren bød ¥B.Tve\.Drachm.T.206.
(han) spekulerede over, hvorfor det (ved

et middagsselskab) hastede med at hæve
BoTdet.CMøll.PF.275. *Da Thames har slut-

tet sit Bord med en Skraa, |
man ser ham

tU Arbejdet skride.Aafc/.ieS.5 7. ||
(holde)

aabent bord, se aaben 5.s. Holb.HP.II.9.

il
sluttet bord, maaltid, hvori kun en be-

60 stemt kreds af personer deltager (især mod
betaling, fx. i pensionater); ogs. om perso-

nerne, jf. 6. et stort Hotel, hvor de hafde
et sluttet Bord paa 24 Personer.Seidelin.
128. Nu have vi her i Kiøbenhavn . . en-
deel sluttede Borde og Spisequarterer,

som udmærke sig ved Spisernes gode Til-

se

:68*
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\a.vmng.Tode.V.13. (spise) ved et sluttet

Bord.smsfJ8. VSO. vi udgjorde et sluttet

bord
i

' 6) om de spisende personer; bordsel-
skab. *Et smitsom Smil, og hele Bordet
smileT.Zetlitz.Poes.1.85. At være et stort, li-

det Bord.JfO. Hele Bordet stirrede paa
rxiig.Drachm.JJB.111. || om det hold personer,

der samtidigt modtager nadveren. I Dag var
der kun eet Bord Communicantere.FSO.
e. br.

7) (overf. anv. af bet. 2; fagl.) om hvad
der i udseende ell. anvendelse minder om et

bord. Naar Skruen (i en baglademekanisme)
er trukken ud af Kanonen, hviler den paa
en saakaldet Konsol — et lille halvcylin-
drisk Bord, der passer til Skruens Om-
^^reås.Sal.XYI.185. Hannover.Tekn.130.

\\

(paa en mejemaskine) vandret plade af træ
ell. sejldug (jf. Borddug 2), hvorpaa komet
samles før aflægningen. LandmB.1.638 (jf.

Bindebord).
C.
8) J, ræling; ogs.: skibsside (egl. „kant",

..rand'', j/. II.Bord; smZ.inden-, udenbords^.
Robinson.I.ld. Dette Skib var . . temmelig
langt, og begge Borde laae høit over Van-
d.et.Hauch.V.13. *Selv lægger sig Wacht-
meister foran dens (o: et skibs) Bov,

|
en

Fjende for hvert af dens BoTd.Ploug.1.295.

II bord om bord, (med skibs)siderne mod
hinanden; side om side. VSO. fra bord til

bord, fra det ene skib til det andet. VSO.

II
nu næsten kun i visse faste forb. efter

præp. : f for borde, d. s. s. over bord. VSO.
\ fra borde ell. (sj.) fra bord (VSO.),
bort(e) fra skibet. Ingen maa føre Baa-
den . . fra Borde uden med Skipperens .

.

Yov\ov.DL.4—1—25. saa snart Skibet er
lagt uden Bommen . . maae (skibschefen)

ikke nogen Nat ligge fra 'Boxåe.SøkrigsA.
(1752).§156. *jeg sprang fraborde

|
For

strax at ende min Harm. Recke.LI>.103.
Mandskabet vilde gaa fra Borde.KMich.
HE.6.

II
i borde, i ell. ud imod skibssiden.

at ingen Ting er i Vejen, som kan hin-
dre (roret) fra at komme heelt i Borde.
SøkrigsA.(1752).§351. „Lad gaa Fok!" skreg
T. og stemmede med Foden Roret haardt
ned i Borde. Drachm.VT. 165. sa.EV.35.
Scheller.MarO. Midtskibs . . midt inde
paa Dækket, i Modsætning til „i Borde",
der betyder længst ude mod Skibssiden.
Sal.XII.783. Dronningens Salon paa Damp-
skibet er kun et lille Rum mellem Sove-
lukaferne i Borde. BerlTid.^11,1906. \\ in-

den borde, i ell. paa skibet. DL.4—2—22.
ingen Mand, som var der inden Borde,
undslap med 'Li\et.Hauch.V.17. (skibene)

havde Grev Geert indenborde, med mere
end hundrede 'Rytiere.CBernh.V.74. St
Bille.Gal.1.66. jf: en Anden, hvilken in-

den Skibets Borde blev bragt til Verden.
BotJie.(Bahb.LB.I.369). (overf:) Af min
hele Forfattervirksomhed fremgaar jo ty-
deligt, at jeg bestandig har villet bringe

Noget inden Borde herhjemme, som tid-

ligere ikke har været inden Borde. jBraw-
des.XIII.403. \\ mod borde. Ormen gabede
over Oksehovedet, og Krogen huggede
ind i Gummen; men da den fornam det,

veltede den sig saa, at begge Thors Kno-
ver smak mod Borde. Grundtv.Udv. 1. 321.
stille sig med Ansigtet (Front) mod Borde.
Scheller.MarO. \\ om bord. 1. i ell. paa ski-

10 bet; ind i ell. paa skibet. *(han) bød dem
alle ting i hast om Bord at hære.Holb.
Baars.243. at gaae, stige, ligge, eller være
om Bord.Høysg.S.291. *dersom du vil fi-

ske,
I

Saa gaaer jeg med ombord.OeW.
NG.104. *Da seiled et Skib fra Bergens
Fjord,

I

En kostelig ladet Snekke;
|
Thi

Ludvig Holberg var der omhord.Wilst.
D.I.64. da vi fandt et Skib, som skulde
gaa lige til Fønikien, gik vi om Bord

20 (1819: traadte vi derudij og aise]lede.Ap
0.21.2(1907). Da han nu stødte til os i

Assus, toge vi ham om Bord (1819: ind).

smst.20.14(1907). Wolfh.MarO.520. alt vel
om bord

j
(billedl. :) den Ladning Viisdom,

som hun har omhord.Scharling.N.86. gaa
om bord i (en ell. nogetj, (spøg.) give sig

i lag med. PoU'/a920.2.sp.5. 2. f d. s. s.

over bord. førend han med Skibet blev
fangen, havde han kastet alle sine Breve

30 om Bord.Holb.DE.II.469. 3. f Han gik
længe om Bord med hende, førend han
kunde erobre hendes Hierte.VSO.I.704.

(jf. om borde 2). 4. f lægge alle aarer
om bord(e), anstrenge sig af alle kræfter,

se II, Aare.
|| f om borde. 1. d. s. s. om

bord 1. Jeg loed . . føre mit tøy om borde.
JJuel.432. smst.41. jeg begav mig om Bor-
de paa et Skib, som laae laddetBobinson.
1.25. 2. (udefra) ind imod ell. paa skibssi-

i) den. Bliver noget Skib løst . . og driver
et andet Skib om Borde.DL.4—3—5. læg-
ge om borde med en ell. lægge en
om borde, om skib, der angriber et andet
skib. Mall.SgE.327. ogs. overf: trænge ind
paa. Moth.B310. gaa (være, ligge) om
borde med en, give sig i lag m. en for
at bevæge ham til noget; trænge ind paa en.

Moth.B310. Eøysg.S.290. de Geistlige gik
stærk om borde med Keyser Carl den

50 femte, for at overtale ham i denne Punct.
EPont.Men.III.75. Christjern (blev) ved at

gaae om Borde med hende saa længe, at

hun omsider betroede ham Drengen.
Grundtv.Saxo.III.122. sa.Snorre.II.75. han
(var) bestandig om Borde med mig, at

jeg skulde gjøre en Reise.EegermL.DFort.
28. 3. lægge alle aarer om bord(e),
anstrenge sig af alle kræfter, se II. Aare.
4. d. s. s. over bord. Sort.ES.Gl^. || over

60 bord (t borde), fra skibet ud i vandet. De
kastede Vaaben og Heste over Borde, for

at giøre Skibene lettere.Wand.Mindesm.1.
136. *Da styrted mangen Sømand fortum-
let overhord.Oehl.EE.125. Bagger.II.399.
jeg (blev) kaldt paa Dækket ved det af-

skyelige Raab: „En Mand overbord I" Ved
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at beslaae Fokken vare to Mand faldne
ned.StBille.Gal.L68. en Styrtesø skyllede

ham over Bord. Vor Ungdom. 1915. 233.

(overf.:) Fra Landjorden blev han kastet

over Bord, gik tilsøes paa en ussel Skude.
HCAnd. VII.43. De homeriske Vikinger
synes . . at have ladet en stor Del af Fæ-
drenes Visdom gå over 'Borå.JPJacobs.
Manes.I.20. at kaste alle betænkeligheder
over bord >

|| til borde, (ind ell. ud) mod lo

skibssiden. Der kom endeel Fartøier til-

borde med Frugt, Brød, Æg.StBille.Gal.
11.29. At sætte en Kanon tilborde (o: føre

den frem i skudstilling ).Wolfh.MarO. 286.
lægge til Borde (o: lægge paa siden af et

skU> med en baad).Scheller.MarO. Fartøj til

Borde ! smst.

II. Bord, en. se I. Bort.

Bord-, i ssgr. [iboT-] i de fleste tilfælde

til I. Bord 2 og især 3. -andagt, en. an- ia

dagt m. bordbøn før ell. efter maaltidet.

Sange for individuelle Situationer, saasom
for Søefarende, forReisende,Bordandagter.
Bahb.(NyerupRahb.III.254).'Upparat^et
telefonapparat til at staa paa et bord. Sal.

XVII.228. -ben, et. en af de stolper, der

bærer bordpladen. Schack.192. Haandv.157.
-blad, et. (nu mest fagl. og dial, jf. Feilb.)

bordplade. Moth.BSlO. (et) Bord-Blad, som
taaler godt at trumfes i med Kæmpe-Næ- 30

veT.Gi-undtv.Myth.143. Blich.IL113. Haand-
gem.150. || om den bevægelige plade paa et

maalebord. LandbO.III.474. -brik(ke),en.
(foræld.) træbrik(ke), der brtigtessom tallerken.

-brikke: Ing.KE.II.46. -bon, en. bøn, som
bedes før ell. efter maaltidet. VSO. Ing.PO.IL
194. „Skal vi saa takke for Mad?" sagde han
og bad derpaa en temmelig lang Bordbøn.
JakKnu.GP.39. -borste, en. børste til at

feje krummer olgn. af dugen. Haandgern.537. 40

-dame, en. dame, som en herre har til bords

(i
f -herre). Mine Herrer, vil De tage Bord-

dameT.Hostr.S.34sc. Schand.SF.27. -dans,
en. 1) (ved et bal) den første dans efter

bordet, RCAnd.IV.368. GoldschmJV.232.
Jeg dansede Borddans og 3die Vals med
henåe.Nans.KV.75. PaulPet.Dans.58.

\\
(sj.)

om den sidste dans før bordet. Levin. 2) (if.

Levin fra 1853) ejendommelig bevægelse, som
et bord kan bringes i, naar een ell. flere per- 50

soner støtter hænderne mod det, af spiritister

anset for at skyldes overnaturlige aarsager,

idet bordbenenes bankninger menes at kunne
give svar paa bestemte spørgsmaal. HCAnd.
VIII 279. nervøse Strømninger, der med-
deler sig fra den Ene til den Anden ved
Borddans. Gjei.i2. 75. Sal.III.364. -dug, en.

1) dug, som bredes over bordet ved maaltidet
{nu alm. blot: Dug), paa Bøndernes Borde
vare ingen Bordduge, men alleene Træ- 60

Tallerkener paa det blotte Bord. Holb.
Heltind.II.214. Borddugen var plettet af

Ynn.Hauch.VIL5LjfFeilb.IV.58. 2) (land-
br.) (paa mgemaskine, se I. Bord 7). Landm
B.1.640. -dsekning, en. 1) handlingen
at dække bord. FGiildb.AM.93. (det var)

Beate, som stod for Borddækningen den
Dag.KLars.SA.141. || om maaden, hvorpaa
et bord er dækket. En uskjøn Borddækning,
en slet Anretning stemme allerede ube-
hageligt.£rei6.Pros. VIIL489. VoHHj.IVl.3.
2) (sj.) bordservice, inde fra Restaurationen
hørte man Borddækningen Islirre.Nans.KV.
136.

I. Borde, en. se I. Bort.
II. borde, V. ['boCOrda, 'bo-ra] -ede. (glda.

bordhe
; fra mnt. borden; jf. I. Bord 8) ^

lægge til paa siden af et skib m. et

fartøj; ogs.: lade dettes besætning gaa om
bord i skibet; entre, (kaperen) var kien-
deUg, for hver den, som han vilde praie
eller borde.Oeconr.JF.88. *Ringe blev paa
Hav din Ros,

|
Om du (o : Bretlands viking)

fandt en Villemoes
|
Paa hvert Skib, du

hoTded.Grundtv.PS.1.263. Tredobbelt Fien-
demagt har bordet de yderste Snekker
paa begge Sider.Blich.NN.43. (de) havde
set en Baad . . borde en russisk Brig.
Bergs.BB.96. Drachm.PV.144. Venderne
bordede alt de danske S]^he.LBruun.A.I.
382.

III. borde, v. ['bo-ra] -ede. (af I. Bord
2; især dial., jf.Feilb.I.107) anbringe ved
bord(e). *I Gjæsterummet Rytterne sig
borde i en Kiog.Rich.II.314.
Bordel, et. [bcor'dær] flt. -ler. (fra fr.

bordel, egl. „ussel hytte" ; opr. germ., besl. m.
I. Bord 1) hus, hvor flere prostituerede
kvinder bor samlet; utugtshus; offent-
ligt hus. Eiv.IV.98. Senere har jeg været
offenUgt Fruentimmer i et 'Bordel.Schack.

249. (hun) slæbtes i Bordel, men bevarede
sin Renhed. VVed.BK.189. *Vi brændte vore
Templer. Vi byggede Bordeller, |

hvor der
var K\iikegr\xnde.LCNiels:ML.37. Det er
forbudt at holde BordehLovNr.54^^^*1901.§1.

II
(overf.) (Decamerone) er et meget smukt

aandeligt Bordel. Ing.LB. 11.141. || ssgr.:

Bordel-ejer, -vært (Bergstedt.A.194), -vært-

inde mfl.

Bord-ende, en. især om den ende af
bordet, hvor husbonden har sin plads, og som
regnes for den fornemste. Moth.B310. Man-
gen Mand er . . ikke lærd og fornuftig

uden ved sin egen Bord-ende.Holb.MTkr.
352. at beære anseelige Mænd ved at

sætte dem paa visse Stole og ved Bord-
Ender.8a.Æp.IF.456. han forefandt det sæd-
vanlige Aftenselskab . . under Præsidium
af Værten ved Bordenden.PAHeib.US.8.
(han) førte Bispen til Høisædet ved Bord-
enden.Jw5r.PO.JJ.i94. (han fortsætter sin tale)

vendt mod den fine Bordende.GyrLemche

.

K.88. ogsaa den nedre Bordende lader sig

høre.smst.89. (han) sætter sig paa Hersker-
pladsen for Bordenden.Wted.Da.l06.

I. t bordere, v. -ede. (ænyd. d. s.; jf.
SV. bordera, holl. bordeeren; af fr. broder,

se TfF.4B.V.57) brodere. VSO.
II. bordere, v. [bmride-'ra] -ede. vbs.

-ing (s. d.). (fra ty. bordiren, fr. border;
sj.) forsyne m. bort ell. søm. (Henriks
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kjole) er borderet med hvit Papiir.BbZfc.

Kandst.IV.l. (jf : randede La^uejer-saJiJ".

1.1). JBaden.FrO. Borderiné^ en. (egl.

vbs. til II. bordere; sj.; jf. Brodering 3)
indfatning; (ornamenteret) kant; bort. Extr
ReV^hl722.8. Sal.III.368. jf Moth.B313.
Bord-flade, en. (1. br.) d. s. s. -plade.

Moth.B310. Drachm.KK.108. VoHHj.lV2.41.
-flaj, en. 1) (1. br.) plade, der føjes til et

(spise)bord for at gøre det større. MO. 2) lo

om fløjene af et i hesteskoform dækket bord.

Drachm.T.UO. -fod, en. (1. br.) 1) bord-
ben. Moth.B311. VS0.I.452. over Gulvet,
hvor Bordfødder og Stoleben kaster lange
SkyggerJørg.LT.19. 2) foden paa et bord-
ben, (hendes fødder hvilede paa mine) som
jeg af den Aarsag og holdt saa stille, som
muligt, paa det at hun kunde troe, det
var Bordfødderne.^a^'^'es.J) r.Z.65. 3) om
liele underlaget, hvorpaa bordpladen hviler 20

(jf.
Feilb.I.107). Skabe paa Bordfod. For«

Hj.IV2.15. if: De fire tykke Ben med
drejede Kugler paa endte forneden i Bord-
foden, en Kasse, hvis øverste Side var et
Kvarter over GnWetAarbFrborg. 1918.38.
-frng^t, en. (gart.) finere frugt (til dessert

olgn.; mods. Madfrugtj. MO. HavebrU232.
-fylde, V. [1.8] ^ fylde(s) m. vand lige til

rælingen. At landsætte en Baad i Brænding
er forbunden med stor Fare, da den let i 30

de uregelmæssige Søer kan kastes paa
tværs og da bordfylde./SfaZ.IJ7.77'7. smst.

363. Scheller.MarO. -fælle, en. (1. br.)

person, som spiser sammen m. en anden ved
samme bord. (han) reiste sig for at klinke
med sine Bordfæller. yTAisir7.J.579. Tops.
III.108. den uhyggelige Bordfælle ved
Macbeths TaffeLjDracAm. TJB.109. vor kjære,
gamle Bordfælle, Baron T^.WSchom.Da
Voldene stod.(1905).229. -glas, et. glas til 40
at drikke af ved maaltidet. vAph.(1764). VSO.
jf.Feilb. -gæst, en. (1. br.) person, som
spiser ved en andens bord. PalM.VI.131.
en snaksom Bordgjæst. Kierk. XIII. 429.
Schand.UM.24?. -herre, en. herre, som
har en dame til bords (jf. -damej. Tops.II.
144. (damerne) iSdisxiQAe . . med deres Bord-
heTTer.CMøll.PF.421. -himmel, en. (for-
æld.) dække, som udspændtes over et spise-

bord. Moth.B311. HFEw.KT.1.34. TroelsL. 50

11.163. -hjnl, et. [1.7] bærehjulet uden
for bordet paa en mejemaskine. LandbO.III.
538. -hold, et. (oldn. borQhald; nul. br.)

1) d.s.s. I. Bord 4.2, Hans Bordhold koster
ham en god Deel om Aaret.FSO. MO.
2) (en embedsmands) bordpenge. Moth.B311.
VSO. jf HjælpeO.
Bording, en. ['bcorderi] flt. -er. (fra

(m)nt. bordink, bordinge; jf. Byrding;

P-)
i/ lægter, skulde Bordinger eller 60

ramme behøves, da ere samme for Be-
fragternes Regning. Kaarup.Handelsviden-
skab.(18641197.
Bord-kavaler, en. bordherre. Ing.EF.

VIII.159. Hvorfor vilde De da nødig have
mig til Deres Bordkavaler iMiddags ?ifos/r.

US.II.3. Wied.S.168. -klap, en. del af
bordpladen, som kan slaas op og ned. MO.
Feilb.I.10?.IV.58. -klokke, en. klokke til

at ringe med ved et spisebord, ell. klokke,
hvormed der ringes til bords. HCAnd.II.58.
Schand. SF. 91. nu lyder bordklokken!

\

I. t -klæde, et. borddug ell. bordtæppe.
DL.1—7—3. Holb.DH.II.336. IL -klæcle,
V. [I.l] (fagl, nu sj.) beklæde m. brædder.
En bordklædt Huusgavl. F/SO. MO. S&B.
-klædning, en. (fagl, nu sj.) vbs. til

n. bordklæde
|| konkr.: bræddebeklædning.

At forsyne en Væg med Bordklædning.
VSO. MO. Si&B. Jtniv, en. kniv, der
bruges ved maaltidet. VSO. Ing.VS.II.61.
(han) spiste Gemyse med sin Bordkniv.
Schand.VV.330. SjællBond.48. -konver-
sation, en. d. s. s. -samtale, en interessant
Bordconversation. Kierk. XIII.36. -kort,
et. kort, der lægges paa vinglas m. vedlcom-
mende gæsts navn (for at angive dennes
pladsved bordet). Krak.(l909).1080. -li.rans,
en. (foræld.) metalring (m. fødder), hvorpaa
varme gryder ell. fade anbragtes paa spise-

bordet. M'oth.B311. TroelsL.''V.182. -knrr,
en. kurv, hvori dækketøj osv. bæres til og
fra bordet. vAph.(1759). MO. -lampe, en.
lamx)e, der anbringes paa et bord. ing.KE.
11.11. GyrLemche.FS.24. -linned, et. om
duge og^ servietter. VSO. VortHj.lV2.78.
-lægning, en. [1.8] skibets ydre beklæd-
ning. OpfB.^11.464. -læsning, en. 1) (nu
1. br.) handlingen at læse til bords, holde bord-
bøn. Rahb.Til8k.1795.364. MO. 2) f bordbøn.
Overs.afHolbLevned.9. *En i sin Nød en lang
Bordlæsning hedeT.Zetlitz.Poes.71. || om, en
samling af bordbønner. Han er en voxen
Dreng, og kan ikke endnu sin Bordlæs-
ning, VSO. -leber, en. lang, smal lysedug,
der lægges som pynt over et bord ell. over
dugen paa et spisebord. Const.GH.140. Vort
Hj.IVl.19. -maaling, en. (landmaaling.)
maaling udført ved hjælp af maalebord.
LandbO.III.474. -maatte, en. lille maatte,
der lægges paa dugen som underlag for fade
olgn. D&H. -nabo, en. (sj.) person, som
man sidder ved siden af under maaltidet.
Glæden ved et Gilde afhænger dog især
af, hvem der er Ens Bordnabo.-FrwHeife.J5Jf
Liv.II.88. -opsats, en. en Bordopsats
af Sølv.jØrs/,V111.120. HomoS.F. 7. -orden,
en. (kort, som angiver) gæsternes fordeling
ved bordet. Bordordenen bringer De om-
kring . . det klæ'er saadan hvide Jomfru-
hæjideT.Bang.B.32. sa.L.380. -penge, pi.

(emb.) beløb, der tillægges visse etnhedsmænd til

afholdelse af (middags)selskaber, som deres

stilling kræver. Sal.III.368. -plade, en. 1)

t terrinbræt. Moth.B311. 2) et bords vand-
rette overdel (tidligere især om plade af sten

ell. metal. VSO. MO. jf. -blad/ Bordpla-
derne vare næsten alle af Maimor.Hauch.
IV.90. Med sin knyttede højre Haand slog
han i Bordpladen..DracAm.PF.j[54. -plan,
en. d. s. s. -orden. Vollquartz.Petersen.(1908).

73. -saks, en, et (til et bord fastgjort)
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redskab til overklipning af metal. Wagn.Tekn.
188. -salt, et. finere salt; taffelsalt (mods.

Køkkensalt;. TroelsL.V.61. -samtaleren.
samtale under maaltidet. Bordsamtalen var
just ikke meget hGtyåQ\xg.Ørst.Br.I.158.

JLange.II.237. -sang:, en. 1) (nu 1. br.)

sang, der synges før ell. efter maaltidet. VSO.
2) sang, der synges ved bordet. Ved (Thor-
valdsens) Ankomst. Bordsang ved Festen
i Hotel d'Angleterre d. 7de Octbr. 1838.

Hrz.D.lY.29. Troel8L.XL120. -sejl, et. [1.7]

(landbr.) d. s s. -dug 2. LandbO.III.540.
-selskab, et. personer, der sidder sammen
ved et spisebord. vAph.(1764). Ing.EF.II.
224. (han) kastede . . Vinen til Jorden, og
hele Bordselskabet fulgte . . hans Exem-
^e\.Goldschm.I.199. -skik, en. skik, der

iagttages under et maaltid. alle Bordskikke
(iagttoges) efter ridderlig Sæd og Orden.
lng.KE.IL41. || især om alm. vedtagen søm-
melig opførsel ved bordet. Lær (barnet) Bord-
skik fra den tidlige Alåer.Hjemmet.1906.
S50.sp.3. holde (vise) bordskik, rette

sig efter, hvad der er skik og brug ved bordet;

især om ikke at forlade det før andre. Ew.
1.144. sæt Jer begge To og hold Bord-
skik.Lig.LB.I.15. Alle holdt de Bordskik
undtagen de to smaa, norske Trolde, de
lagde Benene op paa BoTået.ECAnd.VI.8.
VVed.BB.302. -skive, en. (dial, jf. Feilb.

Esp. 249) bordplade. VSO. JPJac.1.13?.
Skjoldb.KH.52.

||
(meton.) i st. f. Bord (jf.

jy. skive, Feilb.III.363). Han havde lølt

sig pinlig berørt af den uskaansomme
KritiK af hans Standsfæller her ved
hans Bordskive.^ofc/.7-F.i05. -skuffe,
en. Drachm.KK.74. AarbFrborg.1918.39.
-smor, et. finere smør (jf. -saltj. f
-snak, en. bordsamtale, en vis Engelsk
Lord, om hvilken Seldenus udi hans Bord-
snak (Table Talk) fortæller saadan Historie.

Holb.MTkr.193. VSO. -stel, et. samling

af, hvad der hører til madens anretning (tal-

lerkener, fade, skaah osv.). Brandes. IV. 2.

TroelsL.V.132. Det almindeligste Bordstel
hertillands er det københavnske . . blaa-

malede Porcelæn. 7or<irj.I7i.50. -svend,
en. 1) (foræld.) tjener, som opvarter ved
bordet. Moth.B312. Ing.EM.L192. En af

Kong Haralds Bordsvende. jEraMc/i.JJ.47i.

HFEiv.KT.1.261. 2) [L8] f mine Bord-
Svenner eller Skibs 'BYøåxe.Robinson.1.203.

-tale, en. 1) f bordsamtale. vAph.(1759).
VSO. MO. 2) tale, der holdes ved bordet.

Ing.EF.V.152. Drachm.F.L367. TroelsL.XI.
120. -tillæg:, 6t. (emb.) Der tilstaas Fyr-
skibsførere og Fyrskibsstyrmænd, i den
Tid Køkkenet er tændt i Fyrskibet, hver
1 Mands Kost daglig samt 16 Kr. maaned-
lig i Bordti\\æg.LovNr.71-''U1894.§4. -tæp-
pe, et. tæppe, der bredes til pynt over et

bord. Moth.B312. Schand.VV.192. -t«j, et.

(nu 1. br.) om alt, hvad der bruges til at

dække et spisebord med. vAph.(1759). Der
klirredes med Knive og andet Bordtøi.
Ing.EM.IL75. CBernh.IV.65. Feilb. -ven.

en. (nu sj.) person, som holder venskab m.
en anden for madens skyld. Der er og en
bord-ven (1871: den, som er Ven, naar
han er Gjest ved dit Bordj, og hånd
bliver ingenlunde ved paa din trængsels-
d3ig.Sir.6.11(Chr.VI). VSO. MO. -vin, en.
vin, som (egner sig til at) drikkes til maden
(fx. rødvin og hvidvin; mods. Likørvinj;
spec. om vin, der staar paa bordet (i ka-

ld rafler), mods. den, der bydes rundt. Moth.
B312. VSO. Schand.UM.241. den Rødvin
er temmelig svær til BoTdLvia.CMøll.PF.276.
Const.GH.148. VareL:'831.

\\
(paa hoteller)

vin, som hotellet selv har aftappet og derfor
altid føl-er. hotellets egen bordvin I -vise,
en. (1. br.) vise, der synges ved bordet; drikke-

vise (jf. -sang 2). Selv Goethes herlige „Ge-
neralbeichte" er blevet til en Bordvise.
Brandes.II.36. -værk, et. (sj.; spøg.) (han)

20 havde nu . . tilendebragt sit Bordværk
(o: var færdig m. at spise). Blich.II.464.

t bordyre, v. -ede. {ænyd. d. s.; jf. holl.

borduuren, af fr. brodure, broderi; jf. bal-
dyre; se TfF.4R.V.49ff.) brodere. »Hans
Sko bordyred var, og af Juéler lv\6..LThur
ra.Poet.320. *Med Silke og med Guld hun
vidste at hordyre. Helt. Poet.63. en heel
Klædning af Silke, guldbestukken, og bor-
dyret med Figurer af 0Tne.KSelskSkr.L27.

30 Hun vUde ogsaa at jeg skulde lære at
ridse, bordyre, og andet smukt Arbeide
med Sjenaalen.Pamela.I.174. Høysg.S.308.
Bord-ol, et. (1. br.) tarveligere øl, som

drikkes til maaltidet. Moth.B312. Holb.Paar8.
244. VSO.

1. Bore, en. flt. -r. (æda. boræ (AM.),
oldn. bora, hul, af sa. rod som H. bore, Jf.
II. Bor

II
nu kun bornh. : borra, fordybning

i jorden frembragt ved, at man drejer sig

40 rundt paa Jiælen (Esp. 418)) hul, der an-
bringes som mærke i øret paa kvæg. VSO.

IL bore, v. ['bo-ra] -ede. vbs. -ing (s. d.).

{æda. boræ, oldn. bora, eng. bore, ty. boh-
ren; besl. m. lat. forare, gr. fårein, kleve)

1) (uden obj.) frembringe et hul ved at

dreje et bor ell. et andet spidst redskab.

At bore i Træ, Steen. VSO. Hun borede
atter i Gangens Grus med sin Parasol.
Schand.BS.65. || spec. om boring m. jordbor.

50 Folk . . købte Jord (i Pennsylvanien) og

fav sig til at bore efter Stenolje.Op/!B.*
12.74. at bore efter vand, mergel olgn.

\

II
i videre bet. dels om at trænge ind i no-

get m. et spidst redskab (jf. 2.3;; *man Fore-
tog med hvasse Plov at bore

|
Igiennem

lordens Rygg.Holb.Metam.2. dels om at lade

en genstand foretage en drejende bevægelse i

noget: at bore med fingeren i næsen
j ||

(overf.J om hvad der giver en fornemmelse

60 som af et bor, der drejes rundt. At føle en
borende Smerte i sin Side. 7S0. en
Tomhed, der borede og smertede.JSjBranÆ.

TJB.204. Klarinetens forbandede Klage-
tone borer og borer uophørligt inde i min
]Å\dQxne.AndNx.SD.129. dette Spørgsmaal
havde boret („pint", o: trængt sig paa), fra
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hun saa det første Glimt af ham.Aakj.VF.
231.

2) m. obj. 2.1) m. h. t hullet, der frem-
bringes. At bore et Hul.FSO. Haandgern.
110. (der er) boret artesiske Brønde i

hundredevis.0j)/'jB.^JJ5.44. || ogs. om de af
forsk, dyr frembragte huller ell. gange. *0r-
men borer sig et Hul i Træet.Oehl.A.145.

2.2) m.h.t. genstanden, som der dannes

bore an. 1. (fagl.) d. s. s. anbore 1. Moth.
B307. at bore et fad an

i
2. d. s. s. an-

bore 2. 4.2) bore efter, bore hul m. et

større bor efter først at have boret m. et min-
dre. VSO. 4.3) bore for, ^ m. et bor ell. en
syl at danne hul til et søm ell. til anbrin-
gelse af en stiksav. Moth.B807. Haandgern.
32. Wagn.Tekn.538. 4.4) bore igennem. 1.

danne hul igennem m. et bor olgn. At bore
hul i. Hånd borer fiælen hvor den er tyn- lo et Bret . . igiennem. FSO. || trænge igen
dest (o: tager sig arbejdet let).Moth.B307.
det er et . . vanskeligt Arbejde at . . bore
Børstetræerne nøjagtigt. Haandgern.^^ 556.
n især: udhule ved boring; udbore. VSO.
"vi kan bore Kanoner

|
Til tusinde Men-

neskers Fa\å.Hauch.SD.I.307. (derpaa) bli-

ver Røret (o: til en kanon) afdrej et og ho-
ret pasLny.OpfB.UV3.103.

II
bore et skib

i sænk ell. f grund (VSO.), bringe et skib

nem (nu hellere: gennemborej. Kand du
sette en krog i (Leviathans) næse; eller
bore dens kind-been igiennem (1871 : gj en-
nembore dens Kjæberj med en preen?
.Tob.40.21(Chr.VI). støtter Nogen sig paa
(rørkæppen), da gaaer den ind i hans Haand
og borer den igiennem.-^-K^/JS.^i. 2.m.h.
t. hullet. Paa godt forarbejdede Børste-
træer er HuUerne ikke borede helt igen-

til at synke ved at bore huller i det; i videre 20 neTn.Haandgern.^^556. 4.5) bore op, aabne ved
bet: bringe det til at synke ved at støde ell

skyde hul paa det. se Sænk.
|| f ,1, part.

boret: forsynet m. skydehuller ell. stykporte.

Dette Skib er boret" til 60 Canoner. 7S'0.

Il i uegl. bet.: at bore een i Siden med en
Kiep. FiSO. 2.3) m. h. t. en spids genstand,
der drives ind i noget, han borede sin

dolk i brystet paa ham
| || (overf.) om at

trykke noget ind i noget andet. *Hun borede

hjælp af et bor. VSO. ^ bore en kardus
op, bore hul ind til krudtladningen for at

være sikker paa, at den bliver antændt af
ilden fra fænghullet. Scheller.MarO. 4.6)

bore ud, udhule ved hjælp af et bor. VSO.
(man bruger) at støbe Kanonen massiv og
derpaa bore Løbet Må.Oi^fB.W.Wb. || ud-
tage ved hjælp af et bor. At bore en Træ-
nagle nå.VSO. ('ower/'. .-j fremvældende Øjne,

sit Hoved
|
Dybt i Moderens Skjød. TFmf/i. 30 der synes at bore Tingene ud af deres

HF.288. jf: for at bore Indtrykket de
sto dybere ind i hendes S\dd\.Kierk.I.378.

3) reft. 3.1) skaffe sig adgang ved at
bore. Ormen har . . boret sig igiennem
Skibets Forhudning.F/SO. *Med . . dette
Stykke Jern

| Har jeg . . boret mig i Væg-
gen frem til 6.ig.Sauch.CarlV.135.1\ (overf.)

skaffe sig adgang ved stadig at trænge x>aa.

De fik lige boret sig ind (0: i menneske

Gemme.Dmc/jm. VS.1 7.

Bore-, i ssgr., af H. bore. -bille, en.
(zool.) insekt, der gnaver gange i træværk;
dødmngeur; Anobium. Funke. (1801).1.436.
MøllH.1.253. ForstO. -bræt, et. bræt,

som man sætter for brystet under boringen
for at støtte vimmelboreis skaft derpaa. Mil
TeknO. TeknMarO. -bænk., en. bord,

hvorpaa stangen til et vandret liggende bor
mængden).Schand.BS.75. (han)hoveåe sig 40 hviler. MilTekn0.31. (jf.34). -hnl, et. Mil
frem (mellem gæsterne).sa.lF.163. da han
aldrig havde hørt til de Folk, der . . kunne
„bore" sig frem, saa havde Hæderen ind-
skrænket sig til hans egen Overbevisning
om at have gjort sin Fligt.Drachm.STL.
287. 3.2) om ting: trænge ind i noget som
et bor; % videre bet.: trænge ind i noget m.
en spids ende, en skarp kant olgn. *Dybt i

hans Lever sig bored den susende Piil.

Bagges.Gieng.Till.15. Oehl.XX.80. *De nys- 50 dannet æg. Frem.DN.6
selige Hænder smaa

|
Dybt i min Barm

sig hore. PMøll.1.106. de stødte paa en
Grund . . og Forstavnen borede sig fast

(Chr.VI: sank^ og stod urokkelig.^i^Gr.^T'.

41. hvert Øjeblik borede Hjulene sig ned
i Djna.Schand.IF.48. pludselig borede det
største Skib sig ind i det andet, saa det
splittedes, og der kom et gabende Hul.
Éode.SF.65. l\ (overf.) Ligesom Skruen bo-

TeknO. Stenolien udvindes af Jorden gen-
nem Borehuller, der fører ned i en ofte
meget betydelig Dyhåe. OpfB.^IILUO.

||

om de af borebuler dannede huller. Frem.
DN.733. -jærn, et. om boret uden skaft;
jærn, hvormed der bores. VSO. MO. -kniv,
en. d. s. s. -mejsel. TeknMarO. -ma-
skine, en. Oj)fB.''II.231. Hannover.
Tekn.240. -mejsel, en. bor m. mejsel-

mel, et. det

ved boring frembragte a/fald (jf. -spaanj.
OpfB.^IV.54. WSchwanenfl.TF.66. \\ om de

rer sig ind i Træ . . saaledes borer vor 60 -malle, en

af borebiller olgn. løsgnavede dele; ormemel.
BMøll.DyL.III.243. -mester, en. (fagl.)
person, der leder en boring (i bjergværker
ell. ved jordboring). VSO. ForstO. PoU/»
1905. -mnsling, en. (zool.) musling (Pho-
las), der graver huler i faste genstande (jf.
-orm j. Lutken. Dyr. 568. BøvP. III. 474.

Viden sig ind i Yerden. Heib.Poet.n.l69.
*En Digter har sagt et Par Ord af dem,

i

Som i Hjertedybet sig hore. Holst.I.303.
Hans strænge . . Øjne borede sig forme-
lig ind i hendes.RSchmidt.MD.301.

4) i særlige forb. m. trykstærkt adv. 4.1)

teen. JJy\

. 1) (fooræld.) værksted ell. lign.

anlæg (opr. drevet ved vandkraft) for boring.

MilteknO. OpfB.'VII.2. 2) i^i drejema-
skine, der særlig anvendes til udboring. Han-
nover. Telen.234. -orm, en. (zool.) orme-
formet boremiisling ; pæleorm (Teredo). Wagn.
Tekn.445. -patron, en. redskab m. ind-
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stillelige kæber, hvorimellem et bor kan ind-

spændes. IIaandv.230. SaUIIL684. -plan,
et. bord ell. plade, hvorpaa det, der skal

bores, hviler. Kaandv.228. Borer, en. 1)

(1. br.) person, der borer. VSO. 2) (zool.)

sommerfugl, hvis larve borer i træ; pileborer

(Cossusligniperda). Wagn.Tekn.445. Bore-
Stkralde, en. boreredskab forsynet m. et

tandhjul (i form mindende om en skralde);

skraldebor. (jf.Borsk.ra\de).TeknMarO. Han- lo

nover.Tekn.240. -slam, et. blanding af
boremel og vand. OpfB.^IV.54. -8;paaii, en.

spaan, der fremkommer ved boring. Moth.
B307. TeknMarO. -istang, en. stang
(i en boremaskine ell. et jordbor), hvorpaa
borskæret er anbragt. OpfB.^IV.56. Sallll.
387. Hannover.Tekn.239. -stillings, en.

d. s. s. Borstilling. Haandv.220. TeknMarO.
-svamp, en. (zool.) navn paa smaasvampie
(Clionidae), der danner huller i snegle- og 20

muslingeskaller. BøvP.III.357. Sal.XVI.949.
-svinge, et. bugtet borstilling; vimmel-
skaft. Hannover. Tekn.240. -taarn, et.

ved jordboring: stillads, hvorfra boret føres
ned i borehullet. OpfB.^IY.57. -tov, et.

ved jordboring: tov, der bevæger boret op og
ned. Frem.DN.6. -tyv, en. indbrudstyv,
der skaffer sig adgang ved at bore laase ud.
VortLand.^Vi 1905.2. sp. 7. ORung. SS. 19.

-vidde, en. især om vidden af skyde- 30

vaabens løb; kaliber. VigMøll.HJ.187 . -vin-
kel, en. vinkelformet jærn, der holder

boret og arbejdsstykket sammen. Haandv.231.
-værlc, et. (foræld.) d. s. s. -mølle 1. Mil
TeknO.34.

I. Borg^, en. [bcor'q] ftt. -e. {æda. borgh,
oldn. borg, vold, borg, ty. burg, eng. bo-
rough, flække, got. baiirgs, by; jf. Borger
og Borgmester || nu foræld, ell. poet. og
retor., dlers fortrængt af Slot; i stednavne 40

som Aalborg, Flensborg, Kallundborg be-

tegner ordet stæder, der opr. har dannet sig

om et befæstet slot, medens navne som
Amalienborg, Charlottenborg om ubefæstede
slotte er af nyere oprindelse) 1) slot; især
om middelalderens ell. den nærmest føl-
gende tids befæstede stormandsboliger. *Fra
skumle sydlige Borge

|
Bringer han

Munke til Klippeland. OeAZ. i. 1. 4i. *Der
stander en Borg saa prud og grand

|
Med 50

Gammen i gyldne Sale. Grundtv.SS. 1.59.
*I Borgens gyldne Sale

| Sig rørte mun-
tert Lxv.Ing.itSE.II.130. *Høit paa en nø-
gen Banke . .

|
Der laae den gamle Borg

|

Med Tinde og med Taarn.Wi7ith.HF.234.
(landshøvdingen) bød, at (Paulus) skulde
holdes bevogtet i Herodes's Borg (1819:
Fallads).ApG.23.35(1907).jf. : *Kampskibe,
flydend.e Borge med Stålmur og Ståltårne.
Rørd.GK.155.

\\ i forb. med det ensbety- 60

dende Fæste: (jeg) sætter . . Borg og Fæ-
ste (o: i et væddemaal) mod Fjæren i eders
Uat.Ing.V8.I.138.

\\ i hytte (n) og i bor-
g(en), blandt høje og lave. *SjæTdent er
Venskab i Hytten og Bovgen.Chundtv.SS.
IV.338. Dengang spillede Mortensaften en

stor Rolle baade i Hytte og BoTg.BichPet.
Kingo.(18871334. 2) overf. 2.1) om hvad der
yder beskyttelse ; tilflugtssted; skjul. *Vor
Gud han er saa fast en BoTg.SalmHj.263.1.
*(Jesu) Navn er al min Skiul og Borg.
Brors.97. *0g ned i . .

|
Den mørke Kiel-

der, ukiendt under Jorden . .
|
Ned i den

skumle Borg, men sikkre Tilflugt—
|
Did

vilst du bringe mig? Oehl.HJ.137. jf.bet.

2.2: Det er Gud selv, der da er Sjælens
Kraft og Styrke, Sjælens Ly og Læ, Sjæ-
lens Tilflugt og faste BovgMPont.SK.95.
2.2) om et fast tilholdssted ell. midtptunkt
for noget. *Kongers Slot (er) ey altid Glæ-
dens BoTg.Buge.FT.350. *Høje Nord, håbets
hoTgl Hostr.SI).I.334. (Bacon) er Herold
for den Erfaringsvidenskab, som siden al-

tid har haft en af sine stærkeste Borge i

hans Fæåre\anå.CSPet.Litt.I.623. Køben-
havn var tidligere højres faste borgj
3) forskansning; kun i ssgr.: Skjoldborg,
Vognborg, jf. Bondeborg.

II. Borg, en. [bcor'q] uden ftt. (om forb.

paa borge, se u. i), (ænyd. cl. s., jf. æda.
borghæ, kautionist; fra mnt. horg(e),jf.oeng.
borg, sikkerhed, pant, ty. borg, henstand, kre-

dit; jf. IH. Borg, I. borge) 1) (foræld, og
dial.) henstand, som gives m. betaling; kredit.
SorøSaml.III.173. *At give Borg, det bør
en Guldsmed dldx\gJIauch.DV.11.25. ||

især i forb. paa borg (f paa borge):
entholde sig fra al Dobbel og Læg (o:

spil), enten det angaar Penge, eller Vare,
eller de læge (0: spiller) paa Borge (o:

med løfte om senere betaling).DL.4—1—19.

Jacob Skoemager skiencker icke paa Borg.
Holb.Jep.1.4. *tage paa Borg det kan jeg
ikke,

I
Thi Ingen paa Borg mig giver

meev.Winth.II.167. *Hvad her vi elske,

eies kun paa Borg,
|
Paa uvis FristBødt.

216. KrÉrsl.DM.50.
\\

(nu kun dial, jf.

Feilb.L107.IV.58) i sa. bet. til borgs:
(jeg maa) tage hver Dag til borgs hos
Kræmmere. Mol. G.(1724). 15. 2) det at

skylde 2>enge bort; skyld; gæld; kun i forb.

i borg og gæld. Moth.B319. denne Pra-
ler, som jeg er vis paa, sidder i Borg og
Gield til begge Qrene.Wiwet.D.112. (han)
er i Borg og Giæld til begge Qren.Eahb.
Tilsk.l794.563. Heib.Pros.X.509. Han havde
maattet sætte sig i Borg og Gjæld.AMe«.
1.184. han er i Borg og Gjæld til Gud
ogB.xermand.AntNiels.FL.ILl09. det sølv-

rige Spanien stod i Borg og Gjæld til alle

Sider.ADJørg.(BiogrLexJ.109). 3) f d. s. s.

Borgen 1 (jf. S). Moth.B319. VSO.
III. Borg:, en. [bcor'q] flt. -e. (fra holl.

borg, sa. ord som II. Borg, egl: sikring)

^ tov- ell. kædestrop, der hindrer ræer,

gafler olgn. i at komme løs ell. forskyde sig.

VSO. Funch.MarO.II.15. Scheller.MarO.
||

f om reserveophængning til ræer olgn. VSO.
jl
Borg eller Bolt paa Vantet. Kaldes det

Stykke Toug, hvormed et overskudt Vant-
toug igjen forenes.Funch.MarO.II.15. jf.
n. Bolt 2.

Rentrykt »s/g 1920 64
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Borg-, i ssgr. ['boirq-] i de fleste til-

fælde (foræld. elL poet. retor; jf. dog Borg-
fred, -gaard 2, -skræppe samt Borgmester^
af I. Borg 1. -banke, en. hakke, hvorpaa
en borg ligger ell. har ligget. SophMiill.VO.
639. -bro, en. bro over borggraven. Winth.
BF.317.

I. borge, V. ['bcorqa] -ede. {æda. borghæ,
oldn. borga, indestaa for; fra mnt. borgen,
indestaa for, give henstand med, ty. borgen,
laane, biirgen, gaa i borgen, eng. borrow;
besl. m. II. bjærge)

t) O afgive sikkerhed; garantere,
(kun i forb. m. for^. 1.1) afgive forsikring

i ord olgn.; indestaa. Moth.B318. *0m
Alting fryser her i Norge,

|
For Venskabs

Varme tør jeg hoTge.NordBrun.(Rahb.LB.
11.182). *tør du borge for,

|
At han ej

bryder vore hove.Grundtv.PS.II.67. naar
De har stukket Betalingen til Dem, hvem
borger mig saa for, at De ikke beholder
den og snyder mig.Schand.IF.224. \\ inde-

staa for en persons paalidelighed, troskab

olgn. For (ham) vil jeg borge, han er
vistnok en bravMand.CjBe*-« /i. y.56. ijBrMMw.
SK.39.

II
m. tings-subj.: være en garanti

(for). Hyldede de Vise hans Lære , at

deres Anseelse kunde borge for Sand-
heden.Kierk.III.299. De uslebne Sæder
skulde borge for den tyske Sædelighed.
Brandes.IV.456. at hans Omvendelse . .

var oprigtig ment, derfor borgede jo de
store materielle Goder, han havde ofret.

PontLP.VIII.71. 1.2) (nu 1. br.) stille sik-

kerhed for, at egnes ell. andres forpligtelser

vil blive opfyldte; kautionere. Qvinder
og mindre Aaringer maa ej . . borge for
nogen.DL.l—23—9. Vær ikke blandt dem,
som give Haandslag, iblandt dem, som
borge for Gie\d.0rds.22.26. *Tre Genue-
serkiøbmænd har os tilbudt

|
At borge

for det Dobbelte, hvis Du |
Forlanger det.

Hauch.DV.I.91. Har jeg ikke Venner,
som vil borge for mig.CEtv.H.60. \\ borge
for sig selv, spec: f gaa i fængsel, (de
bør) stille Husbonderne . . Borgen og For-
sikkring, eller borge for sig selv.I>i.5

—

1— 7. smst.l—24—47.
\\

(sj.) staa til ansvar.
*for den sjeldne Perle . .

|
I borge med

jert lioyeå.Heib.FM.80. sa.Poet.II.178.

2) (nu kun poet. og dial., jf. Feilb.I.107)
om henstandm. betaling, (omudtr. horge
paa bladebyg, se Bladebyg^. 2.i) gtve
henstand m. betaling; give kredit. Du
kand jo sagt borge mig, mens jeg dricker,

som der staar i Ovås^YOgei.lIolb.Jep.1.6 (jf.

ndf). EandelsO.(1807).27. || m.h.t. det, der
gives henstand med: lade faa paa kredit.
hvem veed, om Jacob Skoemager icke
tør borge mig (brændevin) for en Skilling
eller to.Holb.Jep.1.5. (jf. talem. at borge
en mand et krus øl, mens han drikker
det, opsætte straffen for noget, til gerningen
er fuldbyrdet. Grundtv.Saxo.1.239. Mau.
954). Hrz.XVII.149. Købmanden vilde
borge ham Materialer til et XJdhus.Skjoldb.

SM.18. jf.: Bugen vU Intet borge, og . .

Hunger er et hvast Sværd i heed Mave.
CBernh.V.37. 2.2) tage paa borg, paa
kredit, naar hånd noget vil borge, eUer
betaler noget af det, som hånd borget
ha.veT.DL.5—14—51. *Rigdom (o: rige

mennesker) sulter for at faae
| Det Støv,

den for sin Arving horgeT.Tullin.Maj.A2*:
Nu blev det ikke Hæder, at prunke i bor-

10 get 'PTa.gt.Mall.KF.31. *Studenten ejer
lidt af Gods og Guld,

|
og borget har

han tidt sin bedste Frakke. Ploug. 1. 131.
*dagligt Brød han fik af Naade,

|
og bor-

get var hans Glædes Krus.sms/.SiO.
II
(uden

obj.) En Kande 011 koster kun ellers 6
Skilling, men . . hun maatte give 8 Skilling,

fordi hun borgede.-FrlforTO.Pilf. 77. *Naar
Selv Majestæten borger, | Puffer sagtens
Embedsmand.rJ5rwMw.IJ.^^8. Da deres

20 Penge var slupne op, saa laante og bor-
gede de, hvor de K\inåe.SvGrundtv.FÆ.
11.216.

Il
borge sig frem, skaffe sig frem

ved at tage paa borg. Drachm.UD.92. jf.
Kierk.IV.129.

|i
(overf; nu 1. br.) om hvad

man henter fra andre uden selv at yde noget
selvstændigt; „laane". *Vil Danmark see
et Schweiz, vU SiæUand skue Norge,

|

Den fattige Natur hos Kunsten det maa
hoTge.Bagges.V.103. Fortællingen om Tir-

30 fing er borget af (o: taget fra) den her-
lige Skjaldesaga om Hervor. Grundtv.PS.
1.192. PalM.Lll. JLange.III.256.

||
(poet.)

ru. h. t. hvad der er paataget ell. falskt. *Han
triner ind . .

|
Kaster de borgede Haar

(o : en paryk).Storm.(Rahb.LB.I.346). *Naar
Falskhed borgerEngledragt

|
Og blende vil

vort 0ie.Ing.RSE.VIl.109. JPJac.DU.96.
II. \ borge, V. ['bcorqa] {ænyd. borge,

skjule; dannet a/' forborgen, skjult, (ænyd.)
40 forborge, skjule, jf. ogs. ty. geborgen, perf.

part. af bergen, skjule (se II. bjærge))
skjule; gemme; indeholde. Men Hånd-
fuld Digte her:

|
Intet de borger,

|
som

ej jeg selv har sagt dig ailereåe.Rørd.
DT:'7.
Borge-, i ssgr. ['bcorqa-] (gi. gen. af I.

Borg, oldn. borgar; foræld, ell. poet. undt. i

ssgr. Borge-gaard 2, -leje 2, -stue) -bro,
en. d. s. s. Borgbro. Winth.HF.9. -gaard,

50 en. se Borggaard. -kælder, en. 'Af
Eders Borgekjelder I trille hvert et Fad.
Winth.VI.200. -led, et. led ved indgangen
til en borg. DFU.nr.16.1. *Da aabner sig

Himlens Borge -Led,
|
Da kommer ret

Guds Rige.Grundtv.SS.I.402. *Ved Borge-
led min Ganger

|
Jeg stilled ved et Træ

.Winth.VII.142.
||

(sj.) led ved indgangen
til en borggaard (2). Han fik sig anbragt
med Armene over „Borgeleddet" i Søn-

60 derside af GaardenJ^^akKnu.LS.28. -leje,
et. (poet. Borgleje: Winth.HF.79. \ (i

bet. 2) Borglade: Bang. T.59. Borgerlade:

sa.S.176). {ænyd. d. s., jf. sv. borglager,
mnt. borchleger, ridderligt fangenskab paa
æresord) 1) (foræld.) indkvartering. *Ud-
hvilt i Borgeleje,

|
Tog Troppen nu
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god Fa.Tt.Grundtv.PS.V.53. Det er alle-

rede haardt nok for Klostrene, at de
skulle svare Borgeleie til Kronen; thi det
er ingen ringe Udgift, at tage de Krigs-
folk og Heste i fuld Forpleining,C^crwA.
III.289. Til alt dette kom de Ulemper
og Byrder, som fulgte af de i rigt maal
benyttede Borgelejer eller Indkvarterin-
ger baade i Fredstid og Krigstiå.IIistTids-

8kr.?R.V.169.
II

om de indkvarterede solda- lo

ter; garnison. Moth.BSlé. 2) slaa (sætte)
sig til borgeleje, ligge i borgeleje
olgn., (dagl., især gldgs.) slaa sig ned; slaa

sig til ro (især for længere tid); gøre sig det

bekvemt; ligge i ro paa et sted (jf. jy. borge-
sæde. Feilh.I.108). MotLBSlé. Rahb.E.
11.90. Kong Olav . . slog sig til Borge-
Leie i Nidros, hvor han vilde tilbringe
VvD.teTen.G^-undtv.Snorre.l.SSl. paa Landet
kunde man ganske uventet faa Gæster, io

der slog sig til Borgeleje for et Døgn
eller flere.TroelsL.II1.86. (jeg) lod mig
(ikke) genere af hende, men . . satte mi
rigtig til Borgeleje heT.Pont.F.II.266.

(overf.) *Novemberstormen havde sig
Til Borgleie lagt (o: havde „lagt sig"; det

blæste ikke mere).Winth.HF.79. *ad Skoven
saa hopped den raske Bæk,

J
hvor Is laa

i Borg'leje før.Drachm.PHK.é. Skovrøy.
LM.47. 3) \ borgplads; voldsted, (han) io

undertvang . , Finland . . hvor end er at

se baade Borgelejer og andre store Min-
desmærker af hsuai.Grundtv.Snorre.lI.97.

-mester, en. se Borgmester,
Borgen, en, \ et (HGSveistrup.Angi-

velsen.(1798).14). [ib(or'q(8)n] fit. (1. br.) d.s.

(CBernh.IlI.298) ell. (sj.) -er (Tode.V.327).
(æda. borghæn, oldn. borgan; afl. af I.

borge; nu 1. br. i talespr.) 1) forsikring;
sikkerhed. 1.1) forsikring om, at noget vil ^
forholde sig paa en vis maade; garanti.
Jeg stiller mig selv her i Borgen for mine
løsladte Venners Uskyldighed.Jn^'.PO.IJ.
261. Slotsherrens Indskriden og Borgen
for Claus Daas Ord afskar enhver Ind-
Yendins.CBernh.IlI.381. Jeg forsikkrede
ham ikke alene om min, men endog (hvad
jeg dog egentlig slet ikke kunde sætte
nogen Borgen for) om min Broders Taus-
hea.Bagger.I.102. H (overf.) *Det gamle 50

Aar det er dig Borgen
|
For Herrens

Naade i det ny.SalmHj.41.1. Deres raske,
fyrige . . Udseende var mig Borgen for
deres Sædeligheå.Bagges.L.1.299. Kun een
udvortes Borgen have vi for Examiner-
nes Retfærdighed, nemlig deres Offent-
\ighed.Ørst.VL122. Hrz.XlI.197. (de)heivde
Tilflugten til Herren som Borgen for (Chr.
VI: til forsikring paaj Lykke og Seier.
2Makk.10.28. Brandes.Goe.II.191. \.2)(jur.; lo

nu 1. br.) sikkerhed, som man afgiver for,
at man selv ell. en anden vil opfylde sine
forpligtelser; kaution, hånd skal . .

stille Borgen, at hånd til Sagens Uddrag
skal blive tilstæde.DL.1—21—4. EHolm.
DH.1660-1720.11.174. Lensmanden skulde

tage nøjagtig Borgen af (ham) for, at han
ikke vilde undvige af Riget.Troetei.IX.
212. Avalist er den, som paa Vexelen .

.

har tegnet Borgen (Aval).Lassen.S0.357.
smst.394.

II
At gaae iBorgen har ødelagt

Msinge.Sir.29.21. En af hans (0: Sokrate^)
Disciple . . gik da strax i Borgen for hans
TUstedeblivelse.iroi&.ir/i.ir.507. Han var
noget uforsigtig gaaet i Borgen for en
Ven, om hvis Redelighed han var over-
heviist.Ing.EF.VII.188. 2) (ofte m. over-

gang til bet. i) person, der stiller sik-
kerhed; garant; kautionist. Hvad som
mand vorder Borgen for, det skal mand
gielde, og ingen maa sig af Borgen sige,

før end det er efterkommet, som hånd
er Borgen ioT.DL.l—23—4. Vær Borgen
for din Tjener, ham til Bedste.Ps.119.122.
den Ene har stillet sig borgen (o: som
borgen) for den andens hiv.Holb.NF.I.219.
*Han søge vil din Hielp, derfor er jeg-

dig Borgen.Wess.lll. I nar vundet Eder
to sikkre Borgen hos mig. Admiralen og
Mester Gotfred.CBenih.III.298. Schand.
IF.162. 3) (nu 1. br.; jf. sv. på borgen^
d. s. s. II. Borg 1 (jf. S). *hun . . kom
igien tilbage

|
Med Kanden fuld af 011,

som hun paa Borgen i\k.FrIlorn.PM.77.
Eilsch.Term.31. *kvit var Fortæringen,
intet paa Borgen.Drachm.PHK.60.
Borg^er, en. ['bcorqor, spøg. (i bet. 8)

ibmrggr] (f Borgere. Ew.II.151. Nørreg.
Nafurr.313). flt. -e. {glda. burghæræ (Brandt.
LB.106); fra mnt. borgere, ty. biirger; afl.

af I. Borg; i æda. bruges kun byman, jf.
DFU.Indl.24) 1) indbygger i en køb-
stad, især om den, der har løst borgerskab

og driver saakaldt borgerlig næring. De skuUe
holdis for Borgere og nyde borgerlig Ret
og Frihed, som saaledis deris Borgerskab
soret have.DX.5

—

3—2. jeg er en Jødisk
Mand fra Tarsus, en Borger af en ikke
ubekiendt Stad i Cilicia.ApG.21.39. jeg
(er) een af de ældste Borgere her i Gaden.
Holb.HAmb.1.3. Borger betyder hos os
egentlig dem, som i Stæderne leve af deres
Haandverker. Saasnart en Mand faaer et

Embede eller en Titel, er han ikke mere
Borger.JSneed.II.267 . fattige, men dygtige
Haandværksfolk, som (fordi de) ikke kan
kiøbe sig til Borgere (o: løse borgerskab)

. . maae sætte deres Ægteskab ot^.Eiv.VII.

165. Det (0: miirerstanden) er en Stand!
ved den kommer man ind under Laugene,
bliver Borger.HCAnd.Y1.330. Ramløse er

en af Herredets største Landsbyer, og for

Hundrede Aar siden kaldte Omegnens
Folk dens Indbyggere for de Ramløse
Borgere. AarbFrborg. 1918.127. Nyborgs
trofaste Borger, Overlæge i Hæren NN.
BerlTid.yal917.M. Saa er By som Borger.
indskrift paa Kbh.s raadhus. || som stands-

betegnelse, jeg er Borger og ikke Hofmand.
PAHeib.Sk.lI.258. *Den gamle Ordens
Skranker faldt,

|
Thi Klerk og Borger

delte halvt |
Dets (0: Danmarks) Ry.Ploug.

64*
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I.lå7. 1 Modsætning til Bønder og Borgere
stod Gejstlighed og Adel som de privilege-

rede KlsiSser.DantnRigHist.II.200. \\ nied

let nedsættende bet. (jf. Spidsborger samt
Hjortø.OS.64). *Borgeren snorker alt, men
vi —

I

vi gaae paa Perlefiskeri.JEfosfr.F7.

81. 2) (under indflydelse af lat. civisj med-
lem af et statssamfund; statsborger. Det
er mig (o: Holberg) nok, at jeg i al min
Leve-Tid har søgt at være en nyttig Bor-
ger i mit Fæårene\anå.KbhSaml.I.Fort.f2 >:

en Stats Styrke bestaaer i . . dygtige Bor-
fere.Kraft.VF.lSO. *du, som kiæk opfyldte

ivets Pligter | Som Mand og Borgere.
Ew.II.151. Nørreg.Naturr.é07. Engelst.Nat.
180.

II
i videre bet. om medlemmer af andre

samfund, han skulde hellere lade sig ind-
skrive i et Laug, end forsøge paa at være
en Borger i Videnskabernes n.\ge.Ørst.II.

129. *Himlens Borger Fred er givet —
|

Himmelfred i Jordelivet.In^.ESÆ. 7IJ.,99.

akademisk borger, se akademisk
||

(bibl.) medborger, hans Borgere (1907:
Medborgere^ hadede ham. Luc. 19. 14. 3)
(dagl., nu foræld.) soldat af (Kbh.s) borger-
væbning. *Ak, hvor maa de stakkels Bor-
gere nu slide —

, |
De maa gjøre Gavn for

Lønning og for Brød. Rantzau.D.Nr. 11.

„Borkerne" legede Soldater (o: paa fælle-

den).ChrEngelst.(Tilsk.l912.II.79). 4) f ord-

vittighed; brander (if. Bahb.HL.I.107 er

udtrykket udgaaet fra det norske selskab; jf.
Arlaud i Bagges.1.359). *Anecdoter, Bor-
gere, Bomnots.Bagges.I.120. alle de Penge,
Selskabet (o: Norske selskab) havde sparet
i et halvt Aar, til Straf for at sige Bor-
gere eller Kieldermænd, skulde . . an-
vendes til at fylde den store Punsebolle.
Oehl.XXVI.150. Borger-, i ssgr.; især,

svarende til bet. 2, i en stor mængde ord, der
dannedes i slutn. af 18. aarh., de fleste m.
abstr. bet. og betegnende noget for samfundet
værdifuldt, jf. Borger-aand, -dyd, -held,

-sind, -vel, -ven, -værd; adskillige af den
slags ord, fx. Borger-daad, -færd, -hæder,
-id, -mod, -ære ofl. er ikke medtaget ndf.
O -aand, en. [2] tankegang præget af fø-
lelsen af, hvad man er skyldig som (god)
borger i staten. *Gid Borgeraand maae pryde
Dannemand! FGuldb. (Bahb. Tilsk.1796. 3).

Enkelte (danske) Rigmænds Borgeraand
og Rundhaandethed er . . næsten ene-
staaende i Euroipa. Brandes. XII. 149. 03

-adel, en. [1] om borgerfamilier, der i flere

slægtled har været særlig ansete. CFWegener.
(MO.). -bal, et. [1] bal, der afholdes af en
bys borgere; borgerforeningsbal. (efter fugle-
skydningen) skulde der være Borgerbal
paa Gjestgivergaarden. Ing.EF. V1I.132.
Schand.TF.Jl.382. -barn, et. [1] især om
person af borgerlig herkomst. Holb.Jean.I.l.
Bagger.II.96.

\\ (overf.) Boileaus og Molié-
res . . ræsonnerende Muse er helt et
Borgerbarn og By&bavn.VVed.BB.442. O
-blod, et. 1) [1] om borgerligt, uadeligt
blod. Gylb.(1849).X.95. han har borgerblod

i sine aarer
j 2) [2] Hans Hierte kan ikke

taale, at see Borgerblodet tlyåe. Jacobi.
(MO.). -brev, et. 1) [1] skriftligt bevis for,

at man har løst borgerskab. Stampe.1.352.
LovL.I.691. 2) [2] skriftligt bevis for at
være borger i en stat. Schiller havde glædet
sig ved sit franske BoTgerhrew. Brandes.
V1.430. jf: *Der er et helligt Borgerbrev,

I

Som ene Musen skriver;
|
Enhver, som

10 derved Borger blev,
|
I Guders Hjem det

bliver. Heib.Foet.VIII. 355. \\ bevis for at

være akademisk borger. *at faae Borgerbrev
som Jydsk Student.Pai;ilf.IF.78. Hvad er
det, der gjør et Menneske til Student?
Er det Examen artium og det akade-
miske Borgerbrev. ITos^r./Spr. I.i. JV
Jens.IM.41. -datter, en. [1] Holb.HAmb.
III.2. Naar en fattig Adelsmand gifter

sig med en rig Borgerdatter.PÆffeife.ZJS.

20 548. AErslev.GamleHistorier.(1894).4. -dyd,
en. [2] (foræld.) moralsk værdifuld egenskab
(ell. handling) Ims en borger, især m. h. t.

samfundet som saadant. *hans Søn opdrages
. . til at øve BoTgeTåyåer.Storm.(Iver's.l 785.
70). II

indbegrebet af saadanne egenskaber.

*ubemærket, eenlig, taus og stille
|
Gaaer

du, o BoTgeTdyå..Ew.11.150. (trykkefriheden)
forøger Borgerdyd og Interesse for det
Heles Ye\.Birckner.Tr.53. *Borger-Dyd!

30 Fortids-Ord,
|
der længe var som lagt i

Jord, I vær Du vort Fremtids-Mærke!
Rich.IlI.140. heraf: Borgerdydskolen
(ell. dagl. Borgerdyden. Gadeordb.^) om
den af Selskabet for Borgerdyd jf787

stiftede skole i Kbh. (senere ddt i to), -dy-
dig, adj. (af -dyd) (spøg.) som udmærker
sig ved borgerdyd, den regelrette . . borgerdy-
dige og farveløse hiteratyiY.Brandes.VI.ll.
GJ -domme, et. [1] (1. br.) om (statsforfat-

40 ningen i et) samfund, i hvilket borgerstanden
har magten. Gertz.Stat og Statsforfatninger.

(1900).47. II
om borgerstanden: CRoos.Moderne

tysk Litteratur.(1914).148. -ed, en. 1) [1]

(foræld.) ed, der (indtil 1857) aflagdes af den,

der hste bm-gerskab. Moth.B316. MinSkr?^U
1858. Sal.UII.693. 2) [2] (1. br.) edeligt løfte

om at ville være en god statsborger. FrSneed.
1.322. Engelst.Nat.229. -flid, en. [2] (nu
1. br.) der . . kan (ikke) flyde meget ind i

50 Skatkamret, naar Borgerfliden gaaer tungt.
Mall.HG.41. -folk, pi. [1] naar jeg ret

eftertænker det, saa erBorger-Folk Christne
Mennisker. Holb. Bars. III.2. Adelsmanden
Løvenhjelm anerkjendte dog Borgerfolk
som virkelige Y?RSQnQv.Goldschm.lV.276.
-forening, en. 1) [1] (selskabelig) forening

af borgere % en by. „Borgerforeningen" (i

Flensborg), dernavnligsamlede Købmænde-
ne. Mackeprang. Nordslesvig. (1910). 139. jf.

60 Borgerf oreningsbal.Brewm.ITff.Si. 2)

[2] t om borgeres sammenslutning til en stat.

ASØrsted.(MO.). OP -frihed, en. [2] den
frihed, som lovene og forfatningen tilsikrer

borgerne i en stat; borgerlig frihed. Falst.

Ovid.114. Kongen kiendte "at Borger Frie-
hed, bestemt ved retfærdig Lov, giver Kier
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lighed til Fædrela.ndet.Thaar.(ind8kr.paa
frihedsstøttenl792). Borgerfrihed; et Ord,
der klinger smukt, dog kuns i Forordnin-
ger og Gehurtsdag-Taler.PAHeib.US.552.
Schand.SD.108. -held, et. [2] (nu 1. Ir.)

lykkelige vilkaar for statsborgerne. Korreb.
11.280. det Almeennyttige, det til Borger-
held Sigtende.Hei6.Poef.77JSO. alle Fore-
stillingerne om Almenvel og Borgerheld
fra Aarhundredskiftet vare lyslevende i

ham.Tops.III.17. Drachm.JJD.104. f -hnk,
en. [11 {efter fy. biirgerhucke) d.s.s. -vinkel.

Spillebog.(1786).228. -hos, et. [1] Der er
ogsaa en anden Aarsag, hvor for jeg (o:

en baron) gaar saa iblant i gemene Borger-
Buuse.Éolb.IIAmb.II.4. Tienestefolkene i

gode Borgerhuuse skiftes til at gaae i

KiTke.Balle.P.220. MO. -inde, en. (si.)

1) [1] PLevin.SmaaKapitkr.(1906).198. 2) [2]

*hun vil kun hedde Kvinde,
| Lader haant

om BoTgeTmde.Grundtv.PS.III.145. || en
akademisk Borgerinde. Skovrøy. Fort. 144.

-kaptajn, en. [3] (foræld.) (borger, som
er) kaptajn i borgervæbningen. Schand.F.121.
-KOne, en. [1] en borgers hustru ell. enke.

Henrich! du skal faa en Ulycke, dersom
du indlader nogen Borger-Kone herefter.

Holb.Eandst.IV.9. VSO. MO. -konge, en.

[2] {efter fr. roi citoyen) en konge, der kun
vil være den første blandt borgerne, især om
Louis Philippe af Frankrig. IlCAnd.III.341.
Bagger 1.290. -kor, et. [1] (foræld.) borger-

væbning. *Trindt om Landet er en Sorg
saa stor,

|
Danmark har mistet nu sit

Borgerkor,
|
Dette stolte Regiment.FoZ-

ketsNisse.''Vil870.11. Schand.F.123. Feilb.

1.108. -korps, et. spec. (foræld.): d. s. s.

-kor. Schand.F.122. -krans, en. [2] {efter

lat. corona civica; nu l.br.) (egekrans som)
udmærkelsestegn for fortjente borgere (jf.
-krone;, (billedl.:) Tode.Valh.44. *Sin Bor-
gerkrands, sit Egeblad

|
Den (o: Akselstad)

om Din (o: Thorvaldsens) Laure fletter.

Heib.Poet. ¥111.356. *Peter HjortLorentzen

!

ja det er Dig, | En Kæmpe foruden al

Dadel og Svig, |
Vi Borgerkrandsen skal

hjåe.Blich.D.ILll8. -krig, en. [2] krig

ml. borgerne i en stat. Bagges.SV.42. *Der
var ingen Konning i Danevang,

|
Men

BoTgexKrig.Grundtv.PS.VI.234. Goldschm.
11.255. -krone, en. [2] (1. br.) d. s. s.

-krans. Engelst.Nat.277. *En sielden Kunst-
ner er Nationens Ære,

|
Ham smykke

Borgerkronen.Oe/ii.C.i50. Hauch. VII.324.
i hele Tyskland (gik) Lister rundt for at

indsamle til en Borgerkrone til (Jacoby).
Brandes.VI.613. Drachm.T.194. QP -kær,
adj. [1] 1) afholdt af borgerstanden, den
borgerkære konge (o : Chr.II).ADJørg.III.
220. 2) som holder af, er venligt stemt over
for borgerstanden, den (sksvig-holstenske libe-

ralisme) var borgerkær og fjendtlig imod
det Embedsmandsaag, der saa længe havde
hvilet paa Borgerskabet.PiaMnfl!s.S.JJ.47.
-lade, subst. se Borgeleje. f -laT, et. [1]
lav dannet af borgerne i en by. saavel Bor-

gerlauget som Skomagerlauget i Ribe.
Beskr.'>/4l740.

borgerlig, adj. ['bcorqarli] (f borgelig.

Holb.DH.II.230). adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en
(VSO.). {ænyd. d. s., afl. af Borger, jf. ty.

biirgerUch)

1) til Borger 1. l.i) som er af borger-
stand. En borgerlig Person.FSO. Født af

borgerlige Forældre.ilfO. især mods. adelig:

10 Vel er hendes Moder adelbaaren, men
Faderen er af borgerlig Herkomst. i?osfr,

SpT.III.16. Drachm.T.76. han vakte stor

forargelse i sin kreds ved at ægte en
borgerlig

j som modsætn. til Arbejder:
socialdemokratiet staar i modsætning til

de borgerlige partier
j jf. GBang.S.92.

1.2) som hører ttl, angaar ell. omfatter
borgerne i en by. (de der har løst borger-
skab) skuUe holdis for Borgere og nyde

20 borgerlig Ret og Frihed.DX.3

—

3—2. *den
Borgerlige Stand.Holb.Paars.307. Et og an-
det om Kiøbenhavns borgerlige Militaire
(o: tjenstgørende i borgervæbningen), (bogti-

tel.1788). Optegnelser ang. det Kjøben-
havnske Borgerlige Artilleriekorps, (bog-
titel.1811).

II
borgerlig næring, (nu l.br.)

om næringsveje, til hvis udøvelse der fordres
borgerskab. DL.l—2— 7. Til borgerlig Næ-
ring henføres Kiøbmandskab, Haandvær-

30 ker, Vognmands-Ret og Ret til Kroe-Hold.
Nørreg.Privatr.1.347. Goos.IL145. jf.: det
er min borgerlige Næringsvej at være
Traktør.Schand.SB.254. 1 .3) om hvad der er

særligt ell. almindeligt for borgerfolk,
ofte m. bet.: jævn; fordringsløs. Saa maa
jeg da føre mine Ord ud i en Borgerlig
Stm.Holb.Vgs.(1731).III.4. Ord og Gloser,
som ikke bruges i en borgerlig Tale; men
høres aliene i Sko\eTne.Eilsch.PhilBrev.338.

40 hun mangler en vis Verdenstone . . som
hun ikke har kunnet erhverve sig i sine
borgerligt levende og tænkende Forældres
lixms.Gylb.III.103. Der var ikke saa me-
get som en Blomst paa Bordet, og Glas
og Porcellæn var af den borgerligste Art.
Pont.LP.VIL155. Saa borgerligt bor vist

ingen Hersker i Verden som Kongen af

Danmark paa Amalienborg Slot.VilhAnd.
FM.169. jeg holder mest af almindelig

50 borgerlig kost >
|| i nedsættende bet. d. s. s.

spidsborgerlig, (at) forbinde med Ordene
(o: „forlove", „forlovelse") en Forestilling

om det Trivielle, det bestandig Bor-
terlige.ScJiand.VV.335 (se ogs.u. bestan-

ig 3.i;. jf.: Men dumme Snak,
|
Som lug-

ter af borgerlig Thee og Tobak.ifei6.Poef.

X.258.
II

det borgerlige drama, om
teaterstykker (især: alvorlige), der henter de-

res stof fra hverdagslivet, i borgerlige Dra-
60 mer og SørgespO, i ifflandske Familiestyk-

ker.Heib.Pros.II.309. Sal.XV.804. jf. : *Her
seer I nu en borgerlig Stue;

|
vi efter-

ligne Iffland og Kotzehue.Oehl.SH.23. (bil-

ledl. :) Kaffen— dette . . saa idylliske Efter-
spil til Dinerens spændende borgerlige
Drama.6r/e;.r.47. || et borgerligt ord,.
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en jævn og usminket udtalelse, der gør ende

paa vrøvl og uklarhed, tit i form af kraftig

irettesættelse ell. indsigelse, førend jeg slip-

per Jer, skal I høre et borgerligt Ord.
I)rachm.HI.145. jeg sagde tfl (ham), at

han . . ikke havde Begreb om videnska-
belig Zoologi. — Naa, det var da et bor-

gerligt Ord paa rette Steå.Gjel.B.33. Den
gamle Aalborg-Købmand Jens Bang, der
som et Borgerskabets borgerlige Ord til

en hovmodig Adel byggede sit Stenhus.
Pol.Val913.9. jf.: Der har (været) skrevet
saa meget om Frederiksberg Slots . . Ar-
chitektur og indre Udsmykning . . Men
jeg vilde gerne ganske borgerligt sige, at

til Trods for al den Fattigdom og Ribbet-
hed (er) en Vandring gennem dets Sale .

,

noget af en Aa.henha.Ting. Forstønnelsen.

1918.21.
(I
borgerlig tid (j/*. Borgertid;,

om den tid, paa hvilken alm. borgere holder

maaltid. de drikker (te) i god borgerlig
Tid Klokken syv.U7igdGl.III.154. især om
ikke for sen sengetid: (det var) saa temmelig
borgerlig Sengetid.Rahb.E.II.3o2. Ing.KE.
11.74. Gaa i Seng i ordentlig borgerlig
Tid.VortHj.IIl.W.

2) (til Borger 2; ikke altid tydelig for-
skelligt fra bet. 1) som hører til ell. an-
gaar statsborgerne, allting saae ud til

en Borgelig Krig (nu: borgerkrig;.lfo/6.
DIl.II.2B0. en gammel Mand, der nar sid-

det og svaret borgerlig Skat og Tynge
saa mange Aar.sa.Jean. F.-2. sa.NF.I.Fort.16.
en Stand, hvis Rigdom saavelsom dens bor-
gerlige Stilling i Staten stred imod Gei-
sten af den nye Const\i\xMon.FrSneed.I.389.
da Staten havde tabt sin Betydning for

Socrates, saa ere hans Dyder ikke borger-
lige Dyder, men personlige DyåQV.Kierk.
XIII.307. Ingen kan paa Grund af Tros-
bekendelse berøves Adgang til den fulde
Nydelse af borgerlige og politiske Rettig-
heder.Grundl.(1849).§84. Fader var Dom-
mer i sit borgerlige Liv, Kunstsamler af

Gemjt.KLars.AII.27. han blev dømt til

at miste sine borgerlige rettigheder
\ \\

det borgerlige liv, om det ordnede sam-
fundsliv. *Studenter og Skolarer (har for-
søgt)

I

At bringe denne (o: røvernes) pri-

mitive Tilstand
|
Tilbage til det borger-

lige Liv.OeRZ.78. || det borgerlige sam-
fund (t selskab), statssarnfimdet; staten.

FrSneed.1.544. Selvhævn er . . utilladelig
i det borgerlige Se\skah.Birckner.I.88. de
Enkeltes Brud paa Pligter, som paahvile
dem lige overfor det borgerlige Samfund.
Goos.I.505. (jf.II.3). IJborgerligagtelse,
agtelse, som man nyder som hæderlig borger;

almindelig agtelse. ' Borgerlig Infami be-
staaer i enten ganske Tab, eller kun For-
ringelse af den borgerlige Agtelse.JSa<ie».
Jur0.1.70. man vil dog gjerne nyde den
borgerlige Agtelse ikke at ansees for et

DsLarekistelem. Kierk.VI.317. jf VII.19.
\\

borgerlig død, (foræld.) fortabelse af alle

retslige goder. PalM.V.139. Saakaldet bor-

gerlig Død, medførende Forbrydelse af

alle Retsgoder overfor enhver, kjender
Lovgivningen ikls.e.Goos.1.4. ogs.: at være
borgerlig død. Pram.(Bahb.LB.I.475).

||

borgerlige frugter, se u. Frugt. || tU

borgerligt ombud, offentligt hverv, som
kan paalægges en statsborger, at være liste-

fører (ved et valg) er et borgerligt ombud
j

H.Matthiess.Gader.89. jf.: vinder han ikke
10 andet der ved (o: ved at faa rang), saa

bliver hånd fri for Borgerlige Betieninger.
IIolb.HAmb.1.3. || spec: i. mods. militær;
civil. Krigs-Standen og den borgerlige
ere begge . . vigtige for Staten..JSneed.II.
367. *ingen Kriger er saa reen Soldat,

|

At jo lidt Borgerligt end hænger ved ham.
Bagges.V.13. Almindelig borgerlig Straf-
felov. Lov^lil866. (kasernekommandanten)
leder Slukningsforsøgene ved Ildsvaade i

20 Kasernen, indtil det borgerlige Brandvæ-
sen er kommet ti\steåe.Tjenesteregl.l59. de
borgerlige myndigheder

|
borgerligt

mod, mod, som kan lægges fo^' dagen unaer
fredelige forhold (mods. ICrigermod}. til lige-

frem at gjøre Skandale og protestere,
havde ingen af dem borgerligt Mod.
Schand.BS.94. 2. mods. kirkelig, den første
Maaned i det Borgerlige Aar (o: mods. kirke-

aaret).HolbJH.I.206. denne Regnemaa-
30 de (at begynde aaret ^"/sj holdt sig (i Eng-

land) baade borgerligt, kirkeligt og rets-

ligt i Brug lige til Aaret Hh2.TroelsL.VII.
9. borgerligt ægteskab, ægteskab ind-
gaaet for en verdslig øvrighed. Lov^*ld851.
§3. Sal.III.377. borgerlig begravelse, be-

gravelse uden kirkelige ceremonier. S&B. bor-
gerlig navnegivning (i st. f. daab) \ 3.

mods. kriminel, borgerlige Sager. ChrVs
Krigsrlnstr.§l og 2. i Almindelighed kan

40 man ikke sige, at saadan en Søn, i Følge
vores Borgerlige Lov, behøver . . at have
sin Faders Samtykke tU at indlade sig i

Ægteskab.Sfampe.J.549, MO. borgerlig
ret, civilret. Nørreg.Naturr.386. Den bor-
gerlige Ret i Yioveåtvddk. Munch-Pet. (bog-

titel.1901). 4. mods. astronomisk, borgerligt
aar, se I. Aar 1. borgerlig dag, borgerligt
døgn, 24 timer. Sal.IV.790. LandbO.1.358.

G3 borgerlig-gore, v. [1] [-igo'ra]

50 Alle de hellige Æmner borgerliggjordes
og lokalisereåes.VVed.BB.405. -hed, en.

især til borgerlig 1.3: MO. Borgerlighe-
dens, Filistrenes og Vanekristendommens
Yerden.Jørg.Liv.Ll09. Buchh. UH.137.
Borger-liste, en. [1] spec. om en valg-

liste, der støttes af borgerskabet i mods. til

arbejderpartiet. Avisen.^lil894.2.sp.4. -liv,

et. [1 ell. 2] Danmarks Riges Grundlov .

.

hjemler Borgerlivet . . Fritagelse fra alle

60 kirkelige 'Rensyn.Grundtv. Dansk. IV. 105.
sa.Myth.68. *det travle Borgerliv. iTeift.

Poet.1.247. -mand, en. [1] (nu især spøg.)

mand af borgerstanden ; jævn bm'ger. vil I

legge Haand paa en ærlig Borger-Mand.
Holb.Jean.IV.6. En stræbsom Borgermand
her af ^i&åen.Kierk. XIII. 408. Chievitz.
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FG.79. en adstadig Borgermand. Jsfed!

Møller.Il8eMl.(1904).63. jf.: dette skikke-
lige Borgermandsagtige. Schand.TF.
11.363. -mester, en. se. Borgmester.
-milits, en. [1] (foræld.) d. s. s. -væbning.
Winth.IX.261 . -mnsik, en, [1] egl. borger-

væbningens musik
II
(dagl.) betegnelse for samt-

lige borgere, hele borgerskabet, og hvad dertil

hører, dets skikke, vedtægter, tænkemaade
osv. han har aldrig duet til at marchere i'o

i den Takt, Borgermusiken spiller (o: rette

sig efter alm. borgerlige vedtægter).Schand.

O.II.35. Kirkebryllup naturligvis, med
Pastor Søde-Petersen og hele Borgermu-
s\ken.EBrand.0.41. da hun gik herhjemme
og . . sloges med sine Omgivelser, — med
sin Mand . . og med hans Slægt og
hele Borgermusiken.Swia.Fil(f.i5. || især i

forb. spille halløj, gøre grin med borger-
musikken, gøre grin med alvorlige ting. 20

Gadeordb.^194. her (0: i et skuespil) er ak-
kurat gjort saa meget Grin med Borger-
musiken, som lader sig forlige med en
saakaldt Succes.BerlTid.'Va90?.Aft.l.sp.5.

CP -navn, et. [2] (sj.) *Hver Mand er
stolt ved Borgernavn at hære.Thaar.ES.
435. -officer, en. [1] (foræld.) (borger,

som er) officer i borgervæbningen. Ørst.VI.
116. I Uniform lignede han en af vore
gamle Borgeroiticerer.Schand. O. IL 217. 30

-pige, en. [1] j>ig^ o,f borgerlig stand. vAph.
(1764). Ing.EM.II.211. (hans) EnstruwsLV
enjævnBorgerpige,/S'cAand.AE.i.35.-pllgt,
en. [2] I Skolerne lære Ungdommen at

kiende og elske 'Borgerpligt.Engelst.Nat.

136. Ingen kan paa Grund af sin Troes-
bekjendelse . . unddrage sig Opfyldelsen
af nogen almindelig Borgerpligt.GrwwdL
(1849).§84. I Tyskland var . . stadigt Ro
den første Borgerpligt.Brandes. FJ.357. «
•Borgerret gir Borgerpligter.i2ørd.GriL.J'5.
O -raad, et. [1] et af og blandt borgere
valgt raad; kommunalbestyrelse; byraad.
Stampe.I.361. Kl.l2.^yiol903.2.sp.5. -re-
præsentant, en. [1] (ordet indført ved
Anordn. **/io 1837) medlem af en borgerre-

præsentation. Kiøbenhavn . . bestyres af
dens Magistrat i Forbindelse med dens
Borgerrepræsentanter.4?iorin.^ /i 1840. § 1.

iScAawd.i^.ii5.-repr8esentant-8kab,et. 50

1) (nu 1. br.) d. s. s. -repræsentation. Sal.^

Ilt.695. 2) (sj.) værdigheden som borger-
repræsentant. Schand.VV.165. -repræ-
sentation, en. [1] borgerraad; nu især
om Københavns byraad. Han var Formand
for Byens Borgerrepræsentation.ScAawf2.
TF.I.73. Sal.III.966. -ret, en. [især 2]
siig mig, er du en Romer? . . jeg haver
kiøbt denne Borger-Ret for en stor Sum.
ApG.22.28. Rom (forøgedes) ved at for- 60
eene sig med de undertvungne Folk, og
at give dem Romersk Borgerret.ffoZ6.JEfe-
rod.l2. *See, paa sin Borgerret aarvaagne
Kiøbmand stoler.StQrmT(Rahb.LB.1.573).
den, som forsømte sin Jord, blev dømt
fra sin Borgerret.Ba5'^es.i\rir.55. det er

svært at faa engelsk borgerret
j || (overf.)

Hvad havde vi vundet, om vi vandt den
ganske Verden, men ikke Borgerret i

Guds Rige.Mynst.Betr.II.234. ofte om hvad
der faar indpas og hævd inden for et vist

omraade: naar et beqvemt fremmed Ord
engang haver faaetBorger-Ret.ffoZfe.ÆJp-^^-
396. Rahh.Stiil.2. Denne Maade at be-
handle en Sag paa er langt fra ny hos
os; men den fortjener virkelig ingen Bor-
geTTet.Fædrel.l844.sp.l3934. Ad denne Vej
vandt i det 16de Aarhundrede Vildsvinet,
Fasanen og Kalkunen Borgerret i Nor-
den.TroefeL.FJ.n 7. -rettiglied, en. [2]
VSO. MO. SaUIII.696. borgerrettigheder
fortabes ved udvandring j -samfan^
et. [2] statssamfund. Abildg.(Rahb.LB.II.
65). Grundtv.KQ.46. Brandes.Cæs.IL350.
O -sans, en. [2] I England er der Bor-
gersands, det vil sige: Staten lever i

Borgernes Bevidsthed. Heib.Pros. X. 342.
O -sind, et. [2] borgei-nes hengivenlied for
staten og vilje til at fremme det fælles vel.

Bahb.Fort.Ii.18. fejge Uslinger, hvem
Fædrelandskjærlighed og Borgersind vare
aldeles ubekjendte.CroWsc^m.1.9. Schand.
F.229.
Borgerskab, et. [ib(nrqar|Sga?6] bor-

gerskab et. ffø?/s5'.46r.l4-2. flt. (sj.) -er (Gold-
schm.II.17). {ænyd. d.s.; fra mnt. borger-
schap)

1) den egenskab at være borger. I.1)

det at være borger i en by og de dermed
følgende rettigheder; især om retten til at
drive borgerlig næring. Vil nogen være
Borger i nogen Kiøbstæd, da . . skal hånd
give for sit Borgerskab noget efter Po-
tie-0rdningen.jC)I/.3—5

—

1. (han) har iåøht
sig Borgerskab i Neufchåtel, og faaet
Borgerret i Canton Bern . . foræret.Sa^-
ges.DV.X.213. Han havde taget Borger-
skab som Grosserer.GoMscAm.FJJJ.39. Bor-
gerskab eller Næringsbevis løses i Kbhvn.
. . i Magistratens 1. Afdelings Forsam-
lingssa.l.Krak.1912.102. \\ om bevillingen,
hvorved borgerskab meddeles. Lov^^kt
1857.§1. en Mand med saa mange Borger-
skaber, at man deraf i Kjøbenhavn kunde
danne et helt Kompagni af Borgervæb-
ningen. GoZiscAm.JJ.i 7. Adkomsten til at

drive bunden Næring er i Købstæderne
et af Magistraten udstedt Borgerskab.
Hage.^307. 1.2) (nu kun bibl.) det at være
statsborger; borgerret. Keyseren kunde
vel give Mennesker, men ikke Ord det
Romerske Borgerskab.ffoZfi.iV^J'.J.^^S.

j|

(overf. ; jf. Borgerret slutn.). vort Borger-
skab er i Himlene, hvorfra vi og forvente
Frelseren.PAiZ.3.50. *Skiænk os . . |

I det
Høie Indføds-Retten, (

I Guds Rige Bor-
gerskab. G^'mw^^v.S/S.J.6 76. (han) fortabte

sig aldrig saaledes i sin jordiske Stræben,
at han oerover glemte sit Borgerskab i

mmlen.HBegtr.DF.II.46. \\ vi have lige

den samme Ret at give fremmede, besyn-
derlig Konst-Ord, Borgerskab som de
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(fremmede) have.Holb.Orthogr.95. At vinde
Borgerskab i et fremmedt Sprog (o: skrive

det til fuldkommenhed).MO.
2) om enenhed, der udgøres af borgere.

2.1) (især tSi) samtlige borgere i en by.

Borgerskabet skal aarligen . . udvælge to,

fire, eller fleere BoTgere.DL.3—6—1. Det
heele Borgerskab er icke mægtig til at

tage ham i FoTSYax.nolb.Kandst.1.6. Ing.

KE.11.175. han kjendte adskillige af Byens
BoTgeTska.b.Schand.TF.1.237, unge Menne-
sker af det højere BorgersksLh.Rørd.KK.
181.

II ofte i nedsættende bet. om borgerfolk

betragtede som snæversynede ell. prosaiske

mennesker (jf.Hjortø.OS.64). plebeiisk Vir-
tuositet, som kun Borgerskabet raaber i

Gevær iov.Kierk.III.250. at være hvad
Borgerskabet kalder et normalt Menne-
ske!Brandes.(JLange.I.v).

\\ ^ (nu 1. br.;

spøg.) om de personer paa et krigsskib, der

ikke udfører egl. matrostjeneste (fx. Iwv-

mestre, kokke olgn.); messemedlemmer, der

ikke hører til officerskorpset. IIarboe.MarO.
Scheller.MarO. 2.2) (foræld.) om borger-

væbningen. Stampe.1.154. Over8k.II.31. den
egenlige Borgervæbning, som i gamle
Dage k^dtes Borgersliahet.Davids.KK.231.
Hr. Ramler har ladt sig vælge til Løjtnant
i BoTgeYsk&bet.Hostr.F.12. 2.3) (sj.) bor-

gerstand, det var næsten, som om Præste-
sønnen ikke hørte tO Borgerskabet, saa-

ledes talte han om det at være af Adel.
nCAnd.VI.176. 2.4) (til Borger 2; nu sj.)

om det borgerlige samfund. Det menneske-
lige Borgerskab . . burde være det for-

nuftigste . . blant sMe.Eilsch.PhilBrev.34.

Borgerske, en. ['bmrqgrsga] flt. -r.

{glda. burgherske (Kbh.Dipl.II.68); fra
mnt. borgersche

; foræld.) (næringsdrivende)
borgerkvinde. Moth.B317. Sigbrit, en
Borgerske i Bergen.TroelsL.il.46.
Borger-skole, en. [1] folkeskole i en

købstad, han lod sætte Printz Christian
udi en almindelig Borger-Skoele.Holb.DH.
1.851. Anordn?^hl814.§l. i Danmark er
den forældede Betegnelse Borger- og Al-
mueskolen endnu den officielle (for „folke-

skole").Sal.VI.801.
II
nu især om betalings-

skoler, der giver en fyldigere undervisning
end de olm. folkeskoler. Sal.VI.803. Bor-
gerskoleeksamen (er) beregnet paa,
at Elever i Konfirmationsalderen med
et passende Modenhedsbevis kunde gaa
over i praktisk Virksomhed.sms^XIF.940.
-stand, en. [1] Jeg takker allerunder-
danigst paa Borgerstandens vegne.Holb.
HAmb.Ii.4. *Han Borgerstanden var,

og hun Noblessen,
|
Han Præstesønnen

var, og hun Comtessen. PalM. IV. 163.
-stue, en. se Borgestue, -son, en. [1]

han taler temmelig got Dansk; thi det
er en Borger Søn her af Bjen.Holb.
LSk.V.3. BiogrLex.XV.373. f -tid, en.

[1] d. s. s. borgerlig tid (se ovf. u. bor-
gerlig 1.8^. Klevenf.BJ.210. -tromme,
en. [1] (foræld.) tromme, som brugtes

ved borgervæbningen. Forordn.^^hl799.§59.
-nniform, en. [1] (foræld.) uniform, som
brugtes i borgervæbningen. Bøgh.III.79.
-Tagt, en. [1] (nu 1. br.) Moth.B316. Hu-
set (blev) omgivet med en Borgervagt.
Ing.PO.1.63. Drachm.FÆ.143. -vel, et.

[2] (foræld.) almenvel. Mall.SgH.733. vel-
giørende Indretninger til Borgervel og
Sikkerhed.JBirc/cwer. Tr. 24. Tops. II. 462.

10 -ven, en. [1 ell. 2] *I glade Hymner skal
Camoenen prise | Den sande Borgerven!
Ew.II.37. smst.162.IV.74. NordBrun.Jon.
24. n Borgervennen af 1788, under-
støttelses- og laaneselskab .Krak. 1912. 102.

t -vinkel, en. {efter ty. biirgerwinckel,

fr. coin bourgeois; jf. -huk) i triktrak:

felt, hvis besiddelse sikrer adgangen til hvile-

hjørnet. Spillebog.(1786).228. -væbning,
en. [1] (foræld.) militært korps bestaaende

20 af en stads borgere. Reglement for Bor-
gervæbningen i de danske Kiøbstæder.
(bogtitel. 1802.) Borgervæbningens Ma-
neuvrer paa Fælleden. Kierk.XIII. 403.
en Enke efter en Møller, der havde
været Oberst i Borgervæbningen./St78awd.
SF.113.

II fra 1870 til 1909 om „Køben-
havns væbning", dannet af det forstærk-
ningsmandskab, der havde fast bopæl i Kbh.

jf.: *at stryges af Linien ud
|
og ind i

30 en Borgervæbning sættes.Hostr.SD.II.80.

II
om den franske nationalgarde. Borger-

væbningen gjorde fælles Sag med FoS:et.
Schand.F.121. O -vælde, en. [1] Højt
op rager Borgervældens Fæstning, Pa-
lazzo vecchios slanke Taarne (o : i Firenze).

Schand.O.II.316. O -værd, et, en. [2] (nu
1. br.) sand Borgerværd . . var agtet om
Tronen.Mall.(Rahb.Min.l790.IV.15). *et

Rige,
I

Hvor Borgerværd har Borgerløn.
40 Eahb.Skuesp.1.322. (kongen) fandt . . at

Hans landsfaderlige Øiemeed sikkrest kun-
de opnaaes, ved et udvortes Tegn paa er-

kiendt Borgerva&rå.AabBrev.^^kl808. gid
din og min Søn (o: to haandt^ærkersønner)
maa tage Exempel af deres Fædre og er-

hværve Borgeryærd.Schand.VV.136. Bryg-
ger Jacobsens Borgersind og Borgerværd
staar . . haandgribeligt for os alle.DagNyh.
ysl912.B.l.sp.l.

50 Borgestue, en. (sj. Borgstue: Ing.EM.
1.180. Bønnelycke.Sp.lOO. Borgerstue: Holb.
MTkr.371. Gylb.ll.213. HjoHø.IU.49).{seu.
Borge-;glda.d.s.) opholdsstue for ty endet
paa en større gaard (opr. om opholdsstuen

ima en borg, jf. TroelsL.III.81ff.). Taler og
Sententzer, som ere uanstændige udiKroe-
Huuse ogBorge-^ineT.Holb.JH.II.433. Ing.

EM.III.194. saa gik han ind paa Herre-
gaarden, men ikke op i Høisalen . . ind

«) til Folkene i Borgestuen kom \ia.n.HCAnd.

VI.171. Goldschm.II.17. Bang.L.129. Aarb
Frborg.1918.33. f Borgestne-brod, et.

stort brød til husfolkene; folkebrød. *Hun
skar af Baarstue Brød et stort og vældigt
Snit.Holb.Paars.176. -ord, et. (I br.) ord,

som høres i folkestuen. Det skal . . være
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min første Formaning, ei at lade haant
om Borgestu - Ordene. Grundtv.LSk.31.
-snak, en. især om letfærdig ell. raa tale.

Moth.B315. Drachm.VD.37. -Tise, en.

(ænyd. d. s. i bet. „almuevise"
,
,^olkevise";

nu 1. br.) raa ell. tarvelig vise. VSO.
Borg^-foged, en. (f Borgefoged. VSO.).

i) opsynsmand paa en borg; slotsfoged. Schytte.

(MO.). 2) formand for en borgret. Byfogden
i Sorø fører endnu Titel af Borgfoged, lo

Sal.III.386. -fred, en. om den offentlige

fred og sikkerhed i en borg ell. ved en fyrstes

hof; lovbestemmelser herom; omraadet, hvor
disse gælder. Academiet (i Sorø) nyder
for alle dets Bygninger den samme Borg-
Fred, som Kongens Slot.Fund.yil?47.IV.2.
MUConv.1.579. Bagger.II.5. Sal.III.382.

\\

(overf.) midlertidig fred ml. politiskepartier

olgn. under verdenskrigen blev partierne
enige om at holde borgfred

\
Bigsdagst. 20

F.191o.sp.79. jf. HBegtrJK.161. -frue,
en. en borgherres (ell. herremands) hustru.

MO. Bogan. 11.37. -gaard ell. (DFU.
nr.1.7. VSO. MO.; nu kun dial, jf. Feilb.

1.108) Borgesaard, en. 1) slotsgaard.

Blich.(1846).V11.124. *Med klingert Sværd
ved Lænd, [ Strunk spanked gjennem
Borggaard

|
Han foran sine Mænd.Wm^/t.

HF.65. B0nnelycke.Sp.lOl. 2) qaardspladsen
ved hovedbygningen (mods. Ladegaard) paa 30

en herregaard. Moth.B314. Schand.TJM.40.
en Arbejdsvogn, der rumlede over den
brolagte Vej mellem Ladegaarden og
Borggaarden. Wied.Fæd.l3. -grav, en.
IngJiE.1.7. TroelsL.UII.20. -herre, en.

Borgherren(paa Hald), Ridder Niels Bugge.
Ing.PO.II.34. Baud. GK. 192. -hnl, et.

[III] ^ hul i mærset til borgen. Funch.
MarO.II.15. Scheller.MarO. -kerne, en.

selve Borgkærnen med den trange Taarn- 40

?ort, hvis Faldgitter nedlades hver Aften.
h'achm.KW.103. -leje, (-lade), et. se Bor-

geleje.
Borgmester, en. (ogs. Borge(r)me-

sterj. [b(or(q)'mæs(i9r] flt. -e. (glda. borg(e)-
mester(e); ligesom sv. borgmåstare fra mnt.
borgemester, jf. mht. bur^emeister, biirge-

meister; egl. „byherre" (jf' I. Borg og Hov-
mester, Husmesterj; formen Borgermester

(jf. mnt. borgermester, ty. biirgermeister^ 50

skyldes omtydning efter Borger || den al-

mindeligste skrevne form er nu Borgme-
ster, sjældnere skrives Borgermester,
fx. PAHeib.Sk.III.98. Blich.IV.244. Winth.
IX.283. Lov*/sl85?.§6 (om Kbh., medens
Lov *®/5 1868 om det øvrige land har Borg-
mesterj. ApG.17.6(SkatRørd.)) i købstæ-

derne: den øverste administrative øv-
righedsperson ell. byraadets formand
(tidligere den samme; i nyeste tid ofte to 60

forsk, personer); i Kbh. om de øvrigheds-

personer, der sammen m. overpræsidenten og
raadmændene udgør magistraten. I hver
Kiøbstæd skal der være saa mange Bor-
gemestere og Raadmænd, som Byens Lej-
lighed udkræver.DZ(.3

—

4—1. Jer Mand

har faaet politiske Griller, og gaar med
en Bormester i Maven (0: venter at

blive borgmester; jf. 'M.aye).Holb.Kandst.I.5.

*En Hest i Kallundborg Borgmester blev.
Bagges.I.161. Borgemesteren, der tillige

var Byfoged og Bjskx\veY.Ing.EF.VII.91.
Udførelsen af Byraadets Beslutninger . .

paahviler i Almindelighed Byraadets For-
mand (Borgmesteren).£ov*V5i868.^4. SaV
III.690.

II t om en romersk konsul. Lucius,
de Romeres borgemester (1871: Consul^.
lMakk.l5.16(Chr.VI). Holb.Intr.L90. han
(var) fød i det . . Aar, som . . Hirtius og
Pansa vare BoTgemestere.Stihm.IL187.
Borgmester-bred, et. en slags bag-
værk. Den lækre Lagkage og Borgmester-
brødet glider behagelig ned.Pol.^/*1911.4.

sp.6. t -dom, et. d. s. s. -skab. Winth.
IX.283. -dyd, en. i talem. forsigtig-
hed er en borgmesterdyd (o: forud-
seenhed er en god egenskab hos en borgmester,

nu forstaaet som varsomhed; se Dania.VIII.
107). PAHeib.Sk.IIL98. Grundtv.SaxoJ.
251. jf.: den saa ofte forsømte Borger-
mesterdyd (d: for8igtigh€den).Blich.IV.244.

-inde, en. en borgmesters hustru. Holb.
Kandst.IV.4. Hostr.KG.L6. borgme-
sterlig, adj. [b(nr(q)'mæsd8rli] (nu 1. br.)

som hører til en borgmester, den Bor-
gemesterlige Myndighed.Holb.Intr.1. 50.

Borgmester-mave, en. (spøg.) om en
tyk mave. Moth.B317. Grundtv.PS.IV.161.
til sidst fik han saadan en Borgmester-
mave, at han knap kunde gasi.EmmaKraft.
Regn og Solskin.(1895).181. -skab, et. (nu
1. hr.) stillingen som borgmester. Holb.Kandst.
III.3. VSO. MO. Borgmesterske,
en. (sj.; nu kun spøg.) d. s. s. -inde. Bagges.
1.168. Borgmester-stang, en. d. s. s.

-brød. -sten, en. (foræld.) om store flade
sten, der fandtes midt i gadens stenbro. Moth.
B317. TroelsL.II.46. Baud.KK.14.
Borg-mnr, en. om en borgs ydermur.

Ing.KE.1.110. -plads, en. plads', hvor en
borg har ligget; voldsted. KrErsl.DM.301.
SophMiill. VO.642. -ret, en . (^ur. ; foræld.)

domstol i Kbh. for hoffets betjente mfl.; en
tid ogsaa om Sorø byting som værneting for
akademiets tjenestefolk. Borgrettens Dom-
me indstævnis for Kongens Hof RetDZr.
1—6—10. Borgretten . . ophævedes ved
Forordn. 15 Juni mi.LovLJ.708. -ruin,
en. Ing.LB.III.177. Recke.LD.97. -skri-
ver, en. embedsmand, der førte bog over et

lens skatter og regnskaber. ÅDJørg.111.223.

-skræppe, en. ^ tordenskræppe; Peta-

sites officmalis Moench. Lange.Flora.342,
Rostr.Flora.L369. Frem.DN.230. -stag,
et. [III] J, Borgstag . . sættes under et

andet Stag, som synes at være for svagt.

Funch.MarO.IL16. -strop, en. [III] ^
tovring omkring en raa ell. stang, hvortil en

talje kan fastgøres. VSO. Funch.MarO.IL
16. Scheller.MarO. -stne, en. se Borge-
stue, -taarn, et. Ing.EM.l.18. det „gamle
Fyr" (ved Skagen), der ligner et Borg-
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tsiaTn.Drachm.LK.21. -ta^je, en. [III] ^
svær talje, hvormed underraaen støttes op-

efter, naar der opliejses svære vægte mider
den. Funch.MarO.iI.16. ScJieller.MarO.

199. -tapet, et. *Man har Sagn om Borg-
tsi]peteT.Aarestr.34S. -vagt, en. de for-

dums Mui'tinder, hvor før Borgvagten
stoå.Jørg.BB.122. -Tæffter, en. taani-
vægter paa en borg. Saaaan en Borgvæg-
ter gad jeg havt paa min gamle Middel-
alåershorg.lng.EF.V.41.
B«r-holder, en. [I] den del af en

boremaskine, hvori borstaalet fastgøres. Wagn.
Tekn.242. -hoved, et. [I] om knivhol-

deren i en udboringsmaskine. Wagn.Tekn.
236.
Boring^, en. ftt. -er. {vbs. til II. bore) 1)

handlingen at bore. VSO. Hannover. Tekn.
235. 2) hul frembragt ved boring; især:

2.1) om en borebrønd, en Række dybe
Brønde eller Boringer i temmelig kort
Afstand fra hmanåen.0pfB.UV2.18. 2.2) om
løbet i et skydevaaben. Harboe.MarO.

II
især om løbets vidde; kaliber. Den Jæ-

ger, der ikke vil bære en tungere Bøsse,
maa hellere føre Bøsse af mindre Boring.
VigMøll.HJ.58. 2.3) om cylinderen i en
eksplosionsmotor ell. spec. om cylinderens vid-

de (diameter). Schmitto.Motorcyklen.(1916).

11.

Berk, en. (no. og fsv. hork, jf.
nt. borke;

sideform til I. Bark; kbh. ell. dial.) skorpe

ipaa saar olgn.). Moth.B320. Feilb.fu.l.
>orken^||o»n sprukken hud. Levin. Dor-
ket, adj. (afl. afBork; kbh. ell. dial.) over-
trukken m. skorpe; barket; ogs. om hvad
der er stift af (indtøiret) væde. Selv om
Pigerne bredte (tøjet) omkring Komfuret
om Natten, det forslog ikke. Det blev
stift og borken deraf, men aldrig helt
tørt.Bregend.HB.155. Feilb. tborkne(j§),
V. {ænyd. borkne, barkne) overtrækkes m.
skorpe; blive stiv af skorpe ell. ved at tør-

res. Moth.B320. Grøden staar og borkner.
VSO.

II perf. part. som adj. jeg spillede
(skindene) ud med Pinde i Solen; nogle
af dem bleve saa borknede og haarde, at

de duede mtet.Bobinson.I.208. VSO.
bomere, v. [bmr'ne-'ra] præt. -ede; 2)art.

-et ell. (nu som oftest) -t. (/Va fr. borner)
1) f indskrænke; begrænse. I, hvis
Øie vilde finde Schreckhorns Mure vel-
signede, dersom de ikke bornerede Ud-
sigten.Bagges.DV.X.233. 2) part. bomer(e)t
brugt som adj. m. overf. bet. indenfor en
bornert SynskTeds.VVed.BB.141. \\ især:
som har en begrænset fatteevne ell. (nu oftest)

som er indskrænket i synsmaade og
tankegang; snæversynet. 0rst.IX.13.
(Rahbeks) Smag (var) borneert; det Burle-
ske og Overgivne holdt han for at være un-
der Kunstens Yæråigh.ed.Oehl.Er.III.105.
Islænderne (er) en bornert slægt, der ikke
kan komme ud af sig selv (o : ikke har in-
teresse ud over sig selv).NMPet.Br.55. „Han
er en Mand af en fast Characteer." — „Ja

det er en almindelig Benævnelse paa den
Borneredes Egensindighed." Gylb.II.226.
der er i vore Tider ingen Statsmand saa
borneret, at han jo seer, at han er kom-
met forkeert an ved at ville protegere
Christendommen.-Brierfc.ZJF.i55. Han har
paa en aldeles feilagtig Maade opfattet
min Cousines Inclination; han har været
borneret nok til at tro, at hun sværmede

10 for ha.va.ChievitzABecke.D.57. (Balles) Ret-
skaffenhed var borneret. Da Malte-Brun
havde udgivet „Aristokraternes Catechis-
mus", angav Balle den for Cancelliet som
en for det offenlige Vel farlig Bog.ClPef.
0.80. Bornert-hed, en. de Franskes
chinesiske BoTneerthed.POBrøndst.BD.44.
(jeg) er bleven blodigt traadt og foruret-
tet af Borneerthed, Ondskab og Uviden-
hed.HCAnd.Breve.II.600. Det er Bornert-

20 hedens . . Undskyldning, at den ikke har
Anelse om noget Forstandigere. (roMsc^m.
NSM.L67. Kidde.AE.I.163. Bornerthed har
været Cæsar fuldstændig fremmed-Titefc.
1919.1.272.

Bemhelmer, en. [bmrn'hcolmdr] ftt.

-e. 1) person fra Bornholm. || om til-

hænger af den lutherske missionsforening;
møllerianer. Forældrene hørte tU den
Sekt, der paa Bornholm hedder „MøUeri-

30 anere" og andre Steder gaar under Nav-
net „Bornholmere".4wdiVæ./S.ii5. 2) (dagl.)

om bornholmske frembringelser, især: 2.1) om
stueure (i mandshøje kasser) m. blylodder og
slagværk, som fra slutn. af 18. aarh. lavedes

paa Bornholm (se Trap.^III.9). Heib.Poet.
VII.366. den gamle Bornholmer dikkede
saa hult. Jørg.LT.25. I Spisestuen faldt

Bornholmeren drønende til S\a.g.Houmark.
BB.160. AarbFrborg.1918.37. 2.2) ow røgede

40 sild fra Boiyiholm. „Vil Du ikke have en
stegt Sild?" — „Nej Tak, Dul Jeg har lige
spist to Bornholmere." CilføM.3f.JII.85. de
sad ved Frokosten og pillede det gyldne
Skind af den Ægte Bornholmer.^ndi^a;.
BN.179. Bomholmep-ar, et. d. s. s.

Bornholmer 2.i. Kidde.AE.1.5. NSvends.H.
75. bornholmsk, adj. [boorn'hcorms^']

som hører til ell. stammer fra Born-
holm, mine Forældres . . bornholmske Uhr

50 medBlylodder.irC^n(Z.7IJI.508. Den born-
holmske Sild — Skjærgaardssilden eller

Strømlingen — er en Afart af den almin-
delige SM.BMøll.DyL.III.166. bornholm-
ske druer, rosiner, se Drue, Rosin || om spro-

get paa Bornholm. Jeg forstaaer ikke jeres

Bornholmskl HCAnd.V.121. *hun snakked
Bornholmsk saa det hatted.JVibe.Bulleste7i.

(1918).22. som subst. i best. f. (nu 1. br.):

Bornholmsken kan ikke undgaa Dialekters

60 almindelige Sk]æbne.VidSelskOversigt.l853.
242.
Borras, se Boras. Borrat, se Barat.

Borre, en. se Burre. Borren, en. se

Børing.
Bor-salve, en. [III] salve bestaaende af

fedtstof m. tilsætning af borsyre. Panum.91.
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Borsdorfer, en. ['bcorsidmrfar] ilt -e.

{fra ty. borsdorfer, efter %yen "Borsdorf i

Sachsen) navn paa en æblesort. Heib.Poet.X.

378. saa stjal han mig ovenikjøbet en halv
Snees Borsdorffer-Æbler. smstF/.47.
(jeg) bemærkede . . et stegt Borstorper
Æble paa Kakkel-Ovnen.Ew.(1914).V.132.
Bor-skarp, en. [I] borets skærende

del, der frembringer hullet. Han blæste Spaa

Overkjortel . . var smykket med kostbare
BoTter.CBemh.V.Ol. *Huer . . smykkede
med gyldne Borter. Trm<A.I.4i. Muuldyret
er pyntet rundtomkring med en bred, rød,
vævet Bord, hvorfra lange Kvaster hænge
neå.CKMolb.Span.130. Vævningen af Bor-
ter o. 1. sker paa den saakaldte Possemen-
terstol.Sai.ZiK.565.

II. bort, adv. [bmrd] (æda. bort, burt.

ner ud . . og vædede Borskarpen med lo sv. bort, oldn. burt, brott, braut af opr. i

STpyt.Cnans.S.66. -skralde, en. d. s. s

Boreskralde. Sal.III.358. f -sksel, subst.

(zool.) boremusling. Baf.(1784).94.
Borst, en. [bcorsd] {(i bet. 2) fra no.

borst, jf Viborg.Pl.{l793).157. JTusch.150;
besl. m. Børste) 1) f boghase. Moth.B320.
2) 2? mælkebøtte, Leontodon L. Hornemann.
OP.^719. Warm.SystB.528. LandbO.I.360.
Bor-staal, et. [I] staalet i et bor

(ell. k) braut, ud paa vejen, jf. ty. weg af
oht. in wec; oMw. braut, vej, af hriotSL, bryde,

jf. fr. route af lat. rupta (via), brudt, banet
vej

II
i dagl. tale foretrækkes i mange til-

fælde væk; i jy. bruges alm. hen ell. væk)
I) for at betegne, at noget fjernes fra,

et sted. 1.1) Viig bort, S^Lism.Matih.i.lO.
*Vil du (o : Jesus) dog i min Sorg og Brøst

t

Bort fra mit Aasyn træde?SalniHj.547.1.
(mods. fx. skaftet). Wagn.Tekn.240. -stil- 20 *Ret som et Asen der . .

|
Ey lar sig drive

lingp, en. [I] ø redskab, hvori borstaalet

anbringes. De større Bor anvendes i Reg-
len i en Borstilling, hyppig et Borsving,
Vimmelskaft . . hvis Knap under Brugen
støttes mod BTystetWagn.Tekn.502.
Borstorper-seble, et. se u. Bors-

dorfer.
bor-snr, adj. [III] (kern.) som indehol-

der borsyre. borsure Ssilte. Bille-Top. 16.

hoTt.Holb.Paars.54. Skal vi vise Nødtræn-
gende ubarmhiertig hoTt? OeconT.II.106.
*Skal Brevet bort (o: af sted), jeg nu det
ende msi&e.Bahb.PoetF.II.21. *i sin Skræk

|

Forglemte han at spore væk, | For i Gal-
lop at komme bortJSagges.I.170. *giv mig
et Vink, og jeg gaaer bort — | Du seer
mig aldrig meeT.0ehl.T.192. Hvor længe
er der endnu, til Jagten seiler hoTt?Hauch.

sving:, et. [I] bugtet borstilling; vim- 30 IV.30. *Alt ligger Sol bag de dæmrende
melskaft. Wagn.Tekn.502. -syre, en. [III]

(kern.) forbindelse af grundstoffet bor m. ilt

op brint. Borsyre (anvendes) som antisep-
tisk Mund-, Næse- og Øjenvand.PanMm.
91. Christ.Kemi.102.

I. Bort, en. [bo'ri] (ældre skrivemaade
Bord; f Borde: 2Mos.39.23(Chr.YI). VSO.
MO.). fit. -er [ibo'Ordar] {ænyd. borde; fra
mnt. borde, ty. borte; grundbet.: kant, jf.

Skove,
I
Dagen den lister sig hort.Winth.

1.68. *Vi fik ei taget Afsked med hinanden,

I
Og alt i Morgenstunden vil han bort.

PalM.II.160. *Bort fra sin Moder den (o:

en kalv) skulde gaa, — | første Gang ud
den i Verden saae.Kaalund.208. de gik
hastigt bort fra (1819: ud af^ Graven.Matth.
28.8(1907).

II
m. angivelse af bevægelsens

retning ell. maal (nu kun om noget fjemt-
I. Bord 0^ børtle) 1) den yderste kant af 40 liggende). Gaaer bort (1819: hen) i den
et tøjstykke olgn., der ved særlig farve ell

forsiring adskiller sig fra det øvrige.
Kammen eller Borden (o : af en alterdug)

bestod af konstigt LøvvæTk.Ing.KE.II.33.
*Vent lidt! thi Borderne (paa halstørklæ-

det)
I
Man seeT.Heib.Poet.VII.262. *dine

ELraver med de brede Border.PaiM.IF.88.
Goldschm.IV.98. (der) broderes nogle smal-
le Borter i Stoffet.jffaandu.iOP. Damestrøm-
pe, (der) strikkes rundt med 2 M. vrang 50 Moth.B32i. Tjeneren skal bort i Morgen

bye, som ligger for eder.Matth.21.2(Chr.VI).
*han ey vUde bie,

|
. . og gik paa Døren

bort (nu: hen mod åøTen).FrHom.PM.124.
(svanerne) fløi bort fra de kolde Egne til

varmere Landie.HCAnd.V.307. *Nu flygter
jeg bort til AmeTika\Winth.IV.42. (Josef)
drog bort (1819: veg henj til Ægypten.
Matth.2.14(1907). |l ud af en plads (be-

skæftigelse) ell. stilling, pigen kom bort.

og 2 M. ret 30 Omgange, som danner Bot-
ten.VortHj.ini.110.

\\ (overf.) »Sneen slaar

en takket Bord
|
om Sundets staalgraa

Silke.i2icA,J.39. Dér laa Huset . . straatækt,
men med en teglhængt Bord til Tagskæg.
Drachm.PV.24. jf. (om banden paa et bil-

lard): *inden Skiemtbillardets Borde
|
Du

Stød i Stød bestandig gioTde.Bagges.II.237.
" (bogtr.) omamentramme, især om den yder

VSO. *Min Søster
| Er eengang nu min

Søster; hende kan
|
Jeg ikke fierne bort.

Oehl.T.158. han er bleven jaget bort >

1.2) om noget, der spærrer, hindrer, generer,

ell. som man ikke har brug for (i øjeblikket)

:

af vejen; til side. de unge karle stode

op, og lagde (den døde) bort (1819: be-
sørgede Liget), og bare ham \id.ApG.5.6

(Chr.VI). *Paa en Søndag Engle-Haand
ste del deraf. Selmar.^379. 2) vævet liste, 60 Vælted bort den Sten i Haven. Gh'undtv.

der bruges til styrke ell. prydelse paa klæd-

ningsstykker, tnøbelstof olgn.; (kante)baand;
bræmme; galonering. en borde (1871:
Bordj var om hullet (paa kjortelen) rundt
omkring, at det skulde ikke rives ud.
2Mos.39.23(Chr.VI). den rige biskoppelige

SS.III.3. *Paa Væggen bort han hængte
Sit Harnisk og sit BvæTd.Heib.Poet.III.130.

*En Genius stiger frem —
|
Han kaster

bort (nu blot : kaster) sin farverige Kappe.
PalM.II.19. At sætte noget bort.MO. je

har gemt det bort < tag det der bortl

65*
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1.3) om tab ell. forsvinden (fra den rette

ell. olm. plads, saa at man ikke han finde

det (igen) olgn.). jeg (har) tilgivet Dig .

.

at Du har kastet begge Brevene hortMC
And.Breve.1.62. hunden er løbet bort

j han
kom bort fra mig i vrimlen

\ \\
(sj.) overf.

(jf. II. borte 1.2j. Her taber sig atter For-
nuften, og kan ei andet end falde bort
(nu: henj i dyb Henrykkelse.StiAm.JJ.68.
^Hvor lifligt falder den (o: en fugl) og
stiger høyt og falder

|
I søde Triller bort!

Ew.(1914).1.179. Hun daanede bort imellem
Hænderne paa åem.YSO.lA58.

||
(især høj-

tid) i udtr. som gaa bort, falde bort
i bet. „dø" (jf- bet. 2). førend jeg farer bort,

og er ikke mere tilPs.39.14. 780.1.462.
der var kommet en ny Verdensborger hos
Bagerens, og Konen havde været lige ved
at gaa hoTt.CMøll.PF.4. hvis manden falder

bort, sidder hun alene tilbage med 4 smaa
børn

i
1.4) om noget, som man skiller sig

af med ell. bliver berøvet: ud af ens be-
siddelse, varetægt ell. raadighed. *(han)
ødte bort sin Arv saa skøn.SalmHj.463.3

(jf. bet. 2). I har engang imod min Villie

lovet mig bort til Hans Frandsen.Holb.
Jean.IV.8. her er icke lang Tiid at give
bort (o: det haster).sa.Vl.IY.o. At gifte en
datter bort. At drikke, klatte, spflle sine

penge bort. FSO. MO. *Saa skjenker I bort
eders ridderlige Hest;

|
Min Mand skal

drive StVLåQn.Winth.YI.200. han forærer
alting bort

j || om opgivelse af raadighed
over egen person. Karlen har fæstet sig

bort. KSO. MO. han har lovet sig bort to

steder paa een gang j 1.5) i en anden
retning, uden at en egl. fjernelse finder

sted. dersom I vende Eder bort (Chr.VI:
bagj fra ham, da skal han lade (Israel)

blive endnu længere i ØTken.4Mo8.32.15.
han vendte sig bort fra ham (o: til den
anden side)

\ || om en ændret retning ell. et

fjernt maal for synet, man kiger fra den
ene Verden ind i den anden bort i Uen-
de]ighed.en.Suhm.II.97. *Hvi vender du fra

mig da Øiet bort,
| Og skuer kun paa

iiisLUen?FalM.(1909).I.412. han saa bort,

da jeg spurgte ham, hvor han havde været
j

overf. sebortfra noget, se se (jf. bortse^.

1.6) O uden verbum, som en slags interj.

*Bort Vrede, Skændsord, daarlig Harml
SalmHj.309.3. Bort du Dreng! hvad har
du her at bestille ?HoZ6.Jean. F.6. *Bort
Uhelds fæle Sky, bort sorte-vinged Taage.
.sa.Jul.l2sc. *Bort, usle Nagl Kom atter,

Kiærlighed 10eRJEfcr.i35. || især m. præp.
med. bort, bort med ham! korsfæst ham.
.Joh.19.15. *Bort med Graad og Klage,

|

Her er gode Da.ge.Brors.42. *Bort! langt
bort med slig |

Foimastelsel Rahb.Tilsk.
1796.352. *Bort med alt det Hemmelige.
PalM.II.210. Landsforeningen „Bort med
Tobakken," . . stiftet 1905.Krak.1912.102.

2) (især Oj til betegnelse af, at noget op-
hører at være til. *Ach, min Rose visner
bort.J5rors.78. At dunste, dø, falde bort.

VSO. hovedpinen gik bort, efter at jeg
havde taget et pulver

j f den veneriske
Forgift har . . den Natur, at den aldrig
bliver bort, udryddes, tilLntetgiøres.

Tode.ST.IL96 (jf. bet. 1..S og S), falde bort,
ophøre (at være til ell. komme i betragtning);
miste sin gyldighed olgn.; se falde, om tid:

*Bort svandt de mange Hundred Aar.
SalmSj.192.4. dog gik endnu den meste

10 Tid bort i heg.Hauch.II.14. *Bort iler

Tiden — snart er Alt foThi.PalM.n.l26.
Claras foregaaende Liv var gaaet bort
under en rolig, ubemærket Hensvinden
af Tiden. Etlar.F. 64. || m. obj. for (især
intr.) verber: faa til at svinde ved en ell.

anden virksomhed. *Hver Morgen sang hun
bort hans smaa Unoder.PalM.IF.45. at

sove en rus bort
j at synge sin sorg bort

i

at svire sit helbred bort
j
om tid: *vore

20 Dage
I
Maae synges, kysses, spøges bort.

Bagges.TJngd.il. 168. *To Drosler havde
elsket bort

|
Den lyse Sommers Dage.

TBruun.S 179. medens de Andre spiste

Aftenen bort, sad jeg hjemme i mine
I)Tømme.IICAnd.Breve.I.185. jf.: Nu har
jeg sovet mit gode Middags-Maaltid bort
(o: er gaaet glip deraf ved at sove). Holb.
Masc.1.2. Underjorske Folk drive store

Fester bort med Klagen og }iylen.saJ^ul.

30 12sc. *Har Herren sovet bort den smukke
\Jdsigt?Oehl.X.47. f (de) have glemt bort
(nu blot: glemtj deres Christendom indtil

CatecMsmum.Holb.Jean.I.l.

3) (sj.) om fraværelse, d. s. s. II. borte

(jf. bort-blive, -liggende, -værendej. *med
alt det har det gavnet,

|
Jeg holdt ham

bort fra Søegaards? ikke?Hrz.lV.128. en
Pige, der . . dækker Bord, naar Tjeneren
er hoTt.Gylb.V.205.

40 bort-, i ssgr. (m. II. bortj; første led

udtales ['boDrd-]; sidste led som det usammen-
satte ord, men med bitt-yk samt (hvor det

lydlig er muligt) stød, fx. bortaande ['bord-

i(i)n'9], af aande ['(ona] || ssgr. m. bort- firides

allr. i glda., se bort-drage, -fare, -flyve,

-føre ofl., jf. æda. bort føræ, latæ, sæliæ,

takæ ofl. II
alle ssgr. m. bort- er verber ell.

deraf afl. subsi, ('se Bort-fald, -fragter, -færd,

-fører, -salg ofl.) og adj. (se bortskyldigj,

50 jf dog Bort-tog, -vej || da ssgr.m. bort- kan
dannes til de fleste verber, der betegner en
bevægelse, handling ell. virksomhed, anføres

kun de mere alm. ell. faste ndf. i særlige

artikler (hvor ikke andet angives, er ordet

smsat. m. II. bort 1); de tilhører saa godt

som udelukkende skriftspr., m. undtagelse af
enkelte, der har faaet en spec. (ofte fagl.)

bet. ell. anv., fx. bort-adoptere, -falde, -for-

klare, -fragte, -føre, -licitere, -lodde, -rejst,

60 -salg, -set, -vælge ofl.; ved de øvrige fore-

trækker man nu alm. (altid i talespr.) ver-

bum+ bort (fx. ikke brisen bortblæste skyen
(se bortblæsej, men brisen blæste skyen
bort, ikke han bortdrager, men han drager
bort osv.; noget oftere bruges præs. ell. perf.

part. som adj., fx. de bortdragende ell. bort-
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dragne soldater^ || som eksempler paa ikke-

mecUagne ssgr. (m. II. bort i) anføres: vi
døe visseligen og ere som Vandet, der
bortflyder paa JoTden.3Sam.l4.14. Paa
de mindre Veie bør saa meget af Sneen
bortskuffes, som giørdem ufremkommelige.
Forordn.^^/v2l793.§64. *Den skjønne Frue
som et Liig

(
Bortravede forvirret.Jw^'.iiJ.

191. ("= *Den skjønne Frue, som et Lig,
|

[-|blæ'sa] som Halm, der hoTthlæses.Es.41.3.
guldet, som ikke lader sig bortblæse . .

bliver liggende, og all anden u-reenlighed
hoTtnyveT.Holb.DNB.570. 0ehl.0en.(1834).
III.26. *muntert Brisen

| bortblæste Skyen.
Schand.SD.168.

||
(overf.) At arbeide paa

at samle liggendefæ med en falsk tunge;
er en forfængelighed, som bortblæses
(1871: bortveiresj, hos dem, som søge

Bortfoer, af Gru forvirret.sa.DD.JF.i5.3). lo døden.0rds.21.6(Chr.VI). »Bortblæst var
bortflagrede Ungdomsdrømme.sa.Lewnef.I.
206. Naar Hestene trampe over et Stykke,
hvorfra Sneen er bortføgen, giver Isen en
hul Klang.Goldschm.il. 220. *Min klare
Kilde, borthast dog ei. Kaalund. FD. 35.

Blæsten borthvirvlede de øverste Lag af

visne Bla.de.TroelsL.1.25. || m. overgang til

II. bort 2: Landets sidste Skiærv . . bort-
ødsles, bortgøgles, hoTtdohhles.Rahb.Tilsk

min Styrke,
|
Og myrdet min Ro. Grundtv.

PS.V.169. enhver Betænkelighed (var) som
hoTtblæst CSPet.Litt.1.656. -brmge, v.

[-ibreix'a] 1) [1] (iD ell. emb.; l.br.) føre andet-
steds hen. Elevenf.RJ.135. en Tiltalt havde
udtaget nogle Gjenstande af et Skab for at

bortbringe dem.Goos.II.363. 2) [2] f tilbringe,

(han) bortbragte den øvrige Tiid af Natten
uden Søvn.Holb.Heltind. 1.154. -bys^sle,

1791.671. Danmark .. har ladet sig fratage, 20 v. (kun om no. ell. isl. forhold) give i for
eller snarere selv borttusket, borthjasket
(disse) Herligheder. Blich.(JyllP.1839.152).
•Hvis de har Synder — Kirkens Lud bort-
tvætter dem. PalM.V. 278. Den virkeligt
levende Literatur bortætser og fortærer
. . den Livsanskuelse, paa hvis Grund
Fortidens Poesi opførte sine lette og lyse
Festsale.Brandes.III.444. Befolkningen (i

Rumænien) har sat en Forfølgelse mod

pagtning. VSO. Lov om Bortbygsling og
Brug af Jordeiendomme (paa Island).Lov
^yil884. O -bytte, v. *Jeg ei min Roe
for Guld horthytteT.BaggesSV.147. *Jeg
ei min Løn bortbytte vil

|
Med alle Seclers

Laurbærkroner.sa. t/n^<i.II.5. *bortbyt ei for
jordisk Muld

|
Det Pant paa Himmellivet!

Wilst.D.I.118. Ingen skal bortbytte (Chr.
VI: bortskiftej noget (af levitternes land).

de jødiske Rumænere i Scene, som sam- 30 Ez.48.14. 1578 bortbyttede Fr. 11 (klosteret)

tidigt . . forsøges borthyklet og bortløj et.

smst.Xl.457. (vraget) er nu bortsprængt af

Dykkerskonnerten.Po;.«/ui 909.8. || tilll. bort
2: *hand ducked need i Luun,

|
Og half

bortsnibed Dagen (o: „snuede", sov dagen
bort).Sort.PSkan.2. Dersom Mændene nu
bortdøse deres Dage i Klubberne, da lære
vi af Holberg, at de den Tid bortsvirede
dem paa yuTMeldeTne.Rahb.Tilsk.1791.275

mod VLnstrup Gd. og andet Gods.Trap.
IV.637. O -Dære, v. [-ibæ'ra] vbs. -ing

ell. t -else (VSO. MO.). *En Jomfru paa
sin Ryg bortbar | En M.and.Bagges.Ungd.
11.59. Staffeldt.4. Bagger.1.335. (hun) havde
. . rejst sig for at bortbære Mælkegrøds-
iadet.Pont.F.I.91. -dampe, v. [2] [-|dam'6a]

1) O forsvinde ved fordampning. Briinnich.
M.142.203. Naar det Vand, som holdt Saltet

I evigt Ruus de deres Sorg bortdrikke. 40 opløst, langsomt bortdamper. Ørsf.('ilfO./
MCBruun.PF.I.197. Kassen . . staaer der
endnu . . men Sømmene ere bortrustede.
Blich.(1846).III.210. denne Aftens forun-
derlige Glands vil snart forsvinde og bort-

flimte, lig hint prægtige hnitsyn.Ing.KE.
1.242. Atter var en Dag bortdrømt i de

fortryllende Bxxeganse.sa.EF.I.lOS. *hvor
skal vi . .

I

bortsladre i den bitterkolde
Hule

I

de valne Timer? Lemb.Shak.XlV.67

2) (fagl.; sj.) d. s. s. afdampe 2. Bortdamp-
ning.vApL (7%m.J. 54. -dispntere, v.

skaffe af vejen ved hjælp af spidsfindige

forklaringer; bortforklare, det er . . en Ivends-
gærning, som ikke kan bortdisputeres, at

Tindingen i mange Sprog benævnes som
„Søvn." RolgPed. (Arkiv. XXIV. 302). G)

-drage, v. [-idra'qa] (glda. d. s.) 1) trans.

*brist, hvert Baand, mig holder fast, J Og
(maanen) ærgrede . . sig over en bortsoldet 50 fra min Gud hortdrager.Ing.RSE. VII.104.
Nat Jørg.RB.5. -abonnere, v. afhænde
ved abonnement. Billetkassereren (o: i te-

atret) besørger alt Salg af Billetter tU
Pladser, som ikke ere bortabonnerede.
Regl.Nr.l70'y9l892.§61. -adoptere, v.

skille sig af m. (et barn) ved at faa andre
til at adoptere det. En nyfødt sund og vel-
skabt Pige ønskes bortadopteret-jBeHrid.
'/al919.M.16.sp.6. CP -blive, v. [3] [-|bli?v8]

Et Brev fra mit Hjem (bidrog) til at bort-
drage mine Tanser ira Andres Sager.
Blich.(1846).VI.18. »Fremtids Slør bort
drager ikke Dxi.sa.DKI.197. 2) intr. *naar
han bortdrager, hun græder paa nye.Thaar.
IIG.4. *Nu iler os bortdragne Venner
imøde. Ing. P.85. under de Ældres Op-
muntringer . . bortdrog nu den lUle Helte-
hoh.Blich.(1846).IV.51. *Afsked nu tagende.

(kun i part. og som vbs.; sj.) d. s. s. borte- 60 |
Hurtig bortdragende, |

Streife vi (0: ze

blive, hun (havde) heller . . ønsket hans
stedsevarende Bortblivelse end hans lyk-
kelige Tilbagekomst. Holb. Heltind. II. 262.
Umuligheden af . . at sende Bud ud i Egnen
for at lede efter den bortblevne, forøger
'[3roen.JohsPalM.DDM2. O -blæse, v.

fyrerne) . .
\
Psycnes . .

|
Rødmende Mund.

PalM.II.23. Blomster, som blev tilkastet

de bortdragende ^oldat^r. Bønnelycke.Sp.
202. GJ -drive, v. [-|dri-'va] 1) trans.

1.1) jage paa flugt; forjage. Som Røg driver
bort, vil du bortdrive (fjenderne)JP8.68.3.
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maa jeg da icke bruge de Midler, som
Naturen giver os at bortdrive Sorg med?
Holb.Jep.1.3. *Forønskte Fødsels-Dag! ieg
langt-bortdrevne Fange |

Dig ønsker Lykke.
Falst.0vid.130. *Lindre du, Fader 1 vor
Nød! bortdriv den giftige Taa.gelLund.ED.
16. 1.2) [2] fm.h.t.tid: tilbringe. Christus
bortdrev den heele Natt udi Bønner.Holh.
JHI.576. de 40 Aar, som Israeliterne bort-
dreve udi Ørken udi Telte.smst.304. 2) (sj.) lo

intr. *Ak, gid de tunge Skyer bortdrev,
)

De mørke Tvivl fik FTeålSalmEj.681.3.
*Mangfoldige ved dette Svar

|
Bortdreve

(nu: listede hort).Beenb.II.116. O -dun-
ste, V. [2] [-[don'sda] forsvinde ved for-
dampning; fordampe. OecMag.YI.304. *Ved
Ildens Kraft bortdunster ganske Vandet.
Oehl.NG.309. LegebogII.137. Sal.V.657.

aiscer overf.: svinde som damp; fordufte.
et, han kaldte hans Elskov, er bortdun- 20

stet.Rahb.Til8k.1797.415. *de vilde Glæders
Ruus

I
Bortdunster brat, og efterlader

Siælen sløY.OeM.Helge.(1814).153. Hauch.
VII.333. jeg frygter, at det Bedste, den
nordiske Duft, vil bortdunste under Over-
sættelsen. (ToWscÆm.J.550. -de, V. [2] (nu
næppe br.) afgaa ved døden; falde bort.

Drager, eller bortdøer, nogen Bonde fra

sin GaaTd.DL.3—13—9. En stor Deel af

hans Kriigshær . . blev angreben af Svag- 30

hed, og hoTtdøåe.Holb.Kh.531. Brors.lO.
en nu bortdød (nu: afdødj Lærå.Ørst.VII.
177. (han) har havt 10 egne Børn at for-

sørge og . . tre af sin bortdøde Broders.
Blichl.xir. Deres Levnetsmidler frøs, og
efterhaanden bortdøde de alle af Skjørbug
og Blodgang.Fabricius.D.II.353.

|| (overf.)
svinde hen; tabe sig. *Bortdø skal Brøden,
Angeren skal blive. SalmHj. 468. 6. den
hartad bortdøde Kierlighed til det almin- 40

de\igeBeste.Spectator.ll6. *Draaber, Kilder
og Elve bortdøe,

|
Salig hengivne, i fav-

nende Søe.Staffeldt.131.

I. t borte, V. -ede. (ænyd. d. s.; afl. af
II. bort; især brugt af no. forfattere, jf.
SorøSaml.I.138 , hvor ordet forsvares mod
Biehl.Haarkl.96) bringe bort; skaffe af
vejen. Moth.B336. perf.part. brugt som adj.:
det er længe siden bortet, 0: for længst
tabt. smst. || borte sig, fjerne sig. smst. 50

han forførte . . sin yngste Broder, som .

.

blev confirmeret at gaae til Gudsbord, at
han ogsaa aldeles bortede sig derfra. Ci#.

1737.(DSamlVL148). smst.171. *Jo meer
jeg mig ivrer,

| Desto meer borter jeg
mig fra mit Maal.Storm.Br.40. *Jeg haaber
. . dog, den Dag skal borte sig.Zetlitz.I.

353.
II. borte, adv. [ibå'rdfa, prov. ^hordo]

bdrte. Høy8g.AQ.19. gradbøjning se ndf. u. 60

2. {æda. bortæ, burtæ, sv. borta, oldn. burtu,
brottu, af opr. i (ell. a) brottu, ude paa
vyen, jf. II. bort || i dagl. tale foretrækkes
ofte væk; i jy. bruges alm. henne ell. væk)

1) (adv.) til betegnelse af fraværelse ell.

afstand fra et sted (mest i forb. m. være

og blive, som alm. udtales trykløst, jf. dog
u. 1.6). 1.1) ikke mere til stede ell. paa
sin sædvanlige plads. Søvnen er borte
fra mine Øine, og jeg er svækket i Hjer-
tet af BékymTmg.lMakk.6.10. nåar Artik-
len er rent bdrte, da . . forståaes en quan-
tité af tingen.Høysg.AG.19. *Hun borte er,

og kommer ei tHhagel Rahb.PoetF.I.174.
*Jeg havde været borte, var du kommen

|

En Time mere sildig.0ehl.HJ.35. *dobbelt
mørk er Natten, er du hoTte.PalM.U.346.
*naar hun (o: søsteren) er borte (0: gift),

|

hvem staaer saa for Tur? Bøgh.Vi.21. gak
og bliv ikke længe borte (Chr.VI: dvæl
ikke).Tob.5.9. jeg bliver borte (0: er bort-
rejst) i flere dage

j
han var kun borte et

øjeblik (0: havde fjernet sig et øjeblik)
\

bliv ikke for længe borte!
j der var mange

borte (0: fraværende) i dag
j || f talem.

Borte er Markus med liren (om en, der er
gaaet sin vej; ogs.: lejligheden er gaaettabtf
det er bagefter). Moth.B325. VS0.III.L151.
ordspr.: Borte er snart glemt (o: om den
fraværende).Mau.966. 1.2) (overf.) a ands-
fraværende; uopmærksom. Tidt sad jeg
drømmende og stirrede paa den brogede
Væg og fik da en lille Irettesættelse af
(læreren), fordi jeg var „borte igjen".B'C7
And.XI.39.

\\ fra sans og samling; ude
af sig selv. (dagl: væk), det (o: et digt)
ere mine Fruentimmer hjemme reent borte
(o : henrevet, indtaget) \.HCAnd.X.130. naar
man er aldeles borte i Henrykkelse.irosfr.
ÆS.I.3. paa samme Højdepunkt (o : ekstasen)
befinder Den sig, der „svømmer i Begej-
string", eller som „er rent borte" af Hen-
rykkelse.Cian^e.iO'.55. (han) gik omkring
(i teatret), helt „borte" (o: betaget) foran
de pompejanske ^^ægge, der straalede nye
imod ham.Bang.S.141. jeg blev helt borte
atFlo\hed.SvLa.FruG.37. \\uden bevidst-
hed; besvimet olgn. Moth.B236. Under
Aareladningen blev hun nogle Gange
borte. F/SO.1.404. Jeg løftede hans Over-
krop op og dunkede den tUbage mod
Gulvet: . . Manden var fra 'et og borte.
Bang.SF.130. om den, der ikke kan faa
vejret p. gr. af stærk hoste, graad olgn. : hun
(brast) i saa hæftig en Graad, at jeg var
bange for, hun skulde blive borte i det.
Bahb.Tilsk.1791.35. JakKnu.A.5. Hans Lat-
ter var en Luftudpresning uden Lyd —
omtrent som naar et Barn bliver borte i

Kighoste.JFJens.HF..55. || m. overgang til

1.4 slutn. jeg har aldrig seet eder i saa-
dan en langvarig og stærk Besvimelse; .

.

vi vare bange, at I skulde bleven gand-
ske horte.Pamela.I.509. || f indsovet; i

søvn. Gjerne havde jeg sovet til . . Dag;
men . . højst kun i tre Timer var jeg borte.
Blich.III.131. 1.3) om noget, der er for-
svundet ell. gaaet tabt, .saa man ikke be-

sidder det mere, ikke kan finde det igen olgn.

*Det var unge Kong Erik,
| han efter den

Jomfru tog;
| hun blev borte imellem hans

Hænder,
|
han hende aldrig mere saa.
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BFU.nr.28.65. han vil forbarme sig over
sine Tjenere, naar han seer, at deres Magt
er hoTte.5Mos.32.36. *Borte er al Trældoms
Frygt.SalmHj.391.5. det er bleven borte
for mig.Moth.B233. *Hans Klæder kunde
han opregne indtil Skiorte.

|
Den Trøst

tilbage var, de ellers vare horte. Holb.
Faars.118. *Solen i Vesterhavet borte blev.
Tullin.1.97. *De gamle Støvler borte var!

|

I deres Sted han nye hax. Bagges.1.176.
borte var han, og borte blev han.Grundtv.
Saxo.III.110. Hvad borte er, kommer al-

drig mere tHhage. Bredahl.II.136. Mor-
moer! . . o tag mig med! jeg veed, Du
er borte, naar Svovlstikken gaaer ud.HC
And.VI.38. Ansigtet . . blev borte mellem
Natkappens svidmende, tætte Strimmel.
Schand.F.310. Kongen lo, saa Munden blev
borte under l!iæsen.sa.TF.I1.83. jeg saa
det før, men nu er det blevet borte for
mig

i
om ord, tale olgn.: De ere blevne

forskrækkede, de kunne ikke svare mere,
borte ere Ordene for dem (Chr.VI: de
have henlagt deres ord fra sig).Job.32.15.

Stemmen blev borte i Koste. Bang.R.46

(jf. 1.3 slutn.). navnet er blevet borte for
mig (o: jeg kan ikke komme paa det)

j

borte tabt, (jæg.) befaling til hunden om
at opsøge det nedlagte vildt, der er blevet

borte. SaUIII.731. Fleuron.IN.92. || talem.

(nu næppe br.): borte og vek det er et
(o: hvad der er tabt, er tabt). Moth.B325.
Borte er borte: ingen Jøde laaner Noget
derpaa.Mau.965. 1.4) ikke mere eksiste-
rende. Hvad var Livet, naar Viin var
borte (nu: ikke var til^?/S'ir.5i..32. naar
Skovene først vare borte, saa var det he-
ste borte af Norge.OecowT.F.i 9. hendes
skønhed er borte

i
hans formue er for

længst borte
j || ikke mere i live; død.

Når jeg er borte så måe verden brende.
Moth.B326. jf. Esp.418 samt: *(ved graven)
sad hun saa, mod Støvet nedad bukket:

|

Tabt! — Tabt og borte! hendes Læbe
sukked.Pa/ilf.F77.65. især i forb. død og
borte: MDL. de ere døde og borte.Iw^'.

LB.1.105. CBernh.V.331. om ti Aar — ja,

saa er jeg død og hoTte.HCAnd.XI.60. *da
han vaagned op, | saa mærked han, at han
var. død oghorte.Hostr.G.llT. TroelsL.XII.
14. Tandr.K.20. 1.5) f have borte, have
tilegnet ell. paadraget sig; være i be-
siddelse af (ænyd. d. s.; efter ty. etwas da-
hin ell. hinweg haben) Moth.B326. *Den
største Deel du (o: min hustru) af mit
Hierte borte har.Falst.0vid.55. min Søster
. . har baade min Faders Hierte og Mid-
lerne hoTte.JEPaulli.N.6. (han) hverken
besindede sig eller vidste hvad der gik
for sig med ham, førend han havde en
god Deel Prygel horte. Biehl.Cerv.LF.lI.
96. jf.VSO.

II
(bibl.) være foruden; ikke

have i vente (egl.: have taget forud), vee
Eder, 1 Rige! thi I have Eders Trøst borte
(1907: I have allerede faaet eders Trøst^.
Luc.6.24. sandelig siger jeg Eder: de have

deres Løn borte (1907: have allerede faaet
deres Løn).Matth.6.2. Kierk.IX.85. i.G)paa
afstand. En Dør borte i Huset slog smæl-
dende i, og Baronessen for saiam.en.Wied.
8.299.

Il
m. angivelse af afstandens stør-

relse. Ulven . . kan spore et Aadsel Mile
hoTte.LSmith.DN.60. Peder Vessel stod
ved Generalens Side og lidt borte havde
Salomon og Gorm taget ^\ads.EtlarSB.

10 285. Imidlertid skumplede den tommeVogn
. . hen ad Landevejen, indtil den to Mil
borte naaede Jernbanestationen. Pont. S.

208. om tiden: jeg havde længtes efter
denne Time, saalænge den endnu var no-
get horte.Bahb.ProsF.III.35.nisær: langt
borte, i lang afstand; i det fjerne. *Langt
borte ledte jeg om Hjemmet

|
Som var

med dig (o: Jesus) mig ganske næT.Salm
Hj.666.3. (hun) lod dem drikke Kaffe og

20 lod dem sludre væk, ønskede dem tidt

langt horte.Schand.BS.205. om tiden: (vi
skal) ikke forsage, fordi Høsten er langt
horte. Mynst.Betr.1.123. \\ der borte, se

derborte.
)| 'blive 'borte, holde 'bor-

te, ikke indfinde sig; forhindre i at ind-

finde sig. *Lad al din Klage blive borte.
SalmHj.245.1. 'Lad dem nu blive borte,

|

Som os bedrøve \)l.SalmHus.68.1. Actor
mødte, men Contraparten blev borte.FiSO.

30 1.404. vi holde alt Det borte, som kunde
hindre detGode.Mynst.Præd.(1835).16. *(ke-

ruben) holdt fra Paradisets aabne Porte
|

Med Flammesværdet hver en Skabning
borte.PaiM.7JJ. 7.3. at holde sig borte fra
alle fornøjelser

j
at blive borte fra et

møde
i

2) (hm i superl.; efter no.; si.) som adj.:

fjern, nede i det borteste Hjørne ved
Døren . . stod Manuel og saa t\\.Wied.LO.

40 46. i den borteste Ende af Lejligheden.
sa.Da.247. sa.U.401.

3) (barnespr. ell. spøg.) som subst, især i

udtr. som borte har taget ham, han er
bleven borte, er ikke til at finde. Moth.B325.
Mau.970. (han var) med eet forsvunden
her fra Messen! Borte havde taget ham!
Han var \2ek.AK0hl.MP.11.25. (de) gik
brat ud ; borte tog dem.Eørd.KK.194. (ry-

len) stikker til Vejrs og er væk med det
50 samme. Borte har taget den.Fleuron.J.68,

II
i anden forb. *Jeg ser jo (o: i erindrin-

gen) de klinede Hytter,
|
som Borte nu

gemmer,
|
og genkender, når jeg lytter,

|

de Dødes Stemmer.Børd.LL.14. som Bæk-
ken søger Aa, trænges (pengene) for at
smutte i „Bortes" store, sorte ^ø.YortHj,
1112.69.

ta berte-blive, v. [-|bli'va] (kun i

part. og som vbs.; jf. bortblive/ 1) [n,1.3]

60 forsvinde (i talesp)r.: blive 'bortej. vAph.
(1 764). (herved bliver aandens) Forsvinden
ikke . . en mystisk Bortebliven i Bag-
grunden, men en synlig Bortgang i For-
gTunden.Heib.Pros.'VII.29.

\\
(jur.) perf.

part. brugt som adj.: formodet død. Be-
handlingen af en bortebleven Persons For-
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jnue.Forordn.^y9l839. en bbrtebleven Per-
sons Arvinger have faaet sig hans Formue
tilkendt.ror^J56. 2) [Il.l.e] ikke indfinde
sig; udeblive (italespr.: iblive 'bortej. hun
bliver erkyndiget om Aarsagen til hans
Borteblivelse.ifo^6.Mosc.II.5. under Løfte
om evig Taushed og Borteblivelse fra Si-

ciiien.Blich.I.201. (hun) følte hans Borte-
bliven som en Befrieise.Pont.LPJILllO.
-fra, adv. [II.l] (især dial.) fra et sted i'o

uden for hjemmet. En Dag i December
kom Ole borte fra og gik henimod sit

li\i\is.AntNiels.FL.II.69.
\\ fra en anden

landsdel. Han var kommen borte fra,

havde en fremmed Vdtale.Krom.HS.TS.
spec. (bornh.): fra et sted (i Danmark) uden
for Bornholm. Ésp.418. Ved denne Tid kom
der en ny Præst til Egnen bortefra.4nd
Nx.(JakEans.Golgatha.(1912).13).

CP bert- eliminere, v. skaffe bort; 20

fjerne, det er (Jakob Knudsen) umuligt
at borteliminere sig selv og sin Overbe-
visning af Bigtnmgen.Tilsk. 1918.1.458.
smst.Il.373. -eskamotere, v. (især CP;

ofte spøg.) lade (noget) forsvinde ubemærket
og behændigt (egl. ved tryllekunster)

; fjerne,
(de) greb gesvindt hver sit Spil Kort og
søgte i al Hemmelighed at borteskamo-
tere detCMøll.M.IILlSO. Han vil forklare
Voltaire kritisk og bort-eskamoterer Har- 30

men i hans Sjæl, selve Livsnerven i ham.
Brandes.IV.182. dersom Vorherre en Dag
fandt paa at borteskamotere alle den men-
neskelige Aands Frembringelser.Po«<.^.

bortet, adj. ['boTdaf] (af l.Bovt) for-
synet med bort. de bortede Bomulds-
tørklæder (er) uheldige for Huden i Til-
fælde af Sime.VortHj.II3.152.
Borte-væreIse,en [-ivæ-rQlsd]{ænyd. ^

d. s., glda. boiiwærels) 1) [II.l.i] (iiu 1. br.)

fraværelse. VSO. et Par Aars Bortevæ-
ie\se.Blich.IV.210. 2) [Il.l.e] f afstand,
(foreslaaet Eilsch.Term.20). Solens Borte-
værelse fra Saturnus (er) paa 330 Millio-
ner Mi\e.Eilsch.Font.l58. smst.198 og oftere.

-væren, en. [ILl.i] [-|væ-'r(8)n] (1. br.) d. s. s.

-værelse 1. efter saa lang en Borteværen
fra hans egen Fa.mi]ie.Blich.IV.23. Grun-
den til Fru E.'s Borteværen.Pont.LB.138. 50

O -Tærende, part. adj. [Il.i.i] [-,væ'r8na]
fraværende (jT-bortværendej. VSO. Drachm.
F.I.358. ved hans Dødsleje (vilde) alle

de borteværende Søskende . . samles.Powf.
LP.ni.l37.

li (overf., jf. II. borte I.2; sj.)

Dejlig saa hun . . ud, borteværende (o:

betaget, Jienrevet), attraaværdig.S" Zars.
AH.136.

CP Bort-fald, et. [II.2] vbs. til bort-
falde. MO. en uberettiget Vægring ved 60

at modtage Fyldestgørelse medfører Pan-
terettens Bortfald. EMøller. Dækningsad-
gang.(1892).23. det, som oprindelig var
Assimilation, (ser her) nærmest ud som
Bortfald af en Konsonant. VDahlerup &
Jesp.Kortf. dansk Lydlære.(1898).25. Pol.'^h

1919.5.sp.l. -falde, v. [II.2] [-|fara] jf.
-fald. {glda. d. s. (Bimkr.); i talespr. oftest:

falde bort) gaa tabt; blive til intet, (altid

m. abstr. subj.). *Er ej dit Lys i Hjærtets
Hus,

I

Da maa al Trøst horttsdde.SalmHus.
679.2. Grønland havde i de ældre Tider
. . dreven Handel med (Norge). Hen i

Tiden var Handelen hovildi\åen.Mall.SgS.
251. hvor denne Kundskab har Sted,
bortfalder den barnagtige Tanke, at ville

sætte Guds Bolig et Sted paa hiin Side
af Himniellysene.Ho>Te&.II.579. det er let-

tere, at Himmelen og Jorden forgaae, end
at een Tøddel af Loven bortfalder (Chr.
VI: hentaldeT).Luc.l6.17. Kærligheden
bortfalder (1819: affalder; aldrig.iCor.i5.

8(1907). II
nu især: ikke komme i betragt-

ning mere; miste sin gyldighed, naar man
vil tænke lidt dybere i Sagen, bortfalder
. . denne lndvenåing.Tullin.III.302. alle

Fordringer fra Hertugernes Side skulde
hortfa\de.Ing.KE.II.3. Udstedernes For-
pligtelse er hoTttalden.EMøller.Forudsæt-
ninger.(1894).81. sagen bortfalder ('o ; wa«
opgiver at forfølge den videre)

\
CP -fange, v.

[-[tan'o] (sj.) *ÉiVeemod længer i sit Garn
I

Bortfanger mine stille Glæder.Oe^Z.ZZI.
226. Fiskeredskaber, som bortfange og
ødelægge Ynge\en.Krøyer.IlI.164. O -fa-
re, v. [-|fa'ra] jf. -fart. (glda. d. s.; nu 1. br.)

1) drage, begive sig andetsteds hen. der de
vare bortfarne (1907: dragne bort;, see,

da aabenbaredes Herrens Engel for Jo-
seph..Matth.2.13. Grev Christopher skulde
. . tilstedes frit at hoTiiaxe.Holb.DH.II.337.

II
sejle bort. DL.3—11—12. (de) havde

staaet ved Neapels Havn og seet Skibet
\iOT:tiare.Ing.LB.IV.3. || om luftstrømninger
olgn. et vær, som bortfarer (1871: farer

hen;, og kommer ikke tilbage.Ps.78.5P
(Chr. VI). *gid den Aande, jeg af denne
Luft maa drage,

|
Til intet blive, og bort-

fare udaf niiglFalst.0vid.123. jf: de from-
me Øine (var) lukte — og hendes salige

Aand var hoTtfaren.Ing.VS.II.l48. \\ om
vand: trække sig tilbage; vige bort. Herren
lod havet bortfare (1871: fare bort; ved
et stærkt østen-YæT.2Mos.l4.21(Chr.VI).

II (overf.) svinde bort; forgaa. Min leve-
tiid er bortfaren (1871: afhYudt).Es.38.12
(Chr. VI). *Den rette Juleglæde . .

|
Som

aldrig skal hoTtlaTe.SalmHj.119.3. *Elskovs
Drøm i Hast hoTtfaTer.Pram.(Ivers.l785.30).
*al vor Hæder som en Røg bortfarer.

Blich.D^.IL158. 2) skynde sig fra et sted

(i talespr.: fare bort). *Den skjønne Frue,
som et Lig, | Bortfoer, af Gru forvirret.

Ing.DD.IV.133. CP -fart, en. vbs. til -fare

(1). Moth.F77. han lover sin Modstan-
der fri og sikker Bortfart til Rom.Ing.KE.
11.126. CP -teje, v. [-|fai'al jeg vil bort-

feie dens Støv af den (o: Tyr\is)og gjøre
den til en solbrændt 'Klv^^e.Ez.26.4.

\\

(overf.) fjerne paa en voldsom ell. overlegen

(
„bruges i gemeen Tale."maade

Den Bæk Kison bortfeiede
VSO.).

(fjenderne).
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Dom.5.21. alle de Argumenter . . lader
sig saa lettelig af- og bortfeie som en
Spindelvev.Søii/s5'. IPr. 10. (Italien har)
gjort det af med Katolicismen. Ulykken
er kun, at dette ikke er en Reform, men
en 'BovtiQ\Q}i.Brandes.XI.12.

Bortfelder, en. ['bwrdifæl'dar] Ht. -e.

ell. Bortfelder-roe, en. (gart., landbr.)

d. s. s. bortfeldsk roe. Dybdahl.Kiøkken-
haveplanterne. (1877). 144. HavebrL:-669.
Fynsk Bortfelder.Land6O.IF.650. bort-
feldsk, adj. (ogs. botfeldsk^. ['boo(r)d-

ifær(d)sg] {ænyd. burfeisroe, .//". nt. But-
feldsche rove, ænht. Bordfeldische riibe;

afBortfeld i Braunschweig ? EdErslev.Maalet
for den hot. Undervisning.(1874).69) i udtr.

bortfeldsk roe, (gart., landbr.) navn paa
en lang, gul roesort. Botf eldtske Roer
er et Slags meget ypperlige Kiøkkenrød-
åer.OeconH.(1784).IL210. JTusch.41. „Fik
I ikke Noget til Frikadellerne?" — „Jo,
botfeldske RoeY.'*Heib.Poet.VI.29. Drachm.
T.104. Brunede Bortfeldtske Roer.Fr/c
J.Kogeb.l57. jf. Bortfels Roer.IDJust.Ea-
vevæsenet.(l 774).III.83.

G) bort-fjerne, v. [-|fJBr'na] « VSO.
1793) 1) (1. or.) trans.: tage bort; fjerne.

At bortfjerne Aarsagen til en Sygdom.
MO. bortfjern (Chr.VI: bortvendj Græm-
melse fra dit liierte.Præd.11.10. Bortfjer-
nelse af Fletter.S&B. (spøg.:) Bortfjerner
denne sørgelige GenstanålArlaud.353 (ci-

tat fra Mozarts „Don Juan"). 2) refl. : fjerne
sig; gaa sin vej. Han bortfjernede sig
med en flygtig Hilsen til Drost Aage.Zw^r.
KE.II.82. *Bortfierner Jer, lad mig alene
med

I
Min gamle YLQvs'k.ex.Hauch.DV.1.122.

jeg forstod, at jeg . . vilde gøre hende
en Tjeneste ved hurtigst muUgt at bort-
fjerne Tmg.Pont.GA.54. H (1. br.) som vbs.,

uden refl. pron. Ing.EF.III.l 74. 1 de første
Øjeblikke efter at han var gaaet, vare (de)

altfor forbitrede til at bryde sig om hans
Bortfjernelse. 6roWscAm./.i48. CP -fly, v.

(1. br.) fjerne sig ved flugt; ile fra et sted.

Sangerne . . vare bortflyede, hver til sin
Ager.Neh.13.10. *(du) kan dog ei, som
dristig Ørn,

|
Bortflye fra Jorderige.In^'.

D.1.196.
II forsvinde. *Den stive Alvor da

fremtræder . .
| Og bange bortflye unge

Glæåer.Tode.(Rahb.LB.IL189). Ligesom
en Drøm skal han bortflye (Chr.VI: bort-
flyve), og man skal ikke finde ham.Job.20.8.
O -flygte, V. fjerne sig ved flugt. 'Brudt
er Seglet, tom er Graven,

| Og bortflyg-
tet er dens Yagt.SalmIIus.229.1. alleene
deres Huuse, som vare bortflygtede, bleve
]Dlynårede.Holb.DII.III.187. |l (overf.) svinde
oort. bortflygtet er hans Moå.Pram.(MO.).
Den bortflygtede Ungdom. iJfO. O -flytte,
V. vbs. -clse (i bet. i; f i bet. 2: VSO.) ell.

-ning (især i bet. 2). 1) bringe andetsteds
hen. Min leve-tiid er bortfaren, og bort-
flyttet (1871 : flyttet; fra mig, som en hyr-
des pa.\il\in.Es.38.12(Chr.VI). Han befoel
. . at man skulde bortflytte Sengen, hvor-

udi han var åøå.Holb.Hh.II.79. Lov^'>kl866.

§253. Bortflyttelse og Forstikkelse (af
arresteret gods).Goos.II.529. 2) tage ophold
andetsteds. *byg og bo hos os,

i
Thi vilde

du bortflytte, |
Da var vor Fred forbi.

SalmHj.304.6. Den Mand er længe siden
bortflyttet her fra Byen. FSO. MO. (han
var) rejst . . for at forberede sin Bortflyt-

ning. GoM.sc^m.FJJI.i 65. O -flyve, V.

10 [-|fly'v8] (glda. bortflyghe) alle Fuglene
under Himmelen vare bortfløine.t7cr.4.-85.

Bagges.Ungd.II.73. Da Doctoren . . vilde

see til Majoren, fandt han Buret tomt og
Fuglen hOTtfløietHFEw.JF.II.89. \\(overf.)

ile bort. Han drømte sig da paa hvert
bortflyvende SMh.Ing.LB.II.140.

|| for-

svinde hastigt. Ephraims Herlighed skal

bortflyve som en Fug\.no8.9.11. *I Haab
i Fryd, bortfløi nys dine Dage,

|
De kum-

20 merfulde sighenslæbe nu.Rahb.PoetF.II.42.
*for Manden

|
Bortflyver Glæden, som

Trækfugl fra StT3Lnden.Kaalund.VG.54. \\

(nu 1. br.) vejres bort. Holb.DNB.570 (se u.

-blæse/
II t fordampe. De Vædsker, som

vare vandte til at bortflyve igiennem Hu-
den og Lungerne.Tode.ST.II.18. -lor-
handfe, v. (nu næppe br.) afsætte, skille

sig af med ved handel. VSO. -forklare,
V. (<iVS0.1793) ved (især søgte) forklarin-

30 ger ell. argumenter søge at godtgøre, at noget
ikke er til. Intet Syn og ingen aandelig
Erfaring lod sig bortforklare og tilintet-

gjøre . . fordi man kaldte det et Fantom^
en Drøm eller en Indbildning.Jn^'.fijF'.JJi.

110. det nytter dig ikke, om du vilde

bortforklare Samvittigheden.M^/ns^Sefnl.
147. en abstrakt Philosophie og en reen
Tænken vil forklare Alt ved at bort-

forklare det Aig'iøTenåe.Kierk.VII.265. In-

40 konsekvensen lader sig ikke bortforklare

;

men den lader sig let forklaxe.ABDrachm.
Afh.30. et Moderhjærte kan bortforklare

alt det, hun ikke ønsker at se.Leop.HT.9.

CP -forlene, v. overdrage som len (jf.

-lenej. At ville bortforlehne Myntretten,
var en uforsvarlig ¥eML.Schytte.IR.lI.144.

mange af de mindre . . Kjøbstæder bort-

forlenedes i Forbindelse med den hoslig-

gende Kongsgaard.CPaZM.0.580. GJ -tor-
so pagte , V. overdrage ved forpagtning (jf.

-pagtej. man pleyede aarligen at bort-

forpagte Provinciernes Indkomster.flbi&.
JH.I.640. Paa Gaarde, hvor Meieriet er

hoTtioTpsLgtet.Olufs.NyOec.1.49. Goldschm.

Hjl.V.8. Torp.177. -fortolke, v. ved

({sær spidsflndig) fortolkning søge at godt-

gøre, at noget ikke er til; bortforklare. Man
kan bortfortolke Mirakelsagnene.fl(!)rre&.

11.238. *Idet han (o : en rationalistisk præst)

60 Alting efter sin Methode
|
Snart bortfor-

tolkede, snart atter tToede.PalM.IV.22. Gt

-forære, v. (paven) havde bortforæret de
canariske Øer . . til Prinds Lndvig.Engelsi.

Nat.36. Heib.Pros.IX.254. *jeg disse Blom-
ster i Bogen vil bære,

| Og dem aldrig

hortfoTæTe.Winth.I.173. -iragte, v. (ænyd.

Rentrykt «/« 1*20 66
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d. s.) ^ Y udleje (sit skib) til varetransport.

VSO. Scheller.MarO. heraf: -fragter,
en. j, t person, der paatager sig en vare-

transport med sit skib; fragtfører. Lassen.

SO. 785. Hage.'416. || f om den, der betin-

ger sig transporten udført; befragter. Har-
'boe.MarO. CP -fryse, v. [2] [-|fry?sa] 1)

gaa til grunde ved at fryse. frost°og kulde
. . foraarsager at kornet udi jorden bort-

fryseT.Holb.DNB.37. Schytte.IR.II.365.
||

(overf.) *kand Elskov saa bortfryse
1
1 stak-

ket Tid.Holb.Skiemt.D6^. Med det uende-
lige Rums (o: himmelrummets) høje Kulde-
grad . . bortfryser vor tidligere Følelse
af egen Betydning.rroefei.XJJI.i86. 2)

skaffe af vejen ved at udsætte for stærk

kulde, at bortfryse kræftvæv
j || (overf.)

*naar Ingens Kulde |
bortfryser moden

Taare i mit Øie.Haste.BD.U7. O -færd,
en. {ænyd. d. s. (PSyv.1.348), oldn. brott-

ferd; 1. br.) bortrejse. VSO. TroelsL.VII.
146. Der gik to Aar fra Eriks Bortfærd
at regne, før Danmark fik visse Tidender
om hans Bøå.JOlr.SD.in.96.

j|
om ligfærd.

ved jævne Borgerfolks Bortiærd. TroeZsL.
XIV.149. G) -mste, V. vbs. -ning (MO.
Troel8L.IX.136) ell. (nu 1. br.) -else (VSO.
TroelsL.XI.16). 1) (nu 1. br.) overlade i

fæste; boHforpagte. Konge-Tiender skulle

bortfæstis til de Sædegaarde, som ligge

enten i samme, eller i næste Sogn.X)J>.5
—3—26. At bortfæste en Gaard. VSO.
At bortfæste Jord.lfO. 2) tinge i tjene-

ste mod en vis løn. bortfæste sig til

Bondearbejd og Tieniste.J)i.5

—

19—4.

Tode.X.101. Det ISaarige Tyende bort-

fæster sig selY.VortHj.III3.177. 3) (foræld.)

give (en kvinde) bort i ægteskab paa lov-

formelig vis; især som vbs.: ofte synes Brud-
gommen end ikke at have kendt sin til-

kommende af Ydre, førend han ved Bort-
fæstningen (o: trolovelsen) fik hende at se.

TroelsL.lX.22. smst.XI.16. || som fælles-

betegnelse for trolovelse og giftermaal. Naar
ved Gavernes Udveksling Trolovelsen var
fuldbyrdet, gik man over til Bortfæstnin-
gens andet Afsnit: Giftermaalet.smsi.JX
151. -fere, v. [-ifø-'ra] -te, f -ede (Holb.
Ep.V.^13). vbs. -else (især i bet. 2; i bet. 1:

EPont.Atlas.II.177. TroelsL.II.49) ell. -sel

(i bet. 1 (MO.); f om udførsel (eksport):

VSO.; t i bet. 2: Rahb.E.ILWS). (glda.

d. s., jf. æda. bort føræ) 1) QP bringe ell.

føre andetsteds hen (i talespr.: føre bort).

den Ugudeliges Haab er som Kjær-Duun,
der bortføres af Yeiret.Visd.5.15. han (lod)

bortføre til Babylon en stor Mængde af

3øåeT.Holb.JH.I.465. Jeg naaede min Fa-
ders Gaard . . inden man endnu havde
bortført Uget.Ing.EF.III.15. (hun) faldt

i Afmagt . . Hun maatte bortføres af Skrifte-

stolen.smsf.ZIJJ.47. Gylb.Vin.22. Vand-
snegle . . gjennem hvis hule Skruegange
Vandet blev hævet i Veiret og bortført.
Hauch.1.4. at gøre Vognmændene an-
svarlige for Skarnets Bortførelse. TroeZsX.

11.49. jf.: Af disse fire Toner ere de to
midterste, f og a, bortførende fra Grund-
tonen eller repellerende.Ifei6.Pros.JZ.50J.

2) hemmeligt ell. m. magt at føre en kvinde
bort fra hendes hjem ell. værger, du haver
. . bortført mine i)øttre, som vare de fangne
med SvæTd.lMos.31.26. I skal udi hendis
Klæder blive bort ført af Tieneren i hen-
dis Sted.Holb.Didr.7sc. Det Sagn udbredte

10 sig . . at hun var bortført af en Havmand.
En Almuesang om denne formeentlige
Bortførelse har . . bevaret sig hos Folket.
Ing.KE.II.256. Den, som bortfører et
ugift Fruentimmer under 18 Aar . . straf-

fes med Fængsel.Lov^'>/il866.§175. TroelsL.'
IX.95. O -gaa. v. præt. -gik; part. -gaaet
ell. t -gaaen ell. (foræld.) -gangen, vbs. -gang
(s. d.). ^Ida. bortgange, -gonge) gaa sin

vej; begive sig bort. budet, som var bort-

20 gaaen (1871 : gaaet bortj til at kalde Mi-
chæas.lKg.22.13(Chr.VI). der Engelen .

.

var bortgangen (1907: gaaet hort).ApG.
10.7. *naar af Verden vi skal bortgaa.
SalmHj.626.9. Doktoren var bortgaaet,
eller rettere sagt lKiøYt.PAHeib.VS.260.
*henrykt bortgik han | Med Himlen i sit

BTyst.Winth.Haandt.31. (hun) stod . . og
saå ud efter den bortgaaende unge Frue.
Schand.F.190.

|| f d. s. s. afgaa 1.2. Kle-
30 venf.RJ.195.

|j
(overf; nu 1. br.) falde

bort; forsvinde, naar man borttager Rush-
worths Acta publica . . bortgaaer meer
end den halve Deel af samme Historie.

Holb.Ep.IV.133. Her af kand -f b bort
gaae mod -^- h.Cramer.(1765).16. det stærke
i Smagen hortgaaeT.Begtr.Sjæll.II.177. H
talem. hvad med Synden kommer, med
Sorgen hortgaaev.AntNiels.FL.II.29. jf.
Mau.9912.

\\
(sj.) om tid: svinde; forløbe.

43 Tiden, jeg veed ei selv hvordan, imidler-
tid bortgaaer.jBfl^^es.('ilf0.j. O -gang,
en. vbs. til bortgaa. den fremmede Stowc
continuerede en Tid lang med sine løn-

lige Visiter . . ved hver Bortgang badede
(den) sig udi et Yand.Holb.Ep.V.58. jeg
frygtede ved Larmen af min Bortgang at

forstyrre mere end ved stille at blive sid-

dende.Kierk.VII.199. i Bortgangen drejede
hun sig.Fønss.UA.132. Bortgang uden Til-

se ladelse fra Arbejds- og Forsørgelsesanstalt,

bliver . . at straffe som Ordensforseelse.
Goos.II.97.

II
(nu 1. br.) afrejse, der skal

indkomme svare Ulve iblandt Eder efter

min BoTtgang.ApG.20.29. kort før min
Bortgang fra Kiøheuhavn.Rahb.E.IIL260.

II t afsejling olgn. et Sted . . for Baades
Bortgang og Landing.Sifcfc.JJ.J 75.

|i
(overf;

i mere højt^. spr.) død. *Staa os bi, naar
vi skal stride,

|
Gør vor Bortgang sejer-

éoTigl SalmHj.555.3. efter hans (o: Jesu)
BoTtgang.Horreb.II.273. Naar en Landsby-
præst i Danmark døer, medfører Husfade-
rens Bortgang . . den betydeligste Foran-
dring i hans Efterladtes ydre Stilling.Jn^'.

Levnet.I.204. Brandes. VII.128. TroelsL.

XI.21. Vi bede i denne Bøn . . at den
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himmelske Fader vil . . naar vor Time
kommer, skænke os en salig Bortgang
(1850 : Ende).Katek.(1909).§104. (3 -sem-
me^ V. [-igæm'a] gemme (noget) tu side,

saa at det ikke er let at finde ell. faa fat
paa. dette, at vore henfarne Venner ved
at henputtes i disse . . tillukkede Ku*ke-
kieldere, saa omhyggeligen bortgiemtes
for os.Bahb.Tilsk.1796.375. Maarlig er den,
som bortgiemmer sin Flov.Zetlitz.BS.32.
Bortgiemte Breve.MO.

|| (overf.) hin Nats
. . Indtryk . . havde ligget bortgjemt i

hans Siæl.ThomLa.An.342. især i perf.
part., om et sted ell. en egn, som har en af-
sides, skjult beliggenhed: Nazaret (var) in-

genlunde et afsides, bortgemt Sted. Færd-
sel og Travlhed larmede tæt udenfor.
CKoch.JL.286. Aakj.VF.7. *Find dig et

ensomt og bortgemt Sted,
|
hvor du kan

glæde dit Sind i FTed.HAhlmann.UL.79.
© -g^enne, v. [-igæn'e] (aenyd. d. s.; nu
1. br.) VSO. *Thalia . . bortgienner Smer-
tens bittre Piil |

Med sin Huldsalighed
og sine Smiil.OeM.ZXJJ.97. *med din Sang
du mig bortgjenned SoTgen.PalM.V.108.
Goldschm.V.297. O -^ifte, v. vbs. -ning
ell. t -else (Engelst.Qvindekj.268). give (en
datter) bort i ægteskab, (han vil) bortgifte
sin eeneste Botter.Holb.Rpb.I.l. i Opstan-
delsen skulle de hverken tage til ægte,
ei heller bortgiftes (Chr.Vl: udgiftes^.

Matth.22.30. To af mine Døttre maae
holde sig parate til Giftermaall To blive
vist hoTtgitteåe.HCAnd.VI.6. I den ka-
tolske Tid . . havde (man gerne) sondret
mellem Bortgiftning og Vielse. Bortgift-
ningen var eller kunde i hvert Fald være
den blot verdslige Handling.TroekJ.XZ.i^.
© -give, V. l-igi'Cva)] ^^s. -clse (VSO.
MO.J. (glda. d. s. (Rimkr.)) Husbond, som
ingen Livs Arvinger haver, maa bortgive
til hvem hånd vil sin halve Hovedlod.
DL.5—A—14. den, til hvilken jeg engang
har bortgivet mit FiiQxte.IIolb.Kandst.iV.3.

Det blev stedse . . koldere ;
(han) savnede

nu sin bortgivne Flaid.Ing.EF.XIIL192.
HeibJ'ros.III.27. \\ afstaa; give afkald paa.
deres Pligt tillader dem ikke . . at bort-
give andres Ret.JSneed.V.263. (han søgte)

at skaane Kong Philip, hvor det kunde
skee uden at bortgive noget af Kirkens
Mngt.Molb.DH.IL465. \\ om kald, embede
olgn.: besætte. Carolus Magnus havde . .

Rett at bortgive de store Geistlige Em-
hedeT.Holb.Kh.589. saa retfærdig er man
her i Embeders Bortgivelse.-Ba5r</es.iV^ir.

103.
II T vi har allerede bortgivet Ordren

(o: overgivet den til en anden).Ludv.
|| om

tid: spilde; ofre. Her er ingen Tid at bort-
give. Jeg maa løbe i fuld Galop.Holb.
Sgan.l5sc. han maatte . . bortgive hele
Timer af sin kostbare Tid, for at besørge
. . ÆTmdeT.Gylb.Novel.IL13. \\ refl. Og dette
Hjerte, frit som det er, skal saa finde hele
Friheden i at bortgive sig.Kierk.IX.141.

jf.: *Ak kan man i sit Liv to gange sig

hoTtgive.SkVid.X.195. G) -glemme, v.

[-iglæm'a] (sj.) glemme helt. VSO. de næ-
sten bortgiemte Tanker . . stormede ind
paa hende.SHolst.Stefanie.(1902).149. O
-glide, V. [-igli'88] med Øiet heftet paa
en bortglidende Baad.Bagges.L.lI.181. PH
Frim.(Bahb.LB.L164).

|| (overf.) om tid.

*Saa sødt bortgleed min Ungdoms Vaar.
F(hildb.(Rahb.Tilsk.l796.147). *Timer . .

10 saa brat
|
Som Øyeblik bortglide.Jn5'.J>.JJ.

85. O -hænge, v. [-ihæii'a] præt. -hængte
ell. (nu, sj.) -hang (Rahb.LB.II.244); part.
-hængt. (ænyd. d. s. i bet. : henrette ved hæng-
ning; nu 1. br.) hænge til side; hænge fra
sig. *han borthang Lyren, og fulgte Pal-
\as.Bagges.SV.60. *Jeg Harpen greeb;
men taus borthængte den.FGuldb.(Rahb.
Tilsk.1796.66). Lund.ED.150. OP -harle,
V. [-ihou'la] i egl. bet.: VSO. MO.

\\
(l.br.)

^ overf. Koch har . . sendt mig et (eksem-
p>lar af en subskriptionsplan), hvori meget
Urigtigt er hoTthøyletBrevl838.(PLaurids.
S.1.138). C3 -ile, v. [-,i-'l8] -ede ell. (sj.)

-te. SoH.Poet.32. Hvorhen skal jeg bort-
ile fra dig?Horreb.II.377. Bevæbnede
med Bøsser . . bortilede nu Herren . .

Skytten og fire andre veludrustede Karle.
Blich.1.303.

II
(poet.) om tid. *De Dage

bortilemed hyTå\densFaTi.Rahb.PoetF.I.95,
ia II

forsvinde hurtigt. *Sorgen som en For-
aarssky hoTtilte.Thaar.ES.533. *(lykkens
gudinde) er troløs, som hvu-vlende Dunst

|

Hendes Smil gjennem Luften bortiler.

Drachm.DM.139. GJ -jage. v. [-ija'qa]

1) drive, jage andetsteds hen; fordrive. Den,
der overfalder Faderen og bortjager Mo-
deren, er en Søn, som gjør til Skamme
og YaiiæTe.Ords.l9.26.

\\ (overf.) *Skal og
ved Himlens Straaler ei | Min Taaresky

40 hoTtiages?Kingo.248. Lad os bortjage alle

..sørgelige ExindTingeT.Wess.TSk.SS. tunge
Tanker bortjog Søvnen fra Manges Øie.
Molb.KCU. Bang.SF.4.

|| f Røstningen
(af malmen) uden for Sraelte-Ovnen . .

haver til Øiemeed at bortjage („uddrive")
de fremmede Tiee\e.Bri'mnich.M.250. 2) af-
skedige brat; jage af en tjeneste. ChrVsKrigs
Art §153. Han blev bortjaget af sin Tje-
neste, ilfO. et Mytteri, der i de fleste

50 Tilfælde vilde ha' faaet en regulær Bort-
jagelse tmQ\ge.Aakj.VB.160. O -kalde,
V. [-jkal'a] vbs. -else. kalde andetsteds hen:
især (højtid, og poet.): kalde boH fra denne
verden. Præsten og Kirkeværgerne nyde
frj Begravelse i Kirken, om de i Bestil-

lingen hoTt\iaidis.DL.2—22—36. *hans
Aand bortkaldt | af Dydens Fader, boer
i Glædens Egne.FGuldb.(Rahb.Tilsk.l796.

66). Deres Majestæt deler selv med
60 hele det danske Folk den dybe Smerte,

som opvaktes ved deres høie Forgæn-
gers Bortkaldelse.Ørst VIII. 23. Frøken

., der altid var sørgeklædt efter en
tidlig bortkaldt FoTlovet.Bang.R.42. GJ

-kaste, v. præt. -ede; part. -kastet ell.

t -kast (2Sam.l.21(Chr.Vl). FaM.0vid.52).

66*
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vbs. -cise. {glda. d. s.) 1) fjerne m. et hast;

kaste til side; kaste fra sig. Herren skal

bortkaste dig med et Kast . . og skjule

dig aldeles.i!/'8.2^.i7. *Hun løb, som hun
var gal, bortkasted sine Krykker. ifoZ6.

Paars.138. bortkast den hele barnagtige
Væv af umyndige Tiders Fantasier. Iw^r.

KE.IL90.
II

(1. hr.) om hvad der gaar tabt,

forsvinder, „bliver borte" ved skødesløshed

(jf. II. bort 1.8^. (der er) en Tid til at for-

vare, og en Tid tU at bortkaste .Prced.3.6.
Nøglen har han bortkastet.MO. || om klæ-

der: afføre sig; aflægge. Shavlet, hvormed
hun skjulte sin Brudedragt (blev) bortka-
stet.Jw^'.X-JB.II. 7.

II ^ (1. br.) om kort, d. s. s.

afkaste 1.2. Trumf maae vælges og næv-
nes, førend man, istedet for de bortka-
stede Kort, har taget friske og beseet
dejn.Spillebog.(1786)2. \\

(gram.) omudsky-

DL.l—19—5. 2) komme ud af ens besid-

delse; gaa tabt. Alt, hvad som var bort-
kommet formedelst den Krig, som har
yæTet.2Makk.2.l4. Foruden disse Bøger
skrev han . . 30 Bøger mod Porphyrium,
som ere bortkomne.ii?oZ&.Z^/i.^J'5. En lille

brun braknæset Hund . . er bortkommen
fra sin rette Eiere.JSneed.II.30. Den for
hvem en Vexel er bortkommen, vil . .

10 kunne hjælpes af (reglerne) om Vexeldu-
plikater.Irassew.SO.34 7. 3) (sj.) lade gaa
tabt; kaste bort. denne Optegnelse (hvortil
Originalen er bortkommet af Barfod I).45
Drachm.(Tilsk.l911. 1.244). O -kyse, v.

[-|ky-'s8] præt. -kyste ell. (nu 1. br.) -køs;
part. -kyst. (ænyd. præt. bortk(i)øs) *en
Rovfisk, der

|
Bortkiøs os vore Aborrer

og SkålleT.Rahb.Skue8p.III.46. *Mens Skjol-
denes Klang

I
Og Trællenes Sang

|
de

delse af bogstaver ell. lyd(forbindelser), der 20 hungrige Ulve hortkyste. Kaalund. V(}.61.
maa lægges nogle af de bortkastede bdg
stave til igién.Høysg,AG.28. sjælden er hele
Endelsen hort'kastet.NMPet.Spr.I.lOS. 2)
kaste bort som unyttigt og værdiløst. Naar
Kjærnen er funden, kan vi bortkaste Skal-
\en.Ing.KE.II.81.

jj
(overf.) lade gaa til

spilde; ødsle bort. det, jeg før bortkastede
til mine indbildte Fornødenheder. iJa^&.

LB.I.138. jeg faldt i Tanker over den

II (overf.) den alvorlige Mine, som bort-
kyste Smiger og bød Sandhed..Jrtco?>i.S/iT.

82. G) -kysse, v. [2] *0m hans Graad
bortkysser \mn.Rahb.PoetF.I.67. Ofte bort-
kyssede mine Læber Taarerne fra hendes
. . Øine.Blich.(1846).VII.216. (hun) bort-
kyssede de utaalmodige Ord, der . . svæ-
vede paa Moderens hæher.CBemh.NF.IV.
84. -kere, v. [-ikø-'ra] -te. vbs. (i bet. 2

Daarlighed, jeg begik ved at sidde her 30 og 3) -sel. {glda. d. s. (i bet. 1)) t) f drive,

og bortkaste" Tiåen.Schack.460. 3) (nu 1.

br.) give afkald paa; opgive, (han maa ikke)

bortkaste Haab om at succedere udi hans
Ansøgnmg.Holb.Philos.V.4. En Eier siges
i Særdeleshed at bortkaste sin Ting (jac-

tare rem suam) naar han uden nogen
Nødvendighed forlader sin Tiag.Nørreg.
Naiurr.208. af Kjærlighed til ham har hun
bortkastet sin Sa\ighed.Kierk.I.173. 4) (sj.)

jage bort. „I daglig Tale." VSO. 2) O bringe

fra et sted ved hjælp af en vogn olgn. *Mig
. .

I
Kan ingen Kudsk af Byen meer bort-

kiøre
|
Og ingen Smakke bort fra Landet

iøre.Bagges.Gieng.S. Nikolaj bortkørte alt

V.S Tø\.Boeck.L.206. 3) GJ forlade et sted

red at køre. inden vi vare bortkjørte.G^i/Z6.

XII.260. han (stod) heelt paaklædt . . fær-
dig til BoTtkiøTse\.PalM.IL.I.324. fra alle

drive bort m. magt. Skibet blev af Stormen 40 Sider hørtes Raslen af de bortkjørende
bortkastet til en ubekiendt Kyst.FSO
(især bibl.) forjage; forstøde, jeg vil bort-
kaste eder (1871: kaste Eder udj af dette
land, til et land, som I ikke kiendcJer.
16.13 (Chr. VI). Bortkast mig ikke fra dit

Ansigt, og tag ikke din Hellig Aand fra

mig.Ps.51.13. SalmHj.210.4. *Rek, fromme
Fader, og en Romer dine Hænder,

|
Som

sidst paa Verdens Kant bortkast og fæng
slet eT.Falst.0vid.52
V. vbs. -kommando. Jji den visiterende Un-
derofficer . . forvisser sig om, at Enhver .

.

som ikke er bortkommanderet, er tilstede.

Tjenesteregl.118. Naar en bereden Officer .

.

paa Grund af Sygdom, Bortkommando
eller Orlov er meldt fra TieReste.smst.215.
C3 -komme, v. [-ikoom'a] vbs. (nu især
jur.) -else (Kalk.1.257. Lassen.S0.916). 1)

(nu 1. br.) i egl. (stedlig) bet. (hvis man hin-

Yogne.Schand.TF.I.147. Per var ikke til-

stede ved Bortkørslen. Powf. LP. F/J. i65.
G) -laane, v. [-ilå-'na] -te ell. f -ede (Holb.
Hh.II.471). {ænyd. d. s.; nu 1. br.) give fra
sig som laan; laane ud. Ingen Husbond
maa .. bortlaane sit Jagtskilt.^i.5

—

10—34.
H.olb.Hh.II.471. f -lade, v. (glda. d. s., jf.
æda. bort latæ, afhænde) I) lade slippe bort;

give afsked. vAph.(1764). VSO. 2) udelade.

-kommandere, 50 jeg . . har bortladt meget, som . . ikke var
den Ære værd at komme anden Gang for
Publikums Øine.rode.J.& 7'-. smst.V.Fort. lp

-lede, V. [-|le'99] -te ell. (sj.) -ede. vbs.

-ning. (ænyd. d. s.) 1) (1. br.) ledsage bort fra
et sted. vAph.(1764). VSO. 2) faatilatgaa
i en anden retning ell. skaffe (helt) af vejen;

om afledning af vand, luftarter olgn.: De
høiere Enge ere altid de beste; thi der-
fra kan man let bortlede det overstaaende

•er en mand,) saa hånd ej maa (o : kan) 60 y&nå.Schytte.IB.II.123. foroven bortledte
bortkomme med sine Koster (0: varer)
DL.6—15—19. naar den afdøer, eller bort-
kommer (0: kommer af sit embede, bliver

forflyttet), som fæst hsiver.smst.2—22—25.

a
komme af vejen; undkomme, (hvis) Mis-
æderen derover fra Bonden bortkommer.

(skorstenen) Røgen og forneden forøgede
den Trækken.TroefeL./l.iJ. om- varme, elek-

tricitet olgn.: en Vædske, der bortleder
Varmen fra Staalet bedre end det rene
Yanå.IIaandv.217. \\ overf. Drengens Stil-

ling var saa uforsagt og bestemt, at hun
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rent bortlededes fra Tanken om et kri-

gersk Angreb. Schand.F.385. især i udtr.

som: bortlede Ens Opmærksomhed. jSÆj5.

bortlede al Mistanke. swis^. O -le|e, v.

[-ilai'a] vbs.'tnng ell.(sj.) -else (VSO.). {ænyd.
d. s.; nu 1. br.) overlade til brug for en an-
den mod en vis afgift; leje ud. Saa faaer

t'o
og alle Huus-Eiere . . bedre deres Huse

)ortleiede endforhen.Oec(mT.JJ.77. Nørreg.
Naturr.250. Gylb.XII.78. f -lene, v. d.

s. 8. -forlene. Rostokker Gebiet blev siden
bortlehnet af Kong Waldemar 3.Holb.DH.
1.403. -licitere, v. overdrage (et arbejde
ell. en levering) ved licitation. S&B. byg-
ningsarbejdet er bortliciteret til forskel-
lige haandværkere

j CP -liggende, i^arf.

adj. [3] (kun i forb. m. langt ell. længere,
længstj som ligger paa afstand, han . . op-
holdt sig nu paa en, nu paa anden langt
bortliggende Sted.Holb.Hh.1.134. Gylb.I.

53. Bergs.PS.I.193. fra et langt bortlig-

gende (Chr.VI: fraliggendej Lanå..Jer.4.16.

n (om personer; sj.) som bor paa afstand.
Statholderne i lonien og Lydien giøre
allerede hvad de ville (i Persien). Hvor
meget mere vilde det skee med os læn-

fere bortliggende Græker.Suhm.(Rahb.LB.
1.375). -ledde, v. [-ilmS'a] -ede. vbs. -nine.

afhænde v. hj. af lotterispil (ved salg af lod-

sedler). S&B. LovL.VlII.828. foreningen
„Fremtiden" bortlodder hvert aar et vist

antal kunstværker • O -l«ve, v. [-|lå'va]

afgive løfte om at ville give. vi kand ikke
bortlove vor Dotter førend vi hører hen-
des Meening.Ifoi6.Perw. 1.5. Ing.PO.II.7.
(han) havde bortlovet forskellige velløn-
nede Pladser. Pont. LE. 64. || refl. VSO.
O -lyve, v. [-jly'va] ved løgnagtige angi-
velser (søge at) benægte tilstedeværelsen af
noget. MO. det gælder altid for raat at
sige det, som alle mener eller tænker, og
som man derfor hidtil var enig om at skjule
eller \iort\y\e.Brandes.VI.155. PDrachm.
(Dannebrog.^^lbl909.1.sp.5). GJ -læ|;ge, v.

(glda. d. s.) lægge fra sig; lægge til side. hun
skal bortlæege (nu: aflæggej sit Fangen-
skabs Klæder fra sig.5Mos.21.13. disse
(kort) bortlægges sammen med Medspille-
rens Kort.Legeb.I.c.46.

\\
(sj.) om udsæt-

telse af nyfødte børn. Du er med Barn; er
det en Pige, saa skal du lade det bort-
lægge, men hvis det er en Dreng skal du
lade det \eve.Abrah.(Alm.DanskBibliothek.
Dec.1778.285). CP -løbe, v. [-,lø-'b8] t)

hbe sin vej fra et sted. bryde (forbrydere)
ud, eller bortløbe.Z)Z-.6—i—ii. hans Tien-
nere har alle sammenrotted sig, og er
hort\eibne.Holb.Pants.III.5. Ij nu især i perf.
part. brugt som adj. de bortløbne Soldater.
MO. en bortløben hund

j 2) (overf; nu 1.

br.) flyde, rinde bort. Som vand bortløber
(1871: løber ud; af havetJob.l4.11(Chr.
VI). Vandet er bortløbet. F-SO. || sejle bort.

at lade de tomme Skibe bortløbe.Holb.Sø-
hist.106. t -l«ber, en. til bortløbe 1:

person, der løber sin vej fra et sted; røm-

ningsmand; desertør. VSO. O -mane, v.

[-ima-'na] vbs. -ing ell. f -else (VSO.). Moth.
M62. en Begivenhed . . af den Natur, som
. . ingen „klog Præst" med Sikkerhed kan
bortmane fra sin Præstegaard.Ing.Levnet.
L166. sa.DD.IV.112. f -pagte, v. (ænyd.
d.s.) d. s. s. -forpagte. vAph.(1759). disse
Bøndergaarde, af hvilke hver for sig bort-
pagtet er ufrit Jordegods. Sfam^e./. 64.

10 -pante, v. [-ipan'tia] {ænyd. d. s.; s;.) give
ttl en anden som pant; pantsætte. Ivronens
Gods . . var bortpantet for ringe Summer.
Holb.DH.1.649. (de maatte) stadig . . bort-
pante store dele af sine panter til mindre
pengemænd.J5ar/bd.DjEif.J.70. -passe, v,

^ (1. br.) undlade at benytte (et kort) til mel-
ding. Naar man . . ikke vil bortpasse Spa-
diille.Spillebog.(1786).35. CP -rane, v.

[-ira'na] vbs. -else (Horreb.II.251). fjerne
20 ved ran; røve. at Fløiels Liigvogne, og

Sangklokker . . ikke mere skulle bortrane
den brødløse Enkes . . sidste Nødskiærv.
Rahb.Tilsk.1796.374. *Du, som bortraned'
en Fader sin Trøst.Ckctfeld.l7. I. CP -rejse,
en. [-iraiOsa] 1) handlingen at rejse bort;

afrejse, for at hindre vor Bortreyse . . for-
vandlede (Didq) alle mine Stoldbrødre tU
Svun.Holb.UlIV.3. 15 Bøger, hvilke . .

hånd selv ved sin Bort-Reyse opbrændte.
30 Falst.0vid.l9. VSO. MO. 2) den tilstand at

være bortrejst; fraværelse paa en rejse. Saa-
fremt Kongen, enten formedelst Bortreise
eller Svaghed, finder, at der bør udnæv-
nes en Rigsforstander. Grundl. (1849). §9.
under min bortrejse besørges min praksis
af dr. N. N. < II. -rejse, v. [-irai'sa] præt.
-te ell. t -ede (Holb.Rh.L179. sa.Kh.298).
vbs. Bortrejse (s. d.). (ænyd. d. s.; nu sj.

undt. i perf. part.) begive sig til et andet,

40 især fjernere sted. førend han bortrei-
sede, bemægtigede (han) sig Jaffa. jffoift.

Hh.I.179. Carl, som for kort siden er uden
hans Vidende bortreist.PAHeib.Sk.II.117.
*Forinden jeg bortreiser

| Og gaaer den
lange, magre Landevei, | Hvor ingen hug-
gen Milepæl der kneiser (o: om døden).
Bagger.II.463. At tage Afsked med en
bortreisende Ven.MO.

||
part. bortrejst

som adj. han har i mange Aar været bort-

so rejst fra byen \
især: fraværende paa en

rejse, i over 10 Aar har jeg nu ikke væ-
ret bortrejst.)S<feB. jeg forsøgte at træffe
ham i hans hjem, men han var bortrejst

i

CP -rende, v. [-ir^n'a] {ænyd. d. s.; nu sj.)

løbe sin vej. VSO." *overalt, hvor Helten
sang,

I

Bortrendte Løver, Ulve. /Sander.

Harp.56. \\ \ (overf.) henrinde. *Lad vor Tid
i Fred bortrende.SalmHus.851.3. O -ren-
se, V. [-ir^n'sa] (nu 1. br.) fjerne ved rens-

M ning. (han gjorde) hen ved 100 Maal Jord
brugbare til Agerland . . ved at bortrense
. . over 1000 Læs Steen.Mall.SgII.538. en
Religionsforbedrer, som skulde bortrense
al Pharisæiskhed af Lærdommene.jfforreft.
11.327. CP -ride, v. [-iri-'aa] {ænyd. d. s.)

begive sig fra et sted til hest. *Herremanden
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strax og taus bortreed
|
Derfra. TFess.8,9.

*paa Niords Ganger
|
Skal hver Nat Du

hortride.Knud denHellige.(1849).39. O-rin-
de, V. [-iren'a] {ænyd. d. s.) om rindende
vand: vAph.(1759). *Vel bortrinde Vande,
vel henvifter Yinå. Bagges. Ungd. 11.94.

||

(overf.) om tiden: henrinde. VSO. De iil-

somt bortrundne Aar.MO. I| om andre ting

:

ophøre; forsvinde. *Da skal vor Trængsel
snart bortrinde.J5rors.iPS. I. CP -rive, v.

[-iri'va] vbs. -else (vAph.(1759). Brandes.X.
419). {ænyd. d. s.) 1) fjerne ved et hurtigt

ryk; rive til side; rive af. Kirketaget blev
i en Storm bortrevet. FiSO. *Mit Slør blev
bortrevet,

|
Og jeg saae — hvilken Pragt!

Winth.nF.86.
\\ (overf.) at bortrive det

Slør, som Tiden havde kastet over den
henrundne Alder. Høyen. (Molb.NTidsskr.I.
375). 2) føre bort m. uimodstaaelig kraft;
rive med sig. *Vi til en Bolt for Vinden
blev,

I

Og ofte Strømmen os bortrev. Tode.
1.315. den stærke Strøm syntes øieblikke-
lig at have bortrevet dem.Ing.KE.II.137.
det (bør) os . . at holde fast ved det, vi

have hørt, at vi ikke skulle bortrives (Chr.
VI: forgaa; 1907: rives hort).Hebr.2.1.

|| f
(overf.) om overvindelse af aandelig mod-
stand: henrive; begejstre, at overtale dem,
som mit varme Hierte helst vilde bort-
Tive.Etv.VII.171. Sandsernes Magt bort-
river dem.Horreb.II.382. 3) fjerne paa en
voldelig ell. ubarmhjertig maade. Hvor der
ikke er gierde, der bortrives godset.SM-.
36.25(Chr.VI). Dersom du seer, at en arm
fortrykkes, og at ret og retfærdighed bort-
rives (1871 : krænkes^ i et landskab.Prced.

5.7(Chr. VI). *Han bortrev min Brud fra

min trofaste Ba.vm.Pram.Stærk.103. Hauch.
1.241. Rekruttens Afrejse, det simple, dag-
ligt forekommende Optrin (o: i Rusland):
den unge Mands Bortriveise fra Familien
og 1i]emwLet.Brandes.X.419. || især: tage
bort fra denne verden; tage af dage (jf.
-rykke^. naar Døden bortriver disse sjeid-

ne M.ænd.Jacobi.Skr.80. naar en Mand
bortrives i sin bedste Kraft.Mynst.Brøndst.
4. Kulden bortrev de franske Krigere
Anno 12.Goldschm.II.24. Flaubert . . bort-
reves ved en pludselig Bød.Brandes.VII.
65. 1654 døde han, bortrevet af Pesten.
CSPet.Litt.I.605. II. ca -rive, v. [-.ri-'vo]

fjerne ved hjælp af en rive. S&B. P -rulle,
V. [-irul'a] 1) trans. VSO. Fangen . . bort-
nillede Stenen (fra døren).Ing.VS. 11.68.

il

uegl. *Men stundom steg dog en Storm og
)ortrullede Taagen.Blich.D.I.209. *Bliden
Vaar ( kom for at)

|
Bortx'ulle Sneens Dække.

Zetlitz.BS.ll. 2) intr. *Mynter, af hvilke
enhver

| Bortruller, hvorhen deres Eier
tillader.Pram. /Størfc. 175. *Smertens Jam-
ren, Tordners Bulder!

|
Svinde fjernt —

de svagt bortrulder.rArtar.SSf.i9i. Bølger-
ne, som bortrullede ved hans Vod.Ing.EF.
1.69. han saa længe efter den bortrul-
lende vogn

j
O -rydde, v. [-|ry3'8] (-f

-roåAt.Holb.Ep.II.414.Blich.(1846).IV.191).

^•6s. -else (VSO. Heib.Pros.VI.106) ell.-nlng

(VSO.). skaffe af vejen ved rydning. *kyn-
dig Landmand . . bortrydder Steene

|
Af

Agren, hvor hans gode Sæd skal groe.
JMHertz.M.12. Blich.(1846).IV.191.

|j
især

overf. : skaffe ud af verden, det onde (maa)
først bortrøddes, paa det Dyden il±e skal
\)esmiiies.Holb.Ep.II.414. han (burde) bort-
rydde enhver Hindring i at erkjende sig

10 som Messias.Horre6.JJ.5i5. Grundtv.SS.V.
145. Heib.Pros.VI.106. O -ryge, v. [-,ry?-

(q)9] 1) fordrive ved hjælp af røg. VSO.
At bortryge Insecter.ilfO. 2) (nu 1. br.) gaa
op i røg ell. damp. (arsenik) bortryger (o:

i ild) i hvide 'Da.mpe.Brilnnich.M.387. hine
vellugtende Røgelser hvilke . . efterhaan-
den hortryge.Basth.Tale.(1782).oO. G)-ryk-
lee, V. -ede ell. (1. br.) -te. vbs. -else (Gram.
Breve.50. VSO.). 1) fjerne ved et ryk

||

20 (bibl.) føre andetsteds hen. Herre! . . bort-
ryk dem (o: hedningerne) som Faar til at

slagtes..7er.i^.3. der de opstege af Vandet,
bortrykkede Herrens Aand Philippus.ApG^.
8.39. med overgang til bet. 2: hendes Barn
blev bortrykt ("C/ir.FJ; undrykt; 1907: bort-
rykket^ til Gvid.Aab.12.5. 2) (nu sj.) overf.

:

tage bort fra denne verden; tage (pludselig)

af dage (jf. -rive 3). Fæderne-Landet var
straffet ved saadan stor Konges Forliis,

30 og ved det han saa hastigen var bortrykket.
Holb.DH.II.523. PAHeib.US.261. I Efter-
aaret boz'trykkede Smaakopperne og For-
raadnelsesfebre mange Børn og unge Folk.
Tode.ST.II.79. Han blev bortrykket (Chr.
VI: henryktj, for at Ondskab ikke skulde
omskifte hans Tænkemaade. Fisd.4.ii. O
-r«iiime, v. [-irom'a] -te. vbs. -ning ell. (sj.)

-else. {ænyd. d. s.) 1) (nu næppe br.) fjerne
(ved oprømning); bortrydde, al Slags Jern

40 (bør) bortrømmes. Lous. Styrmands- Kunst.
(1781).142.

II overf.: naar jeg hører (ordet)

intet, saa skal jeg bortrømme Forestilling
om alle Ting, uden at tænke paa nogen.
Eilsch.PhilBrev.193. I den Arv, Forgæn-
gerne have efterladt os, er der altsaa Me-
get, som vi have at bekæmpe og bort-
Tømme.Ørst.II.123. 2) undvige fra et sted.

den Person, som er bortrømt.I)L.3

—

16—
15—2. *(fuglene) flagre hid, man veed ei

50 deres Hiem ; I De nyde Landets Gode, og
hoTtrøjnjne.Mynst.BlS.III.386- \\ især perf.
jyart. brugt som adj. bortrømte Krigsfolk.
MO. en borti-ømt Forbryder.-Sc/iand.ri^.Jr.

360.
II (overf.) vige boti. *Kjedsomhed og

Mismod skal bortrømme
|
Fra mit lettede .

.

BTyst.FrSchmidt.D.12. *Den stUle Nat med
skumle Skyggehær | Maa brat for Dagens
milde Lys hOTtrømme.Blich.D.II.23. O
-rjerve, v. [-irø'va] d. s. s. -rane. Landstry-

60 gere, der sniger sig ind udi ærlige Mænds
Huuse for at bortrøve deris Børn.Holb.
KB.III.9. Biehl.DQ.1.6. Ogsaa skeete ikke
sjældenindbrud, hvorved myntet ogumyn-
tet Sølv hortTøvedes.Blich.(1846).III.229.

-salg, et. (især emb.) vbs. til bortsælge.
(ingen maa) med Hatte omløbe til Bort-
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salg eller OppvLdsDmg.Laugs-Artikler^^fn
1739. §5. Bogsamlingen (er) bleven ad-
spredt ved offentlig Bortssåg.MynstSaml.
XXX. Tops.III.84. (ejendommen bliver) stillet

tU Bortsalg ved frivillig Auktion.BerlTid.
^V8l919.M.15.8p.6. -samle, v. [-isam'la]

(nu næ2>pc br.) samle noget sammen og
fjerne det; tage bort j^aa een gang. Du bort-
samlede al din grumhed; du vendte om
fra din grumme xreåe.Ps.85.4(Chr.VI).
-sanke, v. [-|Saix'.y8] (nu næppe br.) d. s. s.

-samle, hver skal vansmægte . . og end
fiskene i havet skal bortsankes.fios.4.5
(Chr.VI). -se, v. O m. præp. fra: vende
blikket fra (noget); især overf.: vende op-

mærksomheden fra; ikke tage i betragtning.

vAph.(1764). Imidlertid bortsaae jeg her i

Fremstillingen nogle Øieblikke fra ad-
skillige medvirkende Omstændigheder.
0rst.ll.32. (manglerne) kan det her være
os tilladt at bortsee fra.HN Claus. Tale.

(1843). 15. EHolm. DE. 1660-1 720. 1. 153.
Benævnelsen Forfatter . . er en saa ud-
bredt Betegnelse, at man nødvendigvis
maa bortse fra en Del, om man skal naa
til en retfærdig Behandling af de bedste.
Hebo.(PoU'kl919.12.sp.l). \\ især (ogs. i tale-

spr.) i forb. bortset fra, uden at tage i

betragtning; uden at medregne (jf. afse 1.2J,
Nyttidsskr.f.udenl.theol.Liti.1876.304. Bort-
set fra dem, der af smaalig Kunstnermis-
undelse forfulgte ham, var han beundret og
elsket af si[le.HKyrre.Rahbek.(1914).49. jeg
har ikke lyst til at gøre det, rent bortset
fra, at jeg ikke har tid • QP -sejle, v.

[-isai'la] vbs. -ing (VSO. MO.). (han) lod
sin Baad færdig giøre om Aftenen, hvor
med han bortseiglede om Morgenen. ffo^fe.

DH.II.118. det bortseUende Langskib.In9.
KE.II.140. G) -sende,t;. [-isæn'aj vbs. -else

(Holb.DNB.701. MO.) ell.(l.br.) -ing (MO.).
Hvi flyede du hemmeligen . . jeg vilde have
bortsendt dig med Glæde og med Sange.
lMos.31.27. et Par Dage efter at jeg havde
bortsendt mit forrige lange Bvev.Gylb.IX.
148. hun overtalte min Fader til at bort-
sende migfTaBergen.Hauch.II.16. EBrand.
TJB.280. O -skaffe, v. foranledige, at
noget fernes fra et sted. (han skal) paa sin
egen Bekostning bortskaffe dem (o: bet-

lere) til de Stæder, som de frakomne ere.
DL.3—11—7. hvor længe vil du være
drukken? bortskaf din Viin fra åig.lSam.
1.14. man havde ikke faaet Tid til at bort-
skaffe de Syge og Sengeliggende (o: ved
en ildebrand). Holst.V. 280. hvo vil give
dette Folk under min Haand, saa vil jeg
bortskaffe (Chr.VI: afskaffe^ Abimelech.
Dom.9.29. Af lige saa stor Vigtighed for
Bjergværksdriften som Ventilationen er
ogsaaBortskaffelsen afYandet.OpfB.^ VIII.
321. (Kristus er) aabenbaret for at bort-
skaffe fiSiP: afskaffe; Synden ved sit

OUer.Hebr.9.26(1907). -skibe, v. [-jsgi-'ba]

(nu næppe br.) sende fra et sted til skibs.

At bortskibe indenlandske Yarer.VSO.MO.

CP -skifte, v. (ænyd. d. s.; nu 1. br.) af-
hænde ved bytte, de skal intet selge deraf,
og ingen skal bortskifte (1871: bortbyttej
noget deralEz.48.14(Chr.VI). mit Folks
Lod bortskifter han . . til den Frafaldne
uddeler han vore Agre.Mich.2.4. O -skik-
ke, V. (ænyd. d. s.; nu 1. br.) d. s. s. -sende.
(han) var bortskikket i legations-viis om
venskab, og bistand i kriig med de Ro-

10 mere.2Makk.4.11(Chr.VI). Molb.JH. 1.532.
Schytte.UB.I.146. -skrive, v. [2] [-,sgri-'va]

1) T (især som vbs.) ved afskrivning ned-
sætte et aktivs værdi til 0. Sal.1.285. 2) (sj.)

tilbringe m. skrivning, (jeg) bortskrev man-
gen natlig Time, Søvnen . . kunde gjøre
Krav paa.Bredahl.(Ing.Br.339). -skræk-
ke, V. (nu næppe br.) d. s. s. -skræmme.
*Grumhed, Sorg, ved dem (o: de skønne
kunster) bortskrekkes. Tullin.(SkVid.I.37).

20 den samme Aand, som bortskrækker Mu-
sernes Dyrkere fra denne Bye, trækker
dem paa en vis Maade t\\hagQ.Bagges.L.I.
129. Mynst.Ref.109. Kierk.XIV.137. O
-skræmme, v. [-|SgrBm'a] -te ell. (nu
1. br.) -ede. forjage ell. holde borte ved at
indgyde frygt. vAph.(1764). *mine Skram-
mer

I
Bortskræmme Qvindens Blik.OeR

HS.151. Ing.DD.IV.S9. hvor Silden tU
visse Tider er bleven borte, (har man)

30 antaget, at den var bortskræmmet af en
eller anden Larm.Krøyer.III.164.

|| (overf.)
afskrække. Uden Tvivl har den speculative
Philosophie ved et Mørke i Foredraget,
der ikke hører . . til dens Natur, bort-
skræmmet mange Sandhedsvenner derfra.
Ørst.II.184. t-sJky, v. (sj.) (i. s. s. -skræmme.
*0p til hans Valaskialf

| Vinker mig den
lyse, bortskyer mig svarten AU.Oehl.HK.98.
sa.Øen.(1824).III.271. 09 -skyde, v.[-|Sgy?-

40 9a] (ænyd. d. s.) 1) (nu 1. br.) fjerne ved et

skub; skyde til side; skyde fra sig. VSO.

S
især (overf.): opgive; forkaste, (han)

ortskiød Tanken om igien at see Egne,
han saa høiligen Q\€kQae.Rahb.Fort.I.451.
Mynst.Præd.(1842).18. et Minut tænkte
hun, at han vilde skilles fra hende, men
saa mødte hun hans forelskede Øjne og
bortskød denne Yovmoånmg.EBrand.UÉ.
166. 2) fjerne ell. tilintetgøre ved skydning.

50 Alt Vildtet . . er bortskudt.750. Tyroler-
familien.(1840).17. MO.

II
især ^ : forbruge

ved skydning, naar (de) først . . havde
bortskudt deres Krudt og Kugler, bleve
de nok nødte til at drage hiem igien.
Oehl.Øen.(1824):iV.233. Naar Øvelsen skal
udføres saavel med skarpe som med løse
Patroner, skulle de løse Patroner bort-
skydes føTSt.Skyderegl.29. Scheller.MarO.

t -skylde, v. (jf. ænyd. bortskyldendes
60 i sa. bet. som bortskyldig 2) staa i gæld for.

VSO. MO. t -skyldig:, adj. (ænyd. d. s.)

I) som skylder noget til andre. Stampe.II.24.
Han er meget bortskyldig baade inden-
og udenlands.FSO. 2) som skyldes til andre.
Moth.S408. En bortskyldig Capital, Sum
Penge osv.VSO. \\ især i forb. bortskyl-
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dig gæld, alt hvad der skyldes bort af en

person ell. et bo; udgæld. hvis den Inde-
havende Boe og Formue ikke kunde til-

strekke til den bortskyldige Gields Af-
leggelse.DL.2—12—4. smst.5—4—9. 5—14
—33. Stampe.IV.14. \\ i sa. bet.: det bort-

skyldige. VSO. G) -skylle, v. [-,sgøl'8]

vbs. -ing (Andres.Klitf.69) ell -ning (S&B.)
ell. f -else (VSO.). fjerne ved skylning ell.

ved en stærk vandstrøm. Vandet udhuler lo

Stene, og dets Strømme bortskylle Jor-
dens Støv.Jo&.i4J 9. *Bruus, Hav! bortskyl
dog dette Bynd\Ew.I.73. da vi vendte til-

bage, var Broen bortskyllet.JffattcA.JJ.^8i.

Havet . . er brudt ind (og har) bortskyllet

Huse, Dyr og Mennesker.Goldschm.NSU.
VII.83. Andres.Klitf.26. sm8t.68. Il (overf.)

Herren har aftoet Zions Døttres Ureenhed
og bortskyllet Jerusalems Blod-Skyld af

dens Midte. Es.4. 4. I ere berusede som 20

1"eg — al Eders Dumhed og Trivialitet er
jortskyllet i de perlende Strømme.Sc^owd.
TF.I.219. CP -skænke, v. [-isgæn^a]
vbs. -ning. overlade til andre som gave; bort-

give. Hvilken Skytte . . noget Vilt . . enten
bortskænker eller sælger til fremmede.
DL.5—10—81. Holb.Usynl.II.5. Molb.DJE.
11.47. Riger og Lande kan jeg bortskjenke,
jeg der endog, frem for andre Konger,
har Kroner at bortgive. Kierk. XIV. 126. 30

Cavling.L.l 6.
|| (overf.) give afkald paa.

*jeg glad bortskiænker
|
Hvert Glimt af

Fryd, naar det opoffres dig. Rahb.PoetF.
11.35. CP -skære, v. [-|Sgæ-'ro] vbs. -else

(VSO.) ell. -ing. (ænyd. d. s.) 1) fjerne ved
hjælp af et skarpt redskab. VSO. Hvad der
har taget Skade, maa bortskæres.lfO. At
bortskære et Lem.S&B.

\\ (overf.) om at

fjerne noget af en tekst, isaafald foretages
Bortskjærelsen ikke for at forkorte Styk- 40

iiet.Hetb.Pros.IV.84.
|| (1. br.) faa til at op-

høre; afbryde; afskære. Bortskjær Troen
al Forbindelse med Omverdenen, hungre
den ud: desto uindtageligere bliver den.
Kierk.X.89. -skede, v. [-|Sgø'9a] (jur.; nu
1. br.) afhænde ejendom ved at tilskøde en
anden den. DL.5—3—9. et hende selv til-

hørende Huus, som . . hun saaledes var
berettiget til efter egen frie Villie at raade
over, ved at bortsælge, bortskiøde, nedrive 50

eller bortflytte åetmampe.I.35S. MO. \
•skerte, v. (spøg.) berøve (en mand) hans
mandlige tænkemaade; gøre kvindagtig, vogt
Dem for at blive bortskjørtet af disse
meget rare, men ogsaa noget forskruede
Fruentimmer. ScAacfe. i^^. tp -slaa, v.

(ænyd. d. s.) 1) fordrive ved slag. VSO.
\\

(overf.; nul. br.) forjage (af tankerne); slaa

hen. *MinHarm vil jeg bortslaae.OeW.jRe^«.
(1849).65. en Bestræbelse efter at bort- 60
slaae og glemme hine farlige Drømmerier.
Ing.EF.II.258. Han gjorde nu en hastig
Bevægelse med Haanden til Panden, som
om han med Magt vilde bortslaae en
ubehagelig . . Forestilling.sa.JE;M.I.^i. 2)
(nu 1. br.) fjerne ved et rask kast; slaa vd

(om vand olgn.). vAph.(l?59). VSO. O
-slide, V. [-isli-Qa] {ænyd. d. s.) f) (nu l.br.)

fjerne ved at rive og slide. VSO. 2) fjerne ell.

ødelægge ved slid. Haarene . . ere bortslitte
af deres Rygge.Eilsch.PhilBrev.32. Præget
paa denne Mynt er næsten bortslidt.MO.
(overf :) GjelGD.?. CP -slippe, v. 1) f
give lov til at gaa sin vej; give slip paa. VSO.
II

(overf.) *Før skal Hans Grav og Hvile-
stæd

I
Sig ikke lade finde,

|
End vi Hans

Dyd og Ærlighed
|

Bortslippe af vor
Minåe.JFriis.l6. 2) (intr.) komme løs fra
noget; faa lov til at gaa sin vej. VSO. \\ især
i perf. part. brugt som adj. S&B. CP -slum-
re, V. [-[Slom'ra] (f -slumme. VSO.). (sj.).

1) falde i søvn; slumre ind. VSO.
|| (overf.)

om døden : Han var bortslumret en Morgen
og laae med et glad Smil om Munden paa
sit Leie.Ing.EF.VI.153. 2) [2] fordrive ved
søvn. jeg (kan) dog ikke bortslumre mine
SoTger.ing.P.125. \\ tilbringe (som) i en
slummer, jeg har bortslumret en stor Deel
af mit Liv i fremmede Lande.Rahb.LB.
11.456. O -slæbe, v. [-islæ-'ba] vAph.
(1764). Bliderne vare strax bortslæbte fra
Stranden.Ing.KE.II.134. \\ om hvad der føres
afsted af en strøm : Hvilke (o : metallerne) .

.

nedskylles i Elvene, og med dem til Sø-
erne horts\æhes.Brunnich.M.182. Il bortføre
m. raa magt. *Mændene er bortslæbt

| .

.

at sendes ud i Krig.Bahb.Skuesp.1.249.
Engelst.Forsv.269. CP -slængte, v. [-|Slæn,'8]

ka^e til side m. ligegyldighed ell. foragt.
vAph.(1764). *0p sprang jeg fra Stenen,
bortslængte min hxmr. Bagges. NblD. 257.
*man bør ei bortslænge,

| Foruden sand
Nødvendighed,

|
De En betroede offent-

lige Tenge.Storm.(Rahb.LB.I.236). Staffeldt.

D.I.25. vi (har) bortslængt . . vor gamle
Fo\]!iedragt.Blich.(JyllP.1839.152). »da hav-
de jeg vor Lykke | Udi min Haand; men
jeg bortslængte den.sa.JohGray.97. CP -sl«-
se, V. [-|Slø's9] sætte over styr ved ødselhed.

det er med bortsløset Formue, som . . med
bortødslet Tud.Rahb.Tilsk.1797.766. smst.

1798.405.
II
om tid: lade gaa ubenyttet hen.

At bortdøse, og bortsløse Livet, kan maa-
skee skiænke en tilsyneladende fornøie-
lig 'Ungdom.smst.1796. 154. smst. 1800. 114.
CP -smelte, v. [2] [-ismæl'tie] 1) forsvinde
ved smeltning

j| (overf.) blive til intet ved
stadig at formindskes; svinde bort. *0g da
er Sorgen svunden,

|
Bortsmeltet er min

'iiiød.SalmIIus.511.2. en stor Deel af Krigs-
hæren hortsméltede.Holb.Eh.II.194. *Som
Snee bortsmelte Støvets Bage.Ew.II.40.
Imidlertid vare dog de tredive tusende
Rubler . . hortsmeltede.PAHeib.R.1.339,
Ing.EF.1.69. Knud den Hellige.(1849).75.
2) faa til at forsvinde ved smeltning. *ufor-

mærkt din (o: vaarens) Straale nu bort-
smelter

I
Den kolde Snee.Pram.I.ix. VSO.

CP -smile, v. [-ismi'la] (især poet.) for-

drive ved smil ell. venlighed. Hans Venlig-
hed havde nær bortsmilet min hele Me-
lsaikolie.Bagge8.L.II.110. *(han) stundom
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Livets Qval ved fulde Glas bortsmiled.
Zetlitz.Poes.93. *Hun vil med et eneste
Medynkssmil fra Jorden al Jammer bort-

smile.Staffeldt.D.II.190. O -smal(d)ne,
^"- [2] [-ismul'nal (nu 1. lyr.) forsvinde ved
opløsning ell. forraadnelse. (gærderne er)

smaa Elle -Pinde, som strax bortsmulne.
EPontAtlas.I.421. *naar at disse Been
bortsmulner i min GTa.v.BieM.(SkVid.IX.
169).

II t overf.; i pass. (det kunde ikke)

bestaae med good Huusholdning, at lade
aarlig en temmelig Qvantitæt af . . kost-
bare Metaller bortsmulnes paa Liberie-
Klæder og lisitte.EPont.Men.III.486. d
-siniiICdJre, v. [2] [-ismul'ra] 1) ødelægge
noget ved at opløse det i smaa bestanddele;

drysse bort. VSO. 2) forsvinde ved at falde

hen i smuler. *Levning af det beste Hierte,

I
Haandfuld Jord, som var din Skabers

Huus,
I
Du hoTtsm\i\Ter.EivJI.165. CP-smn-

le, V. [2] [-ismu'la] 1) (nu 1. br.) d. s. s.

-smul(d)re 1. VSO. S&B. 2) (nu næppe
br.) d. s. s. -smul(d)re 2. Gierderne bort-

smule aa.r\igen.Fleischer.S.441. *0 gid jeg
fandt igien

|
Et Grand . . af de bort-

smulte 'Been.Bull.(SkVid.IX.158). MO. O
-snakke, v. [2] (1. br.) 1) tilbringe med
snak. VSO. At bortsnakke Tiden.ievm.
2) bringe ud af verden ved snak; ved snak
bibringe (en) den tro, at noget ikke er til.

MO. *Jeg har bortsnakket alt de dumme
Griller. lUaFibiger. TreDramer.(1857).128.
Raadmanden tog . . sin Hustrus Ord som
et Indfald, der skulde bortsnakkes.JLJBrs-
lev.GamleHistorier.(1895).9. C3 -snappe,
V. vbs. -ning (Tode.S.20) ell. -else fFSO.
MO.). Vi er reyst . . hid til Ithacien for

at bortsnappe den skiønne Helene-ÆToifc.

Vl.1.1. *da den lille Hund . .
i

Et Stykke
E^ød bortsnapped af dens (o: løvens) Mund,
I
Da blev den vTeå.Hauch.Æ.43. O -sni-

ge, V. [-isni'qa] {ænyd. d. s.) 1) (nu næppe
or.) fjerne paa en listig maade. De, som .

.

har vildet bortsnige mit Gode, ere stedse
imodtagne med haardeste Oiå.Spectator.

159. *Umueligt det er (sværdet) med List

at hoxt&mgQ.Pram.Stærk.l95. 2) reft.: gaa
sin vej ubemærket. Ew.Skr.IV.348. *Pigen
med sin Elsker sig hoTtsniser.Zetlitz.(Bahb.
LB.I.210). som vbs. (uden refl. pron.):
Bortsnigelse for ikke at betale Husleje.
Goos.II.588.

II (overf.) *Somren sig bort-
sniger. Grttnd<v.PS.FJ.i7i. CO -seve, v.

[-|S(0u'8, sj. -|Så'v9] 1) (sj.) falde hen i søvn;
især (overf.) : dø boti (jf. hensovej. *Naar
jeg bortsove skal,

|
Udløs mig af al Vaade

|

t3 Himmeriges Sall SalmHi.461.1. Søde-
ligen i Herren hortsov.LThura.Poet.209.
*Min Sjæl skal ei bortsove,

|
Men vækkes

ved hans (o: Jesu) Eøst.Ina.RSE.Vn.l31.
2) [2] tilbringe sovende. *uaaf ladhed han
\)OTtsoYeT'Dagenmed.Holb.Skiemt.B5f>.(jeg)
bortsover de . . Timer, der skille mig fra

mmE\skede.0ehl.Øen.(1824).II.3?8. Hauch.
III.263. y faa til at forsvinde ved at sove.

*(folket) Har bortsovet Oldtids -Mindet,
|

Skatter ej sin rige ÅTY.Grundtv.PS.VI.
252. jf. talem. (foræld.): Hvo som bort-
sover det Røde af Solen, bortsover og det
Fede af Davren.Afaw.II.597. O -spille,
V. [-isbel'a] 1) sætte over styr ved spil. vAph.
(1764). han døde. Havde han kun gjort
det før, inden han fik ødet og bortspilt

Rosines FoTmvLe.Gylb.n.6. AKohlMP.!.
293. 2) afhænde ved lotterispil; bortlodde.

10 Han lod Godset bortspille til 25rd Loddet.
Levin. O -sprede, v. [-[Sbre-åa] {ænyd.
d. s.; nu 1. br.) fierne noget ved at kaste elL

jage det til forskellige sider; adsprede; ad-
splitte, alle de Folk, til hvilke Herren din
Gud havde bortspredt dig (o: Israel).5Mos.
30.3. Ps.89.11. hugger træet om . . og
bortspreder (1871: sprederj dets frugt.

Dan.4.14(Chr.VI). Det fæleste Mørke bort-
spredes ved Straalerne af det livsalige

20 Lys.SkVid.VIII.161. Det er unegteligen
til Held for overfaldet Nation, at den faaer
Kraft og Mod, til at bortsprede fremmed
Herskab og Yo\å.Balle.Bib.L83. C9 -sp«-
ce, V. [2] [-isbø'qa] (sj.) tilbringe med spøg.

*Vi mangen Time . . fro hoitsiiøge.FGuldb.
SS.n.490. *I Vellyst jeg den ædle Tid
'bortsi)øgte.Rein.(Rahb.LB.L534).

|| forjage
med spøg. *0, kunde jeg bortspøge hen-
des Sorg.jBredaRF.504. O -stikke, v.

30 {ænyd. d. s. i bet. 2) 1) fjerne ved stik (med
et skarpt redskab). VSO. Derefter tager
man det største flade Huljern, man har,

og bortstikker hermed den indenfor Fu-
ren liggende Del af Tiæi\a.åen.naandgern.
295. 2) (nu 1. br.) stikke til side; gemme
bort. VSO. De bortstukne Papirer.iWO. O
-stjæle, V. [-isdjæ'la] præt. -stjal ell. (nu
næppe br.) -stal

;
part. -stjaalet ell. (nu næppe

brj -staalet (Æreboe.21). vbs. (sj.) -else

40 (ELorreb.II.395). fjerne ved tyvert; fjerne
hemmeligt, en Hvirvelvind skal bortstjæle

ham om '^a.tten.Job.27.20. en Tyv . . bort-

stal Kalk og Disk af samme Kirke.fl^oi6.DjBr.

J.775. *Du (er) ogsaa . . lønligt
|
Og lum-

skeligt bortstjaalet fra mig.Bhch.JohGray.
125. O -str«, V. (nu 1. br) d. s. s. -sprede,
eder vil jeg bortstrøe (1871 : sprede ) iblant

hednuxgeTne.3Mos.26.33(Chr.VI). Herren
skal slaae Israel . . og bortstrøe dem paa

sbhiin Side Floåen.lKg.14.15. || klatte bort.

gaaog bortstrø sine Penge.SÆJB. CP -strem-
me, V. [-isdrom'a] 1) gaa bort i en strøm.

2) \ rive bort i en strøm. *Vi see, hvor
Floder Fieldene hortstrømme.Rahb.PoetF.
11.58. CP -st«de, V. [-,sdø'38] vbs. -else.

fjerne ved stød; støde fra sig; støde til side.

jeg vil . . bortstøde ham (1871: støde ham
ud) i et tørt og meget øde land.Joel.2.20
(Chr.VI). Ps.36.12. ^Maa jeg da selv med

60 . . grusom Haand |
Bortstøde den, til hvem

mit Hjerte drageslHauch.E0.67. \\ især

(overf): afvise haardt; forstøde. *Da, Fa-
der, vil du ej bortstøde

|
Dit Barn, som

knæler ved din Fod.SalmHus.714.2. *for-

tørnet |
Vil hun med bittre Ord bortstøde

mig.Blich.JohGray.87. man bør Ingen

Reatrykt 1% 1920 67
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bortstøde . . Ingen gjøre til sin Fjende.
JSauch.1.93. faa Vendepunkter kunne
være større i Livet end denne Bortstø-
delse fra et landligt Hjem ud i den „vide
Yerden".Schack.82 . || vise kraftigt fra sig.

Sjælen bortstøder af al Magt Ydmygelses-
tanken. (roWsc^m.JF.^^^.

II
virke afskræk-

kende paa; frastøde. Man vilde da ikke
længere bortstødes ved Spillets Slethed.
E:eib.Pros.VI.356. -snkke, v. [2] (poet.;

nu 1. br.) tilbringe m. suk og klage. *0 Gud,
hvorlænge skal jeg her . .

|
Bortsukke mine

Dage ?SalmHus.l00.1. Rahb.PoetF.11.164.
Bredahl.IV.70. f -ST^e, v. [2] 1) til-

bringe i sus og dus. VSu. see, hvorledes
han . . bortsvaier Natten fra Kippe til

Kippe.Bahb.Tilsk.1797.542. 2) sætte over
styr ved sviren olgn. Nu har han bortsvajet
alle sine Midler. 7S0. O -isvide, v. [2]

[-isvi'(d)8] Hun havde . . skadet sit Ud-
seende ved at bortsvie de stærke . . Øien-
hTjn.Ing.Levnet.1.28. FMøll.ES.I.351. bil-

Udi.: Bandstraalen (har) bortsvedet den
hellige Salve af min Isse.Ing.VS.11.92.
CP -stTmde^ V. [-(Sven'g] 1) blive til intet

ell. tabe sig lidt efter lidt; svinde hen. hånd
lader bortsvinde (1871: svinde henj alle

jordens gnåeT.Zeph.2.11(Chr.VI). (trylle-

drikken) giør dem Maver og affældige,
indtil de omsider gandske bortsvinde og
døe.nolb.Hh.I.133. *Saa fordum reddet
Dyd, da Hevnena Flod bortsvandt,

|
Iblant

Ruiners Svelg den sikkre Klippe fandt.
EColb.(Bahb.LB.I.202). \\ om tid: henrinde.
*Jeg Natten klager an, at den for snart
hoTtSYUiåer.Jacobi.(SkVid. ¥111.260). *I

Kummer skal dit Liv . , bortsvinde.Ba^r-
ges.SV.119. FrSchmidt.D.ll. 2) blive borte;

forsvinde. *Kand Elskov glemmes, kand
den døe hos dig saa let?

|
Aid Troe og

Ærlighed hoTtsvmåe?Holb.Ul.V.4. Balle.

Bib.r.l07. *Evig bortsvandt Helligdommen.
Oehl.L.1.27. Hvorledes hans barnlige Drøm
. . bortsvandt i Røg . . har han ikke for-

tait.Molb.EL.40. C3 -svire, v. [2] [-,svi-'r9]

1) tilbringe m. svir. At bortsvire sine Dage.
Bahb.(MO.). *mangen lystig Aften vi
bortsvired.PaOf.IJI.i50. 2) sætte over styr

ved svir. (han) var . . redebon om Natten
at bortsvire, og bortsværme . . hvad Afte-
nen inåhTagåe.Bahb.Charis.1806.126. GJ

-svæve, V. [-|Svæ-'va] fjerne sig svæven-
de. *De Skyer bortsvæve

| Fra Himlen
hlsiiie.Winth.V.221.

|| (overf.) den Aand,
som gjennem ham oplivede Kirken, (var)
bortsvævet. Grundtv.Kvædl.220. *Snart jeg
ud af Skoven kom, | Frygten sagtelig
\iOTtSYæyed.Heib.D.26. -svemme , v.

[-isvøm'a] (t -svemme). 1) t9 fjerne sig

ved svømning. VSO. MO. 2) f skylle bort,

rive med sig ved oversvømmelse. EPont.Men.
III.360. inden føie Tid (vilde vandet)
bortsvemme dem, ham selv, hans Huse og
Eiendomme, ja maaskee ødelægge det gan-
ske 'Ldinå.Suhm.Y.13. O -synke, v. [-iSøi],'-

^9] (^3-) forsvinde synkende; især (overf.):

synke hen. *Drukken af Glæde bortsank
jeg i Bøn.Ew.II.193. *uvidende om eder

|

Bortsank min glade Siæl i . . Mueligheder.
smst.III.37. -sælge, v. [-isæl'qa] vbs. (nu
I br.) -else (VSO. Oversk.I.166), jf. Bort-
salg, (ænyd. d. s., jf. æda. bort sæliæ; især
emh.) afhænde ved salg. Haver den Kiø-
bendis bortsolt saadant Gods.DL.5

—

3—
36. Imorgen . . bliver ved offentlig Auk-

10 tion bortsolgt 5 Luksusautomobiler.^er^
Tid.^y8l919.M.26.8p.4. tU -sætte, v. 1)

sætte til side; sætte fra sig. VSO. Alt, hvad
der ikke mere bruges, er bortsat og giemt.
MO. 2) t sætte til; sætte over styr. at hånd
ej Godset Unytteligen bortsetter.Z>Zr.3—
17—34. hånd kand kiøbe sig en Strikke
. . naar en gang alle hans Midler er bort-
sat paa det lapperie ('» ; at fremstille guld).

nolb.Arab.3sc. om tid: de ileeste . . maae
20 bortsætte deres beste Alder paa Pedante-

rier, Gloser og Phraser.5rpecfafor.599. O
-sarge, v. [2] [-isor'qa] (nu 1. br.) tilbringe

m. sørgen. Bahb.(Ivers.l78o.ll2). *bort-

sørg ei Livets I>agelFrank.SD.279. Lad
os ile over de mørke Aar, som den
trofaste Qvinde hortsørgede.Blich.AH.27.
O -tage, V. [-fta'(qa)] vbs. -else. {ænyd.
d. s., jf. æda. bort takæ) 1) fjerne noget

fra ei sted. l.i) i al alm.: da sagde Saul
30 til præsten: borttag din ]xaand.lSam.l4.19

(Chr.VI). de øvrige af Skjørlevnerne . .

borttog (o: udryddede) han af handei.lKg.
22.47. Den borttager Solen fra Verden,
som borttager Venskab af Jorden. jRa/ife.

Tilsk.1791.228. Foruden disse . . Bortta-
geiser af det Grove, maatte Stilen . . files.

Bagges.DV.XI.286. *Da Dugen var bort-
taget . .

I
Rask traadte udi Dandsen

|

Det hele Brnllxijps-Lag.Winth.HF.lll. Den
40 Handling, ved hvilken Tyveriet iværk-

sættes, er Borttagelse af Tingen fra en
anden Persons Varetægt. (roos.iJ. 5.34. at

borttage Rettens Segl.S^Æ-B. 1.2) tilegne sig;

røve. den Ægyptiske Konge . . borttoeg
meget af det Liggendefæe, som Salomon
. . havde nedlagt.Holb.JR.I.480. *Lad end
væbnet Haand borttage

|
Al min jordisk

'Eiendom.CFrim.SE.65. 1.3) (mi næppe br.)

fradrage; fraregne. *Intet Hexeri jeg finder

50 derudi,
|
Sær, naar borttages det som er

Pedanteri.iroZ6.Paars.539. VSO. iA)ftage
af dage; bortrive. *Ey nogen Mand er tU,

som Døden jo borttager. Holb. Paars. 15.

begge disse Plager borttoge hen ved den
3die Deel af Indbyggerne. sa.2>ff. 1. 757.

2) bringe til at ophøre; opJiæve. jeg vil

borttage Sygdom fra dig.2Mos.23.25. *(Kri-

stus) Gravens Skræk for os borttog.S'a/w

Hus.547.3. saa bliver jo hverken Tvety-
«) digheden borttaget ej heller Aandelavene

hetegnede.Éøysg.Anh.27. Anledningen til

deres Sorg (var) horttagen.Mynst.Præd.1.
418. 3) f lægge beslag paa; optage, et

prægtigt Giestebud, som borttog den øv-
rige Dag og ^endeel af l^atten.Holb.Heltind.

1.225. Marmor-Steenens Tilhugning ville
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borttage alt for lang Tnå.EPont.Atla8.IL98.
(den plads, som) Kirkegaarde tilforn bort-

toge inden for Stadens Volde. sms^. i^8,

-tagelses-ret, en. (jur.) ret for den, der

har forbedret en andens ejendom, til (fx. ved

fraflytning) at fjerne de indførte forbedringer,

for saa vidt det kan ske skadesløst for ejeren.

Lassen.A0.250. tj) -ting^e, v. [-iteii'a]

1) (nu 1. br.) paa visse betingelser overdrage

hvide Sminke af hsim).Oehl(1841).V.159.
Regnen . . bortvadsker det løse Sand.
Anares.Klitf.96.

|| (overf.) *denne Draabe
Blod

I
Bortvasker hurtig Pletten af hans

Ære.OeM.T.337. -valg, et. (sj.) vbs. til

-vælge. Ret til „Bortvalg" af visse Fag.
VorUngdom. 1909. 165. C9 -Tandre, v.

[-1van'ara] vAph.(1764). *Langt, langt jeg
maa bortvandre

|
Fra dig, min søde Brud!

noget^til brug (leje) olgn.; fæste bort; leje lo Winth.V.58. n(overf; nul.br.) forlade denne
verden; gaa bort; dø. *Ei vil jeg sørge,ud. VSO. MO. om arbejdes udførelse : Am

fiktyonerne havde borttin^fet Opførelsen
af det nuværende Tempel i Delfoi for tre

hundrede Talenter.FFalkenstjerne.Overs. af
Herodot.(1897).414. 2) f love bort i ægteskab.

Denne Jomfru er allerede borttinget. FSO.
(„i daglig Tale"), -tog, et. (nu 1. brJ
(troppers) afmarch; bortdragen. (Chr. IV)
bekom ved Friedlands borttog temmelig
luft, og . . erobrede . . 2 Magdeburgske
AmTpter.Bolb.DNB.265. Frit Borttog fik

de to tyske FyrsteT.Sech.D.1.66. Den offi-

cielle Skildring af Kongens Borttog.Troefe
L.VI.113. G) -trække, v. 1) fjerne ved
at trække. vAph.(l?64). Erik (sprang) nu
rask af den høie Hest, som han atter lod
sin Væbner horttrsekke.Ing.EM.III.llS.

2) t tilvende sig. den unge Konge var lige-

saa villig, at give som de andre vare be-

Naar jeg bortvandre sksLl.SalmHtts.30.3.
Hvis du skal bortvandre, da bortvandre
hellere forurettet.J3brre&.JJ.27^. \ -vei,
en. bortgang. I varme, vulkanske Lande
møder Sjælen Hindring paa sin Bortvej i

Form af brændende, lutrende llå.TroelsL.
XIV.380. CP -vejre, v. [-|vai'ra] *naar
Vinterstorm bortveirer høvet.PalM.TreD.

2 Magdeburgske 20 253. *Før Eders Gryder mærke Tjørne-
brændet,

I

Skal Han bortveire detMonrad.
Ps.237. At arbeide paa at samle Liggen-
defæ ved en falsk Tunge, er Dunst, som
bortveires (Chr. VI: bortblæsesj hos dem,
som søge JiødiQn.Ords.21.6.

|| (overf.) fjer-
ne fuldstændigt; fordrive. Leth. (1800).212.
*Skrækken har bortveiret min Tillid og
mit 'M.oå.Winth.D.272. (hun) bortvejrede

alle rædde T>Tøvcim.QTiQT.ZakNiéls.Maagen

.

giærlige til at borttrække en Provintz fra 30 35. Hun havde med sine Ord . . bortvejret
Riget efter en saiden.Holb.DH. 1.405.

||

bortføre hemmeligt; tilvende sig ved under-
slæb. VSO. 3) intr: drage bort t flokke. VSO.
O -taske, v. afhænde ved byttehandel, v
Aph.(1764). Bonden (følte) at han er Men-
neske, der ikke skal sælges og borttud-
skes somHovmarkens Stnde.Sanaer.NEbb.8.
Danmark . . har ladet sig fratage, eller

snarere selv borttusket, borthjasket . . disse

det sidste Taageslør, der havde tilhyllet hen-
des indre hiv.Pont.F.IL168. tp -veksle,
v. (nu 1. br.) afhænde ved bytte, da nu Men-
neskene i en Tilstand, hvori de ikke kiendte
uden de fornødne (ting), ikke kunde falde
paa at bortvexle det overflødige for at

faaenye Beqvemmeligheder.JS'neec?. VII.14.
VSO. CO -vende, v. [-|væn'a] vbs. -elsc

(vAph.(1764). Brandes.IV.223). 1) vende til

store 'Rev\\g\iedeT.Blieh.(JyllP. 1839. 152). 40 en anden side. Bortvend mine Øine, at de
CP -tyde, V. [-ity'9a] (1. br.) d. s. s. -for-

tolke. Det er ikke Udtydning, men Bort-
tydning og allegorisk Opløsning af Skriften.
HNClaus.(MO.). CP -t«, v. [2] 1) svinde

ved tø. VSO. Al Sneen er borttøet.ilfO.

2) faa til at svinde ved tø. *Vaarens varme
Sommerstraale

|
Borttøer det hvide Død-

ningmonument.Søtoft.T.40. O -terre, v.

[-|tør'a, -|to'ra] 1) fjerne ved tørke ell. ved

ikke see til Forfængelighed.Ps.ii9.57. Ved
Synet af Ringen bortvendte Baronen sit

Knsigt.Gylb.VIL327. *Sit Blik har Czaren
bortvendt med GT\i.Holst.D.II.185. Bagger.
11.462.

II
især i perf. part. som adj. (hun)

nærmer sig Sengen og løfter Dolken rced
bortvendt B.oved.PalM.II.59. (hun) græd
stille med bortvendt Ansigt.Bang.38.83.
(hun) kom ind med Kaffen, — og gav

at tørre. Vandet borttørredes af Jorden. 50 sig selv over for Kirstine i et hurtigt, varmt
lMos.8.7. som Solen borttørrer Engens
Fngtighed.Bagges.DV.X.225. || bringe til at

visne ell. hentæres. al Sæd ved NUen skal
borttørres, henveires og ikke være mere til.

Es.19.7. Borttørrede Grene eller unyttige
Skud kunne sÆa.ngges.Molb.F.319.

|j
(overf.)

Men nu borttørres vort liv (1871 : forsmæg-
ter vor ^\?e\).4Mos.ll.6(Chr.VI). De Uret-
færdiges Gods skal borttørres som en Bæk

Øjekast, da hun hilste; men ellers var hun
ogsaa stum og hortwendt.JakKnu.S. 127.
2) refl. (eller som vbs.) : vende sig til en anden
side. Skiælvende bortvendte hun sig.Blich.

0.1.66.
]| (overf.) ikke ville have at gøre m.

noget; sige sig løs fra noget, den hule, ud-
brændte Natur (o: hos en levemand), fra

hvem alt Skjønt og Helligt bortvender sig.

Ing.LB.III.68. Det er mig utaaleligt at

Sir.40.15. 2) fjerne ved at viske; aftørre. 60 tænke, at De saa ganske bortvender Dem
(hun) borttørrede en Taare, der glimrede
i hendes blaae Øine.Winth.IX.173. tP

-va(d)ske, v. fjerne ved at vaske ell.

skylle. vAph.(1764). *Men vaske vil jeg
ham,

I
Vil reent bortvaske ham den hvide

Sminke (Oehl.VII.245: Vil vaske al den

fra mig med . . Foragt og \]yiilie.Gylb.XI.

168. han synes nu for en Tid ganske at

have bortvendt sig fra den udvortes Ver-
den.IIauch.IV.215. Bortvendelsen fra Sam-
fundsinteresserne finder et endnu bestem-
tere Udtryk i Schellings Fordybelse i Na-

67*
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t\xren.Brandes.IVJ?3. 3) bringe bort fra;
aflede opmærksomheden fra. Elskov fornedrer
dem, bortvender deres Sind fra de høje
'Kald.Nans.M.126. 4) (nu især bibl.) fjerne;
afvende, bortvend (1871: bortfjernj for-

tørnelse fra dit Merie.Præd.ll.lO(Chr.YI).
bortvend (1871: forskyd j ikke din tiener
fra dig i vTede.Ps.27.9(Chr.VI). Ps.119.39.
*Udslet min Skyld, bortvend min Nød.
SalmHj.381.3. Bortvend naadig fra os vor
vel fortjente Straf.Alterbog.428. jf.: For-
nuften (bør) vogte sig for, ikke at ville

bortvende denne Ære (o: den hellige skrifts).

0GuUb.NT.32. GJ -vifte, v. fjerne ved et

(svagt) pust ell. ved at vifte. *let kan den
sagte Vind

|
Bortvifte venlig lune . . Dun-

steT.Zetlitz.NH.19. *Døden med sin Istap-
Haand . , | Bortvifter Hjærtets Varme.
Grundtv.SS.IV.400. *(guds) Vink bortvifter
Jordens Tsiager.Ing.RSE.VIL30. *denne
Fjer,

I
Som mit Aandedrag bortvifter.

Kaalund.YG.15. Bøgh.NM.57.^overf.: bort-

vejre; fordrive. *Tiden bortvifter den jor-

diske Gla.nås.Hauch.LDB.9. alt, hvad der
ikke havde sin Rod i hans inderste Til-

værelse . , var bortviftet og forglemt.
Hauch.IV.274. © -Tige, v. [-|Vi'q9] præt.
-veg; part. -veeet ell. f -viget. vbs. -else

(Høysg.S.95. MO.). bevæge sig fra et sted;

forføje sig bort; gaa bort. *Fjenden med
Skam maa hoxtvige.SalmHj.262.2. *Gud er
plat fra mig bortviget,

|
Grumhed har min

Siel bekriget.-Brors.5jfi. *Hedningkonger,
længst bortvegne (o: døde).Hauch.SD. II.

305.
II
undvige; rømme. VSO.

||
(overf.) for-

svinde; ophøre. Dødens Beeskned er bort-
veget ('CAr.yj; hoTtviget).lSam.l5.32. Hans
Ihukommelse skal ikke bortvige og hans
Navn skal leve fra Slægt til ^ægt.Sir.39.
13. *Fra Wittenberg der opsteg |

Hint
Lys, for hvOket omsider | Det romerske
Mørke hoTtveg.Blich.D.II.86. *Der skal
Synd og Død hortvige.Ing.BSE.VII.37.
*Min Sjæl er bedrøvet, mit Haab bortveg,

I
Derfor er jeg hvid om KindlHauckSD.

1.88. som Følge heraf bortveg ogsaa det
forstemte Lune fra os Anåre.GiJlb.I.126.
CEMolb.SD.198. -virker, en. [I] (nu
næppe br.) person, der laver borter; posse-
mentmager. Traaden (o : guld- ell. sølvtraad)
. . bespindes paa Spindemøllen med Silke,
og forarbeides endelig af Bortvirkeren til

Tresser, Kniplinger o. s. •v.Funke.(1801).
III.386. ta -vise, v. [-(vVsq] vbs. -ning.

befale (en) at fjerne sig fra et sted. vAph.
(1759). Paa et bortvisende Vink af Gene-
ralen . . forføjede Kammertjeneren sig ud
af Stvieii.Schand.UM.90. Naar Husbonden
uden lovlig Grund bortviser Tyendet fra
sin Tjeneste før Tjenestetidens Udløb.
Lassen.S0.645. Uvedkommende Personer
bortvises; det efterses, om Afviserne ere
paa Plads (o: ved fægtningsskydning).Skyde-
regl.52. at blive bortvist fra Examen, ikke
faa lov til at komme op til eksamen. S&B.
at bortvise en Examinand, (nu næppe br.)

lade ham falde igennem; rejicere, smst. |l

(nu næppe br.) forvise. Kongen (havde)
ladet bortskifcie Anna Bollen . . Nogle
Skribentere foregive, at Anna Bollen var
bleven vreed over denne Bortvisning, og
derfore ikke meere vUde lade sig see tu
'Hove.Holb.Heltind.L239.

|| (overf; nu næppe
br.) afvise; imødegaa. en anden Indvending
(er) lettere at hortvise.OeM.Svar.39. at bort-

10 vise et Angreh.S&B. at bortvise noget fra
sig, ikke ville have dermed at gøre. smst. &
-visne, v. [2] gaa til grunde ved at visne;
henvisne. vAph.(1759). MO. Efter Stæng-
lernes Bortvisnen stilles Vandingen i Bero.
Bentz.Stg.21.

||
(overf.) Der fortælles ge-

meenligen (om Gustaf Adolf), at alle de,
som han lagde Haand paa, bortvisnede,
og kunde ikke trives meere.Holb.DH IL
920. (i det persiske rige) fattes (en helt),

20 som skal holde det ved lige, hvorfor det
bortvisner ligesaa hastig, som det opvoxer.
sa.Hh.IL157. -vælge, v. [-ivæl'qa] vbs.

-valg (s. d.). (skol.) efter valg udskyde (fag)
fra undervisning ell. eksamination, hvilke
Fag man bortvælger er ofte . . dikteret af

rent udvortes Omstændigheder. ForZTn^r-

dom. 1909.165. GJ -vælte, v. [-ivæl'da]
fjerne ved at vælte, de fleste (løse sten)

ere ikke større, end at de ved en eeneste
30 Mand kand hortve\tes.Holb.Ep. V.108. Pram.

Stærk. 218. de fandt Stenen bortvæltet
(1819: afvæltet; fra Graven.Luc.24.2(1907).

Il
bilkdl. ell. overf. :

*Jeg Hadets Byrde fra
mit Bryst bortvælter. r«^.DZ>.FI.95. *En
vældig Steen som tynged Danmarks Barm,
I

Bortvælted ene Du (o : Niels Ebbesen) med
Kæjnpea.rm.Eaalund.FD.5. C3 -værende,
part. adj. [3] [-ivæ'rana] (sj.) d.s.s. bortevæ-
rende, et Brev og en mundtlig Hilsen fra

40 en langt bortværende Ven. Blich. II. 90.

C9 -»de, V. [-|ø'39] bruge til ingen nytte;

forøde, at hun ej Unytteligen noget af
Boen bortøder.Di.5

—

2—12. disse herlige
Ungdomskræfter . . bortødes i Synd og
Tiaars\ah.Holstein.T.18. G) -edsle, v. vbs.

(sj.) -ing (MO.). bruge til ingen nytte ell.

(især) sætte til ved ødselhed. *Forgiæves
aldrig Du din Flid bortødslet har.jBein.45.

at Æresbeviisninger . . hyppigt bortødsles

50 paa Mennesker uden nogen rigtig For-
tjeneste. jØrsf.JX 84. *De unge Mænd . .

bortødsle
|

. . Tiden blot med Jagt og Tær-
ningspil.Hauch.TB.20. *Lynet vildt bort-
ødsled sine Straaler.Aakj.BS.140. han var
. . en driftig Mand, der endte med at bort-
ødsle, hvad han eieåe.Fleuron.SK.117.
Bor-vand, et. [III] opløsning af bor-

syre i vand. VareL.^llS. -vaselin(e), en.

[III] vaseline m. tilsætning af borsyre. Christ.

60 Kemi.103.
I. Bos, en. (ogs. Bosse^. flt. -ser. (dial.)

lokkeraab og kælenavn til en ko (jf. Buko,
Busseko, Bøssekalv;. Moth.B326. Der var
ingen Ende paa hans venlige Puslen om
Bosserne.Skjoldb.EH.68. „det var Laj, der
trak dig i Land (o: assisterede ved kalvens
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fødsel), bette Bosse 1" Han kløede den
under liKgen.3a.NM.233. Feilb. Esp.43.420.
Thorsen.126.

II. Bos, en. flt. -ser. (jy.) d. s. s. Bursch 2.

Stodderkongen . . holder de tiggende Bur-
scher („Bosser") fra 'DøTene.Feilb.BL.200.
IiyClaus.SdjylUFort. Aakj.GK.14.

III. Bos, en (Moth.B326. VSO. TroelsL.

VI.91), et. (^Bosse: Leth.(1800). Bus: MDL.
60). {besl. m. Bossel, jf. sv. dial. haus, kugk, lo

rund ting ; jf. IlLhosse; nu kun dial.) 1) keg-
lekugle. Moth.B326. *ofte laae jeg der i

Kampen . . | Som Kegle for mit eget Bos.
Bagges.Danf.1.137. Bagges.V.270. TroelsL.
Vi.91. 2) keglespil, overf.: 'To Kæmpe-
flåder slås

I

mellem Sprogø og Korsør;
Granater spiller Bos

|
med Præstens røde

Køer.Rørd.GK 187. 3) O/. III. bosse og
bosle^ fejlslag. Feilb. || slaa bos, slaa

uden om keglerne. JBaden.Gram.25. Rahb. 20

Min. 1 795. 1. 159 (rettelse til VSO.). Levin.
Feilb.

II
skyde bos, skyde uden om skiven.

Levin. Feilb.

IV. Bos, et. [bos] flt. -ser. (fra holl. bos,

se II.Busse; j/". Bøsse, Bøsning; møl.) jærn-
ell. træcylinder i midten af en kværns
underligger, der slutter tæt om løberens

aksel og tjener til støtte for denne. Wilkens.
MT.363. LandmB.ILl25. Sal.XL198. Feilb.

bo-sat, part. adj. se bosætte. 30

Bosbom, en. se Buksbom.
Bo-siddelse, en. [I] (sj.) den tilstand

at være bosiddende, endnu længere op i

Tiden, naaer (vore) Forfædres Bosiddelse
i I)anmavk.Molb.DH.1.63. CP -siddeade,
part. adj. [I] ['boiSeQ'anal som har fast bo-

pæl, især m. egen husstand. Vil nogen uden
Riget boesidendis af Riget føre Arv.DL.
5—2—76. jeg er jo en boesiddende Mand
her i Byen.Uolb.Éex.II.2. Jeg har i nogle 40

Aar været bosiddende i Holland. Tode.

(Bahb.LB.II.425). Du (er) kun . . Loge-
rende i Livet, ikke en bosiddende Mand
og Famihefsiåer. Kierk.II.147. den bosid-
dende o : den faktiske Befolkning plus de
midlertidig fraværende minus de midler-
tidig tilstedeværende. Sai.FJ. 807. Jøder,
bosiddende (1819: boende^ i Jerusalem.
ApG.2.5(1907). II

som subst. (jf. Bosidder;.
Allé havde Stemmeret paa Generalforsam- 50

lingen i Foredragsforeningen, baade Tje-
nestefolk og Bosiddende. JrtfeSnw.F. ^34.
-sidder, en. [I] (1. br.) bosiddende person.

vi underskrevne Borgere og Boesiddere.
Bagges.NK.72. i de sidste Prosaarbejder .

.

er (Kipling) bleven Besidder og hører
Græsset gro, som de Gamle, her nar han
sat sine Højsædestøtter op.JVJens.BK.135.
-skab, et. [I] (f Buskab, se bet. 2). flt.

(sj.) -er. (æda. boskap) 1) (foræld, og dial.) 60

om bohave. I.1) indbo; bohave. DL.5—2—
86. alt Sølvtøiet og Sengene og Karrene
og alt hans Boskab.Jud.lo.l5. den Mand .

.

der er færdig at selge Boeskab, Kone og
Børn ja sig selv for Brendeviin.Ifoi6.Je^.
I.l. Alting . . indtil det mindste Stykke

Boeskab . . var fuldt af Sxn.dig.Rahb.Fort.

1.4. en gammel Stor-Stue, hvor alt Boska-
bet ogsaa var gammeldags. Gntnd^v.iSnorre.

1.243. Nu betragtede han først Hyttens
Boskab og forundrede sig over det be-
synderlige B6ha.ve.Ing.EF.I.110. AntNiels.
FL.1I.101. Poppæa havde plejet at have
mange astrologer hos sig — det værste
boskab i en gift regents hns.OAHovgaard.
Overs.afTacitus.IIL(1889).21. Enken maatte
se hele sit Boskab og en Del af Kvæget
udlagt tU KTonen.Nystrøm.Gentofte.(1916).
84. t.2) om det enkelte stykke bohave; mø-
bel, der er intet verre Boeskab udi et

Huus, end en gammel arrig Kierling.Holb.
MFbl.105. det Ord Stol . . er et Navn-ord,
der bemerker et Boskab, som bruges til

at sidde p3L3L.Høysg.S.Y4r. Man finder den
bedste Orden i hans Huus. Ethvert Boe-
skab staaer der hvor det skal bruges.
JSneed.IV.496. Faverhed er et skrøbeligt
'Bosk.2ih.CBernh.IV.116. (der var en) Rum-
steren med BoskaheT.Skovrøy.Fort.87. 2)

(efter no. buskap ell.sv. boskap) f kvægbe-
sætning. *Tre Klør, Sex Faar, og en
spædlemmet Fole

|
Er al hans Bueskab.

Zetlitz.NR.22. 'Naar Huldren i sin Luur
med klare Toner stødte,

|
Ved Dalefyr-

rens Rod strax kullet Boskab mødte.
Stockf.(Bahb.LB.Ll 72).

bosle, V. ('busle. VSO). -ede. (fra ty.

bosseln, jf. Bossel; nu kun dial.) 1) trille

m. keglekugle (især paa is). Det Aar bos-
lede man fra Landsbyerne ude i Herre-
derne over Søerne helt til Hovengene
ved Tønåer.Skovrøy.LM.61. FeilbJ.109.IV.
59. 2) t egl. : kaste (m. bossel) uden at ram-
me (jf. III. Bos 3 og III. bossej; overf: tage
fejl. jeg bosseler saa grusomt feil hvert
Øieblik. Et Skilderie nar jeg saa længe
drømt om at være Meursius . . Samme
blifver befunden at være en 80 Aars gam-
mel Præst. Gram. Breve. 153. jf. jy. bosle,

kludre m. et arbejde (Feilb.). bosle forbi

(jf bet. 1). OecMag.Vn.42. Bosle-legr*
en. [1] (jy.) Boslelegen er en yndet Vin-
tersport i 'K.ogene.SKovrøy.LM.61.
Bos-lod, en. (æda. boslot; af 1. Bo;

jur.) i) (foræld.) alt hvad en person ejer,

undt. jord; formue. Boeslod, eller Hoved-
lod, som forbrydis, forstaais, naar Sagsø-
geren først haver bekommet sin Ret, og
al anden vitterlig Gield er udtaffen.Dir,

1—24—10. 3die Gang skal han (straffes)

paa sin Boeslod og forviises Byen, og
om han ingen Boeslod har, straffes

med Fængsel. Pl.*h 1763. PAHeib.E.23.
Straf af Boeslods Forbrydelse (o : formue-
stab) skal for Fremtiden være aldeles ai-

ska.flet.Forordn.^*/9l824.§l. 2) en ægte-

fælles andel i det fælles bo. den Længst-
levende (ægtefælle) beholder de flere

Eiendomme, som kunne tilfalde den som
Boeslod efter Loven.Forordn.^^/ul737.§9.
Lov^Vtd.874.§47. (krav kan) gøres gæl-
dende i Særeie, Boeslod eller Hustruens
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Selverhverv,Deuntz. Familieret.*(1899). 135.
SaUIII.735.
Bosniak, en. [bmsni'a^] flt. -ker. {af

serhisk hosniak) \) indhygger i Bosnien.
2) (foræld.) navn paa en slags lette lanse-
nerer i 18. aarJi. *Kominer saa en Bos-
niak,

|

gi'er dem (o: Adam og Eva) hver
en ussel Frak | og af Haven driver.PJ.
Seib.US.610. Eallager.47. SaUIII.735.
Bo-Søndring:, en. [1.2.2] (jwr.^ ophævelse

af formuefællesskab ml. ægtefæller. SaVIII.
737. jf. Bosondringsdekreter. ilfmSftr.'^A

1911.

I. Bosse, en. se I. Bos.
II. Bosse, en. se III. Bos.
III. bosse, V. ('basse. MDL. jf ndf).

-ede. (jf. III. Bos 3; nu kun dial.) ikke ram-
me det, man sigter efter; skyde ell. slaa
fejl. de, som tidligere havde „bosset til

Haren" og „taget Stikpenge af Mikkel",
bleve drillede.C-Bem/i.Xi9i. Feilb. \\ overf:
glippe, han har nylig været i København
for at gøre Laan, men det bussede for

hsm.PRMøll.Fra det brede Lag.(1906).21.
Bossel, en ell. (sj.) et (Ing.Levnet.1.42).

('Bussel. Moth.B464. VSO.I.538). flt. boslcr.

(fra ty. bossel, jf. III. Bos og^ bosle; nu
kun dial.) keglekugle. Man give Agt paa
en Bossels Løb paa en Kegle-BaneÆilsch.
PhilBrev.359. *kaste omkuld |

Med Bosler
af Guld

I

De Kegler af Filsbeen det hvide.

Staffeldt.30. TroelsL.VI.91. Skovrøy.LM.61.
Feilb. jf. : *Rigsæblet . . trillede med me-
gen Støi I Ret som en Keglebossel trind.

WinthII.125.
II

(overf.) om kanonkugle.

*Med Bosler af Jern de trilled,
|
Om Lem-

mer og Livet de spilled.jB?ic/i.I).7J.i^9.

Bosseronne, en. se Busseronne.
Bo-stade, et. [I.l] (sj.) ti. s. s. -sted. ApG.

17.26(SkatRørd.). -staTn, en. [I.l] (højtid,

ell. dial.) d. s. s. -sted. Sansen for at smykke
Hjemmet med Blomster er sikkert lige saa
gammel som Trangen til at bygge en Bo-
stavn. 7or<S^j.IJI4.59. Nu skal . . denne lille

idylliske være Bostavn for de stakkels
sindssvage.H^MS og IIjem.1912.199. Feilb.IV.

59. tJ) -sted, et. [I.l] (ænyd. bosted, gaard,

hus, oldn. bustaår) opholdssted; hjemsted; bo-

lig, hine Kæmpefielde, hvor Mennesket
har fundet de over Havfladen . . høiest
opløftede Bosteder.MoZ6.-F.iJ8. den frisi-

ske befolkning havde haft sine bosteder
langs havkysten.4DJør5'.J7.545. Gravl.DB.
9. Ilfs/.j i videre bet: by olgn., hvor man
bor ell. har hjemme, vi skulde skrive vore
(navne i en bog). Da han læste mit Bosted,
Køhenha.vn.KLars.PT.62.
Boston, en. ['bcosdon] (fra eng. bo-

ston) 1) navn paa et kortspil, besl. m.
whist, benævnet efter belejringen af Boston
(under den nordamerikanske frihedskrig),

hvortil spillets tekniske udtryk hentyder. *(or-

det) sig finder
| Paa Læberne, saa got

som Boston eller Gnav,
|
Af alle Modens

Kiøbenhavnerinder. Bagges. V. 69. PalM. I.

21. Sal.UII.742. overf: *det Genie, |
Som

styrer Livets Boston -Whist -ParticÆTeife.
Poet.IX.372. 2) navn paa en dans (fra beg.

af 20. aarh.). Sammen med denne Dans
(o: sagtevals) blomstrer dens amerikanske
Afart Bostonnen, under hvilken Parrene
idelig løser sig fra hinanden for atter at
knyttes sammen, og som . . minder stærkt
om den gamle Tyrolervals.Poi.^Viii 906.5.
SaVIII.742.

t Bo-sæde, en, et. [I] (fast) ophold;
bosættelse, den Boe-Sæde, som Israels Børn
havde i Ægypten var 430 Aax.HolbJH.I.
122. O -sætte, V. [I] vbs. -else (s. d.) ell.

(nu næppe br.) -nin^ (VSO. MO.) (ænyd.
d. s.) 1) (nu 1. br.) give bopæl, han bosatte
dem i sine Lande med en kongelig Be-
'kostmng.Sporon.Mod.22 7. ved Hjelp af den
omtalte lille Capital kunde jeg bosætte
Lise (o: leje en lejlighed til hende). Gylb.III.

20 28. 2) refl.: tage fast ophold; opslaa sin

bolig. DL.3—14—1. *jeg fik samlet nok af

Penge,
|
For at bosætte mig i Nord.Pao-

ges.Ep.204. Tydske Nybyggere strømmede
til . . for at bosætte sig i Obotriternes
frugtbare L2ind..Molb.DEll.328. han kom
og bosatte sig i en By, som hedder Na-
saiet.Matth.2.23(SkatRørd.). vi rejser. Naar
Du saa har tilgivet os, kommer vi tilbage
igen, og saa bosætter vi os her i Køben-

so hsivn.AndNx.M.267. 3) part. bosat som adj.:

som har fast ophold et sted, især i eget

hus og hjem; bosiddende (jf. bofast^, (han)
var en boesatt Mand udi Holland.^oZ&.
DH.11.247. endskiønt her nu findes ingen
boesatte Indbyggere, saa kommer der
dog maaskee nogle Baade undertiden hid.
Bohinson.1.246. Ing.KE.II.131. Tror Du,
en bosat Borger i Byen har Noget at tale

med Dig om.Schand.TF.1.235. Her levede
40 de under mange Omskiftelser, først be-

standig paa Vandring siden fast bosatte.
JVJens.Ér.l03. (overf.:) (Drachmann er)

ikke . . bleven nogen bosat Mand i Livet,
men en farende Swenå. Brandes. III. 115.
GJ -sættelse, en. vbs. til bosætte, især i

bet. 2. VSO. en ti Gange saa stor Sum .

.

kunde forslaae til en Embedsmands an-
stændige 'Bosættelse.Gylb.XII.280. (dokto-

ren) blev glad over at se, at Rygtet om
90 hans Bosættelse var trængt igjennem paa

La.ndet.Goldschm.VII.189. en fremmed (vil)

ved Bosættelse i Danmark blive dansk
Værnepligt undergiven./S'aZ.JJJ,555.

|| (1.

br.) konkr.: by (bebyggelse), hvor udvandrede
(tilrejsende) folk har bosat sig. De her skil-

drede Bosættelser og Krigerkolonier gik .

.

med Tiden tabt for 'Norden.Ottosen.VH.
1.82.

Botanik, en. [botaini^] flt. fi bet. 2)
-ker. (af gr. botaniké, egl. adj. (fem.) til

botåne, græs, uH) 1) den del af naturhisto-

rien, der omfatter kundskaben om plan-
terne; plantelære. vAph.(1759). Profes-
soren i Botaniken . . har ikke læst i ad-
skillige Aax.FrSneed.1.479. Botaniken er
en artig Videnskab, med den kan en Mand

60
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af Stand ogsaa gierne give sig af. Oehl.

XXVII.60. Chievitz.FG.165. Bang.SE.73.

2) lærebog i botanik (1). Rousseau: Bo-
tanik for Fruentimmer (overs, af) Odin
Wolf.(bogtitel.l789). e.alm. Botaniker,
en. [boita-'ni^-ar] flt.-e. « VS0.1793, afl. af
Botanik, jf. ty. botaniker; har afløst Bo-
tanist (s. d.) og Botanicus (vAph.(1759).
JBaden.FrO.)) person, der studerer bota-

nik. Herren der er en Botaniker.Oehl. lo

XXVII.60. Alle hidtil omtalte Botani-
kere tilhøre den rent deskriptive Ret-
ning i Naturhistorien.PJTans.^Ji.748. bo-
tanikere, V. [botani'se-'ra] -ede. vbs. -ing.

(af gr. botanizein) 1) indsamle planter
til botanisk studium. JBaden.FrO. Jeg
har engang, da vi vare ude at botanisere,

levet en heel Dag blot af Nødder og Vand.
Hrz.X.2.31. Nede ved Blindeinstitutet bo-
taniserede han i Grøfterne, fandt en La- 20

mia alha.JVJens.D.176. overf (jf bet. 2):

(Pingel) saa paa Drengene med en Natur-
forskers Øje, han botaniserede i Menne-
skenaivLren.Enenrichs.MF.II.235. 2) (sj.)

undersøge og bestemme botanisk. *En
Ledsagerinde, | der sidder hos

|
og bota-

niserer det bløde Mos. SophClauss.D.187.

jf.: Det er selve Livets Blomst, som her
bliver berøvet sine Blade, et for et, og
paa det Omhyggeligste botaniseret.JBra/j- 30

des.IV.81. Botaniser-kasse, en. af-
lang, rund blikæske til indsamling af plan-
ter, jeg (slentrede) langs den ruUestensbe-
lagte Strandbred med min Botaniserkasse
paa Ryggen. Bergs.BR. 169. botanisk,
adj. [bo'ta'nis^] (afl. af Botanik, jf. ty. bo-
tanisch) adj. til Botanik. Aristoteles, af

hvis botaniske Værk De plantis kun et

Brudstykke er hevaret.Sal.III.429. Ud-
strækker . . botaniske Ekskursioner sig 40

over et længere Tidsrum, taler man om
botaniske Rejser eller Ekspeditioner.smsf.
430. Kongen (vil) af forbemeldte 750 Rd.
have tillagt . . den botaniske Have
150 Eå.Reskr.'yel770. FrSneed.I.510. (af
arkitekt Herholdts) Værker . . kan nævnes
. . botanisk Museum og polyteknisk
LæreanstaltOpfB.^1.481. \\ som adv. En-
hver botanisk interesseret Mand eller

Kvinde kan blive Medlem (af Botanisk 50

Forening).Krak.l917.97. fBotaniist, en.

flt. -er. {fra fr. botaniste) d. s. s. Botaniker.
Oeder.NB.Fort. (jeg kan) hverken være
Mineralog, Botanist eller Mathematiker.
Bagges.I)V.X.13. *en Botanist,

|
Som læg-

ger sig særdeles efter Flanter.Oehl.T.184.

Botelle, en. se Bouteille.
Botelnr, en. se Buttelur.
botfeldsk, adj. se bortfeldsk.
Botleri, et. se Butleri. 60

Botn, en. ['b(od(9)n] flt. -er. (fra sv.

botten; sa. ord som 1. Bund; geogr.) d. s. s.

Cirkusdal. 8aUin.7o0. Steensby.Indledn.til
det geogr.Studium.(1920).l 79.
Botte, en. (f Butte), flt. -r. (sa. ord som

n. Bøtte; nu kun dial.) Jt navn paa flyn-

derfisk, især skrubbe (Platessa flesus

L.). Butte: vAph.Nath.1.486. Flynder,
Skulle, eller Butte, er en bred og ganske
fladtrykt Fisk.Raf.(1784).224. VSO. jf.
Krøyer.I1.279. \\ Botte: smst. en Slags
smaa Fladfisk . . „Botter", der saltede og
tørrede ristes paa Gløder . . og spises paa
Smørre\irøå.Feilb.BL.4. Feilb.I.109.IV.59.
xxxiii.

II
(bornh.) pighvarre, Rhombris

maximus. Krøyer.I1.426. Lov^/*1888.§15.
Esp.35.
Bottel, en. se Buttel.

Botteler(er), en. se Butteler.
Boudoir, et. [budoia-r] flt. -er. (fra fr.

boudoir, af bouder, surmule) lille, elegant

udstyret værelse indrettet til brug for en dame;
kabinet. Meyer, har De noget Begreb,
hvordan de uartige Damer (o: skøger) i

den ældre Jødedom indrettede deres Bou-
doirer? /S«ia./S'D.85. Kokotters Boudoirer.
ORung.P.186. jf. JBaden.FrO.
BonfiT, en. se Bov.
Bouillon, en. [bul'j(oi\] best. f. -'en

[-ija)ix'(8)n] flt- -'er [-'j(»)ii,'9r] (fra fr. bouil-
lon, af bouillir, koge, syde; bet. 2 uagaar fra
bet.: boble, fold, noget udbulet) 1) afkog af
kød; kødsuppe uden tilsætning af andet.

naar Kiødet er mørt, afsies Bouillonen og
hensættes til videre 'Brvie.Huusm.(1793).
50. Heib.Poet.VI.39. En god Bouillon, kogt
paa Oksekød, fordrer mindst 4 Timer
sagte Kogning. FrkJ.Kogeb. 84. \\ ssgr.:

Bouillon-kage (koncentreret kødsuppe. Vare
L.(1807).1.149. OpfB.^VI.240), -tablet, -ter-

ning mfl. 2) (fagl.; possementarbejde) om
snoninger ell. fletninger af guld- ell. sølv-
traad. VareL.(1807).I.149. VareL.''393.

Boulevard, en. se Bulevard.
Bourgeoiis, en. [burjo'a] flt. (i bet. 1;

1. br.) d. s. ell. -'er. 1) (fra fr. bourgeois,
afhonrg, lille by; jf. 1. Borg, Borger; 1. br.,

især spot.) mand, der tilhører bourgeoisiet.

Meyer.^ hans Ry som fornem Bourgeois var
i stadig Stigen.Xeojj.jB.8. jf. : den astmatiske
lokale Bourgeois-Præst.JPJacobs.Afh.

108. 2) (af uvis opr.; bogtr.) navn paa en

skriftstørrelse ml. petit og korpus (jf.
Burgis;. SaUIII.170. Bourgeoisi, et.

[bur/oa'si-'] uden flt. (fra fr. bourgeoisie,

af bourgeois) borgerstand; borgerskab;
især om den mere velstillede del af en bys
beboere. *En Vexelmægler, Forligsproku-
rator

[
Med Bourgeoisiets Frelserglorie

(0: Thiers).Drachm.D.48. Det skarpe Skel
er Modsætningen mellem Bourgeoisi og
Proletariat.GBang.S.8.
Bourg^og^ne, en. [bur'gconja] (fra fr.

bourgogne, egl. forkortelse af vin de Bour-
gogne, jf. Bourgognevin og Burgunder)
vin fra det fr. landskab Bourgogne. Lad
os sælge vore Frakker og drikke os fulde

i Skjorteærmer — ! Eller i Bourgogne?
Drachm.F.1.53. Bourffog:ne-vin, en.

d.s. vAph.(1759). Suhmy.ll. VareL.U15.
Bouteille, en. [bu'tæljs] (f Bo(u)telle.

ReenbJ.172. VSO.). flt.-r. (fra fr. bouteille,
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jf. Buttel; nu 1. 6r.) flaske (i alm. rum-
mende V* liter), især til vin (navnlig i forh.

bouteille vinj. *Et Par Dosin Bouteiller
Viin

I

Vi sætter over styre.Reenb.I.léS.

*Fire fulde drukne Seller
|
Allernæst ved

Baaren gaaer,
|
Og skal Resten, med Bo-

teller,
|
Siunge frydelig: God Taar.sms^.

172. en Bouteille Viin til Jan Baptist, som
sætter (franske breve) over for mig paa
Tyåsk. Holb. Jean. 1. 1. (kilderejsende) med
Spand, Krucker og Bouteiller, og kand
een have hengende om sig lutter Kru-
cker, andre lutter Bouteiller.sa.JuB.Jw^erwj.

PAE:eib.US.550. En Glashytte findes og-
saa her . . men ikke af nogen Betyden-
hed, man forarbeider deri kun Glas til

BovLtei[leT.Ørst.Br.I.73.jf.: de tykke Cliquot-
Bouteiller rakte deres gyldne Halse ud.
ORung.P.223.
BoT, en. (ældre skrivemaade (i bet. 2)

Boug^. [boou', i ssgr. ibmu-] Høysg.AG.136.
flt -e ell. t -er (Mol.T.(1724).C5'\ Huusm.
(1793).125. Hrz.D.IV.93). (æda. bow
(AM.; i bet. 1), oldn. bogr, ty. bug, eng.

bough, gren, gr. péchys, underarm) 1)

den del af forlemmet hos slagtekvæg
og dyrevildt, som hviler mod brystkassens

forreste del. *der spiller den favre liden
Hind,

I

som Guldet bær under Bove.
DFU.nr.l3. I skulle give Præsten den
høire Bov som Offergave.51fo8.7.55. om
Søndagen koger (,jeg) m^ en Suppe
paa en islandsk "Bov.Eiv.lV.231. Naar
Skindet er taget fra Haren, Boverne og
Brysterne ere fraskaarne, da skiæres Kiø-
det fra Ryg og Yiø\\ev.Huusm.(1793).125.
*Saae du mig riste . . Tyres og Bukkes

|

Flommede Boye.Bagges.NblD.55. *Hjort
og Ræv, med blodig Bov,

|
Bragtes hjem

som Bytte.Kaalund.SD.25. Nogle kalde
hele Dyrets For- og Lungeparti Bladet.
Andre kalde Egnen om Overarmen (o:

paa raa-, daa- oq kronvildt) for Boven og
Partiet bag ved for Bladet. Fi5riltf0H.jBrj.i89.

Bovhalthed . . maa antages at hidrøre fra

en eller anden . . Lidelse i Skulderregionen,
Boven.Sal.III.466. Boven, Mellemstykket
og Skinken. Disse Dele af Grisen kom i

Sa.ltek3LTret.SjællBond.89. 2) ^ 2.1) {overf.

anv. af bet. 1 efter holl. boeg; i Bov-line
og -spryd ogs. omdannet til Bug-, jf. ty.

bug) den forreste del af et skibs af-
rundede side (fra forstævnen til ud for
den forreste mast ell. til det sted, hvor
rundingen ophører). vAph.(1764). SøLex.
(1808). Øiet (hviler) paa Bougen, der
breder sig rund og fyldig, som Brystet
af en Sy3Lne.DaFolkekal.1844.109. *Bougen
er mør, og Skuden er lsek.Drachm.STL.152.
Med en dump, plaskende Lyd slikkede
Smaabølgerne (baadenes) Bove.Schand.TF.
11.24. der kom et Fartøj lige for Boven
af os.Scheller.MarO. et Skib paa (0: ud
for) Styrbords Boy.smst. et skib med
bred, fyldig, skarp bov • smst. || ogs. om
selve forstævnen, udfaldende, unde;"løben

(0: indad bøjet) bov
j smst. I| (overf, sj.)

om rundingen af en j)okal. *Vinen i Po-
kalen med perlende Bover

|
Skummed'

oveT.Hrz.D.lV.93. 2.2) egl.: den side af
skibet, der ved krydsning lægges op mod
vinden; den ene af de to bidevinds-
kurser. Moth.B327. At lægge over paa
den anden Bov. At seile snart over een,
snart over en anden Bov.VSO. (han)

10 fulgte i sin gamle Skibskikkert Sejlernes
Gang . . saa' dem . . krydse udefter og
vende paa den sidste Boug under Land.
Drachm.PV.13. Vi laa paa én Bov i halv-
anden Maaned . . vi turde . . ikke vende,
saa raadden var KB.ssen.Skjoldb.S.35. ligge
over Styrbords (Bagbords) Boy.Scheller.

MarO. gaa over (^ : over paa) den anden
Boy.smst.

||
(overf.) paa denne bov olgn.,

paa denne maade. Moth. B327. *Ugen
20 gaaer med Sjou (o: arbejde),

\
Søndag ei

paa samme Bo\ig.ARecke.l07 . Da vrede-
des Hans Naade og fangede Sagen an paa
en anden Bov. TroelsL.HF.IV.33. naar det
ikke er gaaet paa den ene Boug, saa er
det gaaet paa den anåen.Drachm.STL.92.
Hørup.II.311. Efter at have sejlet Søen
tynd som Hovmester . . har han lagt om
Eaa en anden Bov og er nu . . Juvel-
andler paa Ny Zeel&nd.VilhAnd.FM.lS.

30 (tiu næppe br. :) Vi vil forsøge det paa
alle BoueT.Mol.T.(1724).C5r. Bov-aare,
en. [2.1] ^ aare, der anvendes forrest i baa-
den. Haandb. i Roning.^(1880).11. -anker,
et. [2.1] vt^ anker, der hænger foran boven.

Funeh.MarO.II.16. TeknMarO. -baand,
et. [2.1] ^ træ- ell. jæmknæ, der anbringes
paa den indvendige side i forskibet til for-
stærkning afforstævnen og skibssiderne. Funch.
MarO.1.158 TeknMarO. -blad, et. [1]

Ao(fagl.) VSO. Skulderbladet eller Bov-
bladet (2)aa en Ixest) er en flad, nærmest
trekantet K.nog\e.LandmB.II.14. -brudt,
2)art. adj. [1] (fagl, nu 1. br.) om hest: øde-

lagt i boven(e). Vores Heste vare endeel
døede, eendeel saa udslæbte, at vj maatte
lade dem staa paa Veyen, nesten alle-

sammen boyhTXia.te.Æreboe.94. VSO. MO.
-bolgfe, en. [2.i] A, bølge, der opstaar foran
boven ved skibets fremdrivning (jf. -vandj.

50 Skibene stod frem gennem det blanke
Vand . . med Bougbølgen højt op om
FoTStæynene.AKohl.MP.Ll 78.

beve, v. ['bcoua] -ede. (af Bov 2.i) J,
at bove et anker af, d. s. s. afbove. Saaby.^

boven, adj. (adv.) se bovn(fuld).

boven-, i ssgr. ['b(ou(9)n] (jf. ænyd. bo-
ve(n)net (subst). Kalk.I.261. VSO.) laant

fra holl. boven, for oven, oven over (se be-
og oven, jf. binnen- samt eng. a-bove^;

60 bruges med undt. af bovendal kun i sø-

mandssproget, hvor det findes i en stor mængde
ord (kun enkelte anføres i det følgende), især

til at betegne forlængelser af master ell. stæn -

ger og hertil knyttede sejl olgn. jf. VSO.
Funch.MarO.II.16. || i flere tilfælde fåre-

kommer Bovenboven- om hvad der er
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oven over det, som betegnes m. Boven-. Funch.
MarO.II.16. Scheller.MarO. -bramraa,
en. raa oven over hramraaen. Funch.MarO.
11.17. Scheller.MarO. -bramsejl, et.

sejl, der hæres af bovenbramraaen. *(han)
sætter Bovenbramseil \M.Ew.Y.110. LC
Niels.SS.84. jf.: det er kun Skade, at et

saadant Legetøi (o: om en dame) knap kan
holde Søen i en Bovenbramseilsku-
ling (o: svag brise, der tillader at føre bo-

venbramsejl).Haueh.HS.16. Scheller.MarO.

t -dal, kun i forb. gaa for bovendal
(ænyd. d. s., omdannelse af nt. van boven
dal, fra oven ned) gaa til grunde; ødelægges.

Skal da dette altsammen ødes paa en-

fang? saa vel an, da lad gaae for boven-
al..Nysted.Bhetor.62. *ImiQlertid for Bo-

vendal
I
Gaar Mandens Gods og Penge.

Falst.118. -lilyver, en. stagsejl, der bru-

ges i smaaskibe over klyveren. Funch.MarO.
11.18. Sal.X.654. -krydsstang:, en.

bramstangen paa krydstoppen. Funch.MarO.
11.17. SeJieller.MarO. -raa, en. raa, der

hejses paa en bovenstang; lille raa øverst.

Funch.MarO.II.19. Scheller.MarO. -sejl,
et. (mest i flt.) sejlene paa bovenræeme; de
øverste smaa sejl. SøLex.(1808). Scheller.

MarO. -stang;, en. stang oven over bram-
stangen. Funch.MarO.II.19. -vægt, en.

tyngde i den øvre del af et skib. IdrætsB.1.360.
(skibets) svære Reisning giver det derfor
stor Boveu.yægt.BerlTid.^V3l907.Aft.2.sp.4.

II (overf.) hun (havde) aldrig . . set den
Gamle gaa overstag før med en Bjørn
(o: en rus) til Bovenvægt.X)rac/im.PF.J[OJf.

-væstlg, adj. som har bovenvægt. Schel-

ler.MarO.

t Beveri, et, flt. -er. {ænyd. d. s. i bet:

slethed, usædelighed; fra mnt. boverie; jf.
glda. og ænyd. bove, sv. bov, skurk, fra
mnt. bove, ty. bube) skælmsstykke; li-

stigt kneb. „Bruges meest i plurali."

VSO.
bovet, adj. ['bcoua^] (af Bov 1; nu

næppe br. i rigsspr.) som har store og stærke

bove. Moth.B338. MO.I.240 (u.hovstærk).
Feilb.

Bov-halthed, en. [1] (vet.) halthed,

der skyldes lidelse i boven. LandbO.1.362.
Bovist, en. [boivisti] flt. -er. (fra ty.

bofist, bovist, muligvis opr. vohenfist af
mht. vohe, hunræv, og fist, se Fis; jf. fr.

pet de loup og svampens jy. navn ulvefis
(Feilb. III. 972)) 2( svampeslægt af fami-
lien Lycoperdaceæ; kuglesvamp. JTusch.
317. SaVIII.781.
bev-lam, adj. [1] (især om Jieste) som

er lam (ell. har en anden lidelse) i boven(e)

(jf -halthed;. Moth.B328. *tvende Krik-
ker, blinde, mavre,

|
Bovlamme, halte.

Bagges.SkR.48. *Det er kun liden Moer-
skab,

I
At ride Hastværksærende paa

Ryggen
I
Af bovlamt Øg.Boye.Erik.llO.

(jeg har) næsten . . redet mig Hesten jf.

:

hovlam.CBernh.V.134. et Par Kjøreheste,
hvoraf den ene viste sig at være bovlam

og den anden spa.ttet.Schand.B8.196. bov-
lamme dunstende tiy3StneT.JVJens.Br.18.

II (overf.) Christendommen (der ved den
Betjening efterhaanden var blevet spat

og skank og bovlam og et jammerligt
„Kretur") maatte være yderst glad ved
at protegeres af Staten.Kierk!xiV.124.
Bourbonernes nysoprettede , bovlamme
StyTe.Brandes.V.428. -lamhed, en. [1]

10 dels i olm. den tilstand at være bovlam, dels

spec. (vet.) halthed, som beror paa for stærk

stramning af skuldernerverne. LandbO.1.
363. -langs, adv. [2.i] (vist kun hos

Grundtv.) langs m. boven af et skib. der
maatte have gaaet en Mand bovlangs ved
den ene Side (af skibet) og hugget i

Relingen Skaar ved ^'kasæ. Grundtv.Snorre.
1.290. Erik . . lagde sig bovlangs med
det yderste Skib i Kong Olavs Flaade.

20 smst.314. -led, et. [1] (vet.) skulderled.

Mølin.1.258. -leie, et. [1] (fagl.) (god)
stilling af boven (hos en liest). Det faste

Bovleje . . kendes paa, at Manken er skarp,
at Boven bagtil flyder glat og umærkelig
over i Ryggen, at . . hele Forlemmet (er)

velstillet.LandmB. II. 185. -line, en. se

Bugline.
bovn, adj. [bmu'n] (tidligere boven.

Moth.B444. se ogs. bovnfuld^. (oldn. boginn,
30 krum, bøjet (perf. part. af bjuga, bøje); se

bovne; tsær jy.) 1) (foræld., sj.) opsvul-
met; udbuget. Moth.B444. jf. : *Sløyedes
Klingerne, sled de dog Luven

|
bort over

Grændels bovne Rjg.Børd.B.54. 2) især om
mennesker: velnæret; kraftfuld; kraftig
og frisk af udseende, (undert. m. bibet. af
overmod ell. selvtilfredshed, jf. bovne 2.2/

Han var bondeklædt, forresten velvoxen,
strag og hovin.Blich.III.631. Kjesten var,

40 som man sagde, baade en bovn og en
geskjeftig Fige.Aakj.VF.23. Anna var en
bovn og rank Pige nvi.sa.VB.236. sa.

VF.236. Tyskland (ligger) fremdeles der
nede, større og stærkere end nogen Sinde,
bovn og graadig. Hovedst. "A 1913. 3. sp. 1

.

en tyk Grosserer . . kørte, fed og bovn,
gennem Stiuxmélen.Egeberg.HS.107. Feilb.

bovne. v. ['bmuna] -ede. (glda. ænyd.
bogne (Kalk.1.298), sideform til bugne;

50 jf. bovn; især CP og dial. (Feilb. Thorsen.

128. Esp. 31)) 1) bøje sig; krummes.
bedre er den gren der bouner end den
der hvister.MoUi.B4å7. || nu kun (jy.) om
grene, der bøjer sig under vægten af megen
frugt (jf. bet. B). Feilb. 2) runde sig; bule
ud; svulme. 2.1) i egl. bet. *Da bovner
Havet brat med sorte Bjlåev.Oehl.L.1.62.

*Kæmpehøien . .
|
Som bovner over Hel-

ten.sa.HK.65.. Der kom en let Brise, Sei-

60 let ho\neåe.RCAnd.VIII.174. (jf JVJens.
SS.57). (ærten) faldt i Rendestenen og laae

. . i d.et sure Vand, hvor den rigtig bov-
nede.HCAnd.VI.210. Ballonen blev fyldt,

den bovnede og kunde neppe holdes.sms^.

V1II.252. *Kroppen bovned under Trøjen
Tøå.Schand.UD.43. *Syng om mit Søtog,

Rentrykt ^k 1920
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hvor Skummet hovnerMrachm.M.32. || ofte

i forh. m. adv. frem, op, ud: *Da bovner
frem et stort Mulvar^esknå.Oehl.BigtnJ.
39. Schand.SB.49. *Da bovne de skum-
mende Bølger op,

I

Og suger i Svælget
den blege Kiop.Oehl.C.253. Blich.D.I.136.

hans ene Haand er bovnet op.Skjoldb.G.

175. hans brunrøde, noprede Nakke, der
bovnede ud over det blaa Silkeslip.

Schand.TF.I.220. Gardinet bovned ud fra lo

Karmen for V\nååvSigetJørg.IlV.27. 2.2)

(overf., sj.; jf. bovn 2) være opblæst, stor
paa det; strutte (af selvtilfredshed olgn.).

alt det, der fik dem til at bovne af Lyst
og Selvfølélse.Jørg.LT.157. 3) (egl. bøje

8%^ under vægten af noget, jf. 1 sluin.) være
rtgt besat m. noget; være fuld af no-
get. Da bovnede Bordene i den store

Stue . . af Dyrerygge og Oxemørbrader.
Schand.O.I.165. *De bovned af Rigdom, 20

de strutted af Styiiie.Drachm.DD.114. han
bovnede af JJtøi.CHans.S.71. 4) jiræs. part.

bovnende bmgt som adj. : svulmende. •Vin-
den . .

I

Fyldte de bovnende Sei\.IIrz.D.

1.76. især: svulmende af frodighed;
fyldig; frodig; fed olgn. En saadan
Skjønhedsfylde, blussende, bovnende og
dog i de skjønneste FoTmeT.Blich.II.199.
de tæt farcerede, vilde og tamme Fjer-
kræs bovnende Buge.Schand.IF.12. fede 30

Enge og bovnende Sædemarker.sa.O.J.jf75.
(han) pegede ud over alle de bovnende
Gna.Tae.Aakj.VB.2 74. \\ som adv. Den Ferie
staar for mig som bovnende fuld af Livs-
glæde og Livsnydelser.(Sc/iawd.O.ZJ66. Og
så var hun så bovnende rund og rød og
brun at se Tpk.NMøll.H.26. bovn-fnld.
adj. (jy.) aldeles fuld; propfuld (jf. bovne
3^. *i hvert et Hul . . | Det vrimler, og
er boven fuld

|
Af alle Rigets Stænder. 40

Reenb.I.114. MDL.677. Feilb. -mavet,
adj. (jy.; jf. bovne 2). hvem turde gaa
i Kette med saadan en bovnmavet Hertug
(0: tyk gaardmand).Bregend.HB.91.
t Uov-orm, en. [1] (vet.) bringebyld.

MO. -port, en. [2.i] ^ firkantet aabning
ell. kanonport i boven paa et skib, tæt ved
stavnen. Funch.MarO.II.16. den ene Jager-
kanon i Bougporten . . var bleven helt
smadret af en af vore 'Kugler.Drachm. 50

STL.310. -spids, en. [1] (vet.) den længst

fortil ragende øverste ende af overarmbenet
(i boven). 8al.UII.782. -spryd, et. [2.i]

ogs. Bngspryd, se ndf. (f Bovspred:
Moth.B328. Anordn.^ynl757.§3. f -spret:

Tode.(Iris.l791.I.305). f-sprid: vAph.(1759).
\ Bagspred, en: B:olb.Intr.(1728).689(tryk-

fejl?)). flt. d. s. ell. t -er (SøkrigsA.(1752).

§148). {ænyd. bovspryd ell. bovsbræt (om-
dannet efter Brætj; efter mnt. bochspret, 60

hoU. boegspriet, jf. ty. bugspriet, fr. beau-
pré) ^ svær stang, der udgaar fra ski-

bets forreste ende og bærer klyveroommen
(med jagerbommen) ; ogs. om hele den lig-
gende mast, der dannes af disse stykker.
SøLex.(1808). *snart op paa stormom-

hvirvlede Fløjknap,
|
Snart paa Bovspryd-

det ud, der dukker i Bø\gen.Blich.D.I.127.
Heib.Poet.IX.366. *hans Fartøjs Bougspryd
rettet

|
stod mod Kirkehavnen hen.Schand..

SD.158. Bovsprydet pegede skraat frem
mod den dunkelgraa Himm el.JFJens.Z).
31.

II
Bugspryd: Æreboe.171. fra Cam-

pagnen skal vaje det Danske Konge-Flag,
og fra Bugs Sprydet den Danske Konge-
G\øs.SøkrigsA.(l 752).§808. Harboe.MarO.
mange Navne paa oversøiske Byer staar
at læse under Bugsprydene.Ziars.Ci.8^.
-sprængt, adj. [1] (fagl.) om liest: som
ved overanstrengelse har faaet en skade i

boven(e) (jf -brudt;. VSO. MO. -stikke,
V. [1] (slagt.) stikke et dyr i boven, saaledes
at det ikke dør straks. Moth.B328. MO. Feilb.

-stopper, en. [2.i] ^ en paa dækket for-
ude i skibet anbragt kædestopper, hvormed an-
kerkæden bremses. Wolfh.MarO.354. -styk-
ke, et. [1] (fagl.) boven af et slagtet krea-
tur. Moth.B328. MO.

||
(spøg.) i 'st. f. Bov

2.2. fra nu af lægger vi om paa et andet
BoYStylske.Font.LP.I.163. -stærk, adj.

[1] (1. br.; jf. bovetj som har store og stærke
bove. Moth.B328. MO.
Bovt, en. [bmu'd] flt. -er. (fra eng. bout;

oprindelse uvis) ^ slag (sejlads) op mod
vinden, at staae en Bout til Søes.SøLex.
(1808). Vinden sprang (om). Og hermed
endtes den lange Bout, vi havde gjort
over StyThorå.StBille.Gal.I.117. Scheller.

MarO. Esp.418. boTte, v. ['bcouda] -ede.

{afl. af Bovt) J^ krydse op mod vin-
den. Dette lidet Fartøi boutede . . en
Tid lang for J5nåerse\\.Rahb.Tilsk.l792.
(MO.). (fiskekutterne) laa her paa Fiske-
bankerne, dels drivende for Garnene og
dels boutende sig op igen til nye Fiske-
^laåser.Sejlsport.1914.12.

BoT-Tand, et. [2.i] d. s. s. -bølge. Kut-
teren sætter ingen BQVYand..Scheller.MarO.
Boy, et. [b(i)i'] Y d. s. s. H. Baj. VareL.

(1807).1.151. Sal.VI.713.

Boykot, subst. [^hmi{kmd] (fra eng. boy-
cott) boykotning. I en af WUsons Prokla-
mationer hedder det, at Freden i Verden
fremtidig skal opretholdes ved Hjælp af

økonomisk BoykoU.Tilsk.1918.1.224. Berl
Tid.yil920.M.2.sp.3. boykotte, v. ["bcoi-

ikmda] -ede. vbs. -mg (Sal.^III.787) ell. alm.
-ning ell. (nit 1. br.) Boykottering (Arlaud.

491); jf. Boykot, (fra eng. boycott, efter

den engelske godsbestyrer Charles C. Boycott,

der i aaret 1880 blev erklæret i band af den
irske landliga, hvorfor han ikke kunde faa
nogen til at arbejde for sig; se VindingKruse.
Arbejdets og Kapitalens Organisationer.I.

(1913).166) hindre nogen i hans (især:

økonomiske) virksomhed ved, at det

forbydes at tage tjeneste hos, købe af ell.

sælge til vedkommende (ell. overhovedet at

have med ham at gøre). Der maa kun
anordnes Boycotning efter omhyggelig
Prøvelse af YorholdLene.FlensbA.''Inl903.1.
sp.6. (arbejderne) boykottede . . dem af
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Kvarterets Handlende, der ikke stod paa
Arbejdernes Parti.AndNx.FE.III.274. hvis
han ikke . . vil mærkes som Kapitalist og
boykottes og blokeres.JFJens.JGTHJ^i.
Boysalt, et. se Baj salt.

bra, adj. se brav.
I. Braa, en. [brå'] flt d. s. ell. (især i

hct. 2) -er. (æda. bra (Harp.M.53), øjelaag,

oldn. brå, øjenhaar, ty. braue; besl. m. got.

brahv, Uinken, jf. bebrejde og Baldersbraa

II
i bet. 1 findes ordet hos Moth.(B329), men

synes ellers genopt. fra ældre sprog t slutn.

af 18. aarh.) 1) (poet.) øjenbryn, (næsten
altid i flt.). *al(irig saa jeg saa djærve
Øjne

I
under nogen skøn Jomfrus Braa.

DFU.nr.1.17. 'Ham nu med truende Braa
tiltalede Helten Kcb.iXLeviS.Bagges.NblD.69.

smsl.118. *hvor jeg henvendte
|
Mit Blik

under Bv2i^.Grundtv.P8.yiI.409. sa.SS.I.50.

*troløst plire fra rynkne Braa
|
Med uvis

Stirren ae Øine graae.Jw^'.FS^.^^. *En Taare
der i Øiet stod

|
Under de lyse Braa.JEecfce.

BD.109. *(elskovs lyst) er avlet under Braa.
NMøll.Shak.109. Rørd.B.39. 2) (dial.) tag-
skæg; „bryn" (jf. Brolag;. Moth.B376.
MDL. Feilb.I.136 (jf. 118 u. 1. bro 4, 2. bro;.

II. braa, adj. [brå-; i ssgr. 'brm-] (ænyd.
d. s. (Kalk.I.261); sa. ord som II. brad; nu
kun dial.; jf. Braa-dyb, -sot) pludselig;
hastig; brat. Moth.B328. Feilb. jf Esp.35.

II
hidsig. *Du lig kvær. Hjerte, du være

vel tyst!
| Du lig kvær, Hjerte, vær ikke

for braa,
|
alt skal jeg hævne det, snarest

\egm2i2L.DFV.nr.l6.14.
Braad, se Brod. braadden, se brod-

den.
I. Braade, en. [ibrå-Sa] (i bet. 1 og

2 ogs. Braate [ibrå'da];. flt. -r ell. f d. s.

(Holb.DH.II.57). (glda. braadhe, oldn. broti,

besl. m. bryde; Braate er ordets sv.-no.

form) I) om fældede træer, l.i) dynge af
fældede træer, især som hindring for en
fjende; forhugning. Holb.Dn.II.57 (jf.
DanmRigHist.IIIl.172). de standsede ham
i Farten, ved at fælde Træer og lægge
Braader for ham i Snævringerne. Grrwiid^v.

Saxo.in.l60. ADJørg.IV.406. JakKnu.G.3.
Amerikanerne havde spærret Vejen ved
BrsLSLter. Sal. 111.890. 1.2) (no.) fældede
træer, som afbrændes, og i hvis aske der
saas korn; mark dannet ved en saadan
skovrydning (jf. stednavnet Braade(rne). Johs
Steenstr.DS.90). Moth.B357. Dersom den
til Braate-Land udseete Plads er . . med
Lyng begroet, skal den med Grøft ind-
diges, førend Braaten antændes. Forordn.
*/*1781.§2. (finnerne) fældede store Skov-
stykker og brændte Braater. Rug trivedes
fortræffeligt i den af Asken gødede Jord.
TroelsL.1. 72. || hertil.Braade-CBraate-)
brand, -brænding, -hugst, -ild, -land
mfl. 2) (dial.) svag ell. halvbrudt is (jf.
Feilb.: 6. brøde;. VSO. 3) (dial.) redskab til

bragning af hør; hørbrage. Moth.B411.
Feilb. (u. brøde;. Esp.40. 4) (dial, ved
sammenblanding m. I. Brude; saa meget

hør, som man tager paa een gang ved brag-
ningen; ogs.: haandfuld braget hør.Møll
H.I.260.III.242.

II
d. s. s. II. Brodde. MøllH.

1.260. II. braade, v. [ibråaa] -ede. {afl.

af I. Braade 3; jf. II. brode, II. brude;
dial) (Z. s. s. IV. brage 2. MO. MøllH.I.260.
Feilb. (u. brøde;. Esp.40. II samle halmen i

„braader". Levin.(Sjælland). Feilb.I.119.

III. braade, v. ['brå'åa] -ede. jy. sideform
iotil vraade, rode. (muldvarpen) braadede

jo i hans Bede, Ska.åedyTet.JVJens.NH.69.
Han behøvede ikke at lægge mere end to
Birkerafter under Læsset (paa slæden),

men de skulde være krumme fortil for
ikke at braade sig ned i Sneen.sa.Br.l93.

jf Feilb.IIl.1092. Kort.91.

Braa-dyb, et. [II] {Jf. no. braa(d)dyb,
SV. bråddjup ; s/.) d. s. s. I. Braddyb. helt
derud, hvor Bunden falder bort under

20 Tang og Braadybet hegyndiev.AndNx.BN.
163.

Braag^j en. se I. Brog.
braa-sindet, adj. se bradsindet. -sot,

en. [II] {efter no. braa(d)sot; vet) d. s. s.

Bradsot. SaUIII.796. -Sia, en. se Brodsø.
Braate, en. se I. Braade.
Brabænk, en. se Brad(e)bænk.
Bracelet, en. [brBsa'læd] flt. -ter. {fra

fr. bracelet; nu 1. br.) armbaand. et Par
30 Braseletter, som hører en vis Frøken tU.

PAHeib.US.424. *Min elskede Brud! . .
|

Om Halsen jeg lægger en Perlerad
|
Og

om Eders Arm Braceletter.Ifrz.D.J.i54.

L Brad, en. [brtS, bra-3] flt. -e ['bra-SaJ

(^Wa.bradh, hraa.åh(Rimkr.), jagtbytte, oldn.

brå9, ty. braten; bet. 2 skyldes tysk indflydelse

(mnt. brade;; nu kun poet. og dial.; jf. Mør-,
Vildbrad) 1) egl.: (dyr, hvis) kød (bruges)

som føde for mennesker ell. dyr; (jagt) bytte.

^ *Gribben, som i Tityos' Lever flænger,
(

sin Brad en føje Stund uændset loå.Ploug.

1.303. *som Odins gridske
|
Høge er glade,

I
naar Val de vide

|
med varme Brade

(o : de endnu varme lig, oldn. varmar brå5ir;.

Gjel.Br.238. Rørd.B.134. 2) kød tillavet ved
stegning; steg. Moth.B356. *Loke tilberedte

I

Saa qvægelig en Braå.Oehl.NG.9. *Manna
var dit Brød ogBTad.Grundtv.PS.III.324.

(jf. smst. 310). *Lyster dig en Ring af

Kongen
|
Og fra Stegerset en BTad.Hrz.

D.IV.223. *Hvad hjælper mig vel Brødet
og den lækkreste Braa,

|
Naar uden dig,

min Ellen! jeg aldrig bliver g\ad?Winth.
VI.247. Lugten af nybagt Brød eUer ristet

Brad eller varmt Kumleøl. SMich.Dø.69.
Feilb.

II. brad, adj. [bra'3] {æda. (intk.) brat,

oldn. bråar, jf. II. braa og bradelig; besl. m.
eng. breath, aande, pust, og ty. brodem,

60 damp; grundbet.: dampende, hed, jf. no.

brennhast ||
gennem intk. og adv. bra(d)t

er ordet i nyere tid faldet sammen m. brat,
||

foræld.; jf. Esp. 35) som sker pludselig og
uventet; hurtig; snar. *brad var hans Hel-
sot.^?*;,y.554. den brade Overgang: umid-
delbart at søge ud paa Landet som Lands-

so
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bypræstKierhXIILSTO. En brad Stands-

ning i Handelen medførte de største Han-
delshuses Falå.Sech.D.L596. \\ især i forb.

w. Død (jf. Braddødj; (dyret) døer af

brad Død, Lungesoet, Blodsoet, Alder.
DL.5—8

—

10. jeg (er) ikke eenig med
dem, der ansee en hastig og brad Død,
som Guds StTatHolb.Ep.IL403. Formanden
fik en brad Død, og Følge-Svendene en .

.

langsom Tæring. Grundtv.Saxo.III.33. Blich.
IV.408. Kierk. V.244. \\ som adv. *Da hævedes
Bølgen, og Vandet foer

|
Saa bradt afsted.

Eio.V.161. *han spænder sin Bue saa brad

I
Og skyder en Hjort med ll.Blich.D.II.164.

(en bliver) bradt forfærdet.JPJ'ac.I.Jii.
||

(sj.) om personer: *De vendte sig fuld
brade,

|
Og Jesus for dem stoå.wundtv.

SS.III.32 7.

Brad-, i ss^r. ['bra*8-, ^hved-] jf.Braåe-.
I. O -dyb, et. [H] {efter no.sv., jf.HjælpeO.;
sml. Braadyb og Esp.35) vand, som straks

fra bredden bliver meget dybt. Moth.B329. jf.:
Bølgerne viger til Side og danner en Mur
for derpaa at slaa sammen og piske Fjen-
derne ned i Braddyhet AErslev.Tonekun-
stensMestre.(1914).53. \\ brat afgrund. En Af-
deling Soldater . . kunne kun frelse sig

ved at flygte over en dyb Afgrund; men
de have kun fire Planker, og disse ere
kortere end Braddybet er bredt.ie^e&.I2.

140. (overf.:) *Et braddyb skiller mellem
før og nu.. [Weilbach.] Kristiern 11.(1874).
174. II. 19 -dyb, adj. \n\ {efter no.-sv., jf.
HjælpeO.) om vand: dyb lige straks fra
bredden. Moth.B329. jf.VSO. billedl: *Øjets
braaddybe Sø.LCNiels.SS.47. -død, en.

fil] {æda. d. s. (Harp.M.); jf. oldn. brå9dau3i

(I poet. og foræld., jf. brad død u. II. brad)
Jeg undgui Braddøden paa Bølgerne, for

at døe af 'L?enQsé[.0ehl.RrS.286. Bredahl.
VI.217. Becke.DE.141. JPJac.1.33. jf. sa.D.
109.

brade, v. [ibra'99] {ænyd. d. s.; efter mnt.
braden, jf. ty. braten; jy., nu 1. br.) stege.

(„Er nu ikke i Brug"). VSO. brade Fisk,
Pandekager. „Jydsk, temmelig alm.^Levin.

jf. Feilb.

Brad(e)-biik, en. (af I. Brad, brade;
foræld.) buk til anbringelse af stegespid ell.

lign. Moth.B356. VSO. MO. -bænk, en.

(f Brabænk. vAph.(1759). VSO.). {ænyd. d. s.;

fra nt. brabank, mnt. brakbank (af bragen,
kalfatre); Brad(e)- skyldes omtydning efter

ænyd. brade, bestryge m. tjære (jf. bræde^;
foræld., dog e. br. ved orlogsværftet i Kbh.
om tre smaa moler ved værftets skibsbygnings-

beddinger og i udtr. bradbænkens folk om
en gruppe af værftets arbejdere (OrdbS.))

4, plads, hvor skibe kølhales og istand-

sættes (jf. II. Bankestok, Bedding 2.i^. B ra-
debænk: JTo?6.Ber5^.44. Bradbænk: Har-
boe.MarO.58. Scheller.MarO.

t bradelig, adv. {æda. brathælekæ
(AM.), oldn. bråQliga) som adv. til II. brad

:

pludselig; brat. Moth.B329. Oehl.ND.177.
Marie var død bradelig (orig.III.140 : plud-

selig^, selvsamme Dag og Time, som hendes
Fader faldt.Grundtv.Snorre.^659. \\ som adj
*tidt hører man om bradelige dødsfald
[ Weilbach.]Kristiern 11.(1874).45.
Brade-pande, en. (nu sj. Bradpande/

{glda. bradhepanne (Mariagerleg. 121), af
I.Brad, brade; kog.) steg ep ånde; nu især om
pande til at sætte ind i ovnen. *Bradpander
til at bage Fandekager.0ehl.RE.55. Schand.

10 VV.32. En lille Steg skal helst steges i

en lille BTadepande.Const.Kogeb.59. FrkJ.
Kogeb.20.

|| f om pande, der sættes under
steg paa spid for at opsamle den neddryp-
pende saft. VSO. MO.
Bra(a)8e, en. ['bra-sa] (sj.Bra{d)8. Oehl.

Aml.214. sa.L.II.135. Rørd.B.158). flt. -r.

{glda. braze; fra mni.bra(t)se, aflat. brattea,

bractea (jf. Brakteatj; foræld., poet., dial.)

brystsmykke; brystspænde. *Han gav
20 hende en Brase bred,

|
derfor saa blev

hans Moder vred.DFU.II.nr.25.22. *Mig
bringer Sviagrisen samt alle Spænder og
BTaser.0ehl.HK.122. (kæden) bestod af lut-

ter sammenhængende, buklede Bradser.
Grundtv.Saxo.I.220. *(hun) sukkermed hør-
som Røst:

|
„Åtte jeg dog en Bradse

| at

sætte mig udi BTyst.'*Blaum.DII.55. JOlr.
SD.I.133. jf. jy. braas(s)e. MDL.678. Feilb.

1.136.
II
om forsk, (buklede) metalprydelser,

30 fx. til seletøj m. m. Moth.B335. Leth.(1800).

jf. Feilb.IV.59.

brad-nindet, adj. [II] (foræld., sj.) il-

sindet; heftig; hidsig (jf. Bratsind samt
Bråsinded (ustadig, lunefuld). Moth.B329).
*Eders naade være

|
bradsindet e\.[We%l-

bach.] KristiernII.(1874).16. Brad-isot,
en. [II] (vet.) navn paa en meget hurtigt for-

løbende faaresygdom (bl. a. paa Island og
Færøerne; jf. Braasot). LandbO.1.363. Sal.*

40 III.796. -spid, et. [I] {glda. bradh spedh;
fra mnt. bratespit) 1) (foræld.) stegespid.

OeconT.V.ll. Brandes.IV.414. Blaum.StS.75.

2) t (overf.) bradspil. Moth.B357. -spil, et.

('t Bratspil. PAEeib.US.353. SøLex.(1808).).

{fra nt. bratspil, holl. braadspil, omdannet
(efter spil, vinde) af braadspit, stegespid,

jf. Bradspid 2; især ^) spil (vinde
)^
m.

vandret aksel, (han) hørte Bradspillet

dreie sig; Ankeret faldt. HCAnd.IIl.125.
50 Hauch.VI.115. Scheller.MarO.

Brag, et. [bra-'q] Høysg.AG.34. flt. d. s.

ell. t (i bet. i) -ge. {ænyd. d. s. i bet. 1 og (Ez.

3.12(Resen.l60 7) :) 2, oldn. brak, besl. w. bræk-
ke;

jf.
I. Brage jj ordet er, i alt fald i bet. 1,

paavirket af mnt. brak, jf. I. Brak) 1) (nu
kun dial., jf. Feilb.) brud; revne. *Mand
bøder de Bragge, mand heeler de Brudd.
Sort.IIS.D4v. (ægget) var faldet højt oppe
fra lige paa en Sten; men det var dog

60 helt og holdent, der var ikke Brag paa
det.SvGrundtv.FÆ.II.166. Der er allerede

Brag paa hserredet.Levin. Fedtlæders-Støv-
ler, hvis Overlæder var fuldt af Brag og
Revner.Skjoldb.SM.72. 2)voldsom, stærkt
knagende lyd (egl.: af noget, der brister);

i videre bet.: (kortvarig) øredøvende larm.
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*ved høie Tordners BTag.SalmHus.264.1.
*En saadan hæftig Storm med saadan hæf-
tig Brag, |

Saa hver Mand troede fast,

det var den sidste Bag.Solb.Paars.113.
•Niels Juel gav Agt paa Stormens Brag
(o: iagttog vmdens retning).Ew.V.138. en
Hagl af Stene og Pile slog med et stort
Brag mod Muren. Ing.KE. II. 137. *Han
styrted sig mod Døren,

|
Op sprang den

med BTag.Winth.HF.242. *Lad det bryde!
lad det gære!

| stem ej strømmen! tål

dens brag! Eostr.SD.1.333. »Det klang som
Brag af en Bro, der hTast.Recke.BD.22.
Et Brag af Hurraraab hilste denne Tale.
Wied.S^ll.

II
(sj.) om orgeltoner. *Nu, Or-

gel! med fornyet Brag
| Ledsag vor from-

me Sang i Bag.Oehl.L.II.ldi. 3) f (jf.
Braskj praleri; brovten. Moth.B411. jf.
Feilb.I.lll (u. 1. brage;.
Brasa-maal, et. ['braga-] (egl. digter-

guden Brages sprog, j/. Brage-maal, -snak;
poet., foræld.) brugt af Oehl. om digtekun-
sten. *Herlige Bragamaal Oehl. (Arentzen.
B0.I.214). *Kun Fordom nu og Tvedragt
var hans (o: skjaldens) Amme.

|
Nidvisen

giorde Bragamaal til 8kaTame.0ehl.XXIX.
158.

II \ om kampsang (ved misforstaa-
else «/ Bjarkemaal?;. *naar man stormer]
Til Strid og synger BTasaTaaa\.sa.HS.15?.
Bragas, et. se Bagads.
I. t Brage, en. d. s. s. Brag 1, Der er

en stor Brage i Isen.VSO.
II. Brage, en. ['braqal flt. -r. {ænyd.

d.s.; fra mnt. brake; jf. TV.brage; fagl.)

redskab til bragning af hør; brydebænk
(jf. I. Braade 3 og Bryde). Moth.B411.
Grundtv.PS.VII.379. *I hver af Mundene
han (o: satan) som med Brager

|
En Syn-

der knuste mellem sine Tænåer.CKMolb.
Dante.1.218. LandmB.III.104. SjællBond.
35. Feilb. Esp.40. jf. ogs. Barkbrage.

III. brage, v. ['bra-qa] Eøysg.AG.142.
-ede. vbs. jf. Brag. (ænyd. d. s., oldn. braka

;

ordet er, i al fald i bet. 1, paavirket af mnt.
brakenj 1) (jy.) revne. Feilb.1.111 (3. bra-
ge). 2) give en stærkt knagende ell.

skraldende lyd (se Brag 2). Moth.B411.
*Kun stundom, naar de tunge Skodder
brage,

| Med Gysen jeg den haarde Slut-
ter seeT.Lund.(Rahb.LB.II.527). *Himlen
sortner, Storme hTage.Oehl.L.1.27. *høitfra
Skoven brager

| Det raske Jægerhorn.sa.
Eelge.(1814).103. *Naar huult det brager
under Skye,

|
Det lyner vist og over Bye.

Grundtv.Heimd.118. *Der sank med Bra-
gen

I
En Steen fra Fieldet.iraMc/i.D7.7.

247. Herren tordnede fra Himmelen og
lod sin Røst høre med stor Bragen (Chr.
VI: en stor \yd).Sir.46.26. en bragende
klapsalve

j jf. (om genlyd af larm): *Da
maatte Øren brage

|
Af høje Ære-Skud.

Grundtv.PS.VI.4. Sterk Storm kand kom-
me Træverket i en Bygning til at knage
og hr age.Nysted.Rhetor.50. de store, præg-
tige Træer faldt med en Knagen og Bra-
gen til 3oTåeii.HCAnd.V.312. If CP bevæge

sig med brag. Lastkarrer med to smaa
tykke Hjul under . , brager over Brolæg-
ningen.JVJe7is.Intr.214. NSvends.H.101.

\\

(nu 1. br.) om knitren (af ell. i ild), det
brager og knager, som enebær i Hå.Moth.
B411. *da hørte jeg . . | Et (nu: en) Bra-
gen som af l\å.Ew.III.19. *Høit Biælken
knager,

|
Og Tiæren brager 1 1 tørre Mos

(o: paa et brændende hus).0ehl.HF.91. *De
10 stærke Luer dybt i Grunden brage.sa.iVff.

307.
IV. brage, v. ['bra-qa] -ede. vbs. -ning.

(ænyd. d.s.; fra mnt. braken, egl. sa. ord som
IIL brage) 1) f bryde itu; sønderbryde.
*naar vor føde-stamme

|
Af dødens segel

faar det sidste feldings bud
|
Da vil dens

bragen og kuldkastning ogsaa ramme
|

De neste greene.Sort.(DSt.l909.47). 2)
(fagl; jf. Il.Brage) sønderbryde stæng-

20 lerne af hør ell. hamp for at udskille ta-

verne (jf. II. braade og bryde^. Moth.B412.
*Saa brydes og brages mine (o: hørrens)
Lemmer s]pæde.Winth.l.28. 0pfB.'>II.57.
VareL.^301. Feilb. || ogs.: skørne hørstraaet

før tilberedningen ved at udsætte det for
varme. MøllH.I.260.
Brage-, i ssgr. ['bra'qa-] -bræt, et.

[IV.2] (fagl.) bankeredskab til hørbrydning (i

st. f. behandling m. II. Bragej. LandmB.III.
30 104. -bæger, et. (efter oldn. bragarfull,

egl. : den ypperstes bæger, af bragr, den yp-
perste, især om Thor; foræld.) bæger, hvor-
ved der aflagdes løfte om store bedrifter.

VSO. *(han) tømte ud det store Brage-
Bæger,

| Saa Kæmpeløftet trindt i Nord
gjenlød. Grundtv.PS. VII. 248. smst.IV. 466.
I| Bragebæger . . kaldes et veldigt stor
bæger, som brager hiernen, når mand faer
for meget derai.Moth.B411. jf.: *Hand ag-

in ted at giøre ham tummel og syg, | Ja
lange ham Bragre-Driks Begre. Sorf.

HS.Fl ^. -len, en. (efter oldn. bragarlaun,
a/" bragr, digt; foræld.) digterløn. *Nej, Guld-
støv og Ære

I
Ej kan eller maa | Den

Brageløn være, | Mig lysted at taa.Grundtv.
PS.III.495. smst.VI.337. -maal, et. (1.

br.) d. s. s. -snak (jf. Bragamaal). Over Ind-
gangsdøren paa sin Gaard . . satte han .

.

følgende Inskription: „HUdarende. Bygget
50 1881. Opkaldt efter Gunnars Gaard paa

Island." For øvrigt var Gaarden, trods alt

Bragemaal, lige saa veldreven som nogen
nøgtern Andelsbondes GaaTd.Pol.*/tl919.9.

sp.3. -snak, en. (efter oldn. BragaroeSur,
„Brages samtaler", om et afsnit i Snorres
Edda) først brugt af Grundtv. som bogtitel

(1844), senere anv. spot. om uklare, svæ-
vende stemningsudgydelser olgn., spec.

om grundtvigiansk veltalenhed ell. udtryks-

fa maade (jf. -maalj. *Det var ej Dårskabs
BragesnaJc om Sejr over hvemsomhelst,

|

men det var håndfast Hæren frelst (om
tilbagetoget fra Danevirke).Rørd.GK.^IL36.

jf.: grundtvigiansk Brage ton e.For^iand.
^yiol904.2.sp.3.

bragt(e}, se bringe.
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Brahman, en. se Bramin.
I. t Brak, en. flt -ker. (fra nt. brak,

jf. Brag og II. Brak. „Høres sielden." FSO.)
orud; skaar; revne. Moth.BélS. Dette
Lærred, denne Kniv, har mange Brakker.
VSO. jf.jy. være i brak, være i nød, mangle
noget. FeUb.

II. Brak, en. [brB^'] uden flt. (laant i

18. aarh.« vA])h.(1759). jf. Brakland; fra
wibrak ell. jy.brach(e); afså. rod som I.Brak
og besl. m. brække; grundbet.: opbrydning

af jorden || æda. (ErLov.2.57) har læggæ
tu troth(s), udlægge til brakmark; jf. Baar-
ager og Brudager || landbr.; jf. IV. brak)
t) behandling af jorden, der bestaar i

bearbejdning m. plov og harve af et

opbrudt og ubesaaet areal, enten hele

sommeren igennem efter opbrydning om ef-

teraaret (helbrak, renbrak, ftildbrak ell.

sort brak) ell. i kortere tid efter opbrydning
i forsommeren (halvbrak ell. sommerbrak)
ell. saaledes, at der paa det om efteraaret

opbrudte areal tages en hurtigvoksende af-
grøde før ell. efter bearbejdningen (benyt-
tet brak ell. grønbrak, ogs.: sommerbrak).
en simpel Brak er meer skadelig end
nyttig dersom den toTSømmes.Olufs.NyOec.
1.175. en rigtig gennemført Brak bringer
Jorden i en for Planterødderne behage-
lig, skør og bekvem Tilstanå.HavebrL.^96.
Landbo.1.363. 2) markskifte, der er genstand

for denne behandling; brakmark. En dyr-
ket Brak.OZw/s.fMO.;. Byggen havde et

rødligt Skær, og Brakken var pløjet sort.

Pont.SM.3. *(de) gaar saa bort henover
Bol og Bvak.Aakj.BS.141. 3) den tilstand
at henligge som brakmark. Visse Jorder
liggeiBrak. Schytte.IB.IV. 554. (nu alm.:

ligge brak, se IV. brak;. Feilb. SjællBond.
101. MøllH.I.261.

il (overf.) *M'in Kjær-
ligheds Soli Hav Tak

|
For al den Grøde,

du sender
|
Efter den lange BraklSecfce.

SD.199.
III. Brak, subst. [hrsg] (fra ty. brak,

braek, besl. m. Vrag; nu næppe br.) Y ud-
skudsvare; vraggods

('^'Z'.
Brakkaffe;. De

vigtigste , . Hørsorter ere . . Svinghør,
. . Mellemgods, Fiirbaand, Trebaand, To-
baand og Brak, som er den sletteste.Fare
L.(1807).1.547.

IV. brak, adj. {hrvg] (laant i 18. aarh.

fra nt. brak ell. ty. brach, egl. blot særlig

brug af II. Brak; landbr.) om jord: som
ligger ubesaaet sommeren igennem og sam-
tidig er genstand for bearbejdning, brakke
OYevåxev.jyJens.M.III.7. \\ nu næsten kun
i forb. ligge brak (jf. II. Brak 3;. VSO.
To Vange besaaes med Rug og Korn (o

:

byg), den tredie ligger hTak.Molb.BfS.I.164.
OpfB.^II3.54. (overf.) være i hvile- ell.

uvirksomhedstilstand; henligge ube-
nyttet; være uden (aandelig) vækst ell.

udvikling. Hvile ganske, ligge brak, det
kan Digteren ikke.ECAnd.Bi-eve.I.330. Han
skulde i et Aar aldeles opgive at synge,
Stemmen skulde ligge brak som en Ager.

HCAnd.IV.351. 8chand.0.1.54. Disse Di-
strikter havde aldrig været kirkelig in-
teresseret. De laa brak i aandelig Hen-
seende.NSvends.H.ll.

V. brak, adj. [hrvg] intk. -t ell. d. s. (HC
And.V.123); best. f. og flt. (1. br.) -ke (Landb
0.11.380. JVJens.Intr.106). (fra nt. brack-
(i brackwater, se Brakvand; jf. mnt. brack,
saltholdig) ell. holl. brak; oprindelse uvis; jf.

10 I. brakket) om vand: som hverken er helt
salt ell. helt ferskt; som er blandet af hav-
vand og aavand olgn. Moth.B 412. VSO.
HGAnd. V.123. I salt eller brakt Vand . . bli-

ver Hundestejlen betydeligt støne.Krøyer.
1.183. Brønaene fyldtes (ved digebrud),

saa Vandet blev \ivskt.Feilb.BL.9. det skal
vise sig, om Østersøen er blevet brak af

al det megen Flodvand.DracAm.iKo9.
VI. brak, adj. \hreg] (vistnok dannet af

20 Braknæse, opfattet som brak næse, maaske
tillige under indflydelse af I. Brak (jf.:
Brak . . det som er låut, og synes lige-

som der var noget afbrudt imod det høie.
Moth.B412); jf. II. brakket og Brakhjerne;
1. br.) om næse: som er flad og afstumpet
(ell. indfalden paa midten, jf.VSO.) m. frem-
advendte næsebor. *Blire med den brakke
Næse.Grundtv.Saxo.II.168. *Kinderne var
kridnehvide,

|
Munden bred og Næsen

30 hrak.PalM.TrJamb.l7. SMich.HB.145. Næ-
sen er brak og bredt ud i et Par store
Yige.JVJens.Sk.l23. jf.: hans Profil har
den brakke og uskønne Form, som man
saa tidt træffer i U.o\\anå.JLange.II.372.

VII. brak, præt. af brække.
Bra|k-aar, et. [II] (landbr.) aar, da en

mark ligger ubesaaet for at bearbejdes til næ-
ste aars afgrøde. MO. MøllH.1.260.

\\ (for-
æld.) om det 7. aar hos jøderne, da jorden

40 efter loven (jf. 2Mos.23.11) skulde hvile uden
at blive dyrket; sabbatsaar. Sal.XV.445. -af-
g^røde, en. [II] (landbr.) afgrøde m. kort

voksetid, der tages af marken ved „benyttet

brak". LandbO.1.366. \ -and, en. (ukendt
/'w^'Zewavw/y/'.-svale)Brakanden . . skreg godt
Engelsk og Skotsk, idet den raabte: „good
dayl good å?Ly.'*HCAnd.IV.151. -frugt,
en. [II] (efter ty. brachfrucht; landbr) 1)

(nu næppe br.) radsaaet afgrøde (især: rod-

50 frugter) m. stor afstand, som traadte i stedet

for brakbehandling. Olufs.NyOec.1.46. MO.
2) d. s. s. -afgrøde. MøllH.1.264. -grøft,
en. [II] (landbr.; nu 1. br.) grøft ml. agre
paa udrænet jord (anlagt, medens jorden har
ligget brak). Begtr.Sjæll.II.452. MO. Vig
Møll.HJ.15. MøllH.1.264. -harve, en. (f
-harv. MO.). [II] (landbr.) harve til behand-
ling af brakjord. Begtr.Sjæll.II.32. SalVIII.
550. -hjerne, en. [VI] (spøg.; sj.) om en

60 uudviklet hjerne. Stod han ikke her og var
mørkeræd som et Barn, der har faaet sin

lille Brakhjerne proppet fuld af Eventyr
om overjordiske Yæsener.AGnudtzm.GSO.
-jord, en. [II] (landbr.) Schand.IF.288.
Pont.F.1.43. -kaffe, en. [III] (l.br.) Y
beskadiget, havareret kaffe. VareL.^116.
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I. Brakke, en. ['brega] fit. -r. {sa. ord

som Barakke) 1) f (soldater)barakke.
Sort.(DSaml.III.229). Derpaa bleve paa
adskillige steder oprettede brakker til

(rytterregimenternes) qvarteeTe.Holb.DNB.
642. VSO. MO. jf.: det store Brakke-
Hotel, man nylig havde faaet opført (i

guldegnene i Kalifornien).Ing.LB.lV.?7. 2)

nu hm dial.; jf. Barakke slutn. samt Brak

Moth.B412. Braknæse og Flæskeryg var
(moppens) Våvortes.HCAnd.VI.167. Bag-
ger.1.60. Stumpnæsen gaaer i lige Linie
med Panden, Braknæsen falder ind under
Brynene og danner Vinkel med Panden.
Levin. JLange.III.148. Ansigtet var re-
duceret til noget, der mindede om et

Pattebarns med den formløse Braknæse.
Schand.O.II.217. -næiset, adj. {ænyd.

er, bynavn. Trap. V.431.432) usselt hus; lo d. s.) som har braknæse. (Sokrates) var skal

hytte] rønne. Paa dette Bierg . . staaer

nogle smaae, deels høist elendige, smudsige
Huse eller Bv3i\^QV.Bagges.L.I.185. De kjør-

te forbi nogle halvnedrevne Huse og Brak-
ker./«^'. FS.I.98. sa.KE.I.163. (han) kig-

gede paa Mure og Tage, saa og følte paa
alt. „Knage mig dog nogle grusomme
Brakker.''ZakNiels.Fort.106. Hvorfor spar-
kede du ikke saadan en Mær ud af Brak-
ken? Skjoldb.A.1 9. Feilb.1.48.

MDL.48.
IL brakke, v. ['brBga] -ede. vbs. -ning.« VSO.1793; fra ty. brachen, se IL Brak

og IV. brak; ,jf. IV. brage; landbr) lade
jorden ligge ubesaaet (en sommer) og
samtidig berede den ved jævnlig pløj-
ning og_harvning; lade (jorden) ligge

Landetbrak. Hvor uhyre
. . ikke vinde om .

det, braknæsed, og Øyene stode ham ud
af Hoveået.Holb.Hh.n.534. En lille brun
braknæset ilunå.JSneed.II.30. MCBruun.
PF.I.80. Den lille tykke braknæsede Kro-
Yert.Ing.VS.I.149. BøvP.II.41. -pleje, v.

[II] (landbr.) pløje brakmark. MO. næsten kun
som t;6s.; Brakpløjning. MO. LandbO.
1.368. -skifte, et. [II] (landbr.) den del

af en markjord, der efter tur ligger brak.

Esp.418. jf. 20 LandmB.1.495. -»maff, en. [V] (1. br.)

smag (som) af brakvand, (billedl.:) Tiden,
den umaalelige Sø, hvis Bølger er Aar
og har Braksmag af Mennesketaarers Salt.

Brandes.V.471. -snude, en. (dannet efter

-næse; dagl.) i) d. s. s. -næse. Sick.HÆ.71.
2) person m. braknæse, vi er da skikkelige
Kartoffelnæser og Braksnuder allesammen.
KLars.GV.38. -svale, en. (efter ty. hrach-
schwalbe; jf. Brokfugl) \ fugl af hrok-

meget vilde
. hver af (bønderne)

brakkede blot en Tønde Land aarlig. OZm/s. 30 A*5'^^**^s familie, Glareola praiincola L
NyOec.I.172. Begtr.Siæll.II.452. Den er-

farne Landmand brakker af og til.Kierk.

1.267. LandmB.I.196. Den første, der
brakkede i Vejby Sogn — i Tyverne eller

Trediverne — var Hans Olsen i Ørby.
AarbFrborg.1918.69.

t Brakker, pi. (ænyd. d. s., sv. f bra-
ckor, oeng. braccas, stdeform til Brog)
(skind)bukser. *(vinterens sne) giorde

Kjærbøll.437. BøvP.1.510.
Brakteat, en. [brBgte'a'd] flt. -er. (afl.

af lat. bractea, metalblik, jf. Bradse; ar-

kæol.) rundt metalstykke, som Icun er

præget paa den ene side; dels om middel-
alderlige hulmønter af tyndt metalblik (oftest

sølv) (SaUIII.818), dels (og især) om runde
hængesmykker fra oldtiden (de nordiske
guldbrakteater). Om Brakteaterne.Cftr

Brackern' om hans (o: bondens) Laar |
Til 40 Bamus. (Skand Museum.l803.1.117). Wors.

stif-glasseerte Fiéie.Sort.PSkan.l. *Saa tra

sker han (o: den norske bonde) til Skovs i

sine stive Brakker.t7Frm.59. Brakker
(bruges) i gemeen Tale ikkun foragte-
ligen om et Par slette og usle Skindbuxer.
Han havde et Par gamle Brakker paa.
VSO.

^ ^

I. brakket, adj. ['brBoaf] (sj.) d. s. s.

V. brak. at æde raat Kiød eUer at

drikke brakket Yanå.IIolb.MTkr.520. sa.

Skiemt.)(8^.

II. brakket, adj. [^hreq^t] (ænyd. d.s.; nu
l.br.) d.s. 8. VI, brak. en Liste af alle Kiøben-
havns Borgere og Haandverks-Mænd, som
have brakkede Næser. Holb.Ep.II.303. sa.

MTkr.324. *VLldt fnyse de (o: vendernes)
brakkede Næser smaa.Ing.VSt.31.
Brak-land, et. [II] (landbr.; sj.) d.s. s.

-
jord._vAph.(l 764). _VSO. graagrønt vis

D0.45. Holst.III.69. SophMull.V0.601.
Brak-vand, et. [V] (efter nt. brack-

water) Moth.B412. Øster-Søens Vand (er)

saa got som sødt, eUer dog som Brak-Vand
at regne.EPont.Atlas.1.498. Kierk.XIII.
401. LandmB.11.101.

||
(overf.) *lad vort

Sprog
I
Beholde Havets friske, bittre Kraft,

I
Ei vorde Brakvand ved at blandes sødt

j

Med Elbens og med Rhinens ferske Flo-

50 der.Oehl.DM.63. -vækst, en. [II] (landbr.;

sj.) d. s. s. -afgrøde. MO. MøllH.1.264.
Bral, et. [brBl'] uden flt. (ænyd. d.s.;

afl. af bralle; nu 1. br.) 1) ordskvalder;
praleri. *Ei drog mig al hans Brask og
Brald

|
Fra min udødelige Skiald.EaM.

Synt.302. *Kjøbenhavn, sagde han (o:

Karl Gustav) med Bral, |
Sletter jeg ud af

Stæders Tal.Grundtv.PS.VI.4n. *Brall giør

ei hold.sa.Saxo.I.124. de gjorde stort Brall

sent BrsLkla.nå.Rist.ER.32. -mark, en. 60 og raabde.sa.JDF.7.i45. 2) brammende ell

[II] (landbr.) MO. Inde paa Brakmarken
gik Harven.BoMd.JBr.99. *0 Brakmarken —
rød, violet er dens BvLnå\Roffmann.R.77.
-næse, en. (fra nt. bracknåse, muligvis
af bracke, sporhund, jf. dog I. Brak; se

VI. brak; jf. -snude) d. s. s. brak næse.

flot optræden. *Den kullede Greve drog
ind med Bral |

I Randers By.Grundtv.P8.
VI.236. alle Visiter (var) klarede med
al muUg Bra\.CBernh.NF.XIII.341. om
reklame: den uhyre Svindel, Humbug og
Bral, som trives (i Amerika).IBondesen.



1087 bralle JBram- 1088

Jorden rundt.(1891).447. \\ (overf.) *Hvad
hjalp det, om med Brask og Brall

|
os

Guldets Glans tilsmilte.Bic;i.lf.585. bral-
le ell bralre, v. [ibrBl(r)a] -ede. vbs.,

jf. Bralleri. {ænyd. (vbs.) brallen; lydefter-

lignende ord, jf. holl. brallen, hrøle, larme,

prale, prunke, ty. dial. brallen, eng. brawl,

jf. bjaldre og sv. og bornh. balira; dagl.)

I) tale højrøstet; lade munden løbe;

sladre løs. Hånd braller som en gammel
kæT]mg.Moth.B332. Vil man have store

Ord og brallende Tale, da skal man søge
dem hos Tydsken.CBemh.V.38. (pran-
gerne) er faamælte eller bralrende, vel-

klædte eller fuldkomne SioYere.CEw.F.
206. MDL. Thorsen.126.

||
(m. obj.; nu

1. br. undt. i forb. m. ud, se ndf.). Hvad er

det, han staaer og braller.ySO. (om høj-

røstet sang:) Men (o: visen) staaer jo Land-
karlene og braller her udenfor fra Mor-
gen til Aften.OvershI.199. \\ bralle ell.

bralre op, tale højrøstet; skraale op; bruge

store ord. (han gik) tæt ind under den
danske Leir, og brallede op endnu høiere
i Dag end i Gnax.Grundtv.Saxo.I.160. *han
gennemskued tydeligt |

hver Svaghed —
uden op dermed at hTald.e.Drachm.DJ.11.
372. vigtige Seminarister, som sad og
brallede op.CMøll.PF.190. han kunde finde

paa at bralre op og gjøre sig vigtig.Jafc

Knu.GP.93. Feilb. (jf. bet. 2:) (han) bral-

rede op med en stærk, sund Latter.Fr
Poulsen.R.179. (urkokke) fløj op med en
Bralren, saa man for sammen åeTveå.Berl
Tid.y5l919.Aft.6.sp.5. (overf.:) *knapt et

ungt Par taler sammen, førend
|
Avisen

bralrer op alt hvad den 'ksm.Drachm.DJ.
11.256.

II t bralle paa (en). 1. rette en
højrøstet henvendelse til (en). Saa snart

han kom ind i Stuen, brallede han strax

paa Verten og alle Giæsterne-FiSO. 2.

(jf. bet. 2) om skydning: give fyr. Da vi

kom Fienden nær, brallede vi strax paa
dem.smst || bralle ud, bringe ud ved at

anakke højt derom; sladre af skole med. Pram.
11.450. Du gaaer og braller ud i hele
Byen det Forhold, hvori du staaer til mig.
Eeib.Poet.VI.91. bral ud i Byen Alt, hvad
Du veed om mig og Csiv\.CBernh.IX.112.
nu især i forb.: bralle ell. bralre ud
med, plapre ud med. Hrz.XVI.358. til-

sidst braller maaskee en utaalmodig For-
standighed ud med Sproget.Kierk.XII.430.
de skulde ikke braldre ud med den dumme
Historie undervejs.Drocftm.PF.57. Bist.S.

83. 2) (1. br.) om støjende, voldsom optræden

:

larme; buldre. I det samme kom Ordon-
nansofficeren . . bralrende ind ad Døren,
med Dolken flyvende efter sig.AKohl.MP.
11.50.

II
saa blev Døren bralret op. Pre-

mierløjtnant S. ravede inå.smst.214. Bral-
leri, et. (nu 1. br.) vbs. til bralle. VSO.

I. Bram, en. [br^m'] uden best. f. og flt.

{glda. d. s. (Éimkr.) ; se bramme) \) praleri;
dels om pralende udtryk: *Han har ingen
Sejre vundet,

| SombesyngeskanmedBram.

Grundtv.PS.Y.327, *(kejseren lod)paaMuTen
en gylden Indskrift sætte . .

|
Som skulde

berette med forfængelig Bram,
|
at Hæ-

deren for Templet kun tilhørte hsnn.Kaa-
lund.80. t m. præp. af (jf. brammej; en
Presselov, som omsider retfærdiggiør den
ugrundede Bram af den danske Presse-
iv\heå.Bahb.E.V.197. dels (nu især; jf.
bramme 3j om overmodig ell. pralende

10 adfærd, der tilsigter at henlede opmærk-
somheden paa sig; pralende stillen til

skue af noget (sj. i takspr., nu mest i forb.

m. Brask (s. d.) ell. m. nægtelse: uden bram
olgn.; jf. bramfrij. *Aflægger Horerie og
Skam,

I

Ja, Gjerrighed og Verdens Bram.
Kingo.328. *Hid da du stolte Nar, med ald
din Bram og Br2isken.Helt.Poet.226. *Ikke
for med Lærdoms Bram at prale,

|
Øste

hun af Sandheds KUdevæld.Ui&enJ.i^?.
20 Sandsen for . . den Selvbeherskelse, som
med mindre Bram virker i det fredelige
Samfund.Ørsi. yjj.49. (han lod) med stor

Bram . . den stolte Hingst . . gjøre Krum-
sprmg.Ing.EM.III.127. *den, hvis Dag vi

kom at feire,
|
Er uden Bram og ydre

'Pragt.Aarestr.62. han (indbød) en halv
Snes Venner til en Tur ud i Skoven.
Det skulde ske med al mulig Bram.Da-
vids.KK.447. Faldt Talen paa . . „lærde

30 Sager", udfoldede han uden Bram en stor

. . Yiåen.Schand.0.II.113. *Mens der vir-

kes i det Stille,
|
uden Glam og uden

Bram.Drachm.VS.199. *Filosofer, Rænke-
smede,

I
vaase højt med Bram og Pral.

Sødb.GD.dO. (sj.) overf., om dyr eU. ting:

(et land begavet med) afvexlende Natur-
scener, men alle uden Bram og store Op-
hæye\ser.Blich.IV.168. (vildænderne) kaster
sig med Plask og Bram i en Vandpyt

40 eller staar op med Rap og Skræp, idet

. . Skuddet ia\åer.Bogan.I.49. 2) (nu 1. br.)

udfoldelse af pragt; prunk; pomp.
Jambri børn giorde et stort bryllup, og
førde bruden fra Nadabath . . med stor

bram (1871: et stort Følge).lMakk.9.37
(Chr.VI). Agrippa og Berenice kom med
stor Bram (1907: Pragt^ og gik ind paa
Raadhuset.^i? (r.-25.^5. I Husene vare hver-
ken Balsale, eller Assemblesale . . eller

50 noget til Bram og tU Overfloå.Bahb.LB.
1.519. derfor blev (festen) fejret med me-
gen Bram og G\æåe.Blich.l.414. 3) \
hvad der tjener til pryd; pynt; stads. *I

Trevler river hun sin sidste Bram (o: et

skærf).Oehl.Digtn.L38.
II. \ Bram, en. [br^m'] (jf. ty. brame

(ty. dial. ogs. bramj; se Bræmme; paavirket

Ifaf L Bram(?)) bræmme. De hvide Blom
ster langs Balustraden lyste i den hæl-

60 dende Dag . . som en Bram af hvid Ild.

Bang.8F.59.
Bram- [IbrBm-] {fra Ml. bram(-);

niaaske besl. m. I. Bram; se Bramsejl) ^
i ssgr., der betegner noget som hørende til

bramsejlet ell. bramstangen; af disse ssgr.

(se SaUIII.820) medtages kun de vigtigste.
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Braman, en. se Bramin.
to Bramarbas, en. [brB'mBrbas, 1. br.

'bra'mBribas, 'bre-, jf. PalM.1.52] flt. -ser.« VSO. 1793; fra ty. bramarbas, opr.vil-

kaarlig (i tilslutning til da. bramme ?) dan-
net navn paa en person i en anonym satire

fra beg. af 18. aarh., dernæst brugt som ti-

tel paa den ty. oversættelse af Jacob von
Tyboe; se Arlaud.327. 8al.UII.830) stor-

den øverste af de fire indiske hovedkaster;
indisk (offer)præst. vAph.(1764). Meyer.
Braminer-nyl, et. (dagl.; l.br.) om vilde

skrig; „indianerhyl". *(han) render mod
en Lygtepæl.

|
Straks genlyder hele Ga-

den
I
af et sandt BTanimeThyl.Hjortø.{Berl

Tid.Kv.''^lzl919.2.sp.4).

Bram-jolle, en. J^ 1) tov, hvori bram-
stangen hejses ell. tages ned. Funch.MarO.

praler; især: stortalende soldat. Oehl. lo 11.19. Scheller.MarO. 2) tov til at bringe

Er.IV.30. disse vildtydske Bramarbasser
af Friskarelømler.Jw^.ÆiT. FJJJ.i80. *han
(var) hadet af Enhver,

|
Af hver en Bra-

marbas og hver en Skrælling.PaL¥.I.55.
inden kort Tid havde hun i den Grad
tæmmet og kuet den gamle Bramarbas
(„bulderbasse"), at han 3:ke havde anden
Vilje end henåes.Bøgh.JT.161. O Bra-
marbaisade, en. [brBmBrba'saåa] flt. -r.

(afl. af Bramarbas m. fr. endelse -ade; sj.) 20

skryderi; praleri. Man lo ad hans Be-
synderligheder, hans Overdrivelser, hans
theatralske Væsen, hans Bramarbassader.
Drachm.YT.325. GJ bramarbasere, v.

[brBmBrba'se'ra] -ede. v&s. J/*. Bramarbasade.
{fra ty. bramarbasieren) optræde som en
bramarbas; skryde. Trods al hans Bra-
marbaseren er der no^et hyggeligt ved
(ham).Pont.LP.IY.80. især i præs. part

bramraaen i skraastilling. Scheller.MarO.
I. bramme, v. ['br^ma] -ede. vbs. jf.

I. Bram. (ænyd. d. s., sv. og no. dial. brama;
grundbet. : give stærk lyd, skrige, larme (besl.

m. brumme, I. Bremse^, jf. jy. bramme,
blæse stærkt (op), samt sv. dial. og isl. bramla,
larme; jf. braske)

1) (nu kun dial.) snakke (højt); bralre
(op). MBL.49. GldgsSkæmt.ni og 38.39.

2) (nu kun dial., Esp.35) prale; gøre
sig til (af noget); især m. præp. af. *Vil
jeg af Daaben bramme

|
Og af min Jesu

Død,
I
O, hvor maa jeg mig skamme.

Kingo.289. Rolb.Metam.48. FrHorn.PM.
145. endeel, som bramme af Fornuften
(mods. religionen), og dog have aldeles

higen.Suhm.V.10. (han) gm og brammede
af sin llelte-GieTiung.Grundtv.Saxo.1.50.
Helmer Blaa havde . . fulgt den bram-

brugt som adj. : bramarbaserende Udgy- 30 mende Rostokker og hans Skibsfolk til

delser, der minde om Jacob von Tybo
Heib.Poet.IX.55. VVed.B.126. Qadeordb.*
Bram-bardun, en. ^ forstøtningstov

fra toppen af bramstangen ned til røsterne.

Funch.MarO.II.19. Scfællet-.MarO. -bras,
en. J, tov, hvormed bramraaen drejes i hori-

sontal retning. VSO. Sal.UII.826. -bær,
et. se Brombær, -dng^, en. {jf. ty. bram-
tuch, egl.: sejldug til bramsejl? nu 1. &r.)

deres lierheTg.Ing.EE.II.102.

3) (jf. u. I. Bram 1; især W) bramme
med noget, fremtræde m. noget paa en
iøjnefaldende ell. udfordrende maade; stille

pralende til skue. Skulde du være Konge,
fordi du brammer med CeåeT?Jer.22.15.
Du med din Ungdom veed at bramme og
at \)rsLske.Helt.(MO.). *Pericles, Tullius

med Tale-Konst maa bramme; |
Men Ska-

ravndug. en rød, lappet ^kjorte og et Par 40 den (o: fuglen) giorde dem dog lettelig

til Skamjne.Holb.Metam.l5.Bramdugs BnxeT.Etlar.SB.47. smst.203. CP

-fri, adj. [I] som er uden pral; som ikke

stiller sig selv ell. sine evner til skue. Disse
bramfrie Erobringer, som gjøres i Menne-
skeslægtens Tjeneste, ved atudsaae Kund-
skaber.jØrslJI.iiO. (hvor) fordringsløs og
bramfri stod han ikke i al sin Berømtheds
Gl3indslHNClaus.Tale.(1851).15. Hrz.XIII.
208. Det daglige Livs ydmyge og kede-

*Lad andre
Nationer bramme

|
Med mere Glands og

Pr2igi.Bagges.V.3. en Mand, der aldrig er

traadt op for at bramme med sit Navn.
IIostr.SpT.1.4. (m. overgang til bet. 4=:)

(bolersken) stræber at bramme med alle

de Yndigheder, hun har.Bahb.Tilsk.1791.
203. *Jeg fangen er; men som en Gud

|

Kan jeg med gyldne Lænker bramme.
lige Pligter . . fordre en rolig og bramfri 50 Winth.D.93. \\ GJ part. brammende brugt

SelvheheTskelse.Høff'd.E.206. en beskeden
og bramfri Yandel.Nans.FR.142. Hans
stille og bramfrie Færd . . har skaffet
ham mange YenneT.Dannebrog.^/6l907.2.
sp.3. jf.BramfTihe å.JJessen.A.35. -gaais,
en. {sa. ord som Brandgaas? jf. sv. brand-
gås om den nærstaaende knortegaas, Anas
torquatus) V Anser leucopsis Bechst. Frem.
DN.436. Sal.VIIl.213. -gods, et. ^

som adj. Grundtv.Udv.III.282. brammende
hovmodigt YæsenJ^Jessen.A.35. \\ spec. (nu
næppe br.): stille til skue paa en hyklerisk

maade. de brammede med Gudsfrygt,

og i Smug plyndrede Enker og Fader-
\øse.SBEersl.L.208. du brammer med
Dyd, og drives af Egenkiærlighed./Sander.

NEbb.85.
II
O (overf.) uden dadlende bet,

m. tings-subj. (jf. bet. 4j; have at frem-
fællesbetegnelse for takkelage hørende til bram- 60 vise (som noget udmærket). Denne Stad
stang, bramraa og bramsejl. Funch.MarO
11.19. Sal.III.507.

Bramin, en. [br^'mi-'n] (i fagspr. nu
oftere Bra(h)man [-ima-'w] Sal.UII.810. jf.
(flt.) Bragmaner.Moth.Conv.B205). flt. -er.

{af sanskr. brahmana, dyrkelse) medlem af

brammede med et Academ.ie.Suhm.II.189.
(den) udsøgte Bogsamling . . brammede
med Naturvidenskabens og Oldgrandsk-
ningens allerkostbareste Y3dTkev.Rahb.LB.
11.98. *Sneen ei kan

|
Bramme med større

Hvidhed, end hendes liaaiiå.0ehl.HK.3L

Rentrykt »/s 1920
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*hiin Stad i Nord, |
. . hvor stolte Værker

bramme |
Med et Navn, som kom fra Thor

(o: Thorvaldsen).Heib.Poet.X.212. ni. over-

gang til bet. 4: *Med tusind Farver bram-
mer Neg\iken.Rahb.PoetF.I1.5S.

4) O (abs.) bære pragt til skue; være af
et udseende, der tildrager sig opmærksom-
heden; prange, (især om farvepragt), (dy-

den) bær krone, og brammer evindelig

(1871 : skrider . . frem med SeirskronenJ.
Visd.4.2(ChrVI). Kingo.8. *De Blomster
de bramme saa favre i Yaav.Bahb.PoetF.
1.165. Iler mit Blik hen over Danmarks
Sletter . , det møder der en Rad af skiønne
Steder, som hTajnjne.Dich'm.(Rahb.LB.II.
116). Oehl.A.108. *Skiøndt ei hans Klæ-
der bramme

|
Han stammer ned fra gam-

mel Æt.sa.DM.53. hvor der før stod et

Udet Skovhus, brammer nu en Herregaard.
Blich.IV.411. *som Rosen hun brammer
i rigeste FragtHostr.ML.71.

II. bramme, v. se bræmme.
Bram-raa, en. ^ raa, hvortil bram-

sejlet gøres fast. VSO. Da Aften faldt paa,

havde vi to Reb i Merssejlene; Bramræ-
erne blev tagen tildæks.Drachm.STL.259.
NMøII.H:.67. Schelkr.MarO. -sejl, et.

{ænyd. d. s.; fra holl. bramzeil, maaske egl.:

prunksejl, jf. eng. top gallant) ^ raasejl,

der hejses oven over mærssejlet paa bram-
raaen. *nu svulmer mig din Barm

|
Mere

stolt, end etBramseU i Vinden.OeRT.-S^S.
Hrz.D.11.123. Schelkr.MarO. -8e|l8-kii-
ling, en. ^ (ringe) vindstyrke, som til-

lader et skib at føre bramsejl ved bidevinds-

sejlads. SøLex.(1808). Frem.DN.188. -ska-
de, et. (f -skød. VSO. MO.). ^ tov,

hvormed bramsejl sættes. Schelkr.MarO.
-stag^, et.. ^ tov, hvormed bramstangen
forstøttes forefter. VSO. Funch.MarO.il.19.
SaUIII.820. -stans, en, {ænyd. d. s.;

efter holl. bramsteng) J, mastens øverste

(tredje) afdeling. *jeg har trodset Havets
Raserie . .

|
Seet Lynild slaae i vores

Bramstang need.PAHeib.Sk.II.321. Schel-

kr.MarO.
Branche, en. [ibrnixJa] flt. -r. (fra fr.

branche; især^^) i) fag; afdeling; gren
(af forretningsomraade olgn.). saadanne
Midler . . som siden for altid kunde skille

os ved een eller anden Branche af Com-
Tnercen.OeconT.III.56. (geografien) er en
meget vigtig Branche af Underviisnings-
Yæsnet.Hrz.II.160. „enhver har jo sin

branche." „Ha ha ha," lo Elin; — „hvor
det klær dig at sige branche . . jeg tror

egentlig, du vilde egne dig godt til at

være handelsrejsende."If/orfø.Æ.l^. Hage.^
581. 2) (sj.) slags; sort (af varer). Fi-
skerne i Byen . . kunde (næppe) antages
at ville forbruge større Kvantiteter (af vin
og tobak), særlig ikke af den første Branche.
Drachm.STL.16.

I. Brand, en. [brBn'] flt. -e. (æda. d. s.,

oldn. brandr, eng. ty. brand ; af sa. rod som
brænde; jf. H. Brand)

1) den tilstand ell. det forhold, at noget
brænder ell. antændes; ild. l.l) (især G)j
stærkt brændende ild; blus; ofte billedl. m.
overgang til bet. 3.1. mand kand ei slukke
en brand med anåen.Moth.B359. *I Bierget
flammer der en evig Brand. Oehl.A. 110.

^

hendes Ord ere Nordpolis, ved hvis Be-
rørelse man jo ikke ved, om det er Frost
eller Brand, men ondt gjør ået.Goldschm.

10 III.249. *En Gnist kan vække en Brand,
som \nitrer.Drachm.TJD.330. i sammenlig-
ninger: (begærligheden) har alt længe flam-
met som en fortærende Brand i min (barm).
Hauch.III.157. leg vilde længes som Brand
og røden Lne.JPJac.I.179. \( (J(^9-) cm det

forhold, at et gevær er vel konstrueret og vel

vedligeholdt, saa at det dræber godt. der er
brand i bøssen 1 1 OrdbS.jf VigMøll.HJ.187.
1.2) i særlige forb. efter j)ræp. i: sætte,

20 stikke, hringe (olgn.) i brand, antænde;
komm e, b ry de('m{wceppe6r.;gaaji brand,
antændes; være i hr and olgn. Ved samme
ild gick mange andre fornemme folckis

huusze i 'brar^d.JJuel.437 . *At sætte egen
Bye i Brand

|
De ile hen.Bahb.PoetF.1.192.

*For Askens Kul i Brand at blæse.JBa^'^'es.

Ep.l09. Himmel og Jord see ud (gennem
rødt glas), som om de stode i en almindelig
Brand.0rst.III.187. Trappen til anden Etage

30 var i fuld Brand.Hauch.VIL146. *I Skjoldet
springe Løver, og Hjerter staae i Brand!
Winth.VI.201. Den Temperatur, hvorved et

Stof bryder i Brand, kaldes dets Antæn-
delsestemperatur. Sal. VI. 833. jf. : *Den
Gnist, som ulmed alt ifjor,

|
Er blusset

op til Brand.Ing.DM.36. 1.3) ødelæggende
ild; ildsvaade; ildebrand, de havde ikke
seet ham . . sidden Branden.Høysg. S. 144.
Gade-Vægterne skal . . saasnart de mærke

40 Ildsvaade . . giøre AUarm . . derhos raa-
bende Brand 1 Brandl Forordn.^yil761.VI.
§1. *De maa vel grue

|
For Verdens Lue

I
Og Jordens Brand. Grundtv. PS. VI.32 9.

*Vægter, o hør, hvor er Branden.Sa^'.^er,
11.327. *jeg om Trojas Brand fortalte dem.
PalM.II.255. *han flyttede Skilter og r a a b -

te Brand | om Natten, mens Vægterne
sov.Hostr,Int.l8. der er Brand i Mellem-
bygningen. Beboerne i Forhuset maa staa

50 op og holde sig parate til at rømme Lej-
ligheden.E'sm.JJI.^i. || CP handlingen at

sætte ild paa ell. ødelægge, tilintet-
gøre ved ild. (i udtr. som (true med) mord
og brand olgn.; jf. Mordbrand/ (om) nogen
truer een anden med Fejde, Brand.Z>i.
1—23—1. *lade sig . . til Mord og Brand
o^^gge.Holb.Mel. V.l. Ved Brand og Plyn-
dring tvang han dem til Underkastelse.
Molb.DH.II.450. *Sé, hvor onde Magter

60 løses, øve Mord og Brand og Yold.Schand.
SD.69.

II
(foræld.) om straffen at brænde en

paa et baal, se Baal. (arkæol.) om ligbræn-
ding, se Brandgrav

||
(nu 1. br.) det om-

raade ell. sted, der hærges af ild; brand-
sted, enten (byens indbyggere) boe nær eller

langt fra Branden. Forordn.(Kvartudg.)^^/

3
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1737.YI.6. de Ansbjerg Folk (kan) ikke
nær være komne forbi Branden (o : om en
hedebrand).Blich.L312. AndNx.MS.18. 1.4)

som første led i ssgr. for at betegne en kul-
sort (ligesom forkullet) farve ^se brand-
mørk, -mørke, -sort; jf. bet. 6) ell. (især i

navne paa dyr) en mørkebrun ell. rød-
brun (ligesom brændt ell. sveden) farve
(se Brandgaas, -mus; jf. Brander 3, bran-
det 1, Brandingj.

2) om ild eU. varme, der paavirker
uden ligefrem at antænde. 2.1) (især
poet.) brændende hede (især solvarme);
glød. SalmHus.41.4. *denne Brand ,.

| Som
Dagens Stierne ned fra tændte Axel sen-
deT.EColb.(Itahb.LB.I.200). Vi frygte for
Solens Brand og for Vinterens Kulde.
Mynst.Betr.1.25. *Du fjærne liUe Land,

|

som sjeldent hærges under Somrens Brand.
Drachm.SB.15. (jf bet. 3.v.) (digtets) Ud-
maling af Armenes Blødhed og Kyssenes
BTand.Brandes.VI.450. 2.2) beskadigelse
(af huden olgn.), forvoldt ved forbrænding.
Moth.B357. nu kun (især med.) i ssgr.:

Brand-blegn, -blære, -saar, -vable. 2.3)

(tilvirkmng ved) brænding (af lervarer
olgn.). De Leersorter . . give slet Tøi (o:

vare) i Branåen.OecMag.VlI.35. Gaa saa
op til Magasinforvalteren (paa porcelæns-
fabrikken) og lad ham fra den forrige
Brand udlevere fire Dusin Kontorkopper.
Bergs.GF.1.295. sm^t.l2. 2.4) (gart.) ska-
delig forandring af jordens beskaf-
fenhed (i varmebede) paa grund af for
stærk undervarme. HavebrL.^84.

3) (overf.) om legemlige ell. sjælelige
tilstande, der føles som ell. minder om
stærk varme. 3.1) CP stærk (brændende)
lidenskab (især elskov). *Giv mig dog den
Brand og Gave,

|
Dig (o: helligaanden) af

Hiertet kier at hs.ve.Érors.60. *Han giorde
alt, hvad giøres kan,

|
For at faae slukt

sit Hiertes Brand. Wess. i 7^. *Har da en
Kongedatter intet Hjerte 1

|
Kan Diademer

køle Blodets BT&nd.Hauch.IV.312. *I Kon-
6ens Hjerte (hun) \ Har tændt den vildeste
Ta.nd.Winth.EF.95. (jf bet. 5.2:) denne i

Krogene og i Løndom ulmende Forbitrelse
mod de Herskende kastede Brand ind i ham.
Schand.TF.II.315. *Altid kaster Svartalf

|

Brand i mit BTyst.Drachm.VS.23. (jf. 4.3:)

*Af Øiet gnistrer blodig Brand,
|
Sit Hyl

den ei kan tviage.Winth.IV.56. i udtr. sva-
rende til 1.2: Jeg tænkte, at saadan Philo-
sophus skulde ikke kunne sætte nogen
Fruentimmers Hierte udi BTand.Holb.Vgs.
(1731).IL5. *Mit Legem er i Brand! jeg
ingen raad kand finde

|
Imod min Vrede.

sa.Mel.II.4. en Flensborger Pige . . tændte
(mit hjerte) i BTand.Eiv.VIII.92. de talte

sig i Brand over Literatur og Politik.
Bang.S.311.

\\ elskovs brand (jf El-
skovsbrand^ olgn., (poet.) for: brændende
kærlighed olgn. *Af døbte vrimler Stad
og Land,

|
Men hvor er Troens Brand?

SalmHus.958.2. *Opvarm vort kolde Hjerte,

I
Men udsluk Lystens BTand.sm8t.59.å.

*Elskovs heede Brand med Vand man
ej kand s\nckQ.Eolb.Paars.l99. *Kierlighed,
som var saa rede

|
Til at dæmpe Vre-

dens Brand.Srors.55. *Da tændes udi
Sielen snart

| Den stærke Kierlighe-
dens Brand,

|
At man sin Fiende elske

kand.swsi.i85.
|| {Jf. ty. brand, samt Bræn-

der(t) og Blus (paa lampen); dagl., 1. 6r.)

10 rus. *har Du Dig en Brand,
| Saa knapt

Du stavre \Lan.Vise.(Gadeordb.^). jf. (vulg.):
lad os bare faa lidt Brand (o: lystighed,

sjov) i'en Frøken — vi sitter og keder os I

StormP.P.58. 3.2) (især poet; jf. dog Hals-
brand^ brændende fornemmelse (af tørst

olgn.). *Med kjølig Drik du slukker Tør-
stens BTand.FrSchmidt.D.91. Winth.III.21.
den sviende Brand af Punchens og Favn-
tagets Ens.Schand.TF.II.26. Il (abs.) bræn-

20 dende tørst. *(han) fritter om Øllet og linner
ved Korken,

|
drikker og svælger og sluk-

ker sin BTand.Aakj.BS.42.
4) (overf.) om hvad der mer ell. mindre

har en ydre lighed med noget, der bræn-
der ell. er brændt. 4.1) ^ stærkt bølge-
brud; brænding. Voldsomt Braad kaldes
Braad og Brand.Idræt8B.I.360. StBille.

GaLU.164.
\\ (overf.) Men Flod med Braad

og Brand,
|
som overskyllede vort Land.

30 Bloug.II.286. jf. : Stien . , stod i en Brand af
Sneiog.JVJens.FD.44. 4.2) om ødelæggende
forstyrrelse af samfundsordenen ved krig, re-

volution olgn. (svarende til 1.2:) de færreste
anede, at mordet i Serajevo skulde komme
til at sætte Europa i brand \ 4.3) (især
poet.) stærk (brændende, glødende) farve
ell. glans. Moth.B357. ('Aawj stirred gennem
Voldens bronzemørke Ælme mod Skyernes
Brand (o : ved solnedgang).JBJac.II.82. Lys

40 af Guld med Brand af Purpur.smsf.49. især
om øjnes glans ell. brændende udtryk i blik-

ket: *Alderen dryssed paa Issen sin Snee
i

Og matte blev Øinenes BTande.Drachm.D
M.36. hun saa paa ham med en Brand i

Blikket, der fik ham til at slaa Øjnene
ned.Bist.J.179. (jf. B.i:^ det mærkeligste
er, at (den assyriske kunst) dog ikke ude-
lukker, knap nok dæmper Branden i Ud-
trykket (hos løven).JLange.II.190. 4.4) (især

50 med. og vet.) om forsk, sygelige tilstande
i vævene hos mennesker ell. dyr; betæn-
delse olgn. (jf. 3.2^; ogs.: bortdøen af visse
væv ell. legemsdele (jf.2.2). (7/". Koldbrand,
Miltbrand). Brand paa Tungen (hos kvæget).

Oeconn.(1784).III.96. (om koldbrand:) Pa-
num.404. undertiden indtræder (ved aare-

fistel) Bylddannelse langs den betændte
Aare eller (men sjældnere) der kommer
Brand, og Dyret døT.Sal.I.41 (jf. Brand-

60 hyld). MøUH.IlI.527. der var mægtigBrand
i Saaret-J rJens.S5f.i50. 4.5) (fagl; jf Fyr;
forraadnelse af veddet paa et træ frem-
kaldt ved beskadigelse af barken. HaveD.
(1762).344. Wagn.Tekn.441. 4.6) plante-
sygdom (især hos kornsorterne), fremkaldt
ved svampe, hvis modne sporer giver den

69*
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angrebne del (især: aksene) et brændt ud-
seende. (Kalk.V.133). at Brand og Meeldug
ikke skal giøre Kornsorterne Skaåe.Schytte.

1B.II.105. St. Hans-Aften tændte Bønderne
i gamle Dage Blus paa alle Høiene, for at

afværge Brand i Sæåen.Thiele.III.66. Her-
ren skal slaae dig . . med Brand og Rust
i Kornet (Chr.VI: tørke, og brændt kornj.
5Mos.28.22. *Misvækst, Brand og Drøjer i

I
vort Koni.Drachm.DJ.II.97. SjællBond.

102. Feilb.
i|

ogs. Sf som betegnelse for selve

brandsvampen (,jf. JTusch.252.349), især i

ssgr., fx. Støv-, St|nk-, Stængelbrand.

5) genstand, som der er ell. har været
ild t, ell. som kan (bruges til at) brænde.

5.1) (uden for talem. og ordspr. næsten kun
O og dial.) træstykke, som der er ell.

har været ild i. *Hand til Caminen løb,

en mægtig Brand der tog,
| Og med den

samme paa Skibsfolcket heftig s\og.Holb.
Paars.298. Saasnart (vandet) er kogt, sluk-
ker jeg Brandene, og glemmer dem igien.

Ew.IV.230. *jeg (greb) fire røde Brande
|

Paa ATnestedetRahb.8kK.19. *Hans Kæm-
per tændte Bd, og ved dens Brande

|

Sin Nadver selv beredte sig hver Mand.
Heib.Poet.VIII.40. *Ind af Tempel-Vinduet
kastes der en Brand, nu tænder denlJSC
And.A.46. *Paa Arnen ligger den sorte
BTanå.Kaalund.VG.?l.Ildstedet,}iYOTBran-
dene ulmer og Røgen stiger op mod Loft-
Skoddet.Drachm.M.39. under (karret) laa
Kulrester og halvt forkullede Brande.Soph
Mull.V0.590. Feilb. Esp.35. || en helve-
des brand {overf., sj., egl.: en, der for-
tjener at brændes i helvede, jf. Helvedes-
brand, ty. hoUenbrand, fr. tison d'enfer)
ryggesløs person. Moth.B358. (han) har
været et ugudelig, ryggesløs Menniske,
en ræt Helvedes Brand. Mersl. Præd. 93.

Rørd.GK.108. jf: *Han agtes maa for en
af hine Satans Brande,

|
Som Jorden gier

ey, selv i Døden, Skinxil. TBruun.VII.8.
heraf, idet helvedes opfattedes som blot for-
stærkelse, brand om en skrap ell. dygtig
person (nu 1. br. i rigsspr., i jy. ogs. om
dyr og ting, Feilb. 1. 111); især: skrapt
kvindemenneske; „rivejærn" (jf. Brand-
stokj. Og DemoisellenI Det er en Brand,
hun kneiser som en Dronning og har Va-
pe\iTS.CBernh.I.117. „Det er en Brand 1"

udbrød han en Dag, da han fra sit Værelse
havde hørt hende „holde Justits."srt.iV!F.

IV.240. (han) viste altid en kraftig, djærv
og frygtløs Optræden, der imponerede.
Kort sagt, han var en Bvand.DBruun.
Dengamle Godsejer fortæller.(1895).11. jf. 3.1

:

han er en Brand efter unge Piger i hvide
K.p\QV.YilhAnd.FM.119.

||
(bibl, jf. bet. B.i)

disse to Stykker rygende Brande (om to

konger, der drog mod Jerusalem med „fny-
sende vrede"). Es.7.4.

II
en brand i næsen,

om noget, der virker yderst ubehageligt paa
en. (jf. Mau.II.86). *jeg er bleven gift
disvær,

| En Brand har faaet i Næsen.J5oZ6.
Skiemt.Glr. *Nu I Satyrici, som laste

Verdens Væsen!
|

I, som de fleeste er
en hidsig Brand i Næsen IFrlforn-Pilf. 70.
Alt Dette var som en Brand i Haralds
'Næse.Grundtv.Snorre.1.84. *Naar de (o: po-
eter) høre om aandelig Cise og Told, I

Er det fast som man stak dem en Brand
i l>Sæsen.Ing.EF.IILProl. det Ord „forlove
sig", det var ham en Brand i Næsen.
Gylb.III.250. PLaurids.S.I.15. || redde en

10 som en brand af ilden, (jf. Am.4.11;
nu 1. br.) redde en i sidste øjeblik, mange
u-lyckelige og farlige Tilfælde, hvorudaf
(gild) har ført og ræddet mig som en Brand
aniden.Ærehoe.251. Grundtv.PS.IV.358. sa
Saxo.III.324. \\ der gaar ikke røg af
en brand, uden at der er ('eZZ. har væ-
ret^ ild i den (o: rygtet indeholder som of-
test nogen sandhed). Mau.4316. Goldschm,
VI.477. jf.: der gaer gerne røg fra bran-

20 dene (o: en begivenhed kan sjælden holdes

hemmelig).Moth.B358. sml.Klevenf.BJ.l09.
6.2) GJ (nu 1. br.) brandfakkel; brand-
raket. *Byen faldt

|
For engelske Blus og

BTande.Winth.IV.20. Bich.I.173. || kaste
enbrandindi, (jf. 3.1^ virke opflammende
ell. ophidsende paa. (han foreslog) Fakultetet
at udnævne Grundtvig til Doktor i Te-
ologien, hvorved han kastede en Brand
ind i denne fjendtlige Lejr.Birkedal.0.1.89.

30 Nu var imidlertid denne Brand kastet ind
i FoThand]hxgeTne.BerlTid.''yil905. Aft. 1.

sp.3. Jf: (jeg skal) se, om jeg kan kaste
Brande ind i ham, der kan faa hans Aand
til at ilajame.Schand.TF.I.179. 5.3) (nu kun
jy., Feilb.I.lll) tanden i et lys; især: for-
kullet tande, der hindrer lyset i at brænde
klart. (Kalk. 1.264). *Mea Pingerne den
Mand da maatte Branden tage,

|
Af Lyset

i en hast.Eelt.Poet.212. En vaad Pege- og
40 Tommelfinger tjente til Lysesax, og Tanen

eller „Branden" kastedes paa GnlvetFeilb.
BL.48.

II t den brændende spids af den om
luntestokken opviklede lunte. ExercArtil.

(1804).26. 5.4) (nu kun dial.) hvad der
tjener til at brænde; brændsel; „ildebrand."

*en saadan Prakker . .
|
Der eier knap til

Øllet,
I
Ei Bid eller Bxsin.d.Winth.V.18.

Esp.419.

6) {udviklet af ssgr. som brand-mørk, -mør-
50 ke, -sort (se bet. l.i), brand-gul, -rød olgn.

samt Brandstorm
; jf. ogs. Brandtaage, -tørst

;

især dagl.) m. forstærkende bet. som før-

ste led i ssgr. (ofte, især i adj., udtalt m.
hovedtryk paa begge led), dels i adj., se

brand-kedelig, -sikker 2, -tyk, dels i subst.,

se Brand-idiot, -kæfert, -rus.

II. Brand, en. [brsn'] flt. -e. (glda. d. s.;

oldn. brandr, eng. ty. brand (herfra ital.

brando, oldfr. brand, sværd); muligvis sa.

60 ord som I. Brand (jf. dettes bet. 5); foræld,

ell. (i bet. l.i^ dial; især poet. (folkevise-

sprog)) I) stok; stolpe, t.l) udskaaren
stang paa husgavlen. (se Arkiv.IX.86ff.
SaVIII.824). JOlr.BorgerligeHjem.(l 903).
4. Esp.35. Feilb.IV.60. jf: *Han satte sig

paa Jomfruens Burebrand.X)^C/^,wr.05.
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1.2) stolpe i forstavn af et skib; skibs-

snabel. *med høje Master
| Og med for-

gyldte Brande
|
Et herligt Fartøi kaster

|

Til Siden vore Yaiiåe.Hrz.XIII.307. Danm
BigHist.I.321. 2) {maaske af I. Brand 5.1,

p. gr. af sværdets blinken) sværdklinge;
sværd; i (folkevise)udtr. den brune brand
(jf DFUJndlU). *Brune Brand, vilt du
njælpe mig.DFtl.nr.16.17. *Drag du kun
din brune Brand

|
Og hug foruden al Fals.

Becke.ND.193.
III. Brand, subst. [brsn'] (fra russ. bran)

Y en slags russisk hampelærred. Vare
L.me.
Brand-, i ssgr. [ibr^n-] af I. Brand (se

dog II. -stange, især i bet. 1.3. f -aare,
en. [1.4.4] {efter ty. brandader, aare, hvor-

paa aareladning foretoges ved (kold)brand)

den store pulsaare, som gaar ned gennem
laaret. Moth.B359. „i dagUg Tale". VSO.
-aks. et. [1.4.6] (fagl.) aks, som er angre-

bet af brand. (Kalk.V.133). Foersom.Ham-
let.138. MøllH.1.267. -alarm, en. ftt. (i

bet. 2) -er. 1) alarmering i tilfælde af ilde-

brand. Bagges.1.87. BrandpolitilovVzlSdl.

§32. 2) apparat til hidkaldelse af brandvæ-
senet. BerlTid.^^/iil906.M.2.sp.2. Ildløs (kan)
anmeldes ved de offentlige Brandalarmer.
Krak.1917.98. -alarmerings, en. d. s. s.

-alarm 1. Brandlov''^Izl873.§lf jf Brand-
allarmeringsapparater. Krak. 1917.

1545. -anstalt, en. (nu næppe br.) især

i flt, om (offentlige) institutioner til brand-
slukning; brandvæsen. Jo flere Ildebrande,
der opkomme, jo større Lejlighed er der
for Brand-Anstalterne at vise, hvor admi-
rable de ere indrettede. PAB^ei6.Z7/S.550.
Oehl.SH.42. \\ brandredskab. Bredahl.V.38.
-assurance, en. d. s. s. -forsikring. Baden.
JurO.L71. Hage.^861. -bar, adj. [I.l] (nu
1. br.) d. s. 8. brændbar, inde paa Holmen ra-

sede Luerne i de brandbare Sager.CBerw^.
VII.244. Legeb.II.2. -billede, et. [I.l.i]

billede, der tegnes m. en glødende tændstik

paa papir, der i forvejen er paategnet m.
opløsning af salpeter og vand. Legeb.ll.27.

-blegn, en. [1.2.2] Saaby'', -blære, en.

[1.2.2] MO. Panum.219. -bog, en. (emb.)
bog, der føres af en brandfoged om brand-
syns afholdelse. Brandpolitilov^/sl861.§44.
LandbO.1.374. -bombe, en. ^ særlig kon-
strueret bombe (fyldt m. brændbare stoffer),

der tidligere brugtes til at fremkalde brand.
Harboe.MarO.54. Sal.III.529. -brev, et.

t) t jii befaling om at brænde i fjendernes
land, naar brandskat ikke betales. Moth.B
359. VSO. 2) t brev, der mentes at kunne
skærme mod ell. standse ildebrand. EPont.
Everriculum.(1736).96. 3) (foræld.) d. s. s.

-stødbrev. vAph.(1764). AnordnPhl792.
§19. FrGrundtv.LK.285. flere af de brand-
lidte (fik) tillige „Brandbreve" eller „Tig-
gerbreve", og var saaledes bogstavelig
bragte til Bettelstaven. ArkivMus. 1. 114.

-bræk, et. [1.2.3] ^ brud paa en sabel-

klinge som følge af, at staalet har faaet for

stærk Ude. MilTehnO.34. S&B. -brole, v.

['brBn'bro'lo] kun (som ed) i udtr. brand-
brøle mig, (spøg.) eufemistisk omdannelse
(m. tilknytning til 1. Brand 6) af fanden
brøle mig olgn. (jf. -stage og brøle^. nu
har jeg brandbrøle mig aldrig hørt saa
galt

i
-bnk, en. [I.l.i] (foræld.) ildbuk.

vAph.(1759). TroelsL.^n.221. -byld, en.

[1.4.4] 1) (med.) særlig art (ondartet) byld,

10 ofte forbundet med koldbrand i det mellem-
liggende væv; carbunculus. Panum.92. Sal?
111.825.

II (overf.) Der er gaaet Hul paa
Evropas store Brandbyld (o : der er udbrudt
en europæisk krig).Drachm.F.II.296. 2) (vet.)

saarinfektion (hos hesten ell. kvæget) med
bortdøen af huden og vævene (koldbrand).
LandbO.1.369. Sal.UII.825. -bæger, en.

[1.1.4] Sf slægt af astersgruppen med sort-

plettede spidser paa det ydre kurvdække, Se-

20 necio. Bostr.Flora.1.384. || alm. brandbæger,
stolt Hendrik, Senecio vulgaris L. JTusch.
340. Lange. Flora. 345. Andres. Klitf. 184.
-bælte, et. (forst.) ubevokset strimmel jord
uden om ell. igennem naaletræskove og plan-
tager til værn mod ell. begrænsning af skov-

brand. LandbO.L370. Sal.UII.526. -chef,
en. leder af et brandvæsen; spec. (fra 1909):
øverste leder af brandvæsenet i Kbh. (jf.
-direktør 1, -inspektør 1, -kaptajn, -majorj.

30 Krak.1910.86. -dam, en. dam (gadekær),
der vedligeholdes til brug ved ildebrand. Berl
Tid.^Vsl867.Till.l.sp.2. MinSkr.Nr. 248^^10
1900. -dlrektor, en. 1) f d. s. s. -major.
Forordn.^ia749.§46. LovL.L713. 2) opr. en

af kongen udnævnt embedsmand, der funge-
rede som brandpoliti paa landet og som re-

præsentant for statsbrandforsikringen; siden

1870 : person, der modtager brandforsikringer,

foranstalter brandtaksationer og vurderinger

40 af brandskade, samt fører tilsyn med forsik-

rede bygninger. Forordn.^^hl800.§l. SaV
111.826. -dræg, et. (foræld.) .^ dræg,
hvormed en brander (1) hagede sig fast i et

fjendtligt skib; raahage. VSO. Funch.MarO.
11.20. jf SaUVI.453. -dng, en. [1.1.4 ell

4.6] 2( navn paa forsk, svampe, der danner
sorte pletter paa planterne, (jf. VSO.). Bostr

.

Flora.II.160. Branddug . . optræder paa
Sæden i vaadt Høstvejr og farver Aks eller

50 Straa S0Tte.LandmB.1.588. smst.600. -dor,
en. dør af brandfrit materiale til at forhin-
dre en brands udbredelse. SaUIII.826. I| ogs.

om reserveudgang for ildebrandstilfælde.

LandbO.IV.212.
brande, v. ['brnna] -ede. (ænyd. d. s.;

afl. afl. Brand 5.3; nu kunjy.) fjerne den
forkullede tande i et lys; pudse (lyset).

Jo meer du Lyset brander, jo bedre det
sig teeT.AlbThura.(MO.). VSO. Han trak

60 Lysestagen hen til sig (og) brandede Ta-
nen med Fingrene. Skjoldb.KH.73. Hun
brandede (lysenes) Flamme og bragte dem
tU at lyse 'h.ø\t.Aakj.(Klare Druer. 47). ||

brande et lys ud, slukke et lys ved at

klemme tanden ml. fingrene ell. ved uagtsom-
hed under pudsningen. Moth.B363. (han)
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kom ind med Lygten, som han brandede
ud med to Fingre efter at ha' vædet dem
i Munden.Aahj.FJ.53. Feilb.

BraiidenD©rger,en.['br«n(a)n|b(nr(')-
qar] flt -e. {egl.: indbygger i Brandenburg;
brugen som plantenavn skyldes, at planten

først skal være bleven kendt i Danmark efter

de brandenb. troppers ophold i landet under
krigen 1658-59) % gul okseøje, Chrysan-
themum segetum L. (jf. Aagerurt^. JTusch.
59. VSO. Thiele.I.10é. MentzO.Bill.10.
Branden-borre, en. ['brBn(9)n-] (dan-

net som en slags modsætn. til Oldenborre
ved ordspil m. folkenavnene Brandenborger
og Oldenborger; jy.) St. Hans-oldenborre,
Éhizotrogus solstitialis. LandmB.I.606.
Brander, en. ['brBnarl flt. -e. (ænyd.

d. s. (i bet. i); fra holl. brander) 1) (foræU.)
(mindre) skib fyldt m. brændbare sa-
ger, der sendtes mod fjendtlige skibe olgn.

for at antænde dem. de Hamborgere . . gick
med en Flode af 22 Skibe og 7 Brandere
udi Søen.Holb.Intr.I.6?8. Mall.SgE.314.
Grundtv.Saxo.III.433. det lykkedes (Søren
Kierkegaard) at befæste sin uanselige
„Smule Filosofi" som en Brander til det
klodsede Linieskib . . „Den spekulative
Dogmatik".JSrandes.JJ.558. 2) overf. 2.1) om
hvad der virker ødelæggende. I er nok og-
saa et Par af disse lugtende Brandere;
som sætter Ild paa en brav Mands ærlige
Navn.rode.S.,85. den sorte Brander (o: re-

volutionen), der kaster Raketter i Kirkens
skinhellige l[Sich.t.Brandes.YI.641. 2.2) (<
MO.; jf.ogs. Borger 4) ordvittighed, der
„tænder" latteren; ordspil beroende paa lig-

hed ml. hinanden uvedkommende ord; „kæl-
dermand", de Vittige sagde Brandere,JffC
And.YII.37(aarl859). Davids.KK.429. der
venter mig en gemytlig Passiar, et Lystfyr-
værkeri af Brandere, Ordspil og Vittig-
hedLer.Bergs.PP.376. talrige gode og daar-
lige Brandere . . om Ungdom og Vin.
Brandes.II.169. Man rev Brandere, fortalte
Anekdoter . . smaadriUede hinanden med
røget Gemji^ghed.Schand.TF.n.206. de
rev Brandere af sig efter en større Maale-
stokJVJens.D.41. 3) (jf I. Brand l.i). 3.1)

t rødhaaret person. Moth.B363. 3.2) \. navn
paa en mørkebrun ell. rødbrun due (jf. u.
brandet i;. 4) (jf. I. Brand 5) f ikke helt

gennemkullet træ i en kulmile. Fleischer.S.
516.

Brand-erstatnins, en. erstatning for
brandskade. Goldschm.VlI.63. Lassen. SO.
416.

Brandert, en. [ibrBn'ar(f| (sideform til

Brander; jf. I. Brand 3.i slutn. og Bræn-
dert; vulg) rus. StormP.P.52. VillHans.
NT.12.
Brandesianer, en. [brBndasiia-'nar,

brBnda'Ja-'nar] flt. -e. tilhænger af kriti-
keren G. Brandes og de af ham forfæg-
tede synsmaader. for en ung Brandesi-
aner af Aargangen 84 . . var det et svært
og sært Øjeblik, da Skridtet blev gjort

ind i den dunkle Skriitestol.Jørg.Liv.IV.79.
Brandesianisme, en. [brBndasia'nis-
ma] den brandesianske aandsretning ell. be-

vægelse, et Sæt af politiske, sociale, reli-

giøse, videnskabelige og kunstneriske
Ideer, som man i Kamptiden slog sammen
under det grimme Navn „Brandesianisme"
og kaldte „europæisk" for ikke at sige
„jødisk" .VilhAnd.FM.189. EHenrichs.MF.

10 1.214. brandesiansk, adj. [brsndasi-
'a'ns^'] adj. til Brandes(ianer) og Brande-
sianisme. SBegtr.JK.211.
brandet, adj. [^hrvndt] (afl. af I. Brand)

1) (jf.I.Brand i.i) som haren (mørke)brun
ell. brunsort farve. Moth.B363. nu (uden
for dial.) vist kun om due (jf. Brander 3.2j;

FGram.OmDuerne.(1864).34. En brandet
Due med Ring om højre Ben er bort-
fløj en. SorøAmtstid.^^1x71911.4. sp.7. Sal? VI.

20 492. jf Feilb.IV.60. W (sdjy.) om lugt: sve-
den. Feilb.IV.60. 2)(tilI.Brand Le; landbr.)
som er angrebet af brand. At benytte
brandet Hvede som Kvægfoder . . er utU-
ra.SLde]igt.MøllH.I.269. Eertel.A.410. 3) (no.,

opr. vist til II. Brand 1, jf. oldn. stafaår,
stribet, af stafr, stav) stribet; flammet.
Huldrens (hjorder) vare aUe kullede o:

uden Horn, og af Farve brandede o: graa-
i\ammede.Stockf.(Rahb.LB.Ll 72). Thele-

30 markskvæget er kendeligt ved sin ejen-
dommelige og tiltalende brogede (saakaldte
„brandede") eller tigrede Lød.LandmB.II.
238.
Brand-fakkel, en. (jf. I. Brand 5.2j

fakkel til fremkaldelse af ildebrand, det
Brev for at tikaade Skilsmisse . . der som
en Brandfakkel faldt ned i den kirkelige
Le}r.Brandes.IV. 104. Gjel.M.508. \\ især
overf.: O hvad der virker fængende ell. op-

40 flammende. TroelsL.XI.150. PLaurids.S.1.8.
(Soph. Bugge) kastede sin store brandfak-
kel ind i nordisk sagnforskning.-<4OZr.fD
St.1907.183). -fare, en. VortHj.IIl2.79.

II (overf.) Tops.II.130. -farlig, adj. som
let kan volde ildebrand, brandfarlige Gjen-
st2Lnde.Brandlovf.Kbh.^^kl868.§27.SaVIII.
834. jf. (sj.): (forsikringsselskabet) Overtager
ingen særlig brandfarlig Risiko, ^rafc.

1917.1547.
II

(spøg.) overf. Hendes gni-
50 strende sorte Øjne siges at være overor-

dentlig brandfarlige. PCVHansen. Den hel-

lige Lidenskab.(1919).l5. -farlighed, en.
TroelsL.II.86. Goos.I.590. -fast, adj". [1.2.3]

(sj.) d. s. s. -stærk. VVed.BB.160. -feber,
en. [1.3.2] (vet.) febersygdom hos hesten. Lov
Nr.l05^*U1893.§10A. LandmB.II.359. -fo-
ged, en. bestillingsmand paa landet, som
fører tilsyn m. brandlovens overholdelse og
har kommandoen ved ildebrand. Forordn.^^li

fa 1792.§16. Brandpolitilovy8l861.§40. Pont.
DR.V.193. -tolk, pi. ell. f et. (nu 1. br.;

jf. -mand^ mandskab, der udfører slukning

af ildebrand, brandfolket . . udgiør fast

ligesaa mange, som alle 12. compagnier
(af borgermmtsen).Holb.DNB.530. Sørge-
ligt er det jo, naar Brandfolket siger: her
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har Ilden seiretKierk.VlIL416. \\ Brand-
folkene bør have farvede Briller paa Næ-
sen.PAMeib.US.566. Bredahl.III.54. Esm.
III.21. -forher, et. forhør til oplysning

af en ildebrands opkomst. Ing. EF.V. 57.

Wied.S.338. -forsikre, v. {dannet i nyere
tid af -forsikring) sætte en Lynafleder i

sin Have og brandforsikre sit Y{}xs.CEio.F.

183. især i perf. part. i forb. som have (sit

hus osv.) brandforsikret, være brandfor-
sikret: Pol.yia913.10.sp.4. -fertsikring:,
en. 1) forsikring mod brandskade (jf. -assu-
rance;. Anordn.'VilTOS. TroelsL.II.89. \\

ssgr. Bandforsikrings-anstalt, -police, -sel-

skab, -væsen mfl. 2) institution, der yder
forsikring mod brandskade; brandforsikrings-
selskab. Kongen (har) fundet for got, at

oprette en egen almindelig Brandfor-
sikkring for Landet i Danmark.^nordfn.
'"'hlTOS. Hrz.Vin.281. Fabriksbygningen
er forsikret i Landbygningernes Uminde-
lige Brandforsikring. Pol.^ylo 1907. 6. sp. 1.

-firi, adj. 1) som kan modstaa ildebrand, ell.

som ikke kan brænde, den største Deel af

Huusene ere . . bygde af Steen med muu-
rede Brandfrie Kie\åere.Holb.Berg.36. PA
Heib.US.9. et brandfrit Jernskab i Muren.
Ing.EF.V.134. PoUytl908.4.sp.3.

|J

brand-
fri stoffer, stoffer (især til bygningskonstruk-
tion), der yder brandsikkerhed. Hag. II. 96.

spec: imprægnerede stoffer. VareL.^116. ogs.

om selve imprægneringsmaterialet: smst. SaU
III.837. 2) (til I.Brånd 4.6; l.br.) som ikke er

angrebet af brand, man bør benytte Saasæd
fra brandfri Mail^er.LandmB.1.589. -g^aas,
en. [1.1.4] (oldn. brandgås; j/. ogs. Bramgaas)
\ gravand, Tadorna, især om T.comuta Gm.
fSO. MO. Kjærbøll.652. Sal.VIII.213.
XVIII.843. jf Moth.B360. -gade, en.

smalt rum ml. huse, til begrænsning af ilde-

brand; især Ji om lign. rum i en lejr ell.

fæstning. MilTeknO. -gavl, en. brandfri
husgavl. Gnudtzm.Husb.78. AndNx.PE.III.
167. -godis, et. d/ og Y (egl.: gods til an-
vendelse i en brander) kasseret tovværk. Sø-
krigsA.(1752).§198. HarbocMarO. VareL.""

116. -granat, en. Jsi særlig konstrueret

granat, der tidligere brugtes til at fremkalde
brand. Harboe.MarO. den Tanke (slog)

som en Brandgranat atter ned i (hans)
Sind : at nu vilde F. ogsaa forsøge sig.t7aft;

Knu.A.173. -grav, en. (arkæol) grav
indeholdende rester fra en ligbrænding (jf.
-plet 1.2^. FrPoulsen.Dipylongravene.(1904).
83. -gul, adj. [1.1 .i] t) som har farve som
en lue; rødgul; orange. (Kalk.V.133). Bagges.
NK.191. *I brand -gule Flammer

|
Stod

Muren paa ^tB.nå.Grundtv.NM.63. *Brand-
euul som en \jøve.Winth.VI.29. Skyerne
laa i Lag som Skrueis, brandgule i de
flossede Kanter.£)mc/iw.PF.46.

|| (overf.)
om særlig kraftig ed (jf. I. Brand 6 samt
gloende olgn. i sa. bet): (han) svor en
brandgul Ed.Aakj.PA.59. 2) (if. I. Brand
6; farvesymbolsk om slette følelser som for-
stærkelse af gul i sa. bet. lad Dig ikke

forstyrre af (hans) brandgule Ondskab.
CBernh.NF.11.257. brandgul Misundelse.
Baud.G.478. som subst.: lidt cholerisk
Brandguult i den grønne Sentimentalitet.
Heib.Poet.I.187. \\ le, grine brandgult, (jf.

fr. rire jaune, le tvungent; 1. br.) le paa en
skadefro ell. underfundig maade. Rahb.(For
Sandhed.II.246). See hvor brandgult han
srmer.PAHeib.Sk.IVJ61. -gullig, adj.

10 (1. br.) som falder i det brandgule; svagt

brandgul. Pont.M.136. -hage, en. stang^

m. jærnhage til nedrivning af mure olgn. i

brændende bygninger. (Kalk.V.133). VSO.
Pont.DB.V.197. SjællBond.42. -hane, en.

vandhane til brug i ildebrandstilfælde. Regu-
lativ^Vel859.§8. OpfB.UV3.175. -hjælp,
en. hjælp, som ydes en brandlidt (jf. -stød^;

især: byggehjælp, der udbetales af en brand-
forsikring. Forordn.^^/il792.§ll. Lov'^^U

20 1870.S2.
II

spec. (foræld.): gave fra kirkerne
til afbrændte præstegaardes ell. kirkers gen-
ophyggelse. Moth. B360. Holb.DH.1.533.
-hjælps-penge, pi. (jur.; nu 1. br.)

brandforsikringspræmie. Forordn, ang. Amt-
stue-Oppebørseler.^hl840.§2. Lassen.S0.526.
-horn, et. horn, hvormed der især tiiligere

alarmeredes ved ildebrand. Pont.FL.206.
Holstein.T.221. -hul, et. [Ll.i] ^ hul i

spræn^projeMil til anbringelse af brandrøret

30 ell. (tidligere) tændsatsen. Funch.MarO.II.
20. Scheller.MarO. -hns, et. (nu næppe
br. i rigsspr.) sprøjtehus. Forordn.^*/il761.

I.§1. VSO. jf. Feilb.I.112.IV.60. -idiot,
en. (jf. I. Brand 6) (vulg.) forstærkende
udtr. for Idiot. Gadeordb.^.

hrandig, adj. ['brsndi] (i bet. 1 vel

af. af I. Brand l.i, i bet. 2 laant i nyere
tid fra ty. brandig) 1) f (sj.) som kan
brænde, brandig M.alm..Briinnich.M.210.

40 2) (landbr.) til I. Brand 4.4 og 6. 2.1) som
er angrebet af (kold)brand. Det bran-
dige Væv er ufølsomt og Is.olåt.LandbO.

1.369. LandmB.IL359. || om korn (jf. I.

Brand 4.6^ ; Ofte træffes over en halv Snes
pCt. brandige Havretoppe.smsf.I.590. 2.2)

som hidrører fra (kold)brand. Brand-
byld . . ytrer sig ved brandig Bortdøen .

.

af et større eller mindre Parti af Huden
og de underliggende Væv. Sal.III.511.

50 LandbO.III.577.
I. t Branding, en. {efter ty. bran-

dung) bølgebrænding. Bagges.NblD.180.
II. Branding, en. {til 1. Brand 1.4;

jf. Branting; sj.) \ brokfugl m. rødbrun ryg;

stenvender (Strepsilas interpres L.). Kjær-
bøll.455.

Brand-inspekter, en. 1) kommunal
embedsmand i købstæderne, der leder brand-
synene og har kommandoen ved ildebrand.

60 Lov'yal873.§3. SaUIII.838.
\\ fra 1870 til

1909 : chefen for Kbh.s brandvæsen (jf. -chef^.

SaUIII.840. 2) efter 1909: (under brand-
chefen og vicebrandchefen staaende) officer

i Kbh.s brandkorps. Erak.1910.86. -jsern,
et. t) til 1. Brand l.i. l.i) jærn, der har
taget skade ved for stærk ell. langvarig op-
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varmning. Wagn.Tekn.96. 1.2) ^ værktøj,

der ved kalfatring opvarmes og løbes ned
gennem noten ml. plankerne, saa at begen

smelter igen og tætner. OrdbS. 1.3) f (ved

skibsbygning) jærnbuk til anbringelse afplan-
ker, der skat benes over ild (jf. 2). Anordn,
^y111757.§2. FuncKMarO.11.20. 2) [1.5.1,

jf. dog l.i] (foræld.) indretning til at lægge
brændetpaa i kaminen; ildbuk. (Kalk.1.264).

vAph.(1759). TroelsL.II.113. Drachm.FÆ.
169.

II t jj. om tykke jærnstænger under
kedlerne i skibskabyssen. VSO. MO. -kam,
en. (fagl.) den del af en brandgavl, der ra-

ger op over taget. OpfB.^IV3.168. f -kap-
tf^n, en. 1) d. s. s. -inspektør 1. Moth.
B360. Forordn.^11.1749.§45. Tops.II.436.

2) officer ved Kbh.s brandvæsen, staaende
under brandmajoren og vicebrandmajoren.
Forordn.yiil805.§66. f -karl, en. d. s. s.

-mand. VSO. MO. -kaisise, en. 1) f
kasse til indsamling af bøder for overtræ-

delse af brandloven. ForordnPI'il737.YlI.

2) (nu 1. br. i officielt spr.) brandforsikrings-

selskab (brandforsikringskasse), især paa
landet. Nørreg.Privatr.III.305. PAHeib.US.
229. Krak.1917.1547. Feilb. -kedelig,
adj. [1.6] (dagl., 1. br.) overmaade kedelig;

bundkedelig. Trods al (La Platas) Pragt
er den saa død og brandkedelig, at alle,

der kan, flyr den.WDreyer.Jorden.(1905-
07).1.480. -kit, et. [I.I.1] (fagl) 1) brand-
fri blanding af forsk, stoffer til imprægne-
ring af træ olgn. VareL.^116. 2) (sj.) et

bindemiddel brugt ved stenhuggerarbejde,
smst. m -klemten, en. om ringning m.
brandklokken, det er ikke Højtidskimen,
det er Brandklemten. JohsPalM.Brogede
Blade.(1916).59. -klokke, en. (kirke)-

klokke, hvormed der alarmeres i ildebrands-

tilfælde. VSO. HCAnd.IlI.20. Hørup.I.
190. -kommiission, en. offentlig myn-
dighed (i købstæderne ogpaa Frederiksberg),
der har bestyrelsen af brandvæsenet og til-

synet med overholdelse af brandpolitilovgiv-

ningen. Sal?III.839.866. f -kompagni,
et. d. s. s. -korps. Moth.B361. Forordn.^U
1749.§45. -kor, et. (gldgs.) d. s. s. -korps.
Drachm.E0.384. Bang.Udv.311. -kom,
et. [1.4.6] frøskæl (især af hvede) fyldt af
modne brandsporer (jf. -posej. VSO. Møll
H.I.267.

II t om meldrøje i rug. Junge.329.
Begtr.Sjæll.I1.115. -korps, et. fast mand-
skab (i købstæder) til bekæmpelse af ildebrand.
Hrz.XVIII.103. Schand.VV.128. SaUIII.
839. -kngle, en. (foræld.) kugle m. brænd-
bare stoffer, der udskødes for at fremkalde
ildebrand. Svensken ængstede dem stedse
med Brandkugler, og stormede ofte.Mall.
SgH.125. Ørst.Br.L220. SaUIII.843. -kæ-
fer(t), en. [1.6] (vulg.) meget stærk rus.

KLars.DM.31. \ -lidende, i^arf. ad/, som
rammes af en ildsvaade. han kunde derfra
overskue den hele Ild (men ikke) komme
. . nogen af de Brandlidende til Hielp.
Eahb.LB.I.516. O -lidt, part. adj. som
har lidt ildsvaade. En brandlidt Mand.

MO.
II
næsten kun som subst. Rahb.LB.I.518.

jeg vil ogsaa gjøre Noget for de Brand-
mte.Hrz.XI.190. VortHj.IIl2.94. -lilje,
en. [I.l.l] 3( navn paa en brandgul hlje,

Lilium bulbiferum L. (jf. Ildlilie). Schand.
SB.40. Sødb.ÆD.33. Bostr.Flora.1.77. -li-

nie, en. (forst.) d. s. s. -bælte, Bogan.I.ll.
LandmB.III.220. -mtyor, en. (foræld.)

chef for et brandkorps; spec. (indtil 1870):
10 chef for Kbh.s brandvæsen. Forordn.^Vio

1746. Brandmajoren burde ogsaa altid

møde lidt før Ildebranden.irei6.Poef. 7.84.
Kierk.XIV.23L Schand.VV.278. -male,
V. (af -maleri; især som perf. part.; fagl.)

forsyne (træ olgn.) m. ornamenter v. hj. af
en glødende stift. Hjemmet.1908.724. VareL.^
116. -maleri, et. [I.I.1I (fagl; jf -male ).

Krak.1910.1129. Sal.UII.842. -mand,
en. mand, der hører til et brandkorps. Ana

20 Nx.PE.III.347.
II

(spøg. ell barnesjn:) om
en rød vandmand. Det er . . Vandmænd,
alle disse her . . Se, her er en rød imel-
lem, en Brændevable, en af dem Folk
kalder Branåmænå.Buchh.E0.134. -man-
gel, en. (emb.) mangel paa opfyldelse af
brandpolitilovens fordringer. Brandmangel
har i det forløbne Aar foranlediget 93
Ildebrande.ilfinr.i90^. B. 535. -mester,
en. 1) (foræld.) befalingsmand i et brand-

30 korps. Holb.DH.IlI.479. til hver Sprøite
(skal) være en Brand-Mester, en Straal-

Mester, og en Assistent.Forordn.^yil761.II.

§3. Sal.UII.839. 2) J, chef for orlogs-

værftets brandkorps. LovNr.215^°/9l909.§24.
Sal.UII.842. -mos, et. [I.I.1] ^ Fontina-
lis antipyretica L. (der tidligere ansaas for
at kunne modstaa ildens virkninger). VSO.
SaVIII.842. -mur, en. mur af brændte
sten, som kan modstaa ildebrand. Moth.B361.

40 (de finder) bedre deres Regning ved at

bygge heel Brandmuur (o : grundmur), end
BinåmgsvæTk.EPont.Atlas.II.16. Skorstene
(skal) være Brandmuur af en halv Steens
Tykkelse.Foro7^dn.^^/^1799.§6a. \\ nu især:

brandfri mur ml. bygninger ell. dele af en
bygning. MO. Mursvenden var entret ned
ad Tagstenene og stod nu paa Tinden af

Brandmuren mellem begge Husene.Sc/iawi
SF.76. Gnudtzm.Husb.78. -mns, en. [1.1.4

50 (zool.) rødbrun museart m. sort stribe ne<

ad ryggen, Mus agrarius. Andres.Klitf.205.

BøvP.1.245. -merk, adj. [I.5.i; jf 6] (jf
ty. brandschwarz, egl : sort som et forkullet

træstykke; dagl, især jy.) kulsort; bælgmørk.
Aakj.VF.13. det var brandmørkt (uden-

for).FrPoulsen.L.32. -morke, et. (dagl)
bælgmørke (jf. -mørk samt -stage^. Aakj.

VB.217. Egeberg.HS.103. -old, en. {som
gengivelse af oldn. briina-^ld; foræld, sj.)

60 d. s. s. Brændalder. Gi-undtv.Snorre.I.2.

-penge, pi. (I br.) aarlig afgift til brand-

forsikring. Cirk.Nr.233''ynl876. Feilb.

-pibe, en. (foræld.) pibe ell. fløjte til brand-
alarm, den uhyggelige Lyd af Brand-
piben fra GsiåeTne.Bergs.GF.II.313. -pil,
en. (foræld.) jærnpil forsynet m. brændbare
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stoffer, som udskødes for at frembringe ilde-

brand. VSO. Brandpile og gloende Kugler
foere lysende gjennem den stille , . Luft.

GylbJV.139. OpfB.^IV8.14.
\\
(overf.)*B.Yer

Tvivl om Ord, som kom fra Gud . .
|
En

Brandpil er, som skydes ud
|
Fra Sjæle-

fjendensBue.(TrMwdfø.)S'(S.IF.55.hantrængte
slet ikke til saadanne Brandpile (o: hans
hustrus elskovsblikke); hans Hjerte var jo

lld.Blich.IV.86. Rørd.0D.H7. -plade,
en. [I.I.1] tyk støbejæmsplade til beskyttelse

af bagmuren i en smedeesse. Sal.III.116.

-plet, en. 1) [I.I.3] I.1) om brandtomt, af-
brændt omraade olgn. alle hine Brand-
pletter . . som Braatebrand, Bjergværker
og Glashytter siden Aar 1600 have frem-
bragt i SkoYene.TroelsL.I.30. Leop.SE.94.

1.2) (arkæol., især i flt.) kulholdig plet under
jordoverfladen, som opr. har været grav med
rester fra ligbrænding (jf. -grav). Vedel.

ArkæoUl. SophMull.VO.åU. 2) [I.2.i] 2.1)

(gart.) "plet paa (blade af) drivhusplanter,

frembragt ved sollysets brydning i ujævnheder
i rudeglasset. Bentz.Stg.29. SaUIII.843. 2.2)

(forst.)(formen tlig afsollyset frembragt)nøgen
og muldfattig plet i skovbunden. SaUIlI.843.

3) [I.3.2] (jy.) lungeslag. Feilb. -police,
en. brandforsikringspolice. Nørreg.Privatr.
VII.30. e. br. -politi, et. den virksomhed,
der udøves til overholdelse af lovgivningens
bestemmelser m. h. t. sikring mod ildsvaade;
øgs. om de personer, der udøver denne virk-

somhed. Lov "/s 1868. §42. OpfB. ^ II. 32.

-pose, en. [1.4.6] d. s. s. -korn. OrdbS.

t -prove, en. [1.2.8] (fagl.) 1) prøve, der
foretages for at se, om sølv er rigtig finbrændt.
KSelskSkr.XI.261. 2) stykke sølv, der tages ud
af et brandstykke til prøve. VSO. f -pnnkt,
en. [I.I.1] brændpunkt. Heitm. Phvsik.21.
•raab, et. Ing.EM.II.168. der klemtes;
man hører Vægternes Piben og Brand-
T3La.h.nCAnd.X.247. Kierk.XIV.231. -ra-
ket, en. (foræld.) raket til frembringelse

af ildebrand. *(jeg) hørte Brandraketter
h.vine.Bagges.II.261. Luften var fuld af

Bomber oe BTa.nåTaketter.nauch.MfB.213.
-redskab, et. (i flt.) om de redskaber til

brug under ildsvaade (stiger og hager, til

dels ogsaa spande og lygter), som skal findes
ved faste ejendomme. Forordn.^/sl749.§42.
LandbO.I.3'74. t ent. koll.:Forordn.^*hl76L
I.§4. -ret, en. (jur., foræld.) særlig ret,

der (indtil 1873) behandlede og paadømte
sagerom overtrædelser af brandloven. Forordn.
Vsl749.VI. Lov''yal873.§35. -mile, en.

^ fordelingen af orlogsskibs besætning til

slukning af ildebrand, (at) mønstre efter

Brandrullen./Sc/ieWer.ilfarO. -ras, en. [L6]
(dannet efter -storm, jf. -kæfer(t); dagl;
1. br) stærk rus. en Brandrus af daarlig
Kogna.c.Dangaard.Kultur.(1905).246. -ryt-
ter, en. [I.5.1] (foræld.) d. s. s. -jærn 2.

Tidsskr.fKunstindustri.1885.122. -rod, adj.

{Ll.i; jf. 6] ildrød; skinnende rød; blussende
rød. hele Stuen var oplyst af et brandrødt
S]im.CBemh.NF.VL80. et Knippe brand-

Rentrykt 19/s 1920

røde TomeiterJPJac.II.400. (han) blev
brandrød af Undseelse. Budde. JF. II. 73.

(om haarfarve:) Han var mørk, som Bro-
derenvar brandrød.I>rac/iw./STZ(.7.

|| (overf.

;

jf. I. Brand 6^ som er af (ell. vidner om)
særlig yderliggaaende anskuelser; i høj grad
„rød". Uroen . . forplantede sig, og man
hørte brandrøde Raab mod Sikkerheds-
værnet. Poi.'Vii9^0. i.s^.5. han er brand-

10 rød socialist ! Larsen, -ror, et. [1.1 .1] ^
mekanisme (opr.: rør med tændsats) paa et

sprængprojektil til antændelse af ladningen.
vAph.(1764). VSO. Hvergang en Bombe
slog ned, dækkede han den til og skruede
Brandrøret &t Bergs. GF. 1.17. AKohl.MP.
III.305. -saar, et. [I.l.i ell. 2.2] saar frem-
bragt ved ild ell. ophedede genstande; ogs.

om saar efter forbrænding m. ætsende stof-

fer. Levin. AndNx.PE.III.352. SaUIII.845.
20 -saks, en. [1.5.3] (dial.) lysesaks. VSO. MDL.

49. Feilb.I.112.IV.60. -salve, en. [L2.2]

salve mod brændt skade. Moth.B361. MO.
SaUIII.845. -sats, en. [I.l.i] (især ^)
blanding af forsk, brændbare stoffer, som
ved antændelse frembringer en stærk og hed
flamme. MilConv.1.635. De i Oldtiden an-
vendte Brandsatser var kun dannet af

brændbare Stoffer, der en Gang antændte
brændte videre, naar de fik passende Luft-

30 tmøTsel.OpfB.''IV3.14. -sikker, adj. t)

d. s. s. -fri. (i) Brandgavle maa kun an-
bringes brandsikre T>øre.LandbO.IV.212.

jf. Brandsikkerhed. Mø«H. 1. 576. 2)
{under paavirkning dels af bombesikker
olgn., dels af brandgul, -rød olgn. (se I.

Brand 6j; dagl) fuldstændig sikker, at

der vilde ske noget, det var jeg brand-
sikker paa.DagNyh.'V2l913.2detTill.2.8p.4.
-sikrende, part. adj. brandsikrende ma-

40 ling, (fagl.) en særlig maling, der forringer
træs antændelighed. Sal.''III.846. -skab, et.

brandalarmeringsapparat anbragt i en skab-

lignende opstander (paa gaden). OpfB.^IVS.
174. -skade, en. skade (paa ejendele) for-

voldt af ildebrand. IIolb.I)NB.273. Lassen.

SO.525.
II

(overf.; spøg.; sj.) om forelskelse.

Gadeordb.^ -SKat, en. flt. -ter ell. f -ie

(Mall.SgII.438. Molb.DH.1.375). I) ydelse,

som en fjende paalægger en befolkning (opr.

50 m. trusel om ellers at opbrænde og plyndre
huse og gaarde). Holb.Intr.1.492. Fjenderne
streifede omkring i smaae Afdelinger .

.

for at inddrive Brandskat og Levnetsmidler.
Etlar.DV.17. \\ i videre bet. om haard (krigs)-

skat i al alm. Elevenf.BJ.151. Heib.Pro3.

X.45. 2) (sj.) brandpenge. *Her (o: i hel-

vede) er vel almindelig Værnepligt | Og no-
gen Brandskat ?Ærei&.PoeiX559. -skatte^
V. vbs. -mng. paalægge brandskat. (Kalk.V.

60 133). (Jarmer) røvede og brandskattede
. . fast alle Kiøbstæder og Landsbyer udi
Sidd\\a.nå.B:olb.DII.I.342. Wand.Mindesm.I.
281. OehLTieck.1.117. Drachm.HV.148.

\\

(overf.) paalægge unødigt haarde afgifter.

Kongen . . brandskattede Undersaatterne.
IIolb.I)H.I.444. vi (impresarier) bringer

70
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Verdensberømtheder, og man brandskatter

os som Menageriejere.Ban5'./S.69. her (o:

ved de nye telefontakster) er Tale om en
Brandskatning ud over al Maal og Maade.
PoWkl908.3.sp.2. -sskib, et. (foræld.) d. s. s.

Brander 1. (Kalk.Y.133). YSO. MilConvJ.
622. -skifer, en. [I.I.1] (fagl.) brændbar
skiferart. VareL.^117. -skiit, et. metal-

skilt, som brandmandskab (nu kun brand-

fogeden) bærer paa brystet i tjenesten (jf.

-tegn 2). Forordn.''^lil761.V.§5. Bergs.GF.
Il!296.

II
(overf.) (Luther og hans tilhængere)

bar Troens Brandskilt skjult underDragten.
TroelsL.XIII.134. -skimmel, en. p.1.4]

(landbr.) brunskimlet hest m. brunt hoved og

hals og sort manke, hale og ben. LandmB.II.
196. -skorpe, en. [I.2.2] (med.) skorpe

paa brandsaar. Panum.219. CJ -skrift,
et. [I.8.1] (til revolution olgn.) ophidsende

skrift. Bille. Italien. 1. 90. Brandes.III. 503.

-slange, en. 1) vandslange til en brand-
sprøjte7Moth.B361. MO. Dannebrog.^*liol907.
l.sp.6. 2) (foræld.) tov (m. indlagt tændtraad
og omvundet m. hørtaver blandet m. tændsats)

til forplantning af ilden fra lasten i en bran-

der. Funch.MarO.II.20. -slnffe, en. (nu
næppe br.) slæbekarre til transport af vand
ved tidebrand. Gylb.U.99. MinGirk.'^kl873.A.

-sort, adj. [I.i.4; jf. 6] (jf. -mørk;, den
nye By's brandsorte TomtJPJac.IL387.
-spand, en. 1) aflang læderspand, hvori

der (nu kun paa landet) hentes vand ved
ildebrand. Moth.B361. Oehl.A.79. Folk .

.

stod i Rækker og langede Brandspande
fra Haand til Haand . ,; det meste Vand
løb ud paa de Assisterendes Støvler og
Klæder, og kun mindre Sjatte naaede til

Brandkarrene.roiJS.IJ.436. Feilb. 2) (overf.;

spøg.) om stort, klodset fodtøj. Falsen.D.15.

Bergstedt.A.239. Feilb. -spejl, et. (ænyd.
d. s.; efter ty. brennspiegel; nu 1. br.) hul-

spejl (til frembringelse af antænding). Heitm.
Physik.31. OpfB.UL90. -sprojte, en. (f
-spøjte. Moth.B36L VSO.). V80. EaucKL
407. JakKnu.S.213. -stage, v.['brBn'sda*q9]

brugt som ed i udtr. brandstage mig, (især

spøg.) m. tilknytning til I. Brand 6, samt mu-
ligvis til et subst. brandstage (jf. fynsk brand-
stavre. Kværnd.) i bet. „brandfork" olgn.,

dannet i lighed m. brandbrøle (mig). Locher
og Ancher og Drachmann — brandstage
migl — Og Nytaarsstormen bringer Tan-
kerne hen paa Vennerne derude fra Fi-
skQx\Q\ei.BerlTid.^lil905.Aft.2.sp.5. Hjortø.

OS.99. ogs.: fanden knage og brandstage
mig olgn.

\ ||
(sj.) i præs. part. brugt som

adj. i udtr. brandstagende mørke,
som forstærkning af Brandmørke. Ude i det
brandstagende Mørke . . løb Axel bus paa
et Memieske.JVJens.SS.83. I. -stang, en.

I) [1.1.1 ell. 5.1] (især i fit.) om stænger, hvor-
paa noget anbringes over en ild. t.l) f ^
ved glødning af kanonkugler. MilTeknO. 1.2)

(jy.) ved brænding af jydepotter. Feilb. 2)

f ovnrager.vAph.(1759).(1764). II. -stang,
en. (dial.) d. s. s. II, Brand l.i. Paa Samsø

findes endnu den høje, spidse Brædegavl^
hvor Vindfløjen sjælden savnes paa en
eller flere af Brandstængerne.jLa»dwS.IIJ.
340. -station, en. Paa Brandstationerne
er altid en Del af det der kasernerede
Mandskab . . rede til Udrykning i samme
Øjeblik, som der gives Alarmsignal. 0;?/!B.*

11.33. -sted, et, f en. 1) [I.I.1] ildsted.

1.1) (foræld.) ildsted i et hus; ame(sted).YSO.
iQFeilb.BL.37. jf.MDL.49. \\ om alter: et

Brandsted (Chr.VI afvig.) er alt beredt
. . dets Baal har Ild og Yeå.Es.30.33.

\\ f
i videre bet.: beboelseshus; stuehus; lejlighed.

(Kalk.1.265). Saa og saa mange Brand-
steder ere der her i Byen.VSO. 1.2) f jf,

sted paa et skibsværft, hvor planker bøjes'

over ild. Funch.MarO.II.20. 2) sted, hvor
der er ell. (nylig) har været ildebrand (jf.

-tomt;. Branddirecteuren har efter enhver
20 Ildebrand at foretage en Undersøgelse paa

Brandstedet.i^orordrø.^V3i800.^7. *Hvad er

nu Danmark?
|
En Valplads, et uhyre

Brandsteå.Oehl.EA.203. HCAnd.YlI.293.
AndNx.MS.19.jf.: mine dage ere forgangne,
som røg; og mine been ere brændte, som
en brand-sted (1871: et Brandsted ).Ps.iO^.

4(Chr.VI). 3) (dial.) for -stød. Stundom
kom ogsaa brandlidte Folk fra Nabosogne
og bad om Hjælp, det kaldtes at gaa Braan-

30 sted (BTa.ndstea).AarbFrborg. 1918. 161. jf.
Feilb.I.113.IV.60 samt Brandsted - brev,

-mand, brandstedt. -sted-brev, et. (for-

æld.) omdannelse af Brandstødbrev (jf.

-sted 3;. LovL.I.110. -sted-mand, en.

(foræld, ell. dial.) omdannelse af Brand-
stødmand (jf. -sted 3;. Nogle mistede
Livet, og Andre blev Brandsted-Mænd.
Grundtv.Snorre.III.165. Feilb. f -stedt,
part. adj. (vistnok dannet af -sted-mand

40 misforstaaet som brandstedt mand, jf. Kalk.

I.26S) brandlidt. Moth.B362. VSO. MDL.49.
-sten, en. [I.I.1] I) f sten i et ildsted.

der vare (i templet) to rader brandstene
(1871: dobbelte Knager).Ez.40.43(Chr.VI).
2) {æda. brandsten ; nu kun dial.) ildsted ; arne.

Moth.B362. Bregend.DN.135. Feilb. -stif-

telse, en. (isærjur.) (forsætlig) foraarsagelse

af ildsvaade. Hauch.VI.283. Goos.1.587.

-stifter, en.(isærjur.)person, der(forsætligJ

50 foraarsager ildsvaade. VSO. Goos.1.611. -sti-

ge, en. vAph.(1759). Ing.KE.I.209. Brand-
stigen . . laa under Tagskjæget paa Gaard-
siden af Laåeiængen.Aakj.VF.139. -stok,
en. (egl. d.s.s. I. Brand 5.i; overf., dagl., 1. br.

i rigsspr.) som skældsord om en ubehagelig,

uforskammet person; helvedes brand. Æsell
— Brandstok I — Nederdrægtige Køter!
Kandarius.LP.99. Esp. 36. om et skrapt

kvindemenneske („rivejærn" olgn.): han si-

60 ger, jeg er en Brandstok 1 Jeg en Brand-
stok, jeg, som er Fromheden og Blidheden
selv.Holst. V1.167. -storm, en. [I.4.i] {vist-

nok egl.: storm, der fremkalder bølgebræn-

ding, men nu forstaaet som forstærkelse af
Storm (jf. I. Brand Q); dagl) stærk, vold-

som storm, en Brandstorm, for ikke at sige



1109 Brandsttne branke 1110

Orkan.Drachin.SS.97. \\(overf., spøg.) stærk

rus. Gadeordb.^ if.: Et ungt Menneske,
der Lørdag Middag i Brandstorm lavede
Gadeuorden . , blev anholdt og indsat i De-
tentionsl6ka\et.BornholmsAvis.*/8l919.2.sp.6.

t -»tue, en. [I.I.1] varmestue (for soldater).

KancSkr.'Vil843. f -stakke, et. [I.2.2]

saa meget sølv, som finbrændes paa een
gang (jf. -prøve, -sølvj. VSO. f -styr, en.
{ænyd. d. s.; efter ty. brandsteuer) almindelig
paahudt hjælp ttl brandlidte (jf. -stød^.

VSO. MO. -stærk, adj. [1.2.8] (fagl.) om
farver, der kan taale at brændes under gla-

sur (jf. -fast). Sal. VII. 804. -st«d, et.

{ænyd. d. s., jf. æda. brænnæstu}); j'f. -sted 3;
foræld, og dial.) almisse til en brandlidt
(brandstødmand) ; brandhjælp. VSO. MO.
jf. Feilb.I.113.lV.60 (u. brandsted;. || d. s. s.

-styr. VortHj.IIl2.78. -sted-brev, et.

(foræld.) skriftlig tilladelse som øvrigheden
gav brandlidte tU at gaa rundt og bede om
understøttelse (jf. -brev, -stedbrev, -stød;.

Præsterne maa ingen Brandstød- eller

Trøgle-Breve give nogen. DL. 2—11—4.

Falst.175. Sal.UII.835. -st«d-mand, en.

(foræld, og dial.) brandlidt mand, der gaar
omkring og tigger om hjælp (jf. Brandsted-
mand;. VSO. MDL.49. Feilb. sa.BL.193.
-stov, et. [1.4.6] (landbr.) modne sporer af
brandsvamp. MøllH.1.265. \\ S( (nu næppe
br.) d. s. s. -svamp (jf. Støvbrand;. Horne-
mann.OP.UI.758.907. -STamp, en. [1.4.6]

2( snyltesvamp af ordenen Ustilaginaceæ.
Bostr.Flora.II.24. LandmB.1.587. -STend,
en. (nu kun gldgs.) indtil 1870: (yngre) me-
nig brandmand (haandværkssvend olgn.; jf.
-mester;. Forordn.^*li1761. VI. §2. Davids.
KK.29. JPJac.II.299. Pol.*/ul905.1.sp.4.

-sværmer, en. ^ (foræld.) geværprojek-
til til fremkaldelse af ildebrand. MilTekn
O. Sal?III.844. -syn, et. eftersyn af byg-
ninger for at paase, at brandlovgivningens
bestemmelser er overholdt. Lov'^U1861.§44. i

det 16de Aarhundrede var man naaet saa
vidt, at regelmæssige Brandsyn var al-

mindelige i NordensKøbstæder.JTJfafif^iess.
N.103.\\ogs. omdepersoner, der udfører brand-
syn, brandsynethar nylig værether i -syns-
mand, en. MinSkr."/el865. Feilb.lV.60.
d.s.s. -syns-vidne, et. (emb.) en afde toper-
soner, der sammen m. brandfogeden afholder
brandsyn (paa landet). Lovytl861.§44. Sal.''

III.866. -s«lv, et. [1.2.3] (fagl.) \)finbrændt
sølv. KbhDipl.VII.721 (aarl704). VSO. Vare
L.^117. 2) om gamle sølvtresser olgn., der skal
smeltes til sølv. VareL.^117. -taage, en. tør,

tæt, røglignende taage; nu ogs. i alm. (jf. I.

Brand Q): meget stærk taage (jf. -tjkJ.VSO.
MO. (jeg) troede at spore Brandlugt . .

Det siger intet , . Vi sporer saa tidt

den Lugt, naar Brandtaagerne kommer.
Bergs.BB.148. Schand.VV.lU. JakKnu.LF.
18. Sal.UII.856. -tale, en. [L3.i] (til re-

volution olgn.) ophidsende tale. PontLP.
V.170. -tavle, en. (foræld ) tavle, som blev

ombaaret i Kbh.s kirker til fordel for det

offentlige brandvæsen. LovL.1.754. -teg^n,
et. 1) [I.I.1] t brændt mærke. (Kalk.V.133).
VSO. 2) d. s. s. -skilt. MO. SaUIII.856.

II
ogs.: tegn, der giver adgang til et brand-

sted. MO. LandbO.1.374. Sal.UII.856. 3) f
tegn, som en fjende opslaar for at bekendt-
gøre, at han truer med brand. VSO. -tele-

fraf, en. telegraf til brandalarm. OpfB.'
V3.174. -tomt, en. (\ -iomie. Mynst.CV

.

10 9). sted, hvor der har været ildebrand; (re-

ster af) bygning, der er ødelagt af ildebrand

(jf. -sted 2;. den hyggelige Præstegaard
(var) forvandlet til en øde, rygende Brand-
tomt.Ing.EF.VIII.88. Pont.LP.VIII.251.
Il (1. br.) om plads, hvor hus olgn. brænder
(endnu ikke er nedbrændt) ; brandsted. Skæret
fra Sønderborgs Brandtomt lyste højt ivej-

Tet.Drachm.DGr.l9. -tromme, en. tromme,
der især tidligere brugtes til brandalarm. Ing.

70 EF.VII.174. ECAnd.VIII.2. -tyk, adj.

J, det er brandtykt, der er tæt taage

(jf. -taage;. Scheller.MarO. -tyv, en. (f
-tyve. Moth.B362). [L5.iJ (foræld.) ildrager.

(Kalk.1.265). TroelsL.II.113. -t«rst, en.
[L3.2; jf. 6] (dagl.; 1. br^ brændende tørst;

heftig tørst. Drachm.FÆ. 75. -vable,
en. [I.2.2] Goldschm.V.497.

\\
(overf.; jf. I.

Brand 3.i og 2) om udslag af ophidselse.

dristige Carricaturbilleder . . bleve ud-
30 hængte, den kloge Regent forholdt sig

rolig derved og lod Gemytterne faae Luft
i slige Brandvabler.ÆrC4no!.XZJ.359. -vag^,
en. 1) vagt, der holdes ved en ildebrand elt.

et brandsted. VSO. Tops 11.452. || vagt, der
(især: om natten) holdes for at være rede ell.

slaa alarm i ildebrandstilfælde. Stampe.I.154.
(han vilde før) raabe Tolv paa . . Nikolaj
Taarn end gaa Brandvagt i Brænderiet.
Bergs.GF.II.196.

|| ^ (foræld.) vagt, der

40 holdes af mindre krigsskibe for at sikre en
ftaade mod overfald. De skuffede de svenske
Galeier, som laae paa Brandvagt.lfaM./S^-ff.

238. Harboe.MarO. 2) person ell. patrouille,

der holder en saadan vagt. KbhDipl.V.797
(aarl705). (der skinnede) kun et mat Skjær
fra et Tagvindue (paa det kgl. teater), hvor
Brandvagtenvaagede.H(Mwd.IF.539. Qold-
schm.VIlI.36. i| ^ vagt til afspærring ell.

ordens opretholdelse i en lejr, paa en kaserne

50 osv. SaUIII.865.
|| ^ (foræld.) sikrings-

styrke af mindre skibe til dækning for en
flaade. VSO. Sal.UIl.865. -vidne, et.

d. s. s. Brandsynsvidne. LandbO.1.374. -vi-
sitation, en. (emb.) d. s. s. -syn. Forordn.
^V8l800.§7. MinCirk.^yel865. -væsen, et.

indbegrebet af offentlige foranstaltninger til

bekæmpelse af ildebrand og forebyggelse af
brandfare; ogs.: det ved en ildebrand op-

trædende brandmandskab. (Kalk.V.134). Holb.

60 DNB.530. Tops.II.459. 1 Løbet af en Times
Tid var Brandvæsenet fuldstændig Herre
over I\den.NKKrist.DD.8.

1. Brang:, en. se II. Brog 2. II. brang^,
se bringe.
branke, v. ['brBn^a] -ede. vbs. -ning.

(jf. skaansk branka; afl. af roden i brænde)

70*
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1) udsætte (noget) for stærk varme, saa
at det bliver brunt (og svedent). 1.1) i al

alm. (nu 1. br. i rigsspr.). Moth.B363. Jok
Knu.LU.253. Solen brænder Jonas' Hud
og branker hyngto-pj>ene.Skjoldb.A.107.
Man bliver saa taknemmelig for Solen
selv om den branker én lidtAndNx.SB.
101. 1 .2) (kog.) udsætte noget (forsætligt ell.

af uagtsomhed) for saa stærk varme, at det

brunes meget stærkt og faar en kraftig lugt i"o

og smag. Moth.B363. At branke Meel, Smør.
VSO. Man (river) Hampefrø til et flint

Pulver, branker åetWerfel.Fiskerb.22. MO.
ofte i perf. part.: Drachm.KW.96. Hvid-
bjørn og hans Sønner (gjorde) sig tilgode
med det lifligt brankede Køå.JVJens.Br.
220. (naar fedtet) er brunt, men ikke bran-
ket, kommes et Par Skefulde Vand LFrk
J.Kogeb.1.52.

||
part. branket om smag ell.

lugt, der er opstaaet ved brankning ell. min- 20

der derom, har (valnødder) ligget et Aar
over . . have Alle den samme brankede
^mSig.Ilrz.EF.230. Winth.Digtn.253.*Tyen-
de Koteletter

|
en branket Os i Stuen

sendte \id.Schand.UD.156. den brankede,
modne Lugt af Rugeii.JakKnu.GP.192.

||

t branket øl, øl lavet af branket malt.

Moth.B363. Seidelin.l87.\\ brankede oli-
er, benævnelse formørke, stærM lugtende
raaolier fremstillede ved tør destillering. Sal.^ 30

III.867. jf. Panum.92. || brankede olie-
kager, (fagl.) oliekager, der under tilvirk-

ningen har været udsat for en for høj varme.
LandmB.II.116. 2) (intr.; l.br.) blive bran-
ket. Fedtet og Sulet . . brasede og bran-
kede paa Baa\et.SMich.HB.34.
brant, adj. se brat.

Branting, en. ['brBntei],] flt. -er. (af
uvis oprindelse, jf. 11. Branding; sj.) \ kly-
de, Becurvirostra avocetta L. Kjærbøll.566. 40

Sal.X.652.
I. Brais, en. se Bradse.
II. Brais, en. [bra-'s] flt. -er. (fra holl.

bras, af fr. bras, egl. „arm") ^ tov fra
raanokken, hvormed raaen drejes ell. støt-

tes. Moth.B334. SøLex.(1808). Harboe.MarO.
Stag, Vant, Bardoner, Braser og Fald
havde . . viMet sig sammen i de underlig-
ste Klumper (o : paa et skibsvrag).Draehm.
KK.121. han spytter og kigger op paa 50
Rigningen, hvordan Fald og Skøder og
Braser staaT.Skjoldb.S.17.

III. Bras, et, f en (VSO.). [bra-'s] flt.

næppe br. {ænyd. d. s. (i bet. S); fra mnt.
bras, jf. ty. prass (sml. HI. brase^; i bet. 1
er ordet vist dannet i da. som vbs. til III.

brase; til udviklingen af bet. 4 jf. Skram-
mel) 1) (< MO.; dagl.) stærk larm af no-
get der styrter ned ell. kommer m. brag; ra-
balder. *Glas og Flasker slaas itu | med 60
et myrderligt Bras.Schand.UD.ieé. Efter-
aaret meldte sig med et Bras, der rystede
hele (byen) op.ZakNiels.M.21. (man) hørte
kun et fjernt Bras, som om et lille skørt
Stillads . . var styrtet sammen.KLars.PT.
74.

II gaa i bras, (sj.) gaa i stykker m.

rabalder. ArthChrist.KH.38. 2) (nu 1. br.)

larmende ell. vigtig fremtræden; brask og
bram. Han er lige frem og uden Bras.
YSO. Kongen, hvem han med Bras og
Blæst havde ledsaget til Island. J3ørw^.
III.322. 3) (nu 1. br.) overdaadighed;
svir. VSO. Saa gik det løs i en Række
af Aar med Svir og Bxas.ZakNiels.Fort.
37.

|| t stor og kostbar anretning, de
vil have deres fulde bråfi (o: de kræver
at leve godt).Moth.B364. VSO. || f pragt;
stads. VSO. 4) (dagl.) værdiløst kram;
ragelse. MDL.678. alt dette Bras, de
kommer med inde i Byen og sælger (0:
til en marskandiser).KLars.UR.68. „Har I

da ingen Mandfolk i Huset?" spurgte
Bogfinken. „Det Bras har vi saamænd
nok af," sagde Myven.CEw.Æ.VI.53. „Har
De læst „Wilhelm Meister"?" — „Det ved
jeg ikke. Man læser saa meget Bras mel-
lem Aar ogDag.'*Bergstrøm.M.117.

\\
(sjæll.)

vildtvoksende planter; ukrudt. Junge.374.
MDL.49. Paa Grøftevoldene holdt Sno-
gene til i Tjørn og andet Bras.SjællBond.
18. 5) (dagl.) bryderi; besvær; mas. Vi
har stort Bras med at skaffe Mad tU dem
a\\e.CEw.Æ.VI.5L

IV. Bras, en. se Bratsch.
I. Brase, en. se Bradse.
II. brase, v. [ibra'sa] -ede. {ænyd. d. s.,

SV. brasa; afl. af et germ. ord for „baal" (sv.

brasaj, der bl. a. foreligger (som laan) i fr.

braise, ell. opr. lydefterlignende og egl. sa.

ord sow III. brase) 1) stege. I.1) trans, (nu
oftest m. adv., se bet. i.s). vAph.(1759). An-
retningen af det sødne (o: kogte) og bra-
sede \Mt.Ing.VS.III.127. *Mig huer Hjor-
ten bedre | I Skoven let og glad,

|
End

naar den ligger braset
|
Paa det store

Sølverfad. Winth.XI.168. Franskmændene,
der lader Vildtet ligge og trække i Ed-
dike . . og saa braser det ^ulsort.Bogan.
1.114. jf Feilb.IV.60.

\\ (overf.) *Ligge på
Søen midt i Solen . .

|
bages og brases

gennem Kotten.Blaum.Sib.57. 1.2) (intr.)

have travlt m. stegning ell. madlav-
ning i det hele. VSO. *Det er den hellige

Julefest,
I
Koges skal der og hrases.HC

And.A.134. Gjæstebud, hvortil de ofte hav-
de bagt og braset otte Dage i Trsek.Pont.
S.91. ved Skorstenen i den dejlige Varme,
hvor Tine hrasede.Bang.T.lOO. jf. : her blev
stegt, kogt og hTaset.HCAnd.VII.263. 1.3)

brase op. i. (kog.) varme (m. smør olgn.)

i stegepande. At brase noget op i Smør.
VSO. e. br. 2. (dagl.) gøre store tilbere-
delser m. h. t. mad; i videre bet.: beværte
(rigeligt) m. god mad; dække op (for en).

Tode.S.16. hun braser op for mig med
Kaffe og YiYede\)Yød.Gylb.XI.252. Baalet
blev tændt og Heste bleve slagtede; her
skulde ordentligt brases oip.HCAnd.VI.360.
*Der brases op i Stegerset

|
Til Gilde og

SYiv.Drachm.D.14. 2) steges; især om den
lyd, som noget giver, medens det steges.
*Sporende Lugten af Steg, som festligen
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brased' i Kiøkaet.Bagges.ND.193. Maden
kogte 0^ brasede paa Skorstenen.HCAnd.
1.29. (hun) slog en Klat Dej paa Panden.
Den brasede højt i ^\nøvTe:t.Schand.SB.13.
Thyreg.BB.I.198. jf. (om lign. lyd; sj.):

(bølgen faldt) mea lys Brasen og flød

skummende nå.ThitJens.TS.S. 3) (l.br.) om
ild (hvorved der steges): knitre, de bra-
sende Baal og spruttende Spid.Bille.Italien.

11.252. Lille Juleaften . . brasede Ilden
lystigt i Sognefogdens Kjøkken^JLw^iVieZs.

FL.III.3?.
III. brase, v. ['bra-sa] -ede ell. (1. br.) -te

(Schand.UD.85) ell. (dial.) bras (Hostr.ML.
96. Feilb. ogs.sjæll.).vbs. jf. III. Bras. (ænyd.

bras(s)e, fraadse; fra nint. brassen, larme,

svire, jf. ty. prassen; sml. II. brase) 1) (1. br.)

knage; brage, de hørte det knase og brase
i Skoven; det var Dragen, der skred op
paa Lanåioråen.SvGrundtv.FÆ.II.163. \\

brase løs, (dagl.) begynde pludseligt ni. et

brag. Schand.UD.SS. Regimentsmusikken
brasede nu løs inde i den oplyste Sal.

JVJens.D.8. (overf; jf bet. 3:) Herefter
braser Ploug løs med sin Artikelserie
Sprogpetitionen.HPZoM5'.CP.I.^50, 2) (især

dagl.) falde; styrte ned (egl.: med et brag,

jf. ramlej. MDL. *Mure skal brase og Tage
skal flamme IJpsen.M.lSi. især m. adv.: hun
bras ned i Græsset, saa lang som hun var.

Hostr.ML.96. (ispaladset) brasede sammen
som et Korthus, da der kom et kraftigt

Yindstød.ZakNiels.Ki.66. som om alle Kob-
berplader og Zinkrender fra de høje Kir-
ketaarne . . brasede imeUem hverandre .

.

ned paa Stenhroen.KLars.PT.16. 3) (dagl.)

bevæge sig ell. fare afsted m. larm ell.

voldsomhed. En Granat kom brasende
og slog ned.Rist.EB.180. Baud.GK.7. ofte

m. adv.: Spændingen . . naar Vildtet bra-

sede op.Bogan.I.109. (døren) brasede , .

strax op ig\en.FOAndersen.AfByensDagbog.
(1889).175. de masede imod Døren, som
gav efter, og brasede ind i Gangen.C^r
Engelst.LI).65.

||
(med mere afsvækket bet.)

bevæge sig hurtigt og uden at se sig for;
styrte, (hun) brasede . . lige ud i en Vand-
Eyt.ZakNiels.Ki.68. jeg er braset herop til

lem for at . . se Dem og snakke med
'Dem.JMagnus.EK.88. || brase paa, trænge
voldsomt og energisk paa; „mase paa". Gade-
ordb? Han vUde ind, saa meget forstod
jeg, — for han brasede paa som han var
tosset.SvLa.FM.164. *(han) braser paa,

|

Saa Fjendens Stridsmagt vige ma3L.Blæk-
8pr.l896.36. jf: det danske Selskab . . hade
vel daarligt mer end de to Skibe; men
brase paa hinanden (o : støde sammen), det
gjorde de.KLars.SF.92. (overf:) (N.N.)har
braset paa (o : har trængt voldsomt paa), og
hans VilUe er trængt igennem.VortLana.
^Vil904.1.sp.3.

II
(trans.; 1. br.) En Tyv, der

braser Døre OTp.Ekstrabl.^/iol919.1.sp.6. 4)

t føre et overdaadigt levned; leve i

sus og dus. Hånd har brasedt op alt det
hånd eiev.Moth.B364. VSO.

IV. brase, v. ['bra'sa] -ede ell. -te. vbs.

-ning. {fra holl. brassen, af fr. brasser; jf.
II. Bras) ^ dreje (en raa m. raasejlet) v.

hj. af braserne. Moth.B334. vAph.(1759).
*Som stille jeg laa der for Modvind og
hTa.ste.Blich.I).I.l 78. Engelskmændene hav-
de travlt med deres Sejl; de maatte brase
hvert Øiehl\k.Drachm.STL.306. *med Un-
dersejl, Merssejl og Bramsejl brast for

10 den fine sydostlige Bvis.Rørd.GK.159.
\\

(i misforstaaet anv.) blæse frisk. *Men sti-

ger han paa Skibet . .
|
Skal flux en Ku-

nng brase gunstig Flugt fra Lsmd.Oehl.
BG.167. sa.HJ.35. |j i faste forb.: brase
af. i. dreje raasejl saaledes, at vinden blæ-
ser ind langs sejlet. VSO. Harboe.MarO
SaUIII.870. 2. d. s. s. brase ind. Harboe.
MarO. brase an, hale braserne til sig.

Moth.B334. jf Skjoldb.S.17L brase bak,
20 se II. bak l.i. brase firkant, se Firkant,
brase fuldt, se fuld. brase i kryds og
pik, se Kryds, brase ind, dreje ræerne
saaledes, at de danner en mindre og mindre
vinkel m. skibets længderetning. HarbocMarO.
SaVIII.869. brase kant, se Kant. brase
levende, d. s. s. brase af 1, se leve. bra-
se om, dreje ræerne fra bidevindstilling paa
den ene bov til bidevindstilling paa den an-
den bov. SøLex.(1808). Harboe.MarO. jf:

30 Hvorledes vilde det være muligt til Søs
at brase Skibet om (o: vende skibet ved at

brase).PMølLII.91. brase op. 1. dreje ræ-
erne fra bidevindstillingen nærmere mod tvær-

retningen. Bagges. E]). 134. Harboe.MarO.
Schelkr.MarO. 2. f d. s. s. brase bak. (jf.

Moth.B334). Robinson.1.52. (han) brasede
. . op, og roede i Land med en Baad.
Grundtv.Saxo.in.337. jf.: det skal gaae
for fulde Seil, om saa Fanden braser op

40 i Takkeladsen.In5r.Æ;F.IJ.77.

Brasen, en. [ibra's(a)n] (f Brasein.

Moth.B335). flt. -er (HCAnd.VIIL158) ell.

(sj.) d. s. (Krøyer.III.371). (æda. brasn (Harp.
Kr.l96); fra mnt. brassem, ty. brassen; jf.

SV. braxen; sml. Brosme, se Arkiv.1.4) jf

ferskvandsfisk af karpeslægten, Abramis
brama. Wadsk.133. *I Parken spiller Kar-
pen

I
Og Brasen saa hYed.Wmth.ND.44.

•Ro, ro til Fiskeskær 1
|
Hvilke Fiske fan-

50 ger vi der? |
Laksen den fede,

|
Brasen

den hTede.Børnerim.1.9. Brasenens brede
Skæl lyste hvidt i Yandspe\let.Aakj.VF.
192. Brasen-føde, en. ^ vandplante,

Isoetes laeustris L. JTusch.115. Bostr.Flora.

11.458. Frem.DN.238. -skalle, en. ^
karpefisk, som er en bastard mellem brasen

og skalle; halvblege, Abramis brama X
Leuciscus rutilus. Fedder8.FF.149. SaUIII.
870.

60 I. Brask, en ell. (sj.) et (Esm.I.133).

[hTTBsg] uden flt. (glda. d. s.; fra mnt. brasch,

vist opr. lydefterhgnende ; j/. braske) 1) (nu
især dial.) larm; voldsom fremfærd, fare

vi frem med Vold og Brask, kan de from-
me Herrer slaae Klosterporten til for vor
N3sse.Ing.KE.IL7. MDL. *du bryder her
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med Stormløbs Brask
|
ind over Muren.

JFiUger.(Dioå.)Gr.2å. (fadet) Måt med et

Brask til Jordejy.Esm.I.lSS. Feilb. 2) pra-
leri. Grundtv.Saxo.1.336. *Da lad os i Hytte
og saa i Sal

|
Aflægge al Hovmod og Brask

og FTal.sa.SS.IV.157. *Hvad han i hedensk
Land holdt ud | Han uden Brask fortæller.

Ing.VSt.158. smst.38. AdHansen.Deneng.Lit-
teratursHist.(1902).190. \\ isæriforh. brask
og bram, pralende ell. opsigtsvækkende op-

træden; overmodigt væsen. Moth.B335. VSO.
Troskab, Tapperhed fremtræde kun paa
deres Theatre, hvor disse Ord udtales med
stor Brask og Bram.Winth.VIlI.lSO. *De
Nordhavsbølger komme med Brask og
med BTam.Ploug.1.287. Den nu om Dage
med Brask og Bram fastslaaede Doktrin,
at Historieundervisningens Genstand ikke
skal være Kongernes og Krigenes . . Hi-
stovie. HPloug.CF.I.OO. den ene „Dame"
efter den anden kom fejende med Brask
og Bram. Wied.Kna.95. jf.: (han gjorde) sin

Datters Bryllup, og det med stor Brask
og Herlighed.JFJews.JTF.ii 7.

II. Brask, en. [br^s^;] uden flt. (maaske
omdannelse af Bradse, jf. betydningsudvik-

lingen af Pande; nu næppe uden for ssg.

Pandebrask; jf. Sidebrask) pandeskal.
Ikke skulde jeg dog troe, at han har haft

saa mør en Brask, at den skulde briste

for saa lidet ^\2ig.PMøll.I.212.

braske, v. ['brBsga] -ede. v&s.jV.I.Brask.

{ænyd. d. s.; fra mnt. braschen) 1) (nu kun
dial.) larme; tale paa en larmende
maade. MDL. Feilb. jf.: Lader ingen af

os være udeelagtig i vor brasken (1871:
ljysiighe6.).yisd.2.9(Chr.VI). 2) optræde
paa en pralende, udfordrende ell. op-
sigtsvækkende maade. *Hid da du stolte

Nar, med ald din Bram og Brasken.Heif.
Foet.226. *Hvor tør Aske

|
Da vel braske,

|

Sig af Stolthed blæse op?Stub.45. *For
Barnet at braske,

|
Det klæder kun slet.

Grundtv.PS.V.183. *Naar i Europa ingen
Tyrk skal braske;

|
Først da opstander

Phønix af sin Askel Blich.D.II.éé. *vogt
Dig vel i fremmed Dragt at braske.sa,Z).^

1.39.
II ofte i præs. part.: pralende. *jeg i

Tanken rammer en Pæl
|

gjennem Da-
§ens braskende høgiie.Kaalund.334. mange
kuespillere . . tro, at de, naar de spiUe

en . . fornem Herre, nødvendigvis maa
lægge sig et braskende, udfordrende Væ-
sen til.Schand.UM.36. ved GUderne teede
han sig saa braskende, at alle maatte blive
ilove paa hans Yegne.JVJens.nF.42.

\\

(overf.) *Flaaden, som braskende paa dig
Yo: bølgen) flød,

|
søger sin Frelse i dit

^^øå.Ploug.1.265. *hine Paladser, |
der

braskende stolt sig hveå.e.Schand.lJD.150.

II braske af (noget), (nu næppe br.) prale

af; omtale med praleri, en Jette . . som
braskede af sin Legems-Styrke. Grrwwdtø.
Saxo.II.26. *De stolte Fjender af Sejeren
hTSLske.Blich.D.II.192.

Bras-]na(a)tte, en. [H] ^ maatte,

der for at hindre skamfiling anbringes ml.
vantet og raaen, naar denne er braset helt

ind. Harboe.MarO. SaUIII.882.
Brasme, en. se Brosme.
Bras-skinkel, en. [II] ^ (nu 1. br.)

tovende, hvori blokken til en bras er fastgjort

til raanokken. VSO. Funch.MarO.II.21.
I. Brast, subst. [brnsd] uden best. f. og

flt. {glda. brast, skade, mangel (endnu i jy.,

10 se Feilb.); besl. m. Brist, Brøst) kun i forb.

last og brast, især: staa last og brast,
egl.: dele byrde og skade; holde sammen i

fare ell. modgang; ogs.: dele ondt og godt
m. hinanden; være fælles om tab og vinding.
DL.5—3—38. Nogle Handelsmænd for-

plicter sig til at staae Ladst og Brast
med hin.andeii.Nysted.Bhetor.50. *Nu vUle
vi alle staae Last og Brast.0ehl.XXIV.83.
et Nordisk Forbund til at staae Last og

20 Brast mod enhver fremmed Magt.Grundtv.
MB.ll. *(I) Stod Last og Brast tilsam-
men

I

Og deelte troligt A\t.Winth.B:F.266.
hans ord vinder deres lette tanker og de
beslutter at stå last og brast med ham.
ADJørg.1.388. Et Eksempel som dette viser
. . at Arvingerne ikke altid stod Last og
Brast sammen, men gensidigt kunde søge
at overliste h.inanåen.TroelsL.XIV.259. Jeg
har staaet Last og Brast med (o: kun hen-

30 holdt mig til) mig selv og er aldrig tyet
til nogen hverken i Himlen eller paa Jor-
åen.AndNx.DB.ll.

\\
(sj.) efter andre v. end

staa. jeg vil tåle last og brast med ham.
Moth.B376. bære last og brast sammen.
smst.B503. Folk . . tvinges til i et og alt

at dele Last og Brast.Bist.EB.72.
II. brast, præt. af briste.

brat, adj. [bred] ('brant (nu kun dial.).

OecMag.V.351. Esp.36). (æda. (intk.) brat
40 (Cambr.), ænyd. brant, oldn. brattr, oeng.

brant || i bet. 2 er ordet faldet sammen m.
oldn. bråQr (jf. II. braa og II. brad^, hvoraf
ogs. den ældre skrivemaade bradt i bet. i

j|

nu 1. br. i talespr.)

1) om jordsmon olgn.: som har en hæld-
ning, der mer ell. mindre nærmer sig den
lodrette linie; stejl, den halve Deel af

Stadens Almændinger er temmeligen
hraåte.nolb.Berg.81. *Æren er en Øe med

50 bratte Klipper om.JacobLSkr.186. himmel-
høie, bratte Fieldmure.0e;i?.ZZ7IIJ.ii5.
*Væggen er ej brat, men skraa.Grundtv.
PS.I1I.305. *Til et Minde om sig satte

|

Fjeldet han, det steile, bratte,
|
Hist i

Ørknens golde Sand.PaiM.FJIi.55. jf.:
*Hun stod paa Høiens bratte Top.sa.Poes.

11.191.
II

især : som gaar lige ell. næsten lige

nedad. *Her mødes alle Veje,
|
Paa Gra-

vens hrat^QBanå.Grundtv.SS.IV.402. (man)
60 staaer . . paa en høi og ganske brat Klint
uden ^Qågang.Molb.Dagb.163. *Lysets Vei
er steil og hrat.Ing.BSE.VIIL86. Foran
mig steg og faldt i stejle Kamme og bratte
Kløfter den gamle Sogneve}.Blaum.Sk.l97.

jf.: *Hans rene Hensigt . . ei beskytter
|

Ham mod det bratte Fald i Dybet ned.
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PalM.V.436. \\ ogs. (1. br.): som gaar stejlt

opad (jf. 4.1 slutn.). *Brat er den Vei,
hvorpaa de did maae stige.Ing.D.I.187.

2) om handling, begivenhed olgn. : hastigt
indtrædende; pludselig; uventet *Et
Publikum, hvis Hoveddyd . . |

Er stor og
brat Meålidenheå.Grundtv.PS.I.lOO. aldrig
afløser een Slægt den anden ved en brat
OYeTgang.Mmst.Tale.(1843).7. Ing.DM.68.
Under fri Himmel vil jeg udaande den
frie Sjæl . . dog ikke i et brat Øieblik;
ingen ond og hastig 'Død.Sibb.1.38. Nu
kan denne Fortælling afkortes betydelig
og bringes til en brat Slutning. GroWsc/im.
VIII.392. Der foregik de bratteste om-
slag.ADJørg.III.433. den ene bratte Stem-
ningsovergang (hos den syge) afløser den
SLnåen.KPont. Psychiatr. 1. 66. lystigheden
fik en brat ende

j
en brat død (jf. Brat-

død og Braddødj; *Fri os fra Krig og
Hungersnød,

|
Fra Pest og fra den bratte

DøålSalmHus.115.1. AlterbQg.428.
\\

(sj.)

som begynde?" og ender hurtigt; kortvarig.
O, kundfe I dog blot, kjære Guds Børn .

.

favne Jesus . . i Fristelsens Øjeblik i en
brat Bøn.VBeck.LK.I.124.

3) (poet, nu 1. br.) om person, sindsstem-

ning olgn.: som i udtryksmaade , handling
osv. røber ell. vidner om heftighed og il-

sindethed. *Thors Tanker var saa bratte.

Oehl.NQ.4. *„Ja," svared Ridder Vendelbo,
han var i Ord saa hTat.Hauch.SD.II.226.

4) som adv. 4.1) til bet. 1. En brat af-

skaaren Klippe. 75^0. CKMolb. Spån. 355.
Als Kysten er vel paa Strækningen fra

Arnkilsøre . . i Reglen brat affaldende.
QSKrig64.III.180.

\\ (1. br.) vi saae en lang
. . brat opskridende Gang for os.Bagges.
L.I.313. Vi stige først brat i Veiret, der-
paa steilt nedaå.Heib.(Molb.Athene.III.245).
4.2) til bet.2: pludseligt; uformodet; paa
een gang. *Hvorfor er Alt forandret brat?

I
Ak, Adam har sin Gud forladtSalmHus.

403.1. *Da hævedes Bølgen, og Vandet
foer

I
Saa bradt afsted.Ew.V.161. *en Or-

kan
I

Sig reiste brat, og Havet bruste
\ildt.Bagges.Tryl.60. *Dit Blus . . forsvandt

I
Saa brat, som Drengens Sæbeboble bri-

steT.Oehl.XII.39. *01af Tryggesøn lander
i Norge,

|
Brat synger han Messer paa hvi-

den Strand.sa.i.I.4i. *Brat af Slaget ram-
met,

I
Kastet haardt til Jord,

|
Ligger

brudt og lammet
|
Du, vor gamle Mo er.

PalM.(1909).IIL2?7. (han slog) Døren til

Havestuen op med Knald og Brag. Jes-
persen vaagnede hTat.Sehana.UM.87. Jak
Knu.F.40.

II
(poet.) i løbet af kort tid. *(poe-

ten) over Sindet hersker brat, | Som Eene-
vældes-Konge.Eeen6.IJ.6i. *Guds Engle
der os lære brat . . | At sjunge, som de
sang mat.Grundtv.SS.1.348. *saa brat ud-
kæmpes ej Lysets Sag,

|
at Maalet naaes

paa en eneste T)ag.Kaalund.l69. 4.3) (1. br.)

til bet. 3: paa en heftig ell. kort og afvisende
maade. Denne nye Forhaanelse (havde)
kun gydt Olie paa Ilden, og hun afviste

brat al Tale om Forsoning.rroefei.JX.99.
„De taler om Brandes og har maaske slet

ikke læst hans Værker," sagde han brat
VLd.JVJens.D.90. jf. Feilb.

Brat-ded, en. [2] (især poetJ d. s. s.

Braddød. Drachm.VS.21. Ojel.Br.68. 8
Mich.HB.118. O -hed, en. vAph.(1764).
Naar den Fortvivlede staaer og maaler
Klippens 'BTathed.NordBrun.(Samling af

10 Minde-Taler.(1805).317). GJ -moden, adj.

[2] ijf- st?- brådmogen; sj.) tidlig moden.
Han var nær tredive Aar og efter sin
bratmodne Natur i den Alder, da den
gamle Mand begynder at melde sig i den
\inge.VilhAnd.PMu.I.98. Bratning^, en.

flt. -er. (egl. vbs. til II. bratte, jf. Brattings-
borg; 1. br.) brat skrænt. Nu mødte
Klipperifter og Bratninger Jægerens Fod.
Engelst.L.lO. Bergs.Rom.576. Opstigningen

20 er vanskelig over de stenede Bratninger.
AchtonFriis.142.
Bratsch, en. [bra'dj, dagl. ogs. bra'(d)s]

(f Bras. MusikL.(1801)). flt -er. (fra tv.

bratsche, egl. forkortelse af ital. viola da
braccio, armviola (mods. viola da gamba,
„benviola", violoncel); jf. Arm-violin -gige)

J^ strygeinstrument lidt større end vio-

linen og stemt en kvint dybere end denne.
*Jeg Bratschen strøg og Violinen. Winth.

30 XI.190. PalM.I.15. MusikL.1.98. Brat-
schist, en. [brBd'Jisd] flt. -er. bratsch-
spiller. S&B.
Brat-sind, et. [2] (poet, sj.) vægelsin-

dethed (jf. bradsindet^. *Paa Møers Ord
ej meget Du stole . . |

thi . . dem lagdes
Bratsind i BTyst.Drachm.VS.113. -spil,
et. se Bradspil.
L Bratte, en. ['br^da] flt. -r. (afl. af

brat (1); nu kun dial.) stærkt skraanende

40 jordsmon; brink. VSO.
||
jord ml. to lav-

ninger paa en mark. Feilb.

II. bratte, v. ['breda] -ede. vbs. -ning
(s. d). (afl. af brat (1)) 1) f (poet.) gøre
brat. *fortærende |

Soet, (har) brattet

os
I
Den nedglidende Veis fordum dog

længere
|
Sikkre Bane til Acheron.JSa^r^res.

Danf.1.295. 2) (dial., om jordsmon olgn.)

gaa brat ned. Esp.36.
\\ (jy., nu næppe

br.) om ager: afbrydes ved en overskæringpaa
50 midten. MDL. Brattin£S-borg, en.

['bredeiis-] Of.Bratning) i) (poet., sj.; jf.
DgF.I.103. DFU.nr.4) højtliggende, util-

gængelig borg ell. bolig. *Der Tømmer
vindes

| Til Brattingsborg, |
Som Fønix

bygger
|
I Falme-SkyggeT.Grundtv.PS.VI.

309. 2) (propr.) navn paa forsk, voldsteder

og herregaarde. EPont.Atlas.IY.283. Trap.
II.529.IV.171.943. Sal.UII.282.

Brat-vrede, en. [2] (vist kun hos Gjel.)

60 hidsighed, jeg havde . . givet mig Uret-
færdighed og heftig Bratvrede i Vold.
Ojel.OG.125. smst.166.

brav, adj. [bra'v] brav. IIøysg.A0.123.
(dagl., ofte spøg. (uden for dial. vist kun
som pi-æd. i bet. 1.5 ell. som adv.): bra [bra']

Eostr.Int.44. ABecke.7. jf. Feilb.L114. Esp.
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418. Thorsen.136). adv. d. s. og bravt (se

bet 2). (ænyd. d. s. (sv. no. braj; fra fr.

brave, opr. ital., jf. bravo Ij intk. anv. som
adv. findes først i nyeste tid)

1) som adj. 1.1) f som udmærker sig ved
tapperhed og manddom; modig; kæk. (jf.

u. bet. l.i). Gram.Breve.77. brav Karl
hytte sig, Ingen blegne eller flye førend
jeg! Grundtv.Snorre.III.346 (jf. Bravkarlj.

jf.: en brav karl, en storagtig fyr. Feilb.

lV.60(Samsø).
\\ (overf.) *I Mure, som saa

brave
|
Trodsed Tidens OYeryold.Grundtv.

PS. Y.330.
II

i videre bet.: som holder sig

godt over for sygdomsanfald; rask. I Fior
skrantede han ofte, men i Aar er han
ret brav. VSO. 1.2) (nu især dial.) som
viser dygtighed i en bestemt retning; dygtig;
flink; fortræffelig. Moth.B331. At være
brav , . i sine Sage, eller i den og den
Videnskab.-Hiøji/s^'.jSJ^i. *Er du saa brav i

Haand som stærk i Mund.Grundtv.PS.II.
67. En meget lovende Surmuler . .1 han
er knap halv saa gammel som jeg; han
kan blive hTSiv.Ing.LB.II.112. *I Fadebuur
og Stegers

|
Var hun . . flink og brav.

Winth.HF.137. 1.3) som m. h. t. karakter,

sindelag, vandel olgn. opfylder de fordringer,

der med billighed kan stilles; især: som er

uangribelig i moralsk henseende; ret-

skaffen. Det er mig ikke liden Fornøj-
else at være berømmet af saadan braf
Mand, som du est.Holb.Arab.lsc. *Du, som
har ført dig i din brave Faders Dyder.
Falst.0vid.93. Soldaten fik . . i alle brave
Folks Overværelse den Straf . . som Oberst
Lieutenanten havde iortient.Æreboe.lSO.
*Din Sjæl er sorgløs, brav og umistænk-
soin.Holst.G.51. Fru Lund er Enke efter
vor brave Kaptejn h.EsmJII.292. || ogs. m.
bibet: som er medgørlig og elskværdig
uden at være særlig dygtig; flink. Derfor
(o : fordi han gav alle en hel del ret) kunde
Folk ogsaa godt lide Mølleren . . Harald
H. var nu en af dem, som havde mest
tilovers for den brave Møller.Tops.III.QS.
jf.Esp.418. (talem.) brave folk, men
slette musikanter, se Musikant. 1.4)

som i sin stilling ell. virksomhed opfylder
alle berettigede krav; rigtig; ægte; „ret-
skaffen". Hr. von Tyboe holdes af alle

brave Officeers for en Q;iæ.ck.IIolb.Tyb.y.8.
*(han) Var altid i Fred til Krig parat,

|

Som det sig sømmer en brav Soldat.OeW.
SH.24. nu især (jæg.) i forb. en brav
jæger, jæger, for hvem jagten er en idræt,

en kunst. Dania.III.229. Bogan.II.145.
197. 1.5) (1. br.) om ting: som opfylder alle

rimelige fordringer; god. *Oplysning er
ret brav til Tid og Steå.Bagges.Ungd.1.37.
*i Aften

|
er den (o: en tevandsknægt) bra'!

IIostr.Int.44. *Hurral Hurra!
|
den Skaal

var bra'l
|
Hurra! sa.G.71. „Kung Carl

den unge hjelte": det var en brav Vise.
Schack.231.

\\ det er bra(v), (nu især
spøg.) det er udmærket. Hidindtil har du
været stolt nok tO ikke at give dig af

med dem; og det er ret brav.PJ-Hei6.Sfe,
III.260. *Godt, Fader Berg! det var brav.
Heib.Poet.yiI.400. *Couche! Vil du lystret
Herhid! det var hYViv\Hrz.D.I.183. det
var bra'

\

2) som adv. 2. i) (til bet. l.i; nu 1. br.)

tappert. *(han) ej stod sig mindre brav,

1 Og blæste, at det af Raad-Huuset Echo
gSiY.Holb.Paars.316. Jeg har været meget

10 fornuftig og fundet mig artigt i min
Skæbne. Selv da jeg igaar gik forgæves
(o: til stævnemøde) og istedetfor ham fandt
et Par undskyldende Linjer, holdt jeg mig
'bj:2i\t.Nans.JD.20o.

\\
(til l.i slutn.). *Den

Syge holdt endnu sig ganske brav,
|
In-

flammationen Udvei havde faaet.PaL¥^.F.
321. 2.2) (gldgs. og dial.) paa en for-
træffelig maade ell. i høj grad; ud-
mærket; godt; dygtigt. *de med Tiden

20 lære brav
|
Sin Næstes Pung at trekke.

Beenb.II.17. Nu skal jeg min Troe narre
dem hxdiV.Holb.TJl.III.2. Jeg kommer (o:

bliver nødt til) . . at studere brav baade i

Dag og i Morgen.sa.-ffeæ.J.i. I har hug-
get mig saa brav sønder og sammen, at

jeg ikke meer kan troe noget Ondt om
Ser.Ing.EM.1.70. *Saa kom han brav til

'KxdsitQx.Winth.HF.25. *vel kuler hun bra',

I
Men dertil var I (o: søfolk) vant.J.i2ec/ce.7.

30 har det været trange Tider for Bonden
udad til, synes det, at han har kunnet
more sig brav inden egne Bøxe.Feilb.BL.
202. hvor flinkt deres Agitatorer havde talt

og hvor bravt Forsamlingen havde raabt
Knxxa.Hørup.II.44. jf. 2.3: en Religiøsitet,

der har haft bravt med skarpe Tænder i

Mxmåen.KLars.LF.54.
\\
foran adj. og adv.

jeg fuskede brav længe, inden jeg fik det
nogenledes gioxt.Bobinson.I.209. Min gode

40 Pige, sagde han spottehg, jeg seer du er
brav belæst.Pame^a.1.55. (hun) bad ham,
kun komme brav tit og tale med hende.
Grundtv.Snorre.II.86. Gid der maa falde

brav Ma.nge.CBernh.IIL359. Saa maatte
jeg være brav gal.Heib.Poet.VI.424. Bran-
des.V.87. „Artemis holder jagt under gule
kastanier .

." „Nå, skyder hun saa bravt
mange brølende løvex.^NMøll.H.10. || f
anvendt som tilraab : bravo! (jf. sv.). Brav,

50 min kjære Søn! det ventede jeg mig næ-
sten af dig.Ing.P0.II.292. TBaden.Suppl.
87. 2.3) (nu kun dial.) som mængdebestem-
melse ved et subst: i rigeligt maal; „rige-
ligt med". Maadelig Lærdom og brav
Arbeide giør viise og dydige Indbyggere
udi et Land.Holb.MTkr.61. Herre, havde
vi braf Penge saa giordes her icke nær
saa megen Hovedbrud nødig.Mol.E.(1723).
A3v. *Vist nok! got gammelt 011 sig la-

60 der ogsaa drikke,
|
Helst naar man der-

udi brav Prydsing bliver vaQX.Wadsk.103.
IBrav spansk Peber maae der ^aa.PAHeib.
Sk.I.218. Saa maa han ogsaa røge brav
Tobak; det hjælper forbistret godt (mod
ulykkelig kærlighed).PMøll.I.S55. *hvis I

kun havde Kjedsomhed brav, | Paa Jor-
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den den alt jer Evighed gSL\.Heih.PoetX.
240. Thorsen.126. 2.4) svarende til 1.3.

Moth.BSSl. det var bravt handlet af dig
\

brava, interj., se bravo.
Bravade, en. [bre'va'åa] (nu hm dial.:

Bravat. Moth.Conv.B221. Feilb.). flt. -r.

(ænyd. bravat, forhaanelse, foragt; fra fr.

bravade, trods; jf. bravere) pralende
trusel ell. udfordring; nu især i videre

anv.: stolt, pralende optræden ell. ud- i'o

tal el se. Holb.DH.II.289. Den usædvan-
lige Omstændighed, at jeg ikke strax lod
afle Flage heise (paa skibet) til Bravade,
forundrede mine egne Fo\k.HBDhlp.III.
57. *at høre bestandig den samme Bra-
vade

I
om alt det Mod, som saa lidet nyt-

teå.Drachm.PT.58. Turneringerne og det
vandrende Ridderliv vænner til megen
tom Bva\Siåe.VVed.E.350. den talende
Pressemands lyriske Bravader.PCFH^aw- 20

sen.Den hellige Lidenskab.(1919).lS. bra-
vere, V. [brB've'ra] -ede. vbs. -ing, jf.
Bravade, {ænyd. d. s.; fra fr. braver, trodse)

1) trans. \.\) j trodse, det vilde foraarsage
Hans Majestet (ærgrelse), at see en Rebelsk
Undersaatt bravere (1754: trodsej sig udi
sin egen Residence Stsid.Holb.DH.III.273.

1.2) )^ om rytteri: enkeltvis angribe fjenden
i kamp mand mod mand. MilTeknO.131.
SaVIII.892. 2) (intr.; nu 1. br. i rigsspr.) 30

optræde paa en udfordrende maade; brovte;
stoltsere, endnu mindre søgte man Til-

flugt mod (gnostikernes) braverende Hef-
tighed hos den verdslige ØYTighed.Balle.
Bib.1.116. Feilb. Esp.419.
Brav-hed, en. ['bra'v-] Moth.BSSl. nu

især til brav 1.3: hans bravhed er uom-
tvistelig

i

bravissim«, interj. se bravo.
O Brav-karl, en. [ibrtu-, ogs. 'bra'v-] 43

[I.1] tapper, uforknyt karl. Brav-Karl.Z)rac^w.
(bogtitel.1897). især (spot.) om den, der læg-

ger et overdrevent og unyttigt heltemod for
dagen, jf.: Aladdin (lader) sig villigt

binde for Øjnene (da han skal henrettes)

men dette er . . ikke helteagtigt og brav-
karlsagtigt nok. Brandes. 1. 256. jf. 264.
© -mand, en. [ibrBU-] [I.3] retskaffen

mand; hædersmand; især (spot.) om den,

der lægger en spidsborgerlig retskaffenhed 50

for dagen. (Wied) var en Bravmand, der
navde faaet en Kunstners Følsomhed.P
Levin.(Tilsk.l914.II.490). jf.: Stykket er
virkningsfuldt . . og ganske frit for Brav-
man ds-Moralis er en.J5randes. 771.705.
bravo, interj. (og subst., se bet. 2).

['bra'vo, 'breuo] (J'ra ital. bravo, egl.:

tapper, fortræffelig (jf. brav^; som for-
stærkelse bruges undertiden, mest som gen-
tagelse efter bravo, den ital. supert, bra- 60
vissimo [brB'visimo]) 1) tilraab, hvormed
man tilkende giver bifald (til en optræ-
dende taler, kunstner olgn.). en fortvarende
Klappen og Skrigen, eller rettere Brølen
af Bravo og Ji\irTa.FrSneed.I.300. *I er
Giestgiver — bravo I

1
1 er en dygtig Kok

— bravissimo lOeR C.J 55. Bravo, Jochum!
. . det var mer, end jeg havde troet om
åig.PMøll.I.303. e. alm,

\\ f m. ital. fem.-form
ved bifald til en kvindelig optrædende. *Saa
snart hun træder ind. Alverden klapper,

I
Og tusinddobbelt Brava brøler man.Pal

M.I.44. Brava! brava! det var en meget
smuk ComjaositionlFritzJurg.nr.42. 2) (som
subst; flt. d. s. ell. -erj bifaldsraab. han
(skulde) tilraabe ham et Bravo for en Hand-
ling saa værdig en god BoTgeT.PAHeib.US.
540. jf.: en Storm af Bravo, en Orkan af

Bifaldsraab-jBrandes. Volt.II.560. Bravo-
raab, et. *Pøbelen lattermild

|
Ad hans

giftige Vid hilsermedBravoraab.Jl?Smtdi^.
Poes.227. Heib.Pros.VI.311.
bravte, v. se brovte.
GJ Bravur, en. [br^'vuT, -'vu-V] uden

flt. (fra fr. bravoure, opr. ital.; jf. brav,
bravo) 1) (nu 1. br.) tapperhed; ufor-
færdethed. alle vidnede om hans Bra-
\onreJIolb.MTkr.181. (han skal) vise den
Bravoure og Conduite, som af hannem .

.

bliver forvented, og kan ioTåres.Søkrig8A.
(1752).§58. han havde udmærket sig ved
militair Bravoure, en saa farlig Adkomst
til qvindelig Yndest.Gylb.III.71. Havde
vi havt Krig eller parlamentarisk Rege-
ring, da kunde jeg have gjort Bravour
(o: udmærket mig) i en af disse.Schack.267.
Hjemlandets Tilkendegivelse (over for Lars
Kruse) af Tilfredshed med udvist Bra-
vour og Konduite. Drachm.LK. 125. 2)
overlegen sikkerhed i udførelsen af noget
(især: en kunstpræstation). (han sang vi-

serne) med samme Bravour som han spil-

lede Conxedie.Chievitz.FG.140. (Maupas-
sant er) uimodstaaelig . . Han er det ved
Bravur, ved overlegen Dvistighed.Brandes.
VII.184. *det var en dødsdømt Slægt,
som med et Opbud

i
af Vilje spilled rask

paa Scenens Brædder,
| og med Bravour

det rakte Bæger tømte.Drachm.GG.59. Mu-
sikL.1.98. Bravur-, i ssgr. [2] [br^'vuT-]
især om kunstpræstationer, ved hvilke den
glimrende overvindelse af tekniske vanskelig-

heder spiller en større rolle, -arie, en. J^
JBaden.FrO. Goldschm.VIII.402. Musik
L.I.98. -dans, en. (sj.) JLange.1.365.
-nnminer, et. Schand.0.1.18.
Breche, en. ['br^Ja] flt. -r. (fra fr.

breche; opr. germ., besl. m. brække) H
a åbning, der (af svært skyts ell. miner)
frembringes i en fæstningsmur ell. -vold;
„stormhul." efterat han havde skudt Breche
(i bymuren), løb (han) Storm med 2 B,egi-

mentex.Holb.DH.II.716. MilTeknO. *før

Aften skal Fæstningen falde ..
|
Soldater I

I ser, der er Bresche i Muren !Drac/im.

1.310. (brecliebatterierne) skulle ødelægge
Gravens Murbeklaeidning og lægge Bre-
che o: ved Beskydning bringe Muren . .

til Nedstyrtning.««?. yji.557. (| overf.: En
Mur af Aar, der laa mellem Barndommen
og nu, revnede med en vældig Breche.
Schand.F.433. en stor Flæskesteg, i hvil-

Rentrykt »/s 1920 71



1123 Brechebatteri Bred 1124

ken Gjæsternes udmærkede Appetit gjorde
store BrecheT.sa.SF.143. især i faste forb.:

skyde breche i. Hendes Øynes Canoner
har skudt saadan Breche i mit Hiertes
Fæstning, at jeg maa slaae chamade (o:

overgive mig).Holb.Tyb.III.5. Pont.Sk.55.
Opclagelser . . der skød Breche i de hersken-
de, aartusindgamle Anskuelser. GSPe^.Li^l
1.650. gaa, kaste, stille sig i brechen
(for noget), forsvare en sag. smst.639. (han)
gik i Brechen for (det), som (N.N.) advarede
imoå.PoU*/iil919.7.sp.2. de anerkendte
Navne, der stiller sig i Breschen for (sagen).

NatTid.yd919.Aft.l.sp.6. FlensbA.'-yd920.
l.sp.2. jf: jeg er stUlet i Brechen for at

forsvare det G&mle.Hauch.VII.éå. Bre-
che-batteri, et. ^ batteri, der har til

opgave at skyde breche i en fæstningsmur
ell. (nu især) betonbelægningen ved foden af
panserkonstruktionen. MilConv.I.420. Sal.-

III.894. -kniv, en. (^ foræld.) langt,

spydlignende vaaben, der bruges ved forsvar

af en breche. MilTeknO.37. OpfB:UI.102.
-lægnings, en. ^ handlingen at lægge
breche i en mur olgn. MilTeknd.36 SaUltl.
894. -mine, en. (;^ foræld.) MilTeknO.37.

I. Bred, en. [breéO] Bréa.Høysg.Anh.l9.
sa.AG.136. ('f Bredde. lKg.7.23(Chr.VI).
Oehl.HS.177. Blich.II.549). best. f. -den
['bre9'(9)n] flt. -der Pbredar] ell. f -de (Brors.

292. Lund.(Rahb.LB.n.525)). {glda. brædh,
SV. bradd; besl. m. I. Bord, Brod)

t) den yderste ell. øverste kant (af
noget). 1.1) (nu næppe br., jf. dog Feilb.)

i al olm. Moth.B342. *Det Land, jeg ligger
i, er sidst af dine Lande,

|
Og saasom

Bredden af dit store Keyseraom.Falst.
Ovid.35. Bredden af et Stillads, et Bord.
VSO. *aldrig svulmed fra Læbernes Bred

|

Det dristige Kys.Staff'eldt.61. *Højt paa
Lampens ydre Bredde . . | Sad i Ro en
lille Mavis.Bødt.SD.19. *ved Højskovens
Bredå.Bich.HD.88. 1.2) f hvid kant om ell

langs m. en trykt ell. beskreven papirflade;
margen. Anmerkninger, hvormed Claudius
Lyschander . . har ziret (bogens) Margines
eller BTGdåQ.B^olb.Metam.)(2 ». Gram.Breve.
37. I Bredden og ved Siden af disse Ar-
tikle, som de loed trykke, anførte og ci-

terede de nogle Steder og Capitler af Bi-
he\en.TychonAB.33. Wand.Mmdesm.Ll 78.

MO.
2) rand ell. kant af en beholder, et dyb

olgn. 2.1) (nu kun dial.) rand af et kar
olgn.; kant af fad olgn. *0m Bredden
(paa et fad) var en gandske Trop

| Af
Snepper, Stær og Ænder.5eewo.I.i5^.
*SæKken fuld

|
Til Brædden op er prop-

pet.Falst.198. Pertesillie (o: persille), som
strøes paa Bredden af et Y3ia.EPont.Men.
III.37. *et Fad . .

I
Til Bredden fyldt med

Kaal.TFess.45. *Fyld mit Glas til blanke
BreMeT.Trojel.1.186. *Da mærkte (Thor)
med Vrede, | At (hornet) var fuldt, som
før,

I
At indtil Hornets Bredde | Der ei

en Plet var tøT.Oehl.NG.67. fylde et Vand-

kar til Bredden.ilfO. Feilb. || talem. og ord-
spr.: t slikke om ell. ved bredder(ne),
gaa forsigtigt ell. nølende til værks; behandle
en sag overfladisk uden at trænge til bunds
i den. vi kunde vente, at (vo7-e ringe kund-
skaber) ikke vilde hielpe os hos en Nation
(som englænderne), som ikke slikker om
Bredde, med hvad de tager sig for.Overs.

afHolbLevned.26. lad ham kuns tage fat

10 paa (argumenterne), uden at slikke om
BTedid.eT.Høysg.lPr.24. VSO. det er bedre
at spare paa bredden end paa bun-
den olgn., (nu kun dial.) man maa spare i

tide, inden detgaar paa liældningen. Mau.
9376. Biehl.MF.IV.274. Feilb. f man maa
søbe af Bredden førend man kan naae
Bunden (o : man skal begynde ved den rette

ende, „begynde med begyndelsen"). Etv.VI.62.

jf.: Lær deraf . . at I maa begynde ved
20 Bredden, ikke midt udi (o: begynde med

at bemægtige jer grænsedistrikterne af fjen-
dens land). Holb.Hh.1.34. gaa (osv.) over
alle bredder, se u. 3. 2.2) O kant af
en fordybning; især: rand af en af-
grund. *¥ov Vuggen lyde Engle-Toner,

I

Lad dem ei døe paa Gravens Bredd.
Grundtv.SS.1.646. jf.: *jeg gik heelt krum
langs Veiens Bredder (o: de stejle afgrunde
langs m. vejen).CKMolb.Dante.II.79. (overf. :)

30 *Vor uagtsomme Fod gik paa en Afgrunds
Bred.Lund.ED.25. Guds Kald lyder endnu
paa Afgrundens Bvedae.Mynst.Betr.II.il.
*Jeg stod paa Bredden af det samme
Svælg. Hauch.SK.91.

||
(nu kun højtid.) i

faste forb. som gaa paa gravens bred,
være døden nær (jf. paa gravens rand u.

Rand^, Moth.G234. (han) skal arve en riig

Farbroder, som gaaer paa Gravsens Bræde.
Holb.Tyb.I.l. nu bringer en frygtelig Syg-

40 dom . . hende daglig paa Gravens Bredde.
Ew.VIII.87. Grundtv.SS.IV.214. *Han er
en Olding nu paa Gravens Bredde.BZic/t.
D.II.99. jf. (sj.): *hør sidste Gang |

Min
Naades høie Varselklang I

|
Hør den paa

Nattens BreddelEtv.1.79. staa paa bred-
den af ('sin undergang olgn.), være (sin

undergang osv.) nær. du staaer paa Bred-
den af Livet og tillige paa Bredden af

Helvede.HersZ.PrcEd.97. naar man er ved
50 Bredden af sin Undergang. »S?*^m.JI.i 7.5.

Mere end eengang svævede Rom paa
Bredden af sin vndergang.Engelst.Nat.152.
staae paa Bredden af Evigheden . . være
nær ved Fordervelsens Bred.VSO.

3) den del af landjorden, der be-
grænser et (nu især: fersk) vand (se dog
Havbred, Strandbred ; jf. Aabred, Flodbredf,

Søbredj. (jeg vil) mangfoldiggjøre din Sæd
•

. som Sand, der er ved Havets Bred
60 (Chr.VI: hredde).lMos.22.17. *Han stiger

op paa Jordans Bred,
|
Vor Frelser, from

at sk.\ie.Salmnus.l70.1. Han udskikkede
Folk, som skulde følge (Ganges') Bredde.
IIolb.Hh.I.231. *(havmanden) trak hende
fra den steile Bred.Ew.V.162. "Ved Dans
venskabelige Bred (o: i Danmark)

|
Er
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Svig og Ondskab ene Tæd.smst.l?9. *en
Hytte laae, |

Ved Bredden af en Kilde.
Thaar.ES.lOO. Bagges.IL270. *Boer jeg
6aa den tamme Bred,

|
I en Stad, i et

[uus, i en stadselig Stue.smsf.FJ66. *Hist
stod paa Strandens sikkre Bred

|
En Sværm

af G2ihQve.0ehl.XXIV.256. *Klag med Bøl-
gerne paa Fjordens Breå.Blich.D.II.dB.
*Hører jeg mod Bredden Bølgen svømme

VI). *Jeg elsker de brede Sletter | I

Sollysets SomwieTpTagt.JHelms.Soldaterliv.
(1883).l.

Il
nu 1. br. undt. som adv. i forb.

vidt og bredt. 1. til alle sider; rundt
omkring. *Din Lof skal høres, Frelsermand,

I
Saa vidt og bredt i Verdens Land, | At

Jorden den skal ryste.Brors.7. *Normannen
I
Kan streife vidt og bredt i fremmed

Land.0eR4r.57. Han har været, reist vidt
Winth.X.25. "Der vanker en Kunstner ved lo og bredt omkring.ilfO. *Det rygtedes og
Tiberens BTeå.Oversk.1.375. *naar paa Ha-
des' Bred i Land du stiger.PalM.II.108.
Insektlivet ved Bredden af en af vore
Indsøer.Frem.DN.584. Floderne gik over
deres Bredder endnu inden Isen rigtig

var brudt op.JVJens.Br.224.
||

(overfT)

*som Fiskerne i Herrens Dage,
|
Men-

nesker til Frelsens Bredde årage.Ing.BSE.
VI.124. som om hans Sørgmodighed plud

saa vidt og bredt
|

til Slægt og Venner
i ljVinden.Kich..l.52. 2. tale vidt og bredt
om noget olgn., omtale noget med stor vidt-

løftighed (jf. u. bet. B). (hun) talte vidt og
bredt om sin store Smerte.Hauch.IV.325.
(han) holdt af at høre hende fortælle vidt
og bredt (om sine fornøjelser).KLars.AH.56.

jf' i- giøre vidt og breedt af en Ting,
o: at tale vidtløftigen om en Ting; at

selig vilde bryde sine Bredder.Baw5r.DMF. 20 giøre stort af.FSO. I.2) uegl. der spredes
105.

li
gaa (flyde, strømme o^^rn.) over ell

t af (Holb.Paars.84) alle bredder, egl.

om hav, flod olgn. (Bror8.292) ; nu kun uegl.

(m. tilknytning til bet. 2) om vædske (i et

kar) olgn.: flyde stmrkt over. naar man
udi Liqveur gyder en stridig Ingredience,
skummer den, og kaager over alle Bredde.
Holb.Heltind.1.321. (han) lod den tykke
Straale fuse ned i Spanden, saa Vandet

kundskab blandt brede lag i befolkningen.
ADJørg.IV.76. søge Afsætning hos det
bredeste Publikum. FFed.J5B. ^66. især i

udtr. som de brede lag, det brede folk,
om befolkningens store masse; ogs. (jf. bet. 3)

:

det jævne folk; „folket", denne Kundskab
var ikke i enkelte Fagmænds Besiddelse

:

det græske Publikum, det brede Folk,
var delagtigt i den.JLange.MF.47. Brandes.

flød over alle Bredder.Bergs. GF. 11.224. 30 VI1I..358. Folkets brede Lag. rroefeL.ZI.
" " ~ - - - ^^^ Bobé.FrederikkeBrun.(1910).202. „De

brede Lag" . ;. det vil sige, bogstaveligt,
de mægtige, omfattende nedre Lag af
Samfundspyramiden. MBubin. (Nationalø-
kon Tidsskr.XLXl. 248. jf. 251). Hjortø. OS,
105. (jf. DSt.1918.88).

2) som har tidstrækning i den retning, der
er paa tværs af længde- ell. højderet-
ningen. 2.1) som har forholdsvis stor

Han hælder Resten af Vinen ud i sit

Glas, saa den flyder over alle Bredder.
SvLa.SS.47. jf.: I den ene Potte løb det
over alle Bredder med Nelliker.HCAnd.
VI.87. samt: Sodavandet flød hen ad Bord-
pladen, gik over Bredderne paa Bakken
som Vandet i Stenbæk Møllesø.Schand.BS.
51. (overf.; nu især m. nedsættende bet.:) gaa
ud over alle rimelige grænser, hans
Iver var saa stor, at den gik, som man 40 udstrækning til siden, i bredden (mods.
siger, over alle Bredder.Etolb.Kh.c3': nu
gaaer det over alle Bredder med Deres
Excellences Foræringer. Gram. Breve. 240.
den over alle Bredder strømmende of-

fentlige Diskussion i det attende Aar-
hundredes sidste Tisiar.Høff'd.DF.28. JP
Jac.II.408. *Hans Talent gaar over alle

Bredder.Blækspr.1909.54. Han lignede en
tiaars Dreng, der er vokset ud over alle

Bredder.JVJens.H.29.
II. Bred, en. d. s. s. II. Bredde, nu kun

i ssgr. [-|bre8], se Fods-, Haands-, Haars-
bred.

III. bred, adj. [bre-'3] Høysg.AG.119.
intk. og adv. -t [bred]

|| foræld, (egl. akk.

m.): -en i forb. ved breden bord (Oehl.

XIV. 78. Blich.D.IL175). {æda. breth, oldn.

breiQr, eng. broad, ty. breit, got. braips)

1) tidstrakt til alle sider; vidtstrakt, l.l)

i egl. bet: af stor udstrækning; vid.
(I skal) komme til et trygt Folk, og Lan-
det er vidt og hredt.Dom.18.10. Ved Guds
Aande kommer lis, og det brede Vand
snevres iiid.Job.37.10. de opstege paa det
brede af jorden (1819: Jordens Flade j, og
omringede de helliges leyr.Aab.20.9(Chr.

smal ). her kommer Mutter (o : paa en teg-

ning). Nejl jeg maa giøre hende om igieii;

thi hendes Rumpe blev icke bred nok.
Holb.Jean.IV.3. *Der er et yndigt Land,

|

Det staaer med brede Bøge |
Nær salten

Østerstrand. OeRI^.JI.iOi. *Her sad de
gamle Fædre |

Ved breden Bord. Oehl.

XIV. 78. *jeg ændsed ei,
|
At svundet var

den brede Vei,
|
At Brombærskud og

50 Bregner tidt
|
Omhildede mit matte Skridt.

Winth.V.183. *Randen af den brede Stavn.
PalM.II.lO. hun var bred over Brystet
som en Mand. Schand.SB.213. Der kom
den svære Kaptajn, rødmusset, stor og
bred.Dracftm.PF.88. jlfgaapaadebrede
veje (0: landevejene), søge sit livsophold som
tigger. *ganger han ud paa den brede Vej

|

Med Tiggerposen paa Rygge.PMøll.I.16.
smst.307. 11 om smil, hvorved munden trækkes

60 langt ud til siderne: vi fastslog den gen-
sidige Gensynsglæde med brede Smil.
KnudBasm.D0.59. han svarede mig med
et bredt grin j

ogs.: han fremviste sin

ejendom med en bred armbevægelse ^0:
hvorved armen føres langt ud til siden)

\

Gjél.W.59.
II
som adv.: *Bisp Villum stoa
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i Kirkekor: | Nu graver flink, I Svende!

I
Og graver bredt 1 thi brat i Jord

|
Skal

sænKCs Kister tvende.Grundtv.FS.IlI.200.
Hun var slet ikke kjøn; meget blond, bredt
skaaTen.Schand. SB.126 (jf. bredtskaaren),
(skibet) fyldte bredt i B.a.\nen.Skioldb.S.5. \\i

forsk. fagl. udtr. : de brede Moderbaand,
(Ligamenta lata).Saxtorph.F.48. (mælkefor-
tændeme) erstattes af blivende Fortænder,
de saakaldte „brede Tænder."iandftO.J. lo ligt noget brede Dialog. Hrz.Breve.267 at
99. Bækkenhulen (hos husdyrene afgrænses)

" " - -
-

af det brede Bækkenbaand.stns<.44k de bre-
de Børbaand (hos hoppen) er fasthæftet un-
der Lænåen.smst.IlI.313. f brede varer,
betegnelse for forskellige slags bredt klæde.

YareL.(1807). 1.152. || den brede vej,
(efter Matth.7.13; relig.) den vej, der fører
til fordærvelsen. *hvad de gøre, ved de ej,

I
Gaa blinde paa den brede Vej ISalmHus.

885.2. paa hvilken Maade De søger at 20 gviT.Schand.SB.2. han hørte Ordet „Deg-

Jordaens' kaade Livslyst og brede Sxxnå-
hed.KMads.SS.35. jf.: paa den anden Flod-
bred udfoldede sig . . et rigt og bredt
BoTgerliy.VVed.BB.32.

|| (jf. ty. hreit) om
fortællemaade olgn.: som bruger mange ord;
udførlig; vidtløftig, hans prosaiske Fo-
redrag , . falder noget bredt, og lider un-
der en noget snaksom Vidtløftighed.ilfo/6.

EL.187. (jeg) har forkortet den unægte-

være vidtløftig, — bred, som Tydskerne
kalde detCBemh.VII.llO. MO.

\\
(om sprog-

lig xidtryksmaade) ligefrem; uden sving;
ogs.: plump; drævende, got breedt En-
ge\^^.SkVid.VI.66. er det ikke godt bredt
Dansk at sige: jeg vil gifte mig med dig.
FAHeib.Sk.lI.312. bret Bansk.GrundtvDV.
1.61. PMøll.II.225. MO. Bred sjællandsk
som hendes Dialekt var ogsaa hendes Fi-

giøre Lykke i Verden, enten De vælger
ydens snevre eller Lasters brede Vei.

JSneed.VIII.16. || talem. og ordspr.: gøre
sine fingre for brede, (nu næppe br.,

jf. dog Fexlh.) begaa underslæb; rapse. Moth.
B336. Grundtv.Snorre.III.211. det brede
er tilbage, (tiu især dial.) det vanskeligste

(ubehageligste osv.) forestaar (jf. den brede
ende u. Endej. den vundne Seier regnede
de for ingen Ting, aldenstund det Brede 30 bredere

nens Dreng" lyde for sine Øren med den
bredeste sjællandske Betonin g. sa.T^.JJ.
205.

II
bred behandling i et maleri,

male ell. tegne bredt, om malemaade,
hvor der ikke lægges vægt paa fin udførelse

af enkelthederne (udpensling), men hvor der
males mere skitsemæssig, i store træk. S&B.
Professoren standsede bag Ivars Tegne-
bræt. „Ikke saa galt . . men bredere —

I" Og Professoren tog Bly-
var endnu tilhage.Grundtv.Saxo.I.291. sa.

PSJV.18. Feilb. jf.Mau.973. (det varer)
syv lange og syv brede, se u. syv.
i brede baner, se u. II. Bane 3.2. vise
(nogen) en bred ryg olgn., afvise paa
en haanlig maade. have en bred ryg
olgn., være ufølsom over for angreb olgn. en
Hindring, som der hørte lidt af en bred
Ryg til at sætte sig ud o\er.CSPet.Litt.I.

639. if.: Den som haver en stor Mund, 40 vigtig ; kro sig. en af den Folke-Art, der
maa have en breed Bygg.Holb.Plut.IV.l.
samt Mau.8141. der skal en bred ryg til

at bære gode dage • Pont.GA.107. jf.Mau.
935 samt: (faar jeg) Skam af mine Børn,
har jeg bred Ryg til at bære det med.
Schand.AE.142. 2:2) som har en vis (større

ell. mindre) udstrækning tilsiderne, i bred-
den. Døren var ti Alen hTed.Ez.41.2. *Den
snevre Vey er bred nok til Guds Rige.
Brors.166. tøjet er fem meter langt og en 50 1905.2.sp.7. Feilb. jf.: (han) satte sig med

'
' en vis bred YæTdighed.ZakNiel8.GK.206.

anten, knækkede Spidsen, sleb den lidt

TVLnd.Drachm.VIII.29. male med bred
Sensel, med den brede pensel olgn.:

chand.TF.lI.175. Med den brede Pensel.
Drachm.(bogtitel.l887). en bredere Pensel i

Drapperierne, hvis grelle Farver ere groft
T^aa^irøgne. Beckett.M.25. || om optræden,
især i forb. gøre sig (tyk og) bred olgn.,

ojotræde paa en anmassende maade; gøre sig

vigtig; kro sig. en af den Folke-Art, der
søger at udforske andres Meninger (for)
at giøre sig selv brede og tykke med det,

de have udfisket.jBM^e.^r.^7i. Heib.Pros.
11.438. *Middelmaadigheden |

Sig alle

Vegne gjorde tyk og hTed.PalM.V.431. al

den Vigtighed, der i Livet ofte gjør sig

bred nok. Kierk. 11.265. Brandes.XI1. 145.

Efter Mødet var Anders stor og bred,
medens S. stille luskede at.VortLand.^U

meter bredt
3) overf. anv. af bet. 2. der gives saa

bredt (o : „rummeligt", alsidigt) anlagte Na-
turer, at de kan sige baade Buhl og Bæh!
og dog vedblive med at være sig selv.

FChrimans.MM.7. det er forøvrigt ikke
nødvendigt at lade Dommen henstaa i saa
bred (0: ubestemt, vag) en Almindelighed.
CSPet.Litt.1.590.

|| O om tænke-, følemaade

den brede Selvtillidsfuldhed, hvormed han
. . talte i hele Menighedens Navn.Ponf.
FL.76.
bred-, i ssgr. ['bre3-] i reglen af III.

bred 2.1 || andet led kan dels være et subsi.

(Bredside), dels (sj.) et v. (bredsaa), dels

(sjældnere) et adj. (bredskaldet), men især

en adjektivisk afi. af et subst. som fx. bred-
olgn., der præges afjævnhed, naturlighed og 60 skuldret; af disse ssgr. anføres ndf. kun
jefremhed, uden sans for de smaa ting ell.

nuancerne; ofte m. bibet. af lune, gemytlig-
hed. *mit brede jyske Lune | holdt Tan-
ken bort fra mangen KaTpTiol.Schand.ZJD.
22. en vis for vort nationale Gemyt lig-

gende bred, folkelig Komik. sa. O. J/. 9 7.

nogle enkelte, da de kan dannes i næsten
ubegrænset mængde, fx. bred-bovet, -brin-

get, -brystet, -buget, -finnet, -fodet, -fæl-

get, -halset, -hovedet, -hændet, -kravet,

-kronet, -kæbet, -mavet, -pandet, -rygget,^

-skødet, -stribet, -benet, adj. især i forb.
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føre sig, være bredbenet, (dagl, isce»- kbh.,

rugt om landboer) d. s. s. gøre sig bred
(se u. III. bred 3). jf.: Wessels respekt-
løse Satirer . . er afløst af en Rahbek-
Pramsk Salat af bredbenet Selvfølgelig-
hed.ArkivMus.3R.L253. -bil, en. (fagl,
især tøm.) bredbladet økse til glathtigning af
lodrette flader ; tømmermandsøJtse. MO. Frem.
DN.326. -blad, en. ^ paddehat af slæg-

ten Agaricaceoi, Stropharia Fr. Rostr.Flora. lo

11.139. Slimet-blanke og spanskgrønne
Bredblad i giftigskøn Sørgmodighed.!
Raunkiær.ID.102. -bladet, adj. [-ibla-'-

Saq 1) til I. Blad 1. (Kalk.V.136). statelige

bredbladede Lmd.e.RSchmidt.FO.39. || især

bat. (som gengivelse af lat-låtiiolius): Bréd-
bladed rgd heddri&n. Moth.Conv.B222. Bred-
hlsiået(dunhammer).Lange.Flora.210. Raun-
kiær. Flora? 60.

\\
(landbr.) bredbladede

planter, om bælgplanter olgn. i mods. til 20

Jangstraaet sæd. MøllH.VI.312. Bredblade-
de Afgrøder . . benyttes til Grøntfoder-
plsinter.LandbO.I.3?5. 2) til I. Blad 2(.i).

En breedbladet Kniv.ySO. SophMiillVO.
234. -bygget, adj. (sj.) bredt bygget; fir-

skaaren. en lille, bredbygget Mand.Pont.
FL.183. ZakNiels.Maagen.172. -dansk,
adj. [IILI.2I (sj.) almen folkelig dansk. Fra
denne breddanske Side hetragtet.Grundtv.
Dansk.I.133. 30

I. Bredde, en. se I. Bred.
II. Bredde, en. ['bre-'da; ogs. (især i

ssgr.) ' bre5'a] Bredde (d. v. s. Bredde^. Høysg.
Anh.l9. (nu sj. skrevet Brede. Moth.B337.
VSO. MO. Schand.0.1.223). flt. -r. (glda.

bredhe (jf. æda. brethlekj, oldn. breidd,

jf. ty. breite, eng. breadth, got. braidei; af
III. bred; jf II. Bred)

1) (nu kun bibl. og dial.) til III. bred 1:

udstrækning til alle sider; ogs. (konkr.): vidt 40

udstrakt flade. Har du overskuet Jor-
dens Brede? Jofe.58.i8.

Il
om stort jordtillig-

gende til en gaard: Feilh. || overf. (et) Bud-
skab, der aabnede store Bredder (,,vidder")

af fornøjelige Udsigter..7PJ"ac.J.il8.

2) til III. bred 2: udstrækning i den
retning, der er paa tværs af længde- ell.

højderetningen; „tværlængde". 2.1) i egl.

bet. *Et Geometrisk Skrit (floden) dog i

Breden hs.v.Holb.Paars.196. en Linie uden 50

Breåe.Ørst.IX.é?. det Orange frembringes
ved Lysbølger af en lidt mindre Brede
end det R0aes.swsf.IIJ.i8S. Truppen, der
kom Arm i Arm og spærrede hele Ga-
dens BTeae.Goldschm.lv.278. Højden og
Breden af Disken.smsf.II.59. 'nu skal Du
voxe, min kjære By, | i Breden og Læng-
åen.Kaalund.323. Forhallens Længde var
tyve Alen, og Breden (Chr.VI: breedhe-
åen) elleve Klen.Ez.40.49. Jylland (er) en 60

Halvø af forholdsvis ringe Bredde.Frem.
DN.175. afsætte de forskellige Mure med
deres Tykkelser og Fundamenternes Breå-
der. Ghnudtzm.Husb.64. jf. (uegl.): Der var
vel ogsaa kun et Straas Bredde mellem
Vanviddet og denne sælsomme Lysten-

hedJ^PJac.1.145. 2ji) (fagl., især skræd.)
konkr.: stykke tøj, der anvendes i hele
sin bredde, der gaer to eller tre breder
til et \sigen.Moth.^B491. VSO. straks at kø-
be en ekstra Bredde, for senere at kunne
indsætte den, naar (gulvtæppet) begynder
at s\ides.VortHj.IV2.65. \\ et af de tøjstyk-

ker, der tilsammen udgør et skørt ell. en ne-
derdel olgn. (der gaar) 5 eller 6 breder i

et s\Løvt.Moth.'B491. VSO. Bredderne i Ne-
derdelen syes saaledes sammen, at den
lige Side af den ene Bredde lægges over
paa den skraa Side af den anden.flaandr.
119.

3) (overf.) til III. bred 3; især m. h. t.

fortællemaade olgn.: udførlighed; vidt-
løftighed, hans Skildringer (var) trods
deres Brede meget tiltrækkende.ScAand.
0.1.223. Faa Mænd har (Bjørnsons) Gave
til at skrive folkeligt uden Bredde.Bran-
des.III.392. (brudetaleme fra 17. aarh.) ud-
mærke sig fortrinsvis ved en fortvivlende
Bredde.rroefeL.XI.74.

4) (efter iof. latitudo; geogr., ^) et steds
afstand fra ækvator maalt i grader paa
stedets meridian, (jeg) vidste ey . . under
hvad for en Brede disse Øer laae.Kobtn-
son.1.42. Styrmanden (faar et falskt begreb)

om sin Bredde, naar han ikke kiender
Magnetnaalens Afvigelser. Bagges. L. I. ix,

•Guds Stjerner vise Længden ham (o : sø-

manden) og Breden. Bagger.II.399. Birk,
Bævreesp og Røn . . gaae op til den 70de
Grad nordlig BTede.CIVaupell.S.66. (is er i

oktober) indskrænket til de høje Bredder .

.

undtagelsesvis (har man) truffet Isfjelde

paa Newfoundlands -Bankerne.^eWTtd.'Ve
1919.M.l3.sp.6. København ligger under
omtr. 56 graders nordlig bredde

\ be-
stemme et skibs længde og bredde

i
jf.

:

Poul og Virginie under nordlig Brede.
Drachm.(bogtitel.l879). affarende bred-
de, se w. affarende, paakommende bred-
de, se M. paakommende. sejle paa bred-
den, sejle m. ret østlig ell. ret vestlig kurs.

Scheller.MarO.
||

(astr.) en stjernes af-
stand fra ekliptika, maalt paa en cir-

kel, der gaar gennem stjernen og ekliptikas

poler. vÅph.(1759). VS(). Sal.UII.898.

5) (i best. f, egl. forkortelse af Bredde-
eksamen^ vL navn paa en afdeling af
styrmandseksamen (hvor man skal kun-
ne bestemme et steds bredde; jf. u. Længde^.
Her er Eksamensbeviset, baade Bredden
og hængden.Drachm.PV.127. D&H.
Brecfde-, i ssgr., især (geogr., ^ja/TI.

Bredde 4. -bestemmelse, en. OpfB?
1.118. -cirkel, en. (nu 1. br. ) d. s. s. -kreds.

VSO. HarbocMarO. LandbO.1.375. -grad,
en. 1) egl. (geogr.) en af de 90 grader, hvori

et steds meridian er inddelt fra ækvator til

polen; ofte ogs. d. s. s. II. Bredde 4. Donau-
floden løber jo her i Bredegrad med Arno.
HCAnd.IX.t33. Ægypten laa omtrent un-
der samme Bredegrader som de andre
Flodlande, hvor Kulturen først var spiret
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bem.TroelsL.XIIL47. under (ell paa^
vor(e) breddegrad(er), her langt mod
nord; her hos os. Møgh.1.245. Frem.DN.154.
hyrdedigtningen blev aldrig rigtig hjem-
me under vore breddegrader I jf.: der

faar hun med røde Kinder . . med en
emmelig Rigdom opsparet i sit Væsen,

alt hvad Breddegraderne (o: vor nordlige

beliggenhed) ellers nægter os.JVJens.A.L
293. 2) (dagl.) d. s. s. -kreds, der er ingen
breddegrader paa dette kort

j -kreds,
en. linie, der kan tænkes draget gennem ste-

der m. samme bredde (jf. -cirkel, -parallel

samt -grad 2). Sal.III.578. -minut, en,

et. ^/eo af en breddegrad. Scheller.MarO,
-parallel, en. d. s. s. -cirkel. OpfB?I.118.
Scheller.MarO. -sekund, en, et. Veo af
en breddeminut. Scheller.MarO.
Bredding^, en. se Bredning.
I. Brede, en. se II. Bredde.
II. brede, v. ['bre-åa] præt. -te [ibre'da]

ell. f -de (Matth.21.8(Chr.VI). Eolb.Kh.l35)
ell. (nu 1. br.) -ede (Eolb.Kh.22. Bagges.
miD.111. Schand.BS.43?); part. -t [bre-'d]

ell. (nu 1. br.) -et (Heib.Poet.II.359. Gylb.
XII.292). vbs. -nmg(s. d.) ell. (nu kun dial.)

-else (Moth.B339. Feilb.J. (glda. d. s., oldn.

breiQa, ty. breiten; af III. bred)

!) (til III. bred 1) give udstrækning
til alle sider; sprede (ud); udfolde. 1.1)

(nu 1. br. i rigsspr.) i al alm. brede grefi

under faTene.Moth.B338. brede Møget
over Ageren. ySO. Feilb. Dernæst skulde
Hørren bredes, idet den blev lagt i tynde
Skaar paa en afgræsset Maxls-AarbFrborg.
1918.62.

II
(uegl.) %vor tætte Hasler dunkle

Skygger hTeae.Lund.ED.184. *Natten bre-
der sine Vinger,

| Stjerner mylre paa
Himmelen ixexD..ARecke.l02. hendes Hjærte
blev sygt . . ved at se (menneskene) brede
og strække deres usle ATmod.JPJac.I.101.
1.2) lægge (et tæppe, en dug olgn.) i hele

sin udstrækning paa noget, jeg bredte
mine Flige over dig og skjulte din Blu-
sél.Ez.16.8. de Fleste af Folket bredte
deres Klæder paa Yeien.Matth.21.8. (hun)
har bredet sit Lommetørklæde over sin
lisLt.Heib.Poet.II.359. et gammelt Sirtses-

Teppe var bredet over BoTået.Gylb.XII.
292. *det Silkeflor,

| En Moder breder
over

I
Sit Vuggenoer, der græd.Wm^A.X.

167. *Medens (Psyche) sover;
| Rosernes

Dække
|
Breder jeg (o: Zefyr) o\er.PalM.

11.23. jf. f: brede Dynen paa sig.YSO.
(billedl.:) Sneen bredte sit hvide Lagen
over Msix\eTne.Mynst.Tale.(1830).3. *Rundt
Naturen har bredet sit underligt spraglede
Teppe.Eeib. Poet. VJII. 268. \\ brede (en)
dug, ('„Bruges undertiden i daglig Tale".
VSO.; nu kun poet., jf. dog Feilb.) lægge
dug paa; især obs.: dække bord. Moth.B337.
*(bondens) Qvinde breder Dugen.£«;.y.98.
*Hun bredte Dug paa Enden af det lange
EgehoTd.Winth.D.255. *(hun) bredte Du-
gen hvid og reen,

| Og satte saa den
varme Grød I Paa Bordet.sa.)S'5'.5^. *ak.

havde jeg en Ønskedug,
|
at brede paa

min Diåk.Drachm.PHK.l. 1.3) (poet. elL
foræld.) forsyne (bord, bænk olgn.) med
dug ell. dække; dække; lægge dække,
tæppe paa. *Jer Bord, om I saa vil kand
altid være hTeedt.Holb.Paars.86. *En Løi-
bænk bredes derinde.OeRjHjE.iO^. *Bon-
den, som knap for Træl (tyskerne) agte,

|

maa brede dem Disk og 'D\ig.Ploug.I.246^

10 JPJac.I.198. Tines Daabsvugge havde
været bredt med (brudelagenerne).Bang.

H

H.81. jf. (sj.): den tomme Seng (blev) bredt
over med et Tæpi)e.EMich.B.53.

2) (til III. bred 2) give udstrækning tii

siderne, i bredden; gøre bred. *Det er for
Danemarks Værge og Drot,

|
Portvejen

bredes og banes saa godt.Grundtv.PS.VlI.
89. Knæbukserne . . fyldtes (i 16—17.

aarh.) med Hestehaar for at bredes ufor-

^ meligt midt over LsLaietVortHj.113.28.
1. br. uden for forb. som brede ræerne
olgn., .^ stille raasejl i deres fulde bredde;
brase firkant. Harboe.MarO. Scheller.MarO.
brede for, brase firkant forrest i skibet.

Scheller.MarO.

3) refl. 3.1) til l.i: udstrække sig til alle

sider; udbrede sig. (fra saaret) breder
Giften sig giennem alle Aaxer.Mynst.Betr.
1.235. dette falske Rygte . . har bredet

30 sig lige heTtil.Heib.Poet. V.266. *Et yndigt
Smiil sig breder over M\xiiden.PalM.I.17.
Schand.TF.1.114. jf JPJac.1.172. \\ sprede
sig; vinde udbredelse, (uden andre træ-
arters) Mellemkomst vilde Bøgeskoven
aldrig have . . bredet sig over det danske
Skovland.CFaw^eW.S.i^O. under Treaars-
krigen bredte Tærskeværkerne sig.HerteL
A.531. Tyskland har endnu færre Kolonier
end Frankrig; men dette forhindrer ikke,

40 at Tyskerne af al Kraft søge at brede sig.

NationaløkonTidsskr.VI.454. \\ uden forøgede

af omraade: have udstrækning til alle

sider. *Livets Kilde, Glædens Moder
\

Breder sig, det sølvblaa liav.0ehl.L.I.241.

*Hvor sig Dalen breder riig og prægtig.
Bødt.114. *Den lille Hauge breder sig

|

Saa hyggelig og ^een.Winth.HF.24. 3.2)

(sj.) til 1.2. den Dug, der breder sig og
sætter Alt frem, blot man siger: bred Dig.

50 Kierk.VI.26. 3.3) O til 2: gøre sig ell.

blive bred; vide sig ud. SUensfjord er
ikke bred, ihvorvel det lader til, at den
med Tiden vil brede sig mere.CBernh.V.
37. to høje Reoler . . dannede en Slags
smal Korridor. Saa bredte Rummet sig

og blev stoxt.Schand.BS.398. uegl. (sj.):

Bougen (af skibet) breder sig rund og
fyldig, som Brystet af en Svane.DaFolke-
kal.1844.109.

|| (jf gøre sig bred u. III.

60 bred B) tage megen plads op; gøre sig
detmageligt;ogs.: optræde anmassende.
Han bredte sig fornem i Sædet.Jw^.JOJ.
11.74. *med Hovmodens Ord

| de Tydske
sig bredte ved Værtens Boxd.Hostr.VV.58.
nedtraadte, broderede Morgensko, i hvilke
de store . . Fødder bredede sig i ugenert
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Magelighed.ScJiand.TF.L74. tre kvindelige
Japper . . sad og bredte sig hver paa to

Stole.CMøll.PF.320. \\ (overf.) behandle et

emne vidtløftigt, forfatteren breder sig

vel meget paa forskellige steder i bogen
j

4) (1. br., poet.) dep., d. s. s. 8.1. *ned So-
len nu sank, og Mørket brededes rundt
OTn.Bagges.Nbl.D.lll. *Den grønne Hække
bredes meer og meer, | Og voxer vel
snart over hele Siællsind.0ehl.HS.148.

5) brede ud. 5.1) (jf. i) sprede ud;
folde ud. *som en Paafugl breder ud
sin Yitte.Oehl.DM.64. *Han bredte ud sit

Klædebon
| Og knælede med Smerte.

Grundtv.PS.III.201. Hofdamerne stillede

sig op for hende, og saa bredte de deres
Kjoler viå.H.CAnd.V.373. (han) bredte sine
Arme ud . . og tvang . . L. ind i sit tætte
F&vntag.Schand.IF.162.

\\ (overf.) lade
faa fremgang. *Lad dit Rige allevegne

I
Bredes ud paa denne t(oTå.Brors.l6.

||

m. h. t. rygter olgn.: gøre bekendt blandt
mange, det er kun onde Mennisker, som
breeder (rygter) uå.Holb.Bars.1.2. Falst.

Ovid.32. *aet er vel dig,
|
Som gaaer om-

kring og breder ud den Siiak?lng.M.98.
*I sin Sang han breder ud

|
Hvad at skjule

man bør stræhe.Eeib.Foet.X.138. Eriks-
holm.S.49. 5.2) (jf. 2; 1. br.) gøre bred;
vide ud. (han) bredede sit Ansigt ud til

et GTin.Schand.BS.437. jf. (sj.): en Ven,
der . . mild og lindrende, som Maanen
over mine natlige Vandringer, vil brede
sit Øie (o: sit blik) ud over mine Breve
og over min Tilværelse.)St6fe.J.i5. 5.3) (nu
1. br.) refl., d. s. s. 3.1. den Christelige Troe
bredde sig allevegne ud.Holb.Kh.lSS.
*skiulte Rod sig meer og meere breded
nd.Storm.SD.13. *ret som Ukrud vilde

1

Sig breder ud heel snaTt.Oehl.(1844).I.54.

(overf. :) nu bredede den sødeste . . Glæde
sig ud over min hele SiasLEtv.VIII.115.

II (^j-) (han) bredte sig ud over (barnet),

saa atBarnets Legeme blev vaTint.2Kg.4.34.
I. bredelig;, adj. ['bre'Qali] (ænyd. d. s.;

af ni. bred; især dial.) (temmelig) bred.
Feilb.

II
(negl; sj.) Deres Tale var brede-

ligt afrundet, sirligt pointeret.JPt7ac.IJ.5.
II. bredelig, adv. se bregelig.
Bred-flab, en. ^ havtaske, Lophius

piscatorius L. vAph.Nath.VII.603. Frem.
DN.98. -flabet, adj. 1) (vulg.) som har
en stor og bred Mund. Moth.B336. VSO.
2) (overf.) aabenmundet; kaadmundet. Visen
(er) ikke uden et vist bredflabet godmo-
digt Lune.SørM^.J.96, -flade, en. en Træ-
klods . . gennem hvis Bredflader der er
stemmet etfirkantetHul.Haawdv.i7i. -fok,
en. 4, (firkantet) sejl, der paa skonnerter
og jagter hejses op tinder en let raa paa
fokkemasten. (Kalk.V.136). SøLex.(1808).
Da de vare komne lidt udenfor Havnen,
hejsede Færgemanden en stor Bredfok.
ThomLa.KH.176. Drachm.SII.53. -fnid,
adj. [1.2.1] ('CP, især poet., jf. dog Feilb.) fyldt
lige til randen. Moth.B3å2. *Da tyktes (Jwr-

net) hannem være
| Saa bredfuldt, som

tilforn. OeW.iV^Cr.66. *derpaa vU vi tømme
endnu et bredfuldt Kruus\Winth.D.281.
*Tøm denne Glarkalk,

|
bredfuld af gam-

mel M\ød.Gjel.KH.18. (billedl.:) *At gyde
denne sidste, bedske Draabe 1 1 min Elen-
digheds bredfulde Ka\k.Blich.JohGray.l22,

II skænke (i til) bredfuldt maal olgn.,

fylde et bæger olgn. til randen. *Skiænker
10 Brødre! bredfuldt Maal. Rahb. Tord. 66.

*(skaalen) var iskjenket til bredfuldt Maal.
Winth.IV.21. jf.: *Venner, drik med bred-
fuldt Maal I

I
Haabet leve! Danmarks Skaal!

Aarestr.264.
|| (overf.) (Blichers) Person-

lighed var rigeligt udstyret med Kanter
og Mangler, men bredfuld af egenartet
Liv.HBrlx.B.168. O -fylde, v. [1.2] (ny-
dann.) fylde til randen, (uegl. :) *Jeg veed,
dens (o: digterkildens) Væld i Naade

f

20 Bredfylde vil min Skaa\.Ilecke.SD.173.
Man hviler i Nuet, føler, hvorledes det
svulmer og fyldes, bredfyldes med Ind-
hold. FiZA4n(i.J.£>.i 6^.

II
især i perf. part.

anv. som adj. : d. s. s. bredfuld. *Kruset,
|

som bredfyldt paa Bordet staaT.Drachm.
SB.120. *skænker mig . . til bredfyldt
Maal —

I
paa Glæden ville vi drikkel

Drachm.XI.259. jf. (billedl.) : *l hredfyldte
Maal

I
Hans Hjerte tømte Livets

|
Aller-

ap bittreste Skaa\.Winth.Digtn.l71. -gang,
en. (foræld. ^) plankerne ml. to Kanon-
porte paa et krigsskib. Moth.B336. SøLex.
(1808). disse Kolosser med de kæmpe-
mæssige sorte Skrog, fra hvis hvide Bred-
gange Salutskudenes Krudtrøg spredte
sin truende Stemning over Yandei.EHan-
nover.E.218. -grave, v. (landbr.J grave
(grøfter olgn.) med en „bred" (o: forneden
afskaaret, almindelig) spade (mods. spids-

40 gravej. LandmB.1.365. -gnid, et. (fagl.)

tykke blade af bladguld; fabrikguld; dobbelt-

guld. VareL.^89. O -gere, v. [-igo'raj

{ænyd. d. s.; 1. br.) (de talte) med meget
aabne . . „A'er", der ligesom bredgjorde
alle Sætninger i deres Mvind.Bang.L.158.
-hakke, en. hakke med bredt blad.

Sal.VIII.335. -halet, adj. (især zool.}

de bredhalede Papegøjer.£øvP.JJ.568. de-

bredhalede Havslanger (Platyrus).smsiUJ^

K) 592. bredhalet rovmaage, \ mellemkjo-
ve, Lestris (ell. Stercorarius) pomatorhinu»
Temm. Kjærbøll.623. -hammer, en. (nu
næppe br.) stor hammer, hvormed kobber

hamres til plader. MO.I.1257. -hed, en..

{glda. d. s.; nu næppe br.) d. s. s. II. Bredde
(i og)2. Forhusets længde var tive alne,

og breedheden (1871 : BredenJ elleve alne.

Ez.40.49(Chr.VI). Hvo kand opspore him-
melens høyhed, og jordens breedhed (1871:

6oBTede).Sir.l.3(ChrVI). Rothe.(MO.). -ho-
ved, et, (i bet. 3) en, 1) (sj.) hoved, hvis

bredde er stor i forhold til længden. Panum.
92. 2) (fagl., især i flt; nu 1. br.) om men-
nesker ell. menneskeracer, hvis hoveder er

brede i forhold til længden; kortskalle; bra-

chykefal. Meyer.(u. BrachykephalerJ. 3)
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^ (nu 1. hr.) klæpaal (jf. -pande^. Sal.X.

656. -høvlv en. (snedk., foræld.) bred-

bladet Jiøvl. Moth.B337. VSO. MO. -kir-
kelig^« adj. [III.3] {efter eng. broad church;
teol.) hørende til den maadeholdne mellem-
retning inden for den engelske statskirke.

SaV VII.244. \\ om tilsvarende forhold uden
for England: han (er) saa bredkirkelig,
at han kan slutte sig sammen med alle,

der elske 3esus.FraBetJiesda.1887.347. -la-
den, adj. (1. br.) temmelig bred. hans
brune, bredladne Ansigt harmonerede
ganske med hans jevne . . Udtryksmaade.
Schack.389. -mandet, adj. (Kalk.V.136).
Hauch.KY.ll. Frem.DN.387. jf Hauch.
1.137.

II
(sj.) som har en bred munding. *et

bredmundet Aaløh.JPJac.DU.150.
Bredning:, en. ['breQuen] (ogs. (jy.)

BreddJng. JVJens.EE.140. Feilb.IV.61).

flt. -er. {ænyd. d. s.; vbs. til II. brede) 1) 20

(nu 1. br.) som vbs. VSO.
|| (foræld.) til

II. brede 1.3: naar Kisten var lukt, bred-
tes der (et fløjlstæppe over den). Efterhaan-
den traadte denne Skik, „Bredningen",
stærkere frem (i det 17. aarh.).TroelsL.XIV.
130.

II
(sj.) overf. (et) Idealiserings-Ar-

beide, der ikke gik i Retning af indivi-
duel Uddybning men af typisk Bredning.
Gjel.HE.xiv. 2) noget, som er bredt ell.

strækker sig vidt til alle sider. 2.1) f det 30

aabne hav; rum sø. Moth.B339. 2.2) sted,
hvor et smalt vand udvider sig. smst.

Rich.III.llO. (han) løb saa længe om
mellem Næs, Bredninger og Øer, at han
kom tU at synes om Landet.J'FJ'e«s.J5r,
388.

II
især om Limfjordens forskellige ud-

videlser. Blich.III.219. Nibe Bredning.
Trap.IV.390. Løgstør Bredning.8ms^.596.
jf.III.50S. 2.3) (fynsk:) lysning i en skov.

MDL.50. Eværnd. 40

bred-næbbet, adj. 1) i egl. bet. Moth.
B337. den brednæbbede Geirfugl.ÆTaMc^.
V.92. især (zool.) i navne, fx. brednæb-
bet kærløber (Kiærbøll.510), d. s. s. bred-
næbbet strandløber, bekkasinryle, sump-
løber, Limicola platyrhyncha Temm. (Brehm.
DL.II.268). 2) om hammer olgn. (han)
hamrede Pløkkerne ned med sin bred-
næbede Hammer.MMMS>n.FP.45. -næise,
en. individ m. bred næse; spec. (zool.) om 50

den nye verdens aber („brednæsede aber").
SaVIIL900. -næset, adj. 1) i egl. bet.

(Kalk.V.136). VSO. især (zool.) i forb. bred-
næsede aber (se -næsej. BMøll.DyL.1.23.
BøvP.III.13. 2) om fodtøj: bredsnudet. Ew.
VI.96. Skoe, der vare saa brednæsede,
at de tit vare bredere, end hele Foden.
Bahb.Tilsk.1799.811. JVJens.D.27.
Bredonille, en. se Badulje.
Bred-pande, en. individ m. bred pande 60

(Kalk.V.136); især (kbh.) JH d. s. s. -hoved 3.

Krøyer.III.659. Frem.DN.526. jf Feilb.

n (zool.) gruppe af sommerfugle, Hesperiidæ.
FrHeide.Sommerfugle-Atlas.(l913).5. -rin-
glet, adj. især (forst.) om træer m. kraftige,
brede aarringe. ForstO. -saa, v. vbs.

-ning. (landbr. og gart.) saa paa den maade,
at frøet falder spredt paa jorden (mods.
radsaa ell. saa i riller^. LandmB.1.554. jf.

:

Ved Bredsaaningen spredes Udsæden
enten ved Haanden eller ved dertil indret-
tede Bredsaamaskiner.smsf.555. -sav,
en. (tøm.) meget bredbladet sav forsynet m.
haandtag i den ene ende; skibstømmersav;
fukssvans. Haandgern.32. -side, en. MO.
de lidet buede Bredsider (jMa øksen) mø-
des ved Nakken i en tynd eller skarp
KantSophMull. V0.48. Gnudtzm.Husb.102.

II J[^ om skibssiden, i udtr. som vende bred-
siden til olgn. Harboe.MarO. Drachm.PT.
87. *Havnen er naaet . .

|
Saa svaler han

op med Bredsiden ti\.Becke.T.13. ogs. be-

tegnelse for alle de kanoner, der i et krigs-

skib kan affyres til samme side. Sal?III.901.
liertil: Bredside -bevæbning, -ild, -kanon,
-skyts mfl. -sides, adv. (sj.) med bred-

siden vendt til. bredsides arbejder Skibet sig
ind tU Bolyærket.AndNx.PE.I.10. -skal-
det, adj. (sj.) skaldet over hele hovedet;

fuldstændig skaldet. Gjør dig skaldet og
rag dig over de Børn, som ere din Lyst
fs; sørg over dem); gjør dig bredskaldet
som Ørnen, thi de ere bortførte fra dig.
Mich.1.16. -skuldret, adj. [-isgul'raq
Høysg.S.337. Ing.VS.III.5. *Han var en
vældig Herre,

|
Bredskuldret, høi og stærk.

Winth.D.187. Schand.TF.II.286. Feilb.

-skyg^g^et, adj. (om hatte). JSneed.1.98.
Hauch.VI.107. TroelsL.IV.91. Feilb. -slæ-
de, en. slæde, hvori to ell. flere kan sidde

ved siden af hinanden. Baud.S.21. Rist.LM.
23. -snndet, adj. især om fodtøj. Høysg.S.
337. HCAnd.Vi.316. Drachm. EW.14L
-spor, et. (jærnb.) jærnbanespor m. større

sporvidde end 1435 mm. Sal.IX.1093. DSB.
Banebygn.lO. -sporet, adj. 1) i egl. bet.

en bredsporet jærnbane (jf. -sporj. 2)
(overf.; 1. br.) d. s. s. III. bred 3. Han havde
altid vist Husets „Frøken" et bredsporet
(j(S\B.nieTi.Schand.BS.61. hans Modstandere
(karikerede) hans vestjyske Dialekt og
bredsporede Foredrag.sa. O.JI. 76. -staa-
ende, part. adj. (gym.) Bredstaaende Stil-

ling. Som (retstilling), kun den ene Hæl
2 Fodlængder til venstre (højre) for den
anåen.Gymn.L112. -stilling:, en. (gym.)
bredstaaende stilling. Gymn.1.219. -som,
en. (haandarb.; nu næppe br.) særlig bred
søm (paa linned). Moth.B337. (sy) Bred-
s0m.Blich.PW.93. MO.

II t gen. brugt som
adj.: Et Par breedsøms Mansketter. FSO.
GJ -t-skaaren, part. adj. med brede li-

nier ell. træk (jf. ovf. sp. 1127'^). en kraftig-

bygget Herre med bredtskaarne Træk.
BSchmidt.MD.315. *(han bød) sit bredt-
skårne Legem

|
til Skive for Tyskernes

Skuå.Rørd.GK.115. -t-sknende, part.

adj. (l.br.) vidtskuende, denne djærve, bredt-
skuende og klare Aand (o : .Julius Lange).
Schand.0.II.16. -tærsker, en. (fagl.)

tærskemaskine m. lang tromle, hvori kornet
lægges efter bredden. OpfB.^lII.37.
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Bredalle, en. se Badulje.
Bred-øKse, en. 1) (genopt. fra oldn.

breidøx, Jf. æda. brethøxæ; foræld.) bred-

bladet stridsøkse. VSO. MO. Olav gav ham
. . 2 drikkeskåler og en bredøkse.iV^orÆ.

månedsskr.1881.1.236. TroeUL.1.46. 2)
{ænyd. d. s.; tøm.) d. s. s. -bil. Moth.B337.
MO. Wagn.Tekn.499.
bregelig, adv. (ogs. (fejlagtig) skrevet

bredelig^. {besl. m. (be)brejde ; opr. bet. vist lo

„glimtende" ; fynsk, sdjy.) klart; let; tyde-
ligt, bredelig: MDL. (et sted) hvorfra
han bredelig kunde sees og høres.JB'Filas-

mussen. Blodvidnerne. (1862). 19. HjælpeO.
b r eg e 1 ig : Feilb. jf. Dania.IV.340.
Bregl(e}, en. se I. Brile. bregple, v.

se II. brile.

Bregne, en. ['braina] flt. -r. (ænyd. d. s.,

jf. æda. (stednavn) Bregnethwet, Bregen-
tved (Thorkelin. Diplomatarium Arnamagn. 20

(1786).1.137), SV. bråken, eng. bracken, ør-

nebregne, og brake, ørnebregne, krat, m,nt.

brake, gren) ^ navn paa forsk, arter af
bregnefamilien, Filicinæ, især om egentlige

bregner, Filices L. vAph.Nath.1.443. *Breg-
nen . . tænker paa

|
de Tider graa,

|
da

Bregnerne var Skove.Rich.1.29. Efter Lyn-
gen er især Ordet Bregne . . hyppig (i

stednavne), oftest gaaet over til Formen
„Brænde" og lignende Orå.Annal.1863.282. 30

Bregnerne . . havde vel hundrede Farver
som de visnede.JPJac.IJ.2ii. Rostr.Flora.
11.458.

II
ogs. som navn paa alm. mange-

løv, Aspidium (LastreaJFilix mas (JTusch.

29), og ørnebregne, Pteridium aquilinum
(L.)Kuhn(JTusch.l88. Feilb.1.130). Breg-
ne-frø', et. Mod Hexe bruge Pigerne at

udstrø Bregnefrø . . over Gaarden.TAieZe.
III.181. Feilb.IV.68. -haar, et. haar af
forsk, bregners rodstokke, brugt som blodstil- 40

lende middel. Sal.^III.903. -has, et. (sj.)

drivhus til bregner. HavebrL.^98. -mos,
et. S( art af grenmos (Hypnum Dillen.);

bregnegrenmos, Thyidium. JTusch.309. Ro-
str.Flora.II.454. -pers, en. 2? Comptonia
asplenifolia Ait. O GrPetersen.Træer og Buske.
(1916).94. -præg, et. (geol., nu næppe
br.) forstening m. aftryk af bregner. vAph.
Nath.1.446. -rod, en. (med.; bot.) den som
ormemiddel anvendte rodstok af alm. mange- 50

løv, Aspidium (Lastrea) Filix mas. Panum.
357. MentzO.Pl.277.

I. Brejde, en. [ibraida] flt. -r. {ænyd.
d. 8., glda. bredhe, fsv. bredha; afl. af III.

bred; foræld, sj.) d. s. s. Bredøkse (1). *(væ-
ringernes) Breide stærk forsvarer Keise-
ien.0ehl.VM.55. *Med Øxe, Breide bedst
man træffer FoIk.sa.DM.55.

II. brejde, v. ['braidal -ede. vbs. -else (s.

d.). (glda. d. s., oldn. bregoa, se bebrejde
|| éo

ordet fortrænges i 17.-18. aarh. af bebrejde,

jf.: „Høres endnu imellemstunder blant
gemeen Mand." F/SO.; i levende brug kun i

bomh. (Esp.419); genopt. i nyere tid af sprog-
rensere; sj.) 1) (især foræld.) m. obj. og hens-
obj., d. s. s. bebrejde 1. Brejder nogen den,

V^

som gaar i Rette paa (mindremænds) Vegne,
saadant, da skal hånd derfor give otte Lod
Sølv.Di,i

—

9—3. 'En utacknemmelig be-
viiste got at brejde (o: at foreholde ham
det gode, man har gjort mod ham)

\
Er

Glæåe.Rose.Ovid.I.118. *l . . har stor uret
i

I

hans nåde kongen noget her at brejde.
[Weilbach.] KristiemII.(1874).118. AErslev.
Ørneklippen. II. (1907). 19. jf: *(slotte og)
taarned-mured Stæder,

| Som vel hos Ver-
dens Børn Zirat for jorden heder,

| Men
dog som Bylder paa et Legem agtes kand,

|

Os breider Vellyst, Frygt og unaturlig
Stanå.IIolb.Metam.2. 2) uden hensobj., m.
tings-obj., d. s. s. bebrejde 2.2; kun i det for-
æld, ordspr.: Naar Gaven er brejdet, da er
den betalt.Matt.5745. VSO. Brejdelse,
en. flt. -r. (ænyd. d. s.; vbs. til brejde;
foræld.) d. s. s. Bebrejdelse. Moth.B347.
Drøje Brejdelser maatte hendes Husbond
t2ia.le.AErslev.Ømeklippen.I.(1906).24.

Brejl^e), en. se I. Brile. brejle, v. se

II. brile.

Brelok, en. se Berlok.
Brems, en. se I. og II. Bremse.
I. Bremse, en. ['br^msa] (ogs. Brems

[br^m's]j. flt. bremser ell. (nu 1. br.) bremse
B'dgges.L.I.xxv. Winth.V.21. Goldschm.
1.235). (glda. d. s. og brims, sv. broms,

broms, oeng. brimse, ty. bremse, jf. sanskr.

bhramara-, bi; besl. m. Brim, brumme) dels

(zool.) navn paa et insekt af fluernes
orden, Oestrus, dels (dagl.) i al alm. om
stikkende ell. summende insekter som klæger,

gedehamse, humlebier olgn. (jf. Brehm.DL.
III.447. Feilb.I.131. Kværnd.). Holb.Me-
tam.3. en stor Brems, som hele Middags-
tiden havde snurret omkring hans Næse
og pinet ham gTuligen.PAHeib.US.396.
*som naar en Koehiord

| . . splittes af

Frygt for den rasende Bremse. Bagges.
Gieng.Till.50. den stikkende Brems følger
den flygtende Hingst over Marken.IIauch.
III.286. *0m hende sværmed (balherrerne)

som Bremse.Winth.XI.191. fare op som
stukket af en bremse olgn., fare pludse-

ligt op (ved en forskrækkelse olgn., jf. u. Bi).

CMøll.PF.9. PRM0ll.SS.lO2. (hun)\ogiYei-
ret som stukket af en Bvevns.Houmark.BB.
12.\\(talem.;nunæppe br.) stikker brem-
sen dig? olgn., hvad gaar der af dig? hvad
stikker dig? Moth.B349. (han) gjorde et Te-
stamente . . Hvad Bremser der siden har
stukket ham, at han to Aar derefter for-

andrede det, kan jeg ikke viåe.PASeib.
Sk.n.255. Hauch.III.360. have bremser
i hovedet, have nykker; have fluer i ho-

vedet. Moth.B349. VSO. jf.: *han knap faar

sovet;
I
Ret som han havde Flagermuus

|

Og Bremser i sit Hoved.Fafei.i55.
|| (overf.;

sj.) pinlig tanke, tvivl olgn. *Dog denne
Brems fik ikke Lov at stikke

|
Ret dybt

i Dydens kydske Ba.Tm.TBruun.II.205.
\\

(dagl.; 1. br.) person, der stadig søger at paa-
tvinge en anden sit selskab (jf. Præstebrem-
se). Oadeordb?

Rentrykt »/j 1920 72
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II. Bremse, en. [ibrBnis9] (nu hun dial:

Brems. Moth.BSéQ. VSO'. MO. MøllH.1.282.
FeilbJJSl. — Biims. ZakNiels.NT.117). flt

-T. (ænyd. brems (i bet. 1); fra mnt. pre-
mese af premen, trykke, stoppe; i bet. 2
laant i nyere tid fra ty. bremse) 1) (landbr.,

vet.) redskab (bestaaende af en jærnklemme
olgn.), der anbringes paa en hests snude
(ell. andre følsomme steder) for at gøre den
rolig; kapsun. VSO. MO. MøllH.1.282.
(er plaggen) lidt ængstelig for Stængernes
og Skaglernes Berøring, kan man give
den en Bremse pa.Si.LandmB.II.212.

\\

(talem.) sætte (lægge) en bremse paa
en, lægge en dæmper paa; bremse. Moth.B
349. (naar faderen) var borte fra Planta-
gens Omraade, lagde Stamherren ingen
kendelig Bremse paa sin foretagsomme
A2ind.Christmas.UT.68. jf.: Han kunde nyt-
te at faa en god Brims om Snuden, ded
kunde Knviå.ZakNiels.NT.117. 2) indret-
ning, hvormed et hjul ell. en maskine
bringes til at standse ell. hemmes i sin

fart. (kusken paa alpe-postvognen sidder)

med Haandtaget til den vigtige Bremse
lige foran sig og med Foden paa en Løfte-
stang, der ogsaa fører til Bremsen.JBiWe.
Italien.1.25. Bremsen sled og skreg mod
Hjulene, vi holåtJVJens.IMJll. Cyclehb.

35. OpfB.^Il.U7.
III. bremse, v. [ibr^msa] -ede. {ænyd.

d. s.; afl. af 1. Bremse; nu kun dial.) 1)

summe (somenbremse). Moth.B349. Kværnd.

Sslaa med halen efter bremser. Feilb.I.131.

) (overf.) knurre; snerre; bruge mund.
»Bruges i daglig Tale."FSO. MBL.(Lol-
land). Levin.(G.). Kværnd. Feilb.

IV. bremse, v. ['br^msa] -ede. vbs. -mng.
(ænyd. d. s. (i bet. 1); fra mnt. premsen,
se II. Bremse; i bet. 2 laant i nyere tid fra
ty. bremsen) 1) (landbr., vet.) lægge brem-
se (1)paa (en hest). VSO. smeden bremser
hesten, medens han beslaar den i Feilb.I.

131. 2) standse ell. sagtne farten v. hi.

af en bremse (2). en Bøining af Banen gjorde
dem det umuligt i Tide at see hinanden
og hTemse.Fædrel.l859.735.sp.l. Der brem-
sedes for; (toget) hvinede og skrabede
henad Skhmerne.Drachm.SS.e. Øv Dem .

.

i (ved cyklekørsel) ned ad Bakke at bræmse
Maskinen blot ved at træde kontra med
FøddeTne.Cyclehb.37. 3) (overf., egl. til 1,

jf. lægge en bremse paa (se u. II. Bremse
1^, men føles nu i reglen som hørende til 2

;

især dagl.) stoppe ell. hemnie; lægge en
dæmper paa. Alderdom bremser oft nok,
Moth.B349. det lykkedes s'gu Konen at

bræmse min Yeltalenhed.Kandarius.LP.12.
Denne tanke har slået så godt igennem i

de senere tider, at den snarere kan trænge
til bræmsning end til forhøjet fa.Tt.Eønning.
G.IV2.176. Den lille Fyr skal være ikke
saa lidt lunefuld og hidsig, men hans For-
ældre gør alt for at bremse ham i Tide.
DagNyh.Vi^1910. Till.2.sp.2.
Bremse-, i ssgr., især af II. Bremse 2,

navnlig i en mængde fagl. ord, der betegner
dele af bremseindretninger, fx. Bremse-arm,
-baand, -bakke ell. -bøjle, -klods, -ledning,
-sko, -sving, -ventil ofl. -apparat, et.

Tops.lII.392. Drachm.SS.29. -byld, en.
[I] (fagl.) knude, som oksebremsens larve frem-
bringerpaa oksehuder. VareL.^117. -flue, en.
[I] (sj.) d. s. s. 1. Bremse, det er svært at
vare sig for Bremsefluer i Skoven, og for

10 onde Tunger ved Hove. CBernh. III. 151.
-g^al, adj. [I] (især dial.) om dyr: ustyrlig

paa grund af angst for bremser. Karlen
skulde vande (hestene) og saa blev de ka-
tolske — bremsgale velsagtens.JFJens,
HF.58. -kupé, en. (jærnb.) kupé m. brem-
seapparat. DSB.Matr.1.34. -mærke, et.

(jærnb.) mærke, der angiver det sted (paa
banelinien), hvorfra et mastesignal senest skal

kunne ses af hensyn til bremsning. DSB.Tjen.

20 1.18. -rede, en. [I] Feilb.I.131.
|) overf.

(sj.) om hvad der er ubehageligt at give sig i

kast med („hvepserede"), i udtr. som: Jeg vil

dog see, jeg faaer givet ham en Advarsel
endnu, inden han pirrer meer op i den
Bræmserede.Jn5'.jEJ'.yJI..96. -stik, et.

(\ -stlng^. [I] *en modig Tyr, der af et

Bremse-sting,
| Som den i Siden faaer,

giør mange høye STpvmg.Solb.Paars.47.
(overf.:) vi Præster kan have godt af nogle

30 Bræmsestik til at ægge os.MPont.DK.23.
O -stukken, part. adj. [I] (1. br.) to
Oxer spændtes for, og som bræmsestukne
fore de med ham over Hede og Mose.
RCAnd.VII.104. -svimmel, en. [I] (vet.)

sygdom hos faaret fremkaldt ved tilstedevæ-

relsen af faarebremselarver i dets næse og
p)andehule. MøllH.1.282. -tflrj, et. (fagl.)

om stænger, vægtarme olgn., der overfører

kraften til bremseklodsen. DSB.Matr.II.15.
40 -vegn, en. (jærnb.) vogn m. bremseappa-

rat. DSB.Togregl.35.
Brest, en. se Brist, breste, v. se

briste.

Bretling:, en. se Brisling.

bretsk, adj. [hr^dsg] {oldn. brezkr;
foræld) hørende til elL stammende fra det

gi. keltiske Britannien, spec. Wales (oldn.

Bretland; jf. Brite, britiskj. Oldn.Sagaer.
XII.(1837).63. Becke.DE.39.

50 brette, v. se brætte.
Brev, et. [bre'v] hrtv. Høysg.AG.138.

ilt. -e. (æda. bref, oldn. bréf, ty. brief; af
mlat. breve (scriptum), kort (skrivelse), opr.

om mindre vigtige skrivelser fra det pave-
lige kancelli, jf. Breve, Breviar)

1) skriftlig udfærdigelse, hvorved noget for-

kyndes, bevilges ell. bekræftes, l.l) (emb.)

kundgørelse fra øvrighedeti. Forfalsker
nogen Kongens Breve, Haand og Segl,

60 straffis paa Ære og Gods.D£.6

—

5—10.

sidde Kongens Breve og Forordninger
overhørig. y<SO. især i forb. aabentbrev,
se u. aaben 1.2. 1.2) (foræld., dial.) doku-

ment olgn. udstedt dels af øvrigheden, dels af
private, hvorved noget bevilges, bekræftes; di-
plom. Tingsvidner, Domme, og andre
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Breve.Di.5—i—i. *oin jeg Æren end
|

Paa stemplet Brev ej nyder. Falst.URS.
Ad". Freden blev ved høitldelige Eder og
udstedte Breve hekræitetMolb.EPl.53. jf.
2Cor.3.2.

II
(spec.) skriftligt bevis for

gæld olgn.; gældsbrev. Umaaner, eller

lejer, mand noget til anden, og ikke ta-

ger Brev derpaa.i)i.5—8

—

3. Brev bliver
ofte brugt i Stedet for Vexelbrev.J?an-
delsO.(180?).28. MDL. Feilb. 1.3) overf
brug af bet. (l.i og) 1.2. *Læg Skienk paa
Alter, og tag Brev paa Salighed-S^orw-SD.
11. Heib.Poet.IX.76. Roosevelts Sportsskil-
dringer er god Læsning som Breve paa
(o: attest for) hans elementære Ret til

Amerika, Land og hntt.JVJens.N V.lOl.

\\ især iforb. faa M. have brev paa éll.

(nul.br.) segl og brev paa. (PalM.V.238.
Goldschm.VI.238). 1. faa ell. have lovlig ad-
komst til; komme ell. være i retmæssig besid-

delse af; faa, have privilegium paa. (fran-
cæserne) havde et Slags „Brev" paa Sær-
hed : de betragtedes som Amfibier, som Mel-
lemvæsner imellem Mand og Kvinde.^iic^.
(1905-07).1.534. *en Romer han (o: Mad-
vig) blev

I

i Retsind! i Uegennytte 1
|
Dog

dybest en Dansk, som paa Jevnhed har
BTev.Ric?i.III.175. Italien fik Brev paa
Omraader, hvor den italienske Befolkning
beløber sig til 3, højst 4 Procent.PoZ.*''/8

1919.9.sp.2. 2. faa ell. have vished ell. ga-
ranti for noget. Moth.£344. Ingen af os har
Brev paa SeieTen.Grundtv.Saxo.I.163. *vi
har intet Brev paa at faa Magen | til dig.
Ploug.1.268. uagtet Freund ikke fik egent-
ligt Brev paa Bestillingen, betragtede han
dog det givne Tilsagn som sin væsentlig-
ste økonomiske Støtte under Opholdet i

'RoTCiJLange.1.139. de smaa Folk bør jævn-
lig huske paa, at de ikke har Brev paa at

bestaa e\igtHerup.I.225. intet Menneske
har Brev paa at leve Døgnet ud — Timen
x^å.Gjel.^V.145.

2) skriftlig meddelelse, især til en fra-
værende ; ofte om meddelelse, som sendes i lukket

konvolut (mods. Brevkortj. Dog (o : skønt) jeg
havde meget at skrive eder til, vilde jeg
ikke med brev (1819: Papiir^ og blek.
2Joh.l2(Chr.VI). tag disse Breve . . baade
dette forseglede og dette aabne Brev
(jf. u. aaben 1.2). Jer.32.14. jeg maa op paa
mit Kammer at skrive et Brev med Fo-
sten.Eolb.llJ.IV. 7. et Brev, bestaaende af
et heelt Ark uden ConYolat.FrSneed.1.468.
Her kommer da min Brevdue og fortæl-
ler Dem Lidt om mig. Jeg vil begynde
mit Brev her.HCAnd.BreveJ.78. Og hvor-
dan er det derhjemme? spurgte (han). —
Tak, jeg har ikke haft Brev, sagde Ida.
Bang.L.122. veksle breve, meddele sig

til hinanden v. hj. af breve. Moth.B344.
PEMull.''361.

II
(spec.) om en del skrifter i

det nye testamente, forfattede af apostlene;
apostelbrev. St. Pauli Brev (Chr.VI: Epi-
stel^ til de RomeTe.Rom.(overskr.). naar vi
ser paa de forskellige Udtalelser for sig,

20

som de foreligger i Evangelierne eller
Brevene, er de saa fuldkommen klare og
sikre ? Krarup.L.19.

||
(æstet.) især i fit, om

afhandlinger, romaner olgn. i brevform (jf.
Epistelj. Philosophiske Breve over adsMl-
lige nyttige og vigtige Ting. Eilsch.(bog-
titel.1748). Efterladte Breve af Gabrielis.
Sibb.(bogtitel.l826). Udaf Gabrielis's Breve
til og fra }i}emmet.sa.(bogtitel.l850). Breve

10 fra Koleratiden eller en Roman i Breve.
Goldschm.VI.397. Breve fra Helvede.JBo-
wel.(bogtitel.l866).

3) (især f) papir(-omslag) ell. papstyk-
ke olgn., som visse varer er indsvøbt i ell.

fastgjort paa. Brevemed Haarnaale.Z>racAm.
VT.109. PoVlil912.4.sp.l. Det forbydes at
sammenblande sort og hvidt Peber til Salg
iBre\e.BerlTid.^ya919.sp.7. et brev hægter,
lærredsknapper

\ et brev knappenaale:
Moth.B343. Icke saa meget som et Brev
Knappe-Naale er kommen . . ind udi vort
Huus, som icke er angivet.Ho/6.F^s.J.6.
Her er et Brev! — Au! det var et Brev
Kna.vpenaale.Heib.Poet.XI.245. Schand.SB.
18. n (nu næppe br.) kardus m. tobak (jf.
hal^shrev. Feilb.L43. samt Brevtobak ^. et
Brev Knaster-Tobak og en Pihe.Holb.Lig-
begJsc. JPJac.I.290.
Brev-, i ssgr. ['breu-] (j- Breve-, se u.

30 Brev-drager, -samling, -stil, -taske^. i reg-

len af Brev 2. -aabner, en. redskab til

at skære en konvolut op med. CH -adel, en.

[1] (foræld.) adel, som er opstaaet ved udstedt
adelsbrev (mods. Fødselsadel^. Etlar.TJS.103.
HistTidsskr.7E.II.313. -bog, en. 1) (nu
næppe br.) bog (lommebog, mappe olgn.) til

opbevaring af breve. Moth.B346. VSO. 2)
[1 og 2] bog, hvori kopier af breve indføres;
kopibog. KSelskSkr. XI. 1 99. PJJørg. B. 7.

40 3) bog indeholdende mønstre for forskellige

slags breve. PAHeib.Sk.I.122. det af Brev-
bog for Elskende afskrevne Brev.Brandes.
VII. 341. Almindelig Brev-, Kontor og
Formnlarhog. (bogtitel. 1880). -brud, et.

(jur.) handlingen at aabne andres breve;

krænkelse af brevhemmeligheden. Moth.B345.
MO. Sal.UII.943. -bærer, en. \) i tgl
bet.; dels (foræld.) d. s. s. -drager 1: (Klop-
stock) var Brevbærer og commis voyageur

50 — senere postillon d araour — mellem
Hørsholm og Bernstortf.AFriis.BD.II.341.
dek (post., 1. br.) postbud, som omdeler breve

:

Posten selv hedder Feddersen, og han er
meget mer end Brevhærer. CEiv.F. 107.

Sal.XIV.567. 2) (jy.) overf.: sladdertaske

(jf. -drager 2). Feilb. -drager, en. (i
Brevedrager. Holb.Ep.II.259). t) (foræld.)

person, som besørger brev(e) for andre (jf.
-hærerl).(Kalk.I.272). Mall.SgH.377. EaU.

60 E.1.205. Blich.II.234. Bøgh.II.37. || spec.

(foræld.) om en under postvæsenet ansat
brevomdeler; (by)postbud. Heib.Pros.IX.161.
Sal.XlV.567. 2) f (overf.) nyhedskræmmer

;

sladdertaske (jf. -bærer 2). VSO. -dae, en.

\ navn paa forsk, arter af Misduen, som
kan afrettes til at bringe skriftlige meddelelser

72«
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til et bestemt sted. MO. BMøll.DyL.ILlSl.
BøvP.1.558. li

(uegl.) Brevduen fløi stun-

dom mellem os (o: vi vekslede breve).HC
And. XII. 61.

II
(overf.) overbringer af et

brev; budbringer. Grundtv.SS.IV.94. Jeg
takkede hjertelig den smukke Brevdue
(o: en pige).Gylb.IV.103.
Breve, et. ['bre'va] flt. -r. {fra lat. breve,

egl. sa. ord som Brev; fagl.) pavelig skri-
velse af mindre højtidelig form (egl. forsk, lo

fra Bullej. *Buller, Decretaler, Brever og
LegendieT.Blich.D.II.232. Sal.III.621.

Breve-, i ssgr., se Brev- i ssgr. breve-
lig, adj., se brevlig.

CP Brev-form, en. Betragtninger over
historiske, litterariske , og philosophiske
Materier i BrevtoTm.Bahb.LB. 11.16. en
dansk Roman i Breviovm..Goldschm.VI.499.
Brandes.V1.407.

||
(sj.) Papir i Brevform.

Levin, -forsendelse, en. 1) GJ besørgelse 20

<if brev(e) m. posten. OpfB:'I.270. 2) (post.)

saa mange breve, som sendes paa een gang;
ogs. : hvad der kan sendes som brev(e). samt-
lige Arter af Brevforsendelser (almindelige
Breve, Brevkort, Tryksager, Vareprøver og
Mønstre). Anordn. V9I888. II. §1. -foring:,
€n. (sj.) besørgelse af brevskrivning; korre-

spondance. Pont. FL. 232. -gemme , et,

{1 og 2] (foræld.) opbevaringssted for breve

ell. brevskaber; ogs.: arkiv (jf. -kammerj. 30

i det Kongelige Brev-Giemme (fandt man)
den af Jøderne paaraabte Befaling at være
af Cyrus nåstædet.OGuldb.VH.II.254. Hrz.
XVI.44. t -gemmer, en. [1] i^erson, der
forvarer offentlige dokumenter og breve; ar-

kivar. Moth.B345. VSO. -hemmelighed,
en. (jur., post.) det forhold, at et brev ikke

maa aabnes ell. læses af uvedkommende,
(postfuldmægtigen) har vel sagtens gjort
ham en lille Tjeneste . . paa Brevhem- 40

melighedens Bekostning. Ing. LB. I. 70.

Goos.1.426. -hoved, et, (bogtr.) en paa
brevpapir trykt angivelse af afsenderens navn,
adresse olgn. (jf. -listej, Selmar.^326.
Breviar, et. [breviia-V] (ogs. m. lat.

form: Breviarium. Moth.Conv.B233. JBaden.
FrO.). flt. -(i)er. {jf. oldnorsk bréfari, bréferr

;

fra lat. breviarium; ajfbrevis, kort,jf. Brev)
latinsk bønnebog, som bruges af romersk-
katolske gejstlige (af højere grad). BibliotH.^ 50

€4. jf. : Elskovs lystelige Morgendrøm ! der
ikke veed af Tvivl, Frygt, Sorrig, Harme,
fordi Stammeordet „Synd" ikke heller fin-

des i Amors BreYiax.Blich.IV.355.
Brev-kammer, et. [1] (foræld.) op-

bevaringssted for brevskaber; arkiv (jf. -gem-
mej. de ledte i Brevkammeret, hvor man
lagde Skatten.Esr.6.LHolb.DNB.717. Troels
L.UIl.183.186. SMich.Dø.70. -kasse, en.
(<.M0.). 1) i egl. bet. 1.1) kasse (anbragt paa 60

mden, i et jærnbanetog osv.), hvori breve ned-
lægges til besørgelse af postvæsenet; postkasse.
Levin. LovNr.57^/*1888.§l. AndNx.8.170. 1.2)

kasse, hvori postbudet kan aflevere breve olgn.
Her ligger et Brev til Dem. Jeg fandt det
i min Brevkasse i Mxå.åags.Schand.F.474.

Nans.JD.166. 2) (overf.) afdeling af en avis,

hvor spørgsmaal fra læserne oj)tages og be-

svares. Hørup.II.119. -kiste, en. [1] (for-
æld.) kasse til opbevaring af brevskaber, der
blev funden i brev-kisten (1871 afvig.)
paa slottet . . een rolde (0: en rulle). Esr.
6.2(Chr.VI). TroelsL.^III.185. (dronning
Margrete) lagde roligt Unionsbrevet ned
i sin BYQy^ste.BerlTid.''^lvil912.Aft.l.sp.3.

-konvolnt, en. (post.; nu 1. br.) konvolut.
Rahb.E.III.313. Schand.SB.96. Postfri-
mærke-Konvoluter og almindelige Brev-
konvo\vitev.Anordn.''lQl888.II.§2. -kort, et.

{indført 1871; post.) kort, der sendes m. po-
sten aabent, reden omslag. EBrand. UB.8. Et
Brevkort! det var en Idee! — Det aabne
Kort fritager for Hjertelighed som for
Vdtørlighed.Gjel.GD.55. et dobbelt brev-
kort (o: med vedhængende svarkort)

j
Hage.^

960.
II
(dagl.) lukket postkort; korrespondance-

kort, et tiøres lukket brevkort
\ -kuvert,

en. (post.) konvolut. Det er dog tilladt at

benytte . . almindelige Brevkuverter til

BejigQbxevQ.Anordn.''l9l888.II.§2. -lap, en.

(i -lep. Moth.B345). (nu 1. br.) brev skrevet

paa et lille stykke papir. Holb.MFbl.205.
HCAnd.Breve.1.47.
O brevlig, adj. ['breuli] (f brevelig.

Moth.B346. Bagges.III.27). som er udtrykt
i brevform ell. finder sted ved brev.
*(jeg vil) Langt mindre (som en gammel
Formand (0: Ovid) i

|
Den brevelige Poesie)

I
Pathetisk klage mig.Bagges.III.27. fra

hver sit Kloster fortsatte de to et brev-
ligt Samliv med hinanden. FFed.JB.59. || som
adv. Brandes.Volt.II.131. jeg har saa van-
skeligt ved at udtrykke mig brevligt.
Nans.JD.47.
Brev-liste, en. (bogtr.) reklamemæssige

oplysninger olgn. trykt langs m. venstre side

af brevpapir til forretningsbrug (jf. -hovedø,
Selmar.^330. -maler, en. [1] (foræld.)
person, der afskrev andagtsbøger olgn. og
forsynede dem med billeder. OpfB.^II.517.
Sal.IX.352. -mappe, en. mappe med rum
til breve og brevpapir, og som tillige kan be-

nyttes som underlag ved brevskrivning, -om-
slag, et. (nu 1. br.) konvolut. vAph.(1764).
MO. OMMøll.0.211. jf.HjælpeO. -ordner,
en. (fagl.) apparat, hvori breve kan opbevares
i systematisk orden; kartotek til breve. Krak.
1910.1129. -papir, et. Thiele. Breve. 290.
Hrz.D.III.25. Drachm.F.II.58. Almindeligt
Brevpapir findes i temmelig forskellige

Formater, der kaldes Oktav. Sal.XIV. 14.

-penge, pi. 1) [1] (jur.; foræld.) betaling for
udstedelsen af et dokument. DL.5—14—22.
SaUIII.914. 2) (nu 1. br.) d.s.s. -porto. MO.
HjælpeO.585. -porto, en. (post.) betaling

for et brevs besørgelse med posten; postpenge.

OpfB.U.270. Hage.^949. -post, en. I)

(foræld.) post, der besørger breve. PI.V1I8OO.
Posthornet forkyndte Brevpostens An-
komst . . i den lille By.Ing.LB.1.81. Davids.
KK.21. nu især i: Den til Forsendelse med
de Kongelige Brevposter privilegerede



1145 BreTpresser Brevvægt 1146

Berlingske politiske og Avertissements-
Tidende. Berl Tid. (overskr.). jf. Esm. I. 96.

2) (post.) postforsendelse, som (kun) bestaar

af breve, dette tog medfører kun brev-
post, ikke pakkepost i NatTid.^'Vi 1920.
M.é.sp.l. -presser, en. tung genstand,
der lægges oven paa en bunke breve olgn.

for at holde sammen paa dem. Bergs.FP.H18.
en tung Flintekile, der benyttedes som
Brevpresser. Wied.S. 79. -re|8e, en. [1]

(foræld.) besørgelse af offentlige skrivelser,

aer var paalagt husmændene som hoveri (jf.
Kongerejse/ Husmændene (havde) Pligt
til at gøre Bre\re\ser.AarbFrborg. 1918. 121.
-samler, en. (post.) person, der forestaar
et brevsamlingssted. Bek.^^/iil8?4.§4. Anordn.
y9l888.I.§2. -samling, en. (f Breve-
samMng. Holb.Ep.I.Fort.) isærkonkr,: (trykt)

samling af breve. Hauch.DV.II.12. (han)
dannede den særlige Brevsamling, som
efter ham har Navnet Den Bøllingske
Sa.m]iiig.BibliotH.^126. -samlings-sted,
et. (post.) en slags filial-postkontor (især i større

landsbyer ell. ved stationer), til hvis betjening
der ikke kræves en uddannet postfunktionær.
LovNr.57^U1888.§4. han havde lavet Post-
stationen om til et Brevsamlingssted.CilføW.
LM.158. AndNx.S.20. I. -skab, et. (nu
næppe br.) skab til at gemme breve i. Moth.
B346. MO. II. -skab, et. flt. -er ell. f -e

(Holb.Hh.L4?8). (efter ty. briefschaften, flt.)

1) (foræld.) især i flt., d. s. s. Brev 1. Jeg
benøver ingen nye Adelsbrev, men kun
en Erkiendelse af de Rettigheder, som

i'eg
af mange tilforladelige Brevskaber

:an bevise, at jeg har havt.JSneed.I.211.
et brevskab fra denne tid, som godt op-
lyser forholdeJie.Barfod.DH.I.206. en Rejse
til Rouen for at afskrive nogle Brevskaber.
Brandes.VII.102. De Kilder, hvoraf vi ene
kunne øse hin Tids Historie, de tørre Brev-
skaber og magre Aa.rhøger.KrErsl.DM.48.

jf.: et stort Pergaments-brevskab, forseglet
med rødt Yox.Ing.VS.1.93.

\\
(sj.) overf.:

*før Fæstensring de bytter
|
og hun faar

Brevskab paa at blive Frue.Drachm.DD.78.
2) (nu kun spøg.) d. s. s. Brev 2. Æreboe.211.
drag ufortøvet til min Foged paa Harre-
strup 1 jeg skal give dig Brevskab med.
Ing.EM.1.54. jeg fører . . altid mine Brev-
skaber med, naar jeg rejser — saa fandt
jeg ogsaa et Brev fra Hr. S.Hostr.FG.19sc.
JpJac.I.20. (han) saa paa Brevskabet,
med halvrynket Næse, før han . . læste det.
Bang.L.322. I. -skifte, et. (sj.) brevveks-
ling; korrespondance. Mit Brevskifte med
(ham) st3inasede.ZakNiels.Fort.23. der (be-

gyndte) et heftigt Brevskifte mellem Rom
og Wien. Frmels.R.I.21. II. -skifte, v.

(sj.) staa i brevveksling (med); korrespondere
(med). Folkeskolen.1915.412. -skriver, en.

1) [1] (emb.) egl.: person, som udfærdiger
dokumenter olgn.; embedsmand (pante- og
brevskriver) under hof- og stadsretten ell.

(efter retsplejeloven 1909) byretten i Kbh., der
besørger tinglæsning af skøder olgn. Regl.^^/e

1771.§12. Resol.Nr.l03'yd874. Retsplejelou
^^U1916.§16.

II
heraf: Brevskriverkontor (jf.

Sal.UII.944).
II t (jf- bet. 2) person, som

er ansat til at skrive breve for andre; sekre-

tær. VSO. 2) O person, der skriver brev(e).
ingen dovnere Brevskriver kan findes i

Verden, end jeg er.Suhm.(Rahb.LB.I..36).
(brevet var) det troeste Speilbillede af
Brevskriveren selv.Holst.UÉ.73. Kvinder

10 ere . . ofte bedre Brevskrivere end Mænd.
VortHj.IV1.114. jf. HjælpeO. \\ (I br.) spec:
person, som sender meddelelser titdagblad olgn. ;

meddeler; korrespondent. HjælpeO. Schand.
TF. II. 290. -skriverads, et. (spøg.)
Hostr.GE.83. -skriveri, et. jeg har jo
heller aldrig lovet Dem Orden i Brev-
skri\eriet.KMRahb.lO. OpfB.U.266. -stil,
en. (fBrcvGstil.Falst.Ovid.137). vAph.(1759).
Brevstilen . . har Noget af Talesprogets

20 Fortrolighed og Fynd, Noget af Bogspro-
gets indviklede Sætningsbygning og Ord-
ning.Brandes.II.342. Hans tyske Herkomst
fornemmes . . i hans Brevstil, der hyppig
har et vist pathetisk SvingJ^Lange.1.150.
-sæk, en.postsæk. Moth.B346. Ing.LB.1.85.
Goldschm.1.342. -taske, en. (f Brevetaske.
Høysg.AG.32). X)^^ dokumentmappe. VSO.
2) (gldgs.) lommemappe med rum til brevCr
pengesedler olgn., ofte tillige indeholdende en

ia lommebog; tegnebog. (Kalk. V. 138). (hun)
sætter sig ved Bordet for at skrive i sin
Brevtaske, som hun tager op af Lommen.
PAHeib.Sk.III.212. Jeg rev et Pergament-
blad af min Brevtaske.Bagges.L.1.58. (hans)
Brevtaske, der var fuld af Bancosedler.
Ing.EF.II.259. Goldschm.VIl.69. 1Lommen
bar hun en velspækket BrevtsLske.Schand.
BS.230. OBloch.D.U.303. 3) (1. br.) taske

til at bære breve i; posttaske. OpfB.^1.267.
40 -telegram, et. (telegr.) telegram, der be-

fordres langsommere end alm. telegrammer og
udsendes paa adressestedet m. posten. Hage.^
989. -tobak, en. [3] (nu næppe br.) to-

bak, der sælges i karduser. VSO. -veksel,
en. (nu 1. br.) d. s. s. -veksling. Eilsch.Phil
Brev.348. 0rst.VII.166. Goldschm.BlS.IIL
178. O -veksle, v. veksle breve; staa, i

korrespondance. Rahb. Tilsk. 1798. 733. (jeg)
brevvexler (gerne) med de ædle og kloge

50 Mennesker.Bagges.DV.X.255. CBernh.V.88.
Brandes.V.234. Pol.^lil907.1. f -veksler,
en. person, som staar i brevveksling m. en
anden; korrespondent. Langebek.SA.17. „helst

blant Kiøbmænd."7>S0. MO. O -veks-
ling, en. 1) handlingen at veksle breve;

korrespondance. Holb.Ep.II.30. all utillade-

lig Brev-Vexling med Fienden. SøkrigsA.
(1752).§956. Paa Reiserne . . førde Chri-
stian selv sin Brevve:sling.Mall.SgH.716.

60 Han stod til Stadighed i Brevveksling med
(hende).Pont.LP.VIII.55. 2) (samling af) ud-
vekslede breve. Brandes.V.249. 1 Hostrups nu
udgivne Brevveksling vilman se morsoinme
Bebrejdelser, fordi han tog Del i et Gilde.
Schand.O.II.38. Drachm.F.11.261. -vægt,
en. lilU vægt til at veje brevepaa.OpfB.UII.68.
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Bridg^e, en. [bridj] uden flt. {optaget

i nyeste tid fra eng. bridge) ^ navn paa
et kortspil, der er en videre udvikling af
whist. Der fandtes paa Hotellet en Stor-

hertuff, og Ærgerrighederne dér attraaede
en Tilsigelse til Bridge med ham og Stor-

hertuginden.Brawies.FJ56. SaUIV.l. jf

:

hun mødte iaftes ved en lille Musik- og
Bridqe&iten.SvLa.FruG.42.
Brid-nrt, en. se Brudurt.
Brig, en. [bri^, bre^r] (f Brigge, jf

Brikke: OecMag.V.358). flt. -ger. (laant i

18. aarh. fra eng. brig, forkortelse af bri-

gantine (s. d.)) ^ tomastet skib m. mærs
og ræer paa begge master. VSO. *jeg
raabte : Gud og Kong Georg ! |

Hvergang
jeg fyred paa Napoleons Brigger.Ba^'^'er.

11.398. Drachm.T.18. || ssgr. Bng-rejsning,

-T^Z%^^f -sejl (det agterste gaffelsejl paa en
brig) ofl.

Brigade, en. [bri'ga"5a] flt. -r. {fra fr.

brigade, opr. ital.; Jji) 1) trop. Moth.Conv.
B236.

II
nu kun om en mindre arbejds-

styrke til befæstningsarbejde. SaVIV.5.
2) større taktisk enhed, bestaaende af to

ell. tre regimenter, i reglen af samme vaa-
benart (m. h. t. danske forhold mi kun om
den i Jylland staaende styrke af to regi-

menter fodfolk. Sal.UV.5). MilConv.1.692.
*Der var kun faa, men de var nok,

i
Thi

det var Ryes Brig3Lde.CKMolb.SD.288. de
nedskudte Barakker, hvorBrigaden Scharf-
fenberg havde Samlingsplads.-Liye/"ai/c<feO

Liitken. Vor sidsteKamp forSønderjyll.(1904).
^00.

il
gaa til Rye's brigade, falde i

kampen (talem. opstaaet blandt soldaterne

efter Fredericiaslaget). Arlaud.434. jf:
Kejser Wilhelm abdicerede — Kejser Karl
og talrige Konger og Fyrster gik til

samme Bng&de.Tilsk.iyi8.II.481. || ssgr.:

Brigade - chef , -general, -kommandør ofl.

Brigader, en. [briga'de-V] flt. -er. {fra

fr. brigadier; Jai, nu næppe br.) 1) trop-
før er. Moth.Conv.B236. 2) brigadechef.
Holb.Mel.IIL6. MilTeknO.
Brigantine, en. [brigan'trna] (ogs.

Brigantin [-'ti'n] IslKyst.l). flt. -r. {fra eng.

brigantine, af ital. brigantino, egl. : sørøver-

skib; jf. Brig samt Barkentine; foræld.)

^ dels d. 8. s. Brig (VSO. MilConv.1.694),
dels skib m. briggens skrogform, men
med skonnertbriggens rigning og sejl-
føring, de Brigantiner, som Spanierne
havde bygget, vare ødel&gde.aolb.Hh.I.
541. Gram.Breve.142. Bregantin: Giøtha,
ført af Pr Lieut. Søestierne.Ær-e6oe.87, (de)
lettere Skibe, som høre til en Orlogs-
flaade . . ere: Brigantiner, Kuttere, Sno-
ver . . og Brandere.-HaWa^rer.^^. „Har du
opdaget vor (o: korsaremes) Brigantine?"— „Ja, den nærmer sig langs med Kysten".
Hrz.XIV.192. Scheller.MarO.
Brigde, en. se Brugde.
Brigel, en. se I. Brile.
Brigge, en. se Brig.
BriK, en. [bre^'j (ogs._ Brikke ['brega]

Falst. Ovid. 45. Brandes. II. 98. Frem.DN.
532. Feilb. Thorsen.19; formen Brik mangler
endnu i MO.). flt. -ker. {ænyd. brikke

; fra
mnt. bricke, besl. m. brække)

1) rund, tynd plade, i reglen af træ.
1 .1) (nu I. br. i rigsspr.) i al alm. ell. som
navn paa forsk, redskaber ell. dele deraf.
Andre skrabe (o: ved ostefabrikationen)
Osten lidt . . og strøe Salt derpaa , som

10 gnides ind med en lille rund flad Brikke,
som har et H.aandgTeh.Olufs.NyOec.1.231.
(han) rakte Kongen en stor Landse med
bred Brikke for Enden.Ing.KE.II.232.
Winth. VIIL281. den lange lodrette Stang
(i en stampekærne), paa hvis nederste Ende
der er befæstet en gennemhullet, rund
eller korsdannetBrik.La«dmB.I/.46J[. Feilb.

II (flsk.) rund (træ)plade, der flyder frit paa
vandet, forsynet m. en snøre, som er oprul-

M let om en paa pladen lodret staaende pind.
Frem.DN.532.

||
(især dial.) rund skive m.

kroge paa undersiden til ophængning af kød

(jf. Kødbrikkej ell. til anbringelse af væger
ved lysestøbning. VSO. Hallager.140. Kokke-
pigen bragte og hentede Brikkerne, hængte
dem op under Lysebordet, og tog Lysene
at.JPJac.I.2?l.

II
(nu kun dial.) redskab til

at flette snore ell. baand paa, bestaaende af
et stykke fladt træ m. to tappe. VSO. Feilb.

30 II t skiveformigt hjul i en trisse. Moth.
B368. VSO. 1.2) trætallerken uden op-
højet kant. VSO. *Medens paa Brikken
hans Moder saa kiær

|
Smører ham Brø-

det, og Pølsen ham skær.0ehl.L.II.61.
Ing.VS.I.102. *(de norske bønder) snitte

Skeer og Boller, Brikker til deres Kost.
Aarestr.8. Raslen med Spande, Fade og
Brikker.JPJac.J.S. || nu især: smørebræt
(af træ, fajance osv.). Enhver Husmoder

40 vil være glad ved at kunne have saadanne
smukke glatte og hvide Brikker ved sit

Bord til at smøre Smørrebrød psLa.Haand-
gem.65.

\\
(dial.) lille smørtræ ell. smørskaal.

Blich.1.334. en Brik Smør eller et Par fede
Ænder.Pont.F.II.223. Feilb. \ .z) lille rund
træklods til brug ved (bræt)spil; i vi-

dere bet: figur af forsk, form og stof til

sa. brug. *Du, som din meste Handel (o:

beskæftigelse) har
|
Med Brikker,, Kort og

50 TeYning.Falst.3. Greven lod sin Forvalter
trække én Brikke ud af Gnavposen.PA
Heib.US.194. *I Græsset . .

| De finde . .
[

Et gyldent Brætspil, og med gyldne Brik-
\ier.0ehl.NG.312. Ing.PO.1.63. Brikkerne
ere af Glas, Ben eller 'Rav.SophMull.VO.
527. *(hun) gav sig Tid, ordnede (tan-

kerne) som Brikker paa et SkakhrætSchand.
IF.27.

jl
overf: (situationen) fremgaar ikke

fra et indre Liv i (figurerne) selv. Det er

60 ogbliver dogDusinfigurer, Brikker.Jianoe.
BM.I.144.jf. 72. især om personer, der

lader sig viljeløst beherske af andre: i den
mægtige kanslers haand var ministrene
kun brikker • 1.4) mærke m. en arbej-
ders nummer, der ved arbejdstidens be-

gyndelse anbringes i^en dertil bestemt kasse
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10

som kontrol m. hans mødetid. Arbejdsmænd
(ved orlogsværftet) med Brikke, o : de, som
ere Morgenmønstring underkastede, og
som faa deres Dagløn udbetalt ugevis.
BerlTid.'*/iol 90LM.2.sp.3. Schelkr.MarO.

2) overf. 2.1) (dagl., især dial.) iflt: øjne
(tidligere især : stm-e øjne); „glugger". Hun
har et par deilige brikker i sit hoved.
Moth.B368. (hun) hævdede . . at „en-
hver, der vilde lukke sine Brikker op",
let kunde se, at der endnu var langt til-

hage.Aakj.VF.146. Feilb. 2.2) (dagl.) iflt.:

penge. Her vil brikker til om du vil købe
ået.Moth.B368. Dania.III.61. Gadeordh?
op med Brikkerne lFrPoMfeen.JK.4,

JBrikbrak, en. ['brigibrB^'l {lydefter-

lignende ord; forst.) redskab til løftning af
(fældede) træstammer; skovvippe; skov-
bismer (jf.BismeT2). LandbO.I.378.ForstO.
Briket, en. [briikæ^i] flt. -ter. «ilfO.; 20

fra fr. briquette, afl. af brique, mursien)
stykke brændsel bestaaende af sammen-
presset kul- ell. tørvemasse olgn. Wagn.
Tekn.321. VareL?118. Briketter er et
nemt, renligt, billigt og meget behageligt
BvændiSQ\.KvBl.''N1913.2.sp.2. \\ ogs. om
formstykker af malmsmuld olgn. OrdbS.

I. Brikke, en. se Brik.
II. Brikke, en. se Brig.
III. brikke, v. -ede. (a? Brik (l.i); nu 30

kun dial.) flette snore ell. baand v. hj.

af en brik (U). VSO. Feilb.

Brikke-baand, et. {af Brik I.3; jf.
Baand 5.3) i visse brætspil: to (ell. flere)

brikker staaende paa samme felt. Moth.B368.
VSO. -fiskeri, et. {af Brik l.i, s. d.:

fisk.) Frem.DN.532. f -lins, et. (af Brik
1.2) indretning til at tørre opvaskede brikker

paa. Moth.B368. VSO. -mager, en.

(af Brik I.2; nu 1. br.) Moth.B369. VSO. \\ 40

(dagl, nu hm jy.) en tulle brikke-
mager, sær person; „løjerlig fisk". Moth.
B369. VSO. Feilb.III.891. f -ost, en.

(af Brik l.i) lille rund ost; knapost. Moth.
B369. VSO. t -fljet, adj. Cbrikeiet.

VSO.) som har store, runde øjne (jf. Brik
2.1). Moth.B369.
Briks, en. [bregs] flt. -er ell. (nu 1. br.)

-e (Bagges.DV.VIII.106. Kaalund.43. Bran-
des.X.25) ell. (i bet. 2) d. s. {ænyd. britse, m
fra mnt. britsche, ty. pritsche, afl. af Bræt;
jf. Brisk) 1) redskab til at tildele slag
med, opr. bestaaende af sammenlagte tynde
stykker træ (ell. et aflangt stykke træ gennem-
savet paa langs i flere tynde dele. Moth.B
369. VSO.), som ved slag giver en skral-

dende lyd. t.l) (nu især teat.) vaaben,
hvormed narre, harlekiner osv. er ud-
rustede. *heller midt paa Torvet staae

|

Med Brixen og med Biælder jpaa.Oehl.XV. io
178. Hvert Selskab, det politiske, som
det kirkelige, (har) sin Harlekin, han bære
nu Brix, Ordenskjæde eller OvnZit.HCAnd.
1.73. *jeg vælger Narrens Maske, Brixens
Smæld,

I

for Brystets Ridderkors og Ba-
gens l:iøgle.Schand.UD.35. sparkes af Pier-

rot og smage Harlekins Briks.JBrawdes.I7.
107. 1.2) t tugteredskab til skoleelever.

Moth.B369. at ståe briks, blive revset, smst.

(jf. bet. 2). 2) t slag af Briks 1; prygl.
Moth.B370. (skoledisciples indvielse bestaar
i) de saa kaldede Brix.JSn troværdig Di-
scipels Nattetanker.[1771J.12. jf TroelsL.
VII.98. 3) sovebænk af træ (nu især i

fængsler ell. vagtstuer), jeg har solgt hvad
jeg eiede, indtil Brixen, jeg laae og Sto-
len, jeg sad i>aa.Bagges.(DSt.l910.139). *har
du Tid at sove,

|
Staaer Brixen der i Kro-

gen.Bredahl.il.43. (de) stode ved Forbry-
dernes Brix, hvor de i lang Række sov
Side ved Side.HCAnd.VI.124. tilbringende
Nætterne i store Skure, hvor der var
Brikse tU Kvinderne og Børnene.Brancfes.
X.25.

II (billedl.) *Folkeaanden . .
|
tog paa

Enevældens Brix sin L\xr.Ploug.IL33. 4)

^ platform af træ til henstuvning af
gods. SøLex.(1808). Scheller.Mar.O. brikse,
V. ['bregsa] -ede. {afl. a/" Briks \; nu vid
kun sjæll, se DSt.1912.127) slaa med en briks;
prygle, du måe brikse mig om jeg lyver.
Moth.B369. VSO. TroelsL.VII.98.1åriU.»e-
bider, en. (af Briks S) (spøg., sj.) person,
der ligger og snu^r paa en briks (jf. Bænke-
biderj. Jeg gad ogsaa vide . . hvad det
er for Brixebidere, der har lagt Beslag
paa Ka.hyUen?Blich.II.355.

brik-flrjet, adj. se brikkeøjet.
I. Brile, en. ['bri-la] (Bngsl: Levin.

Bril: LovNr.l5V*lsl906.§5. Bregl(e) ell.

BreJKe): VSO. MDL. Feilb.). {ænyd. bri-
gel; af uvis oprindelse; fisk., især jy^ fiske-
redskab bestaaende af en ramme, hvortU
der er fastgjort en pose af fiskenet olgn.;

(langskaftet) ketsjer. Iris.l808.II.168. Fed-
ders.FF.50. Af Garnredskaber maa kun
benyttes en Bri\e.LovNr.l5V^U1906.§5.
GadsMag.1907-08.144. II. brile, v. ["brrla]
(hregle, brejle. MDL. Feilb.) -ede. {afl.

af I. BrUe; fisk.) fiske m. brile. At brile
Østers gaar saaledes for sig, at man med
en Kætser paa en lang Stang optager de
Østers en for en, som man kan se paa
Bvinden.Frem.DN.138.

I. Brillant, en. [bril"jan'(f] flt. -er.

{laant (i bet. 2.) i 18. aarh. fra fr. brillant;

sa. ord som H. brillant) 1) (vist kun hos
Drachm.) straalende glans, et Vindu,
der gnistrede (i maaneskinnet) i blank
Brililant.Drachm.F.I.514. smst.U. 2) ædel-
sten (især: diamant) sleben i form af en
dobbeltpyramide m. afstumpede ender.
Briinnich.M.29. Sallager.187. Christ.Kemi.

105. Storkorset i Emalje og Brillanter.

ORung.P.257. II. brillant, adj. [bril-

'jan'i, 1. br. brel-] (laant i 18. aarh. fra fr.

brillant, præs. part. af briller, jf. brillere; af
sa. rod som Brille) 1) f funklende; straa-
lende. Han tager en liden Prætension
(o: medaillon), med brillant Indfatning op
af Lommen.PAneib.Sk.I.207. Regjerin-
gens Bygninger vare brillantere Slumi-
nerede end ved Revolutionsfesten.0r8f.jBr.
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1.151. Rødt er den brillanteste af alle

FaxveT.Heib.Poet.I.217. (de var) udstaffe-

rede med brillante Brystnaale og lange
TJhik}eåer.Gylb.VI.34. 2) (nu 1. hr.) som,
tager sig godt ell. virkningsfuldt ud;
flot; elegant. Klevenf.ItJ.40. „(han) klædte
sig efter sin Stand". . . „en Skræder efter

sin Stand! det maae være brillant".P^lfeife.

Sk.Il.248. der var endog en overmaade
brillant ung Frøken iblandt (tilskuerne).

Bagges.DV.X.398. Nutiden elsker det Bril-

lante i Kvinsten.Heib.Pros.V.341. (hun)
foredrager sine brillante Variationer med
sædvanlig Færdighed og Ynde.smsiJF.4i.
ved en brillant Bortgang at kaste et for-

herligende Lys over et Liv, der ingen
Værd har hsLvt.Kierk.XIII.363. || som adv.

:

(en middag) i fornemt Selskab og med
god Bevertning, thi det skal gaae brillant

til hos mig.Gylb.VII.104. (damerne var)
brillant uåstaffereåe.smst.lV.13. Jeg fin-

der vel et Hul paa en eller anden Be-
værtning . . jeg er jo ikke saa brillant

va.nt.Schand.BS.282. || m. overgang til bet. 3.

den brillante Scene, hvori Kongen sønder-
river Haandfæstningen.lfei&.Pros. VII.129.

Orchestret (begynder) et rask og brillant

Musiknummer.sa.Poe<.J'F'.S57. 3) som har
fortræffelige egenskaber; udmærket;
fortrinlig, et brillant ]ioved.JBaden.
FrO. Hendes Fader . . satte sit største

Haab til at hun skulde gjøre et brillant

FaTti.Heib.Poet.X.6. (jf EBrand.UB.90).
(der var endnu raad til) et godt Middags-
maaltid og Tivoli om Aftenen. Jeg maa
vist have leet fornøieligt over dette bril-

lante Budget. CAievtte.i^G.5i. Jeg er s'gu
kjed af, at jeg i Morgen skal i Selskab
hos Kammerherren . . en brillant Kunde

!

men Fandens stift og fornemt.ScAand.JS6'.
297. det er en brillant bog

\
hun er et

brillant lille pigebarn (o: har hjertet paa
rette sted)

\ jj som adv.: *den hele Fragt
(af negere)

\
Havde det brillant.^PecA;e.75.

Hun opdrager sine børn brillant.iV^lføW.

H.43. (hustruen til manden, der kommer
hjem:) „Dit Møde gik godt I" „Brillant!
. . Børnene har det godt?" „Brillant! som
du sagde før."ÆIars.f VorTid.II.(1918). 741).
Brillant-, i ssgr. i de fleste tilfælde (især

fagl.) af E. brillant 1. -blik, et. hvid-
blik m. stærk spejlglans. VareL.^91. bril-
lantere, V. [briljanite'ra] -ede. 1) (fra
fr. brillanter; fagl.) tilslibe (diamanter)
som brillanter. Meyer. 2) \ gøre (haar,
skæg) skinnende ved behandling m. brillantine.

Han traf Baronen (i færd med) at brillan-

tere sine graasprængte Rytter-Moustacher.
Nans.LL.169. Brillant-glais, et. prif-

matisk slebet glas til lysekroner olgn. VareL?
119. -grent, et. navn 2^0,(1 ^t skinnende
grønt tjærefarvestof. VareL.''497. -ild, en.
navn paa en slags fyrværkeri (ogsaa om
satsen dertil). Napoleons Initialer i BrU-
lsintM.Thorsøe.EM.16. VareL.HW. Bril-
antine, en. [briljan' tina] flt. -r. {fra fr.

brillantine) 1) (fagl.) fint smaamønstret
damaskvævet stof af silke, bomuld ell.

uld. VareL.^119. 2) middel til at give
haar ell. skæg glans. smst. ArnMøll.Sund-
Jiedsl.459. 3) polermiddel til metal ell.

glas. VareL.'^lW. Brillant-naal , en.

[1.2] smykkenaal m. brillant(er). Schand.
BS.411. -taft, en. (nu næppe br.) taft
mønstret i kvadrater, der frembringer siksak-

10 formede lysvirkninger hen over tøjet. VareL.
(1807)1.155.
Brille, en. ['brela] flt. -r. (ænyd. d.s.;

fra mnt. brille; egl. sa. ord som Beryl; jf.
I. Brillant, H. brillant)

1) (nu næsten altid i flt, jf. Høysg.AG.42)
redskab bestaaende af to (oftest linseformede)
m. en tværstang forbundne glas, der (især
v. hj. af stænger, som føres om bag ørerne,

jf. Lorgnet, Næseklemmer^ anbringes
20 for øjnene for at skærpe synet ell. be-

skytte disse; „seglas"; „øjeglas" (jf. Glar-
øjne/ 1.1) i egl. bet. *for hånd seer kun
lidt, hånd faaer sin Brille iat.Helt.Poet.132.

*hand læser uden Briller
|
I Kircken af

en Bog.IIolb.Paars.37. *saa længe jeg kan
læse

I
Uden Briller paa min Næse. TFess.

224. *„Jeg seer slet Intet". . . „Sæt jer
Brille paa aa"".Oehl.A.265. Oldingens Brille
slibes til at see nærved med. Naar Ung-

30 dommen bruger Briller er Glasset til at
see paa Atstand.Kierk.VI.16. *det faldt

mig svært ved Pult at sidde stille
| og

granske Prent og bruge Brille.Drachm.BK.
149. det kan man se uden briller (0:
det er indlysende)

\
Wadsk.97. Mau.980. jeg

maa have købt mig et par briller • MO.
II

(nu sj.) i ent. om det enkelte brille-
glas. VSO. En Gang imellem holdt (so-

len) en lille Sky som en røgfarvet Brille

40 op for sine 0\ne.Drachm.T.75.
jj

(talem.)

sætte (en) briller paa (næsen), (ænyd.
d. s.; efter ty. einem brillen aufsetzen; nu
kun dial.) narre; føre bag lyset. *hun sæt-
ter hannem paa | Een Brille efter anden.
Falst.16. Stub.123. En troværdig Discipels

Nattetanker.[1771].19. Feilb. 1.2) i billedl.

udtr., der betegner en enten særpræget ell.

uselvstændig synsmaade og opfattelse.
de Advocater har altid gierne deres ju-

50 ridiske Briller paa.Bahb.ProsF.IV.161. Læ-
seren burde med egne Øine og ikke gjen-
nem nogen fremmed Brille see det . .

Billede, Forfatteren havde udkastetØrst.
11.163. Du seer hende med Kjærlighe-
dens Briller. Gt/i&.IF.500. (jeg) saae Ver-
den gjennem Fru M.s BTHler.HCAnd.Breve.
1.103. Du seer gjennem Moders formil-
dende BTilleT.Levetzmv.TreFort.281. se no-
get gennem farvede Briller (0: ikke

60 være uhildet i sit syn paa noget).Arlaud.590.

jf: *Sees Verden gjennem denne Brille,
|

Vil Alt i lyse Farver s]pine.Winth.XI.84.
VilhAnd.HP.103.

2) overf. 2.1) (især ^) brillelignende
genstand til forsk, brug \\ d. s. s. BriUe-
dokke. MilTeknO. Wagn.Tekn.228. Haandv.



1153 Brillealk Bringe 1154

273. H en til visse paMaaser ell. stoppebøsser

hørende løs del, der fastholder pakningsma-
terialet. OrdbS.

|| ^ plankefordobling uden
for klyssene, der forlænger disse, og hvis
kanter er afrundede (Harboe.MarO.) ; ogs.:

støbt krave, der lægges oven paa dækket om-
kring den øverste ende af klysrøret, hvorved
dette fastholdes og understøttes. OrdbS. f
skabelon til rorløkker: Harboe.MarO.

|) f
brilleformet stoppeapparat; bremse (II.l);

kapsun. Moth.B370. VSO. I| (næppe olm.)
klosetsæde. VSO. Larsen.

|| (dial.) i flt.

d. s. s. Brillering 2. SjællBond.130. 2.2)

brillelignende tegning ell. figur, her
krøb en skællet Slange med den græsse-
lige Brille paa sin svulmende Hals.OeÆi.
XXVIlI.115(jf. Brilleslange;. BøvP.II.
210.

II (jy.) om figur, som fcTw'er hugget med
le i en anden mands uslaaede eng til spot

Seidelin.27. JBaden.FrO. Meyer. 2) (overf.)
man seer udi alting (i Hetmskringla) at

brillere en air af Candeur (1753: at frem-
skinne OipxigtigYieå).Holb.DH:.I.729. || nu
især om personer (jf. II. briUant 2J; til-

trække sig opmærksomhed ved blæn-
dende (ydre) optræden; „glimre". Hin
vilde, brillere udi Selskaber ved at tale
om sine EeyseT.Holb.Ep.II.423. Du bril-

10 lerer ved Forstand og jeg ved Phantasi.
Oversk.1.268. Chievitz.F0.105. Under Ex-
aminationens Gang fik jeg snart en For-
nemmelse af, at jeg var altfor rolig og
ikke brillerede saa meget, som jeg troer,
man ventede.Schack.33d. Schand.TF.1.27.
Brille-ring^, en. 1) [l.i] f indfatning

om brilleglas. Moth.B370. 2) [2.i] (dial.)

brilleformet jærnbeslag, hvori vognstangen
anbringes paa en vogn (jf. u. Brille 2.1^.

over, at han er bagefter m. sin høslæt. Feilb. 20 Feilb. Kværnd. -islange, en. [2.2] (zool.)

BL.342.
II

Holger Danskes briller, navn
paa to (nu delvis forsvundne) smaadamme
paa Blegdamsfælled i Kbh.

|| f (bogtr.) streg

over ell. under et bogstav som følge af støbe-

fejl i typen. Moth.B370. VSO. 2.3) {efter

fr. lunette) f ^ bastionformet forskansning;
lynet. MilConv.1.694.

t Brille-alk , en. [2.2] \. (sj.) d. s. s.

-fugl. Sal.III.632. -and, en. [2.2] \
nordamerik. andeart m. en nøgen knold paa 30

hver side af næbroden, Oidemia perspicil-

lata L. Kjærbøll.681. BøvP.I.193. -bas,
en. [2.2] ^ spøg. betegnelse for en alm. anv.

nodefigur, der opløses i ottende- ell. sekstende-

dele. SaUIV.10. -b|«m, en. [2.2] (zool.)

bjørn m. gulbrune ringe om øjnene; Andes-
bjørn. Ursus ornatus. BøvP.III.40. -dok-
(fee), en. [2.i] hjælpeleje for lange ar-

bejdsstykker paa en drejebænk (og forsk,

andre værktøjsmaskiner) (jf u. Brille 2.1^. 40

Sal.V.356. TeknMarO. -dnkat, en. [l.i]

(foræld.) dansk skuemønt fra 1626 m. bil-

lede af et par briller. Holb.DH. 11.918.
Thiele.1.64. -federal, et. [l.i] {jf. ænyd.
brillefor) VSO. Hostr.T.61. -fngl, en.

[2.2] % 1) t alk m. hvide pletter ved øjnene

;

gejrfugl, Alca impennis L. (jf. -alkj. VSO.
2) afrikansk fugleslægt m. hvid fjerkrans
omjjnene, Zosterops. BøvP. 11.369. Sal.

slange m. brillelignende figur paa halsen,

Naja tripudians. Raff.(1784).245. OehlA.
81. BøvP.I1.210.

II
(spot.) om menneske,

der gaar med briller. KLars.TJR.33. -sten,
en. [2.1] (fagl.) navn paa brilleformede kalk-

dannelser i mergel. Sal.XII.674. -ngle,
en. [2.1] (zool.) navn paa en natsommerfugl
med brillelignende tegning paa forvingerne,
Diloba cæruleocephala L. Sommerfugle.49.
Brint, en. [brem'] {oldn. og no. brim,

stærk søgang; jf. oeng. brim, hav; maaske
besl. m. I. Bremse og brumme; nu næppe
br.) (fjern) brusen af brænding, storm
osv. Moth.B371. VSO. (aftenen før storm)
ved stille Veir, høres (paa Anholt) paa en
god Frastand, fra Norden en Brim der
ligner et Jammerskrig og huul Hylen.
Lris.1801.IV.23. MDL.
Brims, en. se II. Bremse.
Brinde, en. se Brynde.
t Brind-lnft, en. {dannet af Ørst. (se

0rst.TN.24) i tilknytning til brænde, jf.
Brint; kem.) brint i fri tilstand. Van-
det adskilles strax . . og der udvikles en
Brinåluft.Ørst.Læresætninger.(1820).l 7. jf.
sa.ChemPhys.5L GForchh.SC.20.

I. Bringe, en. ['brei^a] Høysg.AG.S7.

flt. -r. {glda. d.s., oldn. bringa, bi-yst paa
mennesker ell. dyr) 1) (den forreste del af)

VLLI.II2I. -glas, et._[l.i] vAph.^1759). 50 brystetpaa større dyr, især heste. VSO
Oxerne trække med Bringen, uden Skag-
ler.Molb.ReiseJLL.69. *(ulven) søger dybt
sin sultne Tand ( At slaae i Bjørnens
Bvmge.Winth.LV.56. *Havheste, snøftende
med Skum for BTmgen.Drachm.DM.79.
LandmB.LL.174.

||
(poet, sj.) om bryst paa

fugle: *Jeg elsker vel ej din (o: en hags)

blodige Klo, | men Flugtens Sus om dia

Bringe.Aakj.RS.92. 2) (i rigsspr. nu især

60 spøg. ell. højtid.) bryst paa mennesker; især:

stærkt og kraftigt bryst, sél hvilken
en bringe hånd setter frem (0: hvor han
bryster sig).Moth.B371. *Set som Harnisk
for din Bringe

|
Frelserens Retfærdighed.

Brors.314. han tar dem begge i Bringen
. . og foser dem ind i Ko\ilissen.Tode.S.26.

HCAnd.VLL.25. Schand.TF.I.185. f -bage,
en. [l.i] tværstang, der forbinder brilleglas-

sene. Oehl.F.7. -hns, et. [I.1] (nu især
dial.) d. s. s. -foderal. Moth.B370. VSO.
Feilb. Aakj.VB.63. -mager, en. [l.i]

Moth.B370. *hver en Brille-Mager
|
Den

slette Aftræk (o : afsætning, salg) paa hans
BriUer, haart 'beklsiger.FrHorn.SomnPoet.
140. VareL.'^lW. f -mester, en. d. s.

Eilsch.PhilBrev.222.

brillere, v. [bril'je'ra] -ede. {fra fr.
briller, afså. rod som Brille; jf. II. brillant)

1) (nu næppe br.) udsende glans; funkle;
straale. Cron-Princen reed . . paa en
deylig hviid Hest i en prægtig Habit,
som brillerede af Broderie og Juveler.

Rentrykt »/g 1920 73
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*Til Anskrig fik jeg Bringe,
|
Men intet

Bryst tU Sang.Grundtv.PS.V.62. baade
havde de Mod i Bringen, og Styrke i

Armen.sa.Snorre.1.236. *Tre hundredMand,
med Staal om Bringen.JM5'.-Dilf..95. Bran-
des.XI.S. (han stod) i Døren med en Kæde
af . . Ordensdekorationer paa sin mægtige
BTmge.Nans.LL.180. Hos den ideale Mands-
type . . er det Bryst, Bringe og Skulder,
der danner det bredeste Fa.Tti.KPont.Bets-

med.1.77. 3) (overf.; 1. hr.) O fremsprin-
gende del af noget. Veien er udhulet i

den overhængende Bringe af Ellippen.

Bagges.DV. X. 31. smst.XI.44. hovedbe-
byggelsen (har) samlet sig på bringen af

den brede bakke.flFCiaMS.jff.95. || om skibs

bov. *det var mig (o: piraten), der greb
Skibet i 'BTmgen.Bagger.Il.404. en Sej-

lers brede Bringe.JPJac.J.69.
||

(poet.) om
jordens rundhig: *nu spændes over Jordens
Bringe

| et Net af Strenge (o: telegraf-

traade).Ploug.I.21 7.

II. bringe, v. ['breixa] jjrces. -er ['breii,'-

ar] H.øysg.AQ.88; præt. brag;te ['brBgda]

(smst.) ell. (dial. og vulg.) brang [brBi\,']

(Bantzau.D.Nr.46. Feilb. Thorsen.88); part.

bragt [brBgcf] (Høysg.AG.88.) ell. (dial. og
vulg.) brunget ['broixaf] (KLars.DM.12.
Wied.BSt.140. Feilb. Thorsen.88). {ænyd.
d. s.; fra mnt. bringen, jf. ty. bringen, eng.

bring, got. briggan; grundbet.: faa til at

komme || ordet har fortrængt føre i en del

af dettes ældre bet, men er nu uden for de

faste forb. 1. br. i talespr. og erstattes ofte af
komme med, have med, faa til olgn.)

I) føre med sig til ell. fra et sted.

^•0 (jf-
w. bet. 5) i egl. bet: have ell. tage

med sig ved at bære, føre ell. lede. En
Mand bragte mig et Brev i Gaax.Høysg.
S.261. *Fra skumle sydlige Borge

|
Brin-

ger han Munke til Klippeland. Oe^i.L.I.4i.
*Sæt Lyset der, og bring saa hid min Am-
bolt.sa.flJ.^7. (han) fører (tidsaanden) med
sig, ligesom man i sine Klæder kan bringe
Luft fra Gaden ind i St\ien.Heib.Intel.lV.

39. *Han tog mig i sin Baad og bragte
mig

I

Til Landet.sa.Fil(f.ll7. (han) arbei-
dede en Time tidligere om Morgenen, for

at kunne bringe hende paa Comedie om
Aftenen.Gylb.XII.270. *Jeg bringer Eder
Brød, jeg bringer Eder Ynn.Hrz.VI.56.
*Ud over Voven

|
Nu jeg (o: Zefyr) dig

hTmgeT.PalM.II.20. *hver en Morgen kom
de tU mit Leie

| Og bragte Føde miff.sa.

17.399. Hvem bragte dig det BTev? ifostr.

EF.III.l. den anholdte blev af betjentene
bragt paa politistationen j overf. (1. br.):

(hun) havde bragt (o : født) ham to sunde og
velskabte BøTn.Schand.BS.308. || uden hens-

obj.ell. retningsbetegnelse: skaffe til stede;
„komme med". Hirams Skibe, som bragte
Guld af Oph.\r.lKg.l0.11. *Tyranske Hav
og Søe!

I
Hvi bragte I den Manå? Holb.

Paars.200. *Nu blr er der lyst i vor Post-
mesters Stue;

I

Pigerne faae travlt, bringe
Flasker og G\a's.Hrz.D.I.185. *Med Sor-

gens Budskab skrevet
|
I sine mørke Mi-

ner
I

Dragonen bragte BTeYet.Aarestr.193.
Naar han bragte en Bog eller Musik, hen-
tede han m\g.Gylb.I.118. Gustav tilbød sig
strax at opsøge (doktoren) og bringe ham.
smst.III.165. *Paa deres Skuldre | De
bringe ham i lukket BæTestoLPalM.TreD.
227. nu især m. tings-obj. og i talespr. mest
i visse faste udtr. som: tøjet hentes og brin-

10 ges
i
De kan saa godt faa varerne bragt

j

1 .2) m. abstr. obj. *Himmerigs Konge blandt
os boer;

|
Han Juleglæden os bringer.

Ing.RSE.VII.232. *Kulde betvingende,
|

Kjærlighed bringende,
|
Svæve vi (o: ze-

fyrer).PalM 11.21. det gjaldt om at bringe
hjælp saa hurtigt som muligt I

|| ofte om
overbringelse af en besked, en hilsen olgn.

*Du har velsignet Høstens Dage,
| Og

barnlig Tak vi bringe dig.SalmRus.64.2.
20 *Julen har bragt velsignet Bnd.Ing.RSE.

VII.231. *Glem ei, at bringe
| Min Hil-

sen til dem Al\e.PalM.II.158. du kan
bringe mig besked i morgen ! flygtnin-
gene bragte sørgelige tidender fra deres
hjemland

j || hvad bringer du? (nu næppe
br.) hvad (nyt) har du at fortælle ? TBaden.
Suppl.58.\^ have med sig som en (velkendt,

nødvendig ell. naturlig) følge; medføre;
ogs.: foraarsage; volde. *knuste Hierter

30 føle best,
|
Hvad denne store Fryde-Fest

|

For Glæde har at bringe.Srors.7. hvad der
bringer virkelig Løn, maa ogsaa bringe
Glæåe.Mynst.Tale.(1838).13. en nær Frem-
tid vil bringe, hvad Fortiden endnu ikke
har hTagtHNClaus. Tale. (1843). 15. *Til
hvert et Ærende, som Farer bragte,

|
Hun

brugte mig.PalM.II.104. *disse Pile,
|
Der

bringe Menneskene Fryd og SoTg.smst.60.

*Det Liv, I gav, kun hende bra^e Savn.
40 smst.2 78. (hun) sagde Ja, skjønt hun vid-

ste, hvad det vilde bringe hende at holde
det Løiie.JakKnu.LU.201.

2) bevirke, at noget kommer til ell.

fra et sted. 2.1) i egl. bet. slige Reyser
bringer mange got Folck af Stad.en.Holb.

Kanast.II.l. Hvorledes man med Fordeel
kan bringe Guldet af forgyldte Sølvkar,
uden deres Beskadigelse. OecowB.fi 784j.
III.204. At bringe en Armee i Marken,

50 en Flaade i Søen.VSO. Efter et styrkende
Bad var han bragt til Sengs.Ing.KE.1.225.

(jf. Brandes.Goe.II.201). Carl af Rise, som
ikke var at bringe fra Sygeleiet . . lovede
at være stille som en M\ins.Ing.VS.I.47.
Hvad bringer Drost Peder Hessel her saa
tiå\igt?sa.EM.I.95. Saadanne Hentydninger
. . bragte Blodet i hendes Kinder og Taa-
rer i hendes 0ine.Gylb.II.47. at vi ikke
tage vor Næstes Penge eller Gods, eller

&0 bringe det til os (1909: tilvender os dem^.
Katek.§35. jeg vil omvende Eders Fester
til Sorg . . og bringe (Chr.VI: føre) Sæk
om aUe Lender.Am.8.10. landmændene har
travlt med at faa høsten bragt i hus >

||

(nu næppe br.) om at nærme ell. føre no-
get, som man har i haanden, til et sted (jf.



1157 bringe brinse 1158

hære), han bragte med egen Haand et

Glas Vand til M\inden.Gylb.X.354. (hun)
kom tilbage med et Glas Vand, som hun
bragte til mine LæheT.smstV.69. (jeg) saae,

at hiin bragte sit Lommetørklæde til Øi-
nene.CBernh.X.31.

|| f <^ spille (et kort)

ud; „komme med" (et kort; jf. bringe igen 3
u. bet. 5.6j. det (er) got, om han . . derpaa
bringer sin Konge.Spillebog.(1786).?8.\l ^
bringe et fyr (en pynt, et skib olgn.) i lo

nord, i øst osv., manøvrere saaledes, at ved-

kommende ting kommer i nord osv. SøLex.
(1808). Scheller.MarO. bringe (et skib) til

vinden, dreje det saaledes, at det kommer til

at ligge bidevind. SaUIV.M. 2.2) (overf. ell.

billedl.) m. abstr. obj. ell. i udtr., hvor fore-

stillingen om forandring i sted er mere ell.

mindre fordunklet, hende ved List er be-
røved det Klenodie, hvis Forliis vil bringe
hende til GTa.\en.Holb.Mel.III.2. hun taler, io

som en Engel, og . . kand bringe ham paa
rette Yeye.sa.UHH.III.6. Om jeg da ven-
tede at bringe det (o : et skuesptl) paa The-
atret h: lade det opføre)? nejppe.Éahb.E.I.
335. (hans) Uheld i Krigen bragte . . Li-

delser over lj2æidQt.Molb.DII.II.15. det stod
€nhver frit for, at bringe Klagemaal for
Folkeforsamlingen. smstZ. 76. For at han
ikke skulde partere sig selv i alt for mange
Personer, bragte jeg igen Talen paa det 30

mishandlede Linned.PiliZøH.1.556 (jf. bringe
paa tale u. Talej. *(manden) |

Som han
nar i Bladet bragt (nu : sat i a.Yisen).Heib.
Poet.X.210. hun havde allerede ved sin

Stads bragt ham fra hans Faders Gaard, og
(vilde) bringe ham ogsaa fra Huset. Gro^o-

schm.YII.27. bringe en Forretning i Vej-
xet.Ludv.

II t At bringe een en Skaal (o:

at drikke en til; klinke med en; jf. ndf. u.

5.13 bringe til). VSO.
\\ f d. s. s. bibringe 1.2. 40

At bringe een et Stød i Armen. VSO. \\ m.
h. t. faste forb. af bringe m. et forholasled

(jf. bet. 3 slutn.), fx. bringe af sted (jf.
afstedbringe^, for dagen, for lyset, i

harnisk, i pennen, paa bane, paa
ialsen, paa papiret, paa sporet, paa
vildspor, til ende (jf. tilendebringe j,

til torvs, til veje (j/". tilvejebringej, til

verden ofl., henvises til det paagældende
subst. 50

3) uden forestilling om forandring af sted:

bevirke, at noget kommer i ell. ud af
en stilling ell. tilstand. *(Venus)

\
Har un-

der Lydighed fast heele Verden bragt.
Holb.Paars.102. jeg har bragt det paa den
Fod, at jeg kand sige til en Bonde, hvil-

ken Psalme vil du have, den koster saa
viegetsa.Er.1.3. det formeerer kun Kier-
ligheden og bringer jer Blod meer og
meer i Uroelighed.sa.I)idr.isc. Hånd lod . . 60

anlegge det herlige Slot Frederichsborg,
hvilcket hans Søn . . brackte til Fuldkom-
va.enheå.sa.Intr.1.674. (skifteforvalterne) ere
forbundne til at bringe Skiftet til Rigtig-
h.eå.Stampe.1.305. man (har) bragt 300 Mfl-
lioner Livres Assignater i Omløb.FrSneed.

1.418. *Hans Heftighed ham bragte tidt i

Fa.Te.Oehl.T.182. *denne Daarskab,
|
Der

Sanske har Jer bragt fra Pligt og Sam-
ng.Beyer.LL.65. til sine Tider behøves

meget Mindre, for at bringe Dit Blod i

Kaag, end til ajxåTe.Chievitz.NF.4. Abild-
gaard . . har givet Tegning til Støtten og
bragt den i M.oåélJLange.1.116. efter en
længere besvimelse blev hun bragt til sig
selv igen \ VSO. lægen bragte armen i

led
i
Sal?IV. 14.

||
(især m. person-obj.)

bringe (en) til ell.(sj.) paa (noget), faa
(en) til at handle, føle ell. tænke paa en vis

maade; tilskynde; bevæge. Er det From-
hed, at vUle bringe sin Datter til Despe-
ration.J?oZ6.i!!fose.-ZiJ.5. *jeg var saa læt til

Kiærlighed at hringe.Falst.0vid.107. du
vilde bringe mig tu Synd i mit sidste

Aandepust.JPJ'ac.1.88. det lykkedes dom-
meren at bringe ham til bekendelse j hun-
gersnøden bragte dem tU overgivelse

i

m. inf. ell. (sj.) aX-sætning (i talespr. hellere

(undt. i pass.J: faa tilj; *Men, at jeg Roese
skal Gert Lieutnant, intet kand | Med
Magt mig bringe tU..Holb.Paars.281. det
som bragte Kongen paa at reducere Ma-
riboe (kloster).Gram.Éreve.78. De nye Saar
bringe de gamle til at hløåe.M'unst.Præd.
^'/il848.21 (han) bragte (dem) deels med
det Gode, deels med . . Vold, til at antage
ChTistendommen.Molb.DHJ.417. *Har jeg
fremlokket Taarer i Nogens Øie, | Eller
bragt hans Barpi til at svulme.ffawcA.SfZ).

1.105. *Ved eders Ord jeg bringes tU at

Tødme.Hrz.Svh.l3. Han haabede da, at Sø-
steren skulde bringe hende til at tale,

hvis den Stumhed kun var Forstillelse.

SvGrundtv.FÆ.I.17. Frygt og Bævelse .

.

bragte mine Been til at skjælve (Chr.VI:
forskrekkede meget mine heen).Job.4.14.

bringe fra i mods. bet: vi maa se at

bringe ham fra dette forehavende
i J| O

i udtr. bringe det vidt (f højt. VSO.)
ell. til noget, opnaa et betydeligt resultat

m.h.t. noget; drive det vidt ell. til noget. „Her-
ren kand jo . . mage det saa at der bli-

ver intet at arve". — „. . jeg troer at vi
allereede har bragt det saa xiåf.HoU).
Abrac.1.7. vi kunne . . bringe det lidt

videre i at forklare denne store Hem-
melighed. JSneed. VI. 434. Grundtv.Krøn.
37. hvad Gavn vilde det give, om vi
kunde bringe det tU, at vske Nattens
Mørke vexlede med I>2igen.Molb.F.62.

*„Det Høieste, hvortil vort Liv det brin-

ger". — „Det Høieste — hvad er det?" —
„Døden".PaZilf.FJ.58. den skal begynde
tidlig, der vil bringe det til Noget.5awcft.
III.218. Efter at have deltaget i næste
Felttog og bragt det til Kapitajn. GroWscAm.
VII.461. Brandes.X.91.

\\ f bringe sin al-

der højt olgn., opnaa en høj alder, (om)
vor Alder kunde bringes til de fleste

muelige Leveaar.rMHm.2jJ.550. de som
leve efter den gode gamle Skik, bringe
deres Alder lige saa høit i Hovedstaden

73'
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som andensteds.rodIe.jSr.II.44. en Perser
bragte sin Alder til 400 AsLT.Balle.Bib.L13.

II
bringe sig noget til fordel, (nu

næppe br.) drage nytte af, benytte sig af
noget, de Fremmede . . veed at bringe sig

saadant til FoTdeel.KSeMSkr.XI.301.
\\ f

bringe, en om noget, skille af med;
berøve (jf. ombringe og bringe om ndf.
u. bet. B.io). *den Kniv,

|
Hvormed hånd

myrde kand og bringe dig om lAv.Rolb.

Paars.83. Blich.D.II.186. for at fortrædige
disse to Stænder og bringe dem om deres
lovlige In^omsteT.CBernh.IV.TO. \\ m. h. t.

faste forb. af bringe m. et forholdsled (jf.

bet.2 slutn.), fx. bringe af dage, i (til)

anvendelse, i erfaring, i erindring,
i forlegenhed, i forslag, i lave, i

orden, i sikkerhed, i stand (7/". istand-

bringej, i vanry, paa andre (^bedre
osv.) tanker, paa benene, paa fode,
paa tale, til rette ofl., henvises til det

paagældende subst.

4) (sj.; jf. ty. bringen) frembringe;
producere, paa den Maade bringer jeg

aldrig Noget, som mit Hjem eller jeg selv

faaer Ære atHCAnd.Breve.I.166.

5) i faste forb. m. efterfølgende adv.
ell. trykstærk præp. (kun de vigtigste anv.

medtages). 5.1 ) f bringe an. 1. d. s. s. an-

bringe 2. Efterfølgelsen maa bringes i

Erindring . . Den mildeste Maade, paa
hvilken den kan bringes an, er: som Mu-
hghed.Kierk.XII.464. 2. d. s. s. anbringe 3.1.

At bringe et Skud, et Stød . . vel an.VSO.
1.152. 3. d. s. s. anbringe 3.2. Hvad nytter

det at vide meget, naar man ikke haver lært

den Konst at bringe det an (o: anvende
det) udi SelsksLh.Holb.MTkr.3o6. 4. skaffe
adgang ell. indpas (jf. anbringe 3.8j. At
bringe een an i SelsksLheT.V80.I.152. han
forstaaer ikke at bringe sig an. sms^. 5.2)

bringe for, (nu næppe br.) fremføre; for-
tælle; forebringe. IIolb.Paars.331. at bringe
Keyseren Sagen foT.sa.JH.II.381. Hvad
Nyt har han i Dag at bringe toT?VSO.

II t bringe for sig, samle sammen: samle

til bedste, vi (forlod) Indien med alt det vi

havde bragt for os. Biehl. Cerv.LF. 1.257.
5.3) bringe frem (jf. frembringej. 1. bære
ell. føre frem; bevirke, at noget kom-
mer frem. *man bringe frem

|
Dem begge,

deres Dom SLthøTe.Bagges.Ung.II.61. *selv

ei Tordenguden eied Kraft,
|
At bringe

frem for Lyset denne FeT\e.PalM.11.119.
Ved Forberedelsesgangen paasees, at

Overlegemet bringes utvungent frem.
Gymn.(1828).12. 2.(overf.; nul.br.) skaffe
fremgang; befordre; hjælpe til at komme
frem i verden, jer Svigerfar, som har bragt
sig frem allene ved Feniien.Holb.Er.IV^.
siden Vi have . . underholdt ham i Læren,
og saaledes bragt ham fTeva..FrVsKrigsArt.

§358. 3. (nu 1. br.) forebringe; fremføre;
fremsige, enhver for sig bragte sin Konst
iTeTa.Hørn.Moral.II.23. *Han bringer frem
en Sørge-Sang.Ji^riis.iiS. Hvad det endog

er, der ligger dig paa Hierte, bring det
frem i dine Bønner for Gud.Mynst.Betr.II.
201. *Degnen bringer

| Sin Tale frem midt
i det aabne ChoT.PalM.lV.24. 5.4) bringe
hen (jf. henbringe/ 1. bære ell. føre (an-
detsteds) hen. *Her vil jeg bringe dig din
Middags-Føde hen.Ew.(1914).I.160. Mali.
SgH.168. Bagges.Ungd.n.51. nøglen skal
blive bragt hen (o: til sin ejermand) i

10 morgen j
EdgHøyer.BH.113. 2. (overf, om^

tid; nu næppe br.) tilbringe. Moth.B372.
VSO. 5.5) bringe hid, (nu 1. br.) føre ell.

bære noget hid. VSO. især (abs.) om hunde:
apportere (jf. bringe igen 2). hvorledes
jeg skal faa det Dyr (o: en hundehvalp)
lært at bringe hid.PMøllI.344. HjælpeO.
5.6) bringe igen. 1. bringe tilbage. VSO. her
bringer han dig din Datter igien..SkVid.X.65.
*man maa bringe

|
Smukt Eieren igien,

20 hvad man har laant.OeM.Dlf.58. 2. f (abs.)

apportere (jf. bringe hid slutn.). Moth.É
372. Denne Hund har lært at bringe igien.

VSO. 3. ^ spille et kort ud af en tidligere

spillet farve, især som svar paa en makkers
„invitation." hvis MamseUen havde kunnet
bringe Baronens Renonce \g\en.CBernh.
X.124. 5.7) bringe ind (jf. indbringe^. 1.

føre ell. bære ind; bevirke, at noget
kommer ind. VSO. efterat have bragt

30 den øvrige Hær ind (Chr.VI: der de havde
indladet den anden hærj, toge de Staden.
2Makk.10.37. spec. (nu næppe br.): føre ind
i landet; indføre. At bringe forbudne Va-
rer iad.VSO. (overf.:) At bringe ind god
Orden, nye Skikke.swsi 2. (nu 1. br.) give

som fortjeneste; indbringe. Moth.B372.
Mit Arbeide for Pryssing bringer mig saa
godt som Ingenting md.Seib.Poet.VI.158.
Kjørselen bragte jo det Samme ind som

^ iidligeTe.Schand.F.541. 5.8) bringe med (jf.
medbringe^. 1. have ell. føre med sig;

komme med. VSO. *hvor de kom, de
bragte deres Sæder

|
Og deres Guder

med.0ehl.XX.21. *Han (o: en sømand) tog
sin Viv paa Skjødet, trak Kufferten frem^

I

Og viste, hvad fra Reisen han bragte
med sig hiem.Aarestr.22. Naar Vefret til-

lod det, bragte (han) sædvanlig en Vogn
med.Gylb.I.lOO. 2. (m. tilføjet sig) med-

io føre; have til følge. Din Ungdoms Uer-
farenhed bringer det saa med sig.Ew.LT.55.
disse skrøbeligheder er noget, som alderen
bringer med sig

\ 5.9) bringe ned (jf. ned-
bringej, bære ell. føre ned; bevirke, at noget

kommer ned. VSO. frøet saas oven paa
jorden, og bringes bagefter ned med en
rive

i II
især: faa til at synke fra for-

holdsvis høj grad; nedsætte; formindske,
(temperaturen) bringes (let) ned, naar man

60 lader Vandet løbe . . hurtig gennem Kedlen
(o: i en badeovn). Haandv. 249. det viste-

sig umuligt at bringe udgifterne ned
j

5.10) bringe om (jf. ombringe^. 1. (nu 1. br.)

bære ell. føre om(kring); bevirke at
noget kommer omkring. At bringe Des-
serten om ved Bordet. FSO. (han) kunden
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finde paa at lave en Historie, bringe den
om i 'Byen.Schand.BS.458. 2. f tage af
dage; ombringe (jf. u. bet. S). *en vanskabt
Sæd fremkom,

|
Et selsom Foster, som

sin Moder bragte om. Holb. Metam. 77.

5.11) bringe op (jf. opbringej. 1. føre ell.

hære op; bevirke, at noget kommer op.
brændet er bragt op paa loftet

\
VSO.

denne beskyldning bragte blodet op i

hans kinder
j

2. (nu 1. br.) bringe paa
fode. At bringe de forfaldne Sager op
igien.FSO. 3. faa til at naa en vis grad
dl. højde. At bringe Kornpriserne høit
op. F/SO. nu især m. tilføjet forholdsled: Den
franske Hær paa den pyrenæiske Halvø
var bragt op til 191,000 Mand.NFJensen.
Napoleon. (1904). 131. || f bringe sig op,

skaffe sig fremgang; gøre karriere. VSO.
4. t skaffe (en skik, en mening osv.) indpas,
smst. 6. (nu næppe br.) opsnappe (et skib,

en spejder osv.). Moth.B372. VSO. (overf.:)

naar jeg (o: en sømand) er, i Land og har
Lommen fuld af Penge, saa er jeg en
Stakkel: den ringeste Krydser i Tusmørke
bringer mig op stra.x.Tode.S.84. 5.12) bringe
over (jf. overbringe^. 1. bære ell. føre
over; bevirke, at noget kommer over.
VSO. avisen skal blive bragt over (fx.
til naboen) om et øjeblik

j
(overf.:) hans

rigelige pengebidrag bragte foreningen
over de første vanskeligheder

j
2, i udtr.

bringe over sit hjerte ell. sind (f
bringe over sig. VSO.), (jf. ty. (nicht)

iiber's herz bringen^ faa sig selv til;

have hjerte til; nænne. Moth.B372. VSO.
Jeg kunde ikke bringe det over mit Hierte,
at forlade hende ssLa\eåQS.Bagges.DV.X.196.
Hauch.VI.97. 5.13) bringe til (jf. tilbringej.
1. t bringe en et glas til, klinke, skaale

med en. Moth.B373. 2. ^ (abs.) føre en
tovende hen, til en klampe olgn., som den
skal hales rundt om. Harboe.MarO. Scheller.

MarO.
II

bringe et skib til, faa det til at

dreje til. Harboe.MarO. e. br. 5.14) bringe ud

(jf.
udbringe/ 1. føre ell. bære ud; be-

virke, at noget kommer ud. VSO. aften-
posten bringes ud kl. 7 j l| inden man
Kunde bringe et Ord ud af ham, var han
dødJng.EM.IIl.74. Gylb.I.143.\] gøre alm.
bekendt; udsprede, hvis en Tilstedevæ-
rende i adelige . . Kredse vilde have bragt
Ild, hvad der . . blev sagt om Frederik VIL
og Grevinde Danner.ScAawd.O.JI.65. jeg
VU bedrøve mange Folks Hjerter, naar
jeg bringer (Chr.VI: tøver) dit Fald ud
iblandt Folkene.Ez.32.9. 2. tilvejebringe;
opnaa som resultat ell. produkt. *Ach! hvor
ofte har hans (d: Jesu) Magt

|
Roser ud

af Torne bragt.Brors.i79. Af dette Stykke
Træ kan intet bringes uå.VSO. nu skal
vi se, hvad vi kan bringe ud af det

j
ofte om økonomisk udbytte: De bragte ud
af Butiken, hvad de kunde, det var deres
Stræhen.Budde.JF.52. 3. f afsætte (til en
vis pris); realisere. (Kalk.V.138). l.Pund
raae Hørr . , kan bringes ud til Tusende

Rigsdlr., naar det giøres til Kniplinger.
OeconT.II..')8. *Jeg Daare, | Der ei be-
tænkte, Sligt (o : følelser) kan bringes ud

|

Til høie PiiseTlHrz.XIi.32. 4. (nu kun m.
efterfølgende forholdsled) føre ud (i livet);

virkeliggøre. *Bedre har I ikke kundet
|

Bringe Eders Tanker ud,
|
End den Dag

I haver fundet
|
Slig en Hiertens yndig

BrnåJ^Friis.8. han forstaar at bringe sine

10 planer ud i livet
j

5. (1. br.) udbringe (en
skaal olgn.). „Hør kun, hvor de raabe !"

. . det
er et Vivat, der i den Anledning bringes
ud."J2r^.IJ.355. PalM.(1909).I.260.
Bringe-, i ssgr., i reglen af I. Bringe.

tB -bred, adj. (oldn. bringubreiQr) (om
personer især spøg. ell. højtid.) *Endeel (men-
nesker) er Bringebreede.iSori,P)SA:a«.98. en
olympisk Gud . . bringebred og blaaøjet.
Font.LP.1.77. han rejste sig . . stor og

20 bringebred, som den Herrens Stridsmand,
han va.T.GyrLemche.FS.376. -brudt, part.
adj. (fagl.) om hest : som er beskadigetpaa brin-
gen af seletøjet. VSO. MO. -byld, en. (vet.)

en især hos hesten forekommende infektions-
sygdom (botryomykose), der bl. a. fremkommer
ved hudafskrabninger paa bringen (jf. Bov-
orm;. MøllH.1.284. LandbO.I.361. -drflrj,

adj. ("-dru. Moth.B371). (nu næppe br.) om
hest: som har en bred og svær bringe. Sort.

30 Poet.63.73. VSO. MO. \\ om menneske: Moth.
B371. -kobbel, et. fo^-s. Bringkobbel/ kæde
ell. læderrem, hvormed hestens seletøj forbindes
m. vognstangens forende; stangkobbel. Kusken
holdt Hestene saa haardt an, at Bringkoblet
nær var sprængt.DracÆm. VT.276. SophMiiU.
V0.657. LandbO.1.379. Feilb. Thorsen.127.
Esp.36. -Ian, en. [H.l] (nu næppe br.)

(hun) løb alt hvad hun kunde hen at be-
giere Bringe-Løn for denne gode Tiden-

40 de. Biehl. Cerv.LF. II. 240. CBemh.IlI.332.
-penge, pi. [ILl] (nu næppe br.) (kongen)
skulde betale Bringepenge for en fangen
Adelsmand.CJ5emi^.lK.585.
O Bringer, en. til H. bringe. Moth.

B375. *Overtro j Indbildte mig, at jeg var
Sorgens BTinger.0ehl.LH.46. Erkeenglen
ved Thronen, Lysets Bringer.Si66Jr.iOO.
*Morgenrødens Bringer,

|
Mørkets vældige

Betvinger,
|
huciter.PalM.VIILlB. at være

50 noget Indvarslende . . Bringere og Bærere
af en ny Tids Aa.nd.Brandes.IV.18. \\ *Jule-
tid, du Glædens Bringer. Jei6.Poef.7III.
882.

Bringe-sele, en. (ogs. Bringsele/ det

nu alm. seletøj, hvori hesten trækker m. brin-

gen (mods. fx. Stavselej. MøllH.V.17i.
Feilb. -skyld, en. [ILl] (Jur., efter ty.

bringschulden ; 1. br.) gæld, som en debitor

er skyldig at betale paa kreditors bopæl ell.

60 i hans forretningslokale (mods. Henteskyldj.
OrdbS. -stykke, et. (ogs. Bringstykke).

1) (nu 1. br.) bringen af et slagtet kreatur;

bovstykke. VSO. S&B. 2) den del af sele-

tøjet, der er anbragt om hestens bringe, og
hvori den trækker. MøllH.V.171. Aakj.FJ,
86. SjællBond.132. Kvæmd. CP -stærk.
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aåj. (om personer nu især spøg. ell. højtid.)

JFriis.25. *Hvad er det for støtte Mænd,
I
Skulderbrede, bringestærke,

|
Som ad

Gaden drager hen.Drachm.DG.15. -tag,
et. (nu næppe br. i rigsspr.) brydekamp,
hvorved man tager hinanden i brystet. Det
er ikke saa længe siden, jeg saae ham tae
sin Mand baade i Bringetag og Krog.
Oversk.I.16. Esp.36. -ta^, et. 1) (nu mest
dial.) d. s. s. -stykke 2 ell. -sele. Moth.B371.
HCAndJX.207. Aakj.YB.240. jf. (spøg.):

(hun er) godt Tømmerværk. Sikken et

Spænd over Brmgetøiet.Schand.BS.lOS.
2) (jy.) tørklæde, som kvinder binder over
kors paa brystet. MDL.51. Bring-kob-
bel, et. se Bringekobbel. Bringle, en.

['breixla] flt. -r. (sjæll; sj.) d. s. s. Bringe-
kobbel. *Hopper med raslende Bringler

|

foran Tromlerne prustende gaaT.HoMein.
MM.79. Brins-sele, -stykke, se

Bringe-sele, -stykke.
I. Brink, en. [breiiV] f^w kun dial.:

Brinke. Moth.B334. Bagges.DV.XI.62.
Staffeldt.179. jf. Thorsen.ioj. flt. -er ["brei^-

gQT] ell. (nu 1. br.) -c (VSO. i best. f.:
Bagges.L.1.182. Skjoldb.A.17). (æda. d. s.,

jf. oldn. og no. dial. brekka, brat bakke, og
nmt. brink, kant, bred, 'bakke, eng. brink;
opr. vist adj. (se II. brink ), besl. m. brække)
1) mer ell. mindre stejl (bjerg- ell.) bakke-
skraaning; skrænt; ogs.: bakke, der paa
en ell. flere sider afsluttes af skrænter.
Kort derefter kiørte ieg need af en saare
høy Brinck.Ære6oe.i48. (bjerget) hæver
sin med Graner og Bøge spættede Brinke
op til CsLipeYLetBagges.DV.Xl.62. Mange-
steds saae ieg Bakker og Brinker . . op-
tagne til uyrknmg.Engelst.(Reiseiagt.iI.
150). *Der han kom paa den grønne
Brink,

|
Han skued de Taarne to.OehLL.

1.295. Winth.HF.16. I Brinkerne under
Skoven . . var det gule Ler hulet ud.
Drachm.PV.2. en Hj^e, hvis Bagside er
gravet ind i en Brink (o: paa en hede-

bakke).Skjoldb.A.15. || spec. om høj ell. brat
flod- ell. strandbred. *Hist tta Stran-
dens høie Brinke skuer | Ynglingen paa
Nattens soTteSkiøå.StaffeUt.179. *Saasprin-
ger han til sine Heste to —

i
De stode

just tøjred' paa BTinken.Blich.D.II.114.
den gandske Svinehiord styrtede sig af

Brinken (Chr.VI: bakken^ i Søen.Matth.
8.32. PalM.VIl.252. (aaen) omgives af

stærkt skraanende Brinker.Trap.^II.765

(jf. Aabrinkj. en lille Sø med lave Brin-
Ker.JakKnu.S.123.

||
(nu næppe br.) om den

yderste bakkekant ud imod skrænten. Jeg
nar sovet tæt ved Afgrunden paa den
yderste BTmk.JSneed.IL315. *Et Tiørne-
krat, paa Brinken af en liden

| Forhøi-
Jimg.Bagges.V.101. VSO. MO. 2) f JaJ

udbøjning paa den nedre ringformede for-
stærkning paa dellen af en bajonet til

passage for bajonetkornet. MilTekn0.20.
II. t brink, adj. {ænyd. d. s.; opr. sa. ord
som I. Brink) stejl; brat; utilgængelig.

(han befalede at) legge Stier (o: stiger)

Eaa Forstafnene, at Krigsfolcket der paa
unde bestige den brincke Aa-munde.
Wing.Curt.176. *Hand Steenen stedse tril-

ler
I

Mod Bierget, som er brink og glat,.

I
Og Steenen sig ey stiller.JKeen&.IJ.i50.

brinket, adj. ['breii^aq {af I. Brink 1;^

jf. ænyd. brinkig; 1. br.) fuld af brinker.
En brinked vei.Moth.B334. VSO. Ky-

10 sterne ere til Dels brinkede og skov-
kransede.JJessen.jØ7.16.
Brint, en. [bren'd!, i ssgr. 'brend-] uden

flt. (dannet af Ørst. (se 0rst.TN.24) i til-

knytning til brænde, jf. dial. brinne, sv.

brinna; sml. Brindluft, Ilt; se ogs. u. brænd-
bar; kern,.) luftformigt grundstof; vand-
stof; hydrogen. 0rst.VIII.16O. WCZeise,
Erindrmgsord.(1825).2. Naar Brint brænder
i Luften, forener den sig med dennes Ilt

20 og dannerVand.CAns/.jffemi58. 1. Brinte,
en, t et (0r8t.TN.24). [^hrendd] flt. -r. (dan-
net af Ørst, jf. Brint; især i ssgr. som Kul-,
Svovlbrinte ofl.,jf. Ilte; kern.) forbindelse
af brint og et andet stof. Brinterne af
Svovlgruppen (har) Charakter af svage
SyreT.SMJørg. Chem.216. en bedøvende
Stank af Svovl, Brinter, sveden JJlå.AKohL
MP.III.317. II. brinte, v. ['brenda] -ede.

vbs. -tiing. (dannet af Ørst. (se 0rst.TN.24),.

30 i/". Brint; kern.) bringe (et stof) til at op-
tage brint; ogs. (nu 1. br.) i videre bet.:

afilte; reducere. Vandet vorder paa
Zinkens Side Utet paa Kobberets brintet.
0rst.ChemPhys.68. Phosphorsyre lader sig
ikke direkte brinte til en Phosphorbrinte.
SMJørg.KemiensGrundbegreber (1902).81

.

Brioche, en. [bri"(o/(a)] flt. -r. (fra fr.
brioche; oprindelse uvis) bolle (af ejen-

dommelig form) af hvedemel, smør, æg m. m.
40 *trind og fyldig

|
som en nybagt Brioche.

Schand.ND.66. (jeg) spiser til Frokost
skiftevis Briocher . . og andre guddomme-
lige Kager. Brandes. IV.474. FrkJ.Kogeb.
324.

I. Brise, en. ['bri'sa] (ogs. undertiden
Bris [bri-'s]j. flt. -r. (fra nt. bris(e) (jf. no.

sv. brisj, holl. bries, eng. breeze; muligvis
opr. romansk, jf. fr. brise) frisk, men
ikke særlig stærk vind, spec. J^ som be-

50 tegnelse for den ringeste vindstyrke (mods.
Kuling, Storm osv.). Bris: SøLex.(1808).
*endnu driver Nattens Bris vor Baad.
Drachm.DM.34. for den døende Bris gled
Skibene sagte ud paa det uendelige Hav.
Jørg.LT.67. *naar et roligt Vand

|
Føler

pludselig en BTise.Bødt.SD.38. Hele den
26de (havde vi) laber Brise, tyk Luft.S^

Bille.Gral.1.67. Den lette Brise var vokset
til B\te&i.Bergs.FM.27. II. \ brise, v.

60 ['bri'sa] -ede. (afl. a/" I. Brise) blæse svagt.
*en Luftning, som briser i liøvet-AWSolm.
KD.57.
Brisk, en. [bres^r] flt. -e. (egl. sa. ord

som Briks) 1) (nu 1. br.) d. s. s. Briks 3.

MilTeknO.38. ved Væggene (i træskure til

jagthunde) anbringes Briske . . saa brede
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at Hundene bekvemt kunne ligge paa
åem.Johannsen.Jagtbog.(1871).25. 2) ;^

planke- ell. betonunderlag til svært
skyts, (artilleristen) paaseer Reenlighed
ved Kanonen og feier Bridsken ved hvert
Skud.ExercArtil.(1804).l 75. OvfB.UI.127.
Sall.314.
Brislins; en. ['brisleii] (f Bretling.

VareL.(1807)J.156. Levin.), flt. -er. (laant

fra no.; har fortrængt ænyd. bretling, fra lo

nt. bretling, jf. tv. breitling; maaske hesl.

m. ty. breit, bred) ^ navn paa forsk, smaa
fisk af sildenes familie, især Clupea
sprattus (VareL.(1807).L156. Krøyer.III.
177. BøvP.III.585) ell. (nu næppe br.)

Clupea alosa (Tidsskr. f. Naturvidenskaberne.
II.(1823).362. MO.). Moth.B375. *en
Fuglehær paa Vand

|
SUd og Brisling og

Morten ioTtølgeT.NordBrun.D.244. Af Ha-
vets . . Fiske haves en Mængde (ved ^
Norge), f. Ex. . . Brislinger, som i Dan-
mark kaldes AnchoiseT.Schytte.Polit.107.
Sardellerne eller Brislingerne . . ere smaa,
neppe fingerlange Fiske.Raff.(1784).232.
Brissel, en, f et (Anat.(1840).11.382).

['brisalj flt. brisler. « vAph.(1764); vist

laant fra ty., jf. bajersk briesel; besl. m.
no. bris, sv. (kalv)bråss, ty. broschen; op-
rindelse uvis) kirtel i den øverste (forreste)

del af brysthulen hos børn og unge dyr (thy- 30

mus); især om denne kirtel hos lam og kalve
anv. som spise. VSO. Anat.(1840).II.382.
LandbO.1.379. FrkJ.Kogeb.2.
Brist, en ell. (især i bet. 1) et. [bresd]

flt. (1. br.) d. s. ell. (sj.) -er (DagNyh.^Vi
1912.2.sp.4). {ænyd. brest, brist, oldn. brestr,

mht. brest, oeng. byrst, jf. mnt. borst; af
sa. rod som briste, jf. I. Brast og Brøst

||

i bet. 1 synes ordet i nyere tid dannet af
briste, i bet. 3 genopt. fra ældre sprog ell. 40

fra SV. brist) 1) CP handlingen at briste;
til briste 1 : *som to Biælker,

|
Der mødes

over Floden til en Bro. | Just begges
Tyngde hindrer deres BTist.0ehl.XI.224.
*Baandet truer med BTist.Drachm.DD.30.
(overf. :) sa.F.1.4. (en) UdspUing, der førte
til den afgørende BTist.TroelsL.XIII.123.

II
til briste 2.3: *selv hendes Terner kunde

ej opdage,
|
hvornaar det kom, det aller-

sidste Brist (o : af øjnene i døden).Drachm. 50
DJ.1.286. 2) (nu 1. br.) aabning fremkom-
men ved, at noget er bristet; revne; rift.
*Har Ruden nylig faaet en Knæk,

| Langs
Bristen da ved Siden

|
Kun stryger du

en Draabe B\zdk.CFrim.A8.160. VSO. MO.
er der en Bule i Sølvtøjet, en Brist i et

Lngeiy.KMich.(Pol.Viol915.5). 3) O overf.

anv. af 2. 3.1) skade; fejl; skavank.
det er ikke HuKommelsen, det her kom-
mer an paa, nej, det er kun et Brist paa 60

Kommenpaaelsesevnen.^er^'s. St. 4. den
store Moderkirke — den, i hvilken hun
hverken ser Brist eller BTQst.Drachm.KW.
109. en slig Undersøgelse maa . . frem-
bydeBrist og SYagheåeT.EMøllerJDæknings-
adgang.(1892).9. en Sikkerhed, der paa

intet Punkt lider BTist.BerlTid.^^lil908.M.
3.sp.5. denne lille . . Brist paa hendes
ellers saa noble . . 'KaiTdikteT.Hjemmet.1912.

566.sp.l. (Ingemanns) historiske Romaner
er trods alle Brister (af) umiddelbar dig-
terisk Yiikniiig.DagNyh.^*/il912.2.sp.4. 3.2)

om det forhold, at noget mangler ell. ikke er

til stede i tilstrækkelig grad: mangel; util-
strækkelighed. *dette evigt umulige Un-
der,

I
der tjæner til Skjul over Tankernes

BTist.Blaum.AII.81. || især i forb. m. præp.
paa. vi har brest på altijig.Moth.B413.
(det er) sagt om ham, at han kun kjendte
Fred som Brist paa StTiå.JPJac.DU.92.
*en Hær, som strabadseres

|
. . ved en

Belejring lang
|
med Brist paa Søvn.Drac^m.

DJ.II.97. Recke.GND.165. en ganske spø-
gelseagtig Brist paa Personlighed.Po«^.
LP.VL25.
briste, v. ['bresda] H0ysg.AG.88; præt.

-ede ell. (undt. i bet.
6J

brast [brBsd] smst.,

flt. t bruste (Bagges.Ungd.II.97) ell. f bra-
ste (Holb.DNB.332); part. bristet ell. (nu
1. br.) brustet ['brosdaf] H0ysg.AG.88. vbs.

-ning (s. d.) ell. f -else (Storm.(Bahb.LB.I.
347). VSO.), jf Brist. (æda. bristæ, gUa. og
ænyd. ogs. breste, brøste (jf. brøstej, oldn.

bresta, ty. bersten, eng. burst; grundbet. ri-

meligvis: brage \\ i talespr. anvendes i de fle-

ste tilfælde hellere gaa i stykker, springe,
knække, revne olgn. || om perf. part. brugt
som adj. se brusten)

1) (%sær om faste legemer) pludseligt
holde op m. at danne et sammenhæn-
gende hele; gaa midt over; gaa i styk-
ker; sprænges; revne. *Jesus lever, d-ra-

ven hTast.SalmHus.233.1. midt udi Slaget
brast hans store B\ie.Holb.DH.I.98. der-
som der havde (nu olm. : var^ brustet det
allermindste af voris Reedskab, havde vj

vifielig seylet need i Af-Grunden (o : hav-
dybet).Æreboe.l99. hvert Øyeblik hildede
vi os ind, at Skibet vilde hTiste.Bobinson.
1.68. *Han, som med lige Øine seer . .

nu en Boble briste, nu en Verden at for-

gSLae.JSneed.1.398. *Hans Værge hamrede
saa fast,

| At Gothens Hielm og Hierne
hTast.Ew.V.138. *Har du nyskæitet Spa-
den,

I

Som bristed os i Forgaars.OeAi.iSO.
116. *hæng ingen Ridder, før Sværdet
brast,

I

Med Skjold og Hjælml Grundtv.
PS.VI.236. paa mange Steder brast den
skrøhe]igeBTO.Blich.(1846).IV.60. *vee En-
hver, hvis Hjerte hænger

|
Ved Bølgens

Skum, ved Boblens Gflmmer fast;
|
Den

brister — Alting bristed da den brast.

PalM.I.131. Skallen paa en Frugt brister,

naar Frugten TOLoa.nes.Kierk.III.17 7. *Han
(o: en bjørn) blev aldeles flad paa Snu-
den,

I
og Panden brast, skjøndt den var

tyk.Kaalund.127. om tøj, tovværk, traad olgn.

:

Naar fiint Tøi er altfor haardt vævet . .

brister ået.PEMulU518. *ud de kastede
det sidste Anker;

|
Men Ankertouget brast.

PalM.II.9. om udspringende knopper : høge-
knopperne er lige ved at briste

|
(overf.:)
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*Nu brister i alle de Kløfter,
\
som fured

og sprængte mit Sind,
|
Alverdens fagre-

ste Blomster.Stuck.IL146. || om person ell.

legemsdel: sprænges; revne. Haver du
hørt Noget sige, da lad det døe med dig,

vær kun trøstig, det skal ikke bringe dig
til at briste (o : du kan roligt bevare en hem-
melighed). Sir. 19. 10. Men proppede Bug
ham tvang at lægge sit Vaaben,

|
og

under Bristelses Straf bød Maaltidet have lo

en Ende.Storm.(Bahb.LB.I.347). *han af

Hovmod svulmer
|
Og brister i sin egen

0Tphlæstheå.IIauch.DV.I.212. om person nu
især i udtr. være nær ved ell. færdig at
briste, være stærkt optaget ell. paavirket af
noget; især: være i stærk spænding ell. sinds-

bevægelse, jeg er . . saa fuld af Støv, Qvalm
og Barselsnak, at jeg er færdig at briste,

llolb.Bars.II.il. hånd er færdig at briste

af Kierlighed til 'haim.sa.Arab.lSsc. jeg bri- 20

ster (0: er nær ved at briste) af Nysgjerrig-
hed efter at erfare deres . . Frelse.-BMc^.
1.457. han slog en høi Skoggerlatter op, og
var .. nær ved at hTiste.Winth.VIlI.275.
om hjertet (egl. om virkelig sprængning af
hjertet, derefter ogs. om død i alm.): Mit
Hierte er færdig at briste af Sorg.Holb.
Mel.1.4. sa.Er.V.5. *Lad Hiertet kun daane
og briste,

|
Min Rose jeg aldrig vil mi-

ste.Brors.il. *Da brast den Armes Hierte,
| 30

Da iisned hendes 'Bloå.Bagges.ND.178. Nu
er det gamle Hjerte bristet . . Hun døede
i Eftermiddag Kl. 6.Sibb.ll.63. Naar Hjer-
tet brister, skulde man paa Forhaand tro,

at den Død, der betinges heraf, maa være
meget pini\g.OBloch.D.'1.40. i videre bet.:

overvældes af smerte; sønderknuses.
Ach, tal ikke meere derom, mit Hierte
brister naar jeg tænker deTpa.a..Holb.Jul.

8sc. mit Hjerte . . bristede, fordi det ikke 40

har kunnet rumme den Be-viåstheå.CBernh.
1V.156.

Il ofte i udtrykkelig modsætn. til

andre verber. *hine
|
Briste, som ey bøyes

vil.5rors.-885. Grundtv.Saxo.IlI.405. *Bri-
ste maa, hvad ei kan høies.Winth.Xl.95.
om is olgn.: briste eller bære. de Dan-
ske (kwide) fra Siælland ikke komme Skaa-
ningerne til Hielp, efterdi lisen hverken
vilde briste eller hære. Holb.DH. 1.646.
(havnen) var belagt med Is, som hverken 50

kunde briste eller hære.PRMøll.SS.lOS.
(talem.) det maa (ell. lad ået) briste el-
ler bære (i holde. Moth.B376. Ing.KE.
11.66), (nu næppe br.:) bugne eller bri-
ste (Holb.llex.11.2. GWarburg. Romeo e

Giulietta.(18å3).13. Grundtv.PS. Vil. 3 72),
det maa gøres uden hensyn til føl-
gerne; forsøget maa voves. Oehl.A.107.
*Alt Loddet kastet er; jeg fremad maa;

|

Nu maa det enten briste eller hærel Heib. 60
Poet.lV.327. PalM.V.35.

\\
(nu 1. br.) i forb.

m. trykstærkt adv. jorden skalv, og stenene
brast sønder (1819: ve\neåe).Matth.27.51
(Chr.Vl). Bel.l4.26(Chr.Vl). (Judas) styr-
tede ned og brast itu, og alle hans Ind-
volde væltede ud..ApG.1.18(1907). m. over-

gang til bet. 4: Skibsmasten brast af i en
Storm. F/S0.I.6i. lis brister op i Tøveir.
Under Brøndgravningen brast en Vand-
aare op.VSO.

2) overf. anv. af bet. 1. 2.1) GJ i forsk. bil-

Udi. udtr. Grundtv.PS.Vl.lO. Hauch.Vll.
453. *Et Led er bristet i vor Broderkjæde.
Ploug. (Til Minde om Ove Fabricius. (1841).
33). Uvejrsskyen over hans Hoved kun-
de briste, hvad Øjeblik det skulde være.
Schand.0.1.226. denne begivenhed fik
venskabsbaandet til at briste T 2.2) ophøre,
standse brat ell. tilintetgøres ligesom
ved at gaa i stykker. *Den Helt, hvorom
jeg læste, ham elsker jeg,

|
Lad Hemme-

ligheden saa hxiste\Heib.Poet.lX.72. *Er
ei

I
Forlængst hans Trods som Sæbebob-

len bristet? Pa/ilf.r.^iS. *0m alle de Drøm-
me bristed,

|
Du har fra Din Ungdom

åTøjnt.JlIelms.Soldaterliv.(1883).2. hun er
lige ved at være platfodet. — Fy for en
Ulykke I nu brast den lllnsion.Schand.TF.
11.125. efter et Kvarters Forløb var Taal-
modigheden hristet.sa.F.194. beklagelsen
over at unionen er brusten ved de Sven-
skes medfødte trol0shed.ADJ0r5r.III.i58,
forhandlingerne er bristede • forudsætnin-
gerne for min deltagelse i mødet er bri-

stede
j jf. (m. overgang til bet. 5); bri-

stende forudsætninger, (jur.) forud-
sætninger, der senere viser sig ikke at holde
stik. Lassen.S0.143. Torp.256. en Police,
udstedt under bristende Forudsætninger,
(er) i Virkeligheden . . ganske værdSøs.
PoU^/sl910.6.

il
O egl. om lyd, som naar

en streng springer olgn.: pludseligt give en
ændret (ildelydende) klang; „knække"; ogs.:

forstumme. *Som Strengen brister, brast
og Evas Røst.PalM.TreD.252. her brast
Stemmen, og Taarer brød iTeTn..Schand.

VV.122. jf. (m. overgang til bet. 6): Hun
leer med, men saa kan hun ikke mere,
saa brister Latteren for hende.Kierk.Vl.
326.

II
(upers.) det brister, det vil pludse-

ligt ikke gaa mere paa samme maade; det gaar
galt i en ell. anden Mnseende. *Nu var det
min Pligt som Styresmand

| At gaae i

Søen . .
I

Men nær var det dengang for
mig hvvLStet.Hrz.Vl.6. Da brast det for
Niels, han havde holdt igen mod For-
tvivlelsen . . nu kunde han ikke længer.
JPJac.11.259. „Nu brister det derovre (o

:

i Sønderjylland)!" skal Kong Kristian VIII.
have sagt paa sit Dødsleje; og det brast.

Rosendal.D.11.254. 2.3) om øjnene: antage
et glansløst udseende (i døden). Moth.B
375. *Da bruste hans Øine — han opgav
sin Aa.nd.Bagges.Ungd.11.97. *Staae mig bi,

naar Fienden frister I |
Ræk mig Haand,

naar Øiet brister 1 Grundtv.SS.1.456. PalM.
11.54. 2.4) m. person-subj.: pludseligt give
en sindsstemning udtryk i tale, graad,
latter osv. en af mine gamle Cammerater,
hvilken saae mig under Øjnene, brast i

ha.tter.Holb.Arab.Ise. (jeg spurgte) om de
ikke var brustet i Graad over denne Er^
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måvmg.Bahb.Tilsk.1796.174. Overvældet af

sin Følelse brister hun . . i Graad.Hrz.
KP.30. det (vilde) have gaaet Dem som
mig, at De var bristet i Ldittev. Gylb.TT.
243. (sj. :) Vi ler og raaber, brister i Sang.
Bønnelycke.Sp.204. || m. tilføjet adv. ud (jf.
bet 4 slutn.). jeg tvang mig for ikke at

briste ud i Latter.Ew. VI. 9. *Omsider brast
han ud i Ord foruden Oråen.NordBrun.
Jon.161. I Gaar brast jeg ud i Taarer, da i'o

jeg kom til de Ord: „Læser, lad mig tie

og græåe.'^ Sibb.1.105. med en saa veltil-

ireds Mine, saa jeg nær var brusten ud i

'La.tter.PVJac.Breve.160. han bristede ud i

Smil paa en egen pludselig Maade-Braw-
des.Il.484. ogs. obs. briste ud, pludseligt

bryde sin tavshed. *hand sig barede med
møje for at lee.

|
Hånd brast omsider ud,

man hørte ham saa tale.Holb.Paars.27O

.

han hørte længe i tilsyneladende ro, men 20

til sidst brast han ud: „slyngel!"

3) (1. br.) fremkomme ved, at noget
gaar i stykker; kun i udtr. som: I Gaar
brast der Hul paa Isen, Bylden. 750.

4) pludseligt komme i bevægelse ved,

at noget gaar i stykker ell. skilles ad. fra

i"
orden bristede kun én ring, så den har
:un én måne, men fra andre planeter bri-

stede flere ringe, og de har således fået

flere mkner.Briicker.L.95. jf.: *To Læber, 30

der i Angst og Smærte,
|
Men lydløst,

hurtigt briste fra hinanden.JTJac. 1. 535.

JakKnu.S.l.
|| oftest i forb. m. trykstærkt

adv. kilden brister ud af bierge foden.
Moth.B376. Blodet brast ham ud af Næ-
sen, da han kom op (af vandet).Oehl.ØS.
307. *neppe var de i Sikkerhed, |

Før
Vraget bristed' i Havet ned.sa.(Rahb.Tilsk.

1801.750). Stjærnemylret brast frem.Leo^.
SE.79. en Pige . . brast igennem (isen) til 40

B3d\tes,teået.FlensbA.^lil905.2.sp.6. (overf. :)

Det skiulte Had brast omsider uå.VSO.
det brast paa een gang ud af ham •

5) O slaa fejl; svigte; ogs.: mangle;
skorte, man haver kun at læse (apostlenes)

Skrifter og Epistler, for at see, at saadan
Slags Hiemmel (for pavernes ret til at til-

dele fyrstelige titler) over alt brister.IfoZ6.

Ep.11.165. 8orøSaml.I.123. *Et saligt Haab
saa lidt ham monne briste, | Som Vid og 50

Skjæmt og Alvor til det Sidste.4aresfr.5iO,
han (skulde) for hver Hest ham bristede,
falde i en Bøde til Kongen..Allen.V.187.
paa Grund af ufuldbaaren Evne, knækket
Energi eller blot bristende Lykke.Schand.
VV.316. denne gribende Følelse af, hvor
dog alle Evner brister overfor det besyn-
derligt gaadefulde Liv. KLars.AH 15. et

sikkert Tegn paa bristende Knltur.VortHj.
13.5. Aakj.VÉ.80. || ofte upers. det bri- 60

ster (en) paa noget, det skorter en paa
noget; noget slaar fejl ell. mangler for en.

det brister dem . . paa Selvfølelse . . og
Nidkjærhed.HNClaus. Univ.22. Klogskab,
det brister det dem ikke paa.Hrz.lX.47.
*det vil paa Spørgsmaal ikke briste mig.

PalM.IV.340. jf: Fattigfolk, for hvem det
brister med Fjerene, fylder Dynerne med
Ayner.Feilb.BL.59.

C3 briste-færdig, adj. [-if^r'di] som
er nær ved ell. i stand til at briste. En
russisk Bonde var med Hest og Vogn
kommen ud paa Is, der var bristefærdig.
Brandes.X.116. fin Musik fra ængsteligt
spændte, bristefærdigt spændte Strømme
af sølverne StrængeJ^Pjac.II.83. Skove,
hvor der ingen grønne Blade endnu er,

men hvor det Hele staar bristefærdigt.
Drachm.VB.95. Roser med unge, briste-

færdige Kiiopper.£rørø.jS.5.
|j
*bristefærdigt

Hjærtet slaar (0: i dødsøjeblikket). Grundtv.
SS.IV.416. mit Hjerte var bristefærdigt
ved at sige ham Farvel. Gylb. EA. 165.
Drachm.VD.136.

\\ (jf briste 2.4:; Bøgh.II.
254. Mændene var bristefærdige af Lat-
ter.TroelsL.XI.90. || uegl. „Blodets Baand"
(var) aabenbar allevegne . . bristefærdigt.
Grundtv.BrS.282. Brandes.VII.591. Der gi-

ves i „Hernani" ikke nogen Følelse, som
jo er spændt til den er bristefærdig.smsf.
VI. 26. Eunuksopranen bævrede længe
højt oppe paa de aller bristefærdigste To-
ner.Jør^.Liv.ZJI.i 7i. jeg tror paa Skønhe-
den og den bristefærdige Lyike.Bode.Dg.
56. Bristning, en. flt. -er. CP vbs. til

briste (1). VSO. MO. Bergs.FM.127. hastig
Død ved Bristning af Hjertet er ingen-
lunde sielden.OBloch.D.^I.40. || spec. (med.)
om sprængningen af fosterhinden under fød-
selen. Vandets Stilning (Formatio aqvarum)
eller den uegentlig saakaldte Bristning.
Saxtorph.F.95. MO. f m. konkr. bet. om selve

fosterhinden (jf. Brøstning^ ell. fostervandet

:

Moth.B376. Buchw.JS.(1725).33.71. Brist-
nings-længde, en. (fagl.) (tal, der ud-
trykker) den længde, hvori traad, papir olgn.

kan tænkes frit ophængt ved den ene ende
uden at briste ved sin egen vægt (jf. Brud-
længde;. VareL.H02. OpfB.UI.509.
Brite, en. ['brida] (f Briter;, flt -r.

(opr. navn paa indbyggerne i det al. keltiske

Britannien, jf. bretsk samt oldn. Bretar

(flt), lat. Brit(t)o; foræld, og poet.) beboer

af de britiske øer; englænder. *Som en
Britter lad dig være

|
Patriotens Pligter

kiære!
|
Elske Frihed lær af ham ! Tress.^^5.

*Den stolte Britter beder sig
|
Nok fri for

det Slags Seier;
|
At byde midt i Kamp

Forlig
I

Er ikke det, han pleier.Pram.
(Bahb.LB.1.273). *denne uvidende, excen-
triske Brite (0: Shakespeare),

|
Som giør

Theseus til Hertug i Grækenland. OeAZ.Sif. 7.

Winth.VI.67. || i best. f. som betegnelse for
England, især om den engelske sømagt.
*Britten mig kun lidet rager: | Mine Skibe
han ei tager.MCBruun.PF.1.26. *Nu stem-
mer I (o: de røvede danske krigsskibe) op
den Seiersklang, | Der tordner fra Brittens
Kanoner. Winth. IV. 21. Drachm. DM. 86.

britisk, adj. [^hridisg] adj. til Brite.

*Den danske, britiske, den norske Krone
I

Var smeltet sammen i hans (0: Knud

Rentrykt ^/t 1920 74
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den stores) Krones Guld.0ehl.L.I.122. den
ægte Søn af Havets Dronning, der synger
. . de britiske Sømænds (pris).Brandes.V.
436. i talespr. næppe uden for geogr. navne
som de britiske øe'r, Storbritannien og Ir-
land, Britisk Østafrika osv., se Sal?IY.25ff.

I. Bro, en. [bro?] Høysg.AG.135. flt. -er

[•bro-'ar] ell. (nu kun gldgs. kbh. i bet. 5)
['bro-8r] jf. Eøysg.AG.144. Verner.202.211.
TfF.VIII.17. Arkiv.XXIX. 18. (run. bro,
ceda. bro, oldn. bni, besl. m. I. Brygge)

1) bygningsværk, hvorved en færd-
selsvej føres oven over en hindring,
især over vand (jf. Viadukt^, opbryder no-

fen almindelige Broer . . da er det Herverk.
>L.6—14—8. *vi gik over (det røde hav)

uden BTO.SalmIIus.830.3. (han arbejdede)
paa at legge Broer over Moratzerne, paa
det at Soldaterne kunde sikkert gaae der-
oveT.Holb.Herod.256. Uden for Porten er
en tør Grav med Palisader og Redouter
omringed, hvortil fra Porten er en Broe,
som kand optrækkes.sa.^er^'.^i. Han be-
tragtede med Forundring de konstige
Broer, som ere bygte over Y\oåen.JSnee.d.
VIII. 330. *blege Skygger rave matte,
flokkeviis . .

| Ad Broen (o : Gjallerbroen).
Oehl.BG.208. *denne Bro,

|
Der smal og

krum sig hvælver over Floden.Pa?ilf,IJ.78.

(huset) ligger paa en Skrænt ned imod
Jernbanen, man skimter Skinnerne, der
strækker sig lydløst ud i Natten under en
'Bro.PLevin.SG.19. sukkenes bro, se Suk.
flyvende bro, (nu 1. br.) svingfærge. Mil
TeknO.89. || om bræt olgn., der lægges fra
et skib til land: landgangsbro, et stort

Skib fortøjede ved Københavns Brygge
. . Da Broen var bleven lagt ind, gik flere

Herrer i Land.JVJens.FD.108. \\ sIslsl (o:

bygge) bro (jf. ndf): VSO. *naar til An-
greb Fjenden slog en Bro.PalM.AdamH.
1.233. bryde Vej gennem Klipper og slaa
Bro over MgTVLnKQ.MPont.SK.4. \\ kaste
ell. bryde broen af, især (overf): af-
bryde enhver forbindelse, saa at man ikke

kan vende tilbage. Det var, som at kaste
Broen af i Fjendens Land. Ingen Tilbage-
vigen vilde være os mulig.PalM. VIII.276.
nu var Broen brudt af mellem hende og
'Hiemmet.Schand.SB.60. Utaalmodighed . .

efter at kaste Broen af bag sig og fore-
tage det Skridt, der vilde bringe hans
Forhold ud over enhver Tvetydighed.
Pont.FL.99.

|| (overf.) om hvad der tjener

som middel til at komme over en hindring, som
forbindelse ml. to punkter, den ugemeene
strænge Vinter . . havde giort Broe for
(svenskerne) over Havet til de Danske Øer.
Holb.DH.IIL271. de Forreste nedtraadtes,
og bleve selv til Bro for de Efterkommende.
Blich.(1846).IV.60. Frosten lægger Bro
over alle Bække og Mosev.Winth.VIII.9.
Frosten slaaer Bro mellem Laaland og
Yyen.HCAnd.VIII.114. *Skaal for de To
(o : Norge og Sverige)

| bag den gyngende
Bio.Bich.1.6.

II
om noget abstr. *0 Vidunder-

Tro!
I
Du slaar over Dybet din gyngende

BTO.Grundtv.SS.IV.322. *Saa har han jo
|

bygt sig en Bro,
|
der knytter Livet til

ldeen.Hostr.G.192. Ulykken, der bliver en
Afgrund for den Svage, er en Bro for den
StæTke.Etlar.GH.II.223. *Læben vil bygge
paa Ordets Bro,

|
Men synker igen til

Hvile.JPJac.1.318. den Proces, hvorigen-
nem der kan bygges Bro fra Nutidens

10 kapitalistiske Samfund til et fremtidigt
socialistisk, kan kun betegnes ved det
ene Ord Revol\ition.GBang.S.4. de gik i

hver sin Verden, og der var ikke Bro
imellem, ingen af dem havde et godt
Ord at sige den andeii.AndNxJPE.1.284.
Niels var den af Videnskabsmanden søgte
Mellemform, der slaar Bro mellem Folk
og Kvæg.Aakj.VF.159. jf Oehl.Er.IV.51.

2) udbygning fra land ud i vandet,
20 hvor skibe kan lægge til; skibsbro (jf. L
Brygge og Kap. Harboe.MarO. MO. Onkel
og Tante stode med Kaptajnen ved den
smalle Træbro . . Da Baadene nærmede
sig Broen, strakte min . . Onkel Haanden
ud.Goldschm.II.39. en gammel Skipper .

.

kom drivende ned ad Broen (o: kajen)^
Drachm.STL.59. damperen lagde tU ved
broen

\ jf. Dampskibsbroen ved Kvæsthus-
gade (o: Kvæsthusbroen i Kbh.). Trap.1.335..

30 II (flydende) udbygning i vandet, hvorfra
svømmere springer ud; svømmebro. D&H.

3) opr. om plankeunderlag for færdselen,
nu (mestdial.): belægning af jorden m.
sten (ell. træklodser), der er nedrammet
ved siden af hinanden; brolægning; sten-
bro. Moth.B377. vor tunge Vogn deran-
gerede en Deel af dend nye Bioe.Seidelin.
133. *En sagte Lyd langtborte,

[
Et Trav

paa Broens Stene.Aarestr.192. Feilb. især i

AQforb. lægge bro: Moth.B377. *Hvergang
der lægges Bro, saa græder jeg (o: en
skomager).Oehl.A.333. TroelsL.II.44. Man
maa helst lægge Bro (i hestenes baase)
af karrerede aten.LandmB. 11.218. \\ ogs.

om brolagt gade ell. gaardsplads. *Der
gaar Dans paa Riber Gade . .

|
der danser

Riddere baade fro og glade . .
|
Der gaar

Dans paa Riber Bro,
|
der danser Riddere

med udskaarne Sko.DFU.nr.30.2. VSO.
50 *Som naar Hest tramper hen over steen-

lagte Bro,
| Trommer, Hamre! paa Staal.

Oehl.BG.184. ADJørg.IV.239. Feilb.

4) hvad der i udseende ell. anvendelse
ligner en bro (1). (kun de vigtigste anv,
er medtaget; jf. VSO. og Feilb.). 4.1) .^
overbygning midtskibs, hvorfra skibet na-
vigeres; kommandobro, (kaptajnen) krav-
lede op paa Dækket, for at fortsætte sia

mugne Stirren ud fra Broen, udover det

60 vaade SMbsdæk.Drachm.KK.56. hele Ski-

bet flød af Champagne, og vi var allesam-
men med, aUe fra Broen (o: alle dæks-
officererne) og alle fra Maskinen. CorZ/Sør.

S.II.11. 4.2) ^ muret skillevæg ml. herden
og fyret i en flammeovn. Wagn.Tekn.87.
Sal.Vl.67d.

II
ogs.: væg for enden af risten
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under en dampkedel; fyrbro. SaUY.480.
4.3) (fagl.) om et tværstykke paa den for-
reste vognaksel. Moth.B3?7. MilTeknO.39.
Feilb. SjællBondlSO. 4.4) (msl.) den tvær-
bjælke, hvori kværnens langjæm har sit

åøttepunM (omdrejningspunktet) (jf. Bro-
hest, -loft, -værk 2). OrdbS. jf. VSO. 4.5)

(fagl.) indretning, hvorved kornet i en tærske-
maskine føres md imod tromlen. LandbO.
IY.64é. 4.6) (fagl.) den del af en decimal-
vægt, hvorpaabyrden anbringes. OpfB.^III.68.
4.7) (fys.) ved madling af elektrisk lednings-
modstand: leder, som forbinder to parallelle

ledere. Christians.Fys.123. Wheatstones Bro.
smst.130. 4.8) (anat.) forbindelsen ml. den
store hjerne, den lille hjerne og den forlængede
rygmarv; hjerneknuden (Pons Varolii). Anat.
(1840).11.32. HaandbSygepl.68. 4.9) (guldsm.)
en til bagsiden af et smykke olgn. fastgjort
smal metalplade, der tjener som støtte for
andre dele af smykket

\\
(tandl.) metalplade,

ved hvis hjælp kunstige tænder forbindes med
(kronen over) naturlige tænder ell. stifttænder,

der tjener som „brostøtter" (jf. Broarbejde 2).

(man ser) mange plomberede Tænder og
Stifttænder, endog hele Guldkapsler og
„Bioer".Sundhedstid.1918. 91. 4.10) (sport.)

stilling, hvorved man (især: under brydning)
lader legemet danne en bue, idet man alene

støtter paa issen (ell. nakken) og fodsaalerne.
ACMeyer. Idr. 14. 51. JPMuller. MitSystem.
(1904).44. 4.11) bro, bro, brille, leg,

hvorved deltagerne gaar under en slags bro-

bue, som to af dem danner m. armene. *Bro
(Børneremser.(1867).33:BTo'eT), Bro Brille 1

1

Klokken ringer e\leve.Børnerim.I1.8. Troels
L.VII.58. Legeb.I.c.6. Feilb.III.460.

5) {forkortelse af Vesterbro, Nørrebro,
Østerbro, der er benævnt efter de broer, der

førte til disse bydele (ell. af Bro 3= brolagt

vej? jf.EPont.Atlas.II.70. Gude.0.140)) en
af Københavns ydre bydele ell. forstæ-
der. *(jeg) udaf Broen traved rask | Ret hen
til Walbye GieTde.Cit.ca.l720.(NkS.4'>820.

99.jf.101). Vi skal ud paa Broen til en
Gjæstgivergaard-ÆTr^;. Vil.340. Davids.KK.
7. Om Søndagen er Broen (o: Vesterbro) jo

fuld af ældre og yngre Spidsborgere.JTos<r.
ÆS.I.4. der var stor Fordel i at spekulere
i „Grunde" paa BvoevnQ.Schand.VV.128.

jf.: de, som beboe Vester- Broe. JJPont
AtlasJI.70.

II
(sj.) om forstæder til andre byer.

Norrmalm og Sodermalm i Stockholm, For-
stæder, „Broer", til denne By.Sal.XII.275.

II. bro, V. [bro-] -ede. (glda. d. s., oldn.

briia; nu kun dial.) 1) til I. Bro 1: slaa
bro. Moth.B379. 2) til I. Bro 3: lægge
stenbro; ogs. i videre bet.: gøre (en vej)

fremkommelig ved belægning (fx. m. lyng);
danne (fast, fremkommelig) vej. VSO. mDL.
678. Feilb. jf: *(Apollori) sparkede løs den
kneisende Gravbrink,

|
Styrted i Vandet

den ud, og en Vei over Graven han broede.
Wilst.IlJI.52. 3) (overf.) bygge paa; stole
paa. *Lad mig og icke Broe,

|
Paa en for-

lørisk Tro.Schandrup.Y2v. Feilb.IV.62.

JBro-, i ssgr. [ibro-] i reglen af 1. Bro 1.

-aag^, et. (fagl.) understøttelse af en bro
bestaaende af to ell. flere lodrette bjælker

forbitndne ved en ovenpaa vandret liggende
bjælke. vAph.(1759). LandbO.I.380. -ar-
bejde, et. t) arbejde m. at slaa bro. Schand.
IF. 64. 2) [4.9] (tandl.) Nogle Patienter
kunne . . faa lavet . . KJrone- og Broarbejde.
Pol.Val907.8.sp.l.Sal.XVII.931. -baad, en.

10 (1. br.) baad, der tjener til understøttelse for
en bro;ponton. Moth.B377. S&B. jf.HjælpeO.
-bane, en. (fagl.) den del af en bro, hvor-
paa færdselen foregaar. OpfB.^I.490. -bue,
en. vAph.(1759). de stille flodgule Kanaler
med de døde Skibe, de sorte Brobuer.
Leop.SE.105. -buk, en. (især JaJ ) træbuk
til understøttelse af en bro (jf. Bukkebro^.
MilTeknO. Sal.III.859. O -bygge, v.

(næppe br. uden for præs. part. og som vbs.,

20 jf. -bygning i), overf (jf u. -byggerj;
gøre et brobyggende ArheidcDanskMis-
sions-Blad.1918.525. O -bygger, en. Opf
B.^1.497.

Il (overf.) person, der virker for
forbindelse ell. udjævning af modsætninger
ml. samfundsklasser ell. lande og folk. dette
aandelige Brobyggerværk meUem Lan-
dene (o: korrespondance mellem mennesker
af forsk, nationaliteter). PoV^hl907.6.sp.4.

-oygning, en. 1) handlingen at bygge bro

30 (jf -byggej. VSO. OpfB.U.485. \\ (overf.)
Ved Ordet „Brobygning" forstaas . . blandt
Danske i Amerika den Bestræbelse, der
gaar ud paa at knytte Dansk-Amerikanerne
nærmere tU Hjemlandet . . Ordet er op-
fundet af Magister Clemens Petersen-PoL
^111907. 2.sp.3. 2) (nu næppe br.) d. s. s.

-hus 1. Prom.^kl803.
Brocbe, en. [ibrwja] flt. -r. {næppe

ældre end midten af 19. aarh., jf. Bradse;
40 fra fr. broche, spid, naal) smykke, hvis

bagside er forsynet m. en spændenaal.
med Brochen i Brystet, et Shawl om Ho-
vedetIIrz.XV.342. e. alm. brochere, v.

[broDiJe'ra] -ede. vbs. -ing. {fra fr. brocher, jf.
Brokade; især som vbs. ell. perf. part.)

1) Y forsyne (tøj) m. ophøjede figurer.
Hallager.97. (et) Udvalg af de mest mo-
derne hvide Silketøjer — saavel glatte

som hrocherede.Bøgh.1.326. Schand.BS.387.
50 2) (bogb.) indbinde løst; hæfte. Jeg husker

at have seet . . Histoire de France uindbun-
det i mange brocherede Bmd.Bruun.E.25.
Brochure, en. [brcoijyra] flt. -r. {fra fr.

brochure, egl. vbs. til brocher, se brochere)
lille hæftet bog; flyveskrift.JBaden.FrO.
Fr. Sneedorff-Birchs Grundrids af den dan-
ske Sproglære . . denne Brochure paa 40
SiderJjevin.Gr.II.3. hvidglødende Brochu-
rer fulde af Skældsord mod Modstanderne.

60 ArthChrist.Engelsk og ty.Folkeaand.(1915).84.

I. Brod, en. [brmO'; 1. br. brcoQ] bråad.
Høysg.AG.47. brod. smst.136. jfsa.2Pr.6.flt.

-det'brmQa] (sa.AG.47) ell. (sj.) -der ['broiQar]

(Suhm.II.82. jf Feilb.) ell. (sj.) d.s. (EJuel
Hans.HenriksMor.(1917).234). {glda. brodh,
oldn. broddr, oeng. brord, oht. brort)

74*
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1

)

spids genstand. 1 .1 ) tilspidset jærnstykke

;

pig. de Vises Ord ere som Braadde (Chr.

VI : gaddej og som Søm, der trænge dybt
iad.Præd.12.11. lSam.l3.21(Chr.VI: gad;.
Afstanden mellem Tunger, Flæner og
Braadde paa Sav- og Figlystre.LovNr.56
^/*1888.§12. jf. : (de skal) vorde tU Torne i

Eders Øine og til Braadde i Eders Sider.

4Mos.33.55. ||
især: d. s. s. I. Brodde. *unge,

kaade Klodde (o : plagge),
|
som har ej Sko,

endsige Brodde. Grundtv.PS.IV.158. hun
skulde gaa til den næste Smedje og lade
sig smedde et Par Jærnsko med Brodde
under.SvGrundtv.FÆ.I.201. Feilb. Thorsen.

127.
II
(nu 1. hr.) pilespids (jf.het. å). *hver

en Piil
|
Har tabt sin Braad og saarer

ikke ra.ere.PalM.Poes.II.116. 1.2) redskab,
hvis hovedbestanddel er en pig ell. spids;
pigkæp, derfor bleve de stukne med
Braadde og strax frelste igjen, at de skul-
de ihukomme dine (o: guds) herlige Ud-
sagn..Visd.l6.11. \\nu især O i takni. stam-
pe mod brodden, (egl. om okserne, der
sætter sig imod at blive drevet frem af pig-

kæppen) gøre (unyttig) modstand mod
overmagten ell. det uundgaaelige. jeg
er Jesus, den du forfølger; det vil blive
dig haardt at stampe mod Braadden (1907
afvig.).ApG.9.5. SalmIIus.497.2. man maa
ej heUer stampe imod Braadden og sætte
sig til Modværn, hvor intet Haab er tU
Seyer.Holb.Heltind.II.246. ARecke.60. jf.
PalM.(1909).III.42.

\\
(nu især dial.) ham-

mer m. spids til at slaa hul i jæm. Feilb. (jf.
Kalk.I.277).\\(dial.) aalejærn; lyster. Feilb.

2) stikkeredskab Iws visse dyr, især in-

sekter, (græshopperne) havde Haler ligesom
Skorpioner, og der vare Braadde i deres
lialer.Aab.9.10. Sygdomme, naar de have
mistet deres første Heede, ere ligesom
Inseeter der have tabt deres Br&ad.Holb.
MTkr.112. Inseeter, der skade ved deres
Braadde.Eto.VI.288. *strøer Du Honning
for hver en Hveps, der har en Braad og
kan stil^e.Hauch.LDB.42. *som stukket
af en Braad,

|
Vendte hun sig rask og

fl.ygted.Bødt.SD.62. Sehand. 0. 11.144. jf.
bet. 1: *Det hvasse Sværd hos jer var ble-

vet til en Brod,
|
Med den I stak, da ej

med det I hugge kviiide.Grundtv.PS.1.283.

Lom (tungen som) formentligt stikkeredskab
sslanger olgn. et slags hellige Slanger, som

ingen Braad havde, hvormed de noget
kunde heskadige.Holb.MFbl.100. *EnBraad
med tvende Kløfter

|
Sad i dens Gab, saa

stor.Oehl.NG.69. *0 var der dog en dræ-
bende Braad

|
Hos denne skinnende Slan-

ge.Heib.Poet.X.313. Frem.DN.570.
3) stikkende del af en plante. Træe-

arter.(1799).309. Dette Nældeblad . . har
Braadde, det brænder T)ig.Blich.IV.656.

*Rosens Braad (o: torn). Winth.VI.49.
\\

spec. (bot.) stiv (børste- ell. haarformet) frem-
ragning fra spidsen af et organ. Warm.Bot.
693.

4) (især QPj overf. 4.1) hvad der virker an-

gribende, smertende, saarende ved no-
get. Død, hvor er din Braad? Helvede,
hvor er din Seier? i Cor.i5.55. (jf.Grundtv.
S8.IV.322). *Knæl og bed og dæmp din
Graad,

|
Da har Smerten tabt sin Braad I

SalmHus.35.4. Holb.Ep.III.311. *Livets gif-

tige Braadde.J5a^.9es.F.34. hun føler ingen
Fornærmelsens Braad.Kierk.VI.128. Dine
Ord . . har borttaget Brodden af mit Sind.

10 ThomLa.NL.203. man glædede sig ved,
hvad for en Braad i Hjærtet paa disse
Hellige hver Bespottelse maatte være.
JPJac.II.382. Fjendskabets Braad borede
sig dybere ned i Lotte.Schand.SB.7. En
Frysning gennemfo'r ham, en Brod blev
tilbage i hans llierte.ORung.P.237. \\ om
skrift ell. tale. *(han) Gjentog min løse
Snak;

|
Han anede da Braadden

|
Og følte,

at det stak.Winth.HF.190. Ord . . hvis
20 Braad jeg optog i mit saarede Hjerte.

Gylb.XI.183. Mu finder skjult en Braad
i

I hvert et Ord, som aldrig jeg har tænkt
mig.Becke.KL.46. Braadden i hans Udfald
vender sig bestandig mod Rusland og
dets Kejser. Brandes. III. 533. jf: *Kong
Kristjan ej, men kun hans Braad (o: bi-

dende ord),
I

Sin Sag da kunde vinde.
Grundtv.PS.III.271. man hørte, (at verset)

kom fra mig, hvem man ikke tOtroede
30 nogen Braad (o: spottelyst, spydighed).HC

And.XI.184. || tage (bryde) brodden af
noget olgn., fjerne det smertende ell. saa-
rende ved noget; gøre uskadelig, det var
Tydskernes Skiældsord til os, jeg med
Flid tog op, for at tage Brodden fra det
og giøre det latterligt.Grundtv.Dansk.I.307.
Vanen . . tager Braaden af Meget, der
kunde foraarsage Bine.Goldschm.SF.265.
Man begyndte Maaltidet med Smørrebrød

^ og Ost for at tage Braaden af Appetiten,
inden man kom til selve Gaasen.Goldschm.
VIII.319. JPJac.II.252. at sprede Far-
tøjerne saa meget som muUg for at tage
Braadden af Fjendens Skyts.Drachm.STL.
304. Naar (haandværkslavet) fastslog Ind-
købsprisen,Yvar; Brodden . . tagen sdKon-
kurrencen.y Ved.BB.146. om personer (sj.):

ved at følge (raadet), havde Svenn be-
stemt taget Brodden fra sin Medbeiler.

50 Grundtv.Saxo.III.141. VSO. || vise ell. by-
de brodden, (nu 1. br.) gaa angrebsvis ell.

skarpt til værks over for (en); byde spidsen.

naar man viser hende Braadden, saa gir

hun nok Kiøh.Holb.LSk.II.5. Erik viiste

ham strax Brodden, og yppede et Slags-

iQaal.Grundtv.Snorre.I.207. *Dog giver han
os nu det djærve Raad

|
at byde Brodden

med vort lille Forh\ind.Lemb.Shak.^VII.455.
han kom slet ingen Vej med Normændene,

«) hvis han vilde byde dem Brodden.Barfod.
B.68. *Afskyeligt lød dog den Bondesnak 1

1

den maatte man byde Brodden.Schand.SD.
231. jf. Hjælpe0.41. 4.2) hvad der virker
æggende og ansporende. Drengen (vok-

sede) op . . med en alt opslugende Kunst-
ner-Ærgerrighed, som blev hans Livs Spo-
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re og evige BTaa.d..Brandes.X.241. (jeg)

stræbte efter at døve den kritiske Braad
i mit Indre, som begyndte at stikke.Schand.
0.1.129. En polemisk Braad stak mig tidt.

smst.II.9. 4.3) {efter fr. pointe; sj.) fint til-

spidset tanke: aet, det kommer an paa;
kerne; pointe. Dens (o: en scene i Elver-

høj) Braad skulde være denne, at Agnete
. , ikke vil anerkende den virkelige Konge
. . før denne . . i Vreden aabenbarer sin

kongelige Maiestæt.5rawdes.J.48i.
II. Brod, et. [br(o8] hest. f. -det ['br(o3'-

Qt] ilt. d. s. ell. t -de (Ing.BSE.VII.26).
(sa. ord som IV. Brud) 1) « VS0.1793;

jf. Brodsø; især ^) bølgebrud. 1.1) sø, der
bryder voldsomt paa grundet vand;
brænding. Earboe.MarO.58. *Han seer
noget sort i det skummende Braad —

|

Guds Død I To Mand paa en kæntret Baad.
Rich.III.114. en Dag, naar Havet buldrer
mod Vest, og man fra Klitternes Top kan
se Braaddet der vide.Feilb.BL.3. Om den
yderste Revles Fare, om den Sø og det
Braad, som staar derude, kan man kun
danne sig en Forestilling ved Sammen-
]ignmg.Drachm.LK.68. Det blæste nu al-

deles storartet; der var ikke længer Tale
om Braad søer; hele Havet var et eneste
Bra.ad.sa.SS.107. *styr som mellem bråd

?å klipper |
tankens tartøi.NMøll.R.40. Sal.

11.777. brod og brana, se I. Brand. 4.i.

1.2) den øverste del af en bølgekam,
der bryder. *Skal vi paa Braade stige

j

Og giennem Luer gaae.Ing.RSE.VIi.26.
hver Sø der kom, sendte et Braad af hvidt,

blinkende Skum.Bergs. Hvh. 79. Søerne,
hvis Braad fyger som Kvinders lyse Haar.
Drachm.HV.33. Hvergang en Bølgekam
styrter, dykker (edderfuglene) under Bøl-
gen og undgaar saaledes BraaååetBMøll.
I)yL.II.352. *som glammende ulve de
(o: bølgerne) følger og knejser med krum-
mede hTåå.NMøll.E.10. 2) (fynsk) værk
i lemmerne; reumatisme. Hjælpe0.41. jf.
Kalk.V.142.
Brod-, i ssgr. ['broQ-] -ager, en. se

Brudager. f -bille, en. [1.2] (zool.) (dette

insekt) har en Braad i Bagkroppen og
kan springe; man kalder den derfor Braad-
billen (Mordella aculeata, der Stachelfloh).

Funke.(1801).1.437.
I. Brodde, en. ['brcnåa] flt. -r. (dannet

til III. brodde; jf. I. Brod l.i) søm m. til-

spidset hoved, som man slaar i hestesko

ell. fodtøj for at give bedre fodfæste i

glat føre; jf. Brodsøm. VSO. MO. Esp.
419. om Vinteren maa Kusken altid, hvis
han skal foretage længere Rejser, være
forsynet med Braadder. jLawdw-B.II.^^i'.

II. Brodde, en. flt. -r. (af III. brodde 4,

jf. u. I. Bxaaåe 4, Brønning; dial., landbr.)

knippe af langhalm. MDL. Feilb.

LandmB.III.455.
III. brodde, v. ['brmSa] -ede. vbs. -ning.

(ænyd. d. s., oldn. brodda; afl. af I. Brod;

jf. broddet) 1) beslaa m. brodder (se I.

Broddej. Moth.B380. (smeden) behøvede
mere Tid til at skrive et Ord i „Sammen-
skrift" end til at brodde en Hestehov.
Schand.TF.11.20. LandmB.II.221.

||
(overf.;

jf. bet. 2) Vor Tid har som bekendt søgt
at øge Landets Modstandskraft . . idet man
har broddet Kysten med Høfder.Troefei.
1.16. 2) (1. br.) forsyne m. brod; (overf.)

skærpe; gøre mere hvas. Intet har braad-
10 det (satirikernes) PUe skarpere end Kry-

heTietDagbUVil890.1.sp.l. (digtet) mang-
lede den Appel til Folket, som den nu-
værende Stemning udkrævede: Kan De
ikke brodde det lidt? spurgte han efter

en ny Gemiem\æsning.Bergs.St.221. 3)
(nu 1. br. i rigsspr., jf. Feilb.) stikke m.
brod. (overf.:) Maaske brodder denne
Kritik ikke rigtig længer.BerlTid.^^/nWOS.
Aft.l.sp.3. jl (jy.) ægge; anspore. MDL.

20 4) (dial.) tærske rughalm blot paa toppen.

VSO. MDL.677. Feilb. Thorsen.127.
\\

samle halm i brodder (se IL Broddej. Levin.
(Sjælland). Feilb.

brodden, part. adj. ['br(o9(8)n] intk.

-t, t broddet (Falst.Ovid.74). (egl. perf. part.

til bryde, æda. brotæn, oldn. brotirin; jf.
bruden, brøden || nu 1. br. i rigsspr. undt.
i forb. brodne pander og i ordspr. brodne
kar i alle lande) som der er brud paa;

30 beskadiget; revnet; brøstfældig. Som
en braadden (1871 : skjørj tand, og en fod,

der snubler; er tillid til den troløse.Ords.

25.19(Chr.VI). *Let et Barn i tu et braa-
det Kar kand taae.Falst.Ovid.74. hvad
Stakkelen faaer er gammelt og raaddent
og braaddent i Forveien.Rahb.Tilsk.1796.
520. Ogsaa af et braadent Kar kan man
øse den himmelske Lædskedrik.Oe^i.jØew.
(1824).IL354. Grundtv.PS. VL198. *et

40 gammelt, broddent Sværd.smst.II.264. *Jeg
Nissen lod rumstere med mit eget braadne
Sk\inr.Winth.VL262. *det kjendes dog
fra Kvinten indtil Bassen,

|
at der er no-

get Braaddent ved Kassen (o : af violinen).

Kaalund.364. braadne Baade og døde
Skibe.J"PJac.I.5i. || (overf.) *Dorskheds
gustne Kinder , .

|
Tilstrækkelig Jer braad-

ne Helsen røhe.TBruun.I.207. hvormeget
der end var iveien og istykker, skjævt

50 og forkeert, raaddent og broddent paa
alle Kanter: Eet holdtes dog i Ære .

.

Konsten.PaZM.JZ/.I.5. *Hæder skal du høste

ved braadden Brøst at raade.LCNiels.U.14.

Il
brodne pander, egl. om pandeskaller,

der er kløvede i strid; i videre bet.: svære
saar; blodsudgydelse. Det gik virke-

lig sielden af uden braadne Bander.Ew.
Vill.43. *Hvo i fremmed Leg sig blan-

der,
I
hvad om de fik braadne Pander?

60 PAHeib.US.600. der skal vanke braadne
Pander, før vi bukke \inder.Gru7idtv.Snorre.

III.131. *Det kosted brodne Pander.Iw^r.

RSE.VL263. ||
(ordspr.) der er brodne

kar ('potter. Moth.B414. Ew.VL122. Wess.

222. Jf. Feilb.IV.63) i alle lande, der

findes moralsk skrøbelige mennesker overalts
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Mau.986. *Brodne Kar i alle Lande,
(

Roser sig med Torne blande
|
Andensteds

saavelsomlier.TFcss.5^2. Arlaud.165. raad-
dent er snart broddent, (nu næppe br.

i rigsspr.; undskyldning, naar man kommer
galt afsted m. en ting). Mau.985. Feilb.

t Brodden-rude, en. navn paa et kort-

spil? *Naar Stikkerne (o: i styrvolt) er ude,
|

skal Stumperne nok staal
|
ja, som i Braa-

den-Rude,
|
til de maa slænges r)Sia..Grundtv.

PS.IV.153.
O broddet, adj. [ibrmåaf] {ænyd.ds.;

afl. af I. Brod) forsynet m. brod(de) ell.

ig(ge). 1) til I. Brod 1. *den braadede
almpiil

|
Sprang fra StTeng.Wilst.Il.1.58.

Den braadaede Rokke, den skjærende
'Raa.Schaldem.SkB.106. (de) svang de braad-
dede Rebknuder mod deres . . Rygge.
JPJac.II.382. *(dragen) krummed sin
broddede Stjært

|
under Bugen og sprang

ham imøåe.Rørd.B.172. 2) til I. Brod 2.

VSO. *Tirr ikke Vølund —
|
han stikker

som Bremsen,
|
Alfernes Viser,

|
den braa-

dede Bi.Z)rac^m.F/S.J[58. Hvepser og andre
broddede Insekter.SilficA.jErS.i05.

|| *lad
dem kun hvisle som broddede Slanger.
Drachm.M.336. 3) til I. Brod 3. Drejer.
BotTerm.162. *denne sære Væxt, som
braaddet stinger (o : en kaktus). B,ecke.SB.55.

4) til I. Brod 4. hans Vid er godmodigt,
ikke braaddet.-Brawdes.iri.67i. *På denne
Måde har ofte

|
hun drevet mig fast af

Gårde |
med broddede Or å.Blaum.Sib.

166. Aakj.VB.16. VVed.BK.35.
I. Brode, en. flt. -r. (vist sa. ord som

I. Brude;' dial, jf. Feilb.Ll3é: 5. brøde,
118: brod 5) klump. Harpix i Broder.
VSO. II. brode, v. (vist dial.) d. s. s. IL
braade. karte Uld, brode, skette, hegle
Hør og Hamp.Schytte.IR.III.132. VSO.
Broder, en. [bro-r] (Høysg.AG.12), høj-

tid, og i nogle overf. bet. (især 2.i), samt i

de fleste ssgr. ['bro'åar], dagl. i forb. m. min
(se 2.8 slutn.) ogs. [bro'r] flt. brødre ['brøSra]
best. f. -ne, f brødeme (Holb.Herod.244).
(æda. brothær, run. broQiR, oldn. br69ir,

eng. brother, ty. bruder, got.hropar , lat.

frater, gr. phråter, sanskr. bhratar; jf. Fra-
ter, fraternisere)

1) mandsperson, der har fader og
moder (ell. en af dem, se Halvbroder^ fæl-
les m. en anden. Herren sagde til Cain:
hvor er Abel, din Broder ?iMos.4.9. jeg
har en Broer som er haqve\.Holb.Bars.
IV.2. Egteskab (er) aldeles forbudet (mel-
lem) Broder og SøsteT.Nørreg.Privatr.1.179.
*Brødre har eet Blod, men ei eet Mod.
Oehl.A.155. Bedst er Broders Hielp, naar
Nøden er stor.sa.HrS.293. *Som Venner

som Brødre vil vi dele.PalM.II.279.

Jf.: *I var jo som to Brødre . . | Stod Last
og Brast tilsammen

|
Og deelte troligt

Alt, Winth.HF.266.
\\ jf. 2.8 : atvære saaog saa

meget værd mellem brødre, (egl.: hvor
^prisen ikke skrues op) være det fuldt ud værd.
Ew.VI.277. (ringen) er fem Rigsdaler

værd imellem BrøåTe.PAHeib.Sk.III.179.
Blich.II.675. Hauch.DV.II.57. || ordspr.
(nu 1. br.): bedre en ven i by, end en
broder langt borte.ilfofft.B380. jf. Mau.
6750 samt 987ff.

2) overf. 2.1) mandsperson, der er op-
fostret ell. opdraget sammen m. andre,

jf. Die-, Fost-, Pleje-broder mfl. samt sam-
menbragt. (Chr. Winther er) Poul Møllers

10 Halvbroder, eller rettere sagt, sammen-
bragte Broder (o: W.'s moder var gift
m. M.'s fader), men som poetisk Indivi-
dualitet er han en kjødelig Broder til ham.
Heib.Pros.VI.447. 2.2) (nu kun bibl.) nær
mandlig slægtning. Og Abram sagde
til Lot (o: hans brodersøn): Kjære, lad ikke
være Trætte imellem mig og imellem dig
. . thi vi ere jo Brødre.iilfos.i5.8. jf. 14.

14.31.32. jeg skal videre staae bi til det
20 yderste, som en troe Broer og Fetter.

Holb.llJ .V.5. 2.3) O person, der er for-
bundet m. andre ved fælles afstamning.
Du skal ikke have Vederstyggelighed til

en Edomit, thi han er din Broder.5Jfos.
23.7. der han blev 40 Aar gammel, fik
(Moses) i Sinde at besøge sine Brødre, Is-

raels Børn.ApG.7.23. vore Brødre i Norge.
OeconT.1.39. *dansk og norsk er Brødre
her IRahb.PoetF.1.14. vore brødre sønden

30 aa (o: sønderjyderne) '< vore brødre hin-
sides sundet (o: svenskerne)

\ || i videre bet.

om alle mennesker betragtede som medlemmer
af een familie ell. (relig.) som guds børn.

*For dine Brødre døde du (o: Kristus),
|

Det komme vi med Tak ihM.SalmHus.345.4.
*0, Gud skee Lov til evig Tid, . .

|
For

Frelser bold og Broder hliålGrundtv.SS.
1.348.

II
ogs. (især poet.) om dyr af samm^

slægt. *Du (o: lærken) sværmer ikke vildt,

i) I
Du kredser ikke snildt, | vil intet Rov

i dine Brødres Yrimmel.Rich.I.184. Stor-
men har slaaet den stakkels Fugl ud af

Flokken. Den har kun een Tanke . . at

samles med de tabte Brøåre.Skovrøy.LM.
34. 2.4) om personer af samme lav olgn.;

især (jf. Fraterj; ordensbroder; munk
(jf. gadenavne som Brødre-gade, -gyde. H
Matthiess. Gader. 36. 136). *alle Kirkens
Brødre maatte rose

|
Saa fromt et Forsæt.

éo Oehl.AV.ll. *Der løist du. Broder Knud!
smst.l3. den ærværdige Broder, der
var hendes Skriftefader-In^f. i-B. 117.50.
*Mangen anden Broder skulde ( Dømme
dig til strenge Faster.Hrz.D.II.64. Her
var jeg sultet ihjel, havde ikke Klosteret
taget mig som tjenende Broåer.HCAnd.
111.326. Hvor megen aandelig og legem-
lig Lægedom er ikke udøvet af de fromme
Brødre og Søstre.Gylb.(1849).IX.47. en

60 gammel Munk, enten Fader Ambrosius
eller Broder Martin eller saadant Noget.
Schack.68. || om medlemmer af visse forenin-

ger og sammenslutninger. Brødrene i Skyde-
selskabet. 7/SO. PoU^lil910.3.sp.5. Med-
lemmerne af Frimureriet benævne sig . .

„Brødre" . . i deres indbyrdes Samkvem
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betegne de sig derfor med Ordet „Broder"
foran Navnet i Stedet for deres TiteLSal.
VII.159. to højtstaaende Frimurere havde
trukket et Par yngre Brødre hen i en
Vinduesfordybning.CMø^i.Pi^.^79. om med-
lemmer af forsk, religiøse samfund som bøh-
miske ell. mahriske brødre, brødre af fæl-
leslivet ofl. se Sal?IV.176f[., jf. Brødre-
hus, -menighed ofl. barmhjertige brød-
re, se u. barmhjertig 1.

||
(nu kun jy.) i

talem. til brødres bedste, til fælles gavn.
VSO. jf. Feilh. 2.5) (nu 1. hr.) om personer

afsamme livsstilling ; kollega. Advocaterne
her i Byen ere ligesom Herrenhuterné;
de kalde hinanden Brødre.PAHei&.Sfc.IJJ.
2S5. AUe Konger ere, og kalde sig, hin-
andens Brødre. F/SO. (præsten) var her
jpaa et Par Dage, at besøge sin gamle
Ven og Broder (o: en anden præst).Blich.

IV.22. Det gjør mig ondt, min Bro'r (o:

en anden købmand), at jeg uskyldig har
været Anledningen. Goldschm. III. 59. (jf.
2.8^. 2.6) om personer ell. ting af samme
(ell. lignende ) beska ffe nhed. *dersomjeg
er gal, jeg mange Brødre har.fleZf.Poet

220. Denne ene Specie er for mig mere
værd end en heel Tønde fuld al dens
BTøåTe.Gylb.(1849).IX.157. „denne her-
sens" (viser Næven) „siger Spar-To, og
denne her" (viser den anden) „er hans
Broder."flosir.6r.i57. jf.: søvnen er dø-
dens broder

i
Mau.1568. jf Holb.Ul.1.13.

2.7) person, der er forbundet m. andre
ved aandeligt slægtskab ell. (især relig.)

ved trosfællesskab. I hellige Brødre,
deelagtige i det himmelske Kald.Hebr.3.1.
Derpaa blev (Kristus) seet af mere end
fem hundrede Brødre paa eengang.iCor.
15.7. *Brødre og Søstre, vi skiSes nu ad.
SalmIIus.728.1. *(den vise) raabte . . til

sine Brødre,
|
Og Vise iilte hid fra alle

KanteT.Ew.(1914).I.lll. vor broder i Her-
ren

i

de er brødre i ApoUo (o: digtere)
|

2.8) person, der er forbundet m. andre ved
venskabsbaand; fælle; kammerat, jeg
var . . i Farligheder iblandt falske Brøare.
2Cor.ll.26. der Broder Job var geraadet
i Elendighed, hvor blev da alle disse Com-
pliment-Makkere a.t?Hørn.Moral.I.49. Der
ere nogle Venner og Brødre, som man
forskaffer sig i Drikkegilder. rt*ZKw.Jr/.
265. *Jeg være vU din Broder, derfor
har

I
Jeg drukket Duus med dig.Oehl.T.

217. 'jeg er ei Broder
I
Med røde Sti-

inænd.Bagger.Christ.145. ofte m. overgang
til 2.5: *Trofaste Brødre 1 vor (o: studen-
ternes) Hymne skal stige.Winth.I.l. PMøll.
1.38. VU I (o: smedesvendene) huske paa,
at jeg i mange Aar har været jeres Ero-
der og Meaarbejder.flosfr.Gr.8^. *Snart
dages det Brødre, det lysner i Øst —

|

til Arbejdet, fremad i KorlSocialistiske
Sange.(1885).3.

\\ min bror, (i tiltale, dagl.;

i rigsspr. nu kun spøg. ell. iron.) min ven.
„naar man tiltaler en ung Mand, skiønt
ubekiendt, af ringe Stand." FSO. Døden:

„*Jeg recenserer dig ikke, min Bro'er,
|

Jeg fik kun en Sknipel ved dine Ord."
Seib.Poet.X.252. du kan tro nej, min bror

j

jf.Esp.33. Feilb. 2.9) (dagl.) fyr; svend;
„kammerat" (jf. Fætterj. det var ret en
snurrig Broder, ret saadan en Karl efter
mit eget Hierte.Ing.EF.II.?. en fugtig
hTodeT(o: drukkenbolt).Moth.B381 . Overs,

af IIolbLevned.7. en fugtig Broder, som
10 . . skulde tage Afskeed med den kiære

Flaske. Grundtv.Saxo.il.219. Blich.IV.552.
*han var fra Barndom af

| En lystig
Broder, fuld af Spøg og SpsiS.Oehl.Tieck.
11.92. Moth.B381. Kierk.Vl.269. dahankom
til Herregaarden, hørte han Tummel og Ly-
stighed . . og straks kom der nogle „lystige
Brødre" ud og bød ham måentov.KlBemt^
sen.Æ.I.203. som en huul Broder (o:

falsk person), ved at besmykke Sagen . .

20 skulde (han) see, at faae deres Stemme.
Grundtv.Saxo.III.130. man maa være plat,

naar man skal hytte sig for en huul Bro-
der.sa.DF.J7.50. HCAnd.III.231. „det
er . . Hr. E., der har fundet paa det hele."
. . „Hvem skulde tro, at han var saadan
en lun Broder (o: udspekuleret person)."
Eostr.US.V.l.

II (efter ty. bruder Lieder-
lich, bruder Lustig) foran et adj. du er
en Spillefugl, en Broder Liderlig (o:

30 udsvævende person), og, hvad der er aller-

værst, en Guldma.geT.Hauch.III.285. C
Bernh.VI.10. Pont.DB.III.72. Birkedom-
meren (var) en Broder Lystig med et
generende Hang til at sige Platheder.sa.
M.12.

I. Broder-, i ssgr. (af Broder) veksler

i visse tilfælde (nu 1. br.) m. Brødre-, dels i

nogle ssgr. i flt, se Broder-barn, -folk, -rige,

jf: *Naar tvende Rigers Brødrestemmer
40 lyde.Bagges.NblD.3. den tUnærmelse mel-
lem brødremålenes retskrivning, der blev
arbejdet på ved mødet lS69.KHjorth.Ret-
skrivningsspørgsmalet.(1886).17 ; dels i ssgr.,

der betegner, hvad der vedrører, er fælles

for brødre, se Broder-kærlighed, -par, -skab,
-skifte, -strid; jf. ogs. Brødre-.

II. Broder-, i ssgr. [broide-'r-] af bro-
dere, s. d.

O Broder- aand, en. [1 ell. 2] bro-

so derligt sindelag. Den Broderaand, der ud-

fiør saa væsentlig en Deel af Fædrelands-
iæTlighed.Engelst.(MO.). *Send, Herre,

ned som Gave den rette Broderaand.Ee-
cke. KapellanensBønmr. (I. O. O. F.) (1920). 5

.

-arv, en. [1] (1. br.) d. s. s. -lod. MO.
GJ -baand, et. [2] Sander.Knud.47. Aan-
den knytter det usynlige Broderbaand mel-
lem de Troende.Monrad.Prædiken.(1854).6.
Hostr.SD.I.12. -barn, et. [1] flt. -børn

60 ell. (1. br.) brødrebøm (Ew.IV.269. jf.Kalk.

1.277. V.139). Ing.EF.XIII.46. O -blod,
et. [1 ell. 2] *Hver Dag paa kolde Broder-
blod

I
Faldt hede BTodeTtaare.Ing.BSE.1.49.

-datter, en. [1] ['bro"r-] min BToer-Bat-
teT.Holb.GW.(1724).22sc. han er formyn-
der for sine broderdøtre

j -del, en. [1]
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(nu 1. br.) d. s. s. -part. Rahb.EJ.60. \
-dele, V. [1] dele broderligt. *(du) broder-
deeler med din Næste,

| Hvad Got du fik.

Bagges.III.179.
brodere, v. [broide'ra] -ede ell. (sj.)

-te (PalM.IV.257). vbs. -ing (s. d.), jf. Bro-
deri, {fra fr. broder, der er laant fra germ.
og af sa. rod som I. Brod (jf. ty. sticken,
brodere); jf. I. bordere og baldyre) 1) sy
figurer paa tøj; uden obj.: IIolb.Arab.5sc.

Hun vævede som oftest de fineste Knip-
linger, eller broderede i Uld og Silke.
Sauch.II.81.

II
(trans.) forsyne m. ud-

syede figurer, et Par broderede Tøfler.
Holb.Abrac.1.4. PalM.IV.257. Schand.VV.
128.

II
fremstille v. hj. af udsyede fi-

gurer, et Fløyels Halsbaand, hvorpaa
staaer med Guld broderet Melampe.BoZfe.
Mel.1.2. et lommetørklæde med broderede
navnetræk

j || Jiertil ssgr. som Broder(e)-
gam, -mønster, -ramme (Winth.IX.209. Da-
vids.KK.62), -saks, -silke mfl. 2) (især spøg.
ell. poet.) overf.: udsmykke; pynte. Mig
synis, at jeg saae igiennem vinduet et

Ansigt, broderet med Knæbels -Barter.
JIolb.Didr.9sc. *Fra Kjogen til Volmers
Slot,

I
Fra Næs til Axelstad

|
Er du (o:

Sjælland) med Eng og Skov og Vand
|

Et rigt broderet Blad.Winth.L158. *rundt
om Hytten Tjørnehække staae,

|
Brode-

rede med Strømper og med Sokker.B^C
And.X.469. jf.: *Gudinden sig henlister

|

Til Blek-broderet Bord (o: et bord fuldt af
blækklatter).Solb.MpS.267.

fj
(spøg.) slaa ell.

kradse saaledes, at der bliver (mange)
iøjnefaldende mærker deraf, endskiøndt
Katten med sine Kløer broderede hendes
Ansigt saaledes, at det var fuldt af Blod.
Holb.Hh.II.205. til Beviis (for at børnene

fik tilbørlige prygl) fremvisede (lærerne)
Disciplenes broderede Kroppe.sa.Ep.III.
203. jf: (jeg har) den Onde brodere mig,
ikke mere at sige.Schand.BS.277.

Jj
især:

forsyne en fremstilling m. retoriske ud-
smykninger ell. m. opdigtede tilføjel-
ser. Grækeren fortæller Anekdoter og bro-
derer snaksom sit Æmne.Bråndes.J5.344.
I gamle Dage broderede Sladderen en
Masse forfærdelige Ting om enkelte løs-
revne . . Fakta af hans æventyrlige . . Liv.
Schand.TF.1.149. (adressen) var holdt i en
pompøs Stil, broderet med digteriske Bil-
\eå&r.Pont.F.II.9. Han vidste, at den gode
Lund ikke var utilbøielig til at „brodere",
og han betragtede vist nærmest Fortæl-
lingen som „Dichtung und Wahrheit" —
med overmaade lidt af det Sidste.-BaM(Z.

01.271.
II J^ (nu 1. br.) forsyne en melodi

m. koloraturer olgn. hvad man jo ogsaa
kalder Broderie i Musikken, og som gjør,
at man ikke kan kjende en deUig Melo-
die. Hvordan vilde det gaae, ifald en heel
Menighed vilde give sig til at brodere en
Choral i T^vken.Gylb.Tv.l34.

\\ brodere
paa huset, (teat.) fordele billetterne saaledes,
at der bliver tilsyneladende godt hus. Dania.

III.236. 3) t d. s. s. 11. bordere. jf Brode-
ring 3 samt (?): *det heele Skrifft med
Grædsk broderet er (o: om randnoter).
Holb.Skiemt.C6r. sa.MpS.266.
O Broder-folk, et. [2] flt. d. s. ell

brødrefolk (TroelsL.X.147). 1) folk, der er
forbundet m. et andet, især ved fælles af-
stamning, den Dag, som forenede tvende
Broderfolk (o : danskere og nordmænd) med

10 et uopløseligt Basind.Engelst.Nat.249. 2)
folk, der bestaar af nær beslægtede stammer.
Danske, Norske og Svenske udgjøre eet
Broderfolk.jffei6.Pros.IJI.3iO. GJ -baand,
en. [2] mest i udtr. række en (en) bro-
derhaand, række en haanden som tegn paa
broderligt, venskabeligt sindelag, vilje til at

give broderlig haandsrækning ell. hjælp olgn.

*(Kristus) mig rækker Broderhaand-jSaim
Hus.463.4. *Hvo rækker mig en Broder-

20 haand til Hielp? Sander.Knud.57. Ing.EF.
1.50. Tag . . mod min venlig udstrakte
BxodQxh.aavLd.Schand.JJM.8. jf. : man . . over-
lod hellere det vildfarende Barn (o: ban-
der),) til sin egen Skjebne, end ved en
Broderhaand at hjelpe det tilbage paa den
rette Yei.Olufs.NyOec.P.150. & -had, et.

[1 ell. 2] intet Had er saa stor som Bro-
der-og SøsteT-Iiad.Holb.Mel.IV.6. Ing.VSt.
10. *båndet (ml. nordens folk), som trod-

30 sed et broderhads grn.Hostr.SD.I.250.
CP -biliseii, en. [2] *bring fra Danevang

|

broderhilsen tU de brødre (i TJpsala) fjær-
ne.Hostr.SD.I.163. CP -bjerte, et. [1 elL

2] *0! at dit Broder-Hierte maa
|
I al vor

Nød os aaben staae.Prors.8df. Bagger.II.6.
Broderi, et. [brodairi-'] flt. -er. (fra fr.

broderie, egl. vbs. til brodere, jf. Brode-
ring) 1) til brodere 1. l.i) som vbs. der sø-

ges en lærerinde, som er øvet i broderi
j

40 jf.VortHj.III1.102. 1.2) konkr.: broderet ar-
bejde. Kierk.V.9. jf.: At rense Guld- og
Sølv-Broderier fra deres Smuds. Prttewi
(1799).IV.64. (billedl.:) *0g Aarene blev
tU et fint Broderi

| med Dage som sirlige

Sting. ThBarfod. Spot og Spe. (191 9). 32. 2)
(især spøg.) til brodere 2. naar man uden
Broderie betragter Æneæ Gierninger, som
bestoed i at krænke en Dronning . . saa
blive Bedrifterne saadanne, at det var be-

50 dre at tie deTmed.Holb.Hh.1.329. sa.MTkr.
450. Historier (som hun) betroer Jomfruen
. . men som Jomfruen øieblikkelig med
de fornødne Broderier lader gaa videre.
Davids.KK.207. (han) skriver jævnt og
uden sproglige BTodeTier.Biget.'^'^/til912.3.

sp.5. H J^ (nu 1. br.) om koloratur olgn. Heib.
Pros.VII.255. Gylb.IV.134 (se u. brodere 2).

Broderi-, i ssgr. [broda'ri-] af Broderi

1, fx. Broderi-arbejde, -forretning, -han-

60 del, -handler mfl. Brodering, en. flt.

-er. 1) som vbs. til brodere 1. 0rst.III.194.

*fine Frøkenhænder, som
|
Kun vant var

tn BTodermg.Holst.IV.61. Brandes.X.520.

2) d. s. s. Broderi 1.2. VSO. Drachm.SH.108.
3) t til brodere 3: bræmme; bordering. vAph.
(1759). een hæderlig Klædning, saa goed^
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som hånd selv vilde drage dend, undtagen
Brodering eller Gsiluner.Æreboe.75.
Broder-kone, en. [1] ['bro-r-] (nu

især dial; jf. Svigerinde). Moth.B381.
OeM.D.113. jeg glæder mig ret til, at du
skal blive min Broderkone.Jffet&.jPoef.ZJ.
125. Hostr.US.V.2. Feilb. O -krig, en.

[1 ell. 2] i vilde Broderkrige kæmpede
(sønnerne) om Eneherredømmet.3foZ6.D£r.

venligt og broderligt i Haanden.ilfPowi.
SK.38. dele broderlig, dele som brødre
o: ærligt „*Har ei som Brødre vi deelt
Godt og Ondt

|
Fra Ungdom af ?« . . „Ja,

broderUgt vi deelte".PaZilf.II.i67. Schand.
0.11.155.

II
i udtr. som i broderlig for-

ening olgn., i endrægtig, inderlig forening.
Aandens og Ordets Digtere (skulde), aller-

helst i broderlig Forening, give Aanden
11.273. CP -kys, et. [1 ell. 2] Bagger.II. lo baade Menneskerøst og Engleflugt.Jw^'.iP.
220. en ærværdig geistlig Fader bedrager
Du med et Broderkys.J£ierLJJ.i45. Høv-
dingen trykker ham til sit Hjerte og giver
ham Broderkys.PrGn(?es.X^48. TrodsL.XI.
54. Hag.11.132. QP -kærlig, adj. [1]
*Min Ven! som . .

|
Mig rakte broderkiær-

lig YL2,dinå.Rahb.PoetF.II.147. O -kær-
lighed, en. (1. br. Brødrekærlighedj. [1

ell. 2] anvender al Fliid just herpaa, og
beviser . . i Broder-Kierligheden (Chr.VI:
broderlig kierlighed^ Kierlighed til Alle.
2Pet.l.7. GyrLemche.K.90. Brødrekærlig-
heden var for dem Midtpunktet i Kristen-
dommen. 77cd.PP.50i. jf.: han (kunde)
blive blød, smelte hen i en filanthropisk
Broderkjærlighedsfølelse.)ScAand.SF.
215. -lag, et. [2] f-lav. Moth.B381. VSO.).
(nu 1. br.)]) sammenkomst af fortrolige ven-
ner; vennelag. *i et trofast Broderlag

|
Glad

III.42. to talentfulde Kunstnere (gik) i

broderlig Endrægtighed . . op og ned ad
GvlvetSchand.TF.II.171. (spøg.) om ting:
KorktoUe og Sengehalm flød om i en
broderlig Forening med lurvede Klude.
Bergs.PP.187. sa.PS.II.23. tfl -hed, en.
disse Venner . . havde været Mynstere
. . paa BToåeTUgheå.Bahb.Tilsk.1795.471.
Goldschm.VII.487. en almindelig Aand af

20 Broderlighed og Medmenneskelighed ud-
viklede sig tid\ig.VVed.BB.297.
Broder-lil(le), en. [1 ell. 2] (dagl.

især: BrorlW. [broOr'lil]/ (nul.br.) som til-

tale til en broder, slægtning ell. ven (jf. Far-,
Morlil(le)^. A propos; Broerlill; har i giort
god Market i Aar med Stuude.jffo^6.iij.I.i.

Tak, min søde Broerlill, adiøs, adiøs.stwsf.

V.9. YSO.III.L144. *Længe hai- jeg savnet,
o Broderlil! din ^Sirxg.Blich.D.1.32. Feilb.I.

Aften ender travle I)ag.OeM.XXL236. Ing. io 121.
jf.

TroelsL.UX.249. \\ som overlegen til

VS.1.11 3. 2) forening af personer m. fælles

formaal; broderskab. *Du fortiener ei
|
At

høre til et ærligt Broderlag (Oehl.C.249:
et bravt Staldbroderskab^

|
Af tappreMænd.

Oehl.(1841).VIILl26. »Broderlag paa Sky-
debane!

I
Far da fort, som du gik frem.

Grundtv.PS.V.126.jf.Feilb.I.119. O -land,
et.

[2J
land, hvis indbyggere er stammefræn-

der ttl et andet lands, paa frosne Vover

tale til en yngre: Nej, Brorlill (o: lille ven)
. . du skal smukt overgive dig paa Naade
og Vna&åe.PMøll.I.300. -lod, en. [1] 1)
(jur., nu 1. br.) større (dobbelt) arvelod, der
tilfaldt en broder mod en søster ell. overhovedet
en mandsperson mod en kvinde. Dog arver
den Efterlevendis (o: af ægtefolk) af de
efterlatte Midler foruden sin egen Hoved-
lod een BToåeTloå.DL.5—2—19. Holb.DH.

Slæden bringer
|
Broderfolk til Broder- 40 1.778. Nørreg.Privatr.11.261. min salig Svo

landets YLj^t.Ploug.VV.II.10. Brandes.Xl
208.
broderlig, adj. Pbro-åarli] adv. d. s.

ell. -t ell. (t) -en (Moth.B382. VSO.). {ænyd.
broderlig, brøderlig, oldn. broSurugr) adj.

til Broder. Broderlig Spliid og iJ-eenig-
hed (nu : splid ml. hvødxe).Holb.Herod.254.

II nu især: som er ejendommelig for ell.

passer sig for en broder ell. brødre

ger . . har ladet dig arve en Broderlod,
medens de Andre gaae lige i Krv.Hrz.V.
178. Forordn.'''/5l845.§15. MinT.1909.A.94.
SaVIV.44. 2) (sj.) overf. : d. s. s. -part. hvert
Parti (forlangte) Broderiodd af ÉjttetHolb.
Hh.II.57. (han) gav mig en Broderlod .

.

af de Hug, der eUers skulde gaaet til lige

Deling.Pa;i6.JB.J.i^i. Feilb. -los, adj. [1]

Moth.B381. VSO. MO. nu mest i udtr. bar
dersom saadan . . Christelig, sagtmodig og so er broderløs bag, se I. Bag. CP -mord.
broderlig Advarsel ingen Frugt vil skaffe.

DL.2—9—9(jf. Broder 2.i). broderlig kier-
^g\iQå..2Pet.l.7(Chr. VI; se u. Broderkærlig-
hedj. I Paris levede vi (o: Oehl. og Bag-
ges.) i et broderligt Forhold; det var først
i Kiøbenhavn, at Bladet aldeles vendte sig.

Oehl.Er.IV.51. *i en ærlig Tvekamp
|
At

redde broderlig min Søsters Ære.Heib.
Poet.1.73. (hans venligJied mod hende) havde

et. [1] Holb.Herod.268. den store Sorg, Abels
Brodermord foraarsagede Land og Rige.
Ing.VS.lII.238. CP -morder, en. [l]Moth.

B381. Ing.PO.II.6. Kain var den første

BrodeTmoTdeT.Eierk.XJII.478. CP -pagt,
en. [2.8] venskabspagt. *Man sværger Bro-
der-Pagt saa læt i yngre Aai.NordBrun.
Jon.26. PalM.II.250. CP -par, et. Saaby.''

ogs. olm. Brødrepar: 'Helenas Brødrepar.
kun den broderlige, lunkne Varmegrad, eo Bagges.Danf.1.294. Becke.KM.27. JakKnu.
Winth.IX.284. man holdt broderlige Taler
om Nordens tre Fo\k.HCAnd.XI.241 (jf.
Broder 2.s). Slægtninge, der tænker paa
hverandre og sender HUsener, Naboer,
der hjælper hinanden, — kort sagt Men-
nesker, der kommer og tager hinanden

Jy.1.136. -part, en. [1] egl. d.s.s. -lod 1 (jf.

Kalk.V.140); nu altid (overf): den største

del af noget, de Store vil altid have Bro-
der-parten fra de SmasL.Hørn.Moral.II.81.
(jeg) fik en Broderpart (o : af skænd), naar
jeg gav Anledning deTtil.Mahb.E.I.119.

Rentrykt »/b 1920 75
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Mange faldt, men Broder-Parten bjerffede

dog Livet.6rundtv.Snorre.III.321. Jylland
. . maa kaldes Broder-Parten af Riget.sa.

Saxo.1.6. vi ophænger et saadant Utal af

Stærkasser, hvoraf Spurvene tager Broder-
parten.Bogan.lI.103. O -plist, en. [iell. 2]

*Du ikke glemte din Broderpligt,
|
Du

stred og faldt med din Broder.OeMZZIJ.5i.
TroelsL.XlI.66. -ret, en. [1] (sj.) en bro-

ders rettigheder. MO. G) -rige, et. [2] flt.

-r ell. (sj.) brødreriger (Brandes.XTL.330).

(jf. -land;. Holst. D. II. 97. Skandinavis-
mens Ideal . . som havde de Viseste og
Bedste i alle tre Broderriger for sig.

Schand.TF.II.331. tO -samfund, et. [2]

Menneskehedens store Brodersamfund.
TroelsL.XIILl94. O -sind, et. [1 ell. 2]
SalmIIus.528.S. *Først i Faren vil man
skatte

I

Brodersind og Bnighed.Heib.Poet
S.(1848).Vin.326. Bich.I.S. -skaal, en.

['broT-] {efter sv. brorskål) især (spøg.) i

udtr. drikke broderskaal, drikke dus. Tyske
Turnere . . holdt Fester i Byerne, prokla-
merede Hertugen og drak Brorskaal med
'H.\emmetysiierne.Skovrøy.Fort.51. jf.: Mel-
lem os (o: danske og nordmænd) behøves
ingen skandinavisk Broderskaal. Vi er
født I>us.VilhAnd.N.63. -skab, et. ff
Brøderskab. lPet.2.17(Chr.VI). Holb.DNB.
12). flt. (i bet. 3) -er. {glda. brødher-, brø-
dhreskab) 1) det forhold at være brødre.

„Velkommen hiem igien min Latinske
Broer!" „. . hvad det Broerskab angaaer,
saa er det noget, som var got i gamle
Dage, men nu kand det ikke saa passe
sig vaeeT.'^Holb.Er.II.2. (brødrenes) eneste
Sorg var at faae Overmagten, og Broder-
skabet kom derved slet ikke i Betragtning.
Grundtv.Saxo.1.98. lng.PO.1.84. \\ talem.

(jf. bet. 2): I Spil gjelder intet Broder-
skab.CJ5em/}.FJ. i 05. 2) overf. 2.1) nært
slægtskab, jeg sønderhuggede min anden
Stav . . for at tilintetgjøre Broderskabet
imellem Juda og lsTa.e\.Sach.ll.l4. Vel
var Svenn, paa Mødrene-Side, i Slægt
med Erik, men her hjalp intet Broderskab.
Grundtv.Saxo.II.296. jf. VilhAnd.N.21. 2.2)

broderlig forbindelse; fortroligt venskab; kol-

legialt forhold, vi (har) taget os over at

sende Brev om at forny Broderskab og
Venskab med Eåer.lMakk.12.10. mellem
Dyd og Last er intet Broåersksih. Grundtv.
Saxo.111.37. Blich.D.1.42. *Vi (o: nogle sam-
mensvorne) . .

I

Give hinanden, til
|
Pant paa

vort Broderskab, Haanden.B'eifc.Poe^.KJJ.
59. jffC4nc?.7.557.

II
drikke broderskab:

Moth.B382. i det lille Skovhuus . . ville

vi som ærlige Skialde drikke Broderskab.
Oehl.HrS.347. sa.Er.II.83. Ing.KE.1.226.
Drachm.E0.261. || frihed, lighed, bro-
derskab, den fr. republiks valgsprog og der-

efter løsen for socialdemokratiet (se Arlaud.
463).Brandes.XV.475.Pont.FL.191. den store
Revolution med dens christelig-humane
Bavl om „Frihed, Lighed og Broderskab."
Jørg.YF.SO. 3) sammenshdning af personer

i samme stilling ell. m. fælles formaal; lav

;

gilde (jf. -lag 2). Dex'som nogen, der er
uden for Societetet (o : gildet i Slesvig by),
ihielslaaer en, der er af Broderskabet, d.a

skulde de andre hævne hans Bød.Holb.
DH.I.218. alle Venner af Sandhed og Ret
maatte, og burde udgiøre et Broderskab,
der (maatte) vove Liv og Blod for hinanden.
Rahb.Fort.II.190. 'Broderskab fra Fædres

10 Dage,
I
Gamle danske Kompagni (o: skyde-

baneselskabet). Grundtv.PS. V.125. Ing. VS.T.
90. der maa have været et Broderskab, et
Selskab, en Forening, hvis Caput . . hiin
Literatus har været.Z^ierfc.FJ.ii. jj spec. om
religiøse selskaber af forsk. art. geistlige
Broderskaber, eller Samfund, som Munke
og Præster havde stiftet til fælles Forsvar
og melp.Molb.DH.II.131. en Mand i rød
Dragt og med rød Hætte over Hovedet,

20 altsaa rimeligvis et Medlem af et religiøst
Broderskab.Goldschm.VI.12. Vi Kalendere
ere et omstrejfende Broderskab.DmcAm.
1001N.60. SaUIV.44. -skifte, et. {^Brødre-

skifte: M0.I.251). (l.br.) arveskifte ml. brø-

dre. NMPet.DH.I.190. -strid, en. [1 ell. 2]
(sj. Brødrestrid. Molb.DH.1.236). CKMolb.
SD.298. -stykke, et. [1] (nu kun dial.;

især iron.) broderlig ell. venskabelig handling.
Moth.B881. VSO. „jeggavham2Rdr.meefe

30 end Uhret var værd . . Men det er lige-
meget, det er min Broder." — „Ja, det
er sandt, det var et Broderstykke." Wiwet.
D.74. Feilb. -san, en. [1] ['bro-r-] {glda. d. s.

(Rimkr.), oldn. broQursonr) *De unge Bro-
dersønner. OeM.Ifi^.69. PMøll.1.296. Lot .

.

Abrams Brodersøn (Chr.VI: broders søn^.
lMos.14.12. A.P.Bernstorf, en Brodersøn af

J. U.E.BernstoTlDanm Rig Hist. V. 389. G)

-Tenskab, et. [2] broderligt, fortroligt

40 venskab, de Dage vare komne, da Nordens
Magter . . vilde nærme sig til Broderven-
skab, ilfa//. (Bahb.LB. II. 42). Oehl. XXXI.
169.

t Brod-flae, en. [L2] (zool.) stikflue,

Stomoxys calcitrans. Braadfluen har en
haard Snabel . . med hvilken Snabel, der
er som et Slags Braad, den stikker Men-
nisker og J)jT.vAph.Nath.I.436. Raff.(1784).
195. O -fri, adj. [1.4] den godmodige

50 Lunes broddfrie Skiemt.Molb.NTidsskr.IV.
478. *De følte salig Glæde, braadfri Smerte.
PalM.1.87. KMich.SM.142. -frngt, en.

S^ d. s. s. -frø. Drejer.BotTerm.262. -fro,
en. [L3] 2( Xanthium L.; især om X. stru-

marium L. ; gaaseskræppe (jf. -frugt;. JTusch.
266. Bostr.Flora.1.387. CP -fuld, adj. (sj.)

1) [L3] *en braadfuld Torn (o: tomebusk),
som Vandringsmanden saaTeT.Haste.BD.21.

2) [L4] *Somme . . hiemsøge |
Næsten med

60 haanende braadfulde Ord. Zetlitz.(Rahb.

Tilsk.1798.128). at fylde Ørkesløshedens
Tomhed med brodfuld Tvedragt (o: om klo-

sterjomfruer).TroelsL.XII.197. -jord, en. se

Brudjord. CO -ksep, en. [LI] Gertz.(Wilst.

Il.(1909).103). paa (elefanternes) Nakker
sad der Styrere med deres spidse Brod-
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liæppe.HRasmussen. Dragende Egne, (1900).
27. O -l»s, adj. {cenyd. broddeløs) 1) [1.2]

Fleischer.B.65. *Hvis det var Mulighed, at

gjøre ham |
. . foragtelig for Folket,

| Saa
var han liig en braadløs Snog for os.Ing.

M.136. Skønt braadløse „stikker" disse

Myrer åog.Frem.BN.641. 2) [1.4] *Din
Hevn er hraadløs.Søtoft.T.161. Alt i Alt
er denne Satire ret braadløs.jBranies.Croe.

bæltestedet til knæet ell. foden; henklæder;
bukser. *trods alle Brog

|
Og stive Støv-

ler, paa du drog . .
|
Du er og bliver dog

en — Fige.Bagges.V.249. *nu blev Bro-
gen

I

Ham snørt om Lænderne.OcRAF.
80. *Kom Tordenskjold nu med sin be-
gede Brog.Grundtv.FS.VI.416. (de) skin-
nede i røde Skarlagens Broge.Ing.VS.I.
136. Blich.IV.204. *Hans Brog var guul,

1.258. en Drikkeviseforfatter plejer at være lo hans Hose Tøå.Winth.V.lOl. TroelsL.IV.7.
en godmodig Mand og en brodløs Forfatter.
VilhAnd.( Tilsk.l 906.4 76).
brodne, v. [ibrooQna] -ede. {afl. af brod-

den; j/. oldn. brotna; sj.) sønderbryde(s).
(pagten) var løsnet og braadnet en Stund
forinden.J'PJac.J.^55. *ofte mod Stammer
jegbrådned

|
min Pandeskal.BZawm.DH.98.

Brodnins, en. se Brønning.
Brod-nseb, en. [1.1] \ en australsk

spurvefugl in. tyndt og opadbøjet næb, Acan-
thidositta Lafr. Sal.III.662.

Bro-drag^er, en. (fagl.) strækbjælke (af
træ, jærn ell. beton), der bærer brobanen, idet

den forbinder broens understøtninger. MøllH.
1.286.

brod-spidset, adj. [1.3] (bot.) som en-

der i en brod. SaUIV.40. -s«, en. [H] ('f

Brudsø: Æreboe.41.193. f Brotsø (jf.no.hvot-

siø; : vAph.(l 764). \ Braasø : HCAnd.X.397).
^ 1) søgang m. bølger, der bryder. De bjer-

ger tre af de Skibbrudne, men kæntrer i

BrsLaåsøen.Drachm.LKlOO. Braadsøen gik
hø}t.Hjemmet.l912.806. SaVlV.41. 2) høj

bølge, hvis top bryder; styrtesø. SøLex.(1808).
*Med Eet en Braadsø over Dækket

|
Sig

hTøå.Winth.XI.226. HGAnd.VII.44. der
var ikke længer Tale om Braadsøer; hele
Havet var et eneste Btaaå.Drachm.SS.lOT.
Gjel.Br.220. faa en Braadsø oyeT.Scheller

II
brugt i flt. om det enkelte klædningsstykke

(jf. Benklæder, Bukserj. *Skades Broder
trak paa de vide Brog.Oehl.NG.184. 2)
{indført af Oehl. som gengivelse af oldn.

(nest)baggi) f madpose. *Thi løste de da
Braagen,

|
De trængte vel til Føde.OeM.

NG.17. smst.216. PMøll.II.76. jf: Da
de nu altsaa havde fyldt deres Braage
(i anm. forklaret som: Vadsække) med

20 Føde . . saa toge de Afskeed med. deres
Broåer.Oehl.PSkr.II.15.

II. Brog^, en. [brå-'q; ogs. bro'q] flt. -e.

(jf. ænyd. pattebrog, dække over kvindebryst;

fra nt. brok, egl. sa. ord som I. Brog) 1) (nu
næppe br^ tøjstykke til bestemt brug; kun i

ssgr. som Pattebrog (s. d.). jf.ADJørg.II.112.
2) (fagl.) tøjstykke m. løbegang paa in-

derkanten af et flag, hvorigennem flagets

line er trukket. OrdbS. jf. Brang (vel fejl

30 for Braage i Laugs-Art. for Seil-Flag- og
Gompas-Magerne."/iol741.§10.11. 3) ^L be-
klædning af sejldug (til forhindring af
vandets indtrængen) omkring foden af en
mast („mastekrave") ell. om en rorstang,

hvor denne gaar ud gennem skibsklædningen
(jf. Rorbrog;. SøLex.(1808). Scheller.

MarO. 4) ^ forstøtning, i reglen be-

staaende af flere tove ved siden af hinanden
ell. af flade baand af skibsmandsgarn. 4.1)

MarO. -som, et. [I.l] (især dial.) d. s. s. 40 forstøtning til joller olgn., som er ophængt i

taljer paa et skib. Harboe.MarO. de kap-
pede Brogen, Baaden faldt ned paa Van-
det langskibs SLgteT.Drachm.PV.144. Schel-

ler.MarO. 4.2) tove, der lægges under ell.

om et fartøj, der skal løftes ell. ophales; tove,

der anbringes om forenden af et skib, der

skal løbe af stabelen, for at sætte det i gang

(jf Brogtovj. VSO. Funch.MarO.II.21.
MilTekn0.40. 4.3) (foræld.) tov, hvorved en

(jf. Bopæl); foræld.)' fjæl"ell. 50 skibskanon hindredes i at løbe tilbage ved af-
' "'

• fyringen. SøLex.(1808). HBDhlp.III.27.
(han) sidder med Hænderne under Kin-
den paa Brogen af en Kanon og stirrer

ud for sig.Etlar.SB.449. Scheller.MarO.
III. Brog:, en. [brå-'q; ogs. bro'q] (dannet

af Dan(n)ebrog, opfattet som „de danskes

fane"; jf. H. Brog 1; poet., 1. br) flagdug;
fane. *(han) løfted højt til Sejr det Nyes
BTog.Ploug.11.162. *du bunden var til den

I. Brodde. Moth.B380. MDL.48. Feilb.I.119.

Bro-dæk, et. (fagl.) den del af en bro,

der hviler paa den bærende hovedkonstruk-

tion. MilTeknO. MøllH.1.287. Pont.S.114.

Sal?IV.46. -fag, et. (fagl.) del af bro-

dækket ml. to af underslåningerne. Mil
TeJmO. Feltarb.55. -fjæl, en. [1.3] {æda.

brofial, planke(r), der danner overgang fra
vej til hus (jf. TroelsL.II.45), derefter ogs.

bolig i alm.
'''

__ ...
"'

planke, der brugtes til belægning af en vej

for at lette kørselen. OpfB.nV2.127. -fo-
ged, en. opsynsmand ved en bro; nu især

om den øverste af mandskabet paa større

broer. Moth.B377. LovNr.52'"'U1898.§6.
-fæste, et. (efter sv. brofåste ; sj.) d. s. s.

-hoved 1. ADJørg.NK.664. D&H.
I. Brog, en. [brå-'q; ogs. bro-'q] (i bet. 2

alm. skrevet Braa?. Oehl.NG.17. PM0ll.ES
1.197). flt. -e ell. (sj.) -er (MO.) ell. (1. br.) 60 røde brog |

med korset hvidt.iro8^r.5fD.I.^69,

d.s. (Bagge8.V.249. Oehl.NG.18. NMPet.Isl
Færd.III.240. Drachm.DL.36). (æda. brok,
oldn. brok, oeng. broc, oht. bruoch, ænht.
bruch; jf. Brakker) 1) (foræld, og poet,

jf. dog jy. buksebrog, bukseklap.Feilb.)

klædningsstykke, der dækker legemet fra

Brog-, i ssgr. ['brå()q-]

Broge, en. (ænyd. d. s. i bet. „broget

ko", jf. SV. dial. brok, broget hest, no. broke,

broka) 1) (dial.) brugt som konavn, jf. Feilb.

I.120.\\ talem.: broder til broge og sø-

ster til vor so (om en skidenfærdig person).

75*
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Feilb.I.120(u. broget^, ogs.sydsjæll: OrdbS.

jf. HBegtr. (Grundtv.Udv.IV.335). mage
tilbroge, af samme (især: daartige, tarve-

lige) slags (jf SV. maken till brokenj. Moth.
B383. det erprecis den samme Wirthschaft,
kun noget kedsommeligere . . for Resten
er det Mage til BTaLage.CBernh.II.286.
Feilb.II.529(u. magej. 2) \ ringe, ufor-
staaende person. *Ja, naar man betrag-
ter

I
En Gang som en Skat,

|
Hvad end

man foragter
| Og finder for plat (o: i

oversættelsen af Saxo),
|
Da havde jeg

Skammen,
|
Som Broge har nu,

|
Hvis

ikke Goldammen (o: barnepigen i Udby)
|

Jeg her kom i llu.Grundtv.PS.V.260.
Broee-, i ssgr. [ibrå-qa-] -blit(te),

en. {egl jy., af broget; jf Blitte) \
klyde, Recurvirostra avocetta L. Kjær-
bøll.566. Sal.X.652. Feilb. -bælte, et.

(æda. broehbæltæ, oldn. brokabelti; af I.

Brog; foræld.) bælte, hvormed benlilæderne

fastholdes; livrem, i hans Brogebælte stak
en Ti6\k.HFEw.YT.I.9. -l»s, adj. {æda. bro-
kæløs; af I. Brog; spot, foræld.) som ikke

har benklæder (paa). Kong Albert (kaldte

dronning Margrethe) Dronning Brogeløs,
hvilket var et fattigt Indfald, thi han burte
heller have sagt, Kong Brogeløs; thi en
Qvindes Person bør ingen Buxer have.
Holb.DE.1.496. jf.: lod jeg (o: Chr.II) Det
gjøre ved mig omsonst, som Torben Oxe
har vovet, da var jeg vel værd, at I kaldte
mig en brogeløs Mand min Livstid.CBeni7t.
IV.172.
broget, adj. ['brå'qaf] uden gradbøjn.

{ænyd. d. s., fsv. brokoter
; jf. sv. dial. brok,

^nørk plet; sml. ogs. Broge; jf. buntet)
1) som ikke er ensfarvet, men har to

ell. flere (fra hinanden stærkt afvigende)
farver, især i uregelmæssig blanding; om dyr
især: hvis grundfarve brydes af uregelmæs-
sige større pletter af anden farve, samme
Dag skilte han de brogede og spraglede
Bukke.ilfos.30.55. Far vel min brogede
Hest, og taek for hver gang, jeg har ree-
det paa å\g.H:olb.Jep.IV.6. *En hvid Høne
og en broget Høne

| De satte sig op mod
en Hane.smsf.J.5. *Uslingens latterlig
braagede Dragt I Jeg . . beundred.JBem.
330. *Saa gik hun ud paa Vængen til

sin brogede Ko.Oehl.NG.174. *Jeg stod
og grunded oppaa

i
Den Blomstervrim-

mel saa broget,
|
Hvor den kan komme

fr&a.Blich.D.n.81. *Taus sidder Gjøg | I

de brogede Skove (o : om efteraaret). Winth.
1.220. brogede Skyer, som drive for
Ymåen.Gylb.(1849).IX.?4. Broget Løv.
Drachm.(bogtitel.l901).

|| atgaabroget klædt
(o : i dragt, hvis enkelte dele ikke er af sa. farve).
MO.

II broget fluesnapper, havre o^.,

se Fluesnapper, Havre osv. || ordspr. og
talem. Ingen Ko hedder broget, uden hun
haver en Flæk (o: et rygte opstaar sjældent
aldeles udengrund).Mati.4899. jf.CBernh.III.
239. der er flere brogede køer end præ-
stens (siges fx. til en, der drager for vidtræk-

kende slutninger af et enkelt tilfælde)
\
S&B.

jf.: Der ere flere brogede Hunde til, end
Præstens.PAH:eib.Sk.III.121. (vild)tysken
gør alt for penge, endogsaa brogede (hest-)
føl, se Penge,

2) overf. 2.1) som bestaar af uensar-
tede bestanddele ell. (især:) som frem-
byder rig mangfoldighed og afveksling.
vi have . . et gammelt Dansk Ordsprog:

10 . . brogede Klæder, broget Sind.Holb.M
Tkr.329. (jf: (Holberg) har tillagt den
norske Nation som Helhed et kraftigere
og mere broget Sindelag end de mere
ensfarvede BanskeTe.VilhAnd.L.30). at
giøre vort Sprog broget med franske og
latinske Ord.Suhm.Saml.I.2H.Fort.)(3. *et
broget Liv,

|
Hvor Eventyr og hvor Be-

drift sii\ex\eåe.0ehl.KG.311. *broget (ud-
tryksmaade)

\
Er bedre end va.B.i.Grundtv.

20 PS.V.232. Verdens mange, brogede Skik-
kelser giøgle (barnet) toThi.Mynst.Præd.
(1810). 76. (vi gik) ad den brogede Boule-
vaTå.HCAnd.XII.30. *Jeg elsker den bro-
gede Verden,

|
trods al dens Nød og Strid.

Kaalund.342. (vi havde studeret) en bro-
get Samling af høist forskjellige Forfat-
tere.SchackA. jf. (m. overgang til bet. 1):
*De gamle Guders brogede Vrimmel

|

Forsvinder, og kommer ei meer til Nord.
30 Oehl.L.1.45. 2.2) som mangler orden ell.

ro; uordentlig, forvirret; forstyrret.
*et Ord . .

I
Som kan gjøre klart af bro-

get,
I
Gjøre Lys til „Tidens Tegn''. Grundtv.

PS.VI.o34. *Jeg tidt har tænkt, naar mit
Liv blev broget:

|
Hvem veed, hvordan

det i Døden gaaer.neib.Poet.X.239. Der-
efter blev Drømmen endnu mere broget
og toTyh:ret.Eauch.VI.39. jeg kan alle-

rede med en Slags Rolighed tænke paa
40 den forbigangne Tids brogede Begiven-

heåeT.CBernh.VII.145. 'Her (o: paa en
feltvagt) gaaer det broget til, thi hver

|

Er Kok for egen B,egnmg.Holst.IV.18.
der ses at være gået brogede forhand-
linger foruå.ADJørg.I.308. de civil-mi-

nisterielle kontorers temmelig brogede
fordeling i bygningerne.swsf. JF. 553. pa-
pirerne laa rundt paa bordet i broget
uorden

| ||
(især dagl.) i nogle udtr., som

so betegner, at tilstanden er vanskelig at

overskue ell. beherske, at forholdene er

betænkelige, ubehagelige ell. fortræ-
delige at have med at gøre. det ser bro-
get ud (for en): Gram.Breve.50. hvad den
timelige Lykke angaaer, seer det . . bro-
get ud for 3eT.Ing.PO.II.200. Kierk.XIV.
21. (det) kunde see broget nok ud for
ham, hvis han nu indstillede sig til Ex-
amen. Schack. 192. det bliver (ien) for

«) broget: Skulde det blive Dem for bro-
get hjemme, saa staaer mit Huus Dem
stedse aahentHauch.III.275. JPJac.II.
306. det var ved at blive ham lidt for

broget at staa der og være til Giin.KMich.
HE.16. jf. (nu næppe br.): *Fornøden Sand-
hed er slet ingen Mand for hraagetLuxd.
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(SkVid.ILl85). gøre en det (for) bro-
get ('f buntet og broget. VSO.) olgn. (jf.
ty. es einem zu bunt machenj: (konen kun-
de) giøre Manden alting saa broget, at

hånd mod sit Forset lod hende fsLre.Holb.

Kandst.II.3. et heel Aars Krig med Han-
nover (kunde ikke) giort os det meer bro-
get.Gmm.BreveJ 70. Ing.KE.I.118. Gold-
schm.II.éO. JakKnu.S.38. jf. : her (o : i Nor-
ge) gjorde han (o: Chr.II) det meget bro-
get. Først lod han (biskoppen) mishandle.
CBernh.IIL43.
Brog:-fikke, en. [I.i] (foræld.) bukse-

lomme. Ing.VSt.31. -tOT* et. Jf, d. s. s. II.

Brog 4.2. Harboe.MarO. IdrætsB.I.360.
Bro-hammer, en. 1) [1.1] (fagl) bjæl-

ke, der ligger tværs paa broens længderet-

ning oven paa pælene. (Kalk.y.l38). VSO.
MO. OrdbS. 2) [1.2] (fagl.) d.s.s. Bolværks-
hammer. OrdbS. 3) [1.3] f brolæggerham-
mer. Moth.B377. VSO. MO. -hartkorn,
et. (foræld.) hartkorn, hvortil retten til oppe-
børsel af brokorn er ansat. Skr.^^/slSlé. Lov
-y6l850.§8. 8al.UV.67. -hest, en. [1.4.4]

(mal.) tværbjælke (i stativet, der bærer mølle-

stenen), hvori langjæmet gaar. Sal.XI.199.

jf Moth.B.378.

Broholmer, en. ['br0|h(olm8r] flt. -e.

(efter herregaarden Broholm paa Fyn) navn
paa en stor gul, korthaaret hundeart.
Sal.IX.118. jf: de gule Hunde (kaldes) for
^Yoh.o\vcievh.\knåe.Bogan.II.179.}\(overf.)
den samfundsvogtende Bureaukratisme er
en gammelkendt dansk Broholmer, tung
og T6\ig.VVed.(Tilsk.l907.859).

Bro-hoved, et. 1) den yderste ende af
en bro (jf. -fæstej. Moth.B378. Ing.PO.Il.
32. MO. D&H. 2) ^ befæstningsanlæg til

beskyttelse af en bro, et pas ell. en anden
vanskelig overgang. Mil€onv.I.712. (han)
førte Kommandoen over de 4 Kanoner,
der var i Brohovedet. NPJensen. Krigen
1864.(1900).403. Sal.UV.63.

|| (overf) om
fast støttepunkt. Forbindelse mellem Rigets
adskilte Dele fordrer et Brohoved, som
ikke let kan afskjæres fra Havet.LeAm.JS.
29. Det er en Livsbetingelse for den dan-
ske Nation at bevare det Brohoved i Nord-
slesvig, som det besidder. Fafericms.Z).
(1915).II.683. 3) [1.21 den yderste ende af
en anløbsbro. Ing.EM.1.3. Drachm.STL.142.
(damperen) sejlede bort fra Holting Bro-
n.OYeå..IdkKnu.Q.53. -hus, et. 1) hus ved
en bro til bolig for bromanden. Moth.B378.
MO. LovL.1.786. 2) [I.4.i] ^ midtskibs over-
bygning paa en damper. TeknMarO.

I. Brok, en. [brm^] fit. (1. br.) -ke (vAph.
Nath.1.455. Saaby.'') ell. (sj.) -ker (vAph.
Nath.1.454). (ænyd. d. s.; fra oeng. brocc,
eng. (grey) brock, opr. keltisk; nu især jæg.)
grævling. EPont.Atlas.I.609. vAph.Nath.I.
452. *Hvor Brokken før var hjemme,

j

Og Skovmusen dTak.Winth.I.157. Etlar.
DV.50. Mikkel og så Brokken, det var
dog det eneste firføddede Vildt som var
værd at skyde på \iexih2LuåQt.Børd.KK.146.

II. t Brok, en, {vel besl. m. IV. brokke)
navn paa forsk, redskaber til at bryde noget
med. 1) kile. Moth.B414. VSO. 2) jærn-
kølle til at slaa kiler ind med. Moth.B
414. VSO. 3) (garv.) redskab m. jærn-
tænder til at bryde bark itu; barkbrage
(jf II. Brokke, IV. brokke i;. VSO.

III. t Brok, en. {sideform til Sprok)
vaar fluelarve, Phryganea L. VSO.

10 IV. Brok, en. se III. Brokke.
V. Brok, et ell. en (Moth.B414. Blich.

D.I.171. AmMøll.Sundhedsl.203). {hrmg]

(t Bruk). fli. d. s. (Panum.96). {ænyd. d. s.

;

fra mnt. brok, jf. ty. bruch; besl. m.
brække, sml. ænyd. brud i sa. bet.; jf. Brøk)
sygelig tilstana, hvorved et organ, især
indvoldene, træder ud af det normale
leje gennem en aabning i den omgivende
væg; hemia. de Personer, som have et

M Brok, der ikke er blevet bragt tilbage.
Tode.ST.Il.88. De almindeligste Slags Brok
ere Lyskebrok . . Pungebrok . . og Navle-
hTok.Apot.(1791).190. *Du faaer i Sessionen
en liden Brok; | Men siden efter Du kom-
mer Dig nok.Blich.D.I.171. en Mand . .

som har Skurv eller Fnat, eller som har
Brok (Chr.VI: hTVi]L).3Mos.21.20. den Maa-
de, hvorpaa Brokket opstaar hos Bagerne
paa Grund af den af Melstøvet fremkaldte

30 idelige Koste.KPontBetsmed.III.133. han
sparkede en stor Dreng Brok t^.AndNx.
PE.1.149. indeklemt brok, (med.) ud-
traadt tarmslynge, der af brokringen hindres
i at slippe tilbage. Det var en indeklemt
Brok, der bortrev (K.J.Lyngby).TfF.X.128.
Det indeklemte Brok kan ikke vente, til

Aanden er over Kirnrgen.EATscheming.
(QadsMag.1908/09.142).

VI. Brok, et. [brco^'] « MO.; dannet
40 af IV. brokke; dagl, især kbh.) det at no-

get mislykkes ell. er mislykket; uor-
dentligt ell. mislykket arbejde; klud-
der, det er noget værre brok (han har la-

vet)
i

især i udtr. som der gaar (ell. et)
brok i noget, det mislykkes, gaar i skudder-
mudder. Nej, at der skulde gaa Brok for
mig i den Forretning (o: at jeg skulde blive

narret for den).Esm.III.180. Danskerne spil-

lede . . godt, og . . var (ikke) saa forfulgt

50 af Uheldet, at man kan sige , der „gDc
Brok i det" (o : at alt mislykkedes for dem).
Sportsbladet?*191919.l.sp.4. || o^s. gaa ('falde

osv.) i brok (jf.^vøk.): kagerne er gaaet
i brok for hende

j jf. : Hendes Overansigt
. . fandt Auditør F. noget saa klassisk

skønt; men Resten, plejede han at sige —
falder i Bxdk\Fleuron.IFA.133. \\ lave
brok, lave mislykket arbejde; kludre, vi kan
ikke beholde dig paa værkstedet, hvis du

60 ikke duer til andet end at lave brok
j

ogs. (soldat.): lave uorden, sjov. DSt.1918.60.
Brokade, en. [broikaåa] flt. -r. (fra

ital. broccato, besl. m. Broche, brochere)
svæH silkestof m. ivævede guld- og sølv-

figurer. Jeg har Brocader, Silketøy, og
andet åis\ige.IIolb.Pants.II.3. IIallager,97.
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struttende som Brokade og med Glans
som Silke.JPJacJI.275. || ogs. om broche-

rede tøjer. YareL.^121. }\gen. anv. som adj.

*(kongen) slog de Brokades Sengeomhæng
|

tilside, og ringed paa Klokken.Drac/im.
PEK.72. JBrokade-glas, et. (fagl.)glas,
der er farvet m. glimmerblade og derefter

forsynet med et ovetiræk af ufarvet glas.

VareL.^121. -papir, et. (fagl.) farvet pa-
pir med guld- eU. sølvfigurer. VareL.^121. i'o

SalJII.686.
Bro-kar, et. (nu sj.) firkantet kiste fyldt

m. sten, hvorpaa bropælene anbringes. (Kalk.
1.276). VSO. MO. Dannebrog.^'/i2l906.2.
sp.2.

II
ogs. (if.Levin: no.) forbygning paa

siden af en bro for ai tage af for strøm og
isgang. *Hvor Uglas Foss i stride Fald

|

Om kunstigt Brokar høres fnyse.FalsenJ.
553. -karl, en. (især jæmb.) d. s. s. -mand.
LovNr.52^y3l898.S6. 20

JBrok-baana, et. [VI bandage til at

holde et brok paa plads. Moth.Bélé. Apot.
(1791).192. Panum.95. -bind, et. [V] d.s.

ArnMøll.Sundhedsl.203. -fugl, en. (ænyd.
d. 8.; fra nt. brockvogel, brackvogel, egl.

„hrakmarksfugV ; jf. Braksvale; især jæg.
og kog.) V hjejle, Charadrius pluvialis L.
vAph.Nath.1.457. Brokfuglen sidder enlig
{)aa sin Tue og gjentager halve Dage sine
angtrukne, tungsindige Fløitetoner.^Zic^. 30

1.97. ThomLa.Æ.4. VigMøll.EJ.196. Frk
J.Kogéb.255. || ogs. (især i flt.; zool.) navn
paa en gruppe af vadefuglene, Charadriidæ.
BøvP.II.581. SaUIV.66. -gris, en. [I]

(jæg.) grævlingeunge. Fleuron. DTN. 1 72.

-Imnd, en. [I] (nu kun dial.) grævlingehund.
Moth.B883. vAph.Nath.1.455. VSO. Feilb.

Bro-kiste, en. (nu sj.) d. s. s. -kar.
(EalkJ.276). VSO. MO.
Brok-kasse, en. (vist af I. Brokke; jf. 40

VI. Brok; dagl.) kasse til ituslaaede ting;

affaldskasse. Ved Siden af Arbejdsbordet
aabner Papirkurven sit Svælg som en
Brokkasse, hvori meget af det, man ly-

stedes ved tilforn, forsvinder som Msq-
gyldigt.VilhAnd.HS.144. jf.: han arbejder
til brokkassen, alt, hvad han laver, maa
kasseres. OrdbS. || især (næsten vulg.) i udtr.

smide i brokkassen, kassere; lade haant
om; gaa i brokkassen, blive kasseret; 50
mislykkes; gaa i skuddermudder, mine Ord
er . . ikke saadan til at smide i Brokkas-
sen.Ma7-kman.HD.164. nu kan De ryge af
det (o : cigarrøret) og et halvt Aar til, saa
maa De smide det i Brokkassen.ÆXars.
GV.76. Mange af mine breve er gået i

brokkassen, inden de blev nedskrevne.
Hjemlivpå prærien. (1917). 106. den politi-

ske Overenskomst . . gaar i Brokkassen.
PoUy61917.3.sp.2. jf.: i Brokkassen med 60

Strømperne, naar der er kommen Hul paa
åein.KLars.SA.96.

\\ (1. br.) om personer:
han er jo nu for lang Tid siden gaaet i

Brokkassen.J.a&/. VB.4.
I. Brokke, en. [ibrcoge] flt. -r. {ænyd.

d. s.; fra ty. brocke(n), afså. rod som bræk-

ke; bruges mest i flt.) 1) afbrudt stykke;
især om mindre stykker, hvori noget deles
ved at brækkes ell. knuses; stump, den
halve Klippe (var) nedstyrtet, og Brok-
kerne deraf laae endnu neden under os.
Bagges.DV.XI.44. Ved Kogningen (af val-
le) udskiller Efterosten sig, men samler
sig ikke, som Osten, i en Klump; den
svømmer omkring i smaae Brokker.OZm/s.
NyOec.1.236. (han) var nødt til at sluge
(maden) i for store BTokkeT.JLange.III.83.
*i Drift paa Strømmens Vand I imod hver
andre tørned Isens BTokker.Schand.UD.90.
(skærveslageren) lagde . . en ny Brokke til

Rette paa Stenen.AndNx.PE.1.98. jf. : Flere
Gjenstande ere forbrændte . . og ved Thors-
bjerg vare Kulbrokker hyppige. So^^
Miill.VO.557. spec. om brudstykke(r) af mur-
værk: en Jordforhøining, hvorunder man
. . har opdaget Brokker af en Ringmuur.
Bagges.L.1.363. Muurstenene (gik) i Brok-
ker eller midt over.IfC^wd!. 77.55^. JPJac.
11.298. G. (LøfteT et gammelt Kapitæl op
fra Gulvet). *„Se her paa denne Brokke".
Drachm.DD.152. 2) (overf.) om løsrevne,

usammenhængende bestanddele af no-
get, (det var ikke) Kulturen selv i al sin
Fylde og Reenhed, men blot Stumper og
Brokker, der . . sænkede sig ned i Almu-
ens liieTneT.Olufs.NyOec.1.36. (jeg har kun)
ubetydelige Brokker af Tid til min Raa-
dighed.JLange.(Brandes.XIV.490). Roma-
nen falder . . fra hinanden i Brokker, skønt
dette Stykværk har digterisk Værdi.sms«.
IV.403. forlængst glemte Brokker (o : spred-
te rester af kundskaber) dukkede op i min
Hukommelse.MMwsm.2^P.50.

|| især om en-
kelte ord ell. vendinger af et sprog. Kultur-
krydsningen virker opløsende. Fremmede
Brokker kommer ind i Sproget.VVed.BB.
197. hos den store Folkemængde bliver der
kun sjælden en klassisk BrolXe, et Stykke
Herodot eller et Vers af Horats siddende
fast bag Fandehenet.SophClauss.AT.206,
JohsDam.FS.37.

II. t Brokke, en. d. s. s. II. Brok 3.

Moth.B414. VSO.
III. Brokke, en. ['brcogs] ('Brok. Moth.

Conv.B242. Tidsskr.f.Naturvidenskaberne. V.
(1828).246. jf. Feilb.I.120). flt. -r. (ænyd.
d. s.; af uvis oprindelse; nu kun dial.) Jf
navn paa en rokkeart, skade, Raja batis L.
Krøyer.III.981. BMøll.DyL.III.211.

IV. brolike, v. ['brmga] -ede. {ænyd.
d. s.; fra ty. brocken; jf. I. Brokke og VI.
Brok) 1) brække i smaastykker. At
brokke Dei, Bark, Brød osv.VSO. i sdjy.

(Fjolde) om bragning af hør (jf. II. Brok 3^.

Feilb. jfnw især: brække (brød olgn.) i smaa-
stykker for at komme det i noget. Brevl760.
(JySaml.4R.III.99). Til de store Grise fik

de gjærne Brød brokket i Øl.Feilb.BL.167.
CHans.S.115. || brokke et stykke arbejde,
(haandværkerspr.) behandle det saadan under
udførelsen, at det brækkes eller ødelægges.
OrdbS. 2) (især dagl.) mer ell. mindre overf.

f
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i forb. m. adv. ell. trykstærk præp. : brokke
^ondt osv.) af sig, komme med en række
(især skændende ell. fornærmelige) udtalelser.

AndNx.pM.IILl 72. Feilb.IV.63. || b r okk e
i, egl. : tilberede en ret ved at brække brød olgn.

i stykker; derefter i olm.: tilberede; „lave
sammen"; især: lave noget galt. Moth.B414.
KomGrønneg.1.272 (jf. 353). talem.: æde af,

som man har brokket i, selv tage følgerne

af det, man har gjort. Moth.Bélé. VSO.

jf.: han fik intet Svar paa sin Tiltale, men
skulde blot søbe af hvad han havde brok-
ket i (o : fik sine egne voldshandlinger at

høre). Grundtv. Saxo. III. 235. nu kun: ^
lægge et højt kort til. Makkeren skal
(i seksogtres) brokke godt i tn sin Med-
spiller, for at de kan vinde.DSt.1918.60.

Il
brokke sammen, (især nedsættende)

blande (rode) sammen; „lave." VSO. Gade-
ordb.^ man kan ikke kalde det, hun brok-
ker sammen, for mad

j

Brokke-ler, et. [I] (geol.) stenfrit ler,

derforekommer i brokker. uss.Danm GeoU188.
VareL.U22.
Brokkens -bod, propr. ['brmgans-]

navn paa et værtshus, der tidligere laa ved
toldboden i Kbh. (opført 1699 afJens Sørensen
Brock, jf. HermAndersen. Kbh.'s Toldbod.

(1915).41); talem.: f tage højden af Brok-
kensbod, faa sig en forsvarlig rus. Davids.
KK.17. jf.: Din snotnæsede københavnske
Brokkenbodsdreng af en Ganymed
(o: en kelner) kom jo til mig i Gaar (for
at indbyde tU sold).ÉLars.DM.40.
brokket, adj. ['brcogaf] (af IV. brok-

ke ell. I. Brokke; 1. 6r.) som ikke udgør
noget sammenJiængende ell. ensartet hele;

som bestaar af brokker ell. brudstyk-
ker. Fastlandets graa, brokkede Urklipper.
HCAnd.IX.189. (den) Elipse af badende,
nøgne Mennesker, der cirkulerer inden
for Rammens Firkant, fremtræder uklar,
sine Steder ligesom brokket, som var
Maleren paa visse Punkter i Billedet i

Vildrede med Intentionen.PoLVsiSi 9. ii.

sp.4.

Brok-kniv, en. [Y](med.) et instru-

ment brugt ved operation for indeklemt brok
(hemiotom). Sal.UV.67.
Bro-klap, en. del af en bro, som kan

løftes op, naar et skib sejler igennem. OpfB.'^I.
487. SaUV.475. -klæde, et. [I.4.i] ^ sejl-

dugspresenning, som for at skaffe læ anbrin-
ges paa kommandobroens sider. TeknMarO.
fastbroklæde, lign. indretning afsammen-
pløjede brædder, smst. -kompas, et. [I.é.i]

^l, kompas anbragt paa kommandobroen. Sal.

X.812. -korn, et. (foræld.) afgift i korn
bestemt til anlæg ell. vedligeholdelse af offent-
lige broer (jf -hartkorn^. (Kalk.V.138). VSO.
Forordn.V6l830.§2. MøllH.1.289.
Brok-port, en. [V] (med. og vet.) aab-

ning, hvorigennem et brok trænger ud. Panum.
93. LandbO.I.381.
Bro-kran, en. [1.4] (fagl.) rullekran,

hvis kranbjælker hviler umiddelbart paa mure

ell. søjler og forbinder disse ligesom en „bro."
Wagn.Tekn.39.
Brok-ring, en. [V] (med. og vet.) d. s. s.

-port ell. spec. om randen deraf. MøllII.I.290.
Sal.UV.63. -skade, en. [V] Lægen.reg.
Aakj.VB.266. -skærer, en. [VJ (foræld.)
person, der uden at være læge gav sig af med
at operere for brok. Moth.B414. MO. -sni-
der, en. [V] (ænyd. d. s.; fra nt. broksnider;

10 foræld.) d. s. VSO. Under ^Vi 1717 erholdt
(v. Quoten) kongelig Tilladelse at bruge .

.

sin Kunst her i Staden som OcuUst, Steen-
ogBroksnider. Werl.IIolb.H74. Nystrøm.KO.
60. -snit, et. [V] (med.; nu 1. br.) opera-
tion for brok; herniotomi. vAph.(1764). VSO.
Panum.97. -sæk, en. [V] (med. og vet.)

udposning af bughinden, der som regel om-
giver det ved underlivsbrok udtraadte organ.
Fanum.93. LandbO.I.381. -urt, en. [V] ^

20 fwM næppe br.) d. s. s. Brudurt. vAph.(1759).
vAph.Nath.VI.256. JTusch.105. LandbO.I.
385. -yand, et. [V] (med.) vædske, der
findes i broksækken. Fanum.93.
Bro-lag, et. (vist af (den jy. form for)

Braa, bryn, jf. 1. Braa 2; landbr.) i straatage
olgn. : det nederste lag af tækkematerialet, som
lægges lige over gesimsen. Hvor man af Man-
gel paa Tagrør maa tække med Straa, an-
befales det dog at lægge Brolag af Rør.

30 LandmB.III.356. Feilb.BL.34. jf. Feilb.I.

118 (I. bro é). m -land, et. (sj.) land,
der ligesom danner bro ml. to lande ell. ver-

densdele. Folkevandringer, der gik ud over
det lilleasiatiske Broland, men i Europa
bleve tilbagestødte af den græske Folke-
stamme.Schiern.EF.34. -loft, et. [1.4.4}

(møl.) den etage i en vindmølle, hvor bro-

værket findes, som regel etagen under selve

kværnen. Gjel.M.6. -lægge, v. [1.3] vbs.

40 -ning (s. d.). (ænyd. d. s.) belægge m. stenbro.

Veyene ere udi Nederlandene overalt jevne
og hroelagde.IIolb.Ep.1.265. *med et Læs
en Forpagtervogn kjører,

|
Stødende saa

tungt paa den brolagte Yei.IIrz.D.I.182.
*Rom, bemærker den Reisende snart, er
ypperlig brolagt.sm6f.i59. Jerusalems Ga-
der skulle brolægges (Chr.VI: legges for-

delede^ med Beryl og Karbunkel.ro6.ic.57.
TroelsL.UI.96. m. h. t. stengulv: Gulvet

50 var brolagt med store KampesteensfUser.
Ing.KE.I.190. man maatte gjennem en
brolagt Forstue for at komme ind i Stuen.
HCAnd.VI.47.

\\ (overf.) belægge tæt m.
noget, 'han brolægger |

Den hele Vei til

Høiens Fod med lAg\Recke.KM.218. talem.:

vejen (ell. indgangen. Arlaud.313) til

helvede er brolagt med gode iov-
s yd tier (o: det fører til fordærvelse bestandig

at blive ved de gode forsætter uden at sætte

60 demiværk). Mau.3554. Winth.ED.150. Mon-
rad.BV.70. Pont.LP.VIIL15L jf: Thi
hvormed Veien brolagt er til Helved,

|

Det veed Enhver, som blot for Dommen
s\\2e\veå.FalM.V.436. Veien til Fordær-
velsen brolægges med gode Forsætter.
Kierk.IV.417. -lægger, en. [1.3] (ænyd.
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brolæggere) 1) arbejder, der udfører bro-

lægning. VSO. Har Du nogensinde seet en
Jomfru? Det vil sige, hvad Brolæggerne
kalde en Jomfru, En til at stampe Steen-
broen med. HCAnd.VL 237. Schack. 329.
PLevin.LM.20. || ssgr.: Brolægger-arbejde,
-hammer, -jomfru, -sand, -stol mfl. 2) overf.

2.1) den norske brolægger, (fynsk) om
frosten. Kværnd. 2.2) (soldat.) snaps (egl.:

til at „lægge bund" med). DSt.1918.59. -laeg- lo

nins, en. [1.3] 1) vbs. til brolægge. VSO.
(en) Maskine til Brug ved Brolægning.
Privilegium^/iil82 7. 2) konkr. 2.l) denbro.
VSO. Goldschm.VII.620. en Brolægning,
hvis spidse Sten og Fordybninger vare
en Martyrdom for Fodgængere. Davids.
KK.11. En Hest gled paa Brolægningen
og sparkede sig fortvivlet paa ret Køl.
JVJens.IM.llO. (1. br.) om stengulv : næsten
aUe Stuer var med Brolægmng.HGAnd. ip

XI.288.
II

ogs. om materialet, hvormed der
brolægges, (stenene) bleve slaaede itu til

Brolægning, smst. VI. 134. Goldschm. NSU.
VII.6. 2.2) (zool.) overf., om tæt sammen-
stillede knusetænder hos fisk. Krøyer.I.xxxix.

\. Brom, et. [bro'm] uden flt. {af gr.

bromos, stank; kem.) navn paa et grundstof
(opdaget 1826). Panum.98. Brom er i Hav-
vandet væsenligst bundet til Metallerne
Natrium og M.agm\im.Christ.Kemi.83. 30

II. Brom, subst. se I. Brum.
Bro-mand, en. (underordnet) opsyns-

mand ved en bro. Moth.B378. Bagges.II.195.
MO. e. br.

Brombær, et ell. (i bet. 2) en. ['brom-
bær, sjældnere 'brmm-] (nu kunjy. : Brambær.
VSO. MO. Feilb.). flt. d. s. {ænyd. brambær,
fra mnt. bramber; jf. æda. bram (AM.),
hrombærris (sml. ogs. Moth.B332), fra mnt.
brame, oht. bramo, tornebusk (jf. Annal. 40

1863.284); sml. ogs. no. dial. brom, bregne,

eng. broom, gyvel, jf. I. Brum; bornh. har
brommelbær (Esp. 37), jf. eng. bramble)
t) frugten af Rubus fruticosus. Stundom

S
raler det sorte Brombær i vort Maaltid.
uhm.I.106. De vel modne og meget mørk-

røde Brambær ere friskende og stiUe
TøTsten.vAph.Nath.1.438. Brokken, som
listede om efter Brombæv.Etlar.DV.SO.
Sildige Brombær laa sorte og brune i 50

Vejkantens vaade høY.JPJac.II.211. I]

(dial.) om frugten af andre rubus-arter, jf.
JTusch.207.335. Feilb. 2) ^ navn paa for-
skellige rubus-arter, især Rubus fruticosus.

*Hvor der er stikkende Brambær og Torne
paa steileste Kivpi^Qv.Kampm.Overs.afVirgil.
OmLandbruget.(1797).103. Slaaentorn og
Brombær vare indblandede imellem (pile-

buskene). Bergs. BR. 34. Lange. Flora. 769.
Rostr. Flora.I.213. MentzO. Bill. 244. jf.Jm
Tusch.207.335. Feilb. Brombær-, i ssgr.,

af Brombær 1 (ell. 2), fx. Brombær-busk,
-klynger (d. s. s. Brombær 2. CVaupell.S.54),
-krat, -ranke, -ris, -saft ofl.

Bro-miester, en. (nu næppe hr.) 1)
opsynsmand ved en bro (jf. -foged, -mandj.

Moth.B378. VSO. MO. 2) [1.2] opsyns-
mand ved en skibsbro. (Kalk.V.139). v.Aph.
(1764).
bromie, v. se brumle.
Bronkitis, en. [brcoi^ikitis] (ogs. Bron-

kit [br(oi\,ikid]^. (afl. aflat.-gr.hronchia, luft-

rørsgren; med. og vet.) betændelse i luft-
rørets grene; brystkatarr; bronchialkatarr.
Panum.102. LandbO.1.384.

I. Bronze, en, (1. br ) et (Bønnelycke.
Sp.216). ['brooiisa] flt. -r. (laant i 18. aarh.

fra fr. bronce, ital. bronzo; vist opr. orien-

talsk ord) navn paa forsk, metalblandin-
ger bestaaende af kobber m. tilsætning af
en mindre mængde af andet metal, især ti ^i.

Klevenf.RJ.95. VareL.(1807).I.158. De vig-
tigste til Støbning anvendte Kobberlege-
ringer . . ere dels Rødgods, Messing samt
Nysølv, dels forskellige Bronzer.Hannover.
Tekn.36. hans genialeste Frembringelser
er et lille Antal smaa Figurgrupper i

Bronze.EHannover.SvK.68. 2) (mest i flt.)

genstand, arbejde af bronze (l). (især om
smaastatuer og lignende pyntegenstande).
Jeg studerede . . Antikerne i Rom og
Broncerne i Neapel.HCAwd.I7.56^. Holst.

IV.111. (en samling) Kobberstik og nette
Bronzer JPJac.II.58. de Bronzer, der ere
prydede med Spiralornamenter, maa an-
tages for at være de ældste i Norden.
SophMilll.V0.221. 3) O brungul farve,
der ligner bronze (1). Skovens Grønhed
er afløst af mange Farver, af den gam-
le Egs Bronce, den unge Egs RødtGold-
schm.VI.79. 4) farvestof (iil bronzering),

bestaaende af pulveriseret bronze (1) ell.

andet metal; bronzepulver. Haandgem.568.
II. bronze, adj. [^hrmx[sa] {af I. Bronze)
som har samme farve som bronze (1, jf. 3).

Linden blev lys og Bøgen hronce.CEw.
Æ.IV.72. hun havde en bronze silkekjole

paa
i
Bronze-, i ssgr., af I. Bronze, især

i bet. 1. -alder, en. {arkæol.; først brugt

CJThomsen.(Ledetraad til nord.Olakyndighed.

(1836). 58)) kulturperiode (ml. stenalder og
jærnalder), hvor brugen af bronze (til vaaben
og til dels til smykker og brugsgenstande) er

freynherskende. Wors.DO.7. (der) skjelnes

. . mellem en ældre og en yngre Bronze-
alder.5fo^^ilfMW.F0.55.5. -brun, adj. (hen-

des) broncebrune Ansigtsfarve (gik) plud-
seligt . . over til det Olivengule.JSer^'s.PP.

310. JPJac.I.240. jf. VareL.H24. -farve,
en. 1) CD farveudseende, der minder om bronze.

det visne løv antager bronzefarve • 2) (fagl.)

farvestof bestaaende af fintmalede metaller

ell. metalblandinger. VareL.^122. -farvet,
adj. (jf. -farve 1^. en ung, broncefar-
vet Araber.r»(7.^i^. 711.57. LandbO.III.33.
HavebrL.^230. -folk, et. (1. br.) betegnelse

for det folk, der levede i bronzealderen. Bar-
fod. F. 1.10. det sydskandinaviske Sten-
folk og det derpaa følgende Bronsefolk.
Bosenb.1.8. Sal.III.697. -snl, adj. Schand.
TF.1.262. -ffuld, et. [4] (fagl.) farvestof (til

bronzering) oestaaende af pulveriseret guld.
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OpfB?IIL229. -kalkun, en. \ en va-
rietet af den tamme kalkun. Sal.X.lOl. -pnl-
Ter, et. d. s. s. I. Bronze 4. Haandgem.568.
Hannover.Tekn.356. bronzere, v. [brmq,-
'se-'ra] -ede. vhs. -ing. {fra fr. bronzer; ap,.

af I. Bronze; især fagl.) give (en genstand)
udseende af bronze ved overstrygning m.
bronzefarve ell. ved udfældning. Denne Bu-
ste er hroJiceret.Charlott£nb.l794.8. JBa-
den.FrO. Sal.III.695. \\ ogs. om tilsvarende

behandling, hvorved lighed m. andre metaller
opnaas. VareL?124.

|| (overf.) Solens ve-
modigt gyldne Skær „broncerede" Stuen,
Møblerne, Raderingerne paa Væggene.
Drachm.F.1.314. Bronze-stober, en.
Krak.1917.733. -sygdommen, (med.) syg-
dom, hvorved huden antager bronzeagtig farve

;

Addisons sygdom. Panum.16. SaUIV.85.
-tryk, et. (fagL) farvetryk udført m. bronze-

farve (2). Salv1.356.
Bro-park, en. ^ transportabelt mate-

riel til brobygning. OpfB.^1.495. -penee,
pi. 1) afgift for færdsel over en bro. (Kalk.
¥.139). VSO. HCAnd.IX.306. Brandes.
XI.286.

II
ogs. afgift for skibe, der sejler

gennem en bro. Moth.B378. Harboe.MarO.
2) [1.2] d. s. s. Bolværkspenge. VSO. MO.
(nu kun i provinshavne :) SaUIV.87. -pille,
en. (f -piller. vAph.(1764)). VSO. Strøm-
men . . brødes mod Bropillerne./Sc^aw(?.
TFJ.265. OpfB.n3.169. -prore, en.

(fagl.) prøvebelastning af en nybygget bro,

inden den tages i brug. Sal?IV.87. jf.:
Broprøvevogne er Vogne med svær
Sten- og Vandballast, der bruges til at

{)røve Soliditeten af Broerne paa Bane-
imQn.DSB.T;jen.I.63.
Bror, en. se Broder. Brorlil, en.

se Broderlil.

t Bro-række, en. rækværkpaa en bro.

vAph.(1764). VSO. MO. -sand, et. [1.3]

(nu I br.) brolæggersand. Moth.B379. VSO.
MO. TroelsL.il.47. -sjover, en. [1.2]

(1. br.) havnesjover. NMøllH.lOO. -skanse,
en. Jai d. s. s. -hoved 2. MilTeknO. MO.
[I

spec. om mindre forskansning ved en bro
inden for selve brohovedet. SaVIV.63. -skib,
et.d.s.s. -baad. MO. Sal.XIV.516. -skin-
ne, en. {efter eng. bridge-rail) (jærnbane-)
skinne, hvis tværsnit viser billedet af et om-
vendt U. OpfB.^ILlU. CP -slager, en.

hsla-'qar] d. s. s. -bygger. S&B. \\ overf: (Th.
Bartholin) var broslager mellem en gammel
o^ en ny tiå.Tilsk.l917.II.269. -slag-
nms, en. [-|Sla'qnei|,] (især ^ji )Veiledning i

BTOsTagmng.(bogtitel.l870). (Napoleon valg-

te) hvor han vilde gaa over Donau, og
lod Broslagningen hegynåe.NPJensen.Na-
poleon.(1904).136. Feltarb.56. -slider,
en. [1.3] (sj.) dagdriver, der drifter om paa
brostenene; gadestryger (jf. slide brosten
u. Brosten 1^. Bagges.L.lI.346.
Brosme, en. ['brmsma] (\ Brasme.

VSO.). flt. -r. {ænyd. d. s.; vist fra no. bros-
me, oldn. brosma, besl. m. Brasen; jf. no.
og SV. dial. brasma, brasen, mnt. brassem

30

i sa. bet.) ^ torskeart m. enkelt lang ryg-
finne, Brosmius brosme. vAph.Nath.1.457.
Krøyer.II.215. BøvP.III.564. Brosme-
konge, en. Jf brosme m. stump snude og
misdannet pande, der har nogen lighed m.
en krone. SaUIV.89.
Bro-stantper, en. [1.3] (nu 1. br.)

brolæggerjomfru. Resol.^bl818. -sten, en.
[1.3] fit. d. s. ell (nu I br.) -e (Seidelin.133.

10 JLange.III.249). 1) (mer ell. mindre til-

hugget) sten, der anvendes til brolægning.
(Kalk.V.139). VSO. Græsset groede høit
over Brostenene.Jw^'. F/S.JJ.4 7. Gid jeg
kunde rive Brostenene op af Gaden og
slaae ham hans Vinduer mA.Heib.Poet.V.
327. Drachm.KK.45. \\ slide brosten,
(dagl) drive om paa gaden (jf. -slider/
Ojel.M.i.314. 2) overf. 2.1) navn paa en
slags (runde) honningkager. Ny Receptbog f.

20 Konditorivarer.[1912],151. 2.2)^(ved Odense-
fjord) navn paa lubben. Meriangus Polla-
chius L. Tidssh'. f. Naturvidenskaberne.!!.
(1823).367.
Brot-hnl ell -lok, et. {fra ty. brot-

loch, egl. hul i en bagerovn til inasætning
af brød ?) hul i en glasovn til indsætning
af en digel m. glasmasse. Bille-Top.22.
Bro-told, en. (nu næppe br.) d.s.s.'

-penge (1 ell 2). Moth.B379. KSelskSkr.
XL183. Harboe.MarO. -træn, et. ^
vogne belæssede m. bromateriel, samt tilhø-

rende mandskab. SaV!V.90.
Brot-so, en. se Brodsø.
bronillere, v. [bru(l)'je-'ra] -ede. {fra

fr. se brouUler, egl: komme i uorden) t)

(intr. ell. refl.; nu næppe br.) om vin olgn.:

blive uklar; skumme; bruse. JBaden.
FrO. jf. : (fornuften) brouillerer som Cham-
pagne\im.Gylb.X!I.251. 2) (især refl. ell i

40 perf.part.) overf, om personer. 2.1) (nu 1. br.)

komme i strid ell. klammeri; „rage tiklar".

Regieringen i Sverrig stillede sig . . an, som
den ingen Lyst havde at brouillere sig
(1753: bevæge sig^ imod Dannemark.JBroZ&.
DH.H.815. jeg (kan) for mit Instituts

Renomées Skyld ikke være tjent med at

brouillere mig med denne Manå.Chievitz
ABecke.D.49. nu især i perf. part: Kong
Christian . . var brouilleret (1753: kom-

50 men i Tvistighedj med Keiseren.Holb.DH.
H.839. Han og jeg ere noget brouiUerede
sammen i denne Tid.Bagger.!.115. Bran-
des.Volt.L306. 2.2) (nu næppe br.) komme
i uorden m.h.t. noget, (han fandt) som
han udtrykte sig, „at han paa det For-
færdeligste havde brouilleret sig med sine

Finantser".JBrt^5'er.J.5. Meyer.
Bro-Tast, en. bevogtning af en bro;

især (konkr^ om den person, det personale,

60 der udfører vagttjenesten, de (raabte) Bro-
vagten fm.LBruun.SK.34. DagNyh.'VaWll.
A.2.sp.5. -v^ , en. (I br.) d. s. s. -bane.
Molb.ReiseJ!i.55. MilConv.!.704. -vippe,
en. (nu 1. br.) indretning til at løfte og sænke
en vindebro. Moth.B379. VSO. MO.
brovte, v. ['brouffa] (f bravte. VSO.

Rentrykt »/g 1920 76
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MO.). -ede. vhs. Brovteri (s. d.). (ænyd. d. s.

ell. brote; oprindelse usikker; Moth.(B384)
angiver som grundbet.: blæse (en blære) op;

især CP, jf. dog Feilb.) 1) bruge store ord;
prale stærkt; skryde. I maa braute brav
og tale stoore Ord.Holb.Pants.1.3. *0m
nogen brovter med sit: bey mir I

|
Da buk,

Abrah.(Bahb.Min.l790.I.286). Vent med
at brovte, til Du har vundet. Goldschm.
III.399. Hendes Mand indgød hende, lo

noget brovtende som han var bleven, en
forøget Antipa.ti.EBrand.UB.189. JVJens.
HF.42.

II
i forb. brovteaf (f om) noget:

*Soldaten brouter om sin Magt, | Her Pe-
der (o: præsten) raaber: OiteTlReenb.II.59.
Wadsk.58. At broute af sin Styrke.Eøysg.S.
98. Oehl.A.351. Blich.VP.66. (lapsen) brou-
tede af at denne Pige skidde blive hans.
Gylb.(1849).IX.172. Det er aldrig faldetmig
ind . . at broute af mine Eventyr.Xterfe./. å)

307. 2) træde frem paa en udfordrende
og selvbevidst maade; gøre sig vigtig.
Moth.B384. en nyere broutende Philoso-
Tphie.Kierk.IY.352. denBrovten med Kunst-
færdighed og ydre Virtuositet, der . .

udfolder sig saa frodig i den efterfølgende
Kunstnerslægt. JLange. III. 70.

|| (overf.)

prange; prunke. Store, glimrende Caféer
laae saa broutende der.HCAnd.IX.251.
BroTteri, et. (især &) vbs. til brovte; 30

ogs. mere konkr., om brovtende udtalelser

olgn. Stub.84. Høysg.S.98. Modstanderne
(overbyder) hinanden i . . Brouterier og
Udskældninger. VVed.E:.280.
Bro-vægt, en. vægt (til vejning af

vogne olgn.), der er forsænket i en grube,

som dækkes af vejepladen som af en bro.

Wagn.Tekn.44. DSB.Banebygn.90. -Tæ|»:-
ter, en. d. s. s. -mand (e. br. fx. ved Kmp-
pelsbro og Langebro i Kbh.; ved pontonbroen 40

over Limfjorden ved Aalborg spec. om natte-

vagten). MO. LovL.1.777. OrdbS. -værk,
et. I) (sj.) rækværket paa en bro. Wanscher.
Æ.53. 2) [1.4.4] (møl.) det stativ, hvorpaa
den underste sten i en kværn hviler (jf. -loft^.

OrdbS. -aje, et. (fogl.) kanal anbragt over
en mellempille i en (muret) bro for at fremme
vandets gennemstrømning ved højvande.S&B.
Sal.IlI.666.

brr, interj., frembragt ved at udtale et 50

[b] m. efterfølgende snurren (vibrering) af
tungespidsen og (som regel) svingninger af
stemmebaandene ell. blot ved vibrering af læ-

berne i forb. m. stærk udaanding (m. ell.

uden stemmebaandssvingninger) \\ brugt dels

som udtr. for (fysisk) ubehag, (kulde)gy-
sen, afsky olgn., dels som udtr, for fuld-
stændig forvirring (det „løber rundt" for
en), dels (sjældnere) som tegn til heste
om at standse (jf. prr^. S&B.142(h(\i)rT). 60

WKnuth.Ride- og Kiøreskole. (1887). 68. jf
Jesp.Fon.182.

I. Brud, en. [bru-'8] Brnå. Høysg.Anh.
22. flt. -e. {glda. d. s., oldn. briiSr, eng. bride,
ty. braut, got. bruj)s, svigerdatter; jf. Brud-
gom)

1) betegnelse for en kvinde paa den
dag, da hun indgaar ægteskab, l.l) i

egl. bet. Den, som haver Bruden, er Brud-
gommen.Joh.3.29. udi Spanien og Italien
(maa) Brud og Brudgom ikke . . faae
hinanden at see, førend de komme til

Biuåe-SksLmmelen.Eolb.Heltind.L325.*Ssi&
er jeg da fordømt til Madses Brud at
blive. TFess. 7. *Han hende vilde ægte og
tage til sin BTud.Hrz.D.II.30. *hun som
Brud i Vognen sad

|
Og maatte til Kir-

ken age
I
Og komme som Hustru tilbage.

Winth.X.loO. *En blussende Brud
|
I sin

stærke Brudgoms krm.smst.1.156. et langt
Følge af Brudepiger ledsagede den hvid-
klædte . . Brud.Goldschm.BlS.IV.67. jf:
*Salig prise vi hans (0: Jesu) Moder,

|

Himlens Brud i Jomfrustand.Grundtv.SS.
IV.230. Il

staa brud, egl.: staa som brud
(i brudedragt) for alteret; blive viet. hun
laante en tjnderjordsk Kone et Gylden-
styckes Skiørt, hvormed samme Tjnder-
jordsk Kones Dotter skulle staae Brud.
Holb. UHH. 1. 6. (tyvene) saae saa und-
seelige ud, som Piger, naar de staaer
BTud.PAHeib.Sk.II.26. Recke.BB.14. \ om
brudgommen (jf. lign. anv. af braut i (især
dial.) ty.): det er en fin Kiole. Herren
paa Hovet -gaarden havde ikke bedre
Kiole den Dag hånd stod Bxud.Holb.Pants.
1.3. sml. ogs.: *fang dog ei Nattergalens
Brud!

I

Du tager feU, hvis du troede,
|

At, før du stinger dens Øine ud,
|
Den

synger en eneste l^odelWinth.IV.83. 1.2)

(poet.) overf. *Vaaren pynter Bøgen ud
|

Til Bvud.Stub.69. (jf. Rich.1.67). ^ Borg-
portens Hvælving ham mødte det Bud,

|

At den, som meest han elsked, var bleven
Dødens Brud (o : døden havde taget hende).

Hauch.SD.II.294. Folket, og især den
miskjendte, misagtede, mishandlede Me-
nige-Mand— det er min Brud og min Gud.
Lehm.(PLaurids.S.IV.243). *Fuglen bygger
Rede, og Skoven staar Brud (0: staar i

festlig foraarspragt).Ploug.I.174. I disse
Højtidsdage, da Nordslesvig stod Brud,
var Skau den sønderjydske Forlover.P
Laurids.S.V.59.

\\ (efter den gi. bryllupsskik

at danse om bruden) f om det, som er maa-
let for en væddestrid ell. for ens bestræbelser.

det Geistlige Godses igien Erobring, og
Protestanternes Undertrykkelse var den
Brud, de Keiserlige og Ligister saa længe
havde dantzet om.Holb.DH.lI.725. jf.
Mau.994. 1.3) (relig., efter Højs.; især i

den pietistiske tid, jf. HBrix.TH.130) dels

om den kristne menighed i forhold til Kri-
stus: *Vær trøstig Zion, Jesu Brud.Kingo.
48. *Aand over Aander, kom ned af det
Høye . .

I

Kom, at bereede den himmelske
Brud.NordBrun.EvangeliskeSange.(1786).59.
*Herren kalder den (0: kirken) sin Brud.
Grundtv.SS.1.64. dels om den enkelte tro-

ende: *Saae man før en Herres Bruud
|

See saa ufornøyet ud?Brors.78. jf. (m. over-

gang til bet. 2) : *Som forlovet Bruud, din
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søde
I
Himmel-Brudgom løb 1 møde.smsf.

149. *Jesus Kristus, Engle-Konniug,
| Kaa-

red mig til Bruden sin.Grundtv.SS.III.95.

2) Uh iy- braut i sa. bet; „kun . . i høiere
StiU." Levin; nu kun poet. og sdjy.) for-
lovet kvinde; fæstemø, min forlovede
Brud overlader jeg dig gierne.Eolb.EB.
III.9. Oehl.LH.16. (han) havde hørt og
læst om Kjærlighed til Andres Brude eller

gifte Koner.Ing.LB.1.143. *Jeg trygler
om et Kys, men hun svarer: jeg er Brud.
Winth.YI.222. jeg (besluttede) at ægte
min Brud.Gylb.Sk.!?. *Vær blot min Brud,
vær den, paa hvem jeg venter.JSecfce.XO.
135. Stuck.D.104. Feilb.

3) t (bibl.) svigerdatter, derfor be-
drive eders døttre hoer, og eders brude
(1871 : Svigerdøttre ) blive hore-koner.Ifos.
4.13(Chr.VI).

II. Brnd, en. [bru-'8] Høysg.AG.14. (if.

MO. udtalt m. „kort u"
; jf. flt.-formen -de

samt SjællBond.l8). flt. -e, f -de (7S0.
MO.). (ænyd. d. s.; egl. sa. ord som I. Brud,
if. nygræsk nymphitsa, væsel, af nymphg,
brud, og mange lignende tilfælde i forsk,
andre sprog; zool.) navn paa en lille væsel-

art; snemus; Mustela vulgaris. vAph.Nath.
L461. Andres.Klitf.204. Bruden eller Sne-
musen . . det mindste af alle Rovdyr.jB
Møll.DvL.L121.

III. Brnd, en. se I. Brude.
IV. Brnd, et. [bru9] Høysg.Anh.22. sa.

AG.13 best. f. -(d)et [ibrua'af, 1. br. 'bru?-

6Qt] flt. d. s., best. f. •(d)ene ['bruQ'ana, 1. br.

'bru'Qona] (æda. brot, brut, oldn. brot;
besl. m. bryae; jf. II. Brod)

1) handlingen at bryde
tilstanden at være brudt.

Ben-, Frem-, Geimem-som

ell. brydes;
(mest i ssgr.

Ind-, Sam-
men-, Skib-, Tøbrud osv.). der er sket brud
paa ledningen

j || O om bølgers bryden (jf.
Brod(sø)^. *hvor bestandig Bølgens Brudd
mon væde

| Det ramme Tang med sit

skumklædte Yand.0ehl.L.Ll24. *Vandets
Brudd, I Naar over Klipperne det styrter
nd.Hrz.J).in.l85. *Der hørtes . . |

Hin
Hvislen . .

|
Af Bølgens Brud mod Ski-

bets Side.PLMøll.(Gæa.l846.319). || CP om
løvspring i forb. som (staa, være) i brud.
*Frihedstræets unge Skud, | med Løvet
spædt og Knop i BTud.Ploug.II.134. Recke.
GND.99. Rosernes og Hyldens Løvknop-
per i BiVidd.IRaunkiær.lD.191. PLevin.
Hjem.(1919).?6. (overf.:) hun havde . .

et saadant Blik for det Geniale, at hun
erkendte det, medens det endnu stod i

BTVid.Brandes.1.214. den nye Stortid, der
er i BxVid.NatTid.'^hl918.M.3.sp.3.

||
(bryg.)

der er godt (ell. daarligt^ brud i øllet (o:

øllet klarer godt (ell. daarligt) ved gæringen).
OrdbS.

2) overf. 2.1) (nu kun dial.) værk (bryden)
i lemmerne (jf. Kalk.I.281). *Een har det
i Ryggen af Brud og af N?Éxk.Stub.ll6.
PKraft. Overs, af Spedatoi'. J. (1742). 149.
Høysg.AG.36. VSO. MDL. 2.2) (især o; m.

præp. paa ell. (nusj.) 2it: forstyrrelse ell.

krænkelse af noget; overtrædelse. Und-
dragelse fra denne Lydighed er et Brud af

den selskabelige PsLgt.CColb.(Bahb.LBJI.
47). *Den,

|
Der træffer Een i Brud af

Pagtens Lo\e.Beyer.LL.66. (jeg) har gjort
Brud paa min sædvanlige Bestemmelse.
Hauch.YlI.8. den Fornøjelse, som frivil-

lige eller ufrivillige Brud paa Ordenen
10 før forskaffede mig.Schand.F.407. sa.TF.

11.110. Der var megen Skønhed, men
ogsaa meget Brud paa Skønhed (o: meget,
der krænkede skønhedens love).KLars.AH.16.
Brud paa Brevhemmeligheden. 6roos.I.4^6.

Brud af Overenskomst. Wolfh.MarO.550.
2.3) afbrydelse af forhold til nogen ell.

noget. Troer De, det kommer til et Brud
mellem Danton og Robespierre. Ifawc/i.

VIL250. Et Biud.EBrand.(bogtitel.l885).

ip den epokegørende Bevægelse i Witten-
berg, der . . skulde bringe det store Brud
(9 : med romerkirken). OskAnd. OverforKirke-
bruddet.(1917).29.n m. overgang til bet. 3. For
første Gang følte Erik en oprivende Smerte
i Bruddets (o : bruddet med barnetroen) Saar.
Schand.AE.210. det kom til et ulægeligt
brud meUem dem

| 2.4) (1. br.) d. s. s. Bryd-
ning 1.4. Derfor foragter Diamanten Imi-
tation. Haardheden, Bruddet, Glandsen kan

io efterlignes, Lunet ikke skiænkes.Bogan.I.
47. jf. Bagges.DV.UL48. 2.5) f bryderi.
Eøysg.AG.138. jf. Hovedbrud.

3) CO ell. fagl.) aabning, revne olgn.

fremkaldt ved, at noget brydes. *fra Skyens
Brudd („rift") | Den lyse Maane viste

Himlen Siaben.Oehl.HE.98. *slyng ej paa
Maa og Faa de Pile ud,

|
der slaar i stø-

belige Hytter BTnd.Schand.SD.xxix. *Jeg
mindes endnu. Kanten (o : af bægeret) har

40 etBTud.Recke.BB.24. Brud paa Skrueakslen.
Scheller.MarO. (overf.:) der kommer Røre i

en Sag, eller kommer Brud paa den, som
man sigeT.Sihb.P1.54.}\ spec: benbrud olgn.

;

fraktur. *(gud) forbinderhvertBrud oghvert
^a2iv.Grundtv.SS.V.9. Da Doktoren kom til-

bage vedUgens Slutning,varBruddet groet
s&mmen.Drachm.VB.230. ved faldet fik han
et brud paa hjerneskallen >

|| i videre bet:

beskadigelse; skade. Biud(Br3ék)]^a.aMsL-

50 skinen.Scheller.MarO. t om varer: være fri

for BTnd.Ludv. (overf.:) Naar han havde
drukket en Del Vin, blev han klar, og man
mærkede ikke som ellers hansBrud paaHu-
komme\sen.Schand.O.IL150. \\(dial.) bullen-

skab, der flyder m. materie. MDL.53(Falster).
4) den del af en genstand, der bliver synlig

ved, at den brydes; brudflade, (stenen) lug-

tede som raa Løg i BruddetJVJens.Br.l27.
Il især (mest mineral.) om en brudflades sær-

60 Uge beskaffenhed ell.udseende.BrUnnich.

M.6. *en Marmorsteen nu blev tilbage
|

Af mægtigt Omfang og af sieldent Brud.
Oehl.A.312. Efter Brudfladens Form be-
nævner man Bruddet: muslet, jævnt eller

ujævnt. Farei.*i^5. kornet, bladet, traadet

brud ! So.UIV.102.

n*
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5) sted, hvor sten, mineralier olgn. ud-
vindes ved brydning (jf. Kalk-, Marmor-,
Stenbrud^. VSO. de Stene vare fra Norges
Bvud.Grundtv.BS.llO. Paa Saltholm har der
. . været drevet en meget omfattende Kalk-
brydning i store aabne 'BTuå.Frcm.DN.22.
(billedl. :J *De Brudd, han hented Marmor
fra.Bich.IIMl.

6) {ænyd. d. s.; efter ty. bruch; jf. bruden
2.1)' t brøk. Høysg.Aa.l38. VSO.
Brnd-ager, en, [IV.l] (f Brodager.

Moth.BilS). (nu kun dial.) nylig opbrudt
(pløjet) ager (jf -iorå). MO. MDL.678. -be-
lastnins:, en. [IV.l] (fagl.) d. s. s. -græn-
se. VareL.'^Sll. Schelkr.MarO. -bjerg,
et. [IV.l] (geol.) bjerg opstaaet ved lodrette

forskydninger af joi'dlagene. Uss.AlmGeol.20.
SaUilI.317.

I. Brude, en. (ogs. Brud. VSO. MDL.).
flt. -r. {ænyd. d. s., sv. dial. brud, brygda, no.

brugda, oidw. bru9a, bundt, knippe; af oldn.

bregSa, sno, flette (se bebrejde^; jf. I. Braa-
de 4, 1. Brode, Brugde, Brønning; dial.) en
dukke hør. VSO. (efter skagningen) hindes
Hørren i Lokker, „Bruder", med et knyttet
Hoved i den ene Ende.Feilb.BL.l16. MDL.
Feilb. Esp.37. Thorsen.127.

|| f HHe knippe

af afskaarne rør. Moth.B416. II. brude, r.

(dial.) 1) till.BTTxde: binde (hør) sammen
i bruder. VSO.I.514. MDL. Feilb. 2) (jf
n. brodej bearbejde hør olgn. for at rense

den; om kardning ell. hegling: at bruje uld,

hør.Moth.B397. om skætning af hør: Feilb.

Brude-, i ssgr. ['bru'cla-] (nu sj. : Brud-,
se Brude-fører, -køb, -løb) af I. Brud 1

(sj. af bet. 2; se -folk 2); betegner, hvad der
hører til en brud, jf. Brude-dragt, -slør osv.,

ell. tiere, hvad der hører til et bryllup, jf.
Brude-par, -skammel, -vielse osv., ofte som
mere højtid, ssgr. end Bryllups-, fx. Brude-
nat olgn. -and, en. V Aix sponsa L. Den
skønneste af alle Nordamerikas Ænder er
Brndesinden.BøvF.IIL292. Sal.XVin.843.
-blus, et. {glda. d. s.; mest i flt.; foræld.)
lys ell. fakkel, der bares foran ell. tændtes
til ære for brudeparret, naar det førtes til

brudekammeret. VSO. en Skare Chordrenge
. . bærende Brudehlus.Oehl.AV.SS. Dandsen
var ophørt i Riddersalen, og Brudeblussene
udsluktes. Ing. VS. 11.27. CKMolb. SD.128.
TroelsL.^XI.27. overf. : *Solen ved Nedgan-
gen dvælende standsed',

|
Lyste med Brude-

blus fjernt overhand.Hrz.D.IV.54. -berd,
et. (nu især dial.) bryllupsbord, især det, hvor-
ved h-udeparret har plads. *Fattes dem (o

:

ægteparret) Viin,
|
Glæden liflig og fiin,

I
Da skab den ved dit Ord,

|
Som hist

ved Br\idehoTd.Salmmis.380.2. Moth.B387.
*For Enden af Brudebordet

|
De Spille-

mænd tTemgik.Winth.HF.in. Eostr.SD.L
243. Feilb. -brems(e), en. (dagl.; 1. br.)

kvinde, som ved bryllupper indfinder sig i

kirken og viser en paatrængende nysgerrig-
hed. Kbh.*liil905.3.sp.l. -bænk, en. (især
foræld.) bænk, som brudeparret sidder paa;
ogs. : bænk i brudehuset. (Kalk.L282).*ReTTen,

han sad paa Brudebænk
|
Med sin kjær

Moder ved Siden.Grundtv.SS.IIL123. hen-
des Vej til Kirkens Brudebænk gik hen
over Søsterens GTav.Breum.HH.156. Troels
L.XI.81. -besse, en. (foræld.) bøsse, der
ved bryllupper blev baaret om til fordel for
de fattige. PUhl799.§180. -dans, en. (nu
kun foræld, ell. dial., jf. MDL. Feilb.) om
de danse, som bruden danser m. forskellige,

10 inden den alm. dans begynder; i videre bet.

:

bryllupsdans. FrHorn.PM.43. *Brudedand-
sen skal

|
Gaae glædelig.Bahb.Skuesp.II.80.

TroelsL.^XL158ff. -dragt, en. Ing.EF.II.
75. *Hun stod i Brudedragt

|
Med Krands

og Ring og Baand.Winth.SS.76.
|

(poet.)

overf. Man har (fra toppen af bjergene)
Joraen i dens Brudedragt under sig.Bagges.
DV.X.49. -fakkel, en. (foræld.) d. s. s.

-blus. Moth.B387. Eiv.L68. PalM.IL271.
ia -fblk,^{., t et. {glda. d. s.; nu 1. br. i rigsspr.)

I) til I. Brud 1, if.l) brudepar; f i ent. (om,

et enkelt brudepar) : Brudefolket. Holb.DH.
III.147. Begge Brude-Folkene (o: begge
brudeparrene) staaer . , og caresserer hin
anden.sa.Stu.III.5. || nu kun pi. De unge
Brudefolk gik Arm i Arm ud af Byen.
HCAnd.VII.246. VoHHj.Il.25. Feilb.

1.2) t brudefølge. Moth.B387. *Brudgom,
Brud og Brudefolk er nær.PalM.Dryad.56.

io 2) (til 1. Brud 2 ; sdjy.) om forlovede. Feilb.

-lærd, en. {ænyd. d. s. (i bet. B), oldn.

bru8fer9 (i bet. 1)) 1) (foræld, og poet.)

brudgommens rejse for at hente bruden og
føre hende hjem. Hr. Oluf, hvem Elverpigen
lokker til sig, netop som han er reden ud
paa Brndetærd.Brandes.III.315. 2) konkr.

2.1) (højtid, ell. dial.) brudetog; brudeskare.
VSO. MDL. Feilb. 2.2) (foræld.) sendefærd,
som bringer bruden til Jiendes tilkommende

40 mand. Om Brudefærdens Rejserute vides
. . udtrykkelig intet mere, end at den gik
ad Søveien.JLange.I.319. 3) (højtidJ bryl-

lupsfest; bryllup. Holb.Paars.)()(7v. Wess.l3.
*du loved migBr\idetæTd.Lemb.Shak.X.120.
Winth.V.33. *en dobbelt Brudefærd

|
skal

vi snart i Dalen ie\ve.Hostr.NF.91. *Kanas
Brudefærd (o: brylluppet i Kana).JPaulli.
(SalmHj.441.3). -ftflge, et. en Godseier
. . skulde have Bryllup og drage til Kirken

50 med et stoviBvndelø\ge.Gylb.(1849).IV.142.
VortHj.IV1.14. -fører, en. (f Brudfører.
Bagges.V.229). {ænyd. brudfører; opr. om
den, der førte bruden ind i hallen og bort-

fæstede hende; især foræld, ell. dial.) den, der

fører bruden frem til alteret (jf. Brudgoms-
førerj. VSO. (hun) havde sin Fader til

Brudefører. Ing. LB.IV.18L Rosenhoff. De
FattigesfattigeSanger.(1857).80. || (jy.) d. s. s.

-kone. Feilb.
\\

(til I. Brud 1.3; overf.) *Brude-
60 Fører allerbedst (o: helligaanden)\

\
Til den

store Bryllups-Fest
|
Viselig du os bered.

Grundtv.SS.1.665. -gave, en. 1) gave til

bruden ell. brudeparret. Holb.Bars.I.l. (han
traadte) ind med den Brudegave, han . .

skulde overrække Bvnden.Gylb.Novel.il.
164. Hostr.DD.13. 2) (foræld.) gave fra bru-



1209 Brudehus Brndende 1210

deparret. det har været en Mode for Brude-
Folk, at give de Inviterede Brude-Gaver.
Eolb.DH.IIL147. Sal.IIL721. -hus, et.

(^Wa. brude(r)hus) 1) (foræld, ogpoet.) husell.

værelse, hvor brudeparret tilbragte brudenatten.
de ere alle omkomne i brude-huset fi87i.

•

Brudekammeret;. Tob. 6.15 (Chr. VI). VSO.
*I kan være der i Kjærtesvendens Sted

|

Og følge mig med Blus til Brudehuset
sMe.IIrz.VLl26. 2) (poet. ell. dial.) hus,

hvor et bryllup holdes; bryllupshus. FGuldb.
11.261. Heib.PoetIII.457. (hun) gik ind i

Brudehuset, hvorAlt varLystighed.B^CA«(?.
III.95. Feilb. -jomfru, en. (nu næppe br.)

d. 8. 8. -pige. VSO. om „de Mage og de daar-
ligeJomfruer" (Matth.25.1ff): Kierk.VI.134.
VIi.8. -kammer, et. 1) G) værelse, hvori
brudesengen staar. (Kalk.V.142). Oehl.XXIV.
192. Schand,IF.183. (solen) gaaer ud, som
en Brudgom af sit Brudekammer (Chr.VI:
hrnde-huus). Ps. 19. 6.

\\ (overf.) Stakkels
Barn, din Brudgoms Brudekammer bliver
Lugkisten.HCAnd.VI.41.\\ (anat.; nu næppe
br.) om de nerveknuder (^ganglier), hvorfra
synsnerven udspringer, sehøjene (thalami op-
ttci). Synsnervernes Brudekammere.Tode.
V.129. 2) (jy.) kammer, hvor konens udstyr
gemmes, ieilb. -karet, en. (jf. -vognj.
Foran Huset var Opstilling af Kvarterets
Børn i Spalier som ventedes en Brude-
karet. OBung. P. 296. -karl, en. (dial.)

d. 8. s. -svend. AarbFrborg.1918.92. Jf. MO.
-kjole, en. ChBaden.(Rahb.LB.n.363).
PalM.III.22. -klædt, part. adj. (1. br.)

Brors.36. en deilig brudeklædt Fige.Jw^.
EF.VIII.240. -kone, en. (nu kun dial.)

gift kone, der pynter bruden og fører hende
tit kirken (jf. -fører^. *har Du mig behov
nu

I

TU Brudekone, saa siig til.Rahb.Skue-
sv.II.78. Bergs.BR.103. jf. MDL. Feilb.

-kransi, en. krans (nu især: af myrte-
blade), som bruden bærer paa hovedet oven
paa brudesløret. Moth.B388. *Som Rosen op
af Tornene

|
Til Brude -Krandse spirer.

Brors.202. *i mit Beed en Myrthe staaer,
|

Til Brudekrands hestemt.Rahb.PoetF.I.200.
Winth.Lyr.189. Drachm.STL.73. -krone,
en. (foræld.) krone, som bruden bar paa ho-

vedet. Moth.B388. Ing.PO. 11.209. *Den
blanke Brudekrone

| Det blonde Haar
foTlod.Winth.IV.74. Budde.JF.157. Troels
L.X.166. Feilb. if.Esp.93. -kob, et. (i
Brudkøb. Oehl.KG.300). (efter oldn. hråd-
kaup

; foræld.) gi. form for ægteskabets stif-

telse, hvorved brudgommen fæstede bruden ved
at betale en vis sum. TroelsL.^XII.23. -la-
gen, et. hun spinder paa Brudelagnerne
^ ; træffer forberedelser til sit bryllup). Blich.

11.297. Feilb.IV.65. \ brudeliff, adj.

['bru-Qali] adj. til I. Brud l.i. *I Dands sig
Pigen svinger

|
Ved Fløitens muntre SpU,

|

Fjernt Aftenklokken ringer
|
Saa brude-

ligt (o : bryllupsagtigt) derti\.Bødt.l3. Bru-
de-lys, et ell. (i bet. 2) en. 1) i egl. bet.

1.1) (foræld.) d. s. s. -blus. Moth.B388. Ing.
VS.11.206. 1.2) (jy.) om to (pyntede) lys.

der sættes foran brudeparret. Feilb. 2) 3^

slægt af skedebladfamilien, Butomus umbel-
latus L. Heib.Poet.II.137. Moseblomsten:
„Brudelys''.ECAnd.X.366.Lange.Flora.l57.
-løb, et. (sj. Brudløb. JVJen8.NG.72).
(glda. brudlop, brødlup ofl., oldn. briio-
maup, se Bryllup; foræld.) højtideligt optog
af brudeparret m. slægt og venner som et led

af bryllupshandlingen ; bryllupstog. TroelsL.

10 XI.15. Sal.III.760.
|| om Irrudens (finge-

rede) flugt og tilfangetagelse ved brudgom-
men, jf. Sal.UV.146. JVJens.NG.72. -mes-
se, en. messe ved en brudevielse. (Kalk.V.
142). Winth.V.115. TroelsL.^XI.57.

|| f om
(præstens) vielsestale. Moth.B388. \ -mor-
sen, en. morgen efter bryllupsnatten. PalM.

bruden, adj. (ogs. bruddenj. [ibru()9(9)n]
intk. -i ell. f brudet; best. f. og fit. brudne

20 ['bruåna] {egl. perf. part. til bryde (æda.
brutæn, brotæn, oldn. brotinn^; jf. brod-
den) 1) (i egl. bet; nu kun poet.) som er

sønderbrudt; som har et brud. *Hvad
mand i Krigen naaer, det er et bruddet
Skind.HeltPoet.78. *Hun kunde og med
Spøt curere bruddet Beeii.Holb.Paars.136.
*Hvad er aldt det vi har? en brudden
Traad, en Msiske.JFriis.l2. *Paa Barnets
Krop er bruddent

|
Armbenets Pihe.Oehl.

30 (1851).II.179. *(døden) rørte ved Kongens
Scepter,

| det brast som bruddent Kør.
LCNiels.U.12. jf.: *Adel og Katholikker

|

Er tvende StyKker af en brudden Klinge.
Recke.KL.28. 2) overf. 2.1) (nu næppe br.)

m.h.t.(tal)værdi: som ikke er hel. *Nogle
Rigsdaler, Mark og brudne Skillinger (o:

halvskillinger).Blich.D.1.175. || især (regn.)

om tal: brudent tal, brøk. (mest i flt).

*En Karl, der . . |
Bogholderie forstaar,

40 med bruddet Tal kand xegne.Holb.Paars.
116. Naar det Heele eller Heele og Brudne
er indrettet i en Brøks Form . . multipli-

cerer man Tæller med Tæller og Nævner
med l^ævner.Cramer/1762).55. et brud-
dent Tal.Heib.Pros.IX.516. jf.: *hun skal

|

Ei min Sjæl med Andre dele; |
Ingen

Brøk og brudne Tal, |
Men hun eie skal

det Heie.Bagger.II.292. 2.2) f (om ord)

afbrudt; stammende. *Man dog ej Aar-
50 sag har, min Helt for saadan Tale,

|
For

disse brudne Ord som frygtsom at af-

male.Holb.Paars.216.
\\
(om sprog) gebrok-

ken; fordrejet. *Mon Sandhed . . |
Har kun-

det vel bevæge I . . Laurenberg at bræge
|

Mod Qvindekiøn paa brudet tydsk.Holb.

Skiemt.F7v. sa.Herod.l07. 2.3) i ssgr., om
person: som lider af en vis skade; se værk-
bruden, j/. ogs. skibbruden.
Brude-nat, en. (højtid.) bryllupsnat.

60 Winth.X.100. SvGrundtv.FÆ.L58. SaUIV.
103.

CpBrud-ende, en. [IV.Slfmes^i/Z^.jewffe,

derfremkommer ved, at en (især langagtig) gen-

stand (fx. en knogle) brydes (jf. -flade^. Ved
Brud paa Benene maa Brudenderne støt-

tes ved Skinner.PawTtw.56. VoHHj.Il2.223,
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Brude-par, et. brud og brudgom. Helt.

Poet.22. Thiele.III.7?. *(de) strøede Urte-
koste

I

For Brudeparrets Foå.Winth.HF.
317. Feilb. -piffe, en. en af de unge pi-

ger, der (især ved større ell. højtideligere bryl-

lupper) pynter brudeti ell. danner hendes sær-
lige følge (jf -jomfru;. (Kalk.V.143). VSO.
*Baff Bruden gik der tvende Brudepiger.
PalM.V.96. et langt Følge af Brudepiger
ledsagede den hvidklædte . . Brud.GroZd-
schm.BIS.IV.6?. VortHj.IVl.U.

\\
(sj.) om

„de kloge og de daarlige jomfruer" (Matth.
25.1 ff.) (jf. -jomfru;. Kierk.iV.102.

\\ f tje-

nestepige, som sendes med bruden fra dennes
hjem for at bære hendes gaver til brudgom-
men. Moth.B389. CP -ring, en. vielses- ell.

forlovelsesring. Moth.B389. Heib.Poet.IX.465.
bogen . . formælede sig med Havet ved at

kaste Bruderingen i Ksiyet.Bme.Italien.1.78.
VilhAnd.AD.33. -sal, en. 1) (højtid.) bryl-

lupssal. (Kalk.V.U3). Bagges.y.l21. (jf
Brud 1.3; overf., relig.) om himmerig: Brors.
298. 2) (poet.) brudekammer. Bagges.(MO.).
-sang, en. (mc især jy.) bryllupssanq.
(Kalk.VJ43). Heib.(MO.). deres Jomfruer
nk ingen Brudesang (Chr.VI: bleve ugifte;.

Ps.78.63. Feilb.
\\

(relig.; jf. I. Brud l.s;

overf.: Brors.298. -seng, en. {ænyd. bru-
d(e)seng, glda. brudei*seng) 1) seng, hvori
brudeparret tilbringer bnutenatten. Kong
Salomo lod giøre sig en brude-seng (1871:
Bærestol;, af træ af hihanon.Højs.3.9(Chr.
VI). HCAnd.XI.l. (overf.:) *Saa krandste
Luft og Sø og Skov og Eng

j I Stilhed
her Diones Brudeseng. Paiilf.J.90.

|| (for-
æld.) om en prægtig seng, der var opredt til

Moth.B389. TroelsL.XL
i brudeseng olgn. (jf.

stads i brudehuset.

72.
II
komme

-skammel^, (dagl., nu 1. br.) blive gift (om
kvinder). Moth.B390. I kommer, kand skee,
i Brude Seng denne Aften.Holb.Stu.I.ll.
VSO. MO. (nu næppe br. :) Jomfruen (kom-
tner) at gaae til Brudeseng med den Po-
litiske Kaxi.åQStabQv.Rolb.Rpb.1.7. jf.: man
har Exempel paa, at mange ere med Svø-
ben over Hovedet dreven til Brude-seng.
sa.LSk.II.4. man slæber ham i Slutteriet
lige fra Brudesengen (o: lige efter bryllup-
pet).PAHeib.Sk.II.339. 2) (nu kun dial.)

navn paa et kortspil. Moth.B389. Feilb. Esp.
419. -skaal, en. 1) (poet.) skaal, der tøm-
mes ved et brylhipsgilde. *Nu lysteligt ved
glade Fest

|
De Brudeskaaler klinge.J«^.

VSt.271. 2) (foræld.) skaal, hvori brude-
gaver lagdes. Hag.II.146. -skammel, en.
skamme, hvorpaa brudeparret knæler under
vielsen. Moth. B 390. Holb. Heltind. I. 325.
TroelsL.IX.41. \\ især (jf. -seng; nu 1. br.)

i udtr., der betegner brudevielse ell. gifter-
maal. Hun seer ud som hun var forlovet,
og skulde føres til Brude Skammelen.
Rolb.Forv.5sc. Wadsk.102. *0m Skredderen
Johan, med dine Strømper paa, | Til Bru-
deskammelen ustraffet skulde gaae. TFess.

44. Bagges.Ungd.I.165. jeg forbander den
Time, da jeg stod for Brudeskammelen

med dig.Heib.Poet.I.136. (han) seer ud,
som om han blev trukken med Magt til

BT\iåeska.mme\en.Crylb.(1849).IV.9. Drach-
m.T.lO. -skare, en. Yo ell. dial.) skare

af bryllupsgæster ; brudefølge; brudetog.(Kalk.
V.143). *Herren sad som'en anden Giæst,

|

Paa Bænken i Brudeskare. Gritnifø.S'S.ir.
233. Tops.I.315. Feilb.

||
(relig., jf I. Brud

1.3; overf. *0 du Lammets Brude-Skare I
|

10 Du maa over Bierg og Dal,
|
Hiem til

Zions Brude-Sal. Brors. ,9,98. -skat, en.
(foræld.) medgift. 2Makk.l.l4(Chr. VI). Holb.
Intr.II.31. vi maatte skrive mange Breve
til Briissel om Dronningens Brudeskat.
Hauch.II.224. TroelsL.XII.183. -skænk,
en. (foræld, ell. dial.) brudegave. Holb.Mel.
1.6. Qrundtv.SS.III.123. TroelsL.^XU35.
Feilb. -slår, et ell. (i bet. 2) en. 1) i egl.

bet. *det lange Brudeslør
|
Fra Nakken

20 flød og glimred blankt i Solen.PalM.V.95.
JakKnu.S.58. 2) ^ navn paa en haveplante
(gipsurt); Gypsophila paniculata L. de tal-

rige smaa, nvide Blomster danner lige-
som et Slør over Planten, hvoraf Navnet
Slørblomst eller Brudeslør.iTaveferL.^95^.
•stads, en. 1) pynt, hvormed en brud er

smykket. VSO. der kommer hun . . og i

fuld Brudestads . . baade med Krands og
SløT.Ing.EF.VILl39. jf Holb.DH.III.146.

30 2) (fynsk) d. s. s. -tog. Kværnd. f -styr,
en. medgift (jf. -skat;. vAph.(1759). VSO.
-svend, en. en af de ugifte mænd, der
(ved større ell. højtideligere bryllupper) led-

sager brudgommen ligesom brudepigerne bru-
den (jf. -pige;. vAph.(1764). *Brudgom,
Brud og Brudesvend er nær.PalM.Iir.216.
KLars.MH.192. TroelsL.*X.94.118. Kunne
Brudesvendene (1819: Bryllups-Folkene)
sørge, saa længe Brudgommen er hos dem?

hMatth.9.15(1907). Feilb. -selv, et. (for-
æld.) kæde af mønter og medaljer, der (paa
Amager) brugtes som brudepynt. OrdbS.
-tale, en. tale, der holdes af præsten ved
en brudevielse. Wess.196. saa siger vi nu
Tak for Deres pæne Brudetale, Pastor S.

JakKnu.S.58. -tog, et. (nu 1. br.) brude-
parret og bryllupsgæsterne (i festligt optog)
paa vej til ell. fra ki7-ken; bryllupstog. Ing.
LB.IV.183. Goldschm.VII.202. TroelsL.^

50 XI.17. -udstyr, et. til Brudeudstyr for
. . Prindsesse Alexandra . . bevilges her-
ved en Sum af 78,690 Ed. Lov^'Vs 1863.
-vers, et. (nu sj.) bryllupsvers; bryllups-

digt, intet Brude -Vers bliver giort over
en Skipper eller Styrmand, uden Neptu-
nus derudi maa mdfllckis.Holb.Paars.)()(
5^ Høysg.AG.202. MO. jf Feilb. 1. 124.

-vielse, en. I) handlingen at vi et brude-
par. Holb.Vgs.(1731).IIL5. den Præst, som

60 bør forrette Brudevielsen. Stowpe. 7.569.
Brudevielsen var hestHt.Ing.EF. 111.183.
(præsten) kom gaaende hjem til Præste-
gaarden efter en stor Brudevielse oppe i

Kirls.en.JakK7iu.S.52. 2) f vielsestale. Holb.
Ep.III.198. VSO. -vise, en. (nu l.br.)

bryllupsvise. (Kalk.V.14.8). MO. TroelsL.XL



1213 Brndevogn Brndnrt 1214

148. •'VOfin.f en. (nu især dial.; jf. -ka-
ret^ vogn, som brudeparret hører i til og fra
kirke. Moth.B392. Ing.LBJYJ.90. Brude-
vognen med de hvide Heste kom op igen-
nem AUeen.PoniiP.7JJJ.48. TroelsL.*X.
34. Feilb.

Brud-flade, en. [IV.3] (jf. -endej.
SophMull.VO.27. Søerne bugnede blaa-
graa som Brudflader af mægtige Flinte-
stenJ'FJens.EÆ;.7i. (billedl.:) HarNiels.VS.
131. -foriænselse, en. [IV.l] (fagl)
8om maal for et stofs sejhed: den forlæn-
gelse, 807n et legeme faar, naar det trækkes
over. Sal.UV.105. -fagtished, en. [IV.l]

(fagl.) fugtighed, som natursten har ved
brydningen. smM. -iere, et. [IV.l] (f Brød-
fere. Moth.B415. VSO. nu kun dial: Bry-
d(e)føre. Junge. Feilb.I.128). {ænyd. d. s.;

nu især sjæll.) ujævnt, ufremkommeligt føre,

V.142). VSO. Feilb.BL.294. -klæder,
pi. [1] (1. br. i ngsspr.) VSO. FeUb. -klæd-
ning, en. [1] (I br. i rigsspr.) Holb.llJ.
V.9. Ing.LB.n.7. -mand, en. [1] (nu
næppe br.) d. s. s. -fører. (Kalk.V.142). VSO.
Brud-grsense, en. [IV.l] (fagl.) maal

for et materiales styrke, angivet ved den kraft,
der netop er i stand til at bryde det (jf. -be-
lastning, -spænding, -styrkej. VareL.^511.

10 jord, en. [IV.l] (f Brodjord: Moth.B313.
Brød(e)iord: MDL. Feilb.) (dial.) d. s. s.

-ager. MDL.678. Møim.1.293. -keb,
et. se Brudekøb. -linie, en. [IV.l] (fagl)
Er (glasset) ridset (med en diamant), maa
der en . . betydelig Kraft til at bryde det
itu, og Brudlinjen falder da kun yderst
sjælden sammen med Stregen.Jfaan^y.i86.
overf.: Det slesvig-holstenske Parti vilde
gennemføre jSrucuinien ved Kongeaaen.

især i frossen jot'd, der ikke vil bære. VSO. 20 PLaurids.S.III.33. -længde , en. [IV.!]

(fagl.) d. s. s. Bristningslængde. Hag.II.
147. -leb, et. se Brudeløb. -rod, en.
[IV.l] (bot.) rod, der anlægges i plantedelenes
indre og maa bane sig vej gennem de uden-
for liggende væv. WarmJBot.24. -sikker,
adj. [IV.l] (sj.) sikker mod opbrydning eU.
indbrud, hans Pengeskabe er . . baade
brand- og hT}iåsikTe.Riget.^/iol912.8.sp.6.

-spænding, en. [IV.l] (fagl.) d. s. s.

-grænse (jf. -styrke/ SaUIVdOo. -sten,
en. [IV.l ell. 5] (fagl.) utilhugget den. fra
et stenbrud (jf. Bygningssten/ Moth.B415.
MO. Gnuatzm.Husb.31. -stykke, et.

[IV.l] « VS0.1793) 1) (nu 1. br.) stykke

fremkommet ved bi-ud; afbrudt stykke afnoget.
MO. (han) krøb over Brokker og Brud-
stykker af den indstyrtede YægJFJacII.
298. at tilvejebringe Brudstykkernes rette
StiUing til hinanden (0: ved et benbrud).

min Pande saå ud som en opkjørt Bivej
i Brudføre, hvor Hjulene gaar i lige til

'iiiiivet.Schand.F.542. VilhAnd. ErasmJ.77.

i'f.:
hans Fødder sank dybt ned i Brin-

gens BradføTe.SchandJLE. 232. -fører,
en. se Brudefører.
Brudgom, en. ['bru9|g(om'] flt.(l.br.)

-me [-iQComa] ell. (sj.) -mer (Grunatv.PS.
VI.447; 03 Sommer/ (^Ida. (Bimkr.) bruth-
gomme, sv. brudgum(me), oldn. bruQgumi, 30

eng. bridegroom, ty. brautigam, af I. Brud
og oldn. gumi, mand, oeng. got. guma, lat.

homo) I) betegnelse for en mand, den dag
han holder brylhip (jf. 1. Brud 1/ 1.1)

t egl. bet. ti Jomfruer, som toge deres
Lamper, og gik Brudgommen imøde.ilffl/f^.

25.1. *HvaQ vor Forlovelse nu meer op-
holde kand?

|
I blive skal i Dag min

Brudgom, Ægte-Msind.Holb.Mel.V.lO. *jeg
(vil ikke) vægre mig, min Brudgom 1

|
At 40 Panum.56. 2) (overf.) mindre, løsreven del

tømme Bryflupsbægeret med dig.OeM
(1844).VIJ217. hendes to Søstre og disses
Bnidgomme.Heib.Pros.IV.29. Winth.I.156
(se u. I. Brud 1). smst.V.133. ORung.P.
121. Orgelet præluderede fra det Øjeblik
Brudgommen viste sig ved sin Moders
Åim.BerlTid.yil920.M.4.8p.3.

\\ f staa
brudgom, (egl: staa for alteret som brud-
gom o:) blive viet. Høysg.S.44. Wess.l8.

af et liele; stump; fragment, hans Foredrag
er . . en Samling af Brudstykker, hentede
mangesteds fra. Mynst. Bispepr. (1850). 38.

Blich.(1846).III.88. vor hele Krønike selv
(er) en Heltesang, . . vore Kæmpeviser
ere kun Brudstykker åeTatJng.KE.II.40.
Musik . . hvoraf kun enkelte Brudstykker
og især den stærke Bas naaede mit Øre.
HauchJ.289. (lampen) lyste kun op i et

Grundtv.SSJV.350. 1.2) (jf. I. Brud 1.8; 50 lille Brudstykke . . i den store og høje Stue.
relig.) overf, om Kristus i forhold til me-
nigheden ell. den enkelte troende. Brors.303.

•Jesus! dig og ingen anden
|
Hjærtets

Dyb har Brudgom liaXåt.Grundtv.SS.lII.95.

2) (svarende til I. Brud 2; nu kun sdjy.)

forlovet (mand); fæstemand. *naar Brud
og naar Brudgom

|
Dandse sammen be-

siælt, med Bryllupsdagen bfQnie.OehlHD.
110. Ing.EF.V.17. Gylb.I.105. Goldschm.
1.109.

dig.Hostr
lelse . . ere vort Væsens Brud og Brudgom,
og engang skulle de ægtevies tU hinanden.
Bagges. L. II. 254. Brudgoms -forer,
en. [1] (j/. Brudefører; nu kun dial.) mand,
der fører br^udgommen op til alteret. (Kalk.

Schand.BS.215. CP -stykke-agtig, adj.

(til Brudstykke 2) som bestaar af løsrevne,

usammenhængende dele; fragmentarisk. HN
Claus.Univ.20. (han) lyttede med dyb Al-
vor tU den meget ulogiske, brudstykke-
agtige FoThRnd\mg.SchandjiE.163. Wied.
S.361. O -stykke-vis, adv. (til Brud-
stykke 2). Brudstykkevis hørte (han) en
anden Historie.JFJeiis.SSJ^i. -styrke.

*naar din Brudgom engang ægter 60 en. [IV.l] (fagl) d. s. s. -grænse (jf. -spæn-
er.!)J).60. jPei76. over/". ; Tanke og Fø- ding). Chnstians.Fys.^207. WSchtvanenfl.

TF.71. -so, en. se Brodsø.
brudt, perf. part. af bryde. Brud-

urt, en. (ogs. (egl. en forvansket form?)
Bridurt Jtusch. 105. jf. LandbO.1.385).
[IV.3] (ænyd. d. s. ; platiten ansaas tidligere
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for et lægemiddel mod brud o: brok, jf.
Brokurt) ^ fieraarig plante af nellikefa-

milien, Herniaria qlabra L. Moth.Conv.B
248. Rostr.FloraJ.119. LandbO.1.385.

I. Brng, en ell. (nu især i forb. m. adj.

efter præp. til, jf. II. Brugj et. [bru'(q)]

brug. Høysg.Anh.22. flt. d. s. ell. f -e (2Makk.
4.5(Chr.Vl)). {ænyd. d. s.; fra mnt. bruk,

if' tV' (ge)brauch; egl. vbs. til bruge; sml.

II. Brug)
1) til bruge 1. 1.1) (nu næ:ppe br.) be-

nyttelse; udnyttelse; især i forb. føre
(sig) noget til brug, føre sig noget til

nytte, (præsterne skal) anvende den siste

Deel af Prædiketimen til Børnelærdom-
mens Forklaring . . paa det (menigheden)
maa forstaa samme Lærdoms Mening, og
den vide at føre til brug i Liv og Levnet.
DL.2—4—14. Han veed at føre sig Alting
til Brug. F/SO. MO. || m. h. t. noget konkr.:

udnyttelse; især m. h. t. jorden: opdyrk-
ning, bringe udyrkede Jorder i Brug,
og giøre de dyrkede irvLgthaTe.Mall.SgH.
628. tage et Stykke af Overdrevet op til

Biug.VSO. 1.2) t til bruge 1.2 : virk-
somhed; næring (jf. II. Brug^. (hvis)

det angaar . . lord og Eyendom paa Lan-
det, eller nogen borgerlig Brug og Han-
åel.DL.1—2—6. Hånd sidder i stor brug
(o: har^stor handel).Moth.B396. 1.3) {efter

gr. chrésis, omgang) f til bruge 1.3: kønslig
omgang, (mændene) forlode Qvindens
naturlige Brug (1907: den naturlige Om-
gang med Kvinden^, og optændtes i deres
Lyster til hverandre.jBow.J'.57.

2) til bruge 2(.i): handlingen at benytte

ell. anvende noget ; anvendelse; benyttelse.
2.1) i al olm. (ofte i forb. m. til^. en Tøm-
mermand . . har dannet et nyttigt Red-
skab til Brug i Livet.Visd.L8.11. bring
(pengene) strax tU mig, at de kand an-
vendes til saadant heUigt Brug (o: til de
fattige).Eolb.Rpb.l.l4. (da og saa^ haver
og anare Bemaferkelser og Brug.IIøysg.AO.
102. Ikke Magten selv, men dens Brug,
giør en Regent stor.JSneed.VII.4S7. Skal
en god Tings Brug ophæves formedelst
MishTug?Tullin.III.326. den Indsigt, vi
skylde et tænksomt Brug af Erfaring.jØrsi.

IX.56. (værelset) syntes bestemt tU en
h«fitideligere Brag.Hauch.III.123. der er
. . saa mangt et godt Brug, De kunde
skjænke (Deres rigdom) tU..Gylb.(1849).XI.

239. Sætter Nogen sig paa ulovlig Maade
i Besiddelse af anden Mands Gods . .

alene for at benytte sig af samme til et

bestemt Brug, straffes han med Fængsel
eller Bøåer.Straffelov^Vil866.§236. *Dræbe
sin Brud? — en sælsom Brug af Natten!
Drachm.HV.94. *Jeg er et Redskab,

|
Der

kun vedBrugen holdes skarpt og blankt.
B,ecke.EM.210. jf. (sj.): (om søndagen) var
der ingen af Seeværdighederne (i Dres-
den) aabne til BrvLg.Ørst.Br.I.70.

||
(nu

næppe br.) m. h. t. personer: Ær en læge
med hans tilbørlige ære, at du kand have

ham til fornøden brug (1871: bruge ham
i din l!iøå).Sir.38.1(Chr.VI).

|| til daglig
brug. 1. (jf. bet. 4r) til benyttelse i det dag-
lige liv; under alm. forhold, (jeg har) lærdt
saa meget Fransk, som jeg har fornøden
til daglig Brug.Holb.Jean.II.3. Meget ofte
besørgede ogsaa Kunstnerne paa egen
Haand deres Indkjøb til daglig Brug-Ifawc^.
MfU.232. jf: de Skind, som hun havde

10 faaet af Bagoas til sit daglige Brug (Chr.
VI: hendes daglige spises hr\ig).Jua.l2.17.

2. i det daglige: sædvanligvis. Den, der
kjender ham nøie, nærved og til daglig
Brug . . seer, at han ikke er stor.Kierk.

VIIl.254. (hun) savnede aabenbart til dag-
lig Brug Lejlighed til at lette sin Trang
til at udtrykke sig.Schand.TF.L209. (han)
var mut og ordknap til daglig Brug.
Drachm.VT.61. || til Qet(te) brug olgn.,

20 til at anvendes paa denne maade ell. hertil.

Moth.B395. (jeg) lod mine Handsker lap-

pe
I
Just til det samme Brug (o: for at

klappe i teatret).Ew.IV.18. Viintønder ere
til denne Brug (o: til tilberedelse af sur-

kaal) overmaade nyttige. Tode.ST. 11.85.
Hauch.V.356. (man) afgør sine Betalinger
ved Anvisninger (paa bankerne). Til dette
Brug faar man udleveret et Hæfte trykte
Anvisnings - Blanketter. Hage.^ 702. jf:

30 *Hvad man har til andet Brug (o: rum-
pierne),

I

Satte de i Veiret nu.Grundtv.
Snorre.I.91. m. h. t. personer (sj., jf. ovf):
det befalder os ikke . . at tiene til bords.
Derfor, brødre, seer efter syv mænd . .

hvilke vi kunde beskikke til dette brug
(1819: til denne Forretmng).ApG.6.3(Chr.
Vi).

II
til eget brug, til at ativendes af

en selv. (digteren) bemægtiger sig kun til

sit eget fremtidige Brug, hvad Haandvær-
40 kerne sige.jS'attc/i.IF.iO. || til 'sit |brug,

til at anvendes paa sin (naturlige, sædvan-
lige) maade. alle Ting ere skabte, hver til

sit Brug.Sir.39.28. (jærnbanen) kan være
god til sit Brug, som internationalt Be-
fordringsmiddel og til Forretningsrejser.
Blaum.Sk.l91. jf HCAnd.IV.356. |T (medi-
cin) til udvortes brug o: til pensling

olgn. udvendig paa kroppen. Tode.ST.II.78.

e. alm.
||
gøre brug af, anvende; benytte.

å) Moth.B395. Jeg modtager Deres Penge,
og skal gjøre et værdigt Brug deraf.PJ.
Heib.Sk.I.14. *Jeg kan ei gjøre Brug af

eders Tm}uå.Heib.Poet.IV.221. PontLP.
VIII.223. vi skal gøre diskret Brug af

Deres Meååelelser.Ludv. (jf. bruge 2.2 :j

sMøndt de . . undertiden gjøre Brug af

Knive, vogte de sig dog for at give Ulivs
SaaT.Blich!(1846).VIL196. *Gj ester, der ved
fuldtbesatte Tafler

|
Gjør ivrig Brug af

60 Fingre, Kniv og Gafler.PalM.1.108. \\ i

forb. som have, tage (f føre) ell. være
i brug olgn. De kunde og bruge (tjære-

vand), hvem som vilde, men hånd (o: en
læge) vU ikke føre det i Brug.Gram-Bret'e.
236. Elevenf.BJ.146. Tøiet er i Brug.
VSO. Værelset . . kan tages i Brug strax.
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Schand.FJ07. banen er først for nylig ta-

get i brug
i
arbejdsmanden har øksen i

brug
I
2.2) i forb. have fornuftens, san-

sernesbrug olgn., have evne til at bruge sin

fornuft osv.; være i besiddelse af (det fulde)
herredømme over sin fornuft osv. VSO.
•stumme Folk, som ei har Talens Brug,

|

Tidt tale godt ved Tegn.0eM.ZIJ.55. hun
(er) berøvet Tungens og næsten ogsaa
Hændernes BTxig.Winth.NDigtn.155. (han) to

kom aldrig rigtig til sin Forstands fulde
Brug efter denne I)ag.Aakj.VF.?9. 2.3)

(især jur.) det at have rettighed til at an-
vende ell. benytte noget, man ikke selv ejer;

brugsret. Mand kand saa vel paa Brug
som paa Ejendom fange Hævd.Di.5

—

5—2.
Den ham tilstaaede Nytte og Brug (af
gaarden), kan han ikke overdrage tU no-
gen Anden. Nørreg.Frivatr.III.224. Ved
Kontrakten om Laan til Brug stiftes der ^
for Laantageren Ret til at erholde og be-
holde den aftalte Brug; ofte overlades
Brugen uden foregaaende Kontrakt der-
om .Xasse%./S0.600. jf: have noget til Brug
(til hings.Moth.B395). MO.

3) til bruge 3 ; især om fede- ell. nydelses-

midler: forbrug; nydelse. En stærk Brug
af Tobak. ySO. En overdreven Brug af

Kaffe.jlfO. mange ønsker en lov, der kan
hæmme brugen af spiritus

j jf. f: Den 30

hellige Nadveres Bing.VSO.
4) til bruge 4: sædvanemæssig ell. olm.

vedtagen benyttelse af noget. 4.1) som vbs.

til bruge 4. idelig brug gør kyndig me-
ster.Moth.B395. Cff'. Mau.6440). (et) nyttigt

Instrument til at beregne det meeste fore-

kommende i Styrmands -Videnskaben, og
det med al den Nøiagtighed, som til Brug
(o : i praksis) er nøåvendig.Lous.Styrmands-
Kunst.(1781).330. man har prøvet Bogen 40

gennem et længere 'Brng.jPLevin.(Tilsk.

1919.11.354). bestemte regler kan ikke gi-

ves, det maa læres ved brugen I

|| være
i brug, være alm. anvendt ell. udøvet, her
i Landet henger (man) ved det gamle
forslidte Morale, som nu er ikke meer i

Brag.Holb.Fhilos.IV. 6. (hun) spillede en
Vals, der dengang var meget i Brug.
Hauch.VI.375. e. br. \\ komme i brug,
blive alm. anvendt ell. udøvet. Hvem skulde 50

dog tænke det, at de spidse Skjøder skulde
komme saasnart i Brug igjen (o: blive mo-
derne).Hostr.SpT.III.5. ||gaaafbrug, ikke

mere finde alm. anvendelse ell. udøvelse, (ver-

bet vordej er næsten gåaen af \)vng.Høysg.

AG.80. *idag gaaer af Brug hvad igaar er
he^ynåt.Hostr.SpT.III.6. 4.2) sædvane;
sktk. de holdte intet af deres fædres hæ-
derlige skikke, men meente, at de Græ-
kiske herlige bruge (1871: Ærestegnj vare 60

de heste.2Makk.4.15(Chr.VI). man siger for
et Ordsprog: Vinde og tabe er Kiøbmands
Bmg.Holb.Samt:9. Ebbesen forkyndte Gre-
ven da, som Brug var, sit Fiendskab.
Wand.(Rahb.LB.I.71). i Tider, hvor Lyk-
ken er ustadig og Kamp er hver Dags

BTng.CBernh.V.125. Kirken stod, som det
er Brug i de katholske Lande, aaben den
hele T)ag.Hauch.I.188. Skuddag . . giver
Frihed for Qvinden, da tør hun, efter gam-
mel Brug, frie selv.HCAnd.VIIL201. det
er ikke Brug her i Huset, at Børnene
tage Deel i Samtdien.Gylb.(1849).XIL9.
JakKnu.LS.26. ofte i forb. m. Skik (s. d.)

II om sprogbrug: *Du dog det mindste
Ord . .

I
Ey bringe kand i Brug, naar Bru-

gen det ey yil.Selt.FQet.183. (det er) ikke
imod brugen at sige aabet af a.ahen.Høysg.
AG.53. Hauch.II.3. (vi opdager herved), at

„brugen" ikke har krav på at opstilles

som højeste (princip).Jesp.Fon.116.
5) til bruge 6: det at trænge til, be-

høve noget; især i forb. have brug for
olgn. en eller Havn, hvor man kunde .

.

afhænde til Fremmede, hvad man ikke
selv havde Brug iov.Molb.DH.1.345. (før
aseninden og føllet) tU mig! (sig) at Her-
ren har Brug for dem (1819: haver dem
hehov).Matth.21.3(1907). naarDe faar Brug
for vore Artikler, beder vi Dem have os
i Erindring.iMdv. der vil blive brug for
alle gode kræfter «

IL brng, et. [bru-'(q)] flt. d. s. (ænyd. d. s.;

egl. sa. ord som I, Brug I.2; i bet. 2.2 efter no.

SV. bruk) 1) virksomhed, der gaar ud paa at
udnytte, drive noget ; drift; isærom landbrugs-
virksomhed.MO. alt,hvad (husmanden)kunde
skrabe sammen, kastede han i Bruget og
J)T\lten.Skjoldb.SM.22. Alle de Piger og
Karle, sompassede GaardensBrug, indfandt
sig . . for at ønske Herskabet glædelig Jul.

EmilRasm.FB.174. især i ssgr.: Ager-, Ha-
ve-, Husdyr-, Jord-, Land-, Mælkeri-, Skov-
brug ofl. II

ogs. om en bestemt dyrknings-
maade, jf. Kobbel-, Trevangs-, Veksel-
brug. 2) mere konkr., om den enkelte virk-

somhed ell. bedrift. 2.1) om landbrug : (Kalk.
1.286). VSO. forskellige Kulturplanter læg-
ge Beslag paa . . Arbejdskraft til forskel-

lige Tider, (derfor) maa sædvanlig flere

Planter med uensartede Fordringer i nævn-
te Retning dyrkes samtidig i eet Brug.
LandmB.III.42. De højeste Procenttal for

Deltagelsen i Andelsmælkerier findes for
de middelstore BTng.Hertel.A.145. 2.2) især

om norske og svenske forlwld : industriel virk-

somhed; værk; fabrik. Bich.III.lOO. det
store Soderforsbolag med alle dets Brug,
Gruber, Fosse, Skove og Landejendomme.
BerlTid.^''lsl907.Aft.2.sp.5. \\spec. : savværk.
Grundtv.FS.III.241. Skjoldb.S. 74.

O brugbar, adj. [ibru-(q)|baV] (jf. ty.

brauchbar) som kan ell. egner sig til at bru-

ges; anvendelig. vAph.fl764). *Sneeklædte
Vinter selv er ham (o: nordmanden) en
brugbar Tid.Storm.(Rahb.LB.L575). *Før
var der knap skreven paa dansk en Bog,

|

Som ret kunde Hjerterne hue, |
Kun Even-

tyr, brugbart i Kakkelovnskrog,
|
Kun

Vise til Spinderskens Stne.Wilst.D.I.eS.

at gjøre Kjærligheden saa tam, saa vel af-

rettet, saa slæbende, saa dorsk, saa nyt-
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tig og brugbar som noget andet Huusdyr.
Iuerk.XIIi.857. (føreren) paaser, at En-
hver . , har sine Udrustningsgjenstande i

hel og brugbar Stanå.Tjenesteregl.ll5.nom
personer: brugbare practiske LægerMeib.
Pros.X.163. om han ogsaa er noget dum,
saa er han meget brugbar til en vis Slags
Aiheiåé.Schand. TF. 11.384. jf. (sj.): han
kan giøre sig brugbar, hvor endog
hans Tieneste skal Kræves. Mynst.Frb.8.
CP -bed, en. flt. (kun i bet. 2) -er. 1) det

at være brugbar; anvendelighed. VSO.
Grrundtv.SS.V.105. det ved Architectur og
Brugbarhed udmærkede Glaspalads i New
York.irCJ.nd.XJI.505. (de) maatte erkjende
hans Brugbarhed . . til at udrette utallige
Smaaærinder med Nøjagtighed og Dis-
ia:etion.Schand.SF.51. den kristelige Vid-
underverdens Brugbarhed for Poesien.
Brandes.V.lSS. 2) brugbar person. MO.
Nogle smaa kapriciøse Damer — der alle

vil være Primadonnaer . . et Par mandlige
Brugbarheder. Drachm. F. II. 116. Medens
dog Lorentzen en Gang havde været en
Brugbarhed, er . . Dojon . . næsten ikke
kendt af andet nævneværdigt Arbejde end
Tordenskjolds Mindesmærke.^ Hannover.
E.124.
Brugde, en. (f Brigde: Schytte.Polit.

107. fBrygde: vAph.NatKL468). flt.-r. (fra
no. dial. brugda, besl. m. oldn. bregåa, be-

væge sig hurtigt, se (be)brejde; jf. I. Bru-
de) ^ navn paa en kæmpestor haj, Sela-

che maxima Gunner. Moth.B397. *Brugden
sig soler i dødsige Bvale.NordBrun.D.SO.
Krøyer.III.932. BøvP.III.508.
bmge, V. [ibru'(q)8] Høysg.AG.é. præt.

-te [^hroqdd, 1. br. 'brugda]; part. -t ell. f -et

(Holb.Sat.LA6r). obs. jf. Brug. (glda. d. s.;

fra mnt. bruken, j/. ty. brauchen, eng. brook,
taale, got. brukjan; besl. m. lat. frui, nyde,
sml. Frugt || æda. har nytæ for bruge)

1) drage nytte af; skaffe sig fordel,
udhytte ell. nydelse af. 1.1) i egl. bet.

de, der bruge denne Verden (o : denne ver-

dens goder). lCor.7.31. *Lad os bruge den
kostbare Tiå.SalmHus.454.1. *Den Viise
bruger glad sin 'Da.g.Bagges.Ungd.II.168.
*(i naturen) lærer han ham at tyde | Na-
turens classiske StO,

| Og Livet at bruge
og nyde,

| Og glatte dets Rynker med Smil.
Blich.D.II.84. *(Vorherre) aabner Arrestens
Luge,

I
og lader med Kongelig Naade

|

Fangen sin Frihed bruge (o: nyde).Drachm.
PHK.4. jf. f: det, som ret er sat i en tale,

(forlyster) med sin tilhobeføyelse, deres
ørne, som bruge (1871: læsej historien.

2Makk.l5.40(Chr.VI). |l bruge jorden,
(nu 1. br.) udnytte, dyrke jorden. Han har

fod Jord, men bruger den ikke ret.VSO.
to. D&H. jf. Feilb. I| kunne bruge,

kunne faa noget ud af; finde behag i. til

daglig kunde han og Stephan godt bruge
hinanden.ro^s.JI.5i^. især (dagl.) i udtr.
som det kan jeg bruge, det kan jeg lide.

Mantzau.D.Nr.25. 1 .2) (nu 1. br. i rigsspr.)

give sig af med som næring ell. haand-
tering. De, som noget Kiøbmandskab, eller
Haandverk,bruge ville.DI>.5—i 7—35. Kiøb-
stæder, som Avl bruge (o : driver landbrug).
smst.2—23—10. hånd bruger sømandskab.
Moth.B395. saa længe (de) blive ved at
bruge Borgerlig Næring, skal de af deres
Huus og Gaard svare den Borgerlige Natte-
\agt.Stampe.I.154. Feilb. 1.3) (nu kun bibl;

10 ,//".!. Brug 1.8^ have kønslig omgang med.
den (kvinde), som er gift, skal regnes som
et Dødstaarn for dem, der bruge hende.
Sir.26.24. jeg maa først have nogen Vished
om min Kones Utroskab . . saa maa hun
siden bruge saa mange unge Karle, som
hende lyster.Holb.Bars.V.2.

Il
hun lader sig

bruge, hun er skøge (jf. u. 2.i). Moth.B394.
D&H. jf.: Madame la Flesche kand lade
sig bruge af ald Verden (o : hun kan være

20 elskerinde hos folk af alle nationer).Holb.Jean.
III.2.

2) drage nytte af noget til et ell. a/ndet

formaal; betjene sig af; anvende; be-
nytte (2). 2.1) (ofte m. til ell. som for at

betegne formaalet) drage nytte af noget som
middel ell. emne i al olm. jeg brugte
Sæk til mit Klædebon.Ps.69.i5. au, eu, ou .

.

bruges derfor ej heller gjerne i de nye
Danske skr\iter.Høysg.AG.4. *Til grovt at

30 farve bruges grove FeViS\er.Oehl.C.197. Nu
bruges ^^rken til OT^ldigssteå.Molb.Dagb.
138. vi bruger Stoffet til Fabrikation af . .

.

Ludv. han brugte saksen til at skære bo-
gen op med

i
bogen bruges meget som

lærebog
\
giv mig kniven, jeg skal bruge

den
i
x^m.h.t. lægemidler olgn. hr\xg (1819:

nydj lidet viin for din m.a.Ye.lTim.5.23(Chr.
VI). Kongen skal hafve begyndt at bruge
Brønden (o: gennemgaa en brøndkur). Gram.

40 Breve.243. Den Syge vil intet bruge mod
Feberen. F/SO. Hostr.KG.1.4. En af de
unge Æstetikere, som i Fiskerlejet brugte
Bade for sine lUerver.Drachm.VI.395. Ij m.
person-obj. : (til at finde en vej gennem Nor-
den til Kina og Indien) have været brugte
de forfarenste Søemænå.Holb. Hh. 11.146.

hun sørger for, om den Doctor, som han
bruger, og (o: ogsaa) er en duelig og for-

sigtig Mznå.Ew.lV.241. *Til hvert et

50 Ærende, som Farer bragte,
i
Hun brugte

raig.PalM.IL104. partiet bruger ham
meget tU ordfører > den mand, man sendte
os, kunde vi ikke bruge I ||lade sig bruge.
1. (især foragt.) lade sig anvende, han lader
sig bruge til alt

[
2. f gøre tjeneste, (enhver)

som er til sinds at lade sig bruge paa
Prædikestoelen.DL. ^

—

2— 1. Blant alle

de Helte, som lode sig bruge i denne
Kriig, finder jeg kun een I)SLnsk.Holb.Ep.

60 III.45. 3. \ lade sig betjene. Folk . . som
icke har villet ladet sig barbere af mit
Huus . . ja de har heller ladet sig bruge
af Mester Chxistoner. Holb. GW. 1. 2. }\ m.
abstr. obj. (jf. bet. 5). Vi maa bruge Prac-
ticker, Henrich, medens den Gamle er

paa Landet. Holb. KB. 1. 1. *Satan sig til
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Striid bereder
|
Og vil bruge al sin Magt.

Brors.206. de maatte bruge list for at faa
bugt med ham

j
han bruger al sin fritid tU

sport
i
m.h.t. ord og udtryk(smaade): Nej

min Troe bruger jeg ingen Complimenter
med Søster Gieske.E:olb.Kandst.IV.9. Til-

lægsord, der bruges som NavneordXevi«.
Qr.1.48. I have gjort Eder store imod mig
med Eders Mund, og brugt mange over-
flødige Ord (Chr.VI: forøget eders ord^
imod Tiiig.Ez.35.18. dette Ord bruges ikke
ineTe.S&B. jeg husker ikke, hvad det var
for et udtryk, han brugte • 2.2) (især m.
obj. i hest. f. ell. m. ejendoms-pron.) lade
noget faa sin naturlige ell. sædvanlige
anvendelse; gøre brug af. hånd skal
bruge sine pile mod dem, som saa grumme-
ligen ioviø\ge.Ps.6.14(Chr.VI). *(du) bruger
Sværd og Øxe

|
Saa godt, som nys du

brugte din FoTSta.nd.Oehl.HJ.ll. Fra Dren-
geaarene var (de) af Faderen oplært til at

bruge Maatten, og mange Gange selv som
Voksne sendt ud igen for at skruppe Støv-
lerne renQ.0Rung.P.218. vi kommer til at

bruge saksen (o : klippe det over)
\
hun kan

rigtignok bruge sine fiagre (o : spille klaver,

sy osv. med færdighed)
j jf. : Jeg veed ikke,

hvordan du har brugt dine Fingre imorges,
BodUI Min Frisure sidder jo heelt forkeert.
CKMolb.Amb.86. \\ især i mer ell. mindre
faste forb. som: sex raske Rorkarle brugte
A årerne (o: roede).HCAnd.1.292. bruge
albuerne, se u. I. Albue 1. bruge be-
nene, sine ben: det er kun Kiøbsted-
Folk , . og Fruentimmer der frygte at

bruge deres Beejie.Holb.Qvægs.402. see
hvor deiligt (ællingen) bruger Benene.
SCAnd.V.300. især: skynde sig; løbe. Moth.
B394. *(haren) er vist en farlk^ én, | saa-

dan han kan bruge Ben.Aakj.BS.67.jf. (sj.)

:

*Naar man sig ei kan værge,
| Saa bruger

man sin Fod (o: løber sin vej).Oehl.NG.60.

(overf.:) en jævn Flade, hvor mit Blik
kunde bruge Benene frit (o: løbe frit om-
kring).Skovrøy.LM.128. bruge mund ell.

(nu 1. br.) munden, tale meget; især: være
grov; skænde, (jeg vilde ønske), at min
Kone enten ingen Arme havde, eller jeg
ingen Rygg, thi Munden maa hun bruge
saa meget som hun gider.Holb.Jep.I.S.
*Nogle vilde slaae igjen,

|
Andre brugte

M\inden.Heib.Poet.V.149. da han ikke kunde
klare sig . . gav han sig til at bruge Mund.
AndNx.DB.74. hun skabede sig, tudede,
brugte styg M.und.Bregend.DN.85. bruge
næverne, sine næver, især om at slaas.

VSO. Du irriterede mig, jeg blev hidsig,

og brugte mine '^æveT.Heib.Poet.1.200.
bruge sine øjne, sine ører, se sig godt
om, hare godt efter, hans lommebøger vidner
om, hvorledes han rundt om i Danmark
brugte øjne og øren for at iagttage folkets
sæder og tungemål. Ar&iv.XZAlF. i 76.

2.3) (nu 1. br. i rigsspr.) reft.: anvende alle
sine kræfter ell. evner; være i travl
virksomhed; ikke spare sig; ogs.: skynde

sig. imidlertid de betragtede og beraad-
sloge, brugde Rantzau sig, og vandt det
store Sla.g.Mall.SgH.367. Her er ingen Tid
til Forklaringer . . Brug Dem harcFGuldb.
AM.55. 'Hug, stik og slaa! brug Dig paa
Land og Vand ! Blich.D.11.35. *Først brugte
de sig med Pile . . |

I Hildurs hGg.smst.126.
see den lille Strube, hvor den bruger sig.

HCAnd.V.286. Holst.IV.7. TroelsL^I.142.
10 Feilh.

II føre et udsvævende levned. Gadeordb.^
2.4) part. brugt som adj.: som har været i

brug ; især :som er (mer ell. mindre) forringet
ved brug; ogs.:gammel. Moth.B396. Brugte
Møbler købes.BerZ Tid. Vil920. M.21. sp. 6.

mange boghandlere handler kun med
brugte bøger et brugt klaver er billigt

til salg
i jf.: tre par Silke-Skoe, hvoraf

de to Par havde neppe været brugt, og
passer mig gandske vel.Pamela.I.20.

20 3) skaffe af vejen ved brug; forbruge;
m. h. t. penge: give ud. *(man kunde se af
bogen) Hvor mange Potter 011 min Helt
om Dagen drack,

|
Hvad bruget blev i

Snus, hvad udi Eøg-tohsick.Holb.Paars.34.
han bruger mange penge

|
det pund suk-

ker, vi fik forleden, er allerede brugt
i

jf. bet. 4: „Har du noget Caffee i Huset?"— „Hvad Snack! naar brugte jeg Caffee
sidst?" ^- „Du kommer at bruge det her-

30 efter da.''sa.Kandst.III.3. jf. bet. 6: Til at
besee alle (stadens) Skjønheder kan man
bruge baade Maaneder og Aax.Hjort.Valg.
i 8,

Il
bruge op, forbruge fuldstændig. VSO.

pengene er allerede brugt op
4) om anvendelse til stadighed, i længere

tid, som vane. 4.1) tn. konkr. obj.: have for
skik at forbruge noget; bære (en vis klæde-
dragt), benytte (visse redskaber) osv. vidt
udfaldende Manchetter, som man dengang

40 hTngte.KLars.AH.108. han blev nødt tu
at bruge briUer

j
bruger De fløde (o:

plejer De at komme fløde i kaffe ell. te)? [

han bruger pomade i haaret bruge to-

bak, (nu 1. or.) spec: snuse. VSO. MO.
bruge paryk

j
VSO. jf. f: bruge sit eget

Haar.sms^. 4.2) uegl., m. abstr. obj. *Bliv
ved den Skik, du indførte og brugte.iSiaZm

Hus.897.2. den Mode bruges ikke her i

ha.ndet.VSO. \\ nu især m. uhest. pron., inf.

50 ell. a.t-sætn. som obj.: have for skik at gøre;

pleje. Sligt bruger man ikke hos os.VSO.
*det bruges ej nu for Tiden, |

At Kvind-
folk gaa med Lomme paa Siden.PMøll.I.
104. Han havde brugt hvert Aar at ind-

byde os Børn . . i S\]len.Sostr.Er.24. Recke.

GND.124. Har De i Sinde at komme i

Kirke idagj, eller bruger De maaskee ikke
at gaae i Kirke om Søndagen ?S'c/iarZm5'.

N.306. Husk ogsaa, at du tager et Forklæde
60 paa i Morgen, det bruger vi heT.BHolst.

Bitten.(1910).41.

5) (nu 1. br.) udvise (en vis opførsel);

benytte sig af (en vis fremgangsmaade).
jeg vil bruge (1871 : tage) hevn med vrede
og med grumhed paa hedningerne.Mw/j.
5.14(Chr.VI). I maa bruge lidt meer Re-
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spect, lille Madam, for Bormesterinden.
ÉoU).Kandst.IV.9. saaadvares Supplicanter-
ne en anden Gang at bruge bedre Overlæg.
Stampe.1.23. (byfogedens ved undersøgelsen

af et drab) brugte Forhold og Omgang.s»ws^.
75. bruge beskeden Opførsel. 7S0. 1. 555.
Jeg brugte den Forsigtighed at aftale med
min Familie, at den under min korte Fra-
værelse ikke maatte vente 'Brev.Gylb.V.SQ.
4 Skøger, som i lang Tid havde brugt
Løsagtighed baade i By og Omegn. S"
Matthiess. DK. 93. (overf. :) Kierligheden
bruger ikke Fremfusenhed (1907 afvig.).

lCor.13.4.

6) {efter ty. branchen; nu 1. br.) have
brug for; behøve; have nødig, (især i

forb. m. nægtelse). *Til Lykke, kiere Dan-
ske Folk,

I
Din Velstand bruger ingen

'To\k.Brors.313. „hun skal aldrig faae saa
meget af mine Midler!" — „Deres Midler
bruger hun ikke."jEt<>.J7.575. to Ark, som
jeg ikke behøvede, og min sidste Rigsort,
som jeg brugte ligesaa MdiQt.smst.Vl.45.

*Den liaen Villighed, som du Velgierning
kalder;

|
Den vises os omsonst . .

|
Vi

bruge ei eengang at sige Tak derfor.
Wes8.69. *Skaf min Moder, hvad hun bru-
ger: Klæder, Linned, Y\oT.Oehl.A.190. *tag
din Skat! jeg bruger den ei længer.Beib.
Poet.III.112. (juletræet) er prægtigt! vi

bruge ikke uden ået.ECAnd.V.314. *Jeg
bruger ei dit Liv, — en Kongeørn | Slaaer
ikke ned i Støvet efter A&ås\eT.Becke.BB.
115.

brngelig, adj. ['bru*(q)8li] brugelig.
Høysg.AG.17. adv. -i ell. (nu 1. br.) d. s. ell.

(t) -en (VSO.)' (ænyd. d. s.) 1) (især {D,jf.
dog Feilb.) d. s. s. brugbar. Holb.Stu.f.2.

Det var ikke muligt at faa en brugelig
Lejlighed for vaig.Tops.III.10. Den samme
Skuespiller kan naturligvis godt være
brugelig baade i det alvorlige og det ly-

siige.Hørup.1.92. (spegesild, som nedlægges
i salt) ere brugelige efter 4 å 6 Ugers
FoTløh.FrJcJ.Kogeb.78.

||
(sj.) han vilde nok

gierne have de Papirer, han skriver om.
Nu ere de brugelige (o: de skal bruges).

HCAnd.IV.197. 2) (jf. I. Brug 2.3; jur.) i

udtr. brugeligt pant, pantsat ejendom,
som panthaveren faar overdraget til nytte

og brug, indtil ha/n, er bleven dækket for sin

fordring. DL.5—7—6. ChrBrors.5DL.II.13.
Bestyrelsesudvalget for et Aktielaan i en
Landeiendom med Tilliggende erholdt den-
ne Eiendom overdragen til brugeligt Pant.
Skr.Nr.37Pyiol871. SaVIY.106. 3) (j/. bru-
ge 4j som er i alm. brug; almindelig;
gængs; sædvanlig. Sognepræsten prædi-
ker . . saa som paa et hvert Stæd hidind-
til brugeligt været haver.D2/.5—i—5. jeg
kand ikke gandske bifalde dem, som ville

have den heele Bibel satt udi nu bruge-
lig Stiil, som for Exempel: i steden for
Høvedsmand ville sætte Capitaine-lToZfe.
Ep.IV.249. Donatens ord: nåar jeg fåaer
været elsked: er ikke brugeligt Dansk.

Høysg.AG.82. disse rige Kilder til vore
brugelige (nu hellere : gældende^ Love (er

forfattede) under Absalons Opsigt. Jacofti,

Skr.53. (den engelske syge) som har sit bru-
feligste Navn af en stor iiati.on.Tode.ST.
1.93. Alle havde sorte Klæder paa . .

her skulde sørges, og Sorg skulde godt-
gøres paa brugelig Msia.deJVJens.EE.35.
jf. : *(jeg har sat) De store Sølvpocaler ind

10 paa Bordet
|

I Stedet for de brugelige
(o: som vi ellers plejer at bruge) Viinglas,
Oehl.A.286. -hed, en. 1) [1] (nu 1. br.)

brugbarJied. VSO. 2) [2] f brug. Der var .

.

ofverflødige Klæder og Boehaf, icke ale-
neste til brugelighed, men og tU Ofver-
åaadigheå.Wing.Curt.461.

||
(jur.) Tager

nogen sit Pant til brugelighed./)i.5—7

—

9.

naar en Eiendom er taget i Besiddelse af
Panthaveren til BTngehgheå.Skr.^Vnl836.

^ Bruger^ en. flt. -e. 1) til bruge 1. VSO.
man saae (udvandrede) uden al . . Mod-
stand af Naboer, eller af Andre tilfældige
midlertidige Brugere, igien at træde i Be-
siddelse af deres Forfædres Eiendomme.
Molb.F.213. Man behandlede da Rotterne .

.

som andre Lejere og Brugere og sagde
ligeledes dem op paa Set. Thomasdag.
TroelsL.VII.17. Naar nogen Udrustnings-,
Beklædnings- eller Inventariegjenstand

30 gaar tabt eller beskadiges (og tabet) ikke
kan tilskrives Mangel paa tilbørlig For-
sigtighed og Omhu fra Brugerens . . Side.
Tjenesteregi. 227. 2) f (sj.) til bruge 3:

forbruger. Hvor Arbeidet skal frembrin-
ges paa samme Sted, som Brugeren be-
stiller det.JohsBoye.(MO.). 3) til bruge 1.2

og II. Brug: person, som driver erhvervs-

mæssig virksomhed, især landbrugsvirksom-
hed; kun i ssgr. som Avls-, Gaard-, Jord-

40 bruger mfl.

JBrngs, en. [bru'(q)s] flt. (1. br.) -er.

{forkortelse af Brugsforening; dagl^ d. s. s.

Brugsforening 2. Du skal jo ind i Brugsen
og hente de NavQV.Pont.LP.VII.43. Aakj.
VB.197. *Hver Købmand i By og hver
Brugs i det fjerneste Sogn.Bergstedt.HE.
133.
Brngs-, i ssgr., især af I. Brug 2. -an-

Tisning, en. især om trykt vejledning i

50 brugen af noget. S&B. patenteret vin-
duesaabner, brugsanvisning medfølger

j

-besiddelse, en. [1.2.3] (jur.) Der son-
dredes (i ældre dansk ret) mellem en
Brugsbesiddelse og enEjendomsbesiddelse
af de faste Ejendomme.Tor^.S?. -dyr,
et. (landbr.) arbejdsdyr (mods. Avlsdyr^.
LandbO.1.385. -egenskab, en. egen-

skab ved en ting, aer gør den egnet til den
brug, der skal gøres deraf (jf. Arbejdsegen-

60 skabj. Hannover.Tekn.^47. -fartej, et.

^ fartøj til grovere brug (mods. Passager-
fartøj^. Scheller.MarO. -fejl, en. (landbr.)

fejl, der gør et husdyr mindre brugbart.

LandbO.IL530. -forening, en. [1.3] (jf.
Forbrugsforening^. 1) sammenslutning til

fælles'indkøb af forbrugsartikler. Den første
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Brugsforening oprettedes i8Q6.Krak.1917.
98. ReHel.A.48. (han) forklarede, hvorle-
des en Brugsforening var indirettet.)S/cjfoW6.

KII.94. 2) sted (butik), hvor en brugsfor-
ening har udsalg (jf. Brags). Aakj.VB.196.
'fro, et. (landbr.) almindeligt handelsfrø,
som bruges til udsæd paa markerne. LandbO.
1.390. -genstand, en. genstand til brug
i det daglige liv; nyttegenstand. Naturvi-
denskaberne . . have skabt Maskinerne,
som atter skabe vore Brugsgenstande.«/
Lange.I.381. Wagn.Tekn.3. -naver, en.

[1.2.3] (jur.) Hun indsætter (sin mand) til Be-
styrer og Brugshaver af hendes efterladte
FoTiime.Høyen.B.276. Torp.468. -hest,
en. arbejdshest. BerlTid.^hl910.M.2.sp.6.
-hævd, en. [1.2.3] (jur.) erhvervelse af ret

til at bruge en andens ejendom paa grund,

af, at man har haft raadighed derover i

et vist længere tidsrum (20 aar) (jf. Ejen-
domshævd;. MO. Torp.478. JakKnu.S.
96. -mand, en. [IL2.2] (nu næppe br.)

ejer af et (sav)brug. *et Bolværk for (el-

vens) Løb,
I
Som tvinger Bølgens Fart til

Brugsmands Værk at åvive.EColb.(Bahb.
LBJ.201). -ran, et. [1.2.3] (jur., nu 1. br.)

d.s. s. -tyveri. Nørreg.Privatr.IV.259. -ret,
en. [1.2.3] (især jur.) rettighed til at benytte,

hvad der ejes af en anden (mods. Ejendoms-
ret/ Nørreg.Naturr.182. i Mangel af den
fulde Ejendomsret nøjes vi med en betin-
get Brugsret. Goldschm.III.Sl 7. TroelsL.IX.
50. Torp.473. -rettighed, en. (især jur.,

mest som flt. til -vet). MO. (aftægtsfolk for-
behylder sig) en lille Bolig med visse Brugs-
rettigheder. 7orfffy.Ji.5(5. Torp.458. Kage?
229. -tid, en. Udglødning af Kjæder efter
en vis Bmgstiå.Wagn.Tekn.312.

\\
(landbr.,

nu næppe br.) tid, hvori en mark bruges ell.

dyrkes (mods. Hviletid/ MO. -tyveri,
et. [1.2.3] (jur.) handlingen at sætte sig i be-

siddelse af, hvad der tilhører en anden, blot

for at benytte sig deraf til et bestemt brug.
Nørreg.Privatr.IV.222. Kierk.X.203. Goos.
11.366. G3 -værdi, en. værdi, som noget har
efter sin nytte og brug (jf. Bytteværdi/
MO. tilvejebringer jeg Bytteværdier o:

Brugsværdier for Andre, da er det . .

Samfundsarbejde.J5randes. VII.516. Høffd.
E.357. Hage.HlS. -ægteskab, et. [1.2.3]

(fagl.) ægteskab (hos primitive folkeslag),

hvor manden kun har brugsret over husfruen.
VoHHj.11.6.
Bmk, et. se V. Brok.
brnkket, perf. part. af brække.
Brnlleb, et. se Bryllup.
I. Brum, en, et. [brom'] (ogs. skrevet

Brom. VSO. MO.). {oldn. brum, knopper
paa et træ, eng. broom, gyvel, ty. bram, jf.
Brombær; dial.) koll.: blade, blomster,
knopper, avner olgn. paa forsk, planter,
især humle, lyng, mahirt, pors ofl. Moth.B
397. De Fattige brugte . . Brum af Lyn-
?et og Bark af Træ til Hielp i Brødet.
'hLillelund. DanmarksKirkehist. (1773). 177.
MDL. Blomsterne (af lyng) kaldes i Klit-

egnene Brom eller Brum, og skal . . ædes
med Begjerlighed af hvinet.Andres.ÉMf.
179. EHolm.DH.1660-1720. 11.276. Klø-
verhøet . . maatte ikke trækkes ud med
Høkrog; for da blev Brummen, d. e. de
tørre Blade og Kløverhovederne, revet
af, saa kun Stilkene . . blev tilbage.S[/æH
Bond.40. Feilb.

II. Brnm, et ell. f en (VSO.). [brom']
10 flt. d. s. ell. t -me (FrE:om.PM.116). {ænyd.

d. s., mnt. brum ; egl. vbs. til II. brumme ; 1. or.)

brummende lyd; brummen. VSO. *det
sagte Brum

| Bestandig lyder fra den
nære Yove.Oehl.BL.51. *(havfruen rev)
Huller i Nettet med gyselige Brum.sa.
HK.4. *enkelte Lyd af Massens Brum

|

Drage forbi vort 0re.Heib.Poet.VIII.2O6.
*Bierne med Brum blandt Kløveren fløi.

Hrz.D.I.168. (tyre, der) under mørke Bram
20 kastede . . Blikke ud imod de 200 Køer.

Pont.S.122.
Brnnt-, i ssgr. ['brom-] af II. Brum.

t -bart, en. (fra ty. brummbart) gnaven,
bidsk person. TBruun.Pr.53. -bas, en.

(jf. ænyd. brummenbas, basstreng, bastone,

nt. brumbas; se ogs. u. -basse; dagl., l.br.)

1) dyb, brummende klang af en mands-
stemme ell. et instrument. D&H. 2) bas-
fiol. smst. -basse, en. (sj. Brumbas.

30 Aarestr.66.). (jf. I. Basse) 1) (dagl.) dyr, der
frembringer brummende lyd.; spec. (jy.): skarn-
basse. Feilb. 2) ting, der frembringer brummen-
de lyd. 2.1) (1. br.) snurretop; rumlepotte (jf.
-kyselj. saa knurrede (harpens streng)

som en Brxunloasse.Grundtv.PS.IV.591 (jf.
Brumlebasse/ Levin. D&H. 2.2) (spøg.)

kanon (jf II. Basse/ DagbU^hl865.2.sp.4.
*han vidste, som ved Fredericia før, | at
bruge de Brumbasser ret.Rørd.GK.30. 3)

40 (jf. II. brumme 2) knarvorn person; gnav-
potte. Derfor fik vor gamle Brumbasse
en Næse, som han endnu hver Dag buld-
rer over.Ing.LB.I.91. Min gamle Brum-
basse af Oiiiel var . . rart.Goldschm.II.39.
Nille havde . . ikke altid været saadan en
Brumbasse.ÆJwma Kraft. Sommer og Vinter.

(1893).33. (overf.:) *Kom, vi vil dig, Brum-
bas (o : vintervejret), hylde, | Trods £n Knur-
ren, trods dit Brag.4aresfr.66. -fleifte,

50 en. (1. br.) legetøjsftøjte af papir, der frem-
bringer brummende lyd. Legeb.II.97. -ky-
set, en. (fra nt. brummkiisel, j/. iy.brumm-
kreisel; nu kun dial.) d. s. s. -basse 2.1.

VSO. Feilb.IV.67(Als).

brnmle, v. ['bromia] -ede. (glda. d.s.;

fra mnt. (ty.) brummeln, afl. af brummen,
se II. brumme; nu 1. br. i rigsspr.) 1) d.s. s.

II. brumme 1. t.i) d. s. s. IL brumme l.i.

JSneed.V.133. en tosset Humlebi , . brum-
60 lede om og stødte imod og summede løs.

Bist.LM.171. Kidde.AE.1.283. jf.: Loko-
motivet var forelsket i en Flyvemaskine,
der blev ved at brumle lige over det.A
Gnudtzm.Mads Brilles Herregaard.(1910).35.

1.2) d. s. s. II. brumme 1.2. Vi brumle
(1871 : brummej allesammen som biørnene.
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og kurre ideligen som dueTneÆs.59.11
(Ghr.YI). vilde og for os ubekiendte Dyr,
som brumlede, giøede, tudede og brølede.
Robinson.I.SS. *de stærke Tyre brumle.
Grundtv.Snorre.1.79. AndNx.PE.1.165.

||

om mennesker (jf. mumlej. man (maa) vel
tage sig i agt, at man ikke kommer til

at logere . . næst ved en Student, thi da
har man aldrig Roe for hans idelige brum-
len; saasom de fleeste Lærde ikke kand
studere, med mindre de skal gaae og
brøle ud alt hvad de læser. Overs, afHolb
Levned.155. da de karambolerede i Døren,
brumlede han godmodigt: „Evoe, Evan".
Blich.III.311. hun brumlede noget Slud-
der om — at sværme — om at længes.
ScJiand.IF.265. 1.3) d.s.s. II. brumme 1.3.

•I Dag har Hav og Vind og Himlen mod os
brumret.J5roZ6.Paars.45. sa.Mel.V.l. Bølger-
nes Brumlen.Blich.III.221. Spillemanden
(tilkendegav) med en lang brumlende Bas-
tone (at dansen) hermed var til Ende.Bre-
gend.HB.117. H (vist ved tilknyt^iing til rumle;
nu næppe br!) buldre; larme, (naar glet-

scheren sprækker) hører man langt borte en
skrækkelig Bnimlen.vAph.NathuV.57. *Af
Sneevand fuld med Brag og Suus | Lad Elv
i Dalen hrumle.CFrim.AS.131. *Tordener
brumle i Bjergets hule Skiød.Blich.D.1.34.

(overf. :) *Hiin (poet) med en høytorneret
Fart

I
Og stolte Titler brumler,

|
Er intet

uden Lyd, og snart
|
Som tomme Vogne

rumler.i2ee«6.JI.5.
||

(sj.) Det brumler i

hans Mave. F/SO. 2) d. s. s. II. brumme 2.

Moth.B398. Hvem . . har tænkt paa jeres
Penge, som I staar og brumler om med
nogen Sladder og vild Snak.KomGrønneg.
IJ48. *Hvor kan den tiæret Admiral

|

Da bromie, bande, blive g&UStub.Sl. intet

kalder jeg: at brumle i Forsamlinger, at

gribe efter Skygger, at miskiende sig selv
af Hovmod./SttAm.J.^O^. *Lad Manden kun
brumle og klagelThaar.ES.26. *Thi me-
ner du, din Brumlen rører mig,

|
Du tager

svarlig ieil.Grundtv.PS.II.38. *Titus kan
skrive Poesie,

|
Hans Recensent kan brumle

;

I
Den ene er en Arbeidsbi,

| Den Anden er
en li\imle.PMøll.ES.I.24. Feilb. Brnm-
le-basse, en. I) [1] ^J/". Brumbas 1; jy.)

ferson med dyb, brummende stemme. Feilb.

(sj.) om instrument: (en harpe afgrantræ
og bjørnesener, som) for sin dumpe Lyd
blev kaldet Brumlebasse.PilføH.jr.200. jf.
VilhAnd.PM.II.68. 2) [3] (nu 1. br.) d. s. s.

Brumbasse 3. Gadeordb.HO. -bi, en. [l.i]

(jy.) humlebi. Aakj.PA.54. JVJens.M.1.26.
Feilb.IV.67. -ko, en. [I.2] (dial.) ko, der li-

der af brumm^syge (jf. Brummeko, I. Brum-
mel 8, II. brummel 2, Brummer 2.i ). Den
ene var en Brumleko, den sparkede i

Jorden og brumlede som en gal Tyr.
AndNx.PE.I.61.

I. Bromme, en. ['broma] flL -r. (o/?.

af III, brumme; næsten kun i best. f.; dagl.,

nu især soldat.) fængsel; fangehul; kachot,
(den) der ikke har pudset sine Knapper

som Sølv . . ham skal jeg faae besørget
3 Dage i Brummen.Mwroscopet.^y*1856.7.
sp.2. Det ender dog med, at jeg (o: væg-
teren) sætter Dem i Brnmmen.Schand.TF.
11.369. Bergs.GF.1.292. *De har revet
ned den gode, gamle Brumme,

|
Hvori

Borgerne blev' forhen arresieert.Rantzau.
D.Nr.32. nede i Kælderen (findes) en
Række smaa, mørke, vel aflaasede Rum

10 — „Brummerne" — hvor Synderne sættes
ind.Pont.F.1.6. 93 (havde) været fuld og
skulde i Brummen.Bist.S.283. DSt.1918.58,

n. bmmme, v. [ibroma] -ede. (ænyd.
d.s.; fra mnt. (ty.) brummen, besl. m. lat.

fremere, gr. brémein, bruse; jf. brumle og
bramme, I. Bremse, Brim) 1) frembringe
en dyb, snurrende lyd. I.1) om insekter (isæ^'

bier): frembringe en dyb summen. VSO.
*Fluesværmen brummer

|
Højt i den rene

20 Foraarsluft.PiVfø«.7.i08. Hrz.D.II.23. »Bi-
erne brummer langs duftende StLHolstein.
D^.62. 1.2) m. h. t. stemmelyd || om dyr:
frembringe en dyb, dæmpet brølen;
ogs.: knurre. *I Luften sjunge Fuglene
din (o: guds) Pris,

|
I Skoven Løven om

din Vælde hrummer.Ing.RSE.VU.165. Ul-
venes hæslige Tuden og Bjørnenes fjerne
Bra.mmen.H:auch.VII.485. Es.59.11(se u.
brumle I.2J. || om mennesker; dels om dæm-

30 pet og utydelig tale (m. dyb stemme):
Spurgte hun, svarede han blot med en
aandsfraværende Brximmen.EEricJis.S.140.
dels om forvirret lyd af mange stemmer:
Daglig Summen og Brummen af de læ-
sende Børn (0: i en skole).Heib.Poet.VI.ll.
ogs.: synge ell. nynne m. dyb stemme, især
uden at træffe de rigtige toner. Karen (sang
med) og Jørgen brummede saa smaat efter
sin Kone.Ing.LB.IV.137. VilhAnd.AD.169.

40 (m.obj.:) jeg synger som en Bjørn! dog
har I Lyst at høre det, skal jeg gjerne
brumme Jer et Stykke.Ing.KE.I1.40. spec:

J^ synge en melodi uden ord og m. lukket

mund (jf. Brummekor^. 1.3) om ting. det
evig oprørte Vesterhav lod høre sin hule
Brummen.Blich. (1846). IV. 52. »Vindene
huult i Seilet hrnmme.CKMolb.SD.37. Or-
gelet faldt ind, snart dumpt brummende,
snart med dundrende Basunstød.Sc/iawd.

50 IF.35.
II

(nu 1. br.) om en (kirke)kloklce.

»Aftenklokken brummer hid over Søen.
Biber.II.81. »Klokken nu brummer . .

| Nu
er det Tid, man sig føier til Seng.OehLL.II.
62. jf. Brandes.VlI.638.

\\ (nu næppe br.;

J/". brumle I.3 slutn.) buldre. SkVid.X.174.

2) ytre misfornøjelse ell. vrede (i en
brummende tone); give ondt af sig; knur-
re. »Hvad der er skeet, det veed kun vi,

|

Derom skal Ingen brumme (o : tale skumlen-
60 de).Oehl.HE.146. »den gamle Portner brum-
med

I
Som en lisbjørn paa sin Blok.Aarestr.

42. Jo mere hun brummede og formanede,
jo højere fløjtede \eg.Schand^.478.

|| (nu
1. br.) i forb. m. paa: skænde paa; skoeide ud
over. Postmesteren brummede . .paa Avis-
skr\\erne.Ing.LB.I.ll 6. sa. VS.III.122.
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III. bramme, v. ['broma] -ede. (fra ty.

brummen ; vistnok sa. ord som IL brumme,
:if.

I. Brumme; dagl, nu især soldat.) sidde
i kachotten; ofte i forb. m. af: afsone
(en bøde). Man lader . . en Redaktør
brumme for det. Socialdem."/iol885.3.sj).l.

hvis Dommen bliver ved at gaa mig imod,
saa vil jeg brumme Bøden af (o: sidde

den af) i Kachotten.Pol.yiol918.4. Dania.
111.72. Feilb.

Brnmme-ko, en. [II.I.2] (især landhr.

ell. dial.). d. s. s. Brumleko. Pont.FL.284.
-kor, et. [11.1.2] J" kor, der med brummen
akkompagnerer en solostemme olgn. (jf.Bium-
stemmej. D&H.

I. Brmnmel, en. ['brom'al] uden ftt.

(ænyd. d.s.; af hmmle; nu kun dial.) 1)

m.h.t. lyd. 1.1) (jf. brumle I.1 og 2) brum-
mende lyd. VSO. (tyrens) hule, dybe Bruml
kalder Folk til.Skjoldb.G.69. I.2) (if brumle
1.3^ t rummel; bulder. VSO. 2) om per-
soner. 2.1) (jf. brumle I.2; jy.) person m.
dyb røst. FeUb.IV.67. 2.2) (jf brumle 2)

f knarvorn, vanskelig person. Hånd er en
brummel, en brummel i hy.Moth.B398.
3) d. s. s. Brumleko. Feilb. II. brnmmel,
adj. ['brom'al] (a/" brumle (I.2); jy.) 1) som
har en dyb røst. Feilb. jf.: den (bi) der,

det maatte skam være en Humle, saa
brummel den var i Stemjnen.Aak).VB.51.
2) om ko: som lider af brummesyge. Feilb.

Bmmmel-potte, en. (af brumle; jf.
I. Brummel, II. brummel; dial.) 1) rumle-
potte. Feilb.(u. Brummepotte^. 2) d. s. s.

Brumbasse 3. VSO. Feilb.

Brummer, en. flt. -e. 1) f til II.

brumme l.i: humlebi. Moth.É398. 2) til

II. brumme 1.2. 2.1) (landbr. ell. dial.)

d. s. s. Brumleko. LandmB.II.414. Sjætl

Bond.82. Feilb. 2.2) brummende person;
især (skol.): elev, derp.gr. af manglende sang-
stemme olgn. ikke deltager i sangundervis-

ningen. 3) til II. brumme 1.3: (fagl.) elek-

trisk apparat, der frembringer en brummende
lyd (især anvendt som ringe- ell. vækkeappa-
ratj. TelegrTelef.124.

Briimme(r)-8yge, en. (jf. Brummer
2.1; vet.) sygelig forhøjet kønsdrift og ufrugt-
barhed MS køer. LandmB. II. 362.414.

Brnmmie-tid, en. (jf. IL brumme 2.i,

Brummesyge samt f Brums, hjortens brøl

i parringstiden (Moth.B364), ty. brunft,

(hjortens) brunsttid, afl. af brumme; jf.
Brunst; dial.) raavildtets brunsttid. Idræts
B.II.3O0. -tnr, en. [I ell. III] (dagl.; nu
især soldat.) ophold i arresten; fængselsstraf.

FolketsNisse.^*/8l872.6. (han faar) en kras
Bøde, hvis han er Velhaver, og ellers en
Brummetur.PoZ. Vi 1905. Dania. III. 72.

Brnm-stemme, en. [II] cT «»** (stem-

merne i et) brummekor. MusikL.I.102.
1. Brun, en. [bru-'w] flt. (kun i bet. 2)

-e. (af II. brun) 1) propr. I.1) (fra dyre-

fabler, jf. Rævebog. 1. 75) i forb. mester
Brun som (spøg. ell. kælende) navn paa
bjørnen. Til sidst bliver Mester Brun dog

ked af Vegetarianismen. jBøvP.J.^59. 1.2)

(jf. familienavnet Brun; dagl., spøg.) i forb.

madam Brun, betegnelse for en kaffe-
kedel ell. -kande (af kobber ell. brunt sten-

tøj). At have været i Nyboder uden at

fjøre „Madam Bruns" Bekjendtskab, er
et Samme, som at have været i Dyre-

haven og ikke seet Mester Jackel.i2osew-

hoff. For megen Lykke. (1850). 10. Kobber-
10 Kaffekjedlen, „Mad. Brun" . . var et Hus-

geraad, som i tidligere Tid fandtes over-
a\t.Davids.KK.254. Feilb.BL.290. 2) (for-
kortelse af brun seddel, jf. I. Blaa; dagl.)

idel af
'

pengeseddel af brun farve, tidligere om ti-

daler- ell. halvhundrededalerseddel, nu: ti-

kroneseddel, naar jeg foreløbigt faaer en
„Bruun", saa skal Du være fri for mig i

de første I>age.FolketsNisse.^°/i2l862.15. Jeg
sagde ikke nej til en brun i Dit Sted.^

20 Gnudtzm.BT.28. II. brun, adj. [bru'w]
(æda. d. s. (Harp. Kr. 145), jf. run. Bruni,
propr., oldn. brunn, eng. brown, ty. braun)
1) (foræld.) blank; skinnende; kun i forb.
m. Brand, sværdklinge, se II. Brand 2. 2)
som er af den (mørke) farve, der opstaar
ved blanding af sort, gult og rødt. 2.1)

Hånd kommer til at bære (o: gaa med)
min brune Kiole . . indtil vi kand faa Li-
beri tærdig.Holb.Kandst.III.4. Brune Sau-

30 ser med Mandler og Rosiner.Huusm.(1793).
98. Man har . , to Hovedslags, nemlig
brunt og hvidt Øl\.Hallager.73. *Min Føde-
stavn er Lyngens brune Lanå.Blich.D.I.
16. *Brune Lokker flagre under spraglede
Krands . .

|
Brune Øjne tindre under nik-

kende 'iiat.sa.Snkl.123. *To brune Øine jeg
nylig saae.HCAnd.X.477. *Du brune Hjort
ved Træets Eod.CKMolb.SD.338.

\\ (jf L
Brun; sj.) i best. f. som subst.: brun farve;

40 brunt. Brakjordens Brune.Jørg.FS.l.
\\
(især

landbr. ell. dial.) om hest: rødbrun med
sort manke og hale; især (substantivisk) i flt.:

med den ene Haand holdt (kusken) et Par
stolte Brune i Ave.Scharling.N.18. den gam-
le Caleschevogn med de smaae Brune.
Gjel.GD.14. jf. LBiune. || om mørkere hud-

farve, (især) som skyldes solen ell. vind og
vejr. *Brune Piger danse, | spøge, flette

Kranse,
|
overalt er Fryd.Frank.(SangB.

50 38). han er blevet helt brun i sommerfe-
rien

i II
brun og blaa, m. soHeblaa plet-

ter (afslag). Moth.B399. Han tog saa stærk,

at min Arm er endnu bruun og blaa der-

etteT.Pamela.I.126. jeg er ganske bruun og
blaa over min hele Kiopl IICAnd.V.28.

2.2) i forsk, faste forb. m. subst. || brun
bly-malm, -erts, (mineral.) mineral af
apatitgruppen ; pyromorfit. Brunnich.M.219.

(SaZ.JIJ.730. II
brune bønner, bønner med

60 brun skal; ogs. (kog.) om en grøntret lavet

heraf. Const.Kogeb.173. || brun havre, ^
Avena sativa fusca. IføWJJ.JJJ.45. || brune
kager (ell. julekager^, (kog.) smaakager,

lavede af sirup. Const.Kogeb.259. || brunt
krudt, (fdgl.) røggivende krudt af noget

anden sammensætning end sortkrudt. Sal.X.
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1115.
II
brunt sukker, kandis; ogs. (dagl.):

puddersukker, St. Croixsukker. mand kand jo

ikke bruge brunt Sukker til Caffee, naar
der er slige iremm.eåe.Holb.Bars.1.7. e.alm.

H brun suppe, brun sæbe, se Suppe,
Sæbe. II

(zool.) i forsk, navne, bl. a.: den
brune bjørn, landbjørnen, Ursus ardos. Bøv
P.I.256. den brune rotte. Mus decuma-
nus. smstl.694. den brune snog, Fseude-
chys australis. smst.Il.600. den brune kær-
høg, Circus æruginosus. smst.1.636. brun-,
i ssgr. ['bru(')n-] jf. brun -sort. Søysg.
AG.26. af II. brun 2; af disse kan der
dannes et stort antal, fx. brun-haaret, -bu-
det, -plettet ofl. (kun de vigtigste er be-

handlet ndf). -agtig, adj. (nu næppe br.)

brunlig. (Kalk.V.145). (han) havde sort

Haar, et brunagtigt Ansigt, en breed Næse.
Holb.DH.II.665. HaveD.(1762).6. MO.
-alge, en. 3( alge af gruppen Phæophy-
ceæ. Bostr. Flora. 11.294. KoldRo.Sporepl.
102. -blisset, adj. (især dial.) om heste

og kvæg: brun med en hvid blis i panden.
Moth.B399. MO. Schand.F.223. Feilb.

-brændt, part. adj. spec. (l.br.): solbrændt.

det glansfulde Haar, hvis Dunkelhed, i Ly-
set, tog en Tone af brunbrændt Blondhed.
JPJac.II.69.
Brand-karse, en. se Brøndkarse.
Bran-drossel, en. \ (1. br.) rødvin-

get drossel. Turdus fuscatus Pall. Sal.V.502.

I.Brane, en. ['bru'na] {jf. sp. 1230*^ samt
I. Blakke; dagl., spøg. ell. kælende) brun
hest. saa trampede Brunen videre.MS/sov-
bo.Bjørnsfeld.(1901).41. II. brane, v.

["brii-na] Høysg.AGt.139.
-te (Oehl.XXX.172). vbs.

308). (afl. af II. brun)
pass.: blive brun. t.1)

-ede ell. (nu 1. br.)

-ing (Consf.Kogeb.
t) gøre brun; i

i al alm. Nødden
hTxines.Moth.B401. *Løvet brunes, krum-
mes, isLiåer.Ew.11.188. *Løvet faldt,

| Og
bruned Havens aabne Gange. JTei&.Poe^.

YIII.392. Holm brunede det hvide Bjerg
(o: af grød) med K.2Lné[.Bist.FT.71. \\ om
solens ell. vejrligets farvende indvirkning paa
huden, et hedere Klima bruner Huden.
Hallager.23. *dine Liliehænder, de vil bru-
nes

I
I ^o\Qn.Oehl.F.74. Ansigtet var bru-

net af Vind og YeiT.Hrz.ST.148. Pont.LP.
VIII.197. jf: (jeg havde) brunet mit An-
sigt med Yalnøddesa.tt.CBernh.XII.178.
refl. (jf. ndf.): Nøgne Unger paa to, tre

Aar løb og brunede sig i Solen.HCAnd.
IX.274.

Il
brune sig, (nu 1. br.) blive brun;

brunes. *knagende Bønnerne (o: kaffebøn-

neme) svedte; og bruned sig.Pram.(Biber.

11.37) . *Da bruunte sig | Mit gule Haar,
alvorlig blev min Siæl og TnøTk.Oehl.XXX.
172. 1.2) (kog.) gøre brun ved stegning ell.

bagning, brunede K.2LrtoVLQV.HCAnd.Vi.219.
FrkJ.Kogeb.236. *sleven rører den hvide
grød, og gåsen i gryden hrunQs.NMøll.E.
23. Hvidkaal snittes og brunes i en Gryde.
FrkJ.Kogeb.21. Brødene . . lægges i en

i"ævn varm Ovn for at tørres, brunes og
»live s^vødiQ.sm8t.323. || brune smør, srmlte

smør, til det antager en brun farve. Moth.
B401. FrkJ.Kogeb.180. 1.3) f d. s. s. bru-
nere 2. vAph.(1772).I.166. 2) (nu især kog.)
intr.: blive brun. vAph.(1764). Smørret
skummer og begynder at hriine.Const.Ko-
geb.158.

Branel, et. [bry'næl('\ bru-] (nu l.br.:

Prunel. VareL.^126. Prynel, se ndf). flt. (i

bet. 2) -ler. (fra fr. prunelle, egl. : (stof sort

10 som) slaaen, afl. af prane, blomme) 1) (faql.)
tætvævet, kipret uldstof, der især bruges til

sko ell. til skafter i damestøvler. YareL?126.
Sko af Klæde eller ^vvinéi.Skomagb.60.

||

i gen. m. bet: af brunel. Prynels Damesko.
CBernh.IX.115. jf.: Brunels-Skoe.Heifc.
Poet.II.360. Brunelsstøvle. VortHj.113.
58. 2) (dagl.) sko ell. støvle af brunel (i).

Hun havde taget Brunellerne af, og dul-
mede Knysterne i det kølige Græs.Awrf

io Nx.PE.III.29. Sganarel.V.38.
I. Branelle, en. se Prunelle.
II. Branelle, en. [bru'næla] (nu l.br.:

Prunelle. JTusch.42). flt. -r. (ænyd. d. s.

(JTusch.42); fra ty. brunelle, brauneUe;
af fr. brunelle, dim. af fr. brun, mlat. bru-
nus, som^ er laant fra germ., se II. brun)
1) ^ slægt af de læbeblomstrede , Brunella
L.; især om almindelig brunelle, B.vulgaris L.
Moth.Conv.B251. Lange.Flora.465. Bostr.

30 Flora.I.319. 2) \ jærnspurv, Accentor mo-
dularis L. KiærbøU.305. BøvP.1.356.
branere, v. [bry'ne'ra] -ede. vbs. -ing.

{ænyd. d. s. ; fra mnt. bruneren, jf. ty. brii-

niren, af fr. brunir, afl. af II. brun, se H.
Brunelle; fagl.) 1) (jf. II. brun 1) gøre
blank; polere. Nu forstaar man ved Bru-
nering (af synaale) egentlig kun den al-

ler fineste Polering, der meddeles de bed-
ste ^aa.le.OpfB.UI.208. jf.: Brunere . .

40 kaldes det at trekke noget over med bla-
de guld, på en kride grund, og siden po-
lere det hla.uktMoth.B401. 2) give jæm-
og staalgenstande et brunligt overtræk;
bronzere (jf. Brunætsning samt II. brune
1.3^. Jærnets og Staalets Brunering (Bron-
sering), som navnlig finder Anvendelse
paa Geværløb og KaJioneT.Wagn.Tekn.283.
Brunerede YaTeT.VareL.^126.

I. Brunet, en. [bry'næcf, bru-] flt. -ter.

K» {frafr. brunet; af II. brunet; l.br.) mands-
person m. brunlig haar- (ell. ansigts)farve.

.TBaden.FrO. Lundb. II. branet, adj.

[bry'næi, bru'næd] {fra fr. brunet, afl. af
brun, se II. brun; især d) som har brun-
lig haar- (ell. ansigts)farve (mods.hlonå). Er
han blond eller hTunet?Heib.Poet.XI.184

.

Hrz.III.66. Hendes overordenlige Hvid-
hed, saaledes som man undertiden finder

den hos stærk brunette Fruentimmer.
60 Gylb.III.42. ESkram.GC.6. de brunette,

som- betegnelse for en kunstretning, mods. de
blonde, se u. blond 2. Branette, en.

[bry'næda, bru'næda] {fra fr. brunette)
kvinde m. brunlig haar- (ell. ansigts)farve.

Moth.B401. En Blonde indtager een. En
anden forelsker sig i en Brunette.ÆtfecA.
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FontSéO. en af disse bydende, mægtige,
fortryllende Brunetter . . med store, mør-
kebrune, straalende Øine . . tykke kasta-
niebrune Lokker. Etv.VIIL86. VilhAnd.
HP.14.
bran-fodet, adj. især i forb. brun-

fodet rotte, (zool.) australsk rotteart, Mus
fuscipes. BøvP.II.512.
branket, part, se bringe.

VigMøll. EJ. 195. -rod, en. ^ slægten
Scrophularia L. knoldet brunrod, S. no-
dosaL. JTusch.221. vAph.NathJ.46o. Warm.
Frøpl.381. -rast, en. 2( navn paa forsk,
rustsvampe, især Puccinia dispersa Erikss.
LandbO.L390. Rostr.Flora.il. 39. -rad,
adj. som har en rød farve, der falder i det
brune (jf. rødbrun^. (Kalk. V. 145). *Et
bruunrødt Syleskaft. TFess.45. fire prægtige

bran-g:raa, adj. af en graa farve, der lo bruunrøde 'Reste.Hauch.V.277 . en Herre
falder i det brunlige. vÅph.(1759). JPJacI.
226. -gul, adj. af en gul farve, der falder
i det brunlige. Moth.B399. Schand.TF.L205.
SMJørg.Chem.348. -hed, en. 1) (1. br.)

den egenskab at være brun. Moth.B401. hun
var skinnende hvid og skygget af gylden
BxnnhGå.JVJens.FD.62. 2) (sj.) brunt sted.

Billedet har . . ufriske Partier, sovsede
Brunheder og tyske Klumper i Behand-

gaard (med) brunrøde MuTe.Pont.LP.VII.3.
-rødt, et. (fagl.) rødt (okker)farvestof.
Moth.B400. VareL.(1807).L159. VareL.H27.
-skalle, en. \ navn paa munkens hun
og unge han (som har en rustbrun hætte).

Sylvia atricapilla (L.). vAph.Nath. 1.466.
Kjærbøll.267. smst.268. f -smutte, en. \
navn paa en lille fugl m. brun underside,
maaske brunstrubet digesmutte, Pratincola

lingen af Forgrundens Klipper. KMads. 20 rubetra. Moth.Conv.B252. VSO. jf. Kalk.l
(PoUya910.9). -h«, et. (landbr.) tørvelig-

nende fodermasse dannet af grøn afgrøde
pakket fast sammen uden lufttilførsel. MøllH.
III.218. -irisk, en. "^ østasiatisk art af
grønirisk; brunsvenske, Ltgurinussinicus(L.).
Sal.XVL980. -lord, en. i forb. brunjord
fra Siena, (mal.) brunt farvestof af bolus-

jord; terra di Siena. SaUIII.606. -iæm-
sten, en. (mineral., geol.) jærnholdigt mi

287. V.145 samt DSt.1909.55.61. ~f -smut-
tet, adj. som har et anstrøg af brun farve.
(Kalk.V.145). Moth.B400. VSO. -snuppet,
adj. (nu næppe br.) om heste og kvæg : brun med
en hvid plet yderst paa snuden. Moth.B400.
VSO. -sort, adj. som er af en sort farve,
der falder i det brune. Moth.B400. Høysg.
AG.26. SMJ0rg.Chem.349. Frem.DN.403.
-spaan, en. (nu 1. br.) raspet blaatræ, der

neral; bønnemalm; limonit. XJss.AlmOeol.l2. 30 bruges som brunt farvemiddel. Phønixb.TC
Christ.Kemi.135. -kaal, en. (kog.) brunet
hvidkaal. vAph.(1764). OeconH.(1784).lJ231.
FrkJ.Kogeb.165. -karse, en. se Brønd-
karse, -kul, et. (især geol.) tertiær kul-

dannelse, der danner et overgangsled ml. tørv

og stenkul, (mest i flt). Stenkul inddeles i

de yngre Stenkul, Brunkullene, som til-

høre Tertiærperioden og ere fossile Naale-
skove, og de ældre Stenkxi\.Wagn.Tekn.320.

I.Nr.8.4. jeg kjøver for fiir Skilling Bruun-
spaan— og maler hele Hunden tyrkebruun.
Rantzau.D.Nr.13. Feilb.BL.109. VareL.'^

127. SjællBond.71. -spat, en. (mineral.)
jærnholdigt mineral (ankerit). Sal.X.99.
Brunst, en. [bron'stZ; i ssgr. ibronsd-]

{ænyd. d.s.; fra nt, ty. brunst, der beror

paa sammenfald af brunst, brand, hede (jf.
Brynde^ og et m. H. brumme besl. ord

JJss.DanmGeol.^159. Frem.DN.25. || ss^r.; 40 brunft, hjortens skrig i parringstiden,
jf.

Brunkuls-dannelse, -lag, -leje, -tidj' -tjære

mfl. -kvæg, et, (landbr.) brunt alpekvæg;
schwyzerkvæg. LandbO.IV.191. tp -laden,
adj. {jf. ænyd. brunlad) d. s. s. brunlig.
vAph.(1759). (vi) vare blevne lidt brun-
ladnere (o : efter en rejse til Ækvator). Bag-
ges.L.I.121. Bagger.D.55. (en smuk) Mand,
med en noget brunladen Ansigtsfarve.
Goldschm.II.149.

Moth.B364: Brums, brunst, 0^ Brummetid;
især fagl. ell. O) parringslyst hos dyr
(især hjorte); ogs. om selve tilstanden
ell. de forsk, ytringsformer deraf, han
kand paaføre sig de skammeligste Tilfæl-

der, om han løber som et Fæe i Brunsten.
Buge.FT.333. Nu er Kronhjorten i Brunst.
Bogan.II.18. Brunsten eller Parrings-
lysten (hos husdyrene) indfinder sig i Ål-

brunlls, adj. ['bru'nli] (æda. d.s. (Harp. 50 mindelighed i Foraarsmaanederne.Lowdw
Kr.l36); af 11. brun 2) som har en farve,
der falder i det brune. VSO. *Bøgens
Blad var bruunligt a.lt.Oehl.XV.54. *Jeg
fletter helst til dig min Krands

|
Brunlige

Høst i Aiteng\a.nås.Bødt.l63. (bygningerne)
skinnede hvidt i Sollyset paa den . . brun-
lige 3oTå.Goldschm.VT.15. *Træernes Løv-
dragt laa hen ad Jorden slængt,

( og Mar-
ken var brunlig, som havde været grøn.
PlougJ.334. Fellb.

brun-lodet, adj. (1. br.) VSO. MO.
en høj og brunlødet lieTTe.Bang.SG.53.
-nakke, en. V navn paa to arter af ande-
familien : pibeana, Anas penelope L., og taffel-

and, Fuligula ferina L. Moth.B400. vAph.
Nath.lJ.2'3. Kjærbøll.667.673. Bogan.II.84.

B.II.205. (1. br.) om parringen: VigMøll.

HJ.189.
II

(overf.) om mennesker: brynde.
Moth.B364. Jeg elsker (renæssancetidens)

Vildskab ogBrvinst.Schand.VV.328. brun-
ste, V. ['bronsda] -ede. (afl. af Brunst;
især jæg.) være i brunst; være brunstig.
Naar Elefanterne ere i Brunst, blive de
afsindige, men man siger at de Tamme
ikke gierne brunste. vAph. Nath. IL 187.

60 VigMøll.IIJ.189. Finkerne kan pippe.
Spætten banke og Hjorten brunste (o:

gtve sin brunst tilkende ved brøl) under
hendes (o: liornuglens) Træ — hun hører
det ik\Le\Fleiiron.DTN.13.

I. Brun-sten, en. (mineral.) mangan-
overilte (pyrolusit). vAph.Nath.1.467. Christ.

Rentrykt »»/j 1920 78
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Kemi.l4S. Figurer . . malede paa Kalken
med Okker ogBT\insten.SophMilll.(Verdens-
kult.II.7). Feilh.

II. \ brnnsten, adi. ['bronsd(8)n]

{dannet af Brunst i lighed med lysten af
Lyst) d.s.s. brunstig. Ingen af dem hør-
te de brunstne Mænds 'Rxøl.Kidde.H.SO.
Brnnst-hjert, en. (jæg.) den fede hjort

umiddelbartfør og under hrunsten.Sal.H V.12o.

brunstig, adj. [ibronsdi] {af,, af Brunst,

jf. brynstig; især fagl. ell. CP) om større dyr
(især hjorte): parrelysten. Moth.B364.
VSO. *i (har) en Vellystild i Blodet

|
som .

.

et brunstigt Dyr,
|
der raser i sin vilde

mm.Lemb.Shak.XV.Sl. LandmB.II.71. jf.
(sj.): *en Mand, der gjør en Gjerning

|
og

inte kurrer, som en brunstig Bvie.Schand.
TID.140.

II
om mennesker: gejl; sanselig.

•hver en Kvinde (er)
\
for brunstig Elsker

I
en Deilighed.Z)rac/iw.F/S.^8. Den Gang,

da vi var unge oe brunstie begge to, for
sytten Aar si'en, da brød Du dej ikke stort

om mei.VillHans.NT.29. jf.: en Skare
brunstige Fa.\mer.Pont.GA.70.

\\
(sj.) sorte

brunstige Naaleskove stod og bryggede i

Solbranden og udsvedte Harpiks.JFJens.
TL.15. Brnnst-plads, en. (jægj sted,

hvor hjortenes parring foregaar. Sal?lY.125.
-tid, en. vAph.(17o9). Bogan.I.lo2. Vore
Husdyr . . har ikke nogen . . bestemt
Bxvin^ttiå.LandhO.1.391.
Brun-svenske, en. V d. s. s. -irisk.

_Sal.XYI.980.
Brunt, et. [bru'nd]

brun) 1) brun farve,
brun farve) klæder hende godt

j
om farve

symbolik: 'Brunt er StandhaftighedJttanwa
lrgens.(Arlaud.587). 2) brunt farvestof.
Bister, kemisk Brunt, Nøddebrunt er en
Vandfarve.FareX.*85.
brun-varm, adj. i^ om metal: som ikke

er tilstrækkelig ophedet til at være rødglødende.

Wagn.Tekn.144. -ætsning, en. bru-

nering (se brunere 2). Eage.^608.
I. Brus, en. [bru's] uden flt. {vist for-

kortelse af nt. brusbart, mand ni. krøllet

skæg, (hjerter konge i) brus, jf. nt. brusen,
brus) ^ navn paa et kortspil og paa
hjerter konge som næstJwjeste kort i dette

spil. *I . .
I
Kan faae et Slag Trekort, hvad

eller en Brns.Rosenhoff. Bissekræmmeren.
(1848).9. Spillebog for Bøm.(1853).21. Her
sad jeg . . og spillede Brus med Onkels Kar-
le om Æhleskiver. Goldschm.II.17. Schand.
TF.I.138. FrGrundtv.LK.223. Skovrøy.LM.
46. Esp.419. Feilb. AarbFrborg.l9l'8.99.

II. Brus, et, f en (Moth.B403. VSO.
MO.). [bru-'s] IIøysg.AG.34. flt. (1. br.) d. s.

{ænyd. d. s.; af II. bruse, jf. ty. braus)
I) G) til II. bruse 1: brusende lyd; bru-
sen, der var en svar brufi i alle gader og
stræder.Moth.B403. *Stormen . . sagtned
sine Brvius.Oehl.HK.50. Bruset af de fryg-
telige Brændinger (kunde ikke) mærkes .

.

for den nærmere Dundren i Havstokken.
Blich.(1846).VIL8L »Orkestrets Brus.

{egl. intk.

brunt (o:
af II.

af

Drachm.HI.113. et forførerisk Brus af
Silkekjolen.Pont. F. II. 133. Nathans. S. 54.
(m. overgang til bet. 2:) Hun tog af Kurven
en Haandfuld Ærter, og i samme Nu var
Luften om hende ét hvidt Brus. Fra alle

Gaardens Længer susede Duer ned over
hende.Nans.JD.140. || i forb. sus og brus
{ty. saus und braus) *Da hørdes paa Sion
aer Sus og Brus,

| Det bølgede som et

10 hsLgen.Grundtv.SS.II.272. smst.1.58. Kaa-
lund.236. \\ om brusen, skummen af gæ-
rede vædsker olgn. (jf. II. bruse l.i slutn);
ogs. konkr.: skum. S&B. overf. (jf. II. bruse
2), om stemninger (især begejstring olgn.) af
stor styrke, men forholdsvis kort varighed:
Under et Brus af Begejstring var Italien

skabteCClausen.Det moderne Italien. (1896).
25. Bogen er skrevet i et Brus af Inspi-
ra.iion.Pol.Vil920.11.sp.l. 2) til IL bruse 3:

20 brusende fylde af noget, det Brus af

Ranker . . som havde slynget sig om dem.
JPJac.II.208. Slæbet . . fores med et Brus
af Silkeruche. For/B).113.89. || om fjerkra-
ven paa visse fugle (jf. Brushanej. Feilb.IV.
XXXIII.

brus-, i ssgr. ['bru()s-] til IL bruse.

. I. Bruse, en. ['bru-sa] flt.-r. (< MO.; fra
rit. bruse, jf. ty. brause) 1) inaretning (fx.
paa en vandkande), hvorved vand bringes

30 til at falde spredt i fine straaler. Jørg.LT.18.
Til Brug ved Vanding benyttes Vand-
kander, der kunne være forsynede med
Bruser til Overbrusning af Planterne.SaZ.
VIII.601. Brusen (til hjemmebad) fyldes
let ved at sænke den ned i en almindelig
Spand med Vand. IPMuller. Mit System.*
(1904).56. Gnudtzm.Husb.25. Pressens Paa-
virkning falder over Hjemmene som fra

en spredende Bvuse.VortHj.I3.38. 2) (overf.)

40 ^ gennemhullet metalplade olgn., der tillader

vand at passere, men holder faste genstande
tilbage (fx. paa et rør, der tager vand fra
søen ell. lasten). TeknMarO. Scheller.MarO.

IL bruse, v. ['brusa] præs. -er ['bru'sar]

præt. -ede ell. -te; part. -et ell. -i [bru's(i]

vbs. (1. br.) -ning (Brunnich.M.17. Hrz.VIII.
252. PalM.VIII.235), jf. IL Brus. {ænyd.
d. s., fsv. brusa; i bet. 1 og 2 fra mnt. bru-
sen, jf. ty. brausen, i bet. 3 maaske besl. m.

50 oldn. briisi, no. bruse, haardusk, buk m. haar-
lok i panden)

1) frembringe en forvirret, mer ell. min-
dre langvarig lyd, der bestaar af mange
smaa enkeltlyd. 1.1) i forb., hvor særlig

indtrykket paa øret fremhæves. Du, som var
fuld af megen brusen, du brusende (1871

:

støiende; stad, du glade staå.Es.22.2(Chr.

VI). den Brusen, der udgaaer fra Fuglenes
Ymger.Hauch.V.358. lyden af den stærke

60 trafm høres paa afstand kun som en dump
brusen

i
bifaldet bruste imod ham

i jj især

om lyden af oprørte bølger, storm olgn.

Gud, som oprører Havet, at dets Bølger
hTuse.Es.51.15. *Reis dig, at true det bru-
sende JiaYlSalmHus.336.5. hør hvor det
bruser . . ligesom det kunde være en
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SU)Tm.IIolb.Hex.I.4. *Naar Vindene suse,
|

og Vandene bruse,
| Saa skrækkes vi strax

for en knagende MastStub.41. *med dump
I
Og rædsom Brusen rysted Skoven sine

Løv.0ehl.ND.191. *Flyv, Fugl! flyv over
Furresøens BrvLsen.Winth.1.69. PalMJI.17.
Feilb. jf.: *I samme ØyebUk man hørte
Vinden suse,

|
Det salte Hav man saae

forfærdeligt at hrvLse.Holb. Paars. 12.
\\ f

summe, (han havde) hørt nogle Bier bruse.
Fleischer.B.398. \\ (især tS) om stærk og
sammensat lyd af musikinstrumenter, (fler-

stemmig) sang olgn. *Da bruste for mit Øre
I
saa kæk en Harpeklang.iem6.D.80. JJ

Paludan.Er.28. *den brusende Ya[s.Schand.
SD.I80. Fra Orglet brusende Akkorder.
Bang.Udv.69. salmesangen bruste under
hvælvingerne

j jf.: *Bruus høit, min Sang!
som Vinterblæst,

| Fyld SeUene de hvide.
CKMolb.SD.360. |[ om den lyd, der frem-
kommer ved, at luftblærer i mængde danner sig

i en vædske ell. brister; ogs. om selve proces-

sen. *i Sivene Skummet hruser.Heib.Poet.II.
263. spec. om gærede vædsker olgn. : skumme;
moussere. vAph.Chym.1.256. *Saa bruser,
han sagde, den unge Yia.Grundtv.SS.III.
38. (han) skjenkede mig en brusende Viin
og lod mig dTikke.HCAnd.L66. e. br. jf.:
Kalk bruser med Skedevand.FSO. I.2) især

ni. præp. ell. adv.: bevæge sig med bru-
sende lyd. *Søen . . op imod Kysterne
hmseT.Érz.GB.S. *Hist fra det steile Vand-
fald ned den (o : floden) hruseT.PalM.II.38.
nu brusede Fruen ind fra et KahinetSchand.
TF.II.156. toget bruste frem foran perro-
nen I (jf. 1.1 slutn.:) for at Ribs-Eddiken
ikke skal bruse over under Gæringen.i^'rfeJ.

Sylteb.66. uden adv.: den rige fugl kommer
susende, kommer brusende, se Fugl. (overf. :)

(sofisterne er) saa gridske paa, at En skal
spørge dem, forat al deres Viisdom ret

kan bruse ud.Kierk.XIII.128. Det bruste
ud af ham med SkiælåsoTå.Thyreg.UdvFort.
1.205.

2) (overf.) være i lidenskabelig be-
vægelse, de skal bruse (1871: rase^ som
at\Mxi..Sach.9.1o(Chr.YI). mit Hjerte bruser
i mig, jeg kan ikke iie.Jer.4.19. Ew.YIII.
41. det franske Folks brusende Character.
FrSneed.I.307. hvo kunde . . som Han,
stille de oprørte Lidenskabers Brusen?
Mynst.Mall.lO. det hede, brusende Blod.
JICAnd.VIII.104. dersom det bruser i Dig,
da sid her, at Du maa vorde beroliget.
Kierk.YI.128. || nu især i forb. bruse op,
komme i lidenskabelig bevægelse; fare op i

hidsighed. *Tidt har jeg bruset op mod
ham; min Tunge

|
Har ofte sagt, hvad

ei mit Hierte vcieente.0ehl.EA.296. TroelsL.

IX.87. lMos.49.4(Chr.VI afvig.). Han bru-
sede flere Gange op imod mig.Drachm.
E0.361. Harmen brusede op i hende (l.udg.

233: voksede i hendes Sind). Pont. DB."^
1.153.

II
bruse ud. (nu næppe br.). 1. fare

løs i vrede paa en. (han begyndte) strax at

bruse ud imod dem.VSO. 2. holde op med

at være vred. Tal ikke til ham, førend han
har bruset ud.sms^.

||
(nu næppe uden for

dial.) fnyse af vrede; skænde. Moth.B404.
Moses, i Stedet for at bruse imod ham af

Hevn og Harme . . vender sig derimod i

Bøn til Gud.Balle.Bib.I.110. at bruse ad
een.YSO. en billig Vredes Brusen kan
ikke heller retfærdiggiøre ham. CArJSrors.

6DL.296. Feilb.

10 3) om fjer, haarvækst, klædestof olgn.:

brede sig fyldigt ud til alle sider; strutte.
Moth.B403. Under en lille Kaskjet brusede
et fyldigt Haar ham ned over Kinderne.
Ing.EF.YII.120. tre deilige, hvide Svaner I

de bruste med FieTeae.ECAnd.Y.309. *(de)

Bar gjennem Døren trang
|
De brusende

Stængler
| Med deres Rigdom (o: humle)

pa.SL.Winth.IIF.o2. det brusende, blonde
O'veTskiæg.Schand.BS.468. ud af (de op-

å) skaarne ærmer) brusede et Par store Pose-
ærmer af fint, hollandsk Lm.JPJac.1.2.
Kniplinger og lettere Stoffer bør bruse
om Hsi\sen.Yo7iHj. 113.83. || refl. bruse
sig op (\ bruse sig.Bergstedt.1.75), om
fugle: rejse fjerene. Moth.B403. de gamle
Duemødre brusede sig op.HCAnd.VI.58.
Feilb. (overf.) gøre sig opblæst og vigtig : Moth.
B403. VSO.

4) (jf. I. BruseJ især i forb. m. adv. over:
30 hælde vand paa (noget) gennem en bruse.
Somme Tider blev (blegetøjet) vandet, bru-
set over med en Ya.ndiiande.SjællBond.67.
blomsterne har godt af, atman en gang imel-
lem bruser dem over med lunkent vand

j

Brnse-bad, et. [I.l ell. II.4] efter en
Time anvendt Gymnastik vil et Brusebad
. . være særlig at anbefale. (Ti/mw.II.7. Vort
Hj.IIl.64.

II
om anstalt, hvori man kan tage

brusebad. Sal.II.421. f -ler, et. [H.l]

40 (efter ty. brauseton; geol.) om lerarter, der
skrumper ind ved tørke, men svulmer op, naar
de fugtes. Funke.(1801).III.65. -pulver,
et. se Bruspulver.
Brns-bane, en. {af II. bruse 3, ,//".

ty. braushahn) 1) \ hannen af Machetes
pugnax L., der i parringstiden bærer en stor

fjerkrave, som den rejser under kamp (if.

-høne, -kok;. vAph'.Nath.I.468. BlichD.
1.77. Kjærbøll.516. Bogan.I.126. 2) (overf

;

50 1. br.) d. s. s. -hoved. Du Bruushanel Kan
Du slaae lidt Vand i Blodet.Heib.TE.nr.
50.12. -boved, et. (af II. bruse 2; jf.

-kop) ilter, opfarende person. OehlXXYII.
152. (de) vare Brushoveder, eftersom de
satte deres Liv i Vove for en Ting, der
nok var god og smuk, men endelig ikke
behøvede at koste Livet.Goldschm.lV.303.

Schand.YY.78. jf: en varmblodig, brus-
hovedet Ungdom.5ra«<ies.IJ-r.75. -bione,

60 en. \ vadefugl, Machetes pugnax L.; ogs.

spec. om hunnen (jf. -hane^. Moth.Conv.B
254. BMøll.DyL.11.295. Feilb. jf: Brus-
høneslægten. Kjærbøll.515. -bens, pi.

\ fællesbetegnelse for individer af Machetes
pugnax L. (jf. -hane, -høne^. Moth.B402.
HCAnd.YI.389. BøvP.1.676.

78*
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Brask y en ell. (nu 1. br.) et. [bros^']

(f Bruske: Moth.B404. f Bryske: Gram.
Nucleus.112. vAph.(1759). VSO.), flt. -e.

{ænpd. brusk(e), glda. bruske (Rimkr.), oldn.

brjosk, n.; muligvis besl. m. bryde og grund-
bet. : det, der knaser under tænderne (jf. holl.

kraakbeen, af kraken, knække, knase, fr.

croquant og lign. tilfælde i flere andre sprogJ)
1) elastisk masse i det dyriske legeme,
der ligner bensubstans, men er mindre haard; i'o

cartilago. (knoglerne) ere forenede med
hinanden ved Brusk, Baand og Sener.
Sallager.3. *Kan Sværdet bide sig saa
fast i Brusket ?5rerfa/»i.F.5,9. Pamim.98.
AKohl.MP.III.88. 2) (især i ssgr.) organ
ell. legemsdel, der (især) bestaar af brusk.
Øret, denne modbydelige nøgne Brusk.
JVJens.IM.51. Foruden disse to bruske
har vi at gøre med to mindre-Jesp.M^o«.
47. jf. Næse-, Tud-, Ørebrusk. Braiak-, 20

i ssgr., af Brusk 1. -ag^iff^ adj. Moth.B
404. Buchw.JS.(1725).4. Nogle Flagger-
mus . . har Næsen prydet med bruskag-
tige Hudlapper.J5Mø«.£)?/L.Z.5i. -barok,
en. (æstet.) barok-ornamentik, der især be-

staar af knortede, bruskagtige masker og stærkt

svungne linier (jf. -værk), en Jernbilæg-

ferovn fra 1654, dekoreret i Bruskbarok.
'ortNut.n.183. Trap.*II.14. -bold, en.

3( svampeslægt m. bruskagtigt frugtlegeme., 30

Scleroderma Pers. Bostr.Flora.II.152. Worm.
SystB.135. -bæger, en. S( slægt af nellike-

familien m. bruskagtigt fortykkede bægerblade,
lllecebrum verticillatum L. Lange.Flora.659.
Rostr.Flora.1.119. -celle, en. (anat.) celle

i bruskvævet. Panum. 99. SaU IV. 126.

f-dyr, et. (zool.) Nogle kalde dem (o: kryb-
dyr og padder) Bruskdyr, fordi de have
istedet for Been mestendeels Bvuék.Funke.
(1801).L256. MO. Bruske, en. se Brusk. 40

brusket, adj. ['brosgafl (f brysket. vAph.
(1759). VSO.). {afl. a/ Brusk) som be-
staar af ell. indeholder brusk. VSO.
MO. SaUII.681. den bruskede del af

næsen »jf: (storkeungen) skal lade Kjieb-
ren høre, men Næbbet er endnu blødt og
det lyder temmelig brusket..7FJms.ilf.7IJ.
68.

II
(nu næppe br.) d. s. s. bruskrandet. Træe-

arter.(1799).310. Bruskfisk, en. (zool.)

især % flt. : afdeling af fiskeklassen m. brusk- 50

agtigt skelet (hajer, rokker, lampretter ofl.,

mods. Benfiskj. Frem.DN.497. VilhRasm.
VU.210. -hat, en. Sf svampeslægt m. sejt

frugtlegeme; Marasmius Fr. Rostr.Flora.
11.122. Lædergraa Bruskhatte.JiJaMwHcer.
ID.102. -hinde, en. (anat.) hinde, der
omgiverbrusken ; perichondrium. Anat.(1840).
1.244. SaUIV.127. f bruskig, adj.

('bryskig. Grram.Nucleus.112. Fleischer.B.82).
d. s. s. brusket. VSO. Brusk-igle, en. m
(zool.) navn paa en mabeligle, Clepsine.

BøvP.1.577. Nogle Aakandeblade laa i

Vandfladen, paa et af dem krøb en Brusk-
Igle../FJens.BTF. 75. -lav, en. 2( (nu 1. br.)

bægerlav, Cladonia pyxidata (L.)E.Fries.
Andres.Klitf.141. -lim, en. (fagl.) lim,

der udvindes af brusk (mods. Benlim), Pa-
num.99. VareL.^478.
Brus-kok, en. (penyd. d. s.; nu mest

dial.)\ d.s.s. -hane 1. VSO. Blich.Træk.
33. K^ærbøll.516. Aakj.SE.5. SaUlV.125.
t -kop, en. (efter ty. braus(e)kopf) 1) d.s.s.

-hane 1. VSO. 2) (dagl.) person m. bru-
sende haar. Moth.B402. VSO. 3) (dagl.)

d. s. s. -hane 2. Moth.B402. VSO.
brusk-randet, adj. (bot. ; 1. br.)om blad:

som har en fortykket, sej rand (jf. brusket).
Drejer.BotTerm.159. -svamp, en. ^ svamp
af kemesvampenes (Sphæriaceæ) familie (m.
bruskagtigt frugtlegeme). Drejer.BotTerm.
244. -svulst, en. (med.) svulst (mest paa
fingre og tæer), især bestaaende af brusk.

Panum.99. SaUiy.128. -værk, et. (æstet.)

om (ornamenter i) bruskbarok. Stilart.232.

SaV11.681. -væv, et. (anat.) Boas.Zool*
13. LandmB.II.9.
Brus-limonade, en. (nu 1. br.) Tops.II.

449. Sal.XII.836. -pulver, et. (1. br. Bruse-
pulver. Panum.98). pulver til fremstilling

af brusende drik (som tidligere anvendtes
mod ildebefindende). Hrz.XV.195. Goldschm.
IV.308. VareL?127.

||
(nu næppe br.) om

selve drikken. Naar hun . . havde faaet
hende givet et godt Glas Bruspulver .

.

fik hun hende . . til at ligge stille.Ji*'i6i-

ger.(Diod.)MS.342.
\\ (overf., nu næppe br.)

det er snavset Vand, men med Bruus-
pulver af Bys\aååer.HCAnd.VIL284. Et
Løfte er et Bruuspulver, hvormed den
hele Menneskehed er uforlignelig vel tjent.

Kierk.V.42.
brusten, part. adj. ['brosd(a)n] intk.

-t ell. f hTttstet (Ew.II.165. PalM.VIL49);
best. f. og flt. brustne, (perf. part. af briste

;

æda. brustit (part. n.), oldn. brostinn) 1)

til briste 1. I.1) G) (nu 1. br.) som er ga aet
i stykker; sprængt; sprungen. Der-
som man af vanvare lod blive vand udi
tin- eller kobber-kar om aftenen, fandt
man, at de vare brustne om morgenen.
IIolb.DNB.332. et sønderslidt, eller bru-
stent Sted i et mæåemon.MDL.477. »Paa
Havet rundt de brustne Planker fløå.Hauch.
SD.II.117. *Igjennem brustne Ruder

|
Nu

farer ^ovdenvind.Winth.nF.148. en Vio-
lin med brustne Strexige.Goldschm.VII.19.
*Mit sidste Haab |

Er sunket bag mig
som et brustent Anker.Recke.KL.127.

\\

som har slaaet revner. Muren . . er
brusten. MO. Lyden af besynderlig dumpe
og brustne K[okkev.Bang.S.385. jf.: kloK-
ken har en brusten klang

j ||
(sj.) om hjertet

(jf. u. briste 1^. *kan ei Hiertet,
|
Naar

det er brustent, lignes ved en Frugt,
|

Som Tp\xikkes?Oehl.LII.36. I.2) (nu kun dial.)

som har en brokskade. Moth.B376. MDL.
„hørt i Fyen." Levin. Feilb. 2) til bri-

ste 2.3, om øjne, der i døden har mi-
stet deres glans ell. blik. *Lad det brustne
Øie see . . |

Evighedens Morgen lee.Salm
IIus.69.4. *Koldt og brustet er det Øie,

I
Som den beste Siæl har straalet i. Ev}.
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11.165. OeM.NG.310. *Hans Blik var
brustent — Hjertet ko\dt.PalM.Poes.II.263.
*de brustne Blik

| Ingen kjærlig Haand
har \ukket.Holst.I.5. Schand.BS.415.
brutal, adj. [bru'ta'fj intk. -i ell.-fd.s.

(Hørn.Moral.1.53). {fra fr. brutal, af se-

nere lat. brutalis, afl. af brutus, raa; jf.
IL brutto) raa; grov; dyrisk; om person
nu især: som ved anvendelse af raa magt
hensynsløst sætter sin vilje igennem, en stærk
og brutal Arhe\ås-KaTLEolb.Ep.IV.13. (af
de) brutale Meeninger, som (gemene folk)

har, skulde man iÉke kunde spaae dem
meget goåtsa.DB.II.l. en blot vild og
brutal Elskov.Ew;.yJIJ.89. De brutaleKlap-
Taere.sa.(bogiitel.l771). Der kan man see,

hvor delikat saadant et Menneskes Kiær-
lighed er. Det er intet andet end en bru-
tal Briit.Tode.S.lOS. en blodrig brutal

lRiice.Schand.BS.182. til andre Tider kræ-
ver (øjet) de klareste, endog skrigende
Farver og de brutaleste Modsætninger.
CLange.NF.144. Jeg viger for den brutale
Magt.EBrand.HH.170. han har altid væ-
ret brutal over for kone og børn <

G) brutalisere, v. [brutali'se'ra] -ede. vbs.

-ing (PoU*/9l907.3). {fra fr. brutaliser)

1) behandle paa en brutal maade. JJ
Paludan.Er.lll. Landstinget har ligefrem
brutaliseret Højre ud af Landet og ud af

Folketinget.JErørttj). III.2 72. YortLand.^^h
1905.1.sp.7. 2) gøre brutal, (slaveriet)

nedværdiger de Undergivne og . . bruta-

liserer lieTYeTne.NationaløkonTidsskrJ.221.

Il t brutalisere sig, optræde paa en bru-

tal maade. JBaden.FrO. CP Brutalitet,
en. [brutali'te'd] {fra fr. brutalité) i) den
egenskab at være brutal, man har seet

. . endog de mest polerede Nationer, for-

falde til Brutalitet og Vildhed.Jffoi6.i/Sfe.

11.3. (de) gik lurvet klædt og satte en
Ære iBT\ita.\itetJJPaludan.Er.l4. Hørup.
1.186. 2) brutal handling; voldshandling.

en ny brutalitet fra magthavernes side
j

jf Brandes.XIII.397.
h Brutto, en. [ibruto] uden flt. {afH.

brutto) Y bruttovægt; bruttopris. Hauch.
71.237. varens brutto er 400 kg.

i
IL

brutto, adv. ['bruto] (fra ital. brutto,

egl. snavset, uren, raa, besl. m. brutal) T
uden fradrag (fx. af indpakning, omkost-

ninger, mods. nettoj. HandelsO.(1807).28.
varerne vejer 100 kg. brutto ! indtægten
var 500 kroner brutto

i || ssgr.: Brntto-be-

løb, -fortjeneste, -fra^t, -indtægt, -pris, -ton-

nage (rumindhold af samtlige benyttede rum
i et skib), -udbytte, -vægt, -værdi mfl.

1. Bry, en. [bry-] CBryd. NordiskGarver-

tidende.^U1889). {fra ty. briihe, jf. ænyd.
bry, suppe ; garv.) garvestofopløsning ; garve-
bad. Sal.XII.49. Ingeniøren. 1897. 264.

Brydmaaleren eller Barkometeret er det

eneste . . Redskab, hvormed man er i

Stand til at skaffe sig Oplysning om en
Bryds YæråLNordisk Garvertidende. ^Iil889.

IL Bry, se I. Bryd.

L Bryd, en (Moth.B404. VSO.), et

(Feilb.lV.67). (Bry. Moth.B404). uden flt.

{no. sv. bry; fra nt. briid, ,;/. IV. bryde;
nu kun dial.) besvær; bryderi. *Sligt

nøgen Pak som du er kun til Bryd og
JimåeT.Tullin.I.135. At have Bryd af no-
getMO. Feilb.IV.67.

IL Bryd, en. se I. Bry.
bryd-, i ssgr. ['bryå-] til Hl. bryde.

10 O -bar, adj. som kan brydes, (de grublede)

over, hvilken Vej der nu var brydbar,
efter at denne (levevej) var stænget.Po?.

^Ihl903. især (fys.) om lysstraaler: de blaa
Straaler . . ere mere brydbare end de røde.
Paulsen.I.718. jf: Sollyset er sammensat
af Straaler af forskellig Brydbarhed.
smst.716. -benne, en. (gart.) navn paa
forsk, kulturformer af havebønne (Phaseolus
vulgaris), hvis bælge (i næsten moden tilstand)

20 er saa skøre, at de kun behøver at brækkes
over for at tilberedes (mods. Snittebønne;

jf. Brækbønnej. JADybdahl.Kjøkkenhave-
planterne.(1877).292. Brydbønner, der i

umoden Tilstandknækkes og stuves.iandm
B.III.189.
L Bryde, en. ['bry8a] (Brydje. Moth.

B410. Oehl.L.II.46. Grundtv.Snorre.II.154).

flt. -r. (glda. brydie, run. og æda. bryti,

oldn. brjrti (afl. af brytja, dele, slagte);

30 besl. m. III. bryde, grundbet.: den der søn-

derskærer og uddeler maden; foræld.; jf.
slægtnavnet Bryde) mand, der (i middel-

alderen) havde opsyn m. trællene paa en
ejendom; godsbestyrer; forvalter, (senere

ogs.: fæstebonde. Moth.B410. HisiTidsskr.

5B.V1.663). en vis Thorald, som var hans
Brydie eller L&de-Foged.Grundtv.Snorre.
11.154. en af Klosterets Bryder.5ZicA.ir.

78. Forpagtere og Bryder (Avlsforval-

40 tere for Herremænd paa dem tilhørende

fjernere GsLaide).smst.293. den kongelige
Bryde, der styrede en af de smaa Kron-
gSi-axde.ErErsl.DM.4. (hans) Farfaders
Gods . . havde været styret af Bryder
siden Aslags I)age.LBruun.A.I.16. I| \
om en kæmpe (jf. III. bryde 5, Brydeøkse^.
*I Myklegarden |

Vog Danebarden
|
En

Brydie stæTk.Oehl.L.Il.46.

IL Bryde, en. ['bryåa] flt. -r. (ænyd.

50 d. 8., af III. bryde, jf. II. Brage) 1) t red-

skab til at bryde bark i mindre stykker med;
barkbrage. Moth.B409. 2) (dial.) hør-

brage. VSO. Thorsen.127.

IIL bryde, v. ['bry-aa] præs. -er ['bry-'-

aar, dagl. ogs. ibrya'ar] hTjdeT.Høysg.AG.13;

præt. brød [brø'a] smst.88 ;
part. brudt [brud]

smst, t brndct (Holb.Metam.91. sa.JH.I.241.

jf. bruden;, f brydet (HaUager.32), nu kun

dial: bredt [brød] (Gram.Breve.69. Høysg.

OU AG.88. Feilb.) ell. brydt [bryd] (Thorsen.

127). vbs. -ning (s. d.) ell. (nu sj.) -else

/'Ægteskabs Brydelse. Holb. Heltind. 1.252.

JSneed.(Rahb.LB.I.462). Biehl.Cerv.LF.I.

42. Brødets Brydelse (Chr.VI: brøds-bry-

delsen).ApG.2.42), jf. H. Brud og II. Brod.

{æda. brytæ, run. briuti, præs. konjunktiv
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{Wim.Run.III.78), oldn. brjota, oeng. breo-
tan, mht. briezen; jf. bruden, brodden,
brøden; sml. IV. bryde samt II. bort)

1) trans, i egl. bet. 1.1) (nu 1. br. i talespr.

uden for faste forb., se ndf.) ved anvendelse

af kraft faa noget til at briste; brække;
knække, alle urter paa marken slog hage-
len, og brød (1871 : knækkedej alle træer
paa msLTken.2Mos.9.25(Chr.VI). er det en
Ovn eller Leergryder med Hanke, da
skulle de brydes i Stykker.5ilfos.il.35. 'En
skabt at blive lam, en anden blind og
døv

j
Man bryde Finger kand udi en

Kierlings — —.Holb.Paars.14. hånd brøed
sit Been paa Trappen.8a.[7HjBr.IJ.8. *Bryd,
raabte han (o : djævelen), de Lænker,

|
Hvor-

med din Gud af Frygt min stærke Arm
inåskiænkevl Ew.(1914).1.156. *0g fanged
de mig, for paa Hiul at bryde (^: rad-
brække),

I

Det skulde mig nu kun slet for-

tryåe.0ehl.L.II.117. *Jert Herreskjold med
Mærker og Billeder besat, |

Det sætte I

for Knæ, og bryde det brat. I'Fmf/i.F/.^Oi.

den Ene viste den Anden det Sted, hvor
/træet) var hrndtSchack.l. Hvad der ikke
kan bøjes, det hrydes. Brandes.VII. 636.

de (skal) bryde Nakken paa (Chr.VI: hug-
ge halsen af^ K.yien.5Mos.21.4. Feilb. Esp.
419. (billedl.:) man mærker først de Baands
Styrke, som man hryåeT.Drachm.T.244.

J|

(landbr.) d.s.s. IV. brage 2. Moth.B406. Hal-
lager.32. *Saa brydes og brages mine (o:

hørrens) Lemmer spæde. Wtn/A.J.58. Naar
Hørren var tørret, skulde den brydes.
SjællBond.61. Feilb. Thorsen.127. jf : bryd
Nelderne med dine Fødder, da faaer Du
'tløT.HCAnd.V.178. \\ bryde papir, (nu 1.

hr.) ombøje, brække det. naar man indeni
et allerede brudt og derpaa udfoldet Pa-
pir skriver langs med Folden et Navn.
0rst.III.131.

|| (jf. bet. 1.2; nu 1. br. i rigs-

spr.) bryde jord, aabne jord (m. spade ell.

plov); tage jord ind til dyrkning (jf. bræk-
ke^, at bryde, pløie og giøde Jorden be-
dre.Oeconr.7J.9i. VSO. længere ude . .

mod den brune Hede, brød Søren ny Jord
med SUiåene.Skjoldb.SM.62. Feilb. (overf.:)

De udmærkede Mænd, der ledede (trykke-

frihedsselskabet), havde hverken Mod eller

Evne til at bryde hsLaå.PLaurids.S.III.9.

\\ f m. obj., der betegner et fartøj: sønder-
slaa (jf. Skibbrudj. *Paa vores Hjemfærd
brødes Skibet (o: led vi skibbrud). Grundtv.
PS.11.27. Søen gik høit og vUde bryde
V2irtøiQi.HCAnd.Vni.210. |[ i faste forb.:

CP bryde brødet olgn., brække brød i styk-

ker for at spise (ell. give andre at spise)

deraf. (Jesus tog) Brødet, og takkede, brød
det, og sagde: tager, æder; dette er mit
'LQgtv[ie.Matth.26.26. *glad mit sorte dan-
ske Brød jeg bryder.PMøW.1.98. Min Hu-
stru og jeg gik inden Aftensbordet; vi
kunde ikke længer bryde Brødet med vore
tabte \enner,Jørg.Liv.IV.20. spec. (bibl.)

om den kristne nadvertjeneste : de holdt sig
varagtige til Apostlernes Underviisning og

Samfundet og Brødets Brydelse (Chr.VI:
brøds-brydelsen|.A^6r.5.4^. talem. (nu næp-
pe br.): At bryde sit Brød for den Fattige,
give almisse; være gavmild. VSO. || bryde
isen (jf. Isbryder samt brække^, især
(overf): overvinde de første og største van-
skeligheder; gøre det første skridt. Mol.G.
(1724).105. Grotii Skrift . . synes mig al-

tiid nyt, endskiønt det er gaaet af Moden
10 for sin Ælde. Han har brudt lisen i den

Moralske LæTåova.Overs.afHolbLevned.249.
(en historiker,) der tager sin Beretning af

Original-Documenter, og saaledes bryder
lsen.Langebek.SA.35. Ja, sagde han der-
paa, da Sigurd tav, jeg seer nok, det bli-

ver mig, der maa bryde Isen. Grundtv.
Snorre.III.218. Den paafølgende Søndag
blev der . . spurgt, hvem der var hellig
og vilde i Kirke. Og een Mand traadte

20 frem . . Da han nu havde brudt Isen, vi-

ste det sig, at der næste Søndag var nogle
flere, som traadte trem.MPont.SK.36. ogs.

:

fjerne vanskelighederne for forstaaelse ell.

godt forhold, denne begivenhed brød isen
mellem de to mænd I

jfbryde en lanse,
deltage i en turnering, ingen vandrende
Ridder giorde sig meere Ære af at bryde
en Lantze for Fruentimmerets Ære.Holb.
Kh.604. han var beredt til at bryde en

30 Landse med hvem det skulde være . . for
sin Konges . . Ære.Ing.VS.1.68. (overf.)

tage en kamp op : disse To, der . . var saare
forsk] ellige og derfor kom til at bryde
mangen Landse med hinanåen.Birkedal.O.
1.78. med sit varmblodige Temperament
var han altid rede til at bryde en Lanse
for sine ldeeT.JoakLars.F.II.78. || C3 bry-
de segl, (voldelig) aabne noget forseglet

(jf. bet. 1.2/ hvo er værdig at oplade Bo-
40 gen og bryde dens Segl? Aab.5.2. Salm

Hus.229.1. det viste sig, at rettens segl
for døren var blevet brudt || O bryde
staven over en. (efter ty. den stab iiber

einen brechen, opr. om dommeren, der

brækkede sin stav over den domfældtes hoved
til tegn paa, at hans gerning var endt og
bødlen kunde tage fat, jf. Ing.EM.III.104)
fordømme uigenkaldelig. *Saa lad Al-
verden over mig | Frit bryde Staven IBag-

50 ges.V.75. *Jeg drømte at Staven
|
Var

over mig brudt,
|
Af Verden til Graven

|

Og Glemsel torskndt Grundtv. PS.V. 169.

Gylb.IV.305. en ren Anneksionspolitik, der
aabent bryder Staven over Afstemnings-
pTincippet.Pol.Vil920.7.sp.2. Arlaud.18. jf.

(1. br.): *jeg skal bryde Staven
]
og fælde

Dødsdom over
|
hver liUe giftig Blomst.

Stuck.S.114. bryde (vandrings)staven,
(sj.) brække sin stok til tegn paa, at van-

60 dringen er endt. bryd ei Staven, før Van-
dringen er endt. Grundtv. TJdv.III.61 7. •Eng-
le-Vinger paa vor Grav

|
For den brudte

\3ind-nngs-St2CV.sa.SSJ.562. 1.2) O frem-
bringe en aabning i noget ved at bræk-
ke ell. ødelægge en del deraf; aabne m.
magt; opbryde. Ganger mand . . i anden
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Mands Gaard, eller Huus, og bryder Huus.
DL.6—14—2. *Gud vangen hyrde (o : vog-
te), \

At dend ingen fremmed bryder.L
KoU.(PSyv.yiser. (1695). 586). hvem som
bryder en Biestok, og tager Honning ud
. . skal stT&ttes.Fleischer.B.779. *Kan de
døde Graven hTyae7Grundtv.PS. IV. 387.
(billedl.:) *Stærke Skarer drog at bryde
Ørnens Fangebuur (o: befri Polen).Hauch.
1.178. bryde kloster, se Kloster, nu især

om breve (jf. bryde segl u. bet. 1.1^: *Et
Brev forseglet, som jeg knap

|
For An-

gest torde hryde.Reenb.LlSé. bryd Brevet,
saa skal i strax see, hvordan i er bleven
bedraget.iroi6.IiJ.7Ji. Denne Billet tro-

ede (hun), at hun . . havde Ret tU at bryde.
Hauch.Vn.3e3. Nans.JD.167. \\ om seletøj

olgn. : gnave hul paa huden (nu især i perf.
part., se u. bet. 6.1^. Heste, som brydes af

Sadelen.ilfO. Selen bryder Skulderen.D&H.
(jf. u. 3.1j. II

bryde lasten, ^ tage hul

paa den; begynde udlosning. Om een Skip-
per vorder til Sinds at bryde sin Last.

I)L.4—l—23. Scheller.MarO. 1.3) ved an-
vendelse af kraft løsne noget fra noget an-
det; O i al alm.: han brød en gren af

træet
j
om blomster, frugt olgn. (nu 1. br.):

plukke. *Ud fløi jeg som en Due
|
Efter

Fredens Olieblad.
|
Endnu er det ei pluk-

ket,
I

Dog brydes det ioxvvs.i.Winth.KF.
219. da Eva brød Kundskabens Frugt.
SCAnd.VI.118. Met slanke Siv jeg brød,

|

Og af de brudte Rør jeg sammenføied
|

. . denne Hyrdefløite.PaSlf,J/,86. || spec.

(bjergv.): løsne (mineraler) ved hug ell.

sprængning og fremdrage stykkevis, et Sted
her i Egnen, hvor der brydes Kalk.Hosir.
FG.lésc. (i) Wales brødes der udmærket
Jernmalm. 0^/!B.^JF.7i.|| b ry d e m ø g (paa),

(landbr.; sjæll.) stikke gødning op fra mød-
dingen paa vognen. Junge. MDL. MøllH.1.
300. Til at bryde Møj paa brugtes en
hjemmelavet tregrenet Greb, der helt var
af Træ.SjællBond.101. Thor8en.l27. jf.Moth.
B406.

Il t skille sig af med maveindhold
olgn. ved opkastning ; kaste op (jf.hrsekke).

liand brød en stor del slim af sig.Moth.

B406. 1.4) m. obj., som betegner aabning,
vej olgn.: frembringe ved brydning.
VSO. *Nilen sig bryder

|
Vei giennem

Steen.Oehl.L.II.54. kalvene har brudt hul
i gærdet

\
(billedl. :) *Vej han (o : B. Rask)

brød, hvor han Kom hen.Grundtv.PS.V.
524. (han) bad mig . . om at bryde mig
en Fremtidsbane , medens Ungdommen
endnu var der.Hauch.MfB.302. *Hun talte

;

men det var med Nød,
|
At Ordet sig en

Bane brød. Winth.V.98. (Worsaaes) geniale
vovestykke af en tolkning . . har brudt
en bane, som jeg i ret stort omfang har
t\i\gt.A0lr.(DSt.l918.23). jf II. Bane 2.1. M

(sj.; sml. u. bet. 3,2^ Frugttræerne mod Syd
(begynder) at skyde nye Knopper og bry-
de nye Blomster.P(m^.i.i08.

2) trans, i mer ell. mindre billedl. ell. overf.

bet. 2.1) CP i ai alm. Forhaanelse har brudt

mit Hjerte, og jeg blev svng.Ps.69.21.
*Kiend den Plads, som I vil smykke; (den
skal)

I
Bryde (o: afbryde, forkorte) eller og

forlænge eders Arbeids Linier.SkVid.VI.
87.

II
(bogtr.) dele (ord, sætninger osv.) saa-

ledes, at slutningen sættes paa en ny linie.

Brede verslinier, som f. eks. Alexandriner
og Heksametre, maa ofte hrydes.Selmar.''
164. Selmar.^51. (jf.u.bet. 3.1 samt brudt linie

10 H. bet. 6.2j II
talem. bryde sin hjerne, sit

hoved olgn. (efter ty. sich den kopf zer-
brechen, fr. se rompre la tete (jf. Hoved-
brudj, muligvis tillige indflydelse fra IV.
bryde) anstrenge sine tanker; speku-
lere stærkt. Jeg har ikke fornøden at
bryde mit Hoved med at begribe det.
Holb.Stu.1.6. begge disse brave Mænd
hafve brødt deres Hoveder over denne
Guldhorns -Inscription. Gram. Breve. 69. at

20 sidde meget og at bryde Hovedet, skader
Sundhed. Tode. ST. II. 30. Oehl. HK. 103.
*Længe nok jeg brød min Hjærne

|
Med

at samle Daners ld.Grundtv.PS.VII.256.
Kaalund.250. Schand.F.326. nu næppe br.:

bryde hovedet paa (en) olgn., volde ho-
vedbrud. Det er noget høyttravend, dog
forstaar jeg det heel vel, men det kunde
bryde Hovedet paa en anden.Holb.Er.1.2.
saadanne Materier, hvorved Hiernen ikke

30 brydes eUer Hovedets Seener strekkes.sa.
Ep.II.90. De derpaa synlige Figurer . .

have brudt nogle af vore Lærdemænds
Fa.iider.EPont.Atlas.II.161. (jeg skal) vise
Dig en anden Jordvold, som ret kan bryde
dit antikvariske Jloved.Blieh.1.22. PVJac.
Breve.164. 2.2) give en linie (ell. hvad der
følger en linie) en anden retning; uden
for perf. part. (se bet. 6.2 slutn.) især (fys )
om lysstraaler, der skifter retning ved fx.

40 at gaa over fra et gennemsigtigt legeme til

et andet af større tæthed; ogs. om den sam-
tidigt stedfindende spaltnirig af det hvide lys

i spektrets farver. OpfB.HlI.249. (Newton)
indsaa, at Spektret fremkom ved, at de
forskellige Farver brødes forskelligt, de
blaa Straaler brydes stærkere end de røde.
Christians.Fys.350. et Farveskær, i hvilket
alle Straaler hrødes.Brandes.VI.41. (billedl. :)

*Det Lys, som Tiden skal klaret se, | maa
50 brydes i tusinde Sjæle. Kaalund.175. jf:

*Solen bryder sine varme Straaler | Paa
Khpperne.0ehl.HJ.38. 2.3) m. obj., der be-

tegner, hvad der ligger i vejen ell. danner
spærring, hindring, (fx. for synet) osv.:

trænge igennem; sprænge. *0 Nordhav,
Glimt af Vessel brød I Din mørke Skye.
Erc.V.139. *Ild og Sværd de stolte Ræk-
ker hrød.Lund.ED.175. *Aarer ud de læg-
ge,

I

Kjølen Skummet hrjder.Heib.Poet.

60 VII.400. (haven) var vaad af Regn, me-
dens Solen atter begyndte at bryde Sky-
erne.Sibb.II.266. (der blev) gjort alvorlige

Anstrængelser for at bryde disse Hindrin-
gerSchand.0.1.200. Skibene kom jo som
store fremmede Fugle, ingen kendte ; det
var, som om de brød den hjemlige Luft
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med deres egne stærke Yineeslag.Knud
Rasm.D0.155. At bryde en Blokade. Wolfh.
MarO.500. fjendens front er bleven brudt
paa flere steder j 2.4) m. obj., der betegner

noget stærkt ell. voldsomt: berøve kraf-
ten; svække; gøre (stærk) modstand mod.
(bølgerne) brydes mod det haarde Fjeld.
Blich.(1846).IIL.214. De utallige Skove
brød Blæsten ganske anderledes end nu
til Dsigs.TroelsL.I.SS. Høfder . . tjener til

at bryde Bø\geslaget.Hag.V.438. || m. abstr.

obj.: Trusler kan jeg bryde, men Løfter
ikke.Ew.II1.172 (jf. 2.9). lader os bryde
den forhadte TveLUg.Mynst.Betr.1.342. Nu
var Fiendernes Mod knækket, og deres
Magt hTuåtMolb.DH.II.404. »Hendes hul-
de Ynde brød

|
Al hans vilde Styrke.

Winth.D.7. *Nu var han (o: en hest) stiv

og aflægs,
I
hans bedste Kraft var brudt.

Rich.I.195. 2.5) O m. obj., der betegner no-
get, der danner en enhed ell. noget ens-
formigt: bringe forandring, forstyr-
relse ell. afveksling i. Moth.B406. At
bryde Laget, være den første, der forlader
et selskab. VSO. At bryde Kredsen. MO.
Han saå . . dansende Skikkelser . . danse
mod og fra hinanden, bugtende sig, slut-

tende og brydende Grapper.Schand.BS.
281.

II
m. tings-subj.: udgøre en afveks-

ling ell. forstyrrelse. At disse Kister. .

ikke stod tilsidesatte . . fulgte af Sagens Na-
tur. IReglen brød deBænkerækken.Troetei.

11.147. (kragens spor) bryder Sneens ensfor-
migeBlødhed.J5reMm.l?iir.44. En saadan Ad-
skillelse af den skjulte og den aabenbarede
Gud vil ganske bryde Helhedsbilledet.Zra-
rup.L.306. (sj. :) Markerne . . staar fulde af

Hove og Traver, hvilke ..pynter i Landska-
bet og bryder (o: yder afveksling for) Øiet.

Bogan.I.121. || i^ær om pludselig forstyrrelse

af stilhed ell. tavshed. *han er i sin Hu saa
vred,

I

Fordi de bryde hans Rolighed.
0ehl.SH.52. Een af de Gamle: Thomas
Thaarup, har brudt den uværdige Taushed.
Grundtv.Udv.IIL633. *Men Nattens dybe
Stilhed brød | En Støi fra Skovens fjerne

Skiøå.Winth.V.114. Da brødes i December
1864 (Kierkegaards) aarelange Tavshed som
Forfatter.Srawdes.iJ.395. en Pavse, som
ingen af dem syntes at have Lyst tU at

hryåeJPJacILWO. \\ bryde en farve,
(mal.) blande en mindre mængde af anden
farve i, saa at den mister sin renhed (jf, ti.

6.2;. OrdbS. 2.6) (1. br., jf. dog u. bet. 6.2)

03 m. obj., der betegner (stemme)lyd olgn.:

gøre usikker, uklar i klangen, saa
sang jeg, og Fryd | Brød Læbernes bæ-
vende hyd.Eto.II.55. Smerten brød strax
min Stemme, og jeg kunde for Graad
neppe (tale.).Blich.II.4. *Graad hans Stemme
hrø6..Boye.PS.lY.133. 2.7) (nu 1. br.) m.
obj., der betegner en virksomhed: gøre
ende paa; bringe til standsning ell.

ophør, naar Tinget saaledis er brut (nu:
hævetj, settis det ej meere den Dag.DL.
1—7

—

4. Vel stod jeg tilig op og brød

min Søfn forleden Tirsdags Morgen. Grra»n.

Breve.163. *„Ak, er det Tid at kives nu?"
|— Skjøn Huldfrid Trætten hryder.Ing.VSt.

84. ordspr.; forord bryde ringen trætte,
se Forord. 2.8) m. obj., der betegner en be-
faling, et bud osv. ell. en tilstand, som er

sikret ved en befaling, en lov osv.: overtræde,
fordi han ikke aleneste brød Sabbaten.
men og kaldte Gud sin egen F&derJoh.

10 5.18. *Almagt raabte Fred I — hvo tør vel
bryde den?Ew.(1914).1.146. *0g om du
smagte den (o: frugten); da brød du Her-
rens Bud.sms<.i 74. Naar man . . ikke brød
Reglementet (paa Sorø akademi), ja saa
kunde man gaa i Fred uden Prygl og
Skjældsord./ScAa«(i.O.J.77. bryde Karantæ-
nen.Scheller.MarO. ordspr.: nød bryder
alle love, o: af nøden tvinges man til at

sætte sig ud over alle hensyn. Mau.7023.
20 her er jo Nød, som bryder alle Lowe.Holb.

Er.IV.4. Etv.V.183. Eeib.Poet.V.16.
\\

(nu
næppe br.) m. pron. som obj.: forbryde;
synde. De bør selv at lide for hvis (o: hvad)
de brudt have.Di.5

—

19—1. *Før jeg mod
din Person skal noget skiendigt bryde.
Falst.0vid.123. Ikke, troer jeg, man nogen-
sinde har fundet mig bange for at bøde,
hvad jeg . . har kunnet hryde.Rahb.E.IV.
292. *Hvem vil have ham til Fader . .

|

30 Som tilgiver og forlader
|
Sine Børn alt,

hvad de hrød.Grundtv.SS.IV.lOO. hvad
der gennem mange hundrede år er brudt
mod vort modersmål, lader sig ikke bøde
i en hkndevending. Skoletidende. 1883. 716.

2.9) m. obj., der betegner et løfte, et ud-
sagn osv. ell. en tilstand, som er sikret ved
løfte, overenskomst, skik osv.: undlade at
overholde ell. følge, jer Datter . . vil

bryde Forlovelsen.Holb.Masc.III.4. dette

40 Lejdes Brydelse . . kunde (ikke) legges
Kong Friderik til LsiSt.sa.DÉ.II.262. jeg
veed, at han ikke bryder det, han lover
mig. Etv. III. 179. *Dem har jeg lovt at

skaane,
| Og bryder ei mit 0rd.0ehl.NG.31.

*Vi lod dem gaa, for ej vor Ed at bryde.
Grundtv.PS.11.253. den Tradition skal ikke
blive brudt fra min Side.Schand.AE.358.
Andre har sagt: Du skal ikke bryde Ægte-
skabet. SmwJes. F/I. 656. 2.10) (efter ty.

50 brechen; jf. Brydning I.5; sprogv^ spalte
en vokal til en diftong. LJac.Detda.Rigs-
sprogsHist.(1910).28. i oldnordisk „gjalda"
har det sidste a brudt den oprindelige
rodvokal e til ia •

3) intr. 3.1) handle, virke sadledes, at
noget brister (i egl. ell. overf. bet.); (1. br.)

til bet. 1.1: *naar det saadan om Natten ta'r

rigtig paa Vej, |
naar det bryder i Buske

og brækker i l^at.Aakj.RS.17. jf. bryde
60 brødet: *Du drikke af mit Bæger,

|
Du

biyde af mit Brød, I Saalænge som Du
gider.Winth.EF.322. || til bet. I.2; (1. br.)

om seletøj: *Sadr Hestene flink af og bad
den Brune, |

Thi Sadlen hryder.Marsk Stig.

(1834).13. II
til bet. 2.1 ;

(bogtr.) om deling af
ord m. m. ved slutningen af en linie: man
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(maa) undgaa at bryde ved en Begyn-
delsesstavelse. (Seimar.' 50,

|| (jf. bet. 2.t)

især i forb. m. præp. med: bringe et for-

hold, en forbindelse olgn. til ophør. Ew.VLSOO.
den herskende Tænkemaade havde brudt
med AsihenhsiTingstToen.Mart.Mynst.II.7.
Jeg bryder ikke med en gammel Ven,
fordi jeg laster hans Daarskab, CiTilfoZft,

Amb.134. han brød med (Chr.VI: blev
anderledes til sinds imod^ Alexander, og
hans Fjendskab blev aabenbart.jflfafefcJi.

12. jeg skulde bryde med hele min Fortid.
AKohl.MP.III.221. uden præp. med; spec:
hæve en forlovelse, det er just min Datter,

som vil hTyåe.Holb.Masc.III.d. Saadan
vilde (han) ikke vove at opføre sig, hvis
(hendes moder) var hjemme. Vil han bryde ?

Vil han gaa sin \e\WLevin.Hjem.(1919).
176. (telefj afbryde en telefonsamtale: Pro-
vins til Nr. N. N., vil De bryde.Teie/S.
1919.1.11.

II
i forb. m. paa. 1. (jf. bet. U)

t søge at aabne ell. trænge ind i; gøre an-
greb paa. *de

i
Paa Pommeren længis at

hTyde.Sort.ES.Hl r. (han) bryder paa Skabs-
åøTen.Bahb.Skuesp.II.172. *Hvo tør ufor-

færdet
I
Paa Hvælvingen (o: gravhøjen)

bryde med SvæTdet.Hrz.D.IV.209. 2.(overf.,

nu 1. br.) m. h. t. sprog: tale det usammen-
hængende og fejlagtigt; „radbrække" (jf. ge-
brokken j. Med mig har han derovre aldrig

villet tale Dansk, og jeg maatte bryde
?aa det Svenske saa godt jeg k\inde.Hrz.

196. *Han taler og det Tydske,
I
Dog

snart han er vel ogsaa nødt
|
At bryde

paa det iydskQ.Winth.I.10. Han begynder
. . at bryde paa engelsken.J9jemZrø påjjræ-
rien.(1917).66.

\\ f bringe sin forretning til

ophør; standse sine betalinger; gaa fallit (jf.
ty. das haus hat gebrochen ). Min ulykke-
lige Fader var . . aldrig Mand mere fra

den Dag, han maatte hTyde.Pram.1.222.
MNathanson. Hofraad Meyers Levnet. (1816).
25. M (jf. bet. 2.8) f begaa overtrædelse; for-

synde sig. Én bryder, en anden nyder
(o: faar straf derfor).Moth.B406. *Jeg ey
mod eder brød: Hvi ere I mig vrede?
Falst.Ovid.9. 3.2) bane sig vej ved at faa
noget til at briste, ved at overvinde hindringer
osv. *bryderTaare-Kilder hTydeT.Ew.(1914).
1.101.

||
især m. flg. præp.-bestemmelse (jf.

bryde frem, igennem ofl. u. bet. 1). Hånd
brSd igennem fiendens krigs )izdT.Moth.B

407. *Stormenes Sluser
|
Bryde med Vælde

I
Over Norges Fieide

|
TU Danmarks Dale.

Oehl.L.1.24. *gjennem Plankerne (o : i skibet)

brød Havets Ysinde.PalM.II.9. Hun kunde
magelig bryde over Gærdet gjennem Pile-

hegnet.Schand.BS.112. *Se hvor gennem
Buskene de bryder. Drachm. D. 65. \\ O
(overf.J om lyd: klinge pludseligt og vold-

somt. '^Hærskriget hør jeg mægtig til mig
bryde,

|
.. ogTxom^Qter \yde.Rahb.Jd'A.21.

*Gjeimem Ørken lyder
|
Høit Johannes's

Røst,
I

Seklers Spaadom bryder
|
Vældig

af hans BTyst.CKMolb.SD.14. \\ tP om (dags)-

lyset: d. s. s. bryde frem. Lige fra den graa

Rentrykt »»/s 1920

l)aghTød.AndNx.PE.III.123. jf.: *Maanen
rød

I
Bryder gjennem dunkle SkoveP'alM.

11.66.
II
(isærfagl. ell. i3)omløv olgn. : sprænge

knophylstret: springe ud (jf. bryde ud u.

bet. 7.13). *Løvet bryder aileVegne.Recke.SB.
11. Kastanietræerne, der var lysegule
allerede af brydende Knopper.JFJe»s.D.
140. jf.: *Ud paa Jagt til min Høisals
Pragt,

I

Hvor Løvspringet bryder IJBecfee.

10 LDT14. ogs. (jf. bet. 3.1j om træer: Kort før

(elletræerne) vil til at hTyde.Fleischer.S.612.

Hylden brød, og Bøgen knopped.Jørgr.lfF.
25. 3.3) GJ virke, som om noget skulde briste

derved; rive; slide; værke, du Menneske-
Søn, suk! saa det bryder i dine Lender.
Ez.21.6. det bryder i min gandske krop.
Moth.B406. en indre Hulken brød i alle hans
LemmeT.Schand.UM.102. for at nedkæmpe
en vild Graad, der brød inde i Brystet.

ipPont.LP.VIII.237. jf.: Det brød inden i

Bixgitte.SchandJBS.207. \\ i videre bet, om
voldsom uro ell. gæring, i samfundsforhold,
tænkemaade osv. (jf. ogs. S.i). *Lad det bryde

!

lad det gære!
|
stem ej strømmen I tål dens

hxag.Eostr.SD. 1.333. *Høre I Stormen,
mærke I Strømmen

; | Det bryder omkring
os paa alle Kanter.

|
Hvi sove I da?Drachm.

D.36. 3.4) 03 briste (i egl. ell. overf. bet.)\\om

bølger: styrte sammen; danne brændtng;
30 ogs.: være i oprør; bruse. VSO. *Dybt
under ham (der flyver i fjederham) de sorte

Bølger hTyde.0ehl.L.L7L *De Bølger de
bryde med stor A]lsrm.Blich.D.IL114. naar
det bryder paa Diget, kan ingen ægte
Strandfriser soYe.Ing.EM.II.149 (jf. u. B.i).

*Hun svømmed dristigt ud og ind,
|
Hvor

Havet brød og hTændte.Winth.(Fædrel.^/8
1850. 1. sp. 3). *Hen over en (sandrevle)

skyller de brydende Søer.Drachm.LK.59.

i) *Det var Jevndøgnstider, og Søen brød, I

Jollen smak o-veT.sa.SH.63. (billedl. :)
(han)

kunde ogsaa bruse op, og som Havet
knække oghryde.HCAnd.IV.179. || om is:

ophøre m. at tillukke vandet (jf. bryde op
u. bet. 7). Ved indfaldende Tøeveir, naar

Isen begynder at hTyde.Forordn.^'/itl793.

§64. Ploug.L276. hendes Stemme havde
en underlig og brudt Klang, som Isen,

naar den bryder om Foraaret.^er^'S.GjP.

50 IL90 (jf. u. Q.2). II (jf. bet. 2.6) om lyd.

*Læben skjælver. Stemmen bryder,
|
Kum-

meren paa Panden staaer.4aresir.i55.
||

(mineral.) f vise sig (paa en vis maade) i

bruddet. Flintagtig Qvarts bryder glasag-

tigen med skarpe 'K.ajiteT.Brunnich.M.35.

II (jf. briste 2.4j om overgang, der sker plud-

seligt og voldsomt, som om den fremkaldtes

af en bristning (jf- bryde ud u. bet. l.\z).

Hun bryder i GTaa.d.B:CAnd.X.445. Berg-

60 stedt.A.139. Den Temperatur, hvorved et

Stof bryder i Brand, kaldes dets Antæn-
delsestemperatur. SaZ. 71.855. 3.5) (1. br.;

jf. bet. l.i) fremkomme, danne sig ved
bristning. Endeligen brød der HuU paa
By\den.Molb.DH.IIL464j.

4) refl. (jf. bryde sig op u. bet. l.i). 4.1)

79



1251 bryde bryde 1262

(Jf. bet 2a) C3 miste sin kraft. Det er

Ketfærdigheden, der gjør . . at Verdens
Magt dog tilsidst maa bryde sig mod
Guds OTd.Mart.Dogm.118. 4.2) (jf. bet. 2.i)

om (det hvide) lys: opløse sig i (spektrets)

farver. *Solen bryder sig ei gjennem far-

vede Ruder. Heib.Poet.Vni.164. Krystal,

hvori Maanestraalerne brød sig med Regn-
bueglans.DracJ^rø.F£>.4^. jf.: de skjønne
Farver i hvilke Lyset bryder sig naar det lo

bestraaler Korsets Tegn. Grundtv.Kvædl.
224. 4.3) (jf. Z.i) O om bølger: være i

(skummende) oprør; danne brænding.
Havde en Bølge brudt sig over vort Skib,

saa vare vi . . slunkne tilbunds.OeRØcw.
(1824).III.231. *som Havet,

|
Naar i en

Storm det bryder sig mod Kysten.PaZilf.

11.38. 4.4) (jf. bet. 2.6; sj.) om lyd: ikke
faa sin fulde styrke; lyde uklart og
dæmpet. Jeg mente aet saa godt, saa godt, 20

hviskede (hun), og Graaden brød sig (o:

var lige ved at komme frem) i hvert Ord.
Schand.TF.IL203. 4.5) (jf u. bet. 1.3; nu
især dial.) kaste op; brække sig. Moth.B406.
Feilb. jf. : (hun) begyndte . . at brække sig

. . jeg har aldrig seet saa heftig Bryden
paa eenga.ng.nolb.Bpb.IIL8. 4.6) (sj.; jf.
bet. 6) tage (liv)tag med hinanden; overf.:

*(kunsten) drog ud, hvor Kræfterne sig

brød,
I
hvor Livets Svøbe dovne Drømme 30

tngteT.8chand.SD.xxir.

5) pass. i reciprok anv.: kæmpe uden
vaaben; tage (liv)tag; prøve styrke m.
hinanden, om nogen gaa sammen i Favn
at brydis, eller dragis i Hænder.DL.S—11—6. De faaer hinanden udi Haar, og ,

.

hTydes.Holb.KB.III.4. *Den hele Dag vi

brødes Bryst mod BrystPalM.Dryad. 82.
som vbs. (jf. Brydning l.ioj; (de) som havde
holdet sig best udi Figten, Løben og Bry- 40

den.Holb.MTkr.256. (overf.:) ude i det prak-
tiske Liv, hvor Villierne brydes, tigens

Tilskuer.VIIL(1917-18).124. j| om en en-

kelt person, der brødes en Mand med (Ja-
kob), indtil det da.gedes.lMos.32.24. Hen-
rick brydes saalenge med ham, til hånd
faaer Kaarden af hans Hænder. Holb.llJ.

V.2. siddende kunde han brydes med to

stærke Mænd.Molb.DH.II.170. jeg maatte
brydes længe med Krabaten inden jeg fik 50

ham til Gnlvs.Ing.EM.il. 118. (overf:)
Hans Arme havde ikke glemt at brydes
(o : tage et tag) med Spade og Hakke.Pow^.
FL.482.

6) perf. part. anv. som adj. 6.1) til bet.

1 (jf. 6.3); QP til bet. 1.1: som ikke er hel;

som er i stykker; knækket, hvi færdige
I ikke det, som brudt (1871 : brøstfældig^
er i ]mset?2Kg.l2.7(Chr.VI). hans Kraft-
stilling er ligesom . . Dens, hvis Ryg er 60

brudt, hvilket jo giver en egen Art Smi-
dighed.Kierk.IV.216. det skal være istykker.
Det er det brudte Aag (0: paa Reventlows
mindesten).JakKnu.Jy.I.65. han følte sigsom
brudt i Benene af TræthedJVJens.SS.76.

II
(til bet. 1.2; fagl.) om heste: skrabet af

seletøj ell. sadel. HesteL.(1703).B8r. Jeg
maa se efter, om min Hest ikke skulde
være brudt . . jeg har brugt den vel
glubsk i disse I>sige.Blich.IV.595. *Brudt
i Krydset, mager og skank (var hesten).

Kaalund.300. UngdGl.IV.318. Feilb. (tryk-

skade) paa Halsen kaldes ofte . . brudt
IisLls.LandbO.IV.606. 6.2) (til bet. 2) overf.

brug af bet. 6.1; (især m) til bet. 2.1 : *Han,
som alt det brudte heler. Grundtv.SS.III.
414. Deres Liv var ikke som hines knækket
eller brudt, det var bøiet ind i dem selv.

Kierk.1.279. Med fortvivlet, ja brudt Hjerte
ventede jeg deres THhagekomst.BlochSuhr.
ÆS.I.44. Tanker og Minder i . . uklare
og brudte Former steg og sank i ham.
Schand.TF.1.93. (han) havde fulgt Meste-
rens Anvisning en Menneskealder efter

sin brudte Kunstnerbane. sa.JSSf. 5^4.
||

brudt linie, (bogtr.) linie, som ikke naar
over hele sidens bredde, forqvaklet Prosa,
skreven i brudte L.inier.Heib.Pros.III.275.

Vers, som . . ikke havde stort andet af

Verset end det at være skrevne i brudte
hinieT.Brandes.III.233. \\ brudt akkord,
J^ akkord, hvis toner ikke anslaas paa een

gang, men efter hinanden. MusikL.(1801).35.
SaUIV.105. ||brudtbeløb,Y beløb, som
ikke udgør et rundt tal (jf. bruden^. Folio-
anvisninger maatte ikke lyde paa brudte
Beløb, men kun paa Mangefold af hun-
drede T)aleT.Tietgen.(1895).32.

\\
(til bet. 2.2)

som ikke danner nogen lige linie ell.

plan flade. Sandsen . . viser mig en Stok
brudt i Vandet, skjøndt den er lige naar
den tages op.Kierk.IV.246. spec. (fys.):

den brudte straale, den del af en lys-

straale, som har forandret sin retning ved
at passere fra et gennemsigtigt stof til et

andet. SaUIV.141. Er det en Vædske, der
træffes af Lyset, deler Straalen sig i to,

af hvilke den ene gaar ud i Luften .

.

den anden, den brudte Straale, forplanter

sig i Yædsken.Christians.Fys.361. (overf.:)

*Du priser kun Skjalde af første Rang,
|

de mindre kan Du ej taale . . |
O, Daare,

har Du til Lyset Trang
|
og skyr dog dets

brudte Stra.ale.Kaalund.175. om lys, der er

opløst i farver ell. svækket ved at gaa gennem
noget (jf ndf. til bet. 2.4;.- SkVid.VII.168.
*Igjennem disse farvesmykte Ruder

|
Kun

brudt og dæmpet Lyset falder ind.PalM.
11.41. brudt trappe, (bygn.) trappe,

som i hver etage har to ell. flere løb. Gnudtzm.
Husb.163. hrudt tag, (bygn.)tag, der danner
en vinkel ml. tagskægget og tagrygningen;

mansardtag (jf. afbryde 2.3^. OpfB.^1.267.

t brudt batteri, ^ batteri, hvori kano-

nerne ikke er anbragt paa samme linie, men
nogle længere fremme end andre. MilTeknO.
41. brudt frontorden, brudt køl-
vandslinie, J^ frontorden, kølvandslinie i

to kolonner, bestaaende henholdsvis af de lige

og de ulige numre af det samlede antal skibe.

8cheller.MarO. brudt skrift, (bogtr.; nu
1. br.) skrift, hvis bogstaver har kantede for-
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mer; fraktur. OpfB.UI.521.
\\ f stejl; b rat

(jf. afbrudt u. afbryde 2.9). (vandfaldet)
varmeget brudt og høit.HCAnd.Breve.I.140.
il CP tilbet.2.i: berøvet sin kraft; svæk-
ket. *Hans sorte, krøllede Pels blev graa,

I
Hans lystige Mod var hr\iåt.Winth.IV.101.

*Brat af Slaget rammet . . | Ligger brudt
og lammet

|
Du, vor gamle Mo'er.Pa^M.

VIII.158. Raskolnikovs trodsige og dog

Snart bryder Frugten tTem.Ew.(1914).I.
154. Foraaret bryder frem i tusinde Blom-
ster og VTter.Mynst.Betr.II.Ql. Anlednin-
gen, som bragte Perianders Afsindighed
til at bryde frem.iKerA;.7J.504. *min Lykke
I
Brød gjerne frem (o: skaffede sig luft)

i Sang og glade OTd.PalM.Venus.62. I
Begyndelsen af Aaret 1452 brød Karl
Knudsøn frem mod Skaane i Spidsen for

brudte Yæsen.Brandes.X.528. Jeg synes lo en vældig llæT.Fabrieius.D.II.31. om dags-
det hele er forbi, og jeg er kun 33 Aar
Det er den samme brudte Kraft, jeg selv
iøler.SvLa.SS.29. jf.: Han føler Brudt-
hedens tunge Ladhed i sig.Dangaard.
UligeVilkaar.(1904).168.

||
(med.) til bet. 2.5

slutn., om farve : (Rembrandt) kunde senere
undertiden, dog sjældent, lade en brudt
blaa Farve pletvis skimte tTem..KMads.SS.
107.

II
GJ til bet. 2.6, om stemmMang. (hun)

lyset (sjældnere om mørket), der begynder at
vise sig: Høysg.AG.152. da Morgenen brød
frem (begravede de) deres egne I)øde.ilfo^6.

DH.I.401. *Snart er Natten svunden,
|

Dagen bryder irem.Heib.Poet.IL347. hver
Dag fra Solens Opgang, til Natten brød
frem.Goldschm.II.281.

\\ (jf. bet. 3.4; nu 1.

br.) pludseligt fremkomme m. en udtalehe
olgn.Jjf. bryde ud nd/y. Endelig brød

hviskede med hæs, brudt Stemme: „Gaa, 20 han frem med disse Ord. 7S0. 7.3) bryde
gaa.''Winth.Vin.l46. *Nu toner Aftensan-
gen i Firenze!

|
de klare Stemmer og de

brudte gamle
| de stiger imod Hvælvets

faste Grænse. Rode. D. 84. Hans Stemme
blev brudt: „Hils Fa'er !"Oi?M«5'.P.570. 6.3)

(1. br.) til bet I.4: som er dannet ved bristning

ell. brud. En brudt Skade.FSfO.
7) i forb. m. adv. 7.1) bryde af (jf. af-

brydej. 1. t9 (trans.) løsrive. At bryde et

igennem (jf. gennembrydej, bane sig vej
gennem en hindring ell. spærring (jf.
3.2j, Lybekkerne . , havde brødt igien-
nem, og bragt de beleirede Undsætning.
Mall.SgR.294. (klappernes) Hujen og Skri-
gen, naar et Dyr eller en Hare vilde bryde
ig\ennem.Blich.I.46. (overf.:) Solen bry-
der igennem (o: det klarer op).Moth.B407.
VSO. e. alm. \\ om forfattere, kunstnere osv.

:

Stykke Brød a.t.VSO.1.61. bryde en hro 30 skaffe sig anerkendelse og navn; slaaigen-
af, se u. I. Bro 1. om planter (nu hellere:

plukke;.- Rahb.PoetF.I.160. han brød Ro-
sen af, trykkede et Kys paa dens friske
Munå.HCAnd.V.248.

|| (jf. bet. 2.7; overf;
nu 1. br.) bringe til ophør. *0p Sjæl, bryd
Søvnen a.f.Kingo.181. *HvibryderSkiæbnen
grumminLykke a.i?Pram.(Rahb.LB.II.491).
u^^ (nul.br.) afkorte; afsnubbe. Han bryder
Ordene af, naar han taler.VS0.I.61. 2.

nem. det var først med denne bog, at
han rigtig brød igennem I ogs.: gøre ny
synsmaade gældende i livet ell. litteraturen.

D&H. jf. u. Gennembrud.
||

(rid.) om hest,

der under væddeløb forlader banen mod ryt-

terens vilje (jf. u. bryde ud^. S&B. 7.4)

bryde ind C//, indbryde^, trænge ind (med
magt ell. voldsomhed; jf. 3.2). Da brød de
tre Vældige ind i Philisternes Leir.^S^am.

intr.; ^ d.s.s. afbryde 2.2. den (kanon), som 40 23.16. *Hand bankede ey paa, men brød
bryder af, sætter sig bag den Kanon, til

hvis Deling den høver.ExercArtil.(1804).
125. med roder til højre bryd af I

j J|
holde (brat) op; standse. *Tolv Skridt
er kun tilbage, saa bryder Klippen af

|

Og sænker brat sin Steenvæg i Afgrun-
dens Grav.Aarestr.8. det er (ikke) Uret
at bryde af, naar Noget ikke lader sig
gjennemføre.Kierk.III.219. (en forbryder)

1 Stuen md.Holb.Paars.l80. (de) brøde
ind over Grændserne og streifede lige til

(byens) Forte.Engelst.Forsv.290. en over-
mægtig Fiende brød ind i vort fredelige
LandJRPaulli.Sørgetale^''/tl864.4. (1. br.)

om lys: *Morgen-Solens klare Skin
| I et

"Værelse brød ind.Tode.1.336. f om nattens

komme (jf. u. bryde irem) : (han) kæmpede
tn Natten brød md.Molb.DH.I.401.

\\

som . . faaer Øjnene op og ønsker at bryde 50 især: aabne sig adgang m. magt for at stjæle;

af (o : bryde m. sit hidtidige liv) og begynde
foTivai.Hostr.EF.II.17. intet Digt var fuld-
ført; de brød gjærne af midt i en Strofe.
Schand.TF.I.214. m. h. t. tale olgn.: At
bryde af med en Ta\e.Høysg.8.60. Han
brød af midt i Ta]en.VS0.I.61. Hvor
det Dialeetiske marigier, der kan man
bryde af og bUve staaende paa ethvert
Pxinct.Heib.Pros.II.189. Tusende Gange

begaa indbrud.' Om nogen Tyv bliver

greben, idet han bryder ind.2Mos.22.2.
Hvor er De brudt ind? Hvad vil De røve.

SCAnd.X.147. (elektriciteten kan) melde
os, hvis Tyve vil bryde iad.HHolst.Elektr.

1.71.
II
(nu 1. br.) falde en i talen, (præ-

ster og professorer) tale, hvad de ville, og
ingen maa bryde dem ind udi Talen.5bZo.

MTkr.353. Bedste Meyer, brød Fruen ind.

om Forladelse, at jeg bryder af (0: af- 60 Bang.R.89. \\ bryde ind paa, (nu næppe
bryder samtalen).Schand.IF.68. 7.2]| bryde
frem (jf. frembryde), bane sig vej frem;
trænge (voldsomt) frem; ogs.: komme
(pludseligt) til udbrud (jf. 3.2^. *Det
Kildevæld, som i din Ørk brød ixem..Salm
Sus.417.3. *0g saae du Livets Træ? —

br.) "storme ind paa; angribe, bryde ind

på tienden.Moth.B407. de aabenbare La-
ster, som bryde ind paa al menneskelig
Orden.Mynst.Betr.II.30. 7.5) bryde løs. 1.

(trans.) løsne ved at brække; brække af.
han har brudt dørhængslet løs • 2. (intr.,

79*
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egl.: gaa løs ved at briste) begynde paa
en gang; komme til (pludseligt) udbrud.
Ræt nu vil det bryde løs (o: gaa galt),

men det maae ikke Me\pe.Holb.Stu.ilI.5.
*ihvor gal den bryder løs,

|
Ham (o : gud)

tjener dog hver lld.Grundtv.SS.IIIA38.
Den Aften, det brød løs (o: opstanden be-

gyndte) i WsLTSchau.Hauch.L425. Der blev
et Øjeblik ganske stille, men saa brød
Larmen løsJPJac.1.45. Font.LP.VII.176.

II t m. præp. med: bringe en forbindelse

til ophør (jf. u. bet. 3.1^. Paven, som ingen
Prætext havde til at bryde løs med Key-
seTen.Holb.Kh.715. smst.907. 7.6) bryde
ned (jf. nedbryde^. 1. (nu 1. br. i talespr.)

rive (en bygning olgn.) ned. hvis de icke
beqvemmer sig til Fred, bryder jeg heele
Regentzen neeå.Holb.Tyb.V.8. 2. brudt
ned (efter eng. broken down; rid.) om en
hest, hvis muskler ell. sener er saa medtagne,
at den ikke kan deltage i væddeløb. Idræts
B.11.817. Vædløb.9. (jærnb.) om tog, der
er ude af stand til at fortsætte sin fart (jf.
nedbrudt^, eksprestoget er brudt ned vest
for Bramminge

j 7.7) bryde op (jf. op-
brydej. 1 (trans., jf. bet. 1.1 og 2/ aåbne
med magt. DL.6—14—5. saa trængte de
saare hårdt ind paa Manden . . og traadte
til for at bryde Døren ov>.lMos.l9.9. I

overgaar brød jeg op min Herres Chatoll,

og toog 4 Rdlr. deTaiHolb.UHH.il.6. *Et
Fæn^el brydes op, og Vagten overfaldes.
NorclMrun.ET.56. pengeskabet var brudt op
og tømt for sit indhold

j || omjord : tage under
ploven. VSO. SaUIII.816.2.(intr.,jf.bet.S.i)
aabne sig. naar denne Knop bryder op,

da vU den blive den deiligste Rose i hele
'Egneii.Hauch.1.90. nu især om saar, der
springer op at bløde :Moth.B407. *Da bry-
der atter Saaret op,

|
Jeg længesiden

troede lægt.PalM.TreD.317. om is: briste

ved tø; komme i drift. *Der Isen brød op
i lune YaaT.Grundtv.PS.V.408. Molb.DH.
11.449. 8cheller.MarO. jf.: *Weichselen
bryder nu op og vælter de mørkeblaae
Bø\geT.Bagger.II.330. 3. {opr. (trans.) om
at tage en lejrs telte op for at drage videre,

jf.: blev der madløst hvor man havde
slaaet sig ned, kunde man jo bryde Lejr
og gaa bedre Steder }ien.JVJens.Br.lO)
begive sig bort fra et sted. Printz Eu-
genius har brudt op med sin Leyr.Holb.
Kandst.II.3. PalM.VIII.139. naar Skyen
hævede sig fra Tabernaklet, brøde Israels

Børn op (Chr.VI: reystej paa alle deres
Reiser.5Jlios.4f0.55. især: afbryde et samvær;
forlade et selskab; tage afsked. Kort efter
brød han op og tog Atsked.Schand.TF.II.
136. Rundt i Huset brød Officererne op
og gik til B.o.Bang.T.117. Herrerne brød
op (0: fra dagligstuen) og gik ind i Pro-
fessorens Studereværelse ./iTiars.AH. 49.

(gæsterne) har en Følelse af at burde bryde
tidligt op , for at den stakkels Værtinde
kan faa det Mas oveTstaaetConst.GH.3.
4. t refi.: staa op fra et sygeleje. MothB

407. i Mandags 14 Dage brød han sig
op.Gram.BreveJ35. 7.8) bryde over. 1. IP

(trans.) brække over; sønderbryde, langt
ud i Søen staar Skumsøjlerne ivejret, bry-
des over, rives bort af Vinden.Drac^m.
LK.60. 2. intr.; om bølger (jf bet. S.i):

Engang imellem klaskede det mod kabys-
døren udvendig, når en sø brød over.iV
Møll.H.61.

II
(sj.) d. s. s. bryde overtvært.

10 (han arbejdede) paa, at man uden smaa-
lige „taktiske" Hensyn brød over med
Strejken og søgte Forhandlingerne . . gen-
optaget.PDrachm.K.162. 7.9) bryde over-
tvært ell. (nu sj.) overtværs (Holb.DH.
III.222. Goldschm.IV.355). 1. f (trans.)

afbryde brat. Handelen var gandske brudt
OYeTtveTS.Holb.DH.IIl.222. sa.JH.II.576.
VSO. 2. t intr. (jf bet. B.i), i forb. m.
præp. med; dels: pludselig holde op m. en

7Q virksomhed olgn. *Midt i jeg (o: Ovid)
over tvert med dennem (o: metamorfo-
serne) maatte hTyde.Falst.Ovid.20. dels:

afbryde et forhold. Det er skade, at Jom-
fruen er saa taalmodig og ikke engang
bryder over tvert med ham.Holb.GW.
(1724).Ise. sa.Jep.1.3. VSO. 3. abs.:tage
en rask beslutning, som giver sig udtryk
i handling ell. tale; gøre kort proces. Hun
maa da ræt bryde en gang over tvert,

30 Jomfru, og tage Herren med en Trompf.
Holb.Stu.1.2. VSO. Goldschm.IV.355. Jeg
brød derfor overtvært og sagde : — „Hvor
kan det være . . at De ikke fik den Pige."
Schand.F.511. 7.10) bryde paa, (intr., jf.
bet. 3.2) trænge stærkt paa. VSO. Sam-
tidig brød Venstre paa for at vinde frem
indenfor Fjendens EnemæTkeT.Hørup.II.
31. en pressende indre Henrykkelse, der
brød paa, inden dens Udtryk havde for-

40 met sig.Schand.AE.280. *Naar vildest paa
du bryder

|
og tordner ud dit Had.sa.SZ).

53. Underverdenens Kræfter røres stær-
kere, og Dybet bryder paa, og der aab-
ner sig en Afgrund.Jør^.yi).37.

|| (1. br.)

om energisk arbejde: saa begyndte en lang-
varig . . Kamp for Udkommet . . Han,
som var en SUder, brød paa det, han or-

liede.PRM0ll.SS.l8. 7.11) bryde sammen
(jf. Sammenbrud^, (efter ty. zusammen-

50 brechen; jf. bet. 3.4) styrte sammen;
falde sammen, dersom hele Verden brød
sammen, vilde jeg dog tro, at det var Lov
ogikkeMirakel.Goldschm.IV.44. (en kaarde)
sad fast i Tyren, som faldt paa sine Knæ
og brød sammen.ELars.MK.88. (overf.:)

Hun var rolig og fattet. Først da hun
skulde tage Afsked med Barnet, brød hun
sajnmeii.Pont.F.1.25. \\

blive til intet;

mislykkes, det parisiske Proletariats Magt
60 . • brød sammen.Fridericia.Bevolutionen og

Napoleon. (1912). 100. (fjendens) Angreb
brød sammen med store Tah.PoUyul916.
7.12) bryde sønder (jf. sønderbryde^, O
(nu l.br.) brække i stykker. *Hver Lænke,
som mig tvang, jeg bryder sønder.PaZM.
V.19. (overf.:) gøre godt, hvad Slægten
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i et Aarhundrede har brudt sønder.LBruun.
SK.16. 7.13) bryde ud (jf. udbrydej. 1.

(jf. bet 1.3; sj.) fjerne ved brydning. Mar-
moret maa brydes ud af Biergets Dybder.
Mynst.Tale.(1838j.8. 2. (jf. bet. 3.2) bane
sig vej ud; undslippe, (floden var) efter

et Skyebrud . . brudt ud over sin Rende.
Bagges.L.II.33.3. *Blomsten moden ud af

Knoppen bryder.IIeib.D.18. Der er . . to

Slaver brudt nå.Hostr.EF.I.ll. Der kom,
som bekendt, Vaklen i Rækkerne (i det

litterære venstre), os Nogle brød ud (o:

svigtede).Schand.O.II.43. Kronhjorten brød
ud, hvor der ingen Skytter fandtes.jBo^an.

11.63.
II

(rid.) om hest, der under væddeløb
forlader banen mod rytterens vilje (jf. u.

bryde igennemj. IdrætsB.11.817. Vædløb.9.

II >8« Bryde ud med en Sappe . . gaae
ud med en ny Sappe fra en allerede fær-
dig Sap^pe.Mil Tekn 0.43. \\ komme plud-
selig frem; komme til udbrud. *lad

dets (o: ordets) Straaler bryde ud
|
I disse

Stridens J)age.SalmHus.316.6. det altid

ulmende Oprør var brudt ud i lyse Luer.
SBHersl.L.215. Af den kolde Sveed, som
brød ud paa mig, sluttede de begge, at

jeg maatte være ha\våød.Pamela.I.504.
Kopperne brød ud som han sad . . og
vidste af ingen Tmg.Tode.ST.I.19. *Hver
heftig Lidenskab da bryder ud i Sang.
Bagges.Gieng.133. en undertrykt Skogger-
latter, som brød ud, naar han kom ud paa
Tra.Tppen.Schand.BS.291. Valdemar Atter-

dag havde haft en væsentlig Del i, at

Kampen var brudt ud.KrErsl.DM.54. her
var det, at ilden brød ud

j || f om hemme-
lighed olgn.: blive bekendt. Grram.Breve.127.
3. t m. præp. med (jf. bet. 3.x): gøre ende

paa et (venskabeligt) forhold. Anno 1541

brød Franciscus ud med Keyseren igien.

Holb.Intr.I.256.^.(jf.bet.3.i) fOladetanke
ell. sindsstemning pludseligt faa udslag
i ord, latter, graad osv. Derpaa bryde de
samtligen udf i høy Latter, naar de seer
Pernille i hendes Fige-Klæder.Holb.Philos.
V.7. *Jupiter tOsidst brød ud i disse Ord:

]
„Hr. Pope har sagt sandt: det er den

bedste Jord." TFess. 75. *Vaagn og bryd i

Lovsang \id.Ing.BSE.VII.30. *„Hvad skal

jeg længer heri" saa brød han ud.IIauch.

SD.L171. Goldschm.VI.339. Saa brød Lotte
og jsg igjen ud i at græde.Schand.F.543.

IV. bryde, v. ['brySa] (f brye. Moth.
B405. jf. Feilb.) præs. -er ['bry'dar, dagl.

'bryå'ar, ibrøQ'ar] præt. brød [brø'5] part.

brudt [brud] (Høysg.lPr.8) ell. (nu især dial.)

brydt [bryd] (OeconT.VII.57. Bagger.L31.
AntNiels.FL.II.24). vbs. jf I. Bryd og Bry-
deri, {jf. no. SV. hry; fra mnt. briiden,

plage, drille, jf. Arkiv.XX.1.163ff.; ordet, der

efterhaanden er faldet sammen m. IIL bryde,
bruges i rigsspr. nu kun refl. i forb. bryde
sig om, se 3.2)

1) volde besvær; plage. *(han) Per
Degn paa Kllingen gik og hannem hæftig
brød (o: trængte ind paa ham).Holb.Paars.

41. du est ikke bange for at bryde mig
med unødig ^xiak.sa.Philos.II.3. *Hør Lym-
mel! bryd mig eil en Tyv du er,

| Og
jeg ei kiøber Tyvekoster. T^ess.i58. de
mange grædske Citationer (i en disputats)
havde brudt ham mangfoldig.Eo/i6.£.7IJ.
135. Børnenes Opdragelse bryder dem
(o: natmændene) ikke; thi de give dem
mgen.Blich.(Tilsk.l919.I.182). *en Nødd,

|

10 Hvis Knækning allerede Mangen brød.
Hrz.D.IlI.166. uden obj.: Fortryd ikke
paa, at jeg saa tidt bryder med Breve.
Brev 1790. (Af Joh.v.Bulows Papirer. (1864).
27). II

m. overgang til HL bryde 2.1. Herud
din Akkermær! og bryd mig ikke Hovedet
meer (o: plag mig ikke mere).Holb.HAmb.
1.3. sa.Pem.1.6. KomGrrønneg.I.184.\\ spec:
med vilje volde unødigt besvær; ærgre;
drille, han sværger, at han vil bryde

20 hende retskaffen tørst.Ew.V.300. Hvorfor
skal du endelig bryde ham. Det er jo
dog en skikkeUff Kar\.PAmib.Sk.II.305.
de havde havt deres Spøg af at bryde
ham med Amalia.Pram.iI.336. Feilb. || i

forb. være brudt (med noget), have besvær

(af noget); være ilde stedt, (jeg lukker mine
husfolk) inde, at de skal icke forfalde til

LiiderUghed, og dog er jeg verre brudt
end nogen aRden.Holb.KB.Iii.7. De gamle

30 Skribentere . . vare brudte med at for-

klare Aarsagerne tU denne Indretning.
Kraft.VF.137. somme Mennesker har til

Overflødighed og er ilde brudt dermed.
Andre har knap til Nødtørft. T7irøef.Z).5i.

Ew.IV.16. Han er ilde brudt med sit eget
Hoved, han er forlegen med sig selv; er

uvis og tvivlraadig i alle ting. VSO. jf:
da man omsider overbeviiste ham om, og
Manden selv merkede, at han var lidt

40 brydt med (o: forstyrret i) Hovedet, saa
tilstod han ogsaa.OeconT.VII.57.

2) volde bekymring; interessere; ogs.:

gøre indtryk paa. (især i spørgende ell.

nægtende sætn.). Hvad bryder mig at viide,

hvilken mand Doctor Arius \ar.Holb.GW.
(1724).6sc. KomGrønneg.I.50.125. *Mig
bryder ei hvad Aviserne lyve.Bagges.

Ungd.IL126. *Jeg blæs deraf, hvad bry-
der mig vel det? TBruun.II.291. Bahb.E.

50 IV.71. Reib.Poet.V.351. det bryder ham li-

det, enten man giver mig det bedste eller

sletteste Sæde.Rrz.VL89.
3) refl. 3.1) volde sig selv besvær;

plage sig. at bryde sig med Chronologi-

ske Udregninger udi Materier, som ere

mørke og \ihevns]ige.Holb.MTkr.258. Lous.

Pope.81. (jeg ved ikke) om man bryder sig

stort med Læsning i denne Stad. Molb.

Dagb.123. Han spurgte om Junker Otto

60 og hvad han foretog sig til Landets Red-
ning. Man . . bad ham iike bryde sig der-

med.Ing.P0.L141. Top8.IL538. 3.2) bryde

sig om (alm. udtalt m. hovedtryk paa om:
[bryQa sai 'mm'], præt. [brø9 sai 'mm'] osv.).

1. (m. nægtelse ell. i spørgsmaal m. nægtende

mening) tænke m. bekymring paa noget;
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regne (for ubehageligt); være ked af; tage
aig nær. *Jeg brød mig ei om Pavens
Eand, |

Ei om St.FeåersYælde I Grundtv.
SS.II.360. jeg har aldrig brudt mig enten
om Træk eller Fugtighed.firz.it/r.JI. 7.

Før har Du jo aldrig brydt Dig om, at

de narrede (o: drillede) Dig med Vilhelm.
CBernh.IX.47. et par lussinger skal en
rask dreng ikke bryde sig (noget) om

j

hvad bryder du dig dog om, hvad han si-

ger?
i jf: *bryd dig ei, om hun

|
Gjør Nar

af dig. Du veedjo, at hun driller.Hrz.FJJJ.
193. (nu næppe Ir.) m. inf: Han fortalte .

.

at han havde længtes efter at blive be-
friet fra denne Post, men at han nu . .

ikke brød sig om at h]ive.Sihb.I.15. Jeg
bryder mig ikke om at ernære mig med
mine Hænders Arbeid. Det er der ingen
Skam i.IIrz.V.163. 2. (især m. nægtelse)
regne for noget; sætte pris paa; inter-
essere sig for. hvad bryde vi os vel om
dine Øine? vi tør spytte dig op i dem,
dersom vi faae Lyst.Grundtv.Udv.III.606.
(kejseren) brød sig ikke om sine Soldater,
brød sig ei om Komedie eller om at kjøre
i Skoven.HCAnd.y.ll2. Du veed jo nok,
at jeg aldrig har brydt mig om min Mo-
der.5a^^er.I.3jf. *Nu er du den jeg elsker.

|

Og du har aldrig brudt | dig rigtig om
de andre, |

vel? Rørd.GD.94. bryder du
dig om at eje denne bog?

j bryde sig
fejl om, se fejl.

Bryde-basse, en. [III.5] (nu kun dial.)

d. s. s. Bryder 1. Moth.B409. VSO.
\\

(fynsk) stwrk, voldsom person i alm. MDL.
54. Kværnd. -bænk, en. [in.l.i] (fagl.)

d.s.s. n. Bryde 2. LandmB.III.104. -£»re,
et. se Brudføre. -g^aard, en. [I] (foræld.)
Moth.B410. Ejede Bonden flere Gaarde,
saa kunde han lade disse . . styre ved Bry-
der . . en slig Gaard kaldtes Brydegaard.
MøUH.1.300. -silde, et. [in.l.i] (landbr.,

dial.) Naar den store Dag kom, da Hør-
ren skulde brydes, og der skulde være
Brydegilde, da var der Fest paa hele Gaar-
den.SjællBond.61. -grav, en. [in.l.i] (fagl.)
hul i jorden, hvori der tændes ild, hvorover
hørren lægges paa jærnstænger for at tørres

inden brydningen. Tolderl.F.1.158. VortHj.
III1.70. SjællBond.61. jf.Feilb.: brødegrav.
-kamp, Qn.{lll.h]Moth.B409. VSO. Hauch.
V.68. de (tog) hinanden om Livet og an-
tydede en BTydékam:p.Schand.VV.36. SaU
IV.141. overf.: at Lidenskaben under sin

Brydekamp med Forestillingerne om til-

stundende Ulykke overvinder dem som
helt jnagtesløse.Brandes.VI.204. -knnst,
en. [in.5] VSO. MO. SaUIV.141. -kæm-
pefr), en. [ni.5] (nu 1. br.) d. s. s. Bryder
1. B:auch.V.69. I)rachm.HI.178. (overf:)
(han var) Tyskerens Ligemand om ikke
Overmand som teologisk Brydekæmpe.
Rosenb.III.355. -leg, en. [III.5] (nu 1. br.)

brydekamp; brydning. Brydelegen var paa
den Tid bragt til . . Fuldkommenhed.
Hauch. V.66.

brydelig, adj. [ibryåali] {afl. af m.
bryde; nu l.br.; if. ubrydelig) som kan
brydes. VSO. MO.

|| (overf.) om lysstraa-

ler: brydbar. Brandes.Goe 11.106. Man kal-
der . . de blaa og de violette for de stær-
kest brydelige Straaler.Sfoc^/wZm.Foto.S.
Bryder, en. ['bry-Qar] fi. -e. {ænyd.

brydere, jf. æda. kirkiubrytare, garthbry-
tær; afl. af HL bryde) 1) (til III. bryde 5;

\0 person, der brydes ell. er øvet i at bry-
des. VSO. Kierk.VI.455. Brandes.1.39. *En
velvoxen Karl

|
med Arme som hos en

BTjdeT.Blaum.Manddom.(1900).175. 2) O
(til III. bryde 2,8^ person, som gør brud paa
noget; overtræder, jeg (vil) anse Jer for
den værste Bryder af højtidelige Løfter^
Lemb.Shak.XIII.214. den store Lovens Gi-
ver (o: Moses) og den store Lovens Bry-
der (o: David). SMich.S.238. jf Ed-, Lov-,

20 Ordbryder mfl. 3) (efter eng. breaker, jf.
Brækker; 1. br.) bølge, som bryder; brodsø.
Naar engang imellem en rigtig „Bryder*
. . tørnede imod vort gode SMbs Boug.
Drachm.EK.52. sa.DM.61. 4) (til III. bry-
de 2.4; sj.) forkortet for Bølgebryder. *Naar
Bølgerne vildt under Høststorme træn-

fes, I
mens Vandet er smult mellem Bry-

er og Gat, | da ligger de regnvaade Mo-
ler og længes.JVwe.Konkyljer.(1919).39.

30 Bryderi, et ell. f en (Olufs.GD.19).
[bryaa'ri?] Høysg.AG.39. (f Bryeri. Moth.B
405). flt. -er. (ænyd. d. s.; egl. vbs. til IV.
bryde, jf. I. Bryd) ulejlighed; fortræde-
lighed; besvær, man siges at have Bry-
deri . . af een, som er ubeskeden; men>— Bryderi for een, som man stræber at

hjelpe til Rætte, og. Bryderi med een,
som man har at undervise eller paa andre
Maader at he}\2ind\Q.Høysg.S.326. Ew. VIII.

40 26. *Har du, som kan ogsaa ske, |
Bry-

deri med KTeditoreT.FAHeib.US.620. Be-
stillinger, som man har Bryderi og Ærg-
relse af, men ikke en Skilling iov.Hrz.

IV.148. Denne Tanke har .. gjort Kierke-
gaard meget BxydQYi.Brandes.II.358. De
fleste Mennesker kender noget til, hvad
der kaldes Familievrøvl. Bryderier med
¥2im\^en.Jørg.(Tilsk.l906.736).
Bryder-tag, et. [1] d. s. s. Brydetag.

50 Drachm.DS.7L VVed.H.141.
Bryde-stang, en. [III.I.3] (nu 1. br.)

brækjærn; koben. Moth.B409. VSO. MO.
-tag, et. [III.5] I) tag, som anvendes i bry-

dekamp. MO. 2) brydekamp. Aakj.ItS.135.

(overf.:) Recke.KM.lO. (barselsengen) hvor
Liv og Død snart skulde holde Brydetag.
Skjoldb.SM.34. \ -økse, en. stridsøkse?

(jf I. Bryde slutn.). Oehl.VS.50.

Bryd-f«re, et. se Brudføre.
60 Brydje, en. se I. Bryde.

Brydning, en. [ibryOQnen] flt. -er.« vAph.(1764); jf. Brydelse u. III. bryde)
1) som vbs. til III. bryde; især: I.1) (tillll.

bryde l.i; fagl.) om bragning af hør. VSO.
LandmB.III.104. Sal.VIII.423. jf: Ved
fabrikmæssig Hørberedning har man ind-
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ført særlige Brydningsmaskiner. O^f
B?I1.57. 1.2) til III. bryde 1^: Brydningen
i Giuhen. Brunnich,.M.211. Michelangelo
maatte opholde sig . . i Carrara for at lede
Brydningen af store Kvantiteter af Mbx-
moT.JLange.III.46. t.3) til III. bryde 2.1

:

Naar jeg tænker tilbage paa (det gamle
aar), ligger det for mig som en lang lige

Landevej, uden Farver, uden Brydnmger,
udenAfveksUng.JV^ans.JD.Sf}'/'. o^'s. III. bry-
de 2£). II

(bogtr.) deling af ord ved linie-

udgang; ogs. mere konkr. om selve det delte

ord. Den sidste Linje paa et Ark maa ikke
ende med en Brydmiig.Selmar.^50.

\\ J^ en
akkords opløsning i enkelte toner efter hin-

anden (jf. brudt akkord u. III. bryde 6.2j.

SaU11.140. 1.4) (til III. bryde 2.2; fys.)

lysstraalers retningsforandring ved overgang

fra et gennemsigtigt stof til et andet; re-

fraktion. AWHauch.(l?99).305. (jfNM
Pet.y2.177). *den blanke, I vidunderlige
Genstand (o: en diamant) med sin Bryd-
ning

I

i tusind Gaaders TQgn.Drachm.GG.
66. Naar en Lysstraale falder paa et gen-
nemsigtigt Legeme med spejlende Over-
flade, finder baade Tilbagekastning og
Brydning Steå.Christians.Fy8.361. 1.5) {ttl

III. bryde 2.io, jf. ty. brechung; sprogv.)

spaltning af en vokal til en stigende dif-

tong. Undertiden står en form med bryd-
ning ved siden af en anden uden bryd-
ning: bjarg og berg.Wiw.0F.i5. SaVIV.
143. 1.6) (sj.) til III. bryde 3.2. jf: Naar
der ved „Morgen -Brydning" viser sig

blaa Striber i Øst og i Vest nede ved Hori-
zonten, saa tyder det paa Regn.Thiele.IIl.

17. 1.7) (nu 1. br.) til III. bryde 3.8: Han
har det med Brydninger i Kroppen. F/SO.
1.8) O til III. bryde 4.8: Bølgerne brydes,
hver Brydning er som glødende Emmer.
HCAnd.IX.80. 1.9) f til HI. bryde 4.5:

opkastning. VSO. I.io) til III. bryde 4.6

og 5: brydekamp (jf. 2). *svarlig ham for-

trød
I

Brydningen paa Liv og Død
|
med

Kong Higlaks Frænåe\Grundtv.Bjow.75.
(han) overgik alle de andre saavel i Bold-
spil, som i Brydning og Vaabenfærd.HawcÆ.
V.22. Kierk.V.91. SjællBond.127. 2) (overf,

jf. 1.10 samt III. bryde 4.6 og 5; især GJJ

strid; uro; gæring. *midt i de vexlende
Kræfters Brydning

|
Modnedes Tanken

om Livets Betydning.lfaMc/i.y/S.5. Jo mere
det Evige er i Bevægelse hos den Vid-
nende, desto stærkere er Brydningen.Zier/c.
VIII.188. Det Hele er en Brydning, i

hvilken det Almene bryder med Undta-

felsen, brydes med den i Strid, og styr-

er den ved denne Brydning.smsi.lIJ.56i.
*(vi vil) at Folkets Ledere med Ridder-
sind

I
maa . . give aaben Plads for Aan-

dens BTyåmng.ScJiand.SD.164. \\ især iflt.

om kampe éll. rivninger ml. forsk, partier,

standpunkter ell. strømninger, uagtet de man-
ge forskiellige Brydninger (staar) Folket
. . i Enighed om sin Konge.Myn8t.Oehl.9.
de voldsomme vedvarende Kampe og

Brydninger, som Unionen fremkaldte mel-
lem Sverrig og I>a.mnarls.Ælen.I.32. Tidens
mange religiøse Brydninger.Powf.iP.FIJ.
12. han gav en livfuld Skildring af de
Brydninger og Kampe, det havde kostet
ham, før han vandt frem til sit nye Livs-
sjn.AndNx.M.134. Brydnings-fejl, en.

[1.4] (med.) fejl ved øjnene, hvorved lyset ikke

brydes paa rette maade. Panum.99. ArbJor-
10 sikr.1907.BilagI.27. O -tid, en. [2] det Sær-

egne ved Foraarstiden er jo, at det er en
Brydningstid, hvor Himlens og Jordens
Kræfter hTydes.VBeck.LK.1.23. En ny
Brydningstid var inde for Europa.jPn(ie-
ricia.l7&18Aarh.II.367. -vinkel, en. [U]
(fys.) Paulsen. 1. 557. Christians.Fys.361.

(overf :) Kierk.XIII.108.
brydsom, adj. ['brydsrom, -iscom'] (o/Z.

af I\. bryde) som volder bryderi; me-
20 get besværlig; fortrædelig. VSO. MO.
En vanskelig og brydsom Sa.g.Allen.1.156.

*Der ligge Gaader her, jeg ei kan løse;
|

Din Ven, Kong Uter, har et brydsomt
liveTV.Becke.DE.10. *Den Kæde, som jeg.

Led paa Led,
|
Har knyttet brydsomt

sammen.J)rac/im.T.65. Hvor det dog var
et brydsomt Liv at være 'Læge.Gjel.R.154.
et af Landets største og brydsomste Em-
beder. 7iiMw(Z.jBr.55 7. Feilb. jf: uagtet al

30 sin Brydsomhed og Ensomhed, er dog
nok Sætertjenesten en meget eftersøgt

Sjsse\.NCRom.Læsebog.in.(1887).330.
brye, v. se IV. bryde. Bryeri, et.

se Bryderi.
I. Bryg, en (VSO. Winth.HF.324) ell

et. \hTøg] flt. (sj.) d. s. (af II. brygge)
1) G) handlingen at brygge; brygning.
*Bryg og Bægt jeg nøie

|
Maa holde Or-

den \.Winth.NDigtn.62. *Paa Engen stod

40 end Dampen |
Af Mosekonens Bryg.sa.

HF.222. (jf. HCAnd.VI.6). Kvinder, som
redte Maden tU og passede Bier og Bryg.
Breum.FS.114. overf: (et) Surrogat, af

indenlandsk Bryg, i det høieste med lidt

tydsk Tilsætning, hvis rette Navn var
IndiifeTentismvLS.Rahb.Sandsig.22. 2) hvad

der fremstilles ved brygning; brygget drik;

om øl: (Tuborgs) Kældre rummer indtil

100000 Hektoliter Bryg.Nystrøm. Gentofte.

50 (1916).286. II
om andre dnkke: det er en

god stærk Bryg (o : te), som Marie her har

skjænket mig.Gjel.GD.116. Const.GH.154.

\\ m. nedsættende bet. lad os smage paa

det Bryg (o: vin).Schand.VV.64. if.: *i

mit Øres Forgaard hældte han
|
det bylde-

svangre Bryg. NMøll.Shak. 165. \[
(overf.)

det borgerlige Bryg, der ellers i Europa
gaar under Navn af Moral.5rawdes.X555.

*Hvad jeg sagde? — Selv jeg ikke
|
Aner,

60 hvad det var for BTyg.Recke.SB.41. jf:
„Mon ogsaa Knud skulde tænke paa ded?"

„Det gør han . . Jo, De kan stole paa, at

det er den Bryg, han for Øjeblikket rører

\.'*ZakNiels.NT.117. \\ spec: saa meget som

brygges paa een gang. En stor . . Bryg.VSO.
Det første Bryg var det bedste og blev
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kaldt „Vaar Faars 01" ; det andet var tyndt
01 og blev drukket til dag\ig.SjællBond.97.

(overf.:) Slesvigerne faar kun det andet
eller tredje Bryg af Embedskaffekjedlen.
Schand.VV.l8.

II. Bryg, en. se I. Brygge.
Brygde, en. se Brugde.
I. Brygge, en. ['brøga] (\ Bryg. Rørd.

DTK376). flt -r. (glda. d. s., oldn. bryggja,
ty. briicke, eng. bridge; besl. m. I. Bro) lo

t) t d. s. s. I. Bro 1. Julii Cæsaris Brygge
over Rh.inen.LærdeTidender.1738.392. 2) CP

skibsbro; kaj (jf. I, Bro 2). 4 Laugmænd
. . fradømte dé Contorske alle deres Byg-
ninger paa Bryggen og ved Stranden.
Holb.DS.II.430. Han lagde sine Skibe op
til Bryggen, og giorde alting færdigt til

'^3Ltteleie.Mall.SgH.399. den saakaldte tyd-
ske Brygge (i Bergen), der er en med Træ
belagt BTO.Hauch. IL 10. Pal M. VI. 345. 20

Dampskibsgods, der var stillet hen paa
den regnvaade Brygge. Pont.LP.V1. 148.
Bro og Brygge er naturligvis fuld af Folk.
CEio.F.223. jf. (nyere) gadenavne i Kbh.
som Islands Brygge, Kalvebod Brygge.
3) (bornh.) stenbro. Esp.39.

|| (jy.) ophob-
ning af sten ell. sand ved stranden. Feilb.

4) (1. br.
; poet.) d. s. s. I. Bro 4.i. *Helten

paa Linieskibets Brygge.Drachm.DM.38.
sa.UD.150. 30

II. brygge, v. ['brøga] -ede. vbs. -ning

(s. d.), jf.].. Bryg og Bryggeri, {ænyd. d. s.,

fsv. bryggia, oldn. brugga, eng. brew, ty.

brauen) 1) fremstille øl af malt ved op-
varmning og gæring; i videre bet. om til-

beredelse af andre vædsker ved blanding, op-

varmning olgn., især om drikkevarer, tvende
Bryggere . . som for rum Tid ere hen-
sovne, saa at de brygge nu ikke i Jor-
diske Kiedle meere.Holb.Ep.V.175. (det 40

havde) været bedre for mig, at jeg havde
lært at skuure, at brøgge, at bage, og
andre deslige l!'uig.Pamela.I.176. *I bryg-
ger Øllet med for megen Humle.OeRÆJJ..
312. *Det 01 og Mjød, jeg brygger, gjør
ogsaa Hjertet g\2iå.Winth.Vl.200. En Bolle
Punsch, som Ibald selv havde brygget, blev
sat paa Borået.Goldschm.VIII.98. en Læge-
drik, som en thessalisk Kvinde ved Trylle-
kunster har hrygget.Brandes.YI.72. (hun) 50

havde brygget Toddyerne til Herrerne.
Bang.S.274. Kaffe og The bryggede vi
^e\v.RNielsen. Regensen. (1906). 124. Frem.
DN.570.

II
(nu 1. br.,jf SaUVI.705) i forb.

brygge eddike. fSO. MO. (jf. Eddike-
bryggerj. II

(talem.) mosekonen bryg-
ger, 0: der stiger taagedunst op fra mosen
(ell. engen). Engen dampede, Mosekonen
bryggede. HCAnd. VII.279. CEw.Æ.U 1 7.

8al.XII.1047. jf. Feilb.II.615 samt: *Du eb

bæske Bær og Katte-Ost
|
med ømme

Tænder tygger,
| Og tidt maa drikke af

den Most,
|
Som Moese-Konen brygger.

Cit.l705.(Thott.4H525.Nr.24.8). i andre udtr.

af lign. art: *See Moser og Kjær | Dampe
høit mellem Skovens Træer! . .

|
Elverkon-

gen jo brygger sin Miød.HCAnd.X.423.
Ellekonen bryggede nedenfor paa Engen.
Schack.2. naar Moserne begynder at brygge,
og Engene at spinde, og Frøerne at dreje
deres KYæm.Pont.F.II.4. Ved Syvtiden
bryggede det stærkt ude over Bæltet.
Der dannedes Hvirvler, mange smaa, som
tUsidst udgjorde en eneste stor, sort Sky.
RasmHansen.PaulBang.(1901).240. 2) overf.

*Skyer, som brygge Regn og Sne,
|
Spørger

man: er det Guds Bolig. Grundtv.SS.III.
305. Inde paa Frederiksberg Kirkegaard
brygger det sælsomt til Foraar.JFJews.
M.III.49. jf: sorte brunstige Naaleskove
stod og bryggede i Solbranden og ud-
svedte Harpiks.sa,TX.i5. || især (dagl. ell.

spøg.) om aandelig frembringen, spekulation,

opfindsomhed olgn.: lave (sammen); „fa-
brikere." De har maaske brygget den
Historie for at indskærpe Forsigtighed.
IIostr.US.IV.10. (han) havde om Formid-
dagen brygget en Tale for Værtinden.
CMøll.PF.269. i forb. brygge sammen:
(Richardt fandt paa) at tage mig med i

Teatret, naar han skulde anmelde, hvor-
paa vi efter Forestillingen . . bryggede Ar-
tiklen sammen.JBrawdes.JI.484. Schand.IF.
114. Feilb. jf VSO. |l brygge paa (noget),
være i færd med at udtænke (noget); spekulere

paa; forberede. At brygge paa et Skielm

-

stykke. F/SO. Du kunde gjerne sige til mig,
hvad Du gaaer og brygger paa.SCAwa.
III.171. han (tog) sig selv adskillige Op-
strammere for at faa Flugt i den Tale,
som han havde brygget pa.Si.Schand.TF.I.

254. Han bryggede paa sit Formanings-
brev.Z)rac/im,F.JJ 70. [[^('s/.^ m. tings-subj.

Jeg beder Dem hilse F. H. Lorenzen fra

mig, at han endelig maa lade vor Sam-
tale . . brygge fort i hans B\BSi\.Brevl841.

(PLaurids.S.IV.207).
Brygge-kar, et. [II.l] (især dial.)

d. s. s. Bryggerkar. Moth.B420. JPJac.t.
263. Aakj.VF.139. Feilb. -kedel, en.

[II.l] (især dial.) d. s. s. Bryggerkedel.
Moth.B420. SjællBond.32. -leje, et. [1.2]

(nu næppe br.) *(de) styred ind for fulde
Seil,

I
Til Hjemmets Brygge-Leie.GVMnd^u.

Bjow.171. jf. MO. -penge, pi. [1.2] (nu
næppe br.) bropenge; havnepenge. Forordn.
^"191735.II.§5.

Brygger, en. fit. -e. (ænyd. bryggere,
afl. af u.. brygge) person, der giver sig

af med (øl)brygning ell. (især) ejer og
driver et bryggeri. *Jens Brygger i en
hast blef til en Procurator, |

De blander
begge to, een Sager, een sin Drik.HbZft.

Paars.169. Nørreg.Privatr.VI.72. Rich.1.42.

brygger Jacobsen har gjort sig fortjent

af dansk kunst og videnskab
j
Bryg-

ger-beg, en. (bryg.) harpiks (smeltet sam-
men m.olie) til tætning af ølfade; fadbeg. Vare
L? 74. Hage.^671. -gaard, en. (nu 1. br.) ejen-

dom (i en by) indrettet til bryggeri. VSO. MO.
-harpiks, en. (fagl.) harpiks, der anven-
des tifbryggerbeg. OpfB.WI.371. -hest.
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en. svær hest, der bruges til en hryggervogn.
Holb.Hh.1.274. Drachm.STL.29. Kvinden i

Konkurrence med Manden er som en Ara-
ber ved Siden af en Bryggerhest.B"ør«*p.
11.142.

li (1. br., jf. LandbO.1.395) navn
paa en hesterace. Karre- eller Bryggerhe-
sten (Shirehesten) er den sværeste af alle

kendte Hesteracer.jLandmB.JJJ55, -hus,
et. (nu 1. br.) bryggers; bryggeri (jf. Bryg-
hus). Moth.B426. VSO. Mosekonens Bryg-
seThxms.HCAnd.VI.Q. Bryggeri, et.

flt. -er. (ænyd. d. s.) 1) som vbs. til II. bryg-

fe 1. Bryggeriet slaar nu meget fe]l.JffoZ6.

'aars.)(3^. MO. e. br. 2) indretning til

fabriksmæssig ølbrygning, og stedet,
hvor den findes. VSO. Bek.Nr.45N*1890.
§12. Brygger-kar, et. stort kar, som
bruges vea ølbrygning (jf. Bryggekarj. Det
var et Fandens Spring af et Brygger-Kar.
Holb.UHH.1.5. HCAnd.X.470. Brandes.IX.
483. -karl, en. VSO. Prom.''y&1809.§3.

-kedel, en. kedel, hvori malten koges m.
humle til urt (jf. Bryggekedel). mener I

da at Ægteskab er en Omgang? Saa at

enhver maa brygge vexel viis udi en an-
den Mands Brygger-Kiedel.-ffoZft. Usynl.III.
6. Olufs.NyOec.I.156. Schand.F.304. Aarb
Frborg.1918.22. (overf. :) nu begyndte Kirke-
klokkerne at kime. Først Domkirkens væl-
dige BryggeTkeåel.Pont.F.1.246. -knægt,
en. (underordnet) bryggeriarbejder (jf.VSO.
MO.). Moth.B420. PAHeib.US.18. MCAnd.
11.155. Sal.VII.690.
Bryggers, et. ['brøgars] brégerse.

Høysg.AG.40. flt. (l.br.) -er. (ænyd. brygger-
s(e), sammentrækning afBryggerhus, jf. Ba-
gers, Stegers) bygning indrettet til ølbryg-
ning; nu især (landbr. ell. dial.) om rum i et

beboelseshus (bondegaard olgn.) indrettet til øl-

brygning m. m. *Af Bryggerset enRøg stoed
lige i hans 'iiiæse.Holb.Paars.182. AU den
Bygning som er Børsen, Proviant-Huuset,
Bryggersed (o: Kongens Bryghus i Kbh.)
OS' Bagersed, og Tøjhuuset . . er af (Chr.

IV) anlagt udi Søer.sa.Dn.II.904. Naar
man fra nyt af vil anlægge et Bryggerie
maa man sørge for at Bryggerset, eller

Bryghuset ikke ligger udsat for Solens
Ya.rme.Olufs.NyOec.1.156. (han) viser hen-
de alt det indvendige, baade Stuer og
Kamre, Køkken og Kj ælder. Bryggers og
Mælkestue.Si;Grundtv.FÆ.II.181. Bek.Nr.
70'^U1898.§10. Feilb.

Brygger-sluffe , en. (nu næppe br.)

sluffe til transport af øltønder olgn. Moth.B
421. Bahb.Tilsk.1794.237, Heib.Poet.1.464.

Bryggers-pi^e, en. (nu især landbr.

ell. diai) tjenestepige, der arbejder i bryg-

gerset. lng.EF.V.18. (hun) var Bryggers-
pige der paa Gaaråen.JPJac.1.266. Feilb.

Brygger-svend, en. (nu 1. br.) bryg-

geriarbejder. E:olb.DH.III.200. MO. f-terj,
et. redskaber til (øl)brygning. VSO. MO.
Brygge-sjover, en. [L2] (1. br.) d. s. s.

Havnesjover. Pont. F. 1. 298. -sten, en.

[U.i] (nu kun dial.) sten, der ophedes og

Rentrykt «/» 1920

kommes i bryggekarret. Hag.11.157. Feilb.I.
128.IV.68.
Bryg-hns, et. bryggers; bryggeri. VSO.

Olufs.isyOec.1.156 (se u. Bryggers^. Feilb.

AarbFrborg.l918.33.jf.: (hun) stod i Bryg-
husåør en.Drachm.UB.298. i rigsspr. nu
især i forb. Kongens bryghus, navn paa
et bryggeri i Kbh. (i Bryghusgade^. *Hen
oven Kongens Bryghuus, steilt og toppet,

|

10 Den (o : ballonen). Langebro forbi, mod
Søen gdi2Ler.PalM.VI.288. jf. Trap.l2.328.
464. -mel, et. T majsmel og -gryn til brug
i bryggerier. VareL.^127. -niester, en.
person, der leder arbejdet i et bryggeri, jf.:
Dansk Brygmester-Forening, stiitet . . 1899.
Krak.1917.99. Brygning, en. \) som vbs.

til II. brygge 1. VSO. Vand, som skal bru-
ges til Brygnmg.Thiele.III.49. 2) d. s. s. I.

Bryg 2. Moth.B421. En Bryggerpige (hav-
20 de) ladet en stor Brygning Juleøl rent for-

spMes.Blich.IV.382. ved hver ny Tilsæt-
ning (til punchen) ansaas (det) for nød-
vendigt at tømme sit Glas for at smage
paa den nye Brygning.CMøU.PF.76.
Brykan, en. ('Bryhane. VSO.). uden

flt. (ænyd d. s.; fra ty. briihan, breuhahn,
broihahn; oprindelse usikker; foræld^ en
slags hvidtøl lavet af hvede. .*Ach hvo et

Kruus nu havde
| Ret af den Bryhjan,

30 som Frantz Zimmer os ti]lavåe.nolb.Paars.

333. TroelsL.V.85.

Bryllup, et. ['brølofe] Høysg.AQ.40.
(\ Brulløb. EFlindt. Glimt. (1903).126f jf.

jy. former som bruUop hos Feilb.). flt. -per.

åial. gen. brylles i forb. tU brylles (Ing.

LB.II.43.IV.172), jf Feilb.IV.63 (u. brois-

mand) og 68(u. bryllupskagej samt: Stort

„Brølles" holdt de Ikke (i Aversi) ud-
over tre T>age.Gravl.DB.70. (æda. brol-

40 lup, broUæp, oldn. bryllaup, brudhlaup, ty.

dial. brautlauf, oeng. brydhlop, egl. : brude-

optog, jf. Brudeløb) 1) festlighed, hvor-
med et ægteskabs stiftelse fejres (jf.

Sølv-, Guld-, Diamantbryllup^, paa den
tredie Dag var et Bryllup i Cana . . Jesus
og hans Disciple vare budne til Bryllup-

fet.Joh.2.1. Jeg tilstæder da gierne, at

forlover jer sammen. Men I maae bie

med Brylluppet til hånd (o: farbroderen)

50 døer.Holb.Tyb.V.12. han gik paa (nu:til)

Bryllupper, han indfandt sig ved Gieste-

huder.Suhm.1.364. ved den nærværende
Konges Bryllup (anm.: Jeg bruger ikke

de vedtagne Ord Formæling eller Bilager,

deels fordi disse Ord ikke ere Danske,

deels fordi Konger og Fyrster, i physisk

Henseende kuns ere Mennesker^.PJlflei6.

E.26. Luther var . . af den Mening, at

man skal lade Bryllupet følge saa snart

60 som muligt paa ForIovelsen.Mynsi.5iir.

48. Flyver en Svale ind i Stuen, saa for-

kynder den Bry\hnp.Thiele.IIL135. *eders

Bryllup feires skal |
Med kongelige Fester.

Rrz.Svh.82. Hostr.DD.Ul. |j
i videre bet.

om selve den legemlige forening. Rørd.GD.
291 (ovf sp. 799^*). jf Lønbryllup ||

drikke

80
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bryllup, (foræld, ell. dial.) d. s. s. holde
bryllup. *Drukke de deres Bryllup

|
vel

u^ Dage tern. DFU. nr. 32. 2. smst.nr.8.
31. NFtlskov.SkæhnensKoglespil. (1909).107.
Feilb.

II
gøre (et) bryllup, han gjor-

de Bryllup for dem i fjorten Dage.Tofe.
8.21. Gid jeg kunde giøre hendes Bryl-
lup tillige med min Datter i Aften.IIolb.
Stu.III.l. Goldschm.VII.107. Kongen
skulde gøre deres Bryllup paa Slottet.

JPJac.Id31.
II
have bryllup, især: blive

gift; gifte sig. Tre Dage derefter havde
Grev Felix og Julie Bryllup.Jn^'.jBi^. 7.^65.
de var jo forlovede, og nu skulde de strax
have Bryllup.irCJ.wd. 7.^56. || holde (sit)

bryllup, d. s. gak hiem og hold Bryl-
lop med jerKiereste.JToZ6.i[7s«/w?.II7.6. *Vil
Gud, da sætter jeg snarlig Bo,

|
Og agter

mit Bryllup Sit_holåe.Hrz.D.I.152.jf:

holdes. JFriis.lll. Saa kom de til V(^ns
og hjem i BTjllapsgSLairden.SvGrundtv.FÆ.
11.180. -gave, en. (1. br.) brudegave.
Moth.B393. Pont.LP.VIII.175. -gilde,
et. Moth.B393. *Hvert Ægtepar, som med
Kjærlighed

|
I Jesu Navn holder Bryllups-

Gilde. Grundtv. SS. IV. 347. Pont. LP. VIII.
156. -gæst, en. Holb.DH.1.834. *Bryl-
lupsgjæster svang sig

i

Omkring det unge
10 Par.Winth.VL173. -Imis, et. (1. br.) brude-

hus. Bryllups-Huset blev fuldt af Giester.
Matth.22.10. KvBUyiil912.1.sp.4. O -hflj-
tid, en. Eolb.LSk.IIL3. *den lange Bryl-
lupshøitid,

I

De mange Gilder og den
megen Sviir.PalMJL170. -kage, en.
den kostelige Deig, hvoraf den uhyre
Bryllupskage skulde la.yes.VThist.TV.II.
372. Feilb.IV.68. -kost, en. 1) (nu 1. br.)

bryllupsmad. VSO. 2) f d. s. s. -gUde.
i en u-lyksalig Tid kom jeg hid til Byen 20 DL.5—2—61(jf. Kalk.1.285). Ew.I.144.
at holde (o: fejre) min Datters Bryllup
Holb.Masc.III.3. || H Morgen skal mit Bryl-
lup staa (o: fejres).DFU.nr.7.5. Brylluppet
stod . . i Borghesernes Yilla.HCAnd.1.69.
*nu skal Solens Bryllup staa,

|
og Bruden

har alt Kransen paa.Rtch.1.67. \\ lade sit

bryllup bo, se V. bo 1. 2) (bogtr., efter
ty. hochzeit) fejl, hvorved ord ell. sæt-
ninger sættes to gange. Selmar.^59.
Bryllups-

O -lag, et. selskab af bryllupsgæster. VSO.
Grundtv.SS.IV.151. *Rask traadte udi
Dandsen

|
Det hele Bryllups- Lag. T7mf/i.

HF.IU. -mad, en. Bryllups-Maden er
neppe fordøjet i Maven, førend de maa
dantze til S\vitteTiet.Eolb.Masc.II.5. VSO.
e. br. -march , en. De Toner klinger,
som var det min BryllupsmarschlDrac^m.
FÆ.191. orkesteret spillede bryllupsmar-

ssgr., af Bryllup 1; jf/". 30 chen af „Lohengrin" I -nadver, en.
Brude-, -aften, en. 1) bryllupsdagéns
aften. MO. 2) f dagen før brylluppet.

Moth.B393. -bord, et. VSO. Gjesterne
samledes om Bryllupsbordet.IirCA»d!.JF.
322. Thiele.III.78. -brev, et. (nu næppe
br.) indbydelse til et bryllup. Holb.Stu.III.l.
Lillie.Breve-Bog.(1742).300. -dag, en. 1)
dag, paa hvilken et bryllup holdes ell. fejres.

at han ikke maatte drage bort, førend de

(bibl.) salige ere de, som ere kaldede til

Lammets Bryllups Nadvere.J.a&.i 9.9. -nat,
en. brudenat. Holb.DR.V.l. i Bryllups-
natten havde (han) myrdet sin unge Kone.
Ing.EM.IIL202. TroelsL.XI.220. -rejse,
en. (< MO.) rejse, som nygifte gør. hun
og hendes Mand var komne hjem fra

deres Bryllupsrejse.Sc/iand. FF.5. -sal,
en. Slotsgaarden (var) indrettet til en

fjorten Bryllupsdage vare omme.Tob.8.22. 40 stor Bryllupssal med Fakler og Bl\is.Ing
Eolb.UBH.L.6. Oehl.S.259. naar det reg-
ner paa Bryllupsdagen, varsler det et uhel-
digt Ægteskah.Thiele.III.76.

\\
jeg skal

tjene dig (igen) paa din bryllupsdag, talem.,

brugt spøg. som udtr. for taknemmelighed
over en tjeneste, der er vist en. Bare Storken
vilde tage mig med . . Jeg vilde tjene
den igjen paa dens Bryllupsdag.irCA»d.
VIII.91. jf Feilb.IIL809. 2) aarsdagen

VS. II.26. PalM.II.299. -salme, en. Alle
. . istemte den sædvanlige Bryllupspsal-
me.Ing.LB.IV.183. JPJac.I.196. -sang,
en. vAph.(1759). Grundtv.PS.VII.250. JP
Jac.1.338. -stads, en. 1) (nu 1. br.) bryl-

lupsfest. Pram.VI.136. Her var Bryllups-
stads, og liden Helga var Braåen.HCAnd.
VI.395. 2) pynt, som bæres ved et bryllup.

Je^ slengte bort min Bryllups Stads.
J"

for et bryllup. Hvilken ærlig Mand der 50 Frits.78. VSO. e. br. -tale, en. 1) brude-
har saadan en Kone som jeg, hånd maa
holde sin Bryllupsdag hvert Aar som en
Fest.Holb.Jul5sc. Tops.IL576. Paa Tors-
dag i næste Uge er det min Bryllupsdag.
Schand.VV.165. -dragt, en. *at bære

|

Sjælens rene BTjllapsåragt.SalmHus.414.3.
Bagges.I.159. Schand.SD.114. -fest, en.
Holb.DE.II.789. Tops.II.565. -folk, pi.,

t et (Moth.B393). (nu kun bibl.) bryllups-

tale. Recke.KM.104. 2) tale ved en bryllups-

middag olgn. VortEj.IVl.38. f -udfly-
ning, en. brudeudstyr. DL. 5—2— 61.

-vers, et. Den 21 ejusd. giort et Bryllups
Vers til en gammel Mand, som tog en
ung Fuge.Eolb.LSk.IL2. Eeib.Pros.IV.478.

-vise, en. Moth.B393. (han) skrev en
Bryllupsvise, hvori han . . spøgede med
Brudgommens og Brudens Navne.OeM.

gæster, kunne Bryllups- Folkene (1907: 60 Øen.(1824).III.133. Erz.VII.284. TroelsL.^

Brudesvendene^ sørge, saalængeBrudgom
men er hos dem?Matth.9.15. CP -færd,
en. bryllup; brudefærd. Eolb.DNB.722.
Ew.V.176. *Der gjøres Anstalt paa Fru
Estrids Gaard

|
Til Bryllupsfærd.fi^rz. 71.

186. O -gaard, en. gaard, hvor et bryllup

XII.46ff.
Bryn, et, (nu kun dial.) en(Blich.D.

11.131. Feilb.) [bry-'w, i ssgr. 'bryn-] (f
Bryne. Moth.B422 (i bet. 1). jf. bornh. bryna.
Esp.39). flt. d. s., t -e (JBaden. Gram.28. Oehl.

L.IL7). (glda. d. s., oldn. briin (flt. brynn^.
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besl. m. eng. brow, gr. ophrys) 1) (i talespr.

mest i ssgr., jf. Skov-, Tagbrynj (skarp)
kant; rand. jeg faldt ned, stødte Panden
mod Væggen og tørnede med Næsen paa
Brynet af en Ligsten.Langehek.Breve.183.
*Sig aabner en hemmelig Hule | Ind under
Bankens BTyn.Winth.V.52. *Livets Dag-

flands . . maler
|

liflig Himlens Bryn.
'loug.D.I.168. (ruderne) stirre frem under

det udstaaende Spaantags BrynJPJacII.
353 (jf. I. Braa 2). Det var Sommer igen
. ; Langt inde dirrede Klippens Bryn i et
uroligt Flimmer af h\iåhliia.t.AndNx.PE.L
128.

Il
især om udkanten af skov ell. anden

bevoksning. *Jeg laa paa den grønne
Matte (o: i Schweiz),

|
nær Fyrreskovens

BTyn.Rich.II.12. *endnu ligge Søer bag
mørke Bryn

|
som taarefulde Øine.Hostr.

SD.II.33. *Spenblank hvilede Voven,
|

Gjemt bag Sivenes Brjn.Bergs.NN.lG. (vi)

krøb . . dog ikke heelt ud til Brynet, vi
standsede en Snes Alen inde mellem de
nøgne Sta.jnjner.Bogan.II.148. L CNiels.

ML.13. Kidde.AE.II.174. 2) (egl. om pande-
benets kant over øjenhulen) den smalle
række haar nederst paa panden over øj-
nene; øjenbryn (jf. I. Braa 1^. *Mit
Bryst er Staal, mit Blik er Lyn,

|
Og Tor-

denens Mulm er mit BTynlBagges.V.132.
*Til Øjet brister under Brjn.Grundtv.SS.
IV.416. *(kuglen) faldt under Torden og
Lynen, | Mens Blodet løb Kongen i Bry-
nen.Blich.D.II.131. *Alle hans Øienhaar,
samt Bryn bortsvedes af Ilddamp.PilføM.
ES.I.351. *Stolt tindred hendes Blikke

|

Under de sorte BTyn.Winth.HF.83. Hun
havde Blidernes . . straalende Øje med
det fine, snorlige Bryn.JPJac.II.l. (han)
bøjede sig forover med Haanden over
BTynet.Schand.TF.I.199. \\ rynke brynet
ell. brynene, især om ytring af misfor-
nøjelse, vrede olgn.; „rynke panden" . 'Strids-

mænd rynked stærke Bvyne.Oehl.L.II.7.
*Han bed i sine Negle,

|
Han rynkede sit

Bryn.Winth.HF.190. (overf.:) »Sneetakte
Bjerg, min Barndoms Ven,

|
Du rynker

åineBTynlAarestr.70. jf: *Himlen aabner
sine Bryn,

| Og opliver
|
Sit Syn (o: efter

tordenvejr).Heib.Poet.YI. 448. 3) f over-
flade af vand; vandspejl. VSO. *Det
er som en Sky af Mulm og Lyn,

|
Der

svæver paa Havets graalige Bxyn.Schaldem.
CN.80. jf Esp.39 samt Hav-, Vandbryn.
Brynde, en. ['brøna] (f Brinde. Du-

metius.III.177). ftt. -r (PUyiol766). {glda.

brynne, jf. æda. brunæ, oldn. bruni, bræn-
den, brundr, brunst; besl. m. brænde) 1)

(nu kun dial., jf. Feilb.) ild; brand, som
en rygende brand, der reddes af en brynde
(1871: Ild).Am.4.11(Chr.VI). (han skal)

betale, som optændte den brynde (1871:
BTand).2Mos.32.6(Chr.VI). denne Brynde
og bragende Lue. Grundtv.Saxo.I.100. jf:
Store Hede-Brynder, som paa nogle
Aar formedelst Skiødesløshed ere o]^-

kojnneJPl.^yiol766. 2) (nu kun dial, jf.

Feilb.) brændende hede. dend besvær-
lige neede og Brinde, som den hidsige
Hunde-Stierne plejer at føre med sig ofver
3oTden.Dumetius.III.177. om ey deres
(o: beboerne paa Merkur) Legemer ere saa
indrettede, at de med Commodité kand
leve i saadan BTynde.Buge.FT.154. VSO,
*Det er Brynden, som ej køles,

|
Det er

Isen, som ej tøT.Grundtv.SS.V.199. sa.PS.
10 IV.24. 3) om fornemmelser, følelser, liden-

skaber. 3.\)(sj.) fornemmelse afbrænden
ell. hede. Goplen . . svier skarpt eller op-
vækker ligesom en Brynde naar den kom-
mer paa Menniskets Legejne.vAph.Nath.
III.112. At plages af Brynde i Halsen.
YSO (jf. HalsbryndeJ. (de) blev saaledes
medtagne af . . Snurren og Løben, at de
omsider, for Brynde og Møde, ei aarkede
mere. Grundtv.Saxo.III.139. sa.Snorre.IIL

20 98. 3.2) (især poet. ell. højtid.) en følelses
ell. lidenskabs heftighed (ofte m. over-
gang til 3.3^. en hæfftig Begierligheds
brynde, som foraarsager de fleeste og
største u-lycker i verden, det er Kierlig-
hed.Dumetius.III.65a. *Guds evig Vredes
BTynde.Brors. 103. *Bort onde Lysters
Brynde.swsliO. *Saa kand jeg til Bøn-
nen frimodig fremgaae,

|
Og stedse mig

skynde
1 1 Kierligheds Brynde,

|
Al Naade

30 at faae.smsf.58. Sin hele Brynde kan Na-
tionalfølelsen kun have, hvor den frem-
træder med Instinktets Styrke og BUnd-
\jed.Høffd.E.461. Joans Øjne blev mørkere
som under en Brynde af Sjnerte.Bang.
DuF.107. 3.3) (især poet. ell. højtid.) heftig

f

brændende lidenskab, naax (han er) an-
brændt med denne Brynde (o: hidsighed).

nørn.Moral.1.36. *giv mig ind
|
Saadan

Fromhed i mit Sind,
|
At jeg kand i Aan-

^ dens Brynde | Ogsaa mine Fiender ynde.
Brors.56. *Grumme Kunst, hvi tændte
du en Brynde, |

Som kun alle Himle slukke
kan? Staffeldt.163. *Forlængst kurerede for

Magtens Brynde.Schand. SD. 234. Der
maatte gjøres noget overordentligt, og
han glødede i Brynde efter at gjøre det.

HFox.Styrismanden.(1877).128. \\ især om
sanseligt begær, det er bedre at gifte

sig, end at lide Brynde.iCor.7.9. *Ah Bal-

å) der, flye 1 forglem en daarlig Brynde.ÆM7.

V.50. *Din syndefulde Brynde til skiøn
Ya\hoTg.Oehl.AV.ll. *Dit Hof forlod jeg

for at flye BinBTynde\MarskStig.(1834).9.
smst.16. e. fer,J| (nu kun bihl.) om dyrs brunst.

Moth.B364. Jer.2.24(Chr.VI afvig.). 4) (nu

kun dial.) brændejærn ell. dermed frem-

bragt brændemærke. Moth.B364. MDL.
Feilb. 1. 136 ('brønde). % bryndende,
part. adj. ['brønanaj (af Brynde 3.3) fuld

60 af brynde, renset for sit bryndende Be-
gjæT.Gjel.F.155. \ bryndiff, adj. [ibrøn-

di] (af Brynde 3.3) fuld af brynde; li-

denskabelig. Mer (%nl jeg) min Synd af-

tvætte
I

I bryndigt Kys paa hendes rene
LdibeT.Hrz.KP.3.
bryndstig, adj. se brynstig.
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bryne, v. ['bryna] Røysg.AQ.139. -ede.

{oldn. og no. bryna; afl. af Bryn) 1) (nu
især dial.) forsyne m. skarp kant; hvæsse.
Moth.B422. *(Plougs) Tanke bryned Sværd
og skæfted File.Becke.ND.183. *For Hyt-
tens Dør sad Milon, skæv

| i Skuldrene,
og bryned File.Blaum.StS.99. jf. MDL.
Feilb.I.129.IV.68. Esp.39. 2) (Især dial.)

borttage skarp kant af (noget). MDL.
Feilb. Thorsen.127.

||
part. brynet som

adj.: (forst.) om en skovkant, hvor vinden
har hemmet træernes vækst, saa at løvtaget

gaar skraat opad og indad. Sal.XVI.124.

3) (sj.) danne (skov)bryn. ved Korsvejen
just, hvor Skoven hvyn.eY.Bosenkrantz.MC.
17. 4) (sj.) til Bryn 2: rynke brynene, idet

man trækker øjenlaagene sammen; plire;
misse, med Øjnene brynende mod Mid-
dagssolen.iifoMmarA;. Byens Hævn. (191 7). 58.

(hun) sagde, brynende mod de gule Gar-
diner, som hun syntes Lyset skar i: Jeg
tror snart, jeg vil have de mørke op.smst.

221. Bryne-sten, en. [1] (dial.) hvæsse-

sten; slibesten. Moth.B422. Esp.39. Bryn-
sten: se HjælpeO.
Brynge, en, se Brønning.
Bryn-Iiaar, et. [2] de ellers næsten

usynlige Brynhaar gnistrede som et lille

gyldent Gjærde.Gr/eT.if.40. -bese, en. se

Brynjehose.
Brynie ell. Bryi^e, en. ['brynja] flt.

-r. {æda. bryniæ, oldn. brynja, ty. briinne,

got. brunjo; muligvis opr. keltisk, til oldirsk

bruinne, bryst; især poet. ell. foræld., genopt.

i 18. aarh., jf. JBaden.Symbola.( 1778-80).
20) rustning til beskyttelse af overkroppen,

bestaaende (opr.) af sammenføjede metalringe
ell. af smaa metalplader; brystharnisk.
Holb.DNB.509. Der hialp hverken Skiold
eller Brynie . . imod dette mit skarpe
SvæTd.Ew.III.255. *en Brynie . . | Støbt
af Jern, man om ham STpæaåte.Oehl.L.I.lll.

*Kæmpekuld, | Som nar til Brynje vel
kun Bjørnehuder. Grundtv.PS.V1.481 . Allen.

Haandb.49. *hver Sang, som Folket kender
og lytter til med Lyst,

|
den blev en Ring

i Brynjen, som dækker hendes Bryst.Lemfe.
D.106. der var Harnisker af Guld og Bry-
nier (Chr. VI afvig.) og YsLa.hea..lMakk.6.2.

JSecfce.5X>.i9,Bryiiie-eM.Bryirje-hose,
en. (foræld.) især i flt, om den del af rust-

ningen, som beskyttede benet. Moth. B423.
OeU.HE.116. Aarb.l867.73.*kvms\drmeTne,

\

Brynhoserne (er) som støbt om mine
hemmeT.Oehl.HS.157. sa.VS.43. -hætte,
en. (foræld.) Aarb.1867. 72. OpfB.^VII.47.
-klædt, part. adj. (foræld.) *I)er saae han
brynieklædt en SMoldmø sove.Oehl.XXXII.
187. Molb.DH.L146. -skjorte, en. (for-
æld.) d. s. s. -særk. Riddernes Rustning
(bestaar) af en Brynjeskjorte, der naar
til Kaiæerne. JohsSteenstr. Bayeux - Tapetet.

(1885).14. -særk, en. (Brynsærk. Becke.
ND.73). (foræld.) panserskjorte (jf. -skjortej.

*Da foer i Brynjesærke
| En Hær uden Tal.

Qrundtv.SS.II.348.

Bryn-kolle, en. {efter oldn. bryn-
klumba, brynklungr; foræld, sj.) en slags

forsvarsmaskine. FJahn.NordensKrigsvæsen

i

Middelald.(1825).447. BrynkjøUer af Jern
med krumme staalhaarde Torne og med
piggede Jernkjæder forneden til at fange
Folk med og drage dem op paa Volden.
Ing.EM.II.74. smst.ni.l93.
Brynning, en. se Brønning,

10 Bryn-skel, et. [2] (nu 1. br.) mellem-
rummet ml. øjenbrynene. Moth.B442. Hans
store, høje Pande (havde) et Par lodrette
Rynker i Bryn-Skellet.JPJacIL^i. -sten,
en. se Brynesten.

t brynstig, adj. (fra ty. briinstig;

jf. brunstig) lidenskabelig; inderlig.
*Hunlene veed, hvor bryndstig jeg læng-
tes

I
Efter min Fornedrelse siden denne

Beslutning-^«;.111.50.2.

20 Bryn-særk, en. se Brynjesærk.
brysk, adj. [brys^] (fra fr. brusque;

vist opr. germ. og besl. m. barsk, se TfF.
4B.VI.70) som optræder paa en voldsom ell.

fremfusende maade; brøsig; bar sk; umed-
gørlig. *At I er Rækler, I jo ikke negte:

I
Hver af Jer er jo hvad man kalder brydsk,

I
Og fordrer viå.Bagges.DV.VIL87. *jeg

brusque forskød
|
Et Maaltid, hvortil han

ret høfligt mig indbød. Oehl. XVIII. 108.

30 *det var Burmand Kamp saa brysk,
| Han

sagde tU Holger B3ine.Grundtv.PS.VII.170.
et hadsk og brysk Sindelag.PMøM.II.5i9,
*0g Lone blev ei mere saa brydsk og saa
sunT.Winth.VI.262. „Maa jeg hilse paa
Kammerherren og —" Her blev han af-

brudt meget brydsk: — „Jeg er ikke
KsLmmeTherTe.''Schand.TF.I.187. han er
bleven lidt brydsk og overlegen i sit

Ysdsen.Bode.Dg.81. jf Feilb.I.128.

40 Bryske, se Brusk.
Brysk-hed, en. en unaturlig Brysk-

hed, der . . skjulte en Del Forlegenhed.
Pont.LP.II.42.
bryskig, adj. se bruskig.
Bryst, et, [brøsd] Høysg.AG.36. (men

ænyd. bryyst. DGrammat. 11.39). flt. (især

i bet. i) -er, f -e (Holb.Kh.30. Brors. 89.
Hallager.25) ell. f d. s. (Storm.SD.37.42. jf.

flt. Skjortebryst. LBruun.BS.III.96). gi. dat.

50 ent. efter præp. (poet, sj.): paa bryste olgn.

(Ing.VSt.46. Hauch.SD.II.204). (æda. d. s.

(AM. Harp.Kr.74.), oldn. brjost, eng. breast,

ty. brust, got. brusts, pi.; oprindelse uvis; det

er tvivlsomt, om bet. 1 ell. 3 er den opr.)

1) om en af de to forhøjninger, der

paa forsiden af overkroppen hos den
voksne kvinde indeslutter mælkekirtleme
(mamma); i flt ell. bestemt som det ene, det
venstre bryst osv.: Dine to Bryster ere

60 ligesom to unge Raa -Tvillinger.lføi8.4.5.

Kammer-Pigen . . har mare to gallante

(o: prægtige) Bryste. Holb.Ul.IV.10. „Lad
mig føle dine Bryster". — „Gierne min
Engell'^sa.Usynl.1.4. (ammen) harMelk nok
i Brysterne.sa.-Bars.IJ.4, *Havfruen svøm-
mer ved hans Skib 1 Med sine hvide Bry-
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steT.OehlHFM. *stolt som Fiender svul-
med de adskilte BTysteT.sa.NG.173. Blich.
D.1.188. *Pigens Hjerte slog

| Bagved de
unge Bryster.Wmth.IV.232. hun trillede
ned af Postvognen, saaret i Brystet
Neil i et a.tBrjsterne.Bogan.L150.jf.:*deg
ligger ved Jesu hans Bryster saa tæt,

)

Og bliver af Kierlighed drukken og mæt.
Brors.172. (overf.:) *Slesvigs blødende Bry-
ster.Ploug.1.241. || i ent. best. f. ell. m. til-

føjet gen. olgn., dels (ubestemt) om det ene
ell. det andet af en kvindes bryster ell.

(m. overgang til bet. %.i) som en tilslørende

(mindre direkte) betegnelse for begge bry-
sterne: at legge barnet til hrystetMoth.
B423. Barnet finder i Moders Bryst Næ-
ring beredet for sig.Mynst.Betr.1.38. Naar
Barnet skal vænnes fra, da sværter Mo-
deren sit Bryst.Kierk.III.64. Barnet (vil

ikke) tage Brystet, naar det først har faaet
Smag for Y\asken.SechLeth.BP.68. have (et)

barn ved brystet (o : have et barn, der faar
die)

i
MO. dels (jf. 1. Barm 2.i slutn.) mer

ell. mindre billedl. m. overgang til bet.: (mo-
ders) favn. Man river den Faderløse fra

Moaers Bryst, og af den Elendige tager
man BantJob.24. 9. *Som Barnet ved sin

ømme ModeTsBryst.Grundtv.SS.1.86. (poet.,

overf.:) *Hun kasted brat sig ned til Jor-
dens Bryst,

I
Hvor lang Tid i sin Smerte

hun laae sti\le.PalM.VII.62.
\\

(især poet.)

om et dyrs yver. *(lammene) knæle med en
Hiertens Lyst | For Moders mælkefulde
Bryst.Stub.68. jf.: Naar (hunaberne) vUle
lade deres Unger patte . . holde (de) dem
imellem Armene, og lægge dem tU Bry-
stet, næsten ligesaaaan som Menneskene.
Raff.(1784).558.

2) {ved omtydning af udtr. give bryst,

egl.: give barnet brystet (1) at patte) mo-
dermælk; die; især i udtr. give (et barn)
bryst, faa bryst. Tode.V.223. (hun) gi-

ver dem Die, og ikke blot, som det i Mo-
desproget ikke upasseligt hedder. Bryst.
Rahb.Tilsk.1800.849. (jf smst.1797.700). hun
har givet Bryst.CBernh.VIII.61. AndNx.
M.30. jævne Folk, der morer sig . . med
Kone og Børn lige til de mindste, som
endnu faar Bryst.JLHeib.It.5. i anden forb.

:

Det hænder . . at Mødre, der giver Die,
tror, at de ikke har Bryst nok til Barnet.
SechLeth.BP.67. smaa Børn, der havde
Krampe og trængte tU BrystAndNx.S.175.
Il

t videre bet, dels om diegivningen: til

Brystbørn kan man give Maltsirup ved
at opløse den i kogt Vand . . og give det
med en Theske . . før eller efter Brystet,
Sundhedstid.1916.421 . dels (sj.) om den tid,

da børn faar die : (jeg) holder (børnene) fra

Brystet af tU intet saa strængt, som tU
B,een\igh.ed.Bagges.L.I.45.

3) især hos mennesket: den del af lege-
met, der ligger ml. hals og mave (og inde-

slutter hjerte og lunger); thorax. 3.1) i al

alm. (uden for fagl. spr. og ssgr. som Bryst-
hvirvel, -vidde olgn. dog næsten kun om

forsiden af denne legemsdel). *Jeg med
dit Kors er tegnet (o : har dit kors tegnet)

|

Paa Pande og paa Bryst.SalmHus.557.2.
*tæt vi sammen os vil Mynge

| Med Bryst
mod Bryst.Bagges.Ungd.II.13. *Ved Veien
Eaa en Steen jeg sad, og Brystet

| Sig
æved txingt.Winth.III.39. *Aabent Bryst

var Landeværn,
|
Mod var Mandeskjold.

Phug.L103. (jf bet.U) (han) blev fa-uffet af
10 en Kugle i venstre Bryst (o: venstre del af

brystet).OBloch.D?I.310. brystet frem og
maven indl

j
(m. overgang til bet. 3.2:^

Trykken for Brystet (optræder) stund-
om efter Skræk og Piiigst.Panum.100. (m.
overgang til bet. 5:1 en heel Trop unge
Bønderkarle . . Alle med Bouquet i Bry-
stet. Gy/6.I7.^6i. hans Skjorte var fæstet
sammen i Brystet med en Diamantenerne.
X.144.

II
ogs. om pattedyr (jf. Bringej,

20 fugle, fisk olgn. HesteL.(1703).A2': Den In-
dianske Grib (har) en nøgen Hals . . dens
Bryster smvidshYiåt.Baff!(1784).286. (visse

flyvefisk) have . . paa Brystet tre finger-
dannede JJåvæxter.smst.227. Paa Brystet
bærer (gorillahunnen) tvende, under Die-
givningen stramt fremhvælvede . . Patter.
BøvP.11.252. jf. Bryst-ben, -finne, -hvir-
vel olgn. (zool.) om det mellemste parti af
leddyrs legeme: SaUiy.153. || falde for

30 brystet (sj. paa brystet. ÅDJørg.111.287).
1. (sj.) i egl. bet. om daarlig luft, røg olgn.:

frembringe en trykkende fornemmelse over
brystet (jf. trykken for brystet ovf). Gade-
ordb.^ jf.: *I)e tænkte, de havde fanget
mig ind for den hvide Kristi ( Da brød
jeg mig Vej gennem Vejr og Vind,

|
det

faldt mig for Brystet, det blev mig for
trangt.Drachm.HV.125. 2. overf, om urime-
lig, overdreven ytring olgn.: fremkalde ube-

40 hag, modvilje, betænkeligJied osv. ; ikke vinde

bifald ell. billigelse (især: hos en, der ellers

er gunstig stemt, forstaaende olgn.). en for
en Protestant usædvanlig Veneration (for
katolicismen), som tidt er falden hans gejst-

lige Venner og bekendte stærkt for Bry-
stet.JLange.IIl.255. allerede den Gang
faldt de Ord, at de tre smaa skandinavi-
ske Lande skulde føre Folkenes Sag til

Sejr, mig for Brystet.Schand.0.1.125. Du
90 maa belave dig paa en Overraskelse, der

vil falde dig slemt for BrystetÆBrand.
Brud.61. JakKnu.S.193. \\ C3 slaa sig for
(sjældnere: paaj sit bryst ell. brystet.
1. vise tegn paa sønderknuselse olgn. Tolde-
ren . . slog sig paa sit Bryst, og sagde:

Gud vær mig Synder naaåigl Luc.18.13.

*man hørde hannem raabe |
At slaa sig

for sit Bryst, at kalde sig en Taahe.Holb.
Paars.85. Winth.EF.241. *hver Mand sig

60 for Brystet slaaer | Og raaber Yee.PalM.
TreD.284. 2. bevidne sin ærlighed olgn. han
slog sig for brystet og erklærede, at han
intet kendte dertil

i jf: jeg lægger min
Haand paa mit Bryst og vidner.jEmj.TTJJ.
60. samt: den velbekendte Bevægelse at

lægge Haanden paa Brystet eller „paa
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Hiertet'^.JLange.ILlO. 3.2) om det indre
af denne legemsdel (med de deri liggende

organer); ogs. om selve de indre organer,
især lungerne (jf. I. Barm 2.2J. *Skraal
som Tordenskrald gik af de lærde Bry-
ste.Holb.Paars.53. *Røgen . .

|
Fyldte de

tappre Bryster (Oehl.XXXI.249 : Barmej
med Dødens qvalme huitOehl.HE.(1828).
158. Deres Broder . . er fortabt. Hans
Bryst (o : lungerne) er øåelagt.Bagger.1142.
CBernh.VII.52. *Du Herlige, hvem høiere
jeg elsker

|
End Hjertet i mit eget Bryst.

PalM.II.29. synge af fuldt bryst, af sit
fulde bryst olgn., se fuld. 3.3) O om den-
ne legemsdel som sjælens, følelsens sæ-
de; „hjerte", (jf. I. Barm 2.s). *En Søe-
mand, med et modigt Bryst, | Kan aldrig
fattes Penge.Ew.V.109. »Hvor Rungsted
indhegner den reneste Lyst:

|
Der fyldte

Camoenen mit BTyst.smst.II.54. *Bo From-
hed og Mod i hver Bondemands Bryst!
Thaar.ES.14. *0m Barnet blev født, om
Barnet lever. Datter, Søn . .

|
Alt dette

sikkert at erfare slaaer mit BrystOehlHY.
168. Grundtv.SS.IV.230. *Alt i Naturen vil

skues og høres
|
Af det forstaaende, kjær-

lige Bryst.Heib.Poet.X.181. det er stygge
Tanker — jeg vil ikke give dem Plads i

mit BTyst.Hrz.1.327. *At sende Gud fra

rørte Bryst
|
For Livet Tak og hente Trøst.

Winth.VI.159. have mod i brystet
j
Salm

Hus.399.2. jf. : *(stæren) har en dejlig Røst,
|

han er jo ren i Mælet
| og dertil let for

Bryst.SangB.16. || i forh. barm og bryst
se u. I. Barm 2.8.

4) om det kød, der sidder paa et (slagtet)

dyrs (en fugls) bryst; brystkød. (jf. Gaase-,
Kalvebryst osv.). brystene (1871: Bryst-
stykkerney og den høyre hov.3Mos.9.21
(Chr.VI). Fyldt Kalve- eller Lammebryst
. . Behandlingen med at fylde Bryster.
Euusm.(1793).123. Gude.0.9. LandmB.II.
27. vil du have (et stykke) bryst eller (et)

laar faf gaasestegen olgn.)
\

5) den del af et klædningsstykke, der
dækker brystet (3). Han bar syv Ordens-
stjerner syede paa det venstre Bryst af

hans lL\o\e.PAHeib.E.197. Ib stak en Pi-
stol ind i Brystet paa sin Kofte.Etlar.GH.
11.250. (hun) glattede Brystet i hans Skjor-
te.Schand.8F.153. I| ogs. om mellemrummet
ml. brystet og klædningen (jf. I. Barm 1).

han fremdrog et sammenfoldet ark papir
af hTystet.ADJørg.in.l51.

6) overf. om ting, naturforhold olgn. 6.1)

(poetell.fagl.)fremadvendende del, for-
side af noget

\\
(poet.) *(højen) skuer over

Sundet
| Til Kullens steile Bryst. ^Tm^A.

HF.309. *(skibenes) egeplankede Bryster.
Winth.IV.21. jf.: *paa den hellige Gan-
ges' Bryst

I
en Lotos y\igges.Gjel.Rø.7.

(I
om forsiden af en højovn, der, efter

som understellets mur danner en fortsæt-
telse af overstellets ell. er trukket udefter,
siges at have lukket ell. aabent bryst. Wagn.
Tekn.331.

\\ J, bred tværplanke i forenden

af en træ-kanonrapert SøLex.(1808). Schd-
ler.MarO.

|| ^ den forreste del af en kanon-
lavet, hvorover kanonens forstykke rager frem
som hals (jf. -rigel). ExercArtil.(1804).186.
e. br.

II
(nu kun dial.) det flade træstykke i

en rok, hvortil de enkelte dele er befæstede.
Moth.B423. Feilb. M (landbr.) paa plov: d.

s. s. Sule. LandmB.1.412.
\\
(dial.) det stykke

af en borstilling, der støttes mod den arbej-

10 dendes bryst. Feilb.
\\ ^ den øverste og mid-

terste del af dækket paa en violin. D&H.
\\

^ (nu 1. br.) den del af en blok, som vender
mod kovsen i stroppen. Funch.MarO.I.123.
6.2) (fagl.) udvidelse, fremstaaende
kant paa en tap, et skaft olgn., især til

støtte for indføjningen i en anden genstand,

fx. om den ophøjede kant ml. blad og angel
paa bordknive olgn. (OpfB.^11.245. Haandv.
145), paa hjulege (MilTehnO.42), paa bolt

20 olgn. (Scheller.MarO.), paa bjælke m. tap
(Gnudtzm.Husb.121), paa (vogn)aksel olgn.

(SaU IV. 153. Wagn. Tekn. 2 72. 225). 6.3)

(snedk.) sted, hvor to stykker træ er samlede
m. tap og hul, med sinker ell. i not ell. grat.

Arbejdsløn.33.60.

Bryst-aabning;, en. [3.i ell. 5] (jf.
-gab). Det 19de Aarhundrede har indført
Flippen og den stærkt nedskaarne Bryst-
aabnmg.TroelsL.IV.39. -aandedræt, et.

30 [3.1] (især med.) indaandingsmaade (især hos
kvinder), hvorved brystkassen hæves og udvides
(jf.Bvigaandeåræt).Sal.I.31. -barn, et. [1

ell. 2] barn, der faar die; pattebarn. VSO.
nu især (mods. Flaskebarn): barn, der op-
ammes ved die. SechLeth.BP.68. -ben, et.

[3.1] (anat.) fladt ben, der (hos de højere

hvirveldyr) fortil forbinder enderne af en del

af ribbenene (sternum). Holb.Heltina.II.245.

(jeg) kløvede ham lige ned i Brystbenet.
40 Ew.ni.256. Hauch.MfU.86. (de) rodede .

.

en død Agerhøne op af Tasken, følte den
paa Brystbenet.<7FJens.Si^.65. Boas.Zool.*
423.603. -betændelse, en. [3.2] (jf.
-hindebetændelsej nu især om lungehinde-
betændelse (pleuritis). Tode.ST.IL81. Panum.
100. -billede, et. [3.i] billede (især por-
træt), der viser hovedet og overkroppen af
en person (jf. Buste, Knæstykke). en
mynt, paa hvis ene side stod Hans Majts.

50 bvysthmeåe.Holb.DNB.496. Æreboe.161.
Blich.(1846).Vn. 164. et Portræt (faUt)
ned paa Tæppet. Det var Brystbilledet
af en nng Fige.Gjel.GD.l. -blad, et. [3.i]

I) f d.s.s. -plade 1.3. vAph.(1759). 2) (nu
kun dial.) bringetøj paa heste. MilTeknO.39.
Feilb. -bom, en. [3.i] (væv.) dels om den
forreste bom i væven, hvorpaa det færdige
tøj oprulles (Moth.B424.MO. Feilb. Kværnd.),
dels (og nu især) om en valse forrest i væven,

60 hvorover tøjet passerer ned til tøjbom,men (Væ-
verB.l. Sal.XVIIL456). -bor, et. [3.i] (fagl.)

bor af form som et stort vridbor, som ved
hovedet har en tap, hvormed det støttes mod
en træplade (jf. -plade 1.3^, som arbejderen
anbringer paa brystet under boringen. Tekn
MarO. SaVIV.154. -bræt, et. [6] lille
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strygebræt til strygning af bluseliv olgn.
VoHHj.IV3.272. -bngfinnet, adj. [3.i]

(zool.) Brystbugfinnede (Pisces thoracici)
kaldes de Benfisk, der har Bugfinnerne
siddende under Brystfinnerne.-S'aZ.'IFJ54.
-buket, en. [3.i ell. 6] PalM.VIII.72.
(damerne) lavede sig Brystbuketter af
Blomsterne fra BoTået.Bang.L.265. -byld,
en. et -bylde. vAph.(1764)). 1) [1] (med.;

pæne Dukker, som bryste Jer af Rang og
'Rigdom.Oehl.Tale.(1822).ll. *(han) Af skarp
Forstand og fiin Logik sig bryster,PaZiz.
IV. 22. naar Jean Jacques senere med
Stolthed kaldte sig citoyen de Geneve,
var det en aristokratisk Titel, han brystede
sig meå.IIøffd.Rousseau.(1912).23. |l (overf.,
sj.) om frodighed, farvepragt. De onde Urter
har . . ikke nogen Kraft til at bryste sig

1. Ir.) betændelse i brystkhilen (2), mastitis. iq(o: brede sig, florere); thi de kand ikke
SaUIV.154.(jfKalk.I.290). 2) [3.2] (med.; --i- T^-i->-^^--'r__^T.rx o^. __..t.

nu næppe br.) byld inde i brystet; lungebyld.
vAph.(1764). VSO. MO. 3) [3.i] (vet.) bringe-
byld. SaUlV.154. -bær, et. [3.2] Y frugten
af brystbærtræ, tidligere brugt mod hoste og
brystlidelser. Moth.B424. VareL.(1807).II.
101. VareL.^128. -bærer, en. [1] d. s. s.

-holder, D&H. -bær-træ, et. ^ busk
fra middelhavslandene, Zizyphus sativa. Moth.

taale Kulden.OecMag.VlI.305. røde Farver
bryste sig (9 : pranger) med Gvile.JPJac.
1.184. 1.2) f intr., i sa. bet. som l.i. *Da
Mikkel hørte, jeg om Danske Skialdre
talte,

I
Begyndte han at lee, og moodig

brystede.i^irom.PM.iiO.
II

m. præp. af:
*(han) bryster af sin TiteLFalstTO. 1.3) (sj.)

trans. *Han brysted i Uniformen sin Krop.
Drachm.PHK.62. en Flok Dompaper sidder

B424. S&B. -draaber, pi. [3.2] eliksir, 20 og bryster (o : viser pralende, bryster sig i)
der anvendes som brystmiddel. Tode.ST.1.49.
Wied.S.281. SaUIV.154. -due, en. [3.i]

\ en varietet af den forædlede markdue,
som regel hvid m. farvet hoved, hals og bryst.

CGram.Husduen.(1910).88. -dug, en. [3.i]

(foræld, og dial.) 1) tøjstykke, som kvinder
hærer paa brystet. MDL.678(Falster). *Hun
bøjed sig ned

|
Og opbandt en Ranke,

|

Mens Brystdugen bort ved Bevægelsen

deres røde Pragt iHasselbusken.PaM(i.&Z^
310. 2) bryste en hest, (dial.) springe
op paa den uden hjælp af stigbøjle, idet

man først bliver liængende paa brystet over
hestens manke og derfra arbejder sig op i

siddende stilling. MDL. Feilb. jf. Bryst-
ning 1.

II. bryste, v. se brøste.

brystet, adj. ['brøsda^] (ænyd. d. s.;

sled.Drachm.SH.85. (overf:) De lavere 30 a^. of Bryst, j/. brystig) )) (til Bryst i;

(af Alperne) har Vinranker til Fodtæpper,
Løvtræer tU Mavebælte, Naaletræer til

BTystdug.Schand.O.II.285. 2) mands-under-
trøje uden ærmer; en slags vest. (Kalk.V.146).
Holb.Paars.94. Ing.EM.II.169. JPJac.I.196.
TroelsL.^IV.133. Feilb. SjællBond.70.

I. bryste, v. ['brøsds] -ede. vbs. -ning
(s.d.). (ænyd. d.s.; af BrystS.!; jf. ty. hrustei^
1) skyde brystet frem. 1.1) refl.: skyde

nu kun dial.) som har store bryster.
Moth.B426. Feilb. 2) (til Bryst 3) som
har et bryst af en vis beskaffenhed;
kun i ssgr. som ang-, flad-, smal-, trang-
brystet.

Bryst-finde, subst. se Finde, -finne,
en. [3.1] (zool.) en af de finner, der hos

fiskene svarer til andre hvirveldyrs forlem-
mer, (flyvefiskene) svinge sig hen over

brystet frem; knejse; gaa stolt; ogs. i 40 Vandet ved Hielp af deres Brystfinner.

Ra1f.(1784).259. Krøyer.I.10. -fistel, en.

[3.2] (med.) materieansamling (i lungehin-

den), der bryder sig vd ud gennem bryst-

væggen. Panum.lOl. -fod, en. [3.i] (zool.)

især i flt, om de 3 par fødder hos insekterne,

der sidder paa brystet, og de sidste 5 par
kropfødder hos de tibenede krebsdyr. Boas.
Zool.277. Frem.DN.635. -fold, en. [3.1 eii. 5]

fold ell. læg paa den del af en klædning, som
og høyt sig opnakkeT.Wadsk.133'. Barnet, 50 dækker brystet. Ing.EF.VI.153. Jørg.YD.

al alm. om optræden, der røber (naragtig)
stolthed ell. forfængelighed: være stolt ell.

vigtig;kro sig; gøre sig til. naar (paafuglen)
seer paa sine Been, sMemmer den sig. Og
naar den derimod seer paa sine Fiere, Bry-
ster den sig.Holb.Stu.iI.2. en Hane giør
sig til af sin Røst, og bryster sig, I lige-
ledes.sa.Æ;r.IF.^. *Hiorten med sine ud-
grenede Takker . .

|
Bryster sig, kneyser

der bryster sig i sin nye Klædning.Birckner.
1.166. bryste sig, som en kalkunsk Hane.
Bagges.NK.70. Ingen af dem havde sat
Krone paa sig eller klædt sig i Purpur for at
bryste sig (Chr.VI: synes des stadseligere)
devi.lMakk.8.14. Naar jeg ser en Mand
bryste sig i en Selskabssal med flere Ord-
ner i Kxii2Lphvi\\et.Brande8.VI.225. Adam.
,Aa, jeg er lige glad med det Hele."

10.
II

hos hellenere og romere: fold i kjorte-

len brugt som lomme. KHude.Overs.afHero-
dot.II.(1904).365. -f«r, adj. [1] (1. br.) som
har svære bryster. LaurPetersen.Mennesker.

(1891).48. -sab, et. [3.i ell. 5] d. s. s. -aab-

ning. (han) drager en Rulle Papirer frem
fra Vestens Brystgah.Dangaard.UligeVil-
kaar.(1904).80. -sa^g, en. [3.2] (anat.)

fælleskanal, hvori de fleste lymfekar samler

Rejser sig, bryster sig, og gaar hen over 60 sig (ductus thoracicus). Sal.XII.8. Landm
Gulvet.Rod,e.Dg.l4. (overf.:) Brystende sig
som en Svane gled det ene store SeUskib
os forbi efter det a.ndet.HCAnd.XII.187.

II
m. præp. af ell. (1. br.) over (Suhm.V.5)

ell. (1. br.) med. Bryst eder ikke saa meget
af eders Sprogs Bighed.Holb.Ep.1.347. I

B.It.42. -gitter, et. [3.i] (nu næppe br.)

rækværk (jf. Brystningj. Bagges.DV.IX.
323. -gængs, adv. [3.i] (ænyd. d.s.;gen-

opt. (afFGuldb.) i slutn. af 18. aarh.; dadlet

DLitTid.1811.363; sj.) medfremadvendt (mod-
vendt) bryst; lige frem. *(han) brystgiængs
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styrter selv i Dødens Fate.FGnldb.(Rakb.
Tilsk.1796.266). 'Du som med freidigt

Mod
i

og brystgjængs hen ad Dødens
Bane træder.JHSmidth.Poes.3. MO. de
Danske . . mødte Fienden brystgjængs.
Levin.Krigs - Fortællinger. (1848).33. Wilst.

Il.Il.176. ordspr.: Falskhed gaar ikke
brystgængs, men ræyékroget.Mau.1898.
-bammer, en. [6.i] {jf. ty. brusthammer)

maskinhammer, der (af kammene paa en lo

roterende aksel) løftes til slag mellem hammer-
hovedet og omdrejningspunktet i skaftet (jf.
Pandehammer, Svanshammer/ Sal.YlII.
409. Wagn.Tekn.128. -harnisk, et. [3.i]

(den del af et) harnisk, der dækker brystet.

(Kalk.Y.146). Kongens Landse brast mod
Hertugens Brystharnisk.Jn^. KE. II. 231.
Hauch.V.loO. det svære Rytteri (beholdt)

Kyrassen (Bryst- og Rygharnisk)./Sai. FJJJ.
521. -hinde, en. [3.2] (anat.) hinde, som 20

beklæder brysthulens indvendige væg og lun-

gernes overflade; lungesæk; lungehinde (pleu-

ra). Moth.Conv.B261. Anat.(1840).II.378.
Panum.lOO. -hinde-betændelse, en.

(med.; jf. Brystbetændelse^ lungehindebe-
tændelse (pleuritis). OLBang.Haandb. i The-
rapi.(1852).493. Panum.100. -hjnl, et.

[6.1] (fagl.) vandhjul, der modtager vandtil-

løbet i højde med ell. noget under hjulets

aksel (jf. Ryghjul/ GFUrsin. Haandb. i 30

Naturlæren. (1826). 199. LandmB. III. 382.
-holder, en. [1] en slags livstykke til at

holde (svære) kvindebryster oppe med. Nat
Tid.^^l2l911.Till.l.sp.l. -hnle, en. [3.2]

(med.) brystkassens hulrum. Anat.(1840).I.
188. ArnMøll.Sundhedsl.42. -hnlhed, en.

[3.2] (1. br.) d. s. Hauch.V.151. MO. -hi^r-
Tel, en. [3.i] (anat.) en af de ryghvirvler

(hos de højere hvirveldyr), der bærer ribbe-

nene (pars thoracica). Anat.(1840).1.176. 40

Boas.Zool.*423. CP -hej, adj. [3.i] som
naar op i brysthøjde. En brysthøi Vold.
VSO. et brysthøjt Konsolskab.JPJac.IJ.
160. Skjoldb.KH.32.

\\
(sj.) overf. (m. til-

slutning til bryste sig?/ I sit brysthøje
Overmod faar han Lyst til at række Tun-
gen ud.LBruun.SK.113. -ha|de, en. [3.i]

afstand fra jorden (gulvet) t højde m. et

(voksent) menneskes bryst. Bagvæggen (paa
scenen) har i Brysthøide . . en vid Aab- 50

nmg.Éecke.KM. 186. JVJens.EE. 80. jf

:

Dørene havde . . en Luge i et Menneskes
Brysthøide.Markman.Fort.116. \\ i^ om an-
lægshøjde ved geværskydning. MilConv.I.741.

II
især (forst.) om den højde, hvori træstam-

mers omfang maales (naar man vil beregne

deres rumfang); maalehøjde. Storkeegen
(ved Jægerspris) har et Omfang i Bryst-
højde af 36 Fod.Frem.DN.317. ForstO.
brystig, adj. {af,, af Bryst 3; jf. bry- 60

stet) 1) t som har et stort og kraftigt bryst.

Moth.B426. 2) d. s. s. brystet 2; i ssgr. som
ang-, eng-, trangbrystig.
Bryst-indlseg, et. [3.i ell. 5] forsidenpaa

en manchetskjorte; skjortebryst. Drachm.EO.
293. -indTOlde, pi. [3.2] (sj.) brystorga-

ner. Panum.102. -kage, en. [3.2] (nv,

næppe br.) lille kage af sukker m. forskel-
lige tilsætninger brugt som brystmiddel. (Kalk.
V.146). VSO. MO.

II t (spøg.) om et stød

for brystet (jf. Huskekage, Sansekage olgn.).

Saae I, hvilcke Brøstkager jeg gav ham?
Holb.Tyb.IIl.6. VSO. -kasse, en. [3.i]

(anat.) hos de højere hvirveldyr, spec. menne-
sket: det af brysthvirvlerne, ribbenene og
brystbenet dannede skelet, der (som en „kasse")
omslutter lunger og hjerte; thorax (jf. Hjerne-
kasse;. Anat.(1840).1.182. Schand.TF.lI.
205. JVJens.IM.83. -katarr, en. [8.2]

(med.) bronkitis. Panum.102. SaUIV.155.
-kirtel, en. I) [3.2] f brissel. Moth.Conv.
B261. Anat.(1840).II.382. 2) [1] (med.)
mælkekiriel. Panum.105. OBloch.D.^1.115.

\\

^er^iZ; Brystkirtel-betændelse, -kræft,
-svulst, -klap, en. [3.i] (sj.) d.s.s. -smæk-
ke. CBernh.Xl.23. -krampe, en. [8.2]

(dagl.) betegnelse for forsk, trykkende ell.

smertefulde fornemmelser i brystet. Apot.
(1791).reg. Drachm.F. 11.169. -kræft,
en. [1] (med.) Panum.108. SaUIV.156.
-ked, et. [3.i] (især m. h. t. slagtet dyr ell.

fugl; jf. Bryst 4=). vAph.(1764). MO. e.

alm. -lap, en. [3.i] (jf. -pude^ stykke
tøj, der dækker for brystet (især brugt i

st. f. kravebryst). JBaden.Tacit.II.294. VSO.
Schand.F.364. en sort Halsklud og en
af disse stukne „Brystlapper", som næ-
sten var gaaet af Brng. Pont. FL. 230.
VoHEj.II3.147. -lim, en. [3.2] (med.)
brystmiddel i reglen bestaaende af lakrids,

gummi og sukker. VareL.^128. SaUIV.156.
-liste, en. [6] (bygn.) liste langs over-

kanten af et brystpanel. Gnudtzm. Husb.
243. -lomme, en. [3.i ell. 5] han hav-
de fremtaget et Pergamentsblad af sin

Brystlomme-Iw^-. EM. 1. 48. ECAnd.II.58.
med Haanden i den indvendige Bryst-
lommeP'ont.FJ.21. -læn, et. [3.i] (1. brj
rækværk (jf. -gitter, I.Brystning2/ PontLP.
III.86. -maal, et. [3.i] Brystmaalet maa
udgjøre mindst Halvdelen af Legemets
Højde, eUers er Personen „smalbrystet".
Panum.109. -middel, et. [3.2] lægemiddel

for sygdomme i brystet, især hoste olgn.

Moth.Conv.B261. Det meest anbefalede
Brystmiddel . . er nyemalket Æselmelk.
Estrup.EistBl.36. MøllE.1.53. -mnr, en.

[3.1] (l.br.;jf. I. Brystning 2/ Saaby. ^ -mu-
skel, en. [3.1] (f -mysling. Moth.Conv.B
262). især om den store brystmuskel, der
udgaar fra brystets forflade og fæster sig

paa overarmsbenet. Anat. (1840). 1. 360.
Drachm.VD.273. Frem.ML.282. -naal,
en. [3.1 ell. 5] (i en mandsdragt:) *Hans
Uhr og Ring er ogsaa borte,

|
Endog hans

Brystnaal i hans Skiorte.PalM.VII.268.
ECAnd.XII.134. (nu især i en kvindes

dragtj) Wied.S.24. VortEj.II3.74.

I. Brystning, en. ['brøsdneiil flt. -er.

^gl. vbs. til bryste ; bet. 2 efter ty. briistung

(jf. Bryst-gitter, -læn, -mur, -panel, -værk
(I.2), -værn;) 1) (gym.) spring, hvorved
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man „bryster" (2) træhesten o: fatter sadel-

bommene m. hænderne og springer op og støt-

ter paa de strakte arme. Oymn.1.177. 2)
(bygn.) lav mur (egl.: af brysthøjde), som
tjener til rækværk, fx. ved altaner olgn.

De gammel-nederlandske Malere . . lade
gerne Personen lægge Hænderne . . paa en
Brystning eller en Vindueskarm foran sig.

JLange.II.41. (hun stod) bøj etfremoverSva-
legangens Brystning.JPJac.IJ.354. Jørg.

YD.114. jf.: dansende Basunengle til Lo-
gebrystningerne (i et teater). Bang. S.

42.
II

det stykke mur, som er mellem et vin-

dues underkant og gulvet. Aarb.1902.40. (of-

te) beklædes . . Brystningen med et B ry st-

ningspanel, afsluttet foroven af B ry st-

ningspladen. Ghiudtzm.Husb.244 .

II. Brystning, en. se Brøstnlng.

Bryst-organ, et. [3.2] (især i flt.) om
de indre organer i brysthulen (jf. -indvolde^.

Panum.109. -panel, et. [3.i] (bygn.) pa-
nel i brysthøjde ell. i liøjde m. vinduesbryst-

ningen (jf. Brystningspanel u. I. Brystning

2). (et) Værelse med højt Brystpanel ^
. . Egetræ.JPJac.J.8. Gnudtzm.Husb.243.

t -penge, en. [3.i] medalje til at bære paa
brystet. Æreboe.102. -plade, en. 1) [3.i]

1.1) (foræld.) panserplade (i harnisk, kyrads

ohn.) til værn for brystet. *(en krigsmand)
Med røde Fjer i Hatten

|
Og Brystplade

hlsLnk.Winth.HF.187. Aarb.1867.76. SalXI.
213, 1.2) plade, der bæres paa brystet (som
udmærkelses- ell. kendetegn), de Folks Fø-
lelser, der faa de længe forventede Karak-
terer ogBrystplader.PAffeifc.f7/S.588. Land-
posten fremtraadte (med) blank Brystpla-

de, hvorpaa det kongelige Navnetræk med
Krone var fremsmet.Skjoldb.KH.151. 1.3)

(fagl.) plade, der anbringes paa brystet til

støtte for en borstilling (jf. -blad 1). Scheller.

MarO. 1.4) (ved fugleskydning) jærnplade,

hvorpaa fuglens bryst hviler, og som skydes

ned til sidst. Den er plukket, parteret,

denne Fugl: Hoved, Hale, Vinger væk..l
der falder Brystpladen.PZic;i.JF.i05.jf.MO.
1.5) (fagl.) om en (hvid) plet paa brystet

hos (mørktfarvede) duer. CQram.Husdu£n.
(1910).8o. 2) [6.1] ^ den til „brystet" paa
en træ-kanonrapert svarende plade paa en
jærn- ell. staalrapert OrdbS. -pude, en.

[3.i] (jf. -lap; nu især dial.) 1) pude ell. ul-

dent stykke til at anbringe paa brystet. VSO.
MO. Feilb. 2) sort, stukket stykke af silke,

klæde ell. andet, der af m,ænd bruges som
krave. Feilb. SjællBond.70. -pnlsaare,
en. [3.2] (anat.) især om legemets Jwvedpuls-

aare (aorta). vAph.(1759). Anat.(1840).I.

571. SainV.156. -pulver, et. [3.2] pul-

ver, der bruges som brystmiddel; lakridsrods-

pulver. VSO. MO. Sal.III.770. -rem, en.

[3.1] *stundom hans Haand i Brystremmen
(af ranselen) tTak.Drachm.PHK.12. \\

(nu
næppe br.) rem over bringen paa en hest.

(Kalk.V.146). VSO. MO. -rigel, en. [6.i]

^ forreste bjælke i en bjælkeramme. Schel-

ler.MarO. || ^ lodret plade, der fortil for-

Rentrykt "/a 1920

ener lavetvæggene og danner lavettens bryst.
OrdbS. t -rner, pi. [3.i ell. 5] kalvekrøs.
SkVid.III.171. -saft, en. [3.2] om altæasaft
olgn. Moth.B42S. AndNx.S.75. -skjold,
et. [3.1] (zool.) navn paa insekternesforreste
brystring, hvor den er særlig udviklet. MO.
SaUIV.156. \ -skjorte, en. [3.i ell. 6]
om det rynkede bryst i en damekjole. Blom-
ster hænge fast meUem Brystskjortens

10 tætteRynkelæg. (?jeZ.Fo.5^. -»mæU.(vAph.
(1759)) ell. nu alm. -snaække, en. [3.i]

VSO. MO. (nonner med) brede Brystsmæk-
ker og lange Rosenkranse.Jør^r.FFj^.

||

især om den øverste del af et forkkede. Anna
i blaatærnet Køkkenforklæde med Bryst-
sm2ekke.Drachm.T.68. TroelsL.IV.80. -sot-
tig, adj. [3.2] (nu næppe br.) brystsyg. Ing.
DD.I.255. -spån, et. [3.i] (bibl.) bryst-
spænde; brystsmykke. 2Mos.28.28. Sir.45.18.

20 -spillerom, et. [3.i] (med.) forskellen i
brystomfanget ved dyb udaanding og dyb
indaanding. Panum.110. -stemme, en.
[3.1] (især J") stemmelyd bestaaende af bryst-
toner; den naturlige (sang)stemme (mMs.
Falsetstemme). MusikL.(1801).35. Jesp.
Fon.287. JVJens.EE.162. -sting, et. [3.2]

(med.) stikkende smerte i (siderne af) bry-
stet. VSO. SaUIV.156. -stykke, et. 1)

[3.1] 1.1) d. s. s. -billede. VSO. e. br. 1.2)

30 (nu kun dial.) klædningsstykke, der dækker
brystet; brystdug. (han blev) afført alle sine
Klæder, undtagen Skiorten og et Bryst-
^ty)s:ke.Holb.DH.II.101. Feilb. || ogs. om den
del af et klædningsstykke, der dækker brystet:
Moth.B425. Vesten saae ud som Bryststyk-
ket af en Husaruniform.J?Clnd.JF.ii5.
Sehand.O.II.325. I| (foræld.) brystharnisk.
(Kalk.V.147). VSO. (paa heste:) MilConv.1.
737. 1.3) (nu næppe br.) smykke ell. pry-

40 delse, der ba^es paa brystet, (han) blev
iført de Høyepræstelige Klæder med Bryst-
stykket og Uriin.Holb.JH.I.221. i A) (dial.)

d. s. s. -plade 1.8. Feilb. 2) (jf. Bryst *)
(stykke af) det kød, der paa et slagtet dyr
udgør brystet. VSO. Fedtstykker lagde de
ovenpaa Bryststykkerne (Chr.VI: bryste-
ne).3Mos.9.20. e. alm. 3) [6] (fagl.) det stykke,

der udgør brystet paa en maskine ell. et red-

skab. VSO. -sokker, et. [3.2] [alm.: 'brø-

50 isogar] flt. (i bet. 2) d. s. (Brandes.XI.262.
GEwJ)V.77) ell. -e (Winth.IV.44). 1) (koll.)

egl.: sukker m. tilsætning, der gør det egnet

som brystmiddel; nu alm.: sukkergodt; bol-

sjer. VSO. MO. (børnene) har Lommerne
fulde af Godter og Brystsukker.4a/y.F5.
109. Byskov.M.159. 2) (især bamespr.) et

enkelt (formet) stykke heraf; bolsje. *Bryst-
sukkre du som Tvebakker seer,

|
Som

Rugbrød Cho(io\sidie.Winth.IV.44. Du skal

60 faa ligesaadanrie en brun Kringle i Mor-
gen foruden Brystsukkerne./Sc^a«dl.-F.^76.

med sine hvide Tænder . . kan han gna-
ske mange Brystsukker. C'£Jw.J)F.7 7. jf.
(billedl.): (hun ønskede ikke) at blive et

Brystsukker, som Familiens ældre Herrer
alle kunde slikke lidt jpaa.EBrand.UB.87.

81
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'»vagj adj. [3.2] som har svage lunger. MO.
Schand.TF.II.358. Tops. II. 100. -svag-
lied, en. [3.2] Moth.B425. udaf det slem-

me taagede Væirlig (blev jeg) befalden

med nogen Bryst-Svaghed, Hæshed og
Tunghørighed. (xram.Breve.^55. nu især om
lungetuberkulose (jf. -syge): Hauch.IV.308.
-isving, et. [8.1] ^ borsving for metalar-

bejdere. Wagn.Tekn.242. -svær, adj. [1]

en høj , meget brystsvær T)a.me.Hom^S.

GL.251. -svemning:, en. [3.i] (gym.)

den alm. form for svømning (m. brystet

nedad). Gymn. (1828). 51. Gymn. II. 195.

-syg, adj. [3.2] som lider af brystsyge. Hostr.

SDJL31. GyrLemche.FS.133. -sygdom,
en. [8.2] sygdom i brystorganerne. Moth.B425.
SaVIV.156. -syge, en. [3.2] nu kun om
lungetuberkulose (phthisis pulmonum). *(han
taler) med saadan Iver,

|
At hånd Bryst-

Syge faaer og Fredag hiemme bliver.jffoZ6.

Paars.331. fSneed.II.483. (De) kan løbe

Dem enBrystsyge tU.GroWsci^m.KlJ/.Si. han
havde allerede den brystsyge i sig, som tog
liam.NMøll.H.93. OBloch.D?I.31. -tap, en.

[6.2] (tøm.) tap m. forsats. Gnudtzm.Husb.
121. -te, en. [8.2] (med.) udtræk af forsk,

urter olgn. brugt som brystmiddel. OeconH.
(1784). III. 37. Panum.'llO. -tone, en.

[8.1 ell. 2] om det register af toner, der ligesom

kommer fra brystet, ell. som sætter brystkassen

i svingninger; fyldig, kraftig tone (jf. Bryst-

stemme, Hovedtonej. en Stemme . . af Om-
fang fra den dybeste Bas til de meest
smeltende Brysttoner.ZierA;.I.8. „Karen!"
kom det med dyb Brysttone-JofcZwM.i/S.fiS.

Jesp.Fon.288. (billedl.:) VVed.H.130. -ud-
skæring, en. [3.1 ell. 5] (de) koketterede
ved at putte Rosenblade ind under Bryst-
xidskæriagen.Bang.SE.284. -Tarmer, en.

[8.1] uldent stykke olgn., der lægges paa
brystet for at varme. Panum.211. -vatret,
adj. [3.1] med vatret tegning paa brystet;

hm i forb. brystvatret sanger, \ høge-

sanger, Sylvia nisoria. Frem.DN.376. BøvP.

1.356. -vattersot, en. [8.2] (med.) sam-
ling af vandagtig vædske i lungesækken (hy-
drops pulmonum). Apot.(1791).468. OLBang.
Haandb. i Therapi.(1852).301. SaUIV.157.
-vendt, part. adj. [3.i] i forb. brystvendt
sidesving, (gym.) sidesving (over bom, plint,

sadel osv.) m. brystet vendt mod redskabet.

Gymn.I.184. -vorte, en. [1] tapformet fremr
spring paa et (kvindejbryst, hvori mælkekirt-

10 lerne udmunder (papillamammæ ell. mammil-
la).(Kalk.V.147). Lægen.reg. PalM.VI.104. et

Jomfrubryst med en rødmende Brystvorte.
Schand.TF.11.394. -værk, et. [3.i] 1) f om
brystværn olgn. I.1) d. s. s. -værn 1. (Kalk.

1.291). Byen var . . uden all Befæstning
og Modværn, undtagen et lidet Brystværk
af løse Steeii.Holb.DH.III.41L Her var
det Christian IV . . med sin Hest styrtede
ned fra Brystværket. Sa^'^'es.L.J.SOS. 1^)

20 rækværk. Brystværket af PebUnge-Broen.
PU''ltl780.§7. Bagges.DV.IX.277. 2) (fagl.)

den i ældre orgeler foran organisten værende
del af orgelværket. SaUIV.157. -værn, et.

[I.1] i) )ét forhøjning af jord ell. murværk
(især oven paa en vold), bag hvilken for-

svareren kan finde dækning, og hvorfra ham,

saa dækket som muligt kan afgive sin ild

(jf. -værk 1.1;. Holb.DH.III.412. Mall.SgH.
149. Goldschm. I. 395. Det sammenfaldne

io Brystværn (ved en bastion) var beplantet
med Buske. Tops. 1/1.508. dine Mure . .

Taarnene og Brystværnene (Chr.VI: runå-
déleT).Tob.l3.26. Brystværn og Jordop-
fyldninger (skal) gives samme Udseende
som det omgivende TeTTa.iD..Feltarb.5.

||

(overf.) Faderen saae sin kjække Søn tje-

ne ham til BTystvæTn.Ing.EF.XIIL68.
PMøll.1.207. 2) (1. br.) d. s. s. 1. Brystning 2

(jf. -værk 1.2). denne lille . . TUskuersal
^ med . . sit falmede, forgyldte Tapet paa

Logernes BTystvæm.Schand.TF. 11.81. E
Brand.M.159. -værns-krone, en. ii et

brystværns øverste flade. MilConv.1.742. jf.
SaUIV.157.
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